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Α

πό τις 9 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκε στο
Πανεπιστήμιο της Γρανάδας το Δ΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών
(ΕΕΝΣ), με θέμα Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως
σήμερα). Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο αντιπρύτανης
του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, καθηγητής Miguel Gómez Oliver, και
τίμησαν με την παρουσία τους η κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου της Γρανάδας, καθηγήτρια María Helena Martín Vivaldi, ο
πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ισπανία, Νικόλαος Ζαφειρόπουλος, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ισπανία, Νέαρχος Παλάς,
και η εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού,
Ευγενία Λαλαπάνου-Βώσσου.
Σε ό,τι αφορά την ιστορία του Δ΄ συνεδρίου της ΕΕΝΣ: Tον Δεκέμβριο
του 2009 υποβλήθηκαν 461 αιτήσεις για συμμετοχή με ανακοίνωση. Από
αυτές, η 16μελής διεθνής Επιστημονική Επιτροπή ενέκρινε 348 αιτήσεις.
Το τελικό πρόγραμμα του συνεδρίου περιέλαβε 332 επιστημονικές ανακοινώσεις. Η εκφώνηση των ανακοινώσεων και το σύνολο των εργασιών του
συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν σε 8 παράλληλες συνεδρίες σε αίθουσες
της Φιλοσοφικής Σχολής και της Σχολής Επικοινωνίας και Τεκμηρίωσης
του Πανεπιστημίου της Γρανάδας.
Σε σχέση με τα προηγούμενα τρία συνέδρια της ΕΕΝΣ, η διάρκεια των
εργασιών του Δ΄ συνεδρίου επεκτάθηκε κατά μία ημέρα λόγω του μεγάλου
αριθμού συμμετοχών με ανακοίνωση. Περιορίστηκε όμως ο αριθμός των
παράλληλων συνεδριών σε 8, ώστε οι σύνεδροι να μπορούν να παρακολουθήσουν με μεγαλύτερη ευχέρεια τις ανακοινώσεις που τους ενδιέφεραν
και να πάρουν μέρος στις συζητήσεις. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, οι 8
θεματικές ενότητες του προγράμματος περιέλαβαν 81 υποενότητες, γεγονός το οποίο επέβαλε η ποικιλία των προσεγγίσεων του θέματος του συνεδρίου, όπως αυτές αναδείχθηκαν από τις περιλήψεις των ανακοινώσεων
που έλαβαν την έγκριση της Επιστημονικής Επιτροπής.1
Ασφαλώς, το επίκαιρο σε διεθνές επίπεδο θέμα της ταυτότητας —τόσο
από θεωρητική όσο και από ερευνητική άποψη— που επελέγη τον Ιούνιο
1

Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα και τα κείμενα των ανακοινώσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Γ΄ και Δ΄ συνέδριο της ΕΕΝΣ παραμένουν αναρτημένα στον ιστότοπό
της <www.eens.org> και προσφέρουν στον ενδιαφερόμενο μια πρώτη εντύπωση για
την εξέλιξη που έχουν σημειώσει κατά τα τελευταία χρόνια οι νεοελληνικές σπουδές ως
γνωστικό/ερευνητικό αντικείμενο.
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του 2008 ως κεντρικό θέμα του Δ΄ συνεδρίου της ΕΕΝΣ, συντέλεσε αποφασιστικά όχι απλώς στη θεαματική αύξηση συμμετοχής ερευνητών από
πανεπιστήμια κυρίως της Ευρώπης, της Αυστραλίας και των Η.Π.Α., αλλά
προπάντων ώθησε τους συνέδρους σε μια περαιτέρω συστηματική και σε
βάθος, σε πολλές περιπτώσεις, προσέγγιση πεδίων, όπως του ελληνικού
θεάτρου και κινηματογράφου, είτε των έμφυλων ταυτοτήτων αναφορικά
με την ελληνική λογοτεχνία και γλώσσα, την εκπαίδευση, την πολιτική, τη
μετανάστευση κλπ. στον ελληνικό, τον κυπριακό αλλά και τον ευρύτερο
βαλκανικό ή ευρωπαϊκό χώρο με μια διαχρονική διάσταση.
Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός του Δ΄ συνεδρίου προέβλεπε να
πραγματοποιηθούν τρεις ημίωρες εναρκτήριες εισηγήσεις στην ολομέλεια του συνεδρίου, ώστε να καλυφθεί κατά το δυνατόν η θεωρητική
προβληματική του όρου ταυτότητα από τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά και
στο πλαίσιο της γλωσσολογίας και της κοινωνιολογίας ή των πολιτικών
επιστημών. Προσωπικοί λόγοι εμπόδισαν, δυστυχώς, τους δύο από τους
τρεις εισηγητές να προσέλθουν στο συνέδριο, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί μόνο η εναρκτήρια εισήγηση του καθηγητή Γιώργου Κοντογιώργη, η οποία δημοσιεύεται στα Πρακτικά, σύμφωνα με την απόφαση
της Ε΄ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΕΝΣ (Πανεπιστήμιο της Γρανάδας, 12 Σεπτεμβρίου 2010). Είναι αυτονόητο ότι η ευθύνη για τις γνώμες
που διατυπώνονται και στην εναρκτήρια εισήγηση και σε όλες τις υπόλοιπες ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στα Πρακτικά ανήκει αποκλειστικά
στους συγγραφείς τους.
Για να φανεί καλύτερα η εξέλιξη των συνεδρίων της ΕΕΝΣ από την
πλευρά της συμμετοχής, της θεματικής ευρύτητας και της θεωρητικής
προσέγγισης, παραθέτουμε παρακάτω τα σχετικά στοιχεία από τα τρία
προηγούμενα συνέδριά της:
Α΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ (Ελεύθερο
Πανεπιστήμιο Βερολίνου, 1-4 Οκτωβρίου 1998)
•
Θέμα (με 7 επιμέρους θεματικές ενότητες): Ο ελληνικός κόσμος
ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση (1453-1981).
•
Πραγματοποιήθηκαν 151 επιστημονικές ανακοινώσεις.
•
Συμμετείχαν 188 σύνεδροι από την Ευρώπη, τις Η.Π.Α., τον
Καναδά, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή.
•
Κυκλοφόρησαν τα Πρακτικά του συνεδρίου σε 2 τόμους των 1.454
σελίδων (Αθήνα: «Ελληνικά Γράμματα» 1999).
Β΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ (Πανεπιστήμιο Κρήτης, 10-12 Μαΐου 2002)
•
Θέμα (με 10 επιμέρους θεματικές ενότητες): Η Ελλάδα των νησιών
από τη Φραγκοκρατία ως σήμερα.
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•
Πραγματοποιήθηκαν 135 επιστημονικές ανακοινώσεις.
•
Συμμετείχαν 145 σύνεδροι από την Ευρώπη, τις Η.Π.Α., τον
Καναδά, την Αυστραλία και τη Μέση Ανατολή.
•
Κυκλοφόρησαν τα Πρακτικά του συνεδρίου σε 2 τόμους των 1.522
σελίδων (Αθήνα: «Ελληνικά Γράμματα» 2004).
Γ΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ (Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου, 2-4 Ιουνίου 2006)
•
Θέμα (με 19 επιμέρους θεματικές ενότητες): Ο ελληνικός κόσμος
ανάμεσα στην εποχή του Διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα.
•
Πραγματοποιήθηκαν 194 επιστημονικές ανακοινώσεις.
•
Συμμετείχαν 237 σύνεδροι από την Ευρώπη, τις Η.Π.Α., τον
Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή.
•
Τον Ιούλιο του 2006 αναρτήθηκαν ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ οι ανακοινώσεις που υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν προς
δημοσίευση.
•
Κυκλοφόρησαν τα Πρακτικά του συνεδρίου σε 3 τόμους των 2.048
σελίδων (Αθήνα: «Ελληνικά Γράμματα» 2007).
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το Δ΄ συνέδριο της ΕΕΝΣ υπήρξε
όχι μόνο το μεγαλύτερο έως σήμερα σε αριθμό συμμετοχών με επιστημονικές ανακοινώσεις συνέδριο της Εταιρείας, αλλά και το μεγαλύτερο και
ευρύτερο από διεπιστημονική άποψη συνέδριο στην ιστορία των νεοελληνικών σπουδών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν και καθιερώθηκαν μετά τον
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.
Η ΕΕΝΣ, συνεπής στην τακτική που καθιέρωσε από το Α΄ κιόλας
ευρωπαϊκό συνέδριό της (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου, Οκτώβριος
1998), στήριξε και στο Δ΄ συνέδριο του 2010 νέους υποψήφιους διδάκτορες (οι οποίοι βρίσκονταν σε προχωρημένο ή στο τελευταίο στάδιο εκπόνησης της διατριβής τους) και μεταδιδακτορικούς ερευνητές (οι οποίοι δεν
κατείχαν ακόμα πανεπιστημιακή ή άλλη ερευνητική θέση στην αρχή του
2010), προκειμένου να πάρουν μέρος στο Δ΄ συνέδριο με ανακοίνωση, με
την προϋπόθεση ότι οι ανακοινώσεις αυτές θα πληρούσαν τα κριτήρια που
είχε θέσει η 16μελής διεθνής Επιστημονική Επιτροπή και που ίσχυαν για
όλους. Η τακτική αυτή της ΕΕΝΣ επιδοκιμάστηκε για άλλη μια φορά από
τους νεοελληνιστές διεθνώς.
Με ταχύ ρυθμό, τον Ιανουάριο του 2011, ανάρτησε η ΕΕΝΣ στον ιστότοπό της τις ανακοινώσεις εκείνες του Δ΄ συνεδρίου που υποβλήθηκαν
προς δημοσίευση και κρίθηκαν δημοσιεύσιμες, ακολουθώντας την τακτική
που είχε καθιερώσει στο Γ΄ συνέδριο (Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου 2006).
Η τακτική αυτή έχει επίσης ευεργετικά αποτελέσματα για τις νεοελληνικές
σπουδές, διότι το υλικό των επιστημονικών ανακοινώσεων είναι σχεδόν
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αμέσως μετά τη λήξη των συνεδρίων της ΕΕΝΣ προσιτό στο διεθνές κοινό
των νεοελληνιστών, αλλά και στις συγγενείς με τις νεοελληνικές σπουδές ειδικότητες, όπως και εν γένει στον κόσμο των ερευνητών, των φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων. Άλλωστε, τα στατιστικά στοιχεία
που διαθέτουμε σχετικά με τη συχνότητα με την οποία ο ιστότοπος της
ΕΕΝΣ δέχεται επισκέψεις στα επιμέρους θεματικά τμήματα που καλύπτει,
και ειδικά στις αναρτημένες ανακοινώσεις των συνεδρίων, είναι εύγλωττα
ως προς τη σκοπιμότητα που υπηρετεί η διαδικτυακή ανάρτηση των εν
λόγω δημοσιευμάτων.2
Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναρτήσουμε στο Διαδίκτυο
τα Πρακτικά του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της
ΕΕΝΣ (Πανεπιστήμιο Γρανάδας, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010) σε μορφή ψηφιακού βιβλίου (e-book). Τα Πρακτικά του Δ΄ συνεδρίου αποτελούνται από
πέντε τόμους σε ψηφιακή μορφή με συνολικό αριθμό 3.660 σελίδων. Κάθε
τόμος έχει αυτοτελή σελιδαρίθμηση, ώστε να αποφεύγονται ενδεχόμενα
λάθη στις παραπομπές. Επίσης, στο τέλος κάθε τόμου καταχωρίζονται τα
περιεχόμενα των άλλων τεσσάρων τόμων προς διευκόλυνση του αναγνώστη. Στα περιεχόμενα των πέντε τόμων, οι θεματικές υποενότητες κατατάσσονται αλφαβητικά. Είναι ευνόητο ότι η ψηφιακή μορφή των Πρακτικών του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ θα
διευκολύνει τα μέγιστα τους ερευνητές που θα ανατρέξουν σε αυτά. Επίσης,
θα βοηθήσει τις μεγάλες βιβλιοθήκες στην άμεση και ευχερή καταχώριση
των Πρακτικών στους καταλόγους τους.
Ασφαλώς, η ΕΕΝΣ, η οποία αποτελεί αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
και έχει ομοσπονδιακό χαρακτήρα, με τακτικά μέλη τις εταιρείες νεοελληνικών σπουδών κρατών της Ευρώπης, δεν θα μπορούσε να πραγματοποιήσει ένα διεθνές συνέδριο, όπως αυτό της Γρανάδας, με χρονική έκταση
τεσσάρων ημερών και με τον μεγάλο αριθμό των συμμετοχών που ενέκρινε
η Επιστημονική Επιτροπή, αν δεν είχε την οικονομική υποστήριξη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
Και από τη θέση, λοιπόν, αυτή εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους
φορείς που συνέβαλαν έμπρακτα στην πραγματοποίηση του Δ΄ συνεδρίου
της ΕΕΝΣ, ενισχύοντας στην πράξη έναν ευρωπαϊκό πλέον θεσμό. Καταρχάς, οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τη συμβολή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Ελλάδας στο θέμα αυτό και να ευχαριστήσουμε τη
Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων του ΥΠΠΟΤ για την υποστήριξή της. Απευθύνουμε, επίσης, τις θερμές ευχαριστίες μας (και εκ μέρους της διεθνούς
2

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2011 ο ιστότοπος της ΕΕΝΣ
δέχθηκε περίπου 10.000 επισκέψεις. Οι επισκέπτες χρησιμοποίησαν παραπάνω από
50.000 σελίδες του ιστοτόπου.
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κοινότητας των νεοελληνιστών) στους ακόλουθους χορηγούς: Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, Ίδρυμα Κώστα και
Ελένης Ουράνη (Αθήνα), Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Γρανάδας, Σχολή Επικοινωνίας και Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου της Γρανάδας και Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της
Γρανάδας.
Όσον αφορά τα οργανωτικά θέματα, ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί η
συμβολή του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών
της Γρανάδας στην επιτυχία του συνεδρίου. Στον διευθυντή του Κέντρου,
συνάδελφο καθηγητή Μόσχο Μορφακίδη, πρόεδρο της Οργανωτικής
Επιτροπής του συνεδρίου, και στις συνεργάτριές του, κατά αλφαβητική
σειρά, Maria Salud Baldrich López, Isabel Cabrera Ramos και Παρασκευή
Γκατζιούφα, με επικεφαλής συντονίστρια της Οργανωτικής Επιτροπής τη
συνάδελφο Παναγιώτα (Γιούλη) Παπαδοπούλου, το απελθόν και το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΝΣ εκφράζουν τα καλύτερα αισθήματά
τους για την αποτελεσματική συνεργασία τους στην επίτευξη των σκοπών
του συνεδρίου. Αναλόγως, ειλικρινείς ευχαριστίες εκφράζουμε στη συνάδελφο καθηγήτρια Olga Omatos Sáenz (Πανεπιστήμιο της Χώρας των
Βάσκων), πρόεδρο της Ισπανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, για
τη φροντίδα που επέδειξε σε όλα τα θέματα που αφορούσαν την οργάνωση του συνεδρίου.
Θερμές, επίσης, ευχαριστίες οφείλουμε στα μέλη της διεθνούς Επιστημονικής Επιτροπής του Δ΄ συνεδρίου (στην οικεία θέση, πριν από τον
Πρόλογο, καταχωρίζεται ο πλήρης κατάλογος των μελών της), διότι εργάστηκαν υποδειγματικά, ελέγχοντας και επιλέγοντας τις αιτήσεις που
υποβλήθηκαν στην ΕΕΝΣ για συμμετοχή στο Δ΄ συνέδριο με ανακοίνωση,
και συντέλεσαν στην επιτυχία του συνεδρίου με τη συνεκτική μορφή της
δομής που του έδωσαν. Τα αποτελέσματα του συνεδρίου, όπως αυτά αξιολογήθηκαν και εκτιμήθηκαν σε μια πρώτη φάση από τη μέγιστη πλειοψηφία των συνέδρων, αποτελούν τη δικαίωση του επίπονου έργου που
επιτέλεσαν τα 16 μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του Δ΄ συνεδρίου της
ΕΕΝΣ προς όφελος της διεθνούς κοινότητας των νεοελληνιστών. Βεβαίως,
τα τελικά αποτελέσματα του Δ΄ συνεδρίου θα κριθούν από το περιεχόμενο
των ψηφιακών Πρακτικών που δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα.
Επίσης, στους συναδέλφους που πήραν μέρος στο Δ΄ συνέδριο είτε με
ανακοίνωση είτε ως ακροατές και στους προέδρους των 103 συνεδριών
που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του συνεδρίου, οφείλουμε χάριτες και ευχαριστίες. Θα ήταν, όμως, παράλειψη, αν με την ευκαιρία αυτή
δεν υπογραμμίζαμε τη σημαντική συμβολή των παρακάτω συναδέλφων
σε ό,τι αφορά την καλύτερη διευθέτηση όλων των τεχνικών ζητημάτων
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σχετικά με την ανάρτηση των ανακοινώσεων στον ιστότοπο της ΕΕΝΣ
και τη συγκρότηση των ψηφιακών πρακτικών του συνεδρίου, όπως και
για τον καταρτισμό του προγράμματος του συνεδρίου. Οι ευχαριστίες μας
απευθύνονται στον Νίκο Γουλανδρή (Παρίσι), στον συνάδελφο επίκουρο
καθηγητή Τάσο Α. Καπλάνη (Πανεπιστήμιο Κύπρου), στη συνάδελφο και
αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ Marjolijne Janssen
(Πανεπιστήμιο Κέιμπριτζ), στον αφοσιωμένο συνεργάτη από το 2002 για
τα τεχνικά ζητήματα του ιστοτόπου της ΕΕΝΣ, εκπαιδευτικό στη Μέση
Εκπαίδευση της Γερμανίας, Γρηγόριο Κώτσια.
Τέλος, εκ μέρους τόσο του απελθόντος στις 12 Σεπτεμβρίου 2010 Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ, το οποίο είχε την ευθύνη για τη διοργάνωση του Δ΄ συνεδρίου, όσο και του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου
εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες στον Κωστή Ψυχογυιό (Κρήτη), ο οποίος
ανέλαβε την έκδοση των Πρακτικών του Δ΄ συνεδρίου της ΕΕΝΣ σε μορφή
ψηφιακού βιβλίου. Η συνεργασία μας υπήρξε άριστη. Οι νεοελληνιστές,
εξάλλου, θα έχουν, χάρη στον μόχθο που έχει επενδύσει ο Κωστής Ψυχογυιός στην άρτια εμφάνιση των ψηφιακών Πρακτικών του Δ΄ συνεδρίου
της ΕΕΝΣ, ένα χρήσιμο εργαλείο στην έρευνά τους.
Κλείνοντας, κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι, τύχη αγαθή, η
διοργάνωση του Δ΄ συνεδρίου της ΕΕΝΣ συνέπεσε με τη 15η επέτειο από
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών το 1995
στην Αθήνα, με την αρωγή τότε του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού.
Ανατρέχοντας σύντομα στη δεκαπενταετή ιστορία της ΕΕΝΣ, μπορούμε
να πούμε ότι η Εταιρεία έχει σήμερα, παρά το νεαρό της ηλικίας της, καθιερωθεί παγκοσμίως και αυτό αποδεικνύεται από το ενδιαφέρον που προκαλούν σε όλες τις ηπείρους τα ανά τετραετία διεθνή συνέδρια που διοργανώνει σε πανεπιστημιουπόλεις της Ευρώπης. Επιπλέον, η συμβολή της ΕΕΝΣ
στη διάσωση ορισμένων τμημάτων νεοελληνικών σπουδών σε ευρωπαϊκά
πανεπιστήμια, τα οποία απειλήθηκαν κατά τα τελευταία περίπου δέκα
χρόνια με κατάργηση, υπήρξε αποφασιστική, αλλά, βεβαίως, δεν είναι εδώ
ο κατάλληλος χώρος, για να γίνει αναφορά στις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Στο πλαίσιο των νεοελληνικών σπουδών, εξίσου σημαντική υπήρξε
κατά τα τελευταία έτη η συμβολή της ΕΕΝΣ στην προώθηση νέων ερευνητών με την ηθική αλλά και την έμπρακτη υποστήριξη που προσέφερε
σε θέματα υποτροφιών. Άλλωστε και παρά τα περιορισμένα οικονομικά
μέσα που διαθέτει, η Εταιρεία δεν αρνήθηκε να συνδράμει, με τη συμμετοχή και τη συνεργασία της, άλλες διεθνείς επιστημονικές εκδηλώσεις και
συνέδρια, όταν αυτό της ζητήθηκε· (ως παράδειγμα μπορούν να αναφερθούν τα διεθνή συνέδρια που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας
με τίτλο Κωνσταντινούπολη. 550 χρόνια από την Άλωση, Γρανάδα 2004,
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και Κωνσταντίνος Τσάτσος. Φιλόσοφος, συγγραφέας, πολιτικός, Αθήνα
2009, ή το συνέδριο στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμινγκχαμ, 2011, με τίτλο:
Re-imagining the Past: Antiquity and Modern Greek Culture).
Η ευθύνη που επωμίσθηκε η ΕΕΝΣ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια
για την περαιτέρω προώθηση των νεοελληνικών σπουδών σε παγκόσμια
κλίμακα την υποχρεώνει να επεκτείνει τη δραστηριότητά της και να δώσει
προτεραιότητα στην επικοινωνία μέσω Διαδικτύου, καθιστώντας περισσότερο αποδοτικό τον ιστότοπό της (<www.eens.org>). Ο ιστότοπος της
ΕΕΝΣ αναβαθμίσθηκε στην αρχή του 2011 και αποτελεί πλέον ένα αναγνωρισμένο όργανο στη διάθεση των νεοελληνιστών και ένα κέντρο πληροφόρησης για τους νεοελληνιστές και τις συγγενικές ειδικότητες με τη συχνή
ανάρτηση πληροφοριών για συνέδρια, προκηρύξεις θέσεων και υποτροφιών, νέες εκδόσεις βιβλίων, κ.ά. Η ΕΕΝΣ, εξάλλου, με την απόφασή της να
αναρτήσει τα Πρακτικά του Δ΄ συνεδρίου σε μορφή ψηφιακού βιβλίου στο
Διαδίκτυο έχει πλέον προσανατολιστεί προς το ψηφιακό μέλλον.
Στο πλαίσιο αυτό προέχει να προχωρήσουμε και να κάνουμε ένα μεγάλο
εκδοτικό βήμα, να πραγματοποιήσουμε δηλαδή τη σκέψη που διατυπώσαμε εδώ και μερικά χρόνια για το επείγον ζήτημα που αντιμετωπίζουν
διεθνώς οι νεοελληνικές σπουδές: την έλλειψη ενός ψηφιακού περιοδικού
νεοελληνικών σπουδών. Ένα τέτοιο περιοδικό, με αυστηρές προδιαγραφές
σύνταξης και επιμέλειας, και χωρίς περιορισμό στη γλώσσα δημοσίευσης
των συνεργασιών, το οποίο θα θελήσει να καλύψει τους επιμέρους ερευνητικούς τομείς που απαρτίζουν τις νεοελληνικές σπουδές, θα αποτελέσει,
παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται ένα τέτοιο εγχείρημα, διέξοδο προς
μια επιπλέον αποτελεσματική διεθνή προβολή των νεοελληνικών σπουδών, τόσο στον ερευνητικό όσο και στον διδακτικό τομέα.
Βερολίνο, 13 Ιουνίου 2011
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ,
Καθηγητής Κωνσταν τίνος Α. Δημάδης

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ Δ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΕΝΣ*

*

Όσες υποβλήθηκαν/εγκρίθηκαν προς ανάρτηση (<http://www.eens.org/?page_id=459>).

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ*

*

Πραγματοποιήθηκε μία μόνο εναρκτήρια εισήγηση, επειδή, για προσωπικούς λόγους,
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Η γνωσιολογία των συλλογικών ταυτοτήτων.
Οι νεώτερες προσεγγίσεις και η ελληνική ταυτότητα
Γιώργος Κοντογιώργης

1. Το έθνος ως έννοια
α. Η κρατούσα άποψη θεωρεί ότι η έννοια του έθνους «αποτελεί σχετικά
σύγχρονο δημιούργημα και μια κοινωνική οντότητα μόνο στον βαθμό που
παίρνει τη μορφή του σύγχρονου εδαφικά προσδιορισμένου κράτους,
δηλαδή του ‘εθνικού κράτους’». «Όλα τα έθνη είναι σχετικά πρόσφατα και
σχετικά τεχνητά δημιουργήματα. Αυτό ισχύει και για το ελληνικό έθνος
που δεν υπήρχε πριν από τον 19ο αιώνα». Η έννοια του «ελληνικού έθνους»
δεν αποτελεί σε τελική ανάλυση παρά (τεχνητό) δημιούργημα του νεοελληνικού κράτους έθνους. Επομένως, τα έθνη που ισχυρίζονται ότι προϋπήρξαν του «κράτους έθνους» έχουν μία ψευδή αντίληψη του ιστορικού
παρελθόντος1.
Η άποψη αυτή, την οποία συνοψίζει ο Έρικ Χομπσμπάουμ ανεξαρτήτως
των επιμέρους διαφοροποιήσεών της, αποδέχεται ότι το έθνος αποτελεί
στις χώρες του “κέντρου” τεχνητή κατασκευή, ή, αναλόγως, επινόηση2 και,
υποθέτω, σε ό,τι αφορά στην «περιφέρεια», φαντασιακή πρόσληψη3, που
της μετακενώθηκε από το «κέντρο». Μία βελτιωμένη εκδοχή του δόγματος αυτού, ανάγει το έθνος ως έννοια στις διεργασίες που συνέβησαν, σε
ό,τι αφορά στις μεταμορφώσεις του κράτους, από την εποχή του Διαφωτισμού και οι οποίες απέληξαν στη διαμόρφωση του κράτους έθνους. Οπωσ1

2
3

Ο Έρικ Χομπσμπάουμ στην Ελευθεροτυπία, 27/3/1995. Περισσότερα στο Ε. Χομπσμπάουμ, Έθνη και εθνικισμός, από το 1780 μέχρι σήμερα. Πρόγραμμα, μύθος, πραγματικότητα, Αθήνα, 1994. Το σύνολο της νεοτερικής κοινωνικής επιστήμης ασπάζεται την
ερμηνευτική αυτή του έθνους. Βλ. ενδεικτικά: Ε. Γκέλνερ, Έθνη και εθνικισμός, Αθήνα,
1992. Μ. Βέμπερ, Εθνοτικές σχέσεις και πολιτικές κοινότητες, Αθήνα, 1997. Α. Σμιθ,
Εθνική ταυτότητα, Αθήνα, 2000. Ε. Κεντούρι, Ο εθνικισμός, Αθήνα, 2005. Markus
Banks, Εθνοτισμός. Ανθρωπολογικές κατασκευές, Αθήνα, 2005. G. Haupt, M. Lowy, Cl.
Weill, Les marxistes et la question nationale, 1848-1914, Παρίσι, 1974. Cl. Nicolet, La
fabrique d’une nation. La France entre Rome et les Germains, Παρίσι, 2003. Anne-Marie
Thiesse, La création des identités nationales. Europe XVIII-XXe siècle, Παρίσι, 1999.
Ό.π.
Μπ. Άντερσον, Φαντασιακές κοινότητες. Στοχασμοί για τις απαρχές και τη διάδοση του
εθνικισμού, Αθήνα, 1997.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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δήποτε όμως δεν αφίσταται από τη θεμελιώδη παραδοχή ότι το κράτος
συγκροτεί το έθνος.
Από το επιχείρημα της «σχολής» αυτής συνάγουμε ότι το έθνος δεν
θεωρείται αυτοφυές και, επομένως, συμφυές γνώρισμα του κοινωνικού
γεγονότος, αλλά «εμφύτευμα» που εγκατέστησε το κράτος στο μυαλό της
κοινωνίας, και σκοπόν έχει την άντληση της συναίνεσής της ή, αλλιώς,
νομιμοποίησης στο σύστημα της πολιτικής κυριαρχίας που διακινεί. Συναρτάται, επομένως, με την αντίληψη ότι το κράτος αποτελεί το ταυτολογικό
ισοδύναμο της πολιτείας. Ώστε, το κράτος αυτό, στο μέτρο που μονοπωλεί,
τελικά, το πολιτικό σύστημα, αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου και την ευθύνη
του δημιουργήματός του, του έθνους. Το κράτος, εν προκειμένω, αυτοεπενδυόμενο τον φυσικό φορέα του έθνους, αυτοπροσδιορίζεται, επίσης,
ως εντολοδόχος της ιδέας αυτής και όχι της κοινωνίας4. Συμβαίνει, όμως,
με τον τρόπο αυτό, να ακυρώνει το αντιπροσωπευτικό πρόσημο, που
εγγράφει για τον εαυτό του, αφού αναλαμβάνει να ασκήσει αρμοδιότητες
που προσιδιάζουν, σε τελική ανάλυση, στις ιδιότητες τόσο του εντολέα (εν
προκειμένω του έθνους) όσο και του εντολοδόχου (του έθνους).
Υπό το πρίσμα του δόγματος αυτού, μοιάζει λογική η διαβεβαίωση του
Έρικ Χομπσμπάουμ ότι, εάν το συγκεκριμένο κράτος εκλείψει –και ουσιαστικά εάν το πολιτικό σύστημα αποσπασθεί από το κράτος–, θα πάψει
να συντρέχει και ο λόγος γένεσης της ιδέας και, κατ’ επέκταση, ύπαρξης
του έθνους. Δεν διευκρινίζει, όμως, γιατί να εκλείψει το κράτος αυτό και τι
θα το υποκαταστήσει, αφού θεωρείται δεδομένο επίσης πως το σύγχρονο
πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατικό. Θα ήταν λογική, ωστόσο, η άποψη
αυτή, εάν θα αποδεικνυόταν ορθή η βασική υπόθεση εργασίας, ότι δηλαδή
το έθνος ως συλλογική ταυτότητα αποτελεί «νοητική ή φαντασιακή
κατασκευή».
Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι στο νεώτερο κράτος, το έθνος προσεγγίζεται ως μια έννοια αποκαθαρμένη από οποιαδήποτε εσωτερική πολιτισμική
πολυσημία. Με άλλα λόγια, η κοινωνία γίνεται αντιληπτή ως μια πολιτισμικά ομοιογενής και μονογλωσσική κοινότητα. Η προσέγγιση αυτή του
έθνους και, κατ’ επέκταση, της κοινωνίας, αποδίδει ουσιαστικά το γεγονός
ότι το ίδιο το κράτος κατέχει κατά τρόπο αδιαίρετο το πολιτικό σύστημα.
Ώστε η έννοια της αδιαίρετης πολιτικής κυριαρχίας έναντι της κοινωνίας
δεν είναι συμβατή με την πολυ-πολιτειακή του συγκρότηση. Το έθνος αυτό
4

Κατά τούτο, η ψήφος δεν έχει αντιπροσωπευτικό περιεχόμενο, αποτελεί αποκλειστικά
μηχανισμό επιλογής του αναγκαίου πολιτικού προσωπικού που θα στελεχώσει το πολιτικό σύστημα/κράτος, θα διαμορφώσει την πολιτική του βούληση και θα προωθήσει τις
πολιτικές του. Για το μείζον αυτό ζήτημα, βλ. Γ. Κοντογιώργης, Η δημοκρατία ως ελευθερία. Δημοκρατία και αντιπροσώπευση, Αθήνα, 2007.
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ορίζεται πολιτικά από το κράτος, στεγάζεται στην επικράτειά του και ιστορείται από τα πεπραγμένα του.
β. Θα επιχειρήσω να καταδείξω, από την πλευρά μου, ότι η προσέγγιση αυτή της έννοιας «έθνος» οφείλεται στο γενικότερο γνωσιολογικό
έλλειμμα της νεώτερης κοινωνικής επιστήμης, η οποία, αδυνατώντας να
επεξεργασθεί μια καθολική γνωσιολογία, ενδύει το παράδειγμά της με
καθολική αξίωση και το προβάλλει ως μέτρο και, εν πολλοίς, πρότυπο
ερμηνευτικής αναφοράς. Το έλλειμμα αυτό, συναντάται, ωστόσο, με την
ανάγκη του κράτους να νομιμοποιήσει ή, εφεξής, να διατηρήσει ανέπαφο
το κεκτημένο της πολιτικής του κυριαρχίας έναντι της κοινωνίας. Η οποία
ανάγκη μετατρέπει εντέλει την επιστήμη σε απολογητή του κράτους/
πολιτείας.
Θα υποστηρίξω, συγκεκριμένα, ότι τεχνητή κατασκευή δεν είναι το
έθνος ως συλλογική ταυτότητα, αλλά η ιδέα ότι το έθνος αποτελεί δημιούργημα του νεώτερου κράτους και ανήκει σ’ αυτό, αντί της κοινωνίας.
Θα φανεί ότι, τελικά, το νέο, που συνθέτει την πρωτοτυπία της εποχής
μας, είναι η συνεύρεση του έθνους με το κράτος, στο πλαίσιο μιας ενιαίας
επικράτειας. Θα καταλήξω, περαιτέρω, ότι η ενσάρκωση του έθνους από το
κράτος, όπως και η ταυτολογία κράτους και πολιτείας, δεν είναι ούτε δεδομένη ούτε στατική. Απαντάται στην πρωτο-ανθρωποκεντρική φάση που
διέρχεται ο κόσμος της νεοτερικότητας.
Όπως θα φανεί στη συνέχεια, το εγχείρημά μου αυτό δεν αποτελεί
εφεύρημα του νου. Αντλεί το πρωτογενές υλικό του από τα δυο ανθρωποκεντρικά παραδείγματα, του ελληνικού κοσμοσυστήματος και του νεώτερου, το οποίο αναδύθηκε ως η προέκταση του πρώτου στη μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα.
γ. Η πρώτη επισήμανση έγκειται στο ότι το έθνος, ως έννοια, είναι όπως
κάθε ταυτοτική αναφορά, άρρηκτα συνδεδεμένη με το ανθρωποκεντρικό
γεγονός και, πιο συγκεκριμένα, με τη συγκρότηση του κοινωνικού ανθρώπου με όρους ελευθερίας. Ο άνθρωπος διαλογίζεται για το «είναι» του, για
την ύπαρξή του, για την κοινωνική του υπόσταση, για τον «άλλον», μόνον
από τη στιγμή που βιώνει ένα καθεστώς ατομικής κατ’ ελάχιστον ελευθερίας. Το έθνος, η σύνολη συλλογική ταυτότητα, όπως και κάθε άλλη
ατομική ή συλλογική ταυτότητα, αποτελεί συμφυές, δηλαδή συστατικό
γνώρισμα της ανθρωποκεντρικής κοινωνίας.
Η επισήμανση αυτή δεν υπονοεί ότι στις μη ανθρωποκεντρικές κοινωνίες (π.χ. στις δεσποτικές και, ειδικότερα, στις φεουδαλικές) δεν συντρέχουν πολιτισμικές ή άλλες διαφοροποιήσεις. Δηλώνει απλώς ότι εκεί η
έννοια της κοινωνίας συνέχεται ταυτολογικά με το πεδίο της ιδιοκτησίας
του δεσπότη. Κατά τούτο, ο δουλοπάροικος δεν διαθέτει ιδίαν ταυτότητα,
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το «είναι» του ανάγεται στην ταυτότητα του δεσπότη5.
Η θεμελιώδης αυτή επισήμανση είναι από μόνη της αποδεικτική του
γεγονότος ότι το έθνος στη νεώτερη εποχή δεν «επινοήθηκε» από το
κράτος, αλλά εκκολάφθηκε στο περιβάλλον των ανθρωποκεντρικών
θυλάκων της «αναγεννώμενης» Ευρώπης. Το έθνος, στο πλαίσιο αυτό,
χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως επιχείρημα, προκειμένου να αμφισβητηθεί η
ιδιοκτησιακή πρόσδεση του κράτους στον απόλυτο μονάρχη6. Αυτό επικαλέσθηκε, επίσης, το κράτος για να επιβάλλει την ανθρωποκεντρική ομοιογενοποίηση της κοινωνίας, με μέτρο το δόγμα «ένα κράτος, ένα έθνος, μία
γλώσσα, κ.λπ.»7.
Το έθνος, ως συλλογική ταυτότητα, ορίζει ένα πολιτισμικό γεγονός,
το οποίο συγκροτεί, εντέλει, μία συνείδηση κοινωνίας. Η ταυτότητα ως
πολιτισμικό γεγονός, στο πλαίσιο του ανθρωποκεντρισμού, δεν υπονοεί
αναγκαστικά την αναγνώριση στον «άλλον» μιας ουσιαστικά διαφορετικής
πολιτισμικής ιδιαιτερότητας. Θα έλεγα μάλιστα ότι η εγγραφή του κόσμου
των πολιτισμικών συλλογικοτήτων στην ίδια ανθρωποκεντρική κατηγορία
ή φάση, απομειώνει καθοριστικά τις διαφορές, έτσι ώστε να μην αποτελούν εφεξής τη διακρίνουσα παράμετρο της πολιτικής τους βούλησης8.
5

6

7

8

Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έκδηλο στο περιβάλλον της ιδιωτικής δεσποτείας, που στοιχειοθετεί η έννοια της φεουδαρχίας στη δυτική Ευρώπη κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Περισσότερα στο Γ. Κοντογιώργης, Έθνος και ‘εκσυγχρονιστική’
νεοτερικότητα, Εναλλακτικές εκδόσεις, Αθήνα, 2006, σ. 21 επ. Του ιδίου, 12/2008. Οι
νέοι, η ελευθερία και το κράτος, Πατάκης, Αθήνα, 2009, σ. 163 επ.
Η έννοια της απόλυτης μοναρχίας αποδίδει ουσιαστικά την κρατική δεσποτεία, η οποία
διαδέχθηκε την ιδιωτική δεσποτεία που παγιώθηκε μετά την επιβολή της γερμανικής
βαρβαρότητας στην Εσπερία. Η ευρωπαϊκή κρατική δεσποτεία τυπολογείται στην ίδια
κοσμοσυστημική κατηγορία με εκείνη της λεγόμενης ασιατικής δεσποτείας, διαφέρει όμως κατά το ότι εγγράφεται συγχρόνως σε μια μεταβατική περίοδο, την οποία
υπαγορεύει αποφασιστικά η ανάδυση των ανθρωποκεντρικών παραμέτρων της νέας
εποχής που θα επικρατήσει τελειωτικά στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Περισσότερα στο
Γ. Κοντογιώργης, Το ελληνικό κοσμοσύστημα, τ. Α΄, Αθήνα, 2006, σ. 17 επ.
Έχει ενδιαφέρον να προσεχθεί ότι ενώ στη δυτική Ευρώπη η «εθνική ομοιογενοποίηση» υπαγορεύθηκε ευρέως από την ανάγκη της υπέρβασης του παλαιού δεσποτικού καθεστώτος και της ανθρωποκεντρικής μετάλλαξης της κοινωνίας του κράτους,
στην ελληνική περίπτωση το κράτος έθνος λειτούργησε, κατ’ απομίμησιν, προκειμένου να υπηρετήσει την πολιτισμική αποδόμηση ενός κατεξοχήν ανθρωποκεντρικού και,
μάλιστα, οικουμενικού τύπου κοινωνικού περιβάλλοντος, που ενσάρκωνε ο ελληνικός
κόσμος. Η περίπτωση του διλήμματος «δημοτική ή καθαρεύουσα», που απέκτησε πολιτικό πρόσημο, είναι εξόχως χαρακτηριστική: οι αντίπαλοι συμφωνούσαν ουσιαστικά
ότι στο όνομα της μιας ή της άλλης τεχνητής «γλώσσας» έπρεπε να εκλείψουν οι ελληνικές διάλεκτοι που υποστήριζαν την πολιτισμική πολυσημία του ελληνικού κόσμου.
Επεκτείνοντας ακόμη παραπέρα τον συλλογισμό αυτόν, θα προσέθετα ότι, στο εσωτερικό
μιας ταυτοτικής συλλογικότητας, οι διαφοροποιήσεις στο πολιτισμικό ή στο κοινωνικό
πεδίο παραμένουν εξίσου σημαίνουσες, χωρίς εντούτοις να οδηγούν στη διάρρηξή της.
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Όπως και στην περίπτωση του ελληνικού κόσμου, έτσι και στον νεώτερο
εθνοκεντρικό κόσμο, η προϊούσα ανθρωποκεντρική ανάπτυξη των κοινωνιών θα οδηγήσει στην απόσειση των διαφορών που αντλούσαν ύπαρξη
από τον ιστορικό τους βίο (ενδυμασία, μουσική, νοοτροπίες, ήθη και έθιμα
κ.λπ.) και στην προσχώρησή τους σε πρακτικές του βίου και αξίες με κοινό
υπόβαθρο, συνάδουσες με το νεώτερο ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα.
Με άλλα λόγια, η ταυτότητα «σημαίνει» πρωταρχικά τον «άλλον», ως
διαθέτοντα ιδίαν οντότητα, δηλαδή προσωπική ή συλλογική «ατομικότητα» και, κατ’ επέκταση, αυτονομία ύπαρξης. Ώστε, από τη στιγμή που
η ταυτότητα συγκροτεί συνείδηση κοινωνίας, αξιώνει την αυτονομία της,
δηλαδή τη δυνατότητά της να αυτο-καθορισθεί. Κατά τούτο, η ταυτότητα
στον ανθρωποκεντρισμό (ατομική, κοινωνική, πολιτική κ.ά.) συνδέεται
άρρηκτα με την ελευθερία.
Από την άποψη αυτή, το πολιτισμικό γεγονός της «εθνότητας» μεταλλάσσεται σε «έθνος», στο μέτρο που συγκροτεί συνείδηση κοινωνίας. Εν
προκειμένω, η ταυτότητα αποβαίνει «συνεργός» ελευθερίας που μορφοποιείται σε πολιτικό πρόταγμα.
Για ποια ελευθερία όμως πρόκειται; Η νεοτερικότητα συνδέει την πολιτική διάσταση του έθνους με την ατομική, οπωσδήποτε, ελευθερία –αφού
αποτελεί τον ελάχιστον όρο του ανθρωποκεντρικού γεγονότος– κυρίως
δε, στο πλαίσιο αυτό, με την εθνική ελευθερία (την ελευθερία έναντι του
εθνικώς «άλλου»). Δεν είναι νοητό για τον νεώτερο άνθρωπο να καθορίζει
κάποιος τρίτος την προσωπική του ζωή ούτε να ακυρώνει την ανεξαρτησία
της χώρας (του έθνους) του.
Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο στο κοινωνικό και στο πολιτικό πεδίο, καθόσον εκεί όπου τα μέλη της κοινωνίας (δηλαδή οι πολίτες) συμβάλλονται
με κοινωνικά υποσυστήματα (λ.χ. της οικονομίας) ή με το σύνολο πολιτειακό σύστημα, δεν αυτοκαθορίζονται. Η έννοια του αυτοκαθορισμού ή,
ορθότερα, της αυτονομίας –ειδικότερα, σε ό,τι αφορά εδώ στην πολιτική–
υποδηλώνει ότι η κοινωνία επενδύεται το σύστημα, αντί του κράτους, και
αποφασίζει για τη μοίρα της9. Πράγμα που δεν συμβαίνει στην εποχή μας,
αφού, όπως ήδη διαπιστώσαμε, την πολιτεία την ενσαρκώνει το κράτος, με
όρους ταυτολογίας10. Επομένως, τα πεδία της κοινωνικο-οικονομικής και
9

Η κοινωνική ελευθερία, μολονότι αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της προβληματικής
για τη συλλογική ταυτότητα, ενδιαφέρει λιγότερο σε ό,τι αφορά στην κατανόηση του
φαινομένου. Για το ζήτημα αυτό βλέπε τα έργα μου, Οικονομικά συστήματα και ελευθερία, Αθήνα, 2010, και Πολίτης και πόλις. Έννοια και τυπολογία της πολιτειότητας,
Αθήνα, 2003.
10 Παρέλκει εν προκειμένω η αιτιολογία του φαινομένου. Μόνο, για την κατανόησή του,
επισημαίνεται ότι η ταξινόμηση της κοινωνίας των πολιτών στην ιδιωτική σφαίρα,
δηλαδή εκτός πολιτείας, δικαιολογείται με το επιχείρημα της πολυπλοκότητας των
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πολιτικής ζωής εξέρχονται της προβληματικής του νεώτερου κόσμου για
την ελευθερία. Δεν εγγράφονται καν ως πρόταγμα στην κοινωνία. Διαδηλώνουμε για την παραμονή μας υπό καθεστώς εργασιακής εξάρτησης,
όχι για την απελευθέρωσή μας από αυτήν. Για να ασκήσουμε πίεση στους
κατόχους του πολιτικού συστήματος όχι για την απόδοσή του σ’εμάς.
Η διανόηση, από την πλευρά της, θα σπεύσει να δικαιολογήσει την
επιλογή αυτή, ορίζοντας την ελευθερία, στο κοινωνικό και στο πολιτικό
πεδίο, όχι ως αυτονομία, αλλά ως δικαίωμα. Παραθεωρεί, επομένως, το
γεγονός ότι το δικαίωμα δεν καθιστά το άτομο αυτόνομο, οριοθετεί απλώς
το πεδίο της ελευθερίας εκεί όπου αυτή δεν συντρέχει (λ.χ. της ατομικής
ελευθερίας στην περιοχή της οικονομικής και της πολιτικής εξουσίας).
Το δικαίωμα ευδοκιμεί εκεί όπου απουσιάζει η ελευθερία και εκπίπτει εκεί
όπου επεκτείνεται η ελευθερία.
Παρόλα αυτά, η νεοτερικότητα θα ισχυρισθεί ότι το δικαίωμα είναι
ανώτερο της ελευθερίας. Υπό την έννοια αυτή, πρέπει να δεχθούμε ότι
είναι ανώτερο να αποφασίζει ο κάτοχος της πολιτικής εξουσίας, εν προκειμένω ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος ή ο μονάρχης, για τη μοίρα της κοινωνίας αντί της ίδιας, δηλαδή του σώματος των πολιτών. Ή να διαδηλώνει κανείς, αντί να αυτοκυβερνάται! Ερωτάται, ωστόσο, γιατί, αφού το
δικαίωμα είναι ανώτερο της ελευθερίας δεν ζητείται η εφαρμογή του και
στο πεδίο της προσωπικής ζωής (ατομική ελευθερία). Όπως θα δούμε, η
θεωρία των (ετερονομικών) δικαιωμάτων ήρθε να συμπληρώσει το δόγμα
της νεοτερικότητας για την «ανωτερότητα της ελευθερίας των νεοτέρων
έναντι της ελευθερίας των αρχαίων».
Στην πραγματικότητα, η εμμονή στην άποψη ότι το έθνος αποτελεί επινόηση του κράτους και όχι συμφυές προς τον ανθρωποκεντρισμό
κοινωνικό φαινόμενο, ομολογεί ότι, στη φάση που διέρχεται η εποχή μας,
απο-φεουδαλικοποιήθηκε μεν το άτομο ως οντότητα, όχι όμως το οικονομικο-κοινωνικό και πολιτικό σύστημα. Το σύστημα εξακολουθεί να παραμένει στην ιδιοκτησία τρίτου τινός, όπως στη δεσποτεία/φεουδαρχία,
έναντι του οποίου η κατ’άτομον κοινωνία καλείται να συμβληθεί και, σε
κάθε περίπτωση, να δώσει τη συναίνεσή της. Η συναίνεση, ωστόσο, αφορά
στη νομιμοποίηση του συστήματος, δεν διαφυλάσσει την ελευθερία στο
πεδίο που συμφωνείται η εκχώρησή της11.
προβλημάτων, της αδυναμίας της να διατυπώσει άποψη, της εγωιστικής της προδιάθεσης που μπορεί να βλάψει το έθνος και πολλά άλλα...
11 Σε κάθε περίπτωση, είναι προφανές ότι η προβληματική αυτή έχει αξία μόνο για την
κατανόηση της σχέσης μεταξύ κοινωνίας, έθνους και πολιτικής. Η δημοκρατία και, υπό
μια έννοια, η αντιπροσώπευση, δεν εγγράφονται σε μια προοπτική πραγμάτωσης του
προτάγματός τους στην εποχή μας, καθόσον δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί η «εικόνα»
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δ. Οι επισημάνσεις αυτές ρίχνουν φως στις σημερινές εξελίξεις που
στεγάζει το επιχείρημα της «παγκοσμιοποίησης». Η «παγκοσμιοποίηση»
εκλήφθηκε ως περίπου ισοδύναμη με τον «διεθνισμό» και τον «κοσμοπολιτισμό», έννοιες οι οποίες σημάνθηκαν με ένα νέο απελευθερωτικό
πρόταγμα για τον άνθρωπο12. Στο δίπολο «κράτος–έθνος» ή «διεθνισμός–
κοσμοπολιτισμός», ο πολίτης του κόσμου καλείται να υποκαταστήσει τον
πολίτη του κράτους. Ήδη συμφωνείται ότι ένας σύγχρονος πατριωτισμός
και, κατ’ επέκταση, το νέο συνεκτικό ιδίωμα για τις κοινωνίες, οφείλει να
υιοθετήσει ως θεμέλιο την πολιτειότητα (την ιδιότητα του πολίτη), η οποία,
εν προκειμένω, συνέχεται με τη δικαιοταξία του κράτους της παγκοσμιοποίησης και όχι με το κράτος έθνος13. Η διαφορά είναι θεμελιώδης. Ο
πολίτης του κράτους της παγκοσμιοποίησης δεν αναφέρεται στη συλλογική ταυτότητα, αλλά στο κράτος δυνάμει της ιδιότητας του ανήκειν. Αυτό
σημαίνει ότι δεν προκρίνεται η αποκατάσταση της διαρραγείσης ισορροπίας στο εσωτερικό του κράτους, με τη διεύρυνση της ελευθερίας στο πεδίο
της οικονομίας και της πολιτικής. Ο πολίτης αυτός καλείται να εναρμονισθεί στον σκοπό της αγοράς, να λειτουργήσει τον κοινωνικο-οικονομικό
του βίο υπό το πρίσμα του εξωτικού υποκειμένου στο σύστημα και όχι ως
εταίρος του. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναπόφευκτο ο πολίτης του κράτους
να απεκδυθεί των κεκτημένων που συνάθροισε κατά τη φάση της μετάβασης και να αποδεχθεί την εξομοίωσή του με το καθεστώς του οικονομικού
και πολιτικού «μέτοικου» της παγκοσμιοποίησης.
Η διατύπωση αυτή, συμφωνεί με το παρελθόν του επιχειρήματος για το
έθνος στο ότι ταξινομεί την κοινωνία εκτός πολιτείας, στο καθεστώς του
ιδιώτη. Επιπλέον, τη φορά αυτή, ο πολίτης περιέρχεται σε πολιτική αδυναμία, δεδομένου ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με τις δυναμικές του συνόλου
κοσμοσυστήματος (την κινητικότητα του κεφαλαίου, την εργασία εμπόρευμα κ.λπ.), χωρίς να προικίζεται με τα αναγκαία πολιτικά και, μάλιστα, πολιτειακά αντισώματα. Η πρόταξη της δικαιοταξίας του κράτους
της παγκοσμιοποίησης/του κοσμοπολιτισμού, αντιπαρέρχεται ουσιαστικά
το έθνος της κοινωνίας. Στον συλλογισμό αυτόν εξακολουθεί να υφέρπει το ιδεολόγημα του Διαφωτισμού ότι η «συλλογική ελευθερία» απειλεί την ατομική ελευθερία. Εξού και η πύκνωση της επιχειρηματολογίας
ότι η «πλειοψηφία», εννοείται της κοινωνίας των πολιτών, συνιστά απειλή
για τα δικαιώματα. Υπό μια έννοια, ο ισχυρισμός αυτός είναι ορθός, εάν η
τους και κατ’ επέκταση το ομόλογο αίτημα ούτε συντρέχουν οι πραγματολογικές προϋποθέσεις γι’ αυτό. Βλ. σχετικά, Γ. Κοντογιώργης, Η δημοκρατία ως ελευθερία, ό.π.
12 Περισσότερα στο Γ. Κοντογιώργης, 12/2008, σ. 163 επ. Του ιδίου, «Κράτος και αυτοδιοίκηση στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης», στο Α. Μακρυδημήτρης (επιμ.), Αυτοδιοίκηση και κράτος στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, Αθήνα, 2003, σ. 17-77.
13 Ό.π., σ. 164.
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αναφορά στην πλειοψηφία υπονοεί την ανάληψη της πολιτικής αρμοδιότητας από την κοινωνία των πολιτών, αντί του κράτους.
Διευκρινίζεται, εντούτοις, ότι ο όρος «συλλογική ελευθερία» δεν συμπίπτει με την πολιτική ελευθερία, αλλά με την επίκληση, στην καλύτερη περίπτωση, της συλλογικής βούλησης από τον νομιμοποιημένο κάτοχο της
πολιτικής εξουσίας. Η πολιτική ελευθερία, νοούμενη ως η αυτονομία της
κοινωνίας στο πεδίο της πολιτικής, προϋποθέτει την απόδοση σ’ αυτήν
της πολιτείας. Η πρόσληψη της ελευθερίας ως αυτονομίας καταρρίπτει
τον ισχυρισμό ότι ατομική και πολιτική ελευθερία είναι έννοιες ασύμβατες. Η ατομική ελευθερία εγγράφεται στο πρώτο μετα-φεουδαλικό στάδιο.
Τέμνει τη διαφορά μεταξύ δεσποτείας και ανθρωποκεντρισμού και αποτελεί τον όρο για την περαιτέρω διεύρυνση τόσο της ίδιας, όσο και των
πεδίων της ελευθερίας προς την κατεύθυνση της κοινωνικής και της πολιτικής ζωής. Η διεύρυνση αυτή είναι επομένως σωρευτική όχι αναιρετική.
Η πολιτική ελευθερία αποτελεί την κορύφωση της εν γένει, δηλαδή της
καθολικής ελευθερίας, καθώς αυτή εμπλουτίζει προσθετικά την ατομική
και την κοινωνική ελευθερία. Συγχρόνως η ανάπτυξη των πεδίων της ελευθερίας είναι υποχρεωτικά διευρυντική από το ατομικό στο κοινωνικό και
πολιτικό πεδίο. Είναι επομένως δυνατόν να είναι κανείς ατομικά, αλλ’ όχι
κοινωνικά και πολιτικά ελεύθερος. Μπορεί επίσης να απολαμβάνει την
ατομική και την κοινωνική ελευθερία, χωρίς να είναι πολιτικά αυτόνομος. Δεν είναι νοητό, αντιθέτως, ο κοινωνικός άνθρωπος να είναι πολιτικά όχι όμως και ατομικά (και κοινωνικά) ελεύθερος. Θα έμοιαζε σαν ο
δουλοπάροικος, που δεν διαθέτει ατομική ελευθερία, να είναι κοινωνικά
και πολιτικά ελεύθερος. Υπογραμμίζω την άποψη αυτή, διότι διατυπώνεται συχνά το επιχείρημα ότι η πολιτική ελευθερία πλήττει, αν δεν καταργεί, την ατομική ελευθερία (την ιδιωτική ζωή). Πρόκειται τουλάχιστον
για παρανόηση. Όσο η ελευθερία διευρύνει το πεδίο της εμπραγμάτωσής
της, ιδίως προς την κατεύθυνση της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, τόσο
εδραιώνεται και, μάλιστα, διευρύνεται η θεματική διακτίνωση της ατομικής ελευθερίας. Η ατομικότητα απειλείται από τα δομημένα στη βάση της
πολιτικής κυριαρχίας συστήματα, όχι από τη δημοκρατία. Υπενθυμίζεται
τέλος ότι για να γίνει εφικτή η εμπέδωση της πολιτικής ελευθερίας πρέπει
το πολιτικό σύστημα να αποσπασθεί από το κράτος και να αποδοθεί στην
κοινωνία, προκειμένου αυτή να ενσαρκώσει και, κατ’ επέκταση, να διαχειρισθεί την πολιτεία και το έθνος (τη συλλογικότητά της). Την προοπτική
της καθολικής ελευθερίας, που υποστασιοποιεί το σύστημα της δημοκρατίας, η νεοτερικότητα την απέρριψε ήδη από την εποχή του Διαφωτισμού,
εξισώνοντάς την με τον ολοκληρωτισμό14.
14 Είναι προφανές ότι για να συντρέξει η έννοια του ολοκληρωτισμού πρέπει να συναντηθούν, κατ’ ελάχιστον, η πολιτική κυριαρχία με το υποκείμενο της κυριαρχίας, που
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Ώστε, στο υποσυνείδητο της νεοτερικής σκέψης, η στοχοποίηση του
έθνους αφορά στην κοινωνία. Η προοπτική μιας προβολής από αυτήν της
κοινωνικής και της πολιτικής ελευθερίας, αντί των ομολόγων δικαιωμάτων, συνιστά απειλή όχι για την ατομική ελευθερία, αλλά για το πολιτικά
κυρίαρχο κράτος που εγκιβωτίζει την κοινωνία των πολιτών στο καθεστώς
του ιδιώτη.
Στο πλαίσιο αυτό, η επίκληση της έννοιας του πολίτη του κόσμου, ως
του υποκειμένου ενός νέου πατριωτισμού, δεν υπονοεί ότι επιζητείται η
εγγραφή του ως φορέα της συλλογικής βούλησης και, κατ’ επέκταση, ως
θεσμικού εταίρου της πολιτείας. Ζητούμενο αποτελεί η αποδέσμευσή του
από τη συνεκτική συνιστώσα της συλλογικής του ταυτότητας, έτσι ώστε
να αναπληρωθεί η απομείωση της πολιτικής κυριαρχίας του κράτους από
τις δυνάμεις της διαμεσολάβησης και ο ίδιος να υποβιβασθεί, σε ό,τι αφορά
στο πεδίο των κοινωνικών/οικονομικών υποσυστημάτων, στο καθεστώς
του φορέα της εργασίας εμπορεύματος15. Με άλλα λόγια, η «παγκοσμιοποίηση» δεν αποδυναμώνει το έθνος, αλλά την πολιτική και οικονομική
βαρύτητα της κοινωνίας. Κατά τούτο, το διακύβευμα της αδυναμίας του
κράτους να διατηρήσει μια στοιχειώδη ισορροπία μεταξύ κοινωνίας και
αγοράς και, μάλιστα, η μεταβολή του σε ολοκληρωτικό θεράποντα του
σκοπού της, μετατίθεται στο ζήτημα του ελέγχου του πολιτικού συστήματος. Σε τελική ανάλυση, το ερώτημα ποιος κατέχει την αρμοδιότητα του
έθνους εξισούται με το ποιος κατέχει το πολιτικό σύστημα. Εκεί θα αποφασισθεί εάν θα συνεχίσουν να κυριαρχούν πολιτικά οι αγορές ή η κοινωνία
των πολιτών.
Είναι προφανές ότι η νεοτερική σκέψη επικαλούμενη έννοιες όπως ο
«διεθνισμός» ή ο «κοσμοπολιτισμός» για να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα που θέτει η απομείωση των θεμελίων τής (εσωτερικής και εξωτερικής) πολιτικής κυριαρχίας του κράτους, δεν συνεκτιμά το ουσιώδες: ότι η
πολιτική, στο μεν διακρατικό πεδίο συγκροτεί την έννοια της «τάξεως», όχι
σύστημα και, κατά τούτο, εξισούται με την ωμή δύναμη. Στο δε εσωτερικό
είναι ο λαός. Όταν την καθολική πολιτική αρμοδιότητα την κατέχει η πολιτειακά συντεταγμένη κοινωνία, δεν υποστασιοποιείται ούτε η έννοια της πολιτικής κυριαρχίας ούτε
και το υποκείμενο της κυριαρχίας. Άλλωστε θα ήταν παράδοξο να εξισωθεί η καθολική
ελευθερία της κοινωνίας με τον ολοκληρωτισμό, δηλαδή με ένα φαινόμενο που αποστερεί απολύτως την ελευθερία της κοινωνίας. Με απλούστερη διατύπωση, ο ολοκληρωτισμός ανάγεται σε εποχές κοινωνικής και πολιτικής αχειραφεσίας της κοινωνίας,
γεγονός που δεν συντρέχει στη φάση της ανθρωποκεντρικής ολοκλήρωσης που αντιστοιχεί η δημοκρατία. Βλέπε το σχετικό διάλογο μεταξύ του ελληνικού κοσμοσυστημικού παραδείγματος και της νεοτερικότητας, που αναπτύσσω στο έργο μου Η ελληνική
δημοκρατία του Ρήγα Βελεστινλή, Αθήνα, 2009.
15 Όπως εκείνη του οικονομικού μετανάστη. Περισσότερα στο έργο μου, Οικονομικά
συστήματα, ό.π.
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του κράτους, γίνεται αντιληπτή υπό το πρίσμα του συστήματος, δηλαδή
ως κανονιστική λειτουργία (η έννοια της πολιτείας δικαίου)16.
Με απλούστερη διατύπωση, η προσέγγιση αυτή αγνοεί καταφανώς ότι
το «διεθνές» ή, ορθότερα, το διακρατικό πεδίο, στο κρατοκεντρικό στάδιο
του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος, δεν συγκροτεί μια, υπερκείμενη του κράτους, (κοσμο-)πολιτειακή επικράτεια, και, κατ’ επέκταση,
η πολιτειότης δεν αναγνωρίζεται ως θεσμός. Έτσι, επιλέγει, αποφλοιωμένη, την έννοια του κοσμοπολίτη, η οποία, από θεσμική ιδιότητα που είχε
να κάνει με περιεχόμενο ελευθερίας και άρα με τη συμμετοχή του φορέα
της στο πολιτειακό σύστημα της οικουμενικής κοσμόπολης, κατέληξε να
αποδίδει μία ιδιωτική συμπεριφορά, η οποία δεν αφορά σε πολιτειακές
συλλογικότητες, όπου παράγεται και, ιδίως, βιώνεται η ελευθερία17.
Τα ανωτέρω φανερώνουν, νομίζω οφθαλμοφανώς, ότι η έννοια του
συλλογικού στο παρόν γίγνεσθαι της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης πάσχει
εν τη γενέσει της, καθώς δεν προκρίνει την απελευθέρωση της κοινωνίας,
όπως άλλοτε το πρόταγμα του έθνους. Αντιθέτως, επιλέγει την περαιτέρω
χειραγώγησή της ή, ορθότερα, την παράδοσή της στους συσχετισμούς
ισχύος που κατευθύνουν, εν προκειμένω, οι δυνάμεις της εγχώριας και της
διεθνούς αγοράς18.
Σε κάθε περίπτωση, ο πολίτης είναι πρόσεδρο στοιχείο της ταυτότητας.
Η ταυτότητα συγκροτεί το συλλογικό υποκείμενο της πολιτείας. Η πολιτειότης, στο πλαίσιο της πολιτείας, προσδιορίζει τη θέση που κατέχει ο
φορέας της στη διαχείριση του εθνικού, δηλαδή του κοινού συμφέροντος.
Η θεμελιώδης αυτή παραδοχή δηλώνει ότι η πολιτειότης δεν είναι μία, όπως
νομίζει η νεοτερικότητα, αλλά τόσες όσα και τα είδη των πολιτειών. Διότι
διαφορετική είναι η ελευθερία που ενσαρκώνει η πολιτειότης στη δημοκρατία, στην αντιπροσώπευση ή, έστω, στο προ-αντιπροσωπευτικό πολιτικό
σύστημα, το μόνο που γνωρίζει η εποχή μας19.
Στον αντίποδα, η πολιτική πρόσληψη του έθνους σε συνάφεια με το
ανάπτυγμα της ελευθερίας (και όχι στατικά, με γνώμονα την πρωτο-ανθρωποκεντρική αντίληψη του «ανήκειν» της κοινωνίας στο κράτος) θα
μας επιτρέπει να το προσεγγίσουμε, τέλος, υπό το πρίσμα της εσωτερικής (ταυτοτικής) του πολυσημίας (που αναγγέλλει την πολυ-πολιτειακή
16 G. Contogeorgis, « La crise de la paix et les racines de la guerre. Le déficit interprétatif
de la modernité », στο Actes du congrès annuel de l’APSP, Λισαβόνα, 2009.
17 Σχετικά, στο 12/2008, σ. 174-175.
18 Ό.π.
19 Σε συνδυασμό με την αυταρχική του παρέκκλιση. Αναλυτικά στα έργα μου, Η δημοκρατία ως ελευθερία, ό.π., Πολίτης και πόλις, ό.π., και 12/2008, ό.π., σ. 175-176. Το γεγονός
αυτό, εξηγεί επίσης γιατί η νεοτερικότητα αδυνατεί να αντιληφθεί ως διακριτές έννοιες
την πολιτεία και το κράτος και, κατ’ ακολουθίαν, το έθνος ως συνείδηση κοινωνίας,
δηλαδή ως ταυτότητα, συμφυώς αναγόμενη στην ανθρωποκεντρική της ιδιοσυστασία.
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συγκρότηση του κράτους) και, οπωσδήποτε, ως έθνος της (πολιτειακά
συντεταγμένης) κοινωνίας.
Η προσέγγιση όμως αυτή τελεί υπό τον όρο της οικοδόμησης μιας νέας
γνωσιολογίας του κοινωνικού φαινομένου, η οποία θα προκύψει όχι από
την εμπειρία της απλώς πρωτο-ανθρωποκεντρικής εποχής μας ή από μια
διανοητική άσκηση, αλλά από την κοσμοσυστημική ανάκτηση του ελληνικού παραδείγματος. Επικαλούμαι το ελληνικό παράδειγμα για τον λόγο
ότι είναι το μοναδικό στην ιστορία παράδειγμα συγκρότησης του κοινωνικού γεγονότος σε ανθρωποκεντρικές βάσεις. Το οποίο, ως εκ τούτου,
προσφέρεται για σύγκριση, με όρους αναλογίας, με το ομόλογο νεώτερο
κοσμοσύστημα.
2. Η ελληνική ταυτότητα
α. Τι διδάσκει λοιπόν το ελληνικό παράδειγμα; Υπήρξε ή όχι ελληνική
εθνική ταυτότητα πριν από τη νεοτερικότητα –πριν από το νεοελληνικό
εθνικό κράτος– και εάν ναι, ποιο το περιεχόμενό της;
Οι κρατούσες σχολές σκέψης μπορούν να συνοψισθούν στις ακόλουθες
τρεις: η μία, η αυθεντικά νεοτερική, ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξε ελληνικό
έθνος πριν από τη γένεση του ελληνικού κράτους, ότι αυτό το δημιούργησε για πρώτη φορά. Πριν από αυτό, απαντώνται ελληνόφωνοι πληθυσμοί, όχι όμως και ελληνικό έθνος. Υπαινίχθηκα ήδη ότι θεωρώ την άποψη
αυτή γνωσιολογικά αυθαίρετη και ιδεολογικά διατεταγμένη. Οι πηγές
αναφέρονται με σαφήνεια στο έθνος των Ελλήνων, αναδεικνύουν δηλαδή
την ύπαρξη μιας συλλογικής ταυτότητας, την οποία ορίζουν με καταφανώς εθνικά χαρακτηριστικά, πριν και, μάλιστα, ανεξαρτήτως της εμφάνισης του ομόλογου φαινομένου στην Εσπερία. Κάποιοι από τη σχολή αυτή,
αντιμέτωποι με το καταφανές αδιέξοδο του επιχειρήματος, επιχείρησαν να
«διορθώσουν» τους μέντορές τους, λέγοντας ότι το ελληνικό έθνος προϋπήρξε ενδεχομένως του ελληνικού κράτους, διαμορφώθηκε όμως ως απόρροια της μετακένωσης των πεπραγμένων της Εσπερίας στον ελληνόφωνο
πολιτισμικό χώρο. Η διαφοροποίηση αυτή, πέραν του ότι δεν αφίσταται
του εσπεριανού δόγματος, αποκτά ένα πρόσθετο ενδιαφέρον στο μέτρο
που εγγράφει το ελληνικό παράδειγμα στην «ουρά» της δυτικο-ευρωπαϊκής μετάβασης από τη δεσποτεία στον ανθρωποκεντρισμό, δηλαδή ως
περιφερειακό της προσάρτημα.
Στην άποψη αυτή θα ορθωθεί η άλλη σχολή σκέψης που ανάγει τη
γένεση του ελληνικού έθνους, δηλαδή του νέου ελληνισμού, στην περίοδο
μεταξύ του 10ου και του 13ου αιώνα.
Τέλος, μία τρίτη εκδοχή καταφανώς ιδεαλίζουσα, προβάλλει την αδιάπτωτη συνέχεια του ελληνισμού από την αρχαιότητα, δίκην ιδεώδους ή
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πεπρωμένου20.
Η δεύτερη σχολή σκέψης είναι η μόνη που εδράζεται σε ένα ασφαλές
πραγματολογικό υλικό. Συναντάται, όμως, με τις άλλες στο ζήτημα της
πολιτικής πρόσληψης του έθνους, η οποία πρόσληψη ως εθνοκρατική,
αδυνατεί να υπεισέλθει στην κοσμοσυστημική ουσία του ελληνικού φαινομένου. Εξού και δεν εγείρει, ουσιαστικά, το ερώτημα της ύπαρξης ή μη του
ελληνικού συλλογικού γεγονότος πριν από το ύστερο Βυζάντιο, ενώ την
ίδια στιγμή ανάγει τη γένεση του νέου ελληνισμού στην περίοδο αυτή21.
Από την πλευρά μου, εκτιμώ ότι η προσέγγιση του ελληνικού φαινομένου, στο μέτρο που συγκροτείται με κοσμοσυστημικούς όρους και έχει να
επιδείξει μια ολοκληρωμένη ανθρωποκεντρική διαδρομή, απαιτεί, επίσης,
μία διαφορετικού διαμετρήματος γνωσιολογία.
β. Με αφετηρία τη γνωσιολογική κατεύθυνση που ανέπτυξα παραπάνω, θα επιχειρήσω να αντιμετωπίσω το ζήτημα του ελληνικού έθνους,
συνδυαστικά ως πολιτισμικό και ως πολιτικό διακύβευμα.
Θεωρώ ότι ο ελληνικός κόσμος υπήρξε, αναντιλέκτως, ανθρωποκεντρικός σε όλη τη διάρκεια της ιστορικής του διαδρομής από την ύστερη
μυκηναϊκή εποχή έως την εθνοκρατική του ανασυγκρότηση, κατά τους 19ο
και 20ό αιώνα22. Συνάγεται, επομένως, ότι ο ελληνισμός διέθετε συλλογική
ταυτότητα, της οποίας καλούμαστε να ορίσουμε τα στοιχεία της, τις συνέχειες ή τις ασυνέχειές της και, εννοείται, το πολιτικό της πρόταγμα.
Πιο συγκεκριμένα, ο ελληνισμός έχει να επιδείξει, σε όλο το ιστορικό
του βάθος, μία «ταυτοτική συνείδηση κοινωνίας» δυνάμει του ανήκειν σε
έναν ανθρωποκεντρικά δομημένο πολιτισμικό χώρο, και όχι σε ένα κράτος.
Η έννοια της συνείδησης κοινωνίας είναι, όπως είδαμε, πρωταρχικά πολιτισμική, ανάγεται εντούτοις ως ταυτότητα στο γινόμενο της ελευθερίας
του «όλου» και αποκτά σάρκα και οστά μέσω ενός κοινού «πολιτικού
λόγου»23. Είδαμε ότι στον λόγο αυτό η νεοτερικότητα αποδίδει μονοσήμαντη εκφορά, είναι κοινωνικά ετερονομικός, με την έννοια ότι τον εκχωρεί
μονοπωλιακά στο κράτος.
20 Για τις σχολές αυτές και για το σχετικό διάλογο που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια,
παραπέμπω στο έργο μου, Έθνος και ‘εκσυγχρονιστική’ νεοτερικότητα, ό.π.
21 Στη γνωσιολογική ελλειμματικότητα των «σχολών» αυτών οφείλεται και η παρελκυστική διελκυστίνδα περί του αν οι νεώτεροι Έλληνες είναι απόγονοι των «αρχαίων»
Ελλήνων ή εάν το Βυζάντιο είναι ελληνικό. Σχετικά με τη σχολή αυτή βλέπε βασικά,
Ν. Σβορώνος, Το ελληνικό έθνος. Γένεση και διαμόρφωση του νέου ελληνισμού, Αθήνα,
2004. Απ. Βακαλόπουλος, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Πηγές της ιστορίας του νέου
Ελληνισμού Ι (1204 – 1669), Θεσσαλονίκη, 2002. Γ. Καραμπελιάς, 1204. Η διαμόρφωση
του νεωτέρου Ελληνισμού, Αθήνα, 2007.
22 Για το ζήτημα αυτό βλέπε το έργο μου, Το ελληνικό κοσμοσύστημα, ό.π.
23 Στο έργο μου, Έθνος και ‘εκσυγχρονιστική’ νεοτερικότητα, ό.π., σ. 24.
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Στο ελληνικό παράδειγμα, αντιθέτως, ο εθνικός «πολιτικός λόγος»
συμπυκνώνει το άθροισμα της βούλησης των συστατικών πολιτειακών
μερών του «όλου», που εκφράζουν οι θεμελιώδεις κοινωνίες των πόλεων.
Η επιλογή του τρόπου της πολιτικής έκφρασης του εθνικού «όλου» θα
διαφοροποιηθεί στον χρόνο με την έννοια ότι συναρτήθηκε με την ανθρωποκεντρική φάση που αυτό διερχόταν, όπως ακριβώς και η εσωτερική
αρμοδιότητα, δηλαδή η ευθύνη της διαχείρισής του. Το δίλημμα, επομένως, αν τη συνείδηση κοινωνίας θα την αποτυπώσει η πολιτική εξουσία
(το κράτος) ή απευθείας το σώμα των πολιτών, το «όλον» ως πολιτειακή
ενότητα ή οι επιμέρους πολιτειακές του συνιστώσες με όρους συνέργειας,
είναι κομβικό στη συζήτηση για το (ελληνικό) έθνος24.
Είναι κεφαλαιώδες να συγκρατήσουμε ότι το έθνος των Ελλήνων
συγκροτήθηκε εξαρχής πολιτικά όχι ως κράτος έθνος, αλλά με όρους
κοσμοσυστήματος. Ως ένα σύνολο πολιτειακά συντεταγμένων κοινωνιών
(των πόλεων), το οποίο διέθετε εσωτερική αυτάρκεια, κοινές παραγωγικές παραμέτρους και ιδεολογικές συνιστώσες του βίου25. Το έθνος αυτό, το
ελληνικό έθνος κοσμοσύστημα, θα ενσαρκώσει ταυτολογικά το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας (με πρόσημο την πόλη), και θα
το βιώσει σε όλες του τις φάσεις, ουσιαστικά έως τους νεώτερους χρόνους.
Οι παράμετροι του κοσμοσυστήματος αυτού, θα μετακενωθούν στην
Εσπερία, θα την οδηγήσουν στην ανθρωποκεντρική της «αναγέννηση»
και, εντέλει, στην ανασυγκρότησή του ως κοσμοσύστημα μεγάλης κλίμακας (με πρόσημο το κράτος έθνος). Με άλλα λόγια, το ελληνικό και το
νεώτερο εθνοκρατικό παράδειγμα αντιπροσωπεύουν δύο φάσεις του ιδίου
ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος.
Η ελληνική κοσμοσυστημική ταυτότητα αναδεικνύεται μέσα από δύο
σαφώς προσδιορισμένες εκδηλώσεις: η μία, αφορά στα κοινά πολιτισμικά
δρώμενα. Η άλλη, στην αντιπαραβολή της με τον «άλλον», τους βαρβάρους. Τα ιερά, ιδίως τα Μαντεία, βασικά της Δωδώνης και των Δελφών,
αποτελούν θεμελιώδες σημείο συνάντησης των Ελλήνων. «Περὶ τὴν
Ἑλλάδα τὴν ἀρχαίαν» [η οποία είναι] «ἡ περὶ Δωδώνην καὶ τὸν Ἀχελῶον»,
μας πληροφορεί ο Αριστοτέλης, γεννήθηκε ο συμβολισμός του ονόματος: «ᾤκουν γὰρ οἱ Σελλοὶ ἐνταῦθα καὶ οἱ καλούμενοι τότε μὲν Γραικοὶ νῦν
δ’ Ἕλληνες»26. Ο Ηρόδοτος θα διατυπώσει έναν ολοκληρωμένον ορισμό
24 Γ. Κοντογιώργης, Το ελληνικό κοσμοσύστημα, ό.π.
25 Διευκρινίζεται ότι το αναλογικά αντίστοιχο του ελληνικού ή ανθρωποκεντρικού
κοσμοσυστήματος μικρής κλίμακας, είναι το νεώτερο ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μεγάλης κλίμακας. Το νεοελληνικό κράτος εγγράφεται ως υποσημείωση στο
νεώτερο κοσμοσύστημα, δεν αποτελεί τον συγκριτικώς ισότιμο συνομιλητή του ελληνικού κοσμοσυστήματος.
26 Μετεωρολογικά, Α, 352b 1-3.
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του έθνους, που θα υιοθετήσει η νεοτερικότητα, προβάλλοντας ως σημείο
σύνθεσης τις κοινές πολιτισμικές παραδοχές και την καταγωγή27. Η έννοια
της καταγωγής, εν προκειμένω, είναι βασικά «φυλετική», ανάγεται δηλαδή
στο «ὅμαιμον» των Ελλήνων. Τον 5ο και ιδίως τον 4ο αιώνα, η έννοια αυτή
θα αποκρυσταλλωθεί οριστικά με πρόσημο την ελληνική παιδεία, ώστε να
αποτελέσει, όπως θα δούμε, την σταθερά και, επομένως, το μέτρο για την
απόφανση περί της ύπαρξης ή της μη ύπαρξης του Έθνους των Ελλήνων
μέχρι τέλους. Η αναφορά στην ελληνική παιδεία είναι εξόχως πολιτική.
Παραπέμπει, δηλαδή, στην παιδεία του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος μικρής κλίμακας.
Η πολιτική ευθύνη για τη διαχείριση του έθνους των Ελλήνων θα
αναληφθεί από τη θεμελιώδη κοινωνία της πόλεως, με το σκεπτικό, που θα
αναχθεί αργότερα σε δόγμα, ότι η συστέγαση του έθνους της κοινωνίας στο
πλαίσιο ενός μόνου και δη ενιαίου κράτους, ήταν απολύτως απαράδεκτη,
ως ανελεύθερη. Εξίσου ανελεύθερη θεωρήθηκε, μετά από μια στιγμή, και η
λογική της πολιτικής κυριαρχίας του κράτους. Τα περσικά αναδεικνύουν το
διττό αυτό διακύβευμα28.
Η ισορροπία στη διαχείριση του σύνολου εθνικού πατριωτισμού και
του ιδίου πατριωτισμού των πόλεων, από τις τελευταίες, θα κυμανθεί στον
χρόνο, έως ότου θα ανατραπεί στο απόγειο της κλασικής εποχής, υπέρ του
πατριωτισμού των πόλεων29. Ανατροπή που θα σημάνει μερικές δεκαετίες
αργότερα το τέλος της κρατοκεντρικής φάσης του ελληνικού ή ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος μικρής κλίμακας και τη μετάβαση στη μετακρατοκεντρική οικουμένη, την οποία στο πολιτικό επίπεδο κλήθηκε να
διαχειρισθεί η κοσμόπολη.
Η μετάβαση αυτή υπαγορεύθηκε ασφαλώς από τη δυναμική της εξέλιξης του ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος. Ειδώθηκε, όμως, από τη
διανόηση της κρατοκεντρικής ακόμη εποχής, ως αναγκαία συνθήκη για
την αποκατάσταση της τρωθείσης ισορροπίας ανάμεσα στον σύνολο εθνικό
πατριωτισμό και στους πατριωτισμούς των πόλεων (Ισοκράτης, κ.ά.)30.
Ωστόσο, η οικουμενική κοσμόπολη θα άρει την ανατραπείσα ισορροπία
μόνο προσωρινά, καθόσον οι αντιστάσεις του κρατοκεντρισμού απεδείχθησαν εξαιρετικά ανθεκτικές31 στη μήτρα του ελληνικού κοσμοσυστήμα27 Ηρόδοτος, Ιστορία, Ουρανία 144: «τὸ ἑλληνικὸν ἐὸν ὅμαιμόν τε καὶ ὁμόγλωσσον καὶ
θεῶν ἱδρύματα κοινὰ καὶ θυσίαι ἤθεά τε ὁμότροπα.»
28 Βλέπε για παράδειγμα τους Πέρσες του Αισχύλου.
29 Την ανατροπή αυτή αποδίδει ο Πελοποννησιακός πόλεμος.
30 Για το μείζον αυτό ζήτημα, βλέπε το έργο μου, Το ελληνικό κοσμοσύστημα, ό.π.
31 Άλλωστε, η συνύπαρξη του συνόλου εθνικού πατριωτισμού και του πατριωτισμού των
πόλεων ήταν συμφυής με την κοσμοσυστημική και, κατά τούτο, πολυσημική πρόσληψη
του έθνους από τους Έλληνες.
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τος (στην ελληνική και στη μικρασιατική χερσόνησο), ενώ η δυτική παρειά
του διατήρησε τον κρατοκεντρικό της χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση, η
δυναμική της οικουμενικής μετάβασης ανασχέθηκε και, κατά τούτο, έμεινε
ανολοκλήρωτη στη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων. Στις παραμονές
της ρωμαϊκής κατάκτησης, μας πληροφορεί ο Πολύβιος32, η ελευθερία των
Ελλήνων διερχόταν σαφώς από την αυτονομία των πόλεων. Η ίδια η αντιμετώπιση του ρωμαϊκού κινδύνου επιχειρήθηκε βασικά με όχημα τη συνέργεια των πόλεων.
Η κοσμόπολη δεν θα λειτουργήσει εναρμονιστικά έναντι του πατριωτισμού των πόλεων και, υπό μία έννοια, δεν θα ενσαρκώσει το γενικό πνεύμα
του έθνους κοσμοσυστήματος, παρά μόνο στο Βυζάντιο33. Και πάλι όμως η
ισορροπία μεταξύ της μητρόπολης πολιτείας και των πόλεων, θα παραμείνει
δυναμική, θα επιβεβαιώνεται δηλαδή διαρκώς από την ικανότητα της βυζαντίου Πόλεως να κάνει σεβαστή τη λειτουργία της ως κεντρικής πολιτείας
στο σύνολο της επικράτειας. Η αδυναμία της βυζαντινής κοσμόπολης να
ανασυγκροτηθεί μετά την άλωση του 1204, στο μέσον μιας εντυπωσιακής
όσο και πολυσήμαντης απογείωσης του ελληνικού κόσμου, επιβεβαιώνει
χωρίς άλλο το γεγονός αυτό34.
γ. Τι άλλαξε, λοιπόν, στη βυζαντινή περίοδο της οικουμενικής κοσμόπολης, ώστε να επέλθει η μείζων αυτή μετατόπιση της ευθύνης για την
πολιτική ενσάρκωση και διαχείριση του έθνους κοσμοσυστήματος από την
πόλη στην κοσμόπολη;
Πρώτον, το Βυζάντιο κληρονόμησε ήδη από τη Ρώμη μια σαφώς προδιαγεγραμμένη πολιτική ισορροπία μεταξύ της μητρόπολης πολιτείας και
του συστήματος των πόλεων.
Δεύτερον, η μεταστέγαση της μητρόπολης πολιτείας στο Βυζάντιο θα
οδηγήσει εξαρχής στην εξάρτησή της από το σύνοικο ελληνικό/ανθρωποκεντρικό στοιχείο της Πόλεως και, προοπτικά, στον εξελληνισμό του
κράτους. Η μεταβολή αυτή, θα οικειώσει την μητρόπολη πολιτεία με τον
ελληνισμό και, εντέλει, θα οδηγήσει στην οικειοποίηση της ιδέας της Ρώμης
(της ρωμαϊκότητας) από τον ελληνικό κόσμο. Προς την κατεύθυνση αυτή
θα συμβάλει τα μέγιστα η περιέλευση της δυτικής παρειάς της ρωμαϊκής
κοσμόπολης στη βαρβαρότητα και η ουσιαστική έξοδός της από τη ρωμα32 Σ’ αυτήν ακριβώς τη βάση επιχειρηματολογεί, αναφερόμενος στην ελευθερία των
Ελλήνων, πάμπολλες φορές στην Ιστορία του.
33 Διότι στη μεν ελληνική οικουμένη η κοσμόπολη, παρόλον ότι προσπάθησε, δεν κατάφερε να αποσπάσει από τις πόλεις την ιδέα του έθνους κοσμοσυστήματος και να την
εκφράσει, κατά δε τη ρωμαϊκή περίοδο το εθνοτικό πρόσημο της μητρόπολης πολιτείας
δεν συνείδε με εκείνη του ελληνικού έθνους κοσμοσυστήματος.
34 Σχετικά στο έργο μου, Histoire de la Grèce, Παρίσι, 1992.

46

Γιώργος Κοντογιώργης

ϊκή επικράτεια. Παρόλον ότι η ανατολική Ρώμη ουδέποτε θα παραιτηθεί
από τη δικαιοδοσία της στα εδάφη της δυτικής Ρώμης, εφεξής οι κάτοικοι
της τελευταίας θα αποκαλούνται με το προσωνύμιο του Λατίνου, όχι του
Ρωμαίου. Η επιλογή αυτή υποδηλώνει, προφανώς, αφενός ότι οι Λατίνοι,
όχι μόνον δεν ενσαρκώνουν πια την ιδέα της Ρώμης, αλλ’ ουσιαστικά, δεν
δικαιούνται να ισχυρισθούν ότι την μοιράζονται ισότιμα με τους Έλληνες,
αφού οι τελευταίοι τους υποκατέστησαν στην ηγεσία της κοσμόπολης. Και
αφετέρου, ότι μόνον οι Έλληνες εγγράφονται στην κοσμοσυστημική δικαιοταξία της «Ρώμης», δηλαδή στο ελληνικό ή ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας. Οι βυζαντινοί θα αντιτάξουν, ακριβώς, στους Λατίνους ότι η ρωμαϊκή κληρονομιά περιήλθε ως καταπίστευμα στο γένος των
Ελλήνων. Μετά από μία στιγμή, η ρωμαϊκή πολιτειακή ταυτότητα λειτούργησε ως η εναλλακτική διατύπωση της πολιτικής ελληνικότητας35.
Ανάλογα ισχύουν και για τη νέα θρησκεία. Το φαινόμενο της οικοδόμησης εξυπαρχής μίας νέας θρησκείας σε ανθρωποκεντρικό περιβάλλον
υπήρξε συγκλονιστικό από τη φύση του και είναι, χωρίς αμφιβολία, μοναδικό στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η μοναδικότητα αυτή, εντούτοις,
συνομολογεί ότι ο χριστιανισμός υπήρξε ουσιαστικά εσωτερική υπόθεση του
ελληνικού κοσμοσυστήματος.
Έχει σημασία να συγκρατήσουμε την επισήμανση αυτή. Θα μπορούσε
να επικαλεσθεί κανείς τη διαρκή αναφορά στους «Έλληνες», κατά την
πρώτη και τη μέση βυζαντινή περίοδο, που συμπίπτει με την οικοδόμηση
και την οριστική επικράτηση του χριστιανισμού, ώστε να «αποδείξει» την
ύπαρξη της ταυτοτικής τους συλλογικότητας. Εντούτοις, εκτιμώ ότι η
προσέγγιση αυτή είναι εσφαλμένη. Έχει σημασία να προσέξουμε ότι, αν
και οι διώξεις των χριστιανών έγιναν από τη ρωμαϊκή πολιτεία, η αντιπαράθεσή τους ορθώθηκε εναντίον των «Ελλήνων». Εν προκειμένω, είναι
προφανές ότι η αντίθεση των χριστιανών δεν αφορά στους Έλληνες ως
εθνική συλλογικότητα, αλλά στον ελληνισμό ως το ταυτοτικό ισοδύναμο του
35 Έχει ενδιαφέρον να προσεχθούν οι αντιφάσεις που προκαλεί η αντιμετάθεση της ιδέας
της Ρώμης από τον φυσικό της χώρο στην ελληνική πολιτική κληρονομιά. Ήδη από τον
8ο αιώνα και εντεύθεν, από τη στιγμή που το Βυζάντιο άρχισε να μην επαρκεί για να
ελέγξει και, υπό μια άλλη έννοια, για να παράσχει προστασία στον Πάπα, ο τελευταίος
θα επιχειρήσει να ανακτήσει το δικαίωμα να διαπραγματεύεται ουσιαστικά το ρωμαϊκό
προνόμιο με τους Ευρωπαίους βαρβάρους. Κατά λογική ακολουθία, θα οδηγηθεί στην
αμφισβήτηση της κληρονομιάς του ρωμαϊκού ιμπέριουμ από τους Έλληνες. Το 865, ο
πάπας Νικόλαος Α΄ θα αντιτείνει στον βασιλέα Μιχαήλ Γ΄: παύσατε να αποκαλείσθε
Βασιλεύς των Ρωμαίων, αφού οι Ρωμαίοι των οποίων ισχυρίζεσθε ότι είστε Βασιλεύς
είναι, κατ’ εσάς, πράγματι βάρβαροι. Ο Βασιλέας του κράτους της Νικαίας Ιωάννης
Δούκας Βατάτζης θα επισημάνει στον πάπα Γρηγόριο Θ΄ ότι o Μεγάλος Κωνσταντίνος
μετέφερε τη ρωμαϊκή κληρονομιά «εἰς τὸ ἡμέτερον γένος» και επομένως δεν νομιμοποιείται να τη διεκδικεί ο Λατίνος αυτοκράτορας της Κωνσταντινούπολης.
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ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος. Η αντίθεση εστιαζόταν, καταρχάς,
στον αγώνα επικράτησης μεταξύ των δύο θρησκειών. Στο βάθος, όμως,
υπέβοσκε η ασυμβατότητα του ανθρωποκεντρικού τρόπου του βίου που
προσιδίαζε, τότε, στην οικουμενική φάση του ελληνικού κοσμοσυστήματος, με τις πηγές μιας δεσποτικής θρησκείας, της εβραϊκής, οι οποίες
–μολονότι ο ίδιος ο Χριστός επήρε αποστάσεις με τη διδασκαλία του από
αυτές– εξακολουθούσαν να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των θεωρητικών του χριστιανισμού. Αξίζει να προσεχθεί ότι το ενδιαφέρον αυτό γινόταν ολοένα μεγαλύτερο, στο μέτρο που η νέα θρησκεία εξελισσόταν σε
σύστημα.
δ. Η σύγκρουση αυτή στοιχειοθετεί το γινόμενο ενός μακρόχρονου
εμφυλίου, δηλαδή της εσωτερικής σύγκρουσης μεταξύ δυο αντιλήψεων
του βίου, στο πλαίσιο του ελληνικού έθνους κοσμοσυστήματος. Και, όπως
συμβαίνει, σε κάθε εμφύλια σύρραξη, αυτό που προτάσσεται είναι το διακύβευμα της αντίθεσης, όχι η ενοποιός ταυτοτική συνιστώσα των αντιπάλων.
Ο Πορφύριος, ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος που έγραψε πλήθος έργων
«ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας» –την οποία αντέτεινε στις δεσποτικές καταβολές του χριστιανισμού– θα αποφανθεί για τον Ωριγένη (185251 μ.Χ.): «Ἕλλην ἐν Ἕλλησιν παιδευθεὶς λόγοις, πρὸς τὸ βάρβαρον ἐξώκειλεν τόλμημα».
Τέλος, για την κατανόηση της ανωτέρω προβληματικής, είναι αναγκαίο
να υπογραμμισθεί ότι η θρησκεία, αν και καταγράφεται ως σημαίνον στοιχείο του συλλογικού γίγνεσθαι, δεν συγκροτεί αυτοτελή ανθρωποκεντρική
ταυτότητα. Εξού και ουδέποτε ορθώθηκε εναντίον εθνικών, εθνοτικών ή
άλλων συλλογικοτήτων, αλλά κατά των απίστων στο εσωτερικό τους. Η
θρησκεία άλλωστε, και σε κάθε περίπτωση η χριστιανική θρησκεία, διαθέτει οικουμενική φιλοδοξία, υπερβαίνει δηλαδή τις επιμέρους ταυτοτικές,
πολιτειακές ή άλλες συλλογικότητες. Διά της θρησκείας, όμως, είναι δυνατόν να οδηγηθεί κανείς σε αλλαγή συλλογικής ταυτότητας36. Σε ό,τι αφορά
στον ελληνικό κοσμοσυστημικό χώρο, αυτό παρατηρείται με τις κατακτήσεις των Αράβων και των Οθωμανών, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Δεν συνέβη, όμως, εκεί όπου διατηρήθηκε η ανθρωποκεντρική ιδιοσυστασία της κοινωνίας, σε συνδυασμό με τη σήμανσή της από την ελληνική
παιδεία. Γι’ αυτό και όταν θα καταλαγιάσει η σύγκρουση στο εσωτερικό
του ελληνικού κόσμου, ο χριστιανισμός, στην ελληνική του εκδοχή, θα
εγγραφεί ως συστατικό στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας37.
36 Ισχύει ό,τι ακριβώς και με άλλες αξιακές παραμέτρους που κατά καιρούς λειτουργούν
ως καταλύτες στη συνείδηση των ανθρώπων, όπως για παράδειγμα οι ελευθερίες, τα
δικαιώματα κ.λπ.
37 Αυτό ακριβώς συνέβη κατά τους μυκηναϊκούς χρόνους, όταν μια βασικά ξένη, ως προς
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Το ειδικό βάρος των δυο αυτών παρένθετων ταυτοτικών «αναφορών»
(της ρωμαϊκότητας και της ελληνικής εκδοχής του χριστιανισμού) στη
συνολική σύνθεση του ελληνικού έθνους κοσμοσυστήματος, θα διαφοροποιηθεί στον χρόνο. Όμως, συνεκτική σταθερά της σύνθεσης αυτής, θα
αποτελέσει η «καταγωγική» ελληνικότητα, που ανατροφοδοτεί η γλώσσα,
και στην οποία αποτυπώνονται η ελληνική παιδεία και ο εν γένει ανθρωποκεντρικός τρόπος του βίου. Τα τρία αυτά στοιχεία, η γλώσσα, η παιδεία και
ο ανθρωποκεντρικός βίος, τα διατήρησαν στην ολότητά τους οι βυζαντινοί
Έλληνες. Λέω στην ολότητά τους, διότι τελικά ο χριστιανισμός στην ελληνική του εκδοχή οικοδομήθηκε στη βάση των στοιχείων αυτών38.
Το γεγονός αυτό γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στην προσέγγιση των βυζαντινών από τους «άλλους», οι οποίοι, είτε τους αποκαλούν απλώς Γραικούς
ή Έλληνες (οι Λατίνοι) είτε Ρούμι (οι Άραβες) είτε Γιουνάν (οι Ασιάτες),
τους αναγνωρίζουν στην ελληνική τους ταυτότητα. Ομοίως οι Βυζαντινοί, στην επικοινωνία τους με τους «άλλους», δεν παραλείπουν να υποσημειώσουν την καταγωγική τους σχέση με τους αρχαίους Έλληνες και την
ελληνικότητα της παιδείας τους. «Ἐξ ἡμῶν προῆλθον πᾶσαι αἱ ἐπιστῆμαι
[…]», θα αντιτάξει στους Άραβες ο Κωνσταντίνος, ο μετέπειτα Κύριλλος,
ο και εκπολιτιστής των Σλάβων (827-869). Η Άννα Κομνηνή (1083-1148±)
σεμνύνεται για την ελληνική της παιδεία και αναφέρεται στον «ἀγράμματον Ἕλληνα ὀρθῶς ἑλληνίζοντα»39, ενώ για τον Νικήτα Χωνιάτη, τον Γεμιστό και το σύνολο των λογίων οι βυζαντινοί είναι αναντιλέκτως Έλληνες.
Ο κοινός αυτός παρονομαστής της ελληνικής παιδείας και, ουσιαστικά, η
ιστορική της συνάφεια με την έννοια της ελληνικότητας, εμφανίζεται ως
η διακρίνουσα της ελληνικής ταυτοτικής συνείδησης. Εξού και οι ίδιοι οι
βασιλείς στις στιγμές της δοκιμασίας της κοσμόπολης, θα προβάλουν και,
μάλιστα, θα αντιτάξουν ότι η σοφία «ἐν τῷ γένει τῶν Ἑλλήνων ἡμῶν βασιτις πηγές της, θρησκεία, προσαρμόσθηκε σταδιακά στον ελληνικό τρόπο και έγινε
αντικείμενο οικειοποίησης από τις ελληνικές κοινωνίες. Η διαφορά της θρησκείας του
«Δωδεκαθέου» με τον χριστιανισμό έγκειται στο ότι η μεν εγκλιματίσθηκε σταδιακά,
δηλαδή χωρίς αναταράξεις, συνακόλουθα με την ανθρωποκεντρική εξέλιξη του ελληνισμού, στο ανθρωποκεντρικό γίγνεσθαι, ο δε συναντήθηκε βιαίως μαζί του στο μέσον
της οικουμενικής του ολοκλήρωσης.
38 Οι ουσιώδεις αποστασιοποιήσεις από τον ελληνικό τρόπο που επήλθαν συν τω χρόνω
με την οικοδόμηση της νέας θρησκείας σε σύστημα ή λόγω της θεμελιώδους ασυμβατότητας που συνεπήγετο η μετάβαση από τον πολυθεϊσμό στον μονοθεϊσμό, δεν αναιρούν το γεγονός αυτό. Εξού και όταν μετά την πλήρη επικράτηση του χριστιανισμού ο
ελληνικός κόσμος βρέθηκε αντιμέτωπος με απειλές που έθεταν σε κίνδυνο την εθνική
του ελευθερία, δεν θα δυσκολευθεί να συλλογισθεί για την αντιμετώπισή τους με πολιτικούς όρους. Βλέπε παρακάτω.
39 Αλεξιάς, 15,7.
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λεύει»40 ή ότι «ἁπασῶν γλωσσῶν τὸ ἑλληνικὸν ὑπέρκειται γένος» και ότι
«πᾶσα τοίνυν φιλοσοφία καὶ γνῶσις Ἑλλήνων εὕρημα [...]»41.
Το τέλος του εμφυλίου και, ιδίως, η σύγκρουση με τον «άλλον», που θα
αποτελέσει μείζον ζήτημα του Βυζαντίου από τον 9ο-10ο αιώνα, θα φέρει
στην επιφάνεια τη διακρίνουσα της συλλογικής ταυτότητας. Η οποία,
εν προκειμένω, θα αναδείξει την ταυτοτική διαφοροποίηση έναντι του
«άλλου», δεν θα λειτουργήσει όμως ως δημιουργός της ελληνικής ταυτότητας. Ο Νικήτας Χωνιάτης, αρνούμενος τη συνέχιση της ιστορίας του, «τὸ
κάλλιστον εὕρημα τῶν Ἑλλήνων», τη σταθερά της ελληνικής ταυτότητας
του έθνους κοσμοσυστήματος επικαλείται42.
Ώστε η ολοένα συχνότερη επισήμανση της ελληνικής παιδείας και
του ελληνικού ταυτοτικού ιδιώματος από τους Βυζαντινούς, ιδίως από
τον 9ο και τον 10ο αιώνα, δεν στοιχειοθετεί τη φάση μιας νέας εθνογένεσης και, πολλώ μάλλον, δεν σηματοδοτεί, όπως θα δούμε, τη γένεση του
νέου ελληνισμού. Αποδίδει απλώς το αποτέλεσμα της σταδιακής ανάδυσης της αμφισβήτησης της βυζαντινής κοσμοκρατορίας και, εντέλει, την
απειλή που άρχισε να επικρέμαται επί της ελληνικής οικουμενικής κοσμόπολης. Κατά τούτο, δεν είναι επίσης ορθή, κατά τη γνώμη μου, η άποψη
ότι η πρόταξη της ελληνικής ταυτότητας στο ύστερο Βυζάντιο οφείλεται
στη συρρίκνωσή του στις εθνικές εστίες του ελληνισμού. Πέραν του ότι το
οικουμενικό παρελθόν του ελληνισμού διαψεύδει πλήρως την ερμηνευτική
αυτή εκδοχή, διαπιστώνεται ότι η έννοια της εθνικής εστίας στους Βυζαντινούς εξακολουθεί να γίνεται αντιληπτή όχι με γνώμονα τη γεωγραφία της «Ελλάδας», αλλά σε συνάφεια με τον ελληνίζοντα και συχνά με
τον ιστορικό ζωτικό χώρο της κοσμοσυστημικής οικουμένης. Αυτή ακριβώς την προσέγγιση την συναντάμε στον Μιχαήλ Παλαιολόγο, αλλά και
πολύ αργότερα στον Ρήγα Βελεστινλή. Ο απελευθερωτής της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους λίγο πριν από την είσοδό του στην Πόλη θα
υπενθυμίσει στους περιστοιχίζοντες αυτόν Έλληνες ότι προ του «διαμοιρασμοῦ» της πατρίδος («τῆς πατρίδος παθούσης») από τους Ιταλούς, τους
Πέρσες, τους Βουλγάρους […] και άλλους, η αρχή της οριζόταν «πρὸς ἕω
μὲν Εὐφράτῃ καὶ Τίγριδι, πρὸς δύσιν δὲ Σικελίᾳ καὶ τοῖς πρόσῳ Πουλείας
[…] Αἰθίοπας δ’ εἶχε πρὸς νότον καὶ πρὸς βορρᾶν τὰ προσάρκτια […]»43.
40 Ο βασιλέας της Νικαίας Ιωάννης Δούκας Βατάτζης προς τον πάπα Γρηγόριο Θ΄.
41 Ο υιός του Βατάτζη Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρις, ο οποίος θα διερωτηθεί: «Σὺ δέ, ὦ
Ἰταλέ, τίνος ἕνεκεν ἐγκαυχᾶ;» Βλ. Κρικώνης Χρίστος, «Θεοδώρου Β΄ Λασκάρεως περί
Χριστιανικής Θεολογίας Λόγοι, Λόγος 7, 3». Κριτική έκδοση του έργου του Λάσκαρι με
τίτλο Χριστιανικής Θεολογίας λόγοι οκτώ, Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών,
Θεσσαλονίκη 1988, σ. 141-142.
42 Νικήτα Χωνιάτη, Χρονική Διήγησις, 5,580.
43 Γεώργιος Παχυμέρης, Χρονικόν, 1,209.20 επ. Η έννοια αυτή του έθνους κοσμοσυστή-
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Ο Ρήγας θα οριοθετήσει με τον ίδιο τρόπο τα εδαφικά όρια της ελληνικής πατρίδας, τα οποία μάλιστα μερίμνησε να χαρτογραφήσει. Περιλαμβάνονται σ’ αυτά «ἡ Ρούμελη [η κάτωθεν του Αίμου ελληνική χερσόνησος], ἡ Μικρὰ Ἀσία, οἱ Μεσόγειες Νῆσοι [από την Κύπρο, το Αιγαίο και την
Κρήτη, έως την Μάλτα και τα Επτάνησα] καὶ ἡ Βλαχομπογδανία». Σε κάθε
περίπτωση, η έννοια της πατρίδας στο ύστερο Βυζάντιο (και, προφανώς,
στην τουρκοκρατία) λειτούργησε όπως ακριβώς στα περσικά ή ενώπιον της
ρωμαϊκής απειλής.
ε. Διαπιστώσαμε ήδη ότι προϋπόθεση του έθνους είναι το ανθρωποκεντρικό γεγονός και η ταυτοτική σήμανση της συνείδησης κοινωνίας.
Αυτό υποδηλώνει ότι, εάν ο ελληνικός κόσμος είχε περιέλθει στη δεσποτεία/φεουδαρχία, θα είχε απωλέσει την ταυτότητά του, ακόμη και αν διατηρούσε ζωντανό το γλωσσικό του ιδίωμα44. Ομοίως, εάν εχάνετο η ελληνική σήμανση της ανθρωποκεντρικής παιδείας, όπως ακριβώς συνέβη με
τις αραβικές κατακτήσεις. Τούτο όμως δεν έγινε.
Η σταδιοδρομία του ελληνικού έθνους κοσμοσυστήματος καθόλη τη
διάρκεια του Βυζαντίου, αντανακλά το γεγονός ότι συνεχίζει αδιατάρακτα τον ελληνικό ανθρωποκεντρικό τρόπο, συγκροτημένον στη βάση των
θεμελιωδών κοινωνιών των πόλεων/κοινών με εναρμονιστική συνιστώσα
τη μητρόπολη πολιτεία. Με διαφορετική διατύπωση, στο Βυζάντιο ο ελληνισμός συνέχισε να βιώνει αδιατάρακτα το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής κλίμακας της φάσης της οικουμένης. Το Βυζάντιο υπήρξε
καθόλα οικουμενική κοσμόπολη, όχι (δεσποτική) αυτοκρατορία45.
Οι πηγές που μαρτυρούν την καθολική συγκρότηση των κοινωνιών του
Βυζαντίου με πρόσημο την κοσμόπολη, η οποία αναλύεται στη συνάντηση
ματος απαντάται και στους Έλληνες της τουρκοκρατίας. Περισσότερα στο έργο μου, Η
ελληνική δημοκρατία του Ρήγα Βελεστινλή, Αθήνα, 2009.
44 Αυτό συνέβη με τη Ρώμη από τη στιγμή που αλώθηκε από τη γερμανική βαρβαρότητα.
45 Η σύγχυση μεταξύ κοσμόπολης και αυτοκρατορίας οφείλεται προφανώς στην ελλειμματικότητα της νεοτερικής γνωσιολογίας. Όντως, η νεώτερη κοινωνική επιστήμη ταξινομεί την οικουμενική περίοδο του ελληνικού/ανθρωποκεντρικού κοσμοσυστήματος αδιάκριτα στη χορεία των «αυτοκρατοριών», παραγνωρίζοντας την τυπολογικά,
δηλαδή διαμετρικά διαφορετική φύση τους. Η αυτοκρατορία εγγράφεται σε ένα βασικά
δεσποτικό κοσμοσυστημικό περιβάλλον (ως κοινωνία, ως οικονομία, ως πολιτικό
σύστημα κ.λπ.), ενώ η οικουμένη είναι θεμελιωδώς ανθρωποκεντρική και, μάλιστα,
μετα-κρατοκεντρική, ως προς το ανάπτυγμά της. Το πολιτικό σύστημα της οικουμένης, η κοσμόπολη, μπορεί να ορισθεί ως μια συμπολιτεία, η οποία συγκροτείται από τις
πολιτειακά αυτόνομες πόλεις –τη μετεξέλιξη της πόλης-κράτους– και τη μητρόπολη,
της οποίας η πολιτεία συνθέτει, συγχρόνως, το κεντρικό πολιτικό σύστημα της επικράτειας. Η βυζαντινή περίοδος της οικουμενικής κοσμοπολιτείας εμφανίζεται στο σύνολό
της ως η πλέον αντιπροσωπευτική και, μάλιστα, ολοκληρωμένη. (Βλ. στο έργο μου, Η
δημοκρατία ως ελευθερία, ό.π.)
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της μητρόπολης ή βασιλεύουσας πόλης και του συστήματος των ανθρωποκεντρικών πόλεων/κοινών, είναι άπειρες. Το αποδεικτικότερο όλων,
ωστόσο, είναι ότι ο ελληνικός κόσμος εισέρχεται στην τουρκοκρατία, οργανωμένος με υπόβαθρο τις κοινωνίες των κοινών/πόλεων, των οποίων μάλιστα οι πολιτείες αναπαράγουν ομοθετικά εκείνες της προ-οικουμενικής,
δηλαδή της κλασικής εποχής46.
Προκαλεί τουλάχιστον απορία, επομένως, η εμμονή της νεοτερικής
ιστοριογραφίας να σημάνει το τέλος της «αρχαιότητας» με το ανυπόστατο
επιχείρημα του τέλους του συστήματος των πόλεων. Ή, την ταξινόμηση
του Βυζαντίου στο Μεσαίωνα, δηλαδή σε καθεστώς δεσποτείας ή, ακόμη,
την προβολή του πολυεθνικού του χαρακτήρα, αντί της κοινής πολιτισμικής/ταυτοτικής και κοσμοσυστημικής στέγης, η οποία είναι πολύ περισσότερο εμφανής από ό,τι στις ελληνιστικές και στη ρωμαϊκή κοσμοπόλεις. Το
εγχείρημα αυτό της νεοτερικότητας είναι πολυσήμαντο, παρέλκει εντούτοις η εδώ αντιμετώπισή του.
στ. Μια τελευταία επισήμανση αφορά στο περιεχόμενο του εθνικού
προτάγματος στο ύστερο Βυζάντιο και την περίοδο της οθωμανοκρατίας47.
Υποστηρίζεται, όπως είδαμε, ότι ο νεώτερος ελληνισμός συγκροτείται, εξ
επόψεως ταυτότητας, κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο (μεταξύ των 10ου
και 13ου αιώνων).
Η άποψη αυτή δεν με βρίσκει σύμφωνο. Η έννοια του έθνους, κατά
τη φάση αυτή, παραμένει απολύτως συνδεδεμένη με την κοσμοσυστημική
ιδιοσυστασία του ελληνισμού. Γίνεται αντιληπτή ως έθνος κοσμοσύστημα
και το πολιτικό της πρόταγμα δηλώνει το περιεχόμενο της οικουμενικής
κοσμόπολης. Η αγωνία των μετά την άλωση του 1204 Ελλήνων και έως
την τελική άλωση του 1453, αφορά στην ανασυγκρότηση της οικουμενικής κοσμόπολης, όχι στην υπέρβασή της. Η περίπτωση του Γεμιστού είναι
χαρακτηριστική. Το διακρίνουμε αυτό, επίσης, στην έννοια του έθνους,
στις πολιτειακές αντιλήψεις και στα παλιγγενεσιακά προτάγματα της τουρκοκρατίας. Από τον Ρήγα έως τους Φαναριώτες, την Εκκλησία, τη Φιλική
Εταιρεία και τον Υψηλάντη, όλοι αναφέρονται στο έθνος κοσμοσύστημα
της ελληνικής ανθρωποκεντρικής οικουμένης, που βιώνουν άλλωστε στο
πλαίσιο των κοινών/πόλεων, και στοχάζονται για την ανασύσταση, με
τον ένα ή τον άλλο τρόπο, της οικουμενικής κοσμόπολης48. Ακόμη και τα
46 Βλέπε σχετικά Γ. Κοντογιώργης, Η δημοκρατία ως ελευθερία, ό.π. Του ιδίου, Κοινωνική δυναμική και πολιτική αυτοδιοίκηση. Οι ελληνικές κοινότητες της τουρκοκρατίας,
Αθήνα, 1982.
47 Μέχρι την Επανάσταση και, θα έλεγα, για τους εκτός ελληνικού κράτους Έλληνες έως
τις παρυφές του 20ού αιώνα.
48 Η επισήμανση αυτή κάνει φανερό ότι το πρόταγμα των Ελλήνων της τουρκοκρατίας
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Συντάγματα της Επανάστασης εμπνέονται κυριολεκτικά από το σύστημα
των πόλεων/κοινών. Σε καμιά περίπτωση, δεν προσβλέπουν σε μια κοινωνία με πρόσημο την κρατική δεσποτεία της εποχής ούτε στην ιδέα του πολιτικά κυρίαρχου, ενιαίου και πολιτισμικά ομοιογενούς κράτους έθνους, στο
οποίο άλλωστε θα προσέλθει πολύ αργότερα η Εσπερία. Τα κράτη αυτά
εθεωρείτο ότι προσήκαν σε κοινωνίες της μετάβασης ή, έστω, σε πρωτοανθρωποκεντρικές κοινωνίες, όπως οι ευρωπαϊκές. Γι’αυτό, οι Έλληνες
της εποχής, ενώ διαλέγονταν με την Εσπερία, δεν την ακολουθούσαν στο
πολιτειακό, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό της διάβημα.
Κατά τούτο, μπορούμε να δεχθούμε με ασφάλεια ότι η ιδέα του έθνους,
μέχρι τουλάχιστον την Επανάσταση, είναι άρρηκτα προσδεδεμένη στην
κοσμοσυστημική ιδεολογία του ελληνισμού, ορίζεται δηλαδή ως έθνος
κοσμοσύστημα49. Η πολιτισμική του πρόσληψη αντλεί, συγκεκριμένα, το
«υλικό» της από την ανθρωποκεντρική φάση της οικουμένης. Εξού και
παραμένει, ως προς την ουσία της, καταγωγική. Επικαλείται την καταγωγή
των συγχρόνων Ελλήνων από τους προγόνους Έλληνες, χωρίς να διακρίνει ανάμεσα σ’ αυτούς της κρατοκεντρικής (των πόλεων κρατών) και της
οικουμενικής (ελληνιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής) περιόδου. Η καταγωγή, επομένως, εξακολουθεί να μην ανάγεται στη «ροή του αίματος», αλλά
να αναφέρεται στη συνέχεια της ελληνικής ανθρωποκεντρικής παιδείας.
Αυτό ακριβώς εννοεί ο Ρήγας όταν χαρακτηρίζει το «λαό», που κατοικεί στον ευρύτερο ζωτικό χώρο του ελληνισμού, ως «απόγονο των Ελλήνων». Ο λαός του έθνους αυτού (του ελληνικού κοσμοσυστημικού έθνους)
απαρτίζεται από όλες τις επιμέρους εθνοτικές ή άλλες πολιτισμικές ομάδες
(Αλβανούς, Βούλγαρους, Ρουμάνους κ.ά.) χωρίς διακρίσεις ή εξαιρέσεις50.
Για τον ίδιο λόγο, το πολιτειακό πρόσημο του έθνους ενσωματώνει τις
προσιδιάζουσες στην οικουμενική φάση ελευθερίες, τις εξής τέσσερις: την
εθνική έναντι του «άλλου», τη συνάδουσα με την πολυσημία του έθνους
και, οπωσδήποτε, την προϋπόθεση όλων, την ατομική ελευθερία, σε συνδυασμό με την κοινωνική και την πολιτική ελευθερία, η οποία, η τελευταία,
τέμνει το ζήτημα της πολιτικής ευθύνης του έθνους, δηλαδή της ευθύνης για τα κοινά, υπέρ της κοινωνίας. Η θεμελιώδης κοινωνία του έθνους
διαφοροποιείται πλήρως από το μετέπειτα πρόταγμα του νεοελληνικού κράτους που
συμπύκνωσε η έννοια της Μεγάλης Ιδέας. Το ένα εγγράφεται στην ελληνική κοσμοσυστημική οικουμένη, το άλλο επικεντρώνεται σε μια εθνοκρατική ενόραση του εθνικού
προβλήματος.
49 Για την πραγματολογική υποστήριξη της ερμηνευτικής αυτής, βλ. τα έργα μου Η δημοκρατία ως ελευθερία, ό.π., σε συνδυασμό με Το ελληνικό κοσμοσύστημα, ό.π., την Ελληνική δημοκρατία του Ρήγα Βελεστινλή, ό.π., και το Κοινωνική δυναμική και πολιτική
αυτοδιοίκηση. Οι ελληνικές κοινότητες της τουρκοκρατίας, Νέα Σύνορα, Αθήνα, 1982.
50 Στο έργο μου, Η ελληνική δημοκρατία του Ρήγα Βελεστινλή, ό.π.
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αυτού συνδυάζει το σύστημα των πόλεων/κοινών με τη διακρίνουσα της
σύνολης κοινότητας, την κοσμόπολη.
Ώστε, ο νεώτερος ελληνισμός συγκροτείται μόλις κατά τον 19ο και τον
ό
20 αιώνα, με τη μετάβαση από το ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα μικρής
κλίμακας στο ομόλογο κοσμοσύστημα της μεγάλης κλίμακας, που γέννησε
το έθνος κράτος. Από ανθρωποκεντρική άποψη, δηλαδή υπό το πρίσμα της
προόδου, η μετάβαση αυτή, με τον τρόπο που τελικά έγινε, ήταν αναπόφευκτο να σημάνει μια κεφαλαιώδη οπισθοδρόμηση για τον ελληνικό κόσμο51:
οι ελληνικές κοινωνίες που ενσωματώνονταν στο κράτος, αντί να μεταφέρουν εκεί το ανθρωποκεντρικό κεκτημένο της οικουμένης, εκαλούντο
να το εγκαταλείψουν και να ανασυγκροτηθούν στη βάση μιας μεταβατικής δεσποτείας και, στη συνέχεια, με πρόσημο το πρωτο-ανθρωποκεντρικό
κεκτημένο του νεώτερου κόσμου. Μολονότι η μετάβαση αυτή, θα διαρκέσει ακριβώς έναν αιώνα, η νέα εθνική ιδέα θα αποκρυσταλλωθεί ιδεολογικά
μετά τη μικρασιατική καταστροφή και ιδίως από τη δεκαετία του 1930.
Μια τελευταία επισήμανση έχει να κάνει με τη σύγχυση που επικρατεί
στη νεοτερική σκέψη σε ό,τι αφορά στις σταθερές και στις μεταβλητές της
έννοιας του έθνους. Χωρίς αμφιβολία το έθνος, ως έννοια και ως συνείδηση κοινωνίας, διαφοροποιείται στο χρόνο, σε συνάρτηση με τις φάσεις
που διέρχεται το σύνολο ανθρωποκεντρικό κοσμοσύστημα. Διαφοροποιείται, για παράδειγμα, ως προς τη βαρύτητα των πολιτισμικών στοιχείων
που προσκυρώνονται στο «είναι» του. Διαφοροποιείται, επίσης, ως προς
το εύρος της ελευθερίας που ενσωματώνει κάθε φορά και, συνακόλουθα,
ως προς το ποιος έχει την αρμοδιότητα να το ενσαρκώσει. Διαφοροποιείται, τέλος, ως προς το καταγωγικό επιχείρημα που συνάπτεται με αυτό, το
ιστορικό του κεκτημένο και, μάλιστα, ως προς τις προσλήψεις του παρελθόντος ή τις κατευθύνσεις του μέλλοντος.
Όμως, οι διαφοροποιήσεις αυτές αποτελούν μεταβλητές που όσο και
αν «σημαίνουν» τις θεμελιώδεις σταθερές, δεν τις αναιρούν. Οι σταθερές
51 Για να είμαι ακριβής, η μετάβαση από τη μικρή στη μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα
συνιστούσε μια εξ αντικειμένου πρόοδο. Άλλωστε, ήδη τα ελληνικά προτάγματα που
προηγήθηκαν της Επανάστασης, προνοούσαν για τη μετάβαση αυτή, χωρίς να απωλεσθεί το ανθρωποκεντρικό κεκτημένο της (ελληνικής) οικουμένης. Ο τρόπος που έγινε,
ωστόσο, δεν οδήγησε απλώς στην αποδόμηση του ελληνικού ανθρωποκεντρισμού.
Προκάλεσε την ίδια την έκπτωση του ελληνικού εθνοτικού γεγονότος, έτσι ώστε υπό
το κράτος έθνος να μην αντιπροσωπεύει παρά μια ασήμαντη υποσημείωση στον νέο
κοσμοσυστημικό χάρτη. Από την άλλη, η μετάβαση αυτή, στον κόσμο της Εσπερίας
και, επέκεινα, στο σύνολο του πλανήτη, εγγράφεται ως μια κοσμοϊστορική πρόοδος,
αφού στοιχειοθετεί την έξοδό τους από τη δεσποτεία και την ανασύνταξή τους σε
ανθρωποκεντρικές βάσεις. Ώστε η απλή ατομική ελευθερία και τα συνοδά κοινωνικά
και πολιτικά δικαιώματα που αποβλέπουν στη διασφάλισή της, αποτελούν κεφαλαιώδη
πρόοδο για τους μεν, πρωτοφανή εντούτοις οπισθοδρόμηση για τους δε.
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ορίζουν την ενότητα και τη συνέχεια του έθνους/της συλλογικής ταυτότητας στο χρόνο. Οι μεταβλητές εγγράφονται ως ο δείκτης εναρμόνισης του
έθνους στον κοσμοσυστημικό χρόνο, οι σταθερές βεβαιώνουν την ύπαρξή
του ως συνείδησης κοινωνίας, δηλαδή ως ταυτοτικού γεγονότος.
Το φαινόμενο αυτό δεν εντοπίζεται ως ιδιαιτερότητα του έθνους. Εφαρμόζεται στο σύνολο του κοινωνικού βίου. Το πολιτικό σύστημα, η σχέση
του με το κράτος, η θέση της κοινωνίας των πολιτών σ’ αυτό, η ελευθερία,
η ισότητα, η δικαιοσύνη, το οικονομικό σύστημα και, μάλιστα, ο τρόπος
συγκρότησης του ανθρωποκεντρικού γεγονότος μεταλλάσσονται στον
κοσμοσυστημικό χωροχρόνο, χωρίς εντούτοις να απώλυνται την ιδιοσυστασία τους. Για να γίνει κατανοητή η επισήμανση αυτή, αρκεί να επικαλεσθώ το παράδειγμα του ανθρώπου, καθώς ισχύει γι’ αυτόν αναλογικά ό,τι
και για την κοινωνία εν συνόλω. Όντως, ο άνθρωπος, από τη γέννησή του
έως το θάνατο, μεταλλάσσεται και μάλιστα ουσιωδώς. Όμως, δεν παύει εξ
επόψεως ταυτότητας να παραμένει ο ίδιος.
Σε κάθε περίπτωση, η επώδυνη διαδικασία της μετάβασης του ελληνισμού από τη μικρή στη μεγάλη κοσμοσυστημική κλίμακα του ανθρωποκεντρικού γίγνεσθαι, από το έθνος κοσμοσύστημα στο έθνος κράτος,
βρίσκεται πίσω από πλήθος ζητημάτων και παρανοήσεων που εγείρει η
συμβίωση του νεώτερου πρωτο-ανθρωποκεντρικού κράτους με τις ανθρωποκεντρικές κληρονομιές της ελληνικής κοινωνίας. Κατά τούτο, δεν είναι
καθόλου τυχαία η τροπή που έλαβε η συζήτηση για το έθνος στην εποχή
μας, ούτε και η αγωνιώδης προσπάθεια μια σημαντικής μερίδας της διανόησης να απομειώσει το παρελθόν και, μάλιστα, να αρνηθεί όχι μόνο την
ελληνική συνέχεια, αλλά και αυτή την ύπαρξη του ελληνικού έθνους πριν
από το νεοτερικό κράτος. Το εγχείρημα αυτό, ανάγεται καταφανώς στην
παραρτηματική λειτουργία της κρατικής (και, κατ’ αυτάς, αγοραίας) αυτής
διανόησης σε σχέση με την Εσπερία. Συλλαμβάνεται, ωστόσο, ως υπόλογη,
επίσης, μιας ενορχηστρωμένης προσπάθειας να ενοχοποιηθεί η ελληνική
κοινωνία και, κατ’ επέκταση, οι κληρονομιές της (το Βυζάντιο και η τουρκοκρατία) για την αδυναμία και, ουσιωδώς, για την άρνηση του κράτους
να εναρμονισθεί με τις προσδοκίες της. Υπό την έννοια αυτή, η «εκσυγχρονιστική» διανόηση διαχωρίζει τη θέση της από τη γνωσιολογία της
ιστορίας, προκειμένου να αναλάβει ένα ρόλο καταφανώς ιδεολογικό και,
μάλιστα, πολιτικώς άκρως συντηρητικό. Ρόλο, ο οποίος συνοψίζεται σε μια
απολογητική για το κράτος λειτουργία και, αναλόγως, εχθρική προς την
ελευθερία του σώματος της κοινωνίας των πολιτών.

3. Συμπεραίνεται, λοιπόν, ότι το έθνος ως πολιτισμική ταυτότητα αποτελεί
συμφυές γνώρισμα κάθε ανθρωποκεντρικής κοινωνίας, η οποία συγκροτεί
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τη διακρίνουσα παράμετρο της συλλογικότητάς της (η έννοια της συνείδησης κοινωνίας). Στο πολιτικό πεδίο το έθνος συμπυκνώνει το γινόμενο
της ελευθερίας που ενσωματώνει. Το γινόμενο αυτό της ελευθερίας, που
προσαρτάται ως συστατικό στοιχείο στη συλλογική ταυτότητα, ποικίλλει, ως προς το ανάπτυγμά του, αναλόγως με την ανθρωποκεντρική φάση
που διέρχεται το σύνολο κοσμοσύστημα. Έτσι, στην πρωτο-ανθρωποκεντρική φάση το έθνος αποσπάται από τον φυσικό του φορέα, την κοινωνία, προκειμένου να υπηρετήσει τη νομιμοποίηση της κατεχόμενης από το
κράτος πολιτείας. Στον αντίποδα, η ευθύνη του έθνους στην ανθρωποκεντρικά ολοκληρωμένη κοινωνία της δημοκρατίας, περιέρχεται στην αρμοδιότητα της τελευταίας, επειδή ακριβώς η καθολική ελευθερία επιβάλλει
την ενσάρκωση της πολιτείας από αυτήν.
Σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό κοσμοσυστημικό παράδειγμα και, στο
πλαίσιο αυτό, η μετάβαση του ελληνισμού από το έθνος κοσμοσύστημα
στο έθνος κράτος, προσφέρεται ως το μοναδικό εργαστήρι για την οικοδόμηση μιας εναλλακτικής καθολικής γνωσιολογίας, ικανής να οδηγήσει
στην αυτογνωσία, στη σφαιρική κατανόηση του κοινωνικού φαινομένου
και, περαιτέρω, σε μια ασφαλή διάγνωση της προοπτικής του σύγχρονου
κόσμου. Ώστε η γενική γνωσιολογία του έθνους, που προηγήθηκε στο
πόνημα αυτό και αφορά επίσης στην ανθρωποκεντρική περίοδο της μεγάλης κοσμοσυστημικής κλίμακας, οφείλει να συνδυασθεί με την προβληματική για το ελληνικό έθνος κοσμοσύστημα, στο μέτρο που αυτό ανάγεται
σε μια ολοκληρωμένη εξελικτική τροχιά του ανθρωποκεντρικού γίγνεσθαι.

•

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Αστικό φαντασιακό και λογοτεχνική ταυτότητα

Η ταυτότητα της Θεσσαλονίκης
μέσα από το έργο του Γιώργου Ιωάννου
Κατερίνα Κόσσυβα

Το έργο του Ιωάννου αποτελεί μια από τις πληρέστερες εκφράσεις του
«πολιτιστικού προσώπου» της Θεσσαλονίκης. Ο συγγραφέας γεννήθηκε
και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Θεσσαλονίκη. Έζησε
από κοντά την προσπάθεια αυτής της πόλης ν’ αποχτήσει ένα «πρόσωπο»
μια «ταυτότητα». Σ’ αυτή την προσπάθεια συνέβαλε κι αυτός με το έργο
του. Με την αυξημένη ευαισθησία του είδε και έπλασε τη νέα μορφή της
Θεσσαλονίκης και της την πρόσφερε ως μία χειρονομία αγάπης. Η Θεσσαλονίκη, μετά το 1912, οπότε ενσωματώθηκε στο ελληνικό κράτος, ήταν μια
πόλη με ποικιλία εθνοτήτων και διαφορετικούς πολιτισμούς. Ο ερχομός
των προσφύγων μετά τη μικρασιατική καταστροφή θα οδηγήσει την πόλη
σ’ ένα διαφορετικό προσανατολισμό.
Αυτό είναι το σκηνικό της πόλης την εποχή που γεννήθηκε ο συγγραφέας. Η πόλη, με τη διαμεσολάβηση του λογοτεχνικού του έργου, αποχτά
αυτό που ονομάζει ο Lucien Goldman «πολιτιστική αυτοσυνειδησία».
Κατάφερε να δει πίσω από τις αντιφάσεις της τον κοσμοθεωρητικό προσανατολισμό της (vision du monde), που της εξασφάλιζε την ενότητα και
αποτέλεσε βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση του προσώπου της. Ενώ
ξεκίνησε περιγράφοντας μια όψη της πόλης, αυτή του δικού του κόσμου,
του προσφυγικού, τον συνεπήρε η μαγεία της, ανακάλυψε τη γοητεία της
στο ιστορικό παρελθόν και τις μνήμες της και κατάφερε ν’ αποδώσει την
εικόνα του προσώπου αυτής της πόλης μ’ ένα τρόπο μοναδικό.
Η πόλη είναι παρούσα στα έργα του. Οι δρόμοι, οι πλατείες, τα σπίτια,
οι εκκλησίες της αποκτούν τη δική τους φωνή και μας μιλούν για τη ζωή και
την ιστορία τους μ’ ένα τρόπο ποιητικό. Το κύριο έργο του Ιωάννου είναι
πεζογραφία, αλλά με έντονα ποιητικά στοιχεία. Η λογοτεχνία του Ιωάννου
είναι βιωματική, ο τόνος της γραφής του εξομολογητικός. Οι περιγραφές
του χαρακτηρίζονται από μια έντονη εσωτερικότητα και ποιητική διάθεση,
που απέχει πολύ από την ηθογραφική αποτύπωση της πραγματικότητας.
Οι εικόνες του είναι ποιητικές, γιατί βρίσκεται με το σώμα και την ψυχή
μέσα σ’ αυτές. «Αν το ομιλούν υποκείμενο» λέει ο Bachelard «δεν παραδοΠρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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θεί χωρίς επιφυλάξεις σ’ αυτές, δεν μπαίνει στον ποιητικό χώρο της εικόνας».1 «Όταν αγαπάς κάπου και είσαι σαν αφιερωμένος, νιώθεις τα πράγματα βαθύτερα», λέει ο συγγραφέας μιλώντας για την αγάπη του για τη
Θεσσαλονίκη.2
Η «πραγματικότητα» της πόλης, το «πρόσωπό» της χτίζονται όχι μόνο
με στοιχεία της ορατής πραγματικότητας, αλλά με μυστικά στοιχεία που
συνιστούν τη μυθολογία της, αυτά που έρχονται από το παρελθόν και
σφραγίζουν το παρόν και το μέλλον της. Ανακαλύπτει τη μαγεία που
κρύβεται στους τόπους που έζησε και λάτρεψε, αυτή που μεταγγίζεται στο
κορμί του άλλου και τον σημαδεύει σ’ όλη του τη ζωή.
«Πρέπει για πολλούς το Σέιχ-Σου να έγινε το ερωτικό Θαβώρ, όπου
το άκτιστο φως που εκπορεύεται από το περιπόθητο κορμί του άλλου,
τους διαπέρασε για μια στιγμή, κι από τότε ως τα γηρατειά τους δεν
κατόρθωσαν να ηρεμήσουν…».3
Γι αυτό πονάει όταν το Σέιχ-Σου, «το ξανθωπό βουνό» των παιδικών του χρόνων, «ως δρακοβούνι είναι πια γνωστό στο πανελλήνιο».
Ελπίζει πως «θα επανέλθουν τα πράγματα, θα διαλυθεί η πλεκτάνη» και
«θ’αλλάξει ο φωτισμός, ο προσανατολισμός».4

Αναφερόμενος στο σκοπό της λογοτεχνικής ανάπλασης του προσώπου
της Θεσσαλονίκης λέει:
«Ήθελα να μιλήσω κατευθείαν για τη Θεσσαλονίκη, ήθελα να διασώσω…, να δώσω την εικόνα της Θεσσαλονίκης όπως την κράτησα εγώ
από μικρό παιδί, την εικόνα των ανθρώπων, τις σχέσεις, αυτά δηλαδή
που δεν διασώζονται σε καμιά εφημερίδα και σε κανένα ιστορικό βιβλίο
ή έγγραφο ποτέ…».5

Προσπαθούσε να επισημάνει «τη διαφορετική σύνδεση και σηματοδότηση των καταστάσεων στις ψυχές των βορειότερων Ελλήνων» κι έτσι
ανακάλυψε τον ψυχισμό της αγαπημένης του πόλης.
Η ταυτότητα της πόλης, ιδωμένης μέσα από την οπτική του Γιώργου Ιωάννου, προϋποθέτει κάποιες ψυχικές διαμεσολαβήσεις με βάση τις
1
2
3
4
5

Gaston Bachelard, Η Ποιητική του χώρου, ελληνική μετάφραση Ελένη Βέλτσου –
Ιωάννα Χατζηνικολή, Εκδόσεις Χατζηνικολή, 1982, σ. 17.
Γιώργος Ιωάννου, Η Πρωτεύουσα των Προσφύγων, «Κέδρος», 11η έκδοση 2007, σ. 96.
Σέιχ-Σου, Το δικό μας αίμα, «Κέδρος» 1980, 16η έκδοση, σ. 153.
Σέιχ-Σου, Το δικό μας αίμα, ό.π., σ. 155.
Περ. Εντευκτήριο, Θεσσαλονίκη, τχ 2, Φεβρουάριος 1982, σσ. 33-39.
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οποίες διαμορφώθηκαν οι πεποιθήσεις του για τη φύση του Εαυτού του,
του Άλλου, και της Κοινωνίας.
Τα ερωτήματα που τίθενται αναφέρονται α) στον τρόπο με τον οποίο ο
συγγραφέας εκλαμβάνει την πραγματικότητα β) στον τρόπο με τον οποίο
συνθέτει και αναπαριστά τα σημαίνοντα στοιχεία της πραγματικότητας
συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας κοινωνικο-πολιτισμικής ταυτότητας
της γενέτειράς του, της Θεσσαλονίκης.
Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να αναφέρω επιγραμματικά κάποιες βασικές θέσεις της Εγω-Οικολογίας, που αποτελούν τη θεωρητική βάση της
μελέτης μου, καθώς και μερικά χαρακτηριστικά δείγματα από το έργο του
Ιωάννου, που αναδεικνύουν τις εμφανείς αναλογίες αυτών των θέσεων.
1. Η Εγω-Οικολογία ξεπερνάει τις παραδοσιακές διακρίσεις μεταξύ ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας. Θεωρεί τον Άλλο, κι όχι μόνο τον Εαυτό,
ως ουσιαστικό στοιχείο της ατομικής ταυτότητας. «Η έννοια της ταυτότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έννοιας της ένταξης, δηλ. της
έννοιας του «ανήκειν» σε μια συγκεκριμένη ομάδα».6 Οι σχέσεις του
ατόμου με την ομάδα δεν είναι απαραίτητα σχέσεις ταύτισης. Μπορεί να
είναι σχέσεις θετικής ή αρνητικής διαφοροποίησης, υποστήριξης, αντίθεσης ή απειλής.
Ο Ιωάννου σε μια συνομιλία του με τον Γιάννη Εμίρη, αναφέρεται στην
ταύτιση του Εγώ με τα πρόσωπα και τους χώρους όπου ζει:
«Θαρρώ ότι οι μυστικιστικές βιώσεις, είτε με τόπους είτε με πρόσωπα, τις παραδόσεις και τις θρησκείες, μεταφέρουν πάνω στον ίδιο τον
άνθρωπο που τα ζει, τα σημεία τους πάνω του, κι αρχίζει να ταυτίζεται
και να τα βλέπει πάνω του…».7

Ένα απόσπασμα από την «Πρωτεύουσα των προσφύγων» δείχνει
ολοφάνερα αυτή τη σχέση ταύτισης και την αφομοίωση της ατομικής
ταυτότητας από τη συλλογική:
«...Διάβαζες κάθε ημέρα κι από ένα εδάφιο της Γραφής και πίστευες πως
εκείνα όλα ήταν γραμμένα για σας —για σένα, τους άλλους, και την
πόλη σας— που ήταν, βέβαια, το σύμπαν, και θα ξαναγίνει κάποτε το
σύμπαν, ο χώρος δηλαδή όπου θα ενωθείς με τα στοιχεία και θα χάσεις
κι εσύ την ταυτότητά σου…»8
6
7
8

Marisa Zavalloni & Christiane Louis-Guérin, Kοινωνική ταυτότητα και συνείδηση,
Εισαγωγή στην εγω- οικολογία, «ελληνικά γράμματα» 1996, σ. 23.
Απρίλιος 1985 περ. Πολιορκία, αναδημοσίευση στο Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη ψυχής,
«Κέδρος» 1996, σ. 360.
Η Πρωτεύουσα των Προσφύγων, ό.π., σ. 112.
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2. Η κοινωνική πραγματικότητα, σύμφωνα με την εγω-οικολογία, «δεν
εκλαμβάνεται ως κάτι συγκεκριμένο, αλλά ως δόμηση που μπορεί να
αποκτήσει έννοια μόνο μέσα στο χώρο του φαντασιακού».9 Στην παραδοσιακή προσέγγιση το κοινωνικό περιβάλλον ή η κοινωνία τοποθετούνται
στο εξωτερικό περιβάλλον του ατόμου. Αντίθετα η εγω-οικολογία θεωρεί
πως η κοινωνική πραγματικότητα υπάρχει στον ψυχικό κόσμο του ατόμου.
Ο Ιωάννου, σε μια συνομιλία του με την Ε. Καλτετζιώτη, αναφέρεται
στην πραγματικότητα που υπάρχει μέσα του και, όπως λέει, είναι ασύμβατη με τη λογική:
«Εγώ δεν πιστεύω ότι χάθηκε η παλιά Θεσσαλονίκη. Δηλαδή η λογική
μου λέει ότι έχει χαθεί, αλλά μέσα μου έχω την πίστη ότι κάποια στιγμή
θα εμφανιστεί εκείνη η παλιά μορφή της πόλεως και οι παλιότεροι
τύποι των ανθρώπων. Αυτό το αίσθημα το έχω κυρίως όταν κοιτάζω
την Αγίου Δημητρίου, η οποία ώρες ώρες μου φαίνεται ότι είναι ένας
δρόμος πάρα πολύ κοινός… Αλλά πάλι μέσα μου ξεπροβάλλει η παλιά
μορφή του πλακόστρωτου δρόμου και η ψευδαίσθηση αυτή μου δίνει
παρηγοριά…».10

3. «Η κοινωνική σκέψη, σύμφωνα με την εγω -οικολογία, δεν είναι δυνατόν
να περιοριστεί μόνο στη δημιουργία μιας νοητικής εικόνας, αντιγράφου
του κόσμου που μας περιβάλλει». «Η ιδιομορφία του κοινωνικού σκέπτεσθαι», σύμφωνα με τις ερευνήτριες της εγω-οικολογίας Marisa Zavalloni
και Christiane Louis-Guérin, συνίσταται στο ότι «τόσο η εικόνα όσο και το
συναίσθημα εμφανίζονται ως στοιχεία απαραίτητα στη διαδικασία διαμόρφωσης των ιδεών».11
«Το σπίτι που μένατε βρισκόταν πίσω από την Αχειροποίητο σ’ ένα
στενό, που λεγόταν οδός Κοζάνης. Επρόκειτο για το πιο τερπνό «αδιέξοδο», που έχεις κλειστεί στη ζωή σου… Τώρα, συχνά, όταν μετά από
βροχή τρέχεις στον ύπνο σου στο σπίτι της οδού Κοζάνης, στο οποίο
δεν μπορείς να πας αλλιώς, γιατί ούτε αυτό, ούτε καν ο δρόμος υπάρχει
—«Κασταλλίας» τον επονόμασαν οι γελοίοι!— σιγοψιθυρίζεις το ακριτικό τραγούδι, που έμαθες αργότερα:
Εψές αργά ψιχάλιζε κι ο Γιάννης ετραγούδα.
9 Marisa Zavalloni & Christiane Louis-Guérin, ό.π., σ. 21- 22.
10 Συνέντευξη στο περιοδικό Πάνθεον, 25 Μαρτίου 1985, αναδημοσίευση στον τόμο Ο
λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής, «Κέδρος» 1996, σ. 322.
11 Marisa Zavalloni & Christiane Louis Guérin, ό.π., σ. 22.
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Του πήρε ο αέρας τη φωνή στου Δράκοντα την πόρτa…
Και λέγοντας αυτά φτάνεις στο σπίτι σας, ενώ βροντολογάει το πορφυρό Βυζάντιο πάνω απ’ τη Σαλονίκη...».12

Όσον αφορά τον τρόπο απόδοσης της πραγματικότητας ο Ιωάννου
θεωρεί πως μόνο με το συναίσθημα μπορεί να γίνει αυτό:
«Φτάνει αυτά για τα οποία μιλάς, να τα έχεις κάποτε πει, να σ’ έχουν
απασχολήσει, να ’χουν κοντέψει να σε τρελάνουν, να είναι πράγματα
για τα οποία ζεσταίνεται η καρδιά σου όταν τα σκέφτεσαι….».13
«Αισθάνομαι... έναν μυστικισμό, … νιώθω δικά μου όλα αυτά τα πράγματα, αυτά τα χώματα… και διαρκώς λέω στον εαυτό μου, ότι: Είσαι η
συνείδηση του λαού σου! Είσαι η συνείδηση του Έθνους! Είσαι η συνείδηση της Θεσσαλονίκης!… και αυτό το πράγμα… δεν είναι μόνο διανοητικό, είναι και ερωτικό!..».14

4. Το ψυχολογικό «καταστάλαγμα» των βιωμάτων, των εμπειριών και των
εικόνων, που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη, αποτελούν σύμφωνα με την
εγω-οικολογία το περιεχόμενο της σκέψης βάθους. Από τη σκέψη βάθους
πηγάζουν οι σκέψεις, οι αναπαραστάσεις, τα συναισθήματα, οι εικόνες και
οι βιωματικές μνήμες. H αναπαραστατική λειτουργία, αποτελεί «επανακωδικοποίηση της πραγματικότητας» που βρίσκεται σε λανθάνουσα μορφή
στο προσυνειδητό μέρος της προσωπικότητας.
Αυτή τη σκέψη βάθους ο συγγραφέας στο Εν τοις εγκάτοις μου την
αποδίδει με την ποιητική έκφραση «σκοτεινή ζύμη» και «σκοτεινές
αποθήκες» και θεωρεί πως ο συγγραφέας μέσα απ’ αυτό το «καζάνι» αντλεί
το υλικό του:
«Όταν καμιά φορά συνάγονται επί τω αυτώ πλούσιες ανθρώπινες
αποθήκες και δοθεί η κατάλληλη ώρα βγάζουν και βγάζουν και τελειωμό δεν έχουν…».15
12 Η Πρωτεύουσα των προσφύγων, ό.π., σ. 57.
13 Συνομιλία με τη Σούλα Αλεξανδροπούλου, εφημ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 24 Σεπτ.
1978, αναδημοσίευση στον τόμο Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη ψυχής, «Κέδρος» 1996,
σ. 90.
14 Συνομιλία με τον Βασίλη Τζανακάρη, περ. Γιατί, Σέρρες, τχ 100 και 101, Οκτώβριος
1983, αναδημοσίευση στον τόμο Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη ψυχής, «Κέδρος» 1996,
σ. 237.
15 «Σκοτεινές αποθήκες», Καταπακτή, «Γνώση» 1982, σ. 188.
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Σε μια συνέντευξή του για την εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ο συγγραφέας λέει:
«Σημασία έχει ο κόσμος των λέξεων, ο κόσμος του συγγραφέα που
ανακαλείται και ξετρυπώνεται μέσα από το βάθος της ψυχής του μ’ αυτό
ή εκείνο το θέμα, άσχετα αν το θέμα είναι αυτοβιογραφικό ή όχι…».16

Ας δούμε τώρα πώς συναρθρώνονται οι αναπαραστάσεις του Εαυτού
και του Άλλου στην απόδοση της κοινωνικής πραγματικότητας στο έργο
του Ιωάννου.
«Οι παιδικές και οι εφηβικές εικόνες του συγγραφέα», λέει η Έλενα
Χουζούρη, «προέρχονται βασικά από εκείνη την πόλη, της οποίας η πολεοδομική διάταξη ευνοούσε την ύπαρξη της γειτονιάς και των σχέσεων που
αναπτύσσονται σ’ αυτή. Ευνοούσε ακόμη τη μετάδοση από τις προηγούμενες γενιές στις επόμενες θρύλων, παραδόσεων και συμπεριφορών, καθώς
και ενός πνεύματος αντίστασης στα καινούρια ήθη και έθιμα».17
Τόσο τα ατομικά βιώματα του Γ. Ιωάννου, όσο και οι αναμνήσεις, οι
εικόνες και τα συναισθήματά του, τα φιλτραρισμένα και αποθηκευμένα
στη «σκέψη βάθους», συνδέονται με την ιστορία και τη συλλογική εμπειρία της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει.
«Η μνήμη μου πασπαλισμένη με σκόνη. Από πολύ μικρός βοηθούσα
στις δουλειές του σπιτιού. Αυτή τη συνήθεια είχαν φέρει απ’ τις πατρίδες τους. Οι άντρες από παιδιά στη δουλειά, για να συνηθίζουν… Δε
νομίζω να άλλαξες από τότε. Στα δώδεκά σου ήσουν όπως ακριβώς
τώρα…».18
«Μέσα στις κάμαρες αγρυπνούσαν εικόνες παμπάλαιες, κατάμαυρες
από βρώμα και καπνιά, με γραψίματα και σημάδια στην πίσω μεριά
τους… κουβαλημένες με θυσίες φοβερές, εγκαταλείψεις πολύτιμων
πραγμάτων, από τις πατρίδες. Έλεγαν ιστορίες και γι αυτές...».19

Εδώ λοιπόν διαμορφώνεται η πρώτη μορφή ατομικής ταυτότητας του
συγγραφέα. Η συνύπαρξή του με τον κόσμο της προσφυγιάς τον κάνει να
αισθάνεται μέρος αυτής της κοινότητας, αυτού του κόσμου. Αφομοιώνει
16 Συνομιλία με τον Δημήτρη Γκιώνη, εφημ. Ελευθεροτυπία, 8 Ιουνίου 1982, αναδημοσίευση στον τόμο Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής, «Κέδρος» 1996, σ. 164.
17 Έλενα Χουζούρη, Η Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ιωάννου, «Πατάκης» 1994, Αθήνα, σ. 32.
18 Η Πρωτεύουσα των προσφύγων, ό.π., σ. 35.
19 «Εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον», Το δικό μας αίμα, «Κέδρος» 16η έκδοση 1980,
σ.33.
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τρόπους και συμπεριφορές της συλλογικής ταυτότητας με την οποία ταυτίζεται. Οι σχέσεις, που αναπτύσσει το παιδί και ο έφηβος Ιωάννου με τη
γενέθλια πόλη του, είναι σχέσεις οικειότητας και ασφάλειας και αποθηκεύονται γερά και βαθιά στη μνήμη. Η ένταξή του στην ομάδα ενδυναμώνει
τα χαρακτηριστικά του Εαυτού, καλλιεργεί ένα έντονο αίσθημα «επικοινωνίας», που τον οδηγεί στη συναισθηματική του προσήλωση σ’ αυτή. Οι
εικόνες της πόλης αυτής της εποχής προέρχονται απ’ αυτόν τον κόσμο:
«Πιο πέρα, σ’ ένα οίκημα φαρδύ και ψηλοτάβανο, λειτουργούσε μια
παραμυθένια, για τα μάτια μας, βιοτεχνία χαλιών, όπου πηγαινοέρχονταν από το πρωί ως τη νύχτα, μπροστά σε αργαλειούς ορθόστητους, πολλές προσφυγίνες, αρχοντογυναίκες Μικρασιάτισσες, κι όλο
το διάστημα που η πλατεία στρωνόταν, έβλεπες πάνω στους σωρούς
της νεόκοπης ευωδιαστής τσακμακόπετρας τεράστιους ανατολίτικους
τάπητες με σχέδια και χρώματα μαγικά, να πάλλονται, θαρρείς, στον
ήλιο και τον αέρα, παίρνοντας ψυχές και μάτια…».20
«Μέσα σ’ αυτά τα πανομοιότυπα χαμηλά σπιτάκια άρχισε σε λίγο να
δημιουργείται η νέα μακεδονική γενιά, «λέοντες στη μορφή και θεοί
στην καρδία», που οι σημερινοί απόγονοί της τόση εκτίμηση απολαμβάνουν παντού, ακόμα και στις κλίνες του κλεινού πλην μαραγκιασμένου άστεος…».21

Οι σχέσεις του αυτές αρχίζουν να μεταβάλλονται μετά το τέλος της
εφηβείας. Το ερωτικό στοιχείο εισχωρεί στη ζωή του και τη διαφοροποιεί
σταδιακά. Η ερωτική του ετερότητα τον απομακρύνει από τον οικείο μέχρι
τότε κόσμο της οικογένειας και της γειτονιάς και οδηγεί τα βήματά του
σε άλλους χώρους, όπου συγχρωτίζεται με άτομα ενός άλλου κόσμου.
Η αποξένωση από τους δικούς του δεν θα πάρει μορφή σύγκρουσης. Θα
παραμείνει συμπιεσμένη μέσα του και θα επηρεάσει την ψυχολογία του.
«Όταν ήσουν νεαρός και ακόμα αζύμωτος, υπόφερνες βαριά, πνιγόσουν άσχημα… Ένιωθες να είσαι στρώματα στρώματα και να ασφυκτιάς… Οι αρχές όμως που είχες λάβει από τους άλλους, τους βαθιά
θρησκευόμενους εκείνους ανθρώπους, όπου από νωρίς είχες μπλέξει,
σε κουβάριαζαν εσωτερικά… Πέρασες μια νεότητα διαρκώς περιχυμένη
στον ιδρώτα. Βρισκόσουν σχεδόν μόνιμα σε διχασμό. Και συχνά, εξαιτίας του εσωτερικού σου βασανισμού, άλλαζες απόφαση…».22
20 «Εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον», ό.π., σ. 17.
21 «Η Παρέλαση των Προσφύγων», Το δικό μας αίμα, ό.π., σ. 80.
22 «Εν τοις εγκάτοις μου», Καταπακτή, «Γνώση» 1982, σσ. 123-24.
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Η προσπάθεια αυτοπροσδιορισμού του θα συναντήσει εμπόδια και θα
αντιμετωπισθεί με εχθρότητα και καταπιεστικούς περιορισμούς από τους
δικούς του. Ο χώρος του σπιτιού του τον κάνει να ασφυκτιά γι αυτό και
οι ατέλειωτες περιπλανήσεις στους δρόμους της πόλης ή η καταφυγή του
στα λαϊκά σινεμά. Η ισορροπία ανάμεσα στο οικείο και το αλλότριο διαταράσσεται μέσα του. Γι αυτό και στα ποιήματα που γράφει αυτή την περίοδο η λέξη «φόβος» επανέρχεται με μεγάλη συχνότητα. Ανακαλύπτει τώρα
άλλες όψεις της πόλης. Αποθησαυρίζει εικόνες από διάφορους χώρους της
πόλης, «παλιοκαφενεία» και «τεκέδες», σκοτεινά και επικίνδυνα σημεία
«πίσω από μάντρες με παλιοσίδερα» σε λαϊκές γειτονιές, που συνδέονται με τη βίωση, κυρίως, προσωπικών ερωτικών καταστάσεων με έντονη
συναισθηματική απήχηση.
Η επαφή του με τους Άλλους (άτομα ή ομάδες) θα διευρύνει τη συνομιλία του με την κοινωνία, θα εμπλουτίσει τις εμπειρίες του από την πόλη
και θα αποκαταστήσει σχέσεις οικειότητας μαζί της.
«Εκεί που βρίσκονται τώρα τα νεκροταφεία, πήγαινες τις νύχτες για
έρωτες. Πήγαινες με τα πρόσωπά σου, που σε ακολουθούσαν και στις
απόμακρες ερημιές, γιατί σε ήθελαν. Ήταν άγρια τα τοπία του νεανικού
σου έρωτα…».23

Οι περιπλανήσεις του στην πόλη, η βίωση κάθε είδους εμπειριών θα
διαπλάσσουν μια νέα ταυτότητα με συγκεχυμένα χαρακτηριστικά και
έντονες αντιθέσεις και διαφοροποιήσεις ανάμεσα στον Εαυτό του και τους
Άλλους. Το αίσθημα της αποξένωσης από την αρχική ομάδα ένταξης είναι
κυρίαρχο και του δημιουργεί αισθήματα ανασφάλειας. Η ταυτότητα αυτή
αποτυπώνεται στην πρώτη του συλλογή διηγημάτων Για ένα φιλότιμο
(1964). Ο Αλ. Κοτζιάς σχολιάζοντάς τα θα μιλήσει για «έναν ευαίσθητο,
αλλά απρόσωπο δέκτη, που παραδέρνει απροσανατόλιστος, ανικανοποίητος, νευρασθενής…».24 Ούτε η ένταξή του στα κατηχητικά θα του προσφέρει την κοινωνικότητα που επιζητούσε.
«Κάποιοι έφηβοι», λέει ο καθηγητής κοινωνιολογίας Ρίτσαρντ Σένετ,
«έχουν τη δύναμη να κρύβουν τους εαυτούς τους και αφήνουν μια ποικιλία
επώδυνων, συγχυσμένων εμπειριών να εισχωρούν στη ζωή τους, προτού
να κάνουν ενέργειες που θα τους επιβεβαιώσουν μια ταυτότητα».25
23 «Και ιδού νεφέλη λευκή», Η Πρωτεύουσα των προσφύγων, «Κέδρος» 11η έκδοση 2007,
σ. 111.
24 Αλέξανδρος Κοτζιάς, Μεταπολεμικοί πεζογράφοι - κριτικά κείμενα, Αθήνα, «Κέδρος»
1982.
25 Ρίτσαρντ Σένετ, Οι χρήσεις της αταξίας, Προσωπική ταυτότητα και ζωή της πόλης, ελληνική μετάφραση Γιάννης Καραπατάς, 2η έκδοση 2004, «Τροπή», σ. 57.
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Αυτή την επώδυνη συγκρότηση του «δικού του κόσμου» περιγράφει ο
συγγραφέας στο «εκ βαθέων» κείμενο που θα γράψει αργότερα:
« Εσύ όμως έβραζες ολόκληρος και κάθε τόσο ξεχείλιζαν οι αντιδράσεις
και ζεματούσαν γύρω σου. Όμως οι αντιδράσεις σου αυτές οι ζεματιστικές και από την πίεση ξεπεταγμένες, ολοένα και πληθαίναν. Ολοένα και
συγκροτούσαν έναν κόσμο δικό σου».26

Προσθέτει όμως:
«Όσο πιο παιδεμένο το σώμα μας, τόσο πιο μεγάλη η αποθήκη που
διαθέτει».27

Η αποξένωση από τους δικούς του, του δημιουργεί προβλήματα στη
σχέση του με την πόλη που θα γεφυρωθούν πολύ αργότερα. Πολλές φορές
όταν έρχεται από το Γιδά, όπου δούλευε ως καθηγητής, δεν πηγαίνει στο
πατρικό του σπίτι, αλλά προτιμά να διανυκτερεύει σε λαϊκά ξενοδοχεία.
Τριγυρνά στην πλατεία Βαρδαρίου και στη γύρω περιοχή.
«Ο συνδυασμός Θεσσαλονίκης και δικών σου εσένα ποτέ δεν σε
σήκωσε. Αγαπάς τη Θεσσαλονίκη, αγαπάς τους δικούς σου αλλά δεν
σου αρέσει να συνυπάρχουν…».28

Στα χρόνια της Κατοχής και του Εμφυλίου το σκηνικό της πόλης διαφοροποιείται και παράλληλα διαφοροποιείται και η ψυχική του ιδιοσυστασία.
Δε συμμετέχει ενεργά στα γεγονότα που εκτυλίσσονται στην πόλη του. Η
βίωσή τους, όμως, έχει έναν έντονο συναισθηματισμό που φαίνεται χαρακτηριστικά στις περιγραφές του:
«Πάντως σε μερικές μέρες συνέβη κάτι το αναπάντεχο. Μαζί με τους
μυστικούς δικούς μας, μπλοκάρισαν οι Γερμανοί από τα χαράματα την
πλατεία Δικαστηρίων… Μάζεψαν έτσι χιλιάδες άντρες… Τους κατέγραψαν, τους δέσμευσαν και τους έκλεισαν σ’ ένα σχολείο, εκεί στην
Αγίας Σοφίας, από το Πειραματικό απέναντι. Διψασμένους και νηστικούς. Και ολότελα παραζαλισμένους. Φώναζαν σαν πουλιά από τα
παράθυρα, ρίχναν χαρτάκια με μηνύματα. Τα καημένα τα παιδιά, παρά
το ανεπάντεχο που τους βρήκε, διατηρούσαν αρκετό κουράγιο και κέφι.
Ακόμη και χαμόγελο…».29
26
27
28
29

«Εν τοις εγκάτοις μου», Καταπακτή, «Γνώση» 1982, σ. 124.
«Σκοτεινές αποθήκες», Καταπακτή, ό.π., σ. 188.
«Εις Εαυτόν», Η Πρωτεύουσα των προσφύγων, ό.π., σ. 215.
«Το δικό μας αίμα», στο ομότιτλο βιβλίο, «Κέδρος», 16η έκδοση, 1980, σσ. 91-2.

68

Κατερίνα Κόσσυβα

Η ρήξη του με τον κόσμο των κατηχητικών στο τέλος του Εμφυλίου θα
τον βοηθήσει να δει τα πράγματα καθαρά και θα ενισχύσει τη ρεαλιστική
θέαση της πραγματικότητας. Οι ρήξεις μέσα του έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα, όσον αφορά τον αυτοπροσδιορισμό του και την ενίσχυση της ατομικής του ταυτότητας. Οι σχέσεις Εαυτού και Άλλου επαναπροσδιορίζονται.
«…Αντιμετώπισα τρομακτικό αποκλεισμό γιατί όλοι οι φίλοι μου ήταν
εκεί μέσα βέβαια… και έτσι νέο παιδί, στα δεκαεννιά μου, αντιμετώπιζα
μια φοβερή μοναξιά....».30

Αυτή είναι και η αρχή της ενηλικίωσής του. Η φυγή του στην Αθήνα
αργότερα θα συμβάλει στην απελευθέρωσή του και θα επιδράσει και στη
λογοτεχνική του έκφραση. Η Αθήνα ήταν «η πόλη της ελευθερίας και των
αποενοχοποιημένων ερωτικών αναζητήσεων και περιπλανήσεων».31
Ο Ρίτσαρντ Σένετ θεωρεί πως μόνο «στη δομή μιας μεγάλης πόλης
οι άνθρωποι μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να ξεφύγουν απ’ αυτό το
τέλμα (εννοεί τη στέρηση της ελευθερίας), διότι μονάχα με την οικοδόμηση εσκεμμένα ποικίλων πόλεων μπορεί η κοινωνία να παράσχει στους
ανθρώπους την εμπειρία ρήξης, περνώντας έτσι από την αυτοϋποδούλωση
στην ελευθερία της ενηλικίωσης».32
Όταν θα βρει τη δύναμη να χειραφετηθεί και να αποτινάξει τις ενοχές
που τον βάραιναν και τον συνόδευαν σ’ όλη την εφηβική και νεανική του
ηλικία, τότε το καταστάλαγμα των εμπειριών θα φιλτραριστεί και η γραφή
του θα συμπεριλάβει ό,τι μέχρι τότε κρατούσε αποθηκευμένο με τρόπο
ακαθόριστο και συγκεχυμένο μέσα του.
«Ευτυχώς, εκείνη η αποκορύφωση του κακού ήταν και το σπάσιμο του
σπειριού. Αποενοχοποιήθηκες. Και ας προσεχτεί το ρήμα. Τώρα πια δεν
τους είχες ανάγκη. Και μολονότι δεν τους είπες τίποτε, θαρρείς και το
κατάλαβαν, και άλλαξαν στάση όλοι…».33
«Τώρα αισθάνεσαι μέσα σου γαλήνη ανείπωτη… αποφασίζεις πια κατά
τον εαυτό σου, κατά τη σκοτεινή αυτή ζύμη που βρίσκεται εν τοις εγκάτοις σου. Τη ζύμη αυτή που κέρδισες με τη ζωή σου…».34
30 Συνομιλία με το Βασίλη Τζανακάρη περ. Γιατί, Σέρρες, τχ. 100 και 101, Οκτώβριος
1983, αναδημοσίευση στο Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής, «Κέδρος» 1996,
σσ.230-31.
31 Έλενα Χουζούρη, Η Θεσσαλονίκη του Γιώργου Ιωάννου, «Πατάκης» 1995, σ. 36.
32 Ρίτσαρντ Σένετ, ό.π., σ. 20.
33 «Εις εαυτόν», Η Πρωτεύουσα των προσφύγων, ό.π., σ. 216.
34 «Εν τοις εγκάτοις μου», Kαταπακτή, ό.π., σ. 125.
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Τώρα η ταυτότητά του συνδέεται με υπαρξιακά χαρακτηριστικά, με
πραγματώσεις, με θεμελιώδη σχέδια, που σχετίζονται με την επιβεβαίωση
του Εαυτού και καθορίζουν την αντίληψή του για την κοινωνική πραγματικότητα. Η λογοτεχνική έκφραση εκτός από ανάγκη ψυχής βιώνεται
και ως ιερό χρέος απέναντι σε πρόσωπα και καταστάσεις που θεωρεί πως
έχουν σημαίνουσα βαρύτητα για την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης.
Η κοινωνική του συνείδηση είναι φορτισμένη συναισθηματικά. Ανασύρει
από τη μνήμη ό,τι βίωσε έντονα και επέδρασε στον ψυχικό του κόσμο:
«Περπατώντας αργά προς το σπίτι θυμόμουνα όλους εκείνους, που είχα
δει να χάνονται… «Εδώ!», «να, εδώ!», έλεγα συνεχώς μέσα μου… Τώρα
όλα θα πήγαιναν καλά, θα ξεχνούσαμε πρώτα πρώτα. Το τελευταίο αυτό
πραγματικά έγινε, μα κομμάτι παραπάνω απ’ όσο θα ’πρεπε. Δεν ξεχάσαμε απλώς, τα τσαλαπατήσαμε όλα, και τα πετάξαμε στη μπάντα…».35
«Πού είναι οι τόσοι εκτελεσμένοι μας, τα ονόματά τους, τα σημειώματά τους, οι τελευταίες τους στιγμές;… Δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτε για
το στρατόπεδο Παύλου Μελά, το Γεντί- Κουλέ, που θα έπρεπε να γίνει
μουσείο φρίκης, τις εκτελέσεις στο Κόκκινο Σπίτι, τις εκτελέσεις στο
Χατζή- Μπαχτσέ, το κάψιμο του Χορτιάτη... Ποιος θα τα καταγράψει
αυτά και πότε επιτέλους θα το κάνει; …».36

Τώρα αρχίζει η ουσιαστική προσπάθεια σύνθεσης του κόσμου που
κουβαλούσε μέσα του. Εδώ θα γράψει τα πιο χαρακτηριστικά του έργα
για τη Θεσσαλονίκη: Η μόνη κληρονομιά 1974, Το δικό μας αίμα 1978, Η
Πρωτεύουσα των προσφύγων 1984. Όσο κι αν τα έργα του δίνουν την εντύπωση σκόρπιων αναμνήσεων, στην πραγματικότητα αποτελούν «ένα έργο
εν προόδω».
«Συμμάζεψα πάλι την παράταιρη κουρελού μου και την έσεισα μπρος
στα μάτια σας. Είναι από ράκη που αποθησαυρίζω μέσα μου πιστεύοντας ότι είναι ιδιαιτέρως πολύτιμα και απ’ τα οποία βγάζοντας συνθέτω
το έργο μου. Τόσο μπορώ, τόσο παρατηρώ, τόσο πάσχω και κάνω…».37

Η κυρίαρχη ταυτότητα της πόλης εμφανίζεται σαν ένα αμάλγαμα
κάποιων σημαινόντων και ειδικών στοιχείων της ταυτότητας των διαφόρων ομάδων. Ο Ιωάννου επιλέγει αυτά τα στοιχεία και δημιουργεί μια
μεστή εικόνα που περιλαμβάνει κοινωνικές συμπεριφορές αλλά και
35 «Η παρατεταμένη απελευθέρωση», Το Δικό μας αίμα, ό.π., σσ. 111-12.
36 «Το δικό μας αίμα», στο ομότιτλο βιβλίο, σ. 93-4.
37 Η Πρωτεύουσα των Προσφύγων, ό.π., σ. 28.
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συμπτυγμένες ανάγκες, επιθυμίες, αξίες και φαντασιώσεις του ίδιου. Συνομιλεί με την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης του και δημιουργεί εικόνες που τις εναποθέτει στο πολιτιστικό της πρόσωπο και στη μελλοντική
της προβολή. «Πρόκειται για ανασύσταση της ιστορίας, μαζί με το δικό
μου “εγώ”», δηλώνει ο συγγραφέας σε μια συνομιλία του με τον Αντώνη
Φωστιέρη και το Θανάση Νιάρχο.38
Η επανακωδικοποίηση και έκφραση της πραγματικότητας από τον
Ιωάννου δεν γίνεται εγκεφαλικά, αλλά συνοδεύεται από μία ψυχική δραστηριοποίηση.
«Πίσω από τα γραπτά του δεν υπάρχει διανοητικός κόπος», λέει η
Anna Zimbone. «Δεν ήταν “εγκεφαλικός”. Τα αισθήματά του, απεναντίας, είναι παρορμητικά, στο βαθμό που από το έργο του σχηματίζουμε
την ιδέα που ο άνθρωπος αυτός είχε για τη ζωή, μιαν ιδέα όλο πάθος και
συναισθηματικότητα».39
«Μετά από ένα μακρύ διάλογο με τον εαυτό του και τη γύρω πραγματικότητα, βάζοντας «διαρκώς τάξη στο χάος» (σύμφωνα με τη διατύπωσή
του), είχε σχηματίσει ένα δικό του πλέγμα απόψεων… Είχε την ικανότητα
να φτάνει με εμπειρικό τρόπο σε καίριες διακρίσεις. Είχε επίσης τη διορατικότητα να μην ασχολείται με τα πάντα αλλά με ό,τι ήταν οικείο στη δική
του αντίληψη και κρίση».40
Οι πεποιθήσεις και οι ατομικές κρίσεις του συγγραφέα, από τη στιγμή
που «εγγράφονται» στο πολιτισμικό περιβάλλον της πόλης μέσω των
λογοτεχνικών του έργων, γίνονται μέρος του κοινωνικο-πολιτισμικού
περιβάλλοντος και αποχτούν μια συλλογική οντότητα. Έτσι η λογοτεχνική γραφή, με την απεικονιστική της δύναμη, θα αναπαραστήσει την
αγαπημένη του πολιτεία, αποδίδοντας όλες τις αποχρώσεις της.
Η Πόλη απέκτησε την ταυτότητά της με τη διαμεσολάβηση του
συγγραφέα, ο οποίος βίωσε και απομνημόνευσε την πραγματικότητά της
ως συστατικό του Εαυτού του. Τόση έντονη είναι η ταύτιση μαζί της που
καταλήγει να είναι σχεδόν σωματική. Στο ανεπανάληπτο για τα λογοτεχνικά δεδομένα κείμενο θα αποδώσει με τρόπο ποιητικό αυτή την ταύτιση:
«Παρομοιάζω το σώμα μου με την πόλη αυτή — είναι, άλλωστε, η γενέτειρά μου και προς αυτήν πάντοτε κατατείνω. Τόσο τυραννικά διακατέχομαι, ώστε, πράγμα αστείο, ίσως, νιώθω καμιά φορά να χαράζεται
38 Περ. Η Λέξη, τχ 39, Νοέμβριος 1984, αναδημοσίευση στον τόμο Ο λόγος είναι μεγάλη
ανάγκη της ψυχής, «Κέδρος» 1996, σ. 274.
39 Anna Zimbone, Ρεαλιστική παράσταση και ποιητική ενόραση στην πεζογραφία του
Γιώργου Ιωάννου, εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 2008, σ. 71.
40 Γιώργος Αράγης, Για τον Γιώργο Ιωάννου, «Ίνδικτος», Αθήναι 2007, σσ. 69-70.
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η τοπογραφία της απάνω μου, με τα σημάδια της, τα σχήματα και τα
χρώματά της… ».41

Ο αναγνώστης αναγνωρίζει σ’ αυτή την ταυτότητα μια υποκειμενική
επιλογή από τα στοιχεία που συνθέτουν την πραγματικότητα της πόλης. Η
«σκέψη βάθους» φαίνεται ως τόπος όπου όχι μόνο συγκροτείται η υποκειμενικότητα ως αναπαράσταση του Εαυτού, του Άλλου και της Κοινωνίας,
αλλά όπου εξίσου συγκροτείται η αίσθηση της πραγματικότητας.
«Δεν κάθομαι να γράψω αυτά που θυμάμαι και με τη σειρά που τα
θυμάμαι. Είναι η σύνδεση που θα κάνεις, η εσωτερική, και πώς θα
μεταγγίσεις το μύθο σου, την ατμόσφαιρα. Μ’ ενδιαφέρει ο ψυχισμός
των ανθρώπων της εποχής για την οποία μιλάω… Φιλοδοξώ να έρθει
η στιγμή να σκαλίζουν τα βιβλία μου και να λένε «αυτό το λέει ο Ιωάννου». Γιατί όταν γράφεις όπως γράφω εγώ, πάρα πολλά δεν βρίσκονται
ούτε στις εφημερίδες ούτε στην ιστορία, ούτε πουθενά. Έχουν ξεφύγει.
Πιθανώς να ήτανε πλάσματα, όχι ολότελα ανυπόστατα, αλλά πλάσματα της θελήσεώς μου, για να μην πω της φαντασίας μου. Δεν παραποιώ
τα πράγματα, αλλά μερικές φορές τα συνθέτω, τα ανασυνθέτω…» .42

H αναζήτηση της ταυτότητας της Θεσσαλονίκης μας παραπέμπει στο
πρόβλημα της φύσης της ανθρώπινης υποκειμενικότητας και της σχετικότητας της δόμησης του πραγματικού. Η πραγματικότητα «αποτελεί πάντα
πραγματικότητα ενός ατόμου, μιας ομάδας, ενός πολιτισμού».43
Η επιλογή «της σημαίνουσας εικόνας» από ένα άτομο «εξαρτάται από
τις ιδιαίτερες άρρητες αναφορές που χρησιμοποιεί στις σχέσεις του με
τον κόσμο… Αυτή η σημαίνουσα εικόνα που προσδιορίζει τη δόμηση της
κοινωνικής πραγματικότητας οργανώνεται με βάση στοιχεία προερχόμενα
από κάποια προνομιακή ταυτότητα, η οποία εμφανίζεται ως κυρίαρχη σ’
όλες τις άλλες».44
Για τον Ιωάννου το βυζαντινό και το προσφυγικό στοιχείο είναι αυτό
που κυριαρχεί και δίνει τον «τόνο» στην ταυτότητα της Θεσσαλονίκης:
«Η «πολυδέγμων» Θεσσαλονίκη είχε το χρώμα το βυζαντινό της
πάντοτε, ξανααπόχτησε όμως αυτό όλες τις ζωντανές του αποχρώ41 «Με τα σημάδια της απάνω μου», Το Δικό μας αίμα, ό.π., σ. 183.
42 Συνομιλία με τη Βάνα Χαραλαμπίδου, εφημ. Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, 24 Σεπτ.
1984, αναδημοσίευση στο Ο λόγος είναι μεγάλη ανάγκη της ψυχής, ό.π., σ. 256.
43 Marisa Zavaloni & Christiane Louis-Guérin ό.π., σ. 22.
44 Marisa Zavalloni & Christiane Louis-Guérin, ό.π., σσ. 174-75.
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σεις, αφότου η πολιτεία πατικώθηκε με προσφυγιά… Η ουσία είναι ότι
οι πρόσφυγες, τελικά κυριάρχησαν, δίνοντας τη δική τους μουντή και
τεράστια σφραγίδα στην πόλη...».45

Στο τελευταίο πεζογραφικό του έργο δίνει τον τίτλο: Η Πρωτεύουσα
των Προσφύγων. Η επιλογή αυτή δείχνει την πεποίθησή του για τον κυρίαρχο ρόλο του προσφυγικού στοιχείου στη διαμόρφωση του προσώπου της
πόλης. Στο οπισθόφυλλο διαβάζουμε: «Κάτω από τον τίτλο Η πρωτεύουσα
των προσφύγων βρίσκεται η πόλη και η κοινωνία της σημερινής Θεσσαλονίκης». Η ταυτοποίηση αυτή θα εγγραφεί πλέον στην ταυτότητα της πόλης
και θα αποτελεί δυναμικό στοιχείο του αυτοπροσδιορισμού της.
«Φέρνω τώρα στο νου μου μια συγκεκριμένη προπολεμική γειτονιά και
θυμούμαι, όσο μπορώ, τους ανθρώπους που περιείχε. Οικογένειες από
τη Σμύρνη, από την Πέργαμο, από την Πάνορμο… Όλοι τους, όχι μόνο
είχαν να διηγηθούν ιστορίες πολλές, δυστυχίας και καταδίωξης, ακόμα
και ευτυχίας, αλλά ήταν φορείς πανάρχαιων λαϊκών πολιτισμών και
τρόπων ζωής… Εκεί μέσα, πάντως, εκυοφορείτο η σημερινή Θεσσαλονίκη. Η νέα μορφή της, η νοοτροπία της και ο ψυχισμός της...».46

Η αναπαράσταση της πραγματικότητας τον οδηγεί στη μυθοποίησή
της. Η τάση των ενήλικων για επιστροφή στην περασμένη ιστορία της ζωής
τους και η ανάγκη να μοιραστούν ένα «μύθο κοινής ταυτότητας» θεωρείται από το Σένετ ως «υπόλειμμα της ανάγκης για μια συνεκτική ταυτότητα». «Οι άνθρωποι παίρνουν από την εφηβεία και την εισάγουν μέσα
στην ενήλικη κοινοτική τους ζωή μια δύναμη μυθοποίησης προκειμένου να
αμβλύνουν τη συνειδητή πρόσληψη της “ετερότητας”».47
Ο Ιωάννου στη συνομιλία του με τη Σούλα Αλεξανδροπούλου παραδέχεται ότι η απώλεια της συλλογικότητας κάνει τον άνθρωπο «έκθετο,
ευάλωτο». Το ψυχικό κενό που τον συνόδευε στη ζωή του από την απομάκρυνσή του από τους οικείους χώρους και το δικό του κόσμο θα προσπαθήσει να το αναπληρώσει πλάθοντας έναν χώρο οικείο στο χώρο του
φαντασιακού, «που δεν είναι τόσο —μολονότι δεν παύει να είναι— το
τοπίο της Θεσσαλονίκης στη δεκαετία του ’40, όσο προπάντων ο φανταστικός χώρος και χρόνος της παιδικής ηλικίας του συγγραφέα, όπως τον
αναβιώνει στη θύμησή του».48 Σ’ αυτόν θα εναποθέσει το σώμα του και την
45
46
47
48

«Η παρέλαση των προσφύγων», Το Δικό μας αίμα, ό.π., σσ. 74-5.
Η Πρωτεύουσα των Προσφύγων, ό.π., σ. 39.
Ρίτσαρντ Σένετ, ό.π., σ. 58.
Anna Zimbone, ό.π., σ. 72.
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ψυχή του για να νοιώσει ξανά την γαλήνη των παιδικών του χρόνων. «Με
το να θυμόμαστε “σπίτια” και “κάμαρες”», λέει ο Bachelard, «μαθαίνουμε
να “κατοικούμε ” μέσα στον εαυτό μας».49
«Μέσα μου δεν κατοικώ στο σπίτι αυτό που κρατάω με ενοίκιο, αλλά
στο σπίτι της γιαγιάς μου, κάπου εκεί πέρα στους Αέρηδες. Κι ούτε
γιαγιά μου, ούτε σπίτι υπάρχει πια…».50
«Τις νύχτες ξανακάνεις τις παλιές διαδρομές. Περπατάς μόνος. Κανείς
δεν μπορεί να σε ακολουθήσει μέσα στο στενοσόκακο της μνήμης σου.
Μόνος. Τα ντουβάρια που σώζονται είναι ελάχιστα… Αν μπορούσες θα
έστηνες εδώ ένα εικονοστάσιο…».51

Πολλοί κριτικοί μίλησαν για εξιδανίκευση της πραγματικότητας. Ο
ίδιος το αρνείται:
«Νομίζουν ίσως πως ωραιοποιείς το παρελθόν. Καλύτερα να το νομίζουν, είσαι πιο ήσυχος έτσι για τις αναμνήσεις σου…».52

•

49
50
51
52

G. Bachelard, Η Ποιητική του χώρου, ό.π., σ. 27.
Η Πρωτεύουσα των Προσφύγων, ό.π., σ. 22.
Η Πρωτεύουσα των Προσφύγων, ό.π., σ. 90.
«Βαθιά εισπνοή», Καταπακτή, ό.π., σ. 185.

Αστικές περιπλανήσεις και λογοτεχνικές ταυτότητες:
όψεις πόλεων σε σύγχρονα ελληνικά φωτογραφικά
και λογοτεχνικά λευκώματα
Ελένη Παπαργυρίου

Θα πρέπει καταρχάς να κάνουμε μια διευκρίνιση: θα συζητήσουμε εδώ την
ταυτότητα ενός είδους, το οποίο είναι υβριδικό και αφορά τη συναρμογή
λογοτεχνικού κειμένου και φωτογραφικής εικόνας. Η σχέση της φωτογραφίας με τη λογοτεχνία υπήρξε συστατικό της στοιχείο σχεδόν από τις
απαρχές της. Σημαντικοί πρωτοπόροι του είδους επέλεξαν να εκθέσουν
τους πειραματισμούς τους σε βιβλιακή μορφή: θυμίζω το Pencil of Nature
του W.H.F. Talbot, εφευρέτη της τεχνικής της «καλοτυπίας», που εκδίδεται το 1844-46, του οποίου ο τίτλος και μόνο αποτυπώνει τον συσχετισμό
ανάμεσα στις δύο τέχνες.1 Η λέξη λεύκωμα μεταφράζει τη λέξη album, το
βιβλίο με χοντρό εξώφυλλο και λευκά φύλλα ή θήκες για την ταξινόμηση
φωτογραφιών, γραμματοσήμων ή άλλων συλλεκτικών αντικειμένων. Η
έννοιά του όμως έχει ταυτιστεί περισσότερο με τη φωτογραφία, ενδεχομένως και από την τεχνική της αλμπουμίνας, της επικάλυψης δηλαδή χαρτιού
με ασπράδι αβγού για τη στερέωση της εικόνας,2 εμπεριέχει δηλαδή κατά
κάποιον τρόπο την έννοια της φωτογραφίας. Παρόλο που το φωτογραφικό και λογοτεχνικό λεύκωμα είναι σχετικά νέο για τα ελληνικά δεδομένα είδος και δεν έχει γίνει αντικείμενο ανάλυσης, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για την εμπλουτισμένη αντίληψη λογοτεχνικότητας και μυθοπλασίας
που προτάσσει η υβριδική του μορφή· ενδιαφέρει επίσης και ως συλλογικό εκδοτικό γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερο μάρκετινγκ, θέματα που λόγω
έλλειψης χρόνου δεν θα θιγούν εδώ παρά μόνο περιστασιακά.
Οι τρεις βασικές περιπτώσεις που θα μας απασχολήσουν εδώ είναι είτε
συλλογικά πονήματα, καρποί της συνεργασίας συγγραφέων με φωτογράφους, όπως η Ομόνοια 1980 του Γιώργου Ιωάννου και του Ανδρέα Μπέλια
και το Λος Άντζελες (2007) της Σώτης Τριανταφύλλου και του Πέτρου
1
2

Βλ. την χρήσιμη ανάλυση του François Brunet, ‘Photography and the Book’ στο
Photography and Literature (Λονδίνο: Reaktion Books, 2009), σσ. 35-62.
Βλ. και Richard Ehrlich, Dictionary of Photography (Λονδίνο: Longman), σ. 4.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Νικόλτσου, είτε προϊόντα ενός, όπως το Η πόλη στα γόνατα (2002) όπου
κείμενο και εικόνα ανήκουν στον Μισέλ Φάις.3 Δεν είναι σαφώς τα μόνα.
Το 2001 εκδίδεται το λεύκωμα Σχισμή φωτός με κείμενα του Θανάση
Βαλτινού και φωτογραφίες του Jean-François Bonhomme, που ίσως εκδοτικά αποτελεί απάντηση στο οδοιπορικό του Jacques Derrida στην Αθήνα,
που αποτυπώνεται σε λεύκωμα με φωτογραφίες του ίδιου φωτογράφου
το 1996, ενώ κάτι παρόμοιο κάνει και ο Χρίστος Χρυσόπουλος για την
πόλη του Ρέυκιαβικ σε συνεργασία με τη φωτογράφο Diane Neumaier
στο δίγλωσσο λεύκωμα Hugarleiftur [Συναντήσεις] το 2003. Την εικοστή
επέτειο από την έκδοση της Ομόνοιας 1980 του Ιωάννου έχουμε και την
έκδοση Ομόνοια 2000: ταξίδι στον ομφαλό της Αθήνας του Φίλιππου Φιλίππου με φωτογραφίες του Στράτου Καλαφάτη.4 Ο βαθμός εμπλοκής των
δύο μέσων ποικίλλει στα κύρια τρία παραδείγματα που θα μας απασχολήσουν εδώ. Η συνεύρεση του Νικόλτσου και της Τριανταφύλλου προκύπτει μετά από πρωτοβουλία του Νικόλτσου. Καθώς στην έκδοση χρησιμοποιήθηκαν κείμενα από παλιότερα βιβλία της Τριανταφύλλου Το εναέριο
τρένο στο Στίλγουελ (1992) και Άλφαμπετ Σίτυ (1994), η συναρμογή εικόνας και κειμένου μπορεί να θεωρηθεί συμπτωματική, προϊόν περισσότερο
μιας κοινής αισθητικής και ιδεολογικής αντίληψης για την πόλη του Λος
Άντζελες και όχι μιας συνεργασίας με στόχο τη συναρμογή των μέσων
αναπαράστασης. Η περίπτωση συνεργασίας Ιωάννου και Μπέλια είναι
πιο ουσιαστική, καθώς κείμενο και εικόνα είχαν κοινή στόχευση, γεγονός
που φαίνεται κι από τη σύμπτωση κειμένου και φωτογραφικών παραδειγμάτων, που τοποθετούνται σε συμπληρωματική διάταξη. Στην περίπτωση
Φάις η εμπλοκή των δύο μέσων γίνεται ένας διττός τρόπος εκφοράς του
βλέμματος.
Η συμβίωση δύο τεχνών που μπορούν να θεωρηθούν και αντιθετικές
οδηγεί σε θεωρητικές επιπλοκές. Κείμενο και φωτογραφία βλέπουν: πώς
όμως διαφοροποιείται το βλέμμα ανάλογα με τη στόχευσή τους; Η ποιητική του υβριδικού φωτογραφικού και λογοτεχνικού λευκώματος τοποθετείται σε ένα σημείο συνάντησης των ελλείψεων των δύο μέσων, των δημιουργικών αδυναμιών, των προθέσεων που κάθε ένα από αυτά δεν μπορεί
να πραγματώσει αυτόνομα. Η φωτογραφία δημιουργεί έναν πληρέστερο
οπτικό ιστό από το κείμενο, που εκ των πραγμάτων παραθέτει λιγότε3

4

Γιώργος Ιωάννου, Ομόνοια 1980 (Αθήνα: Κέδρος, 1980), Σώτη Τριανταφύλλου, Λος
Άντζελες (Αθήνα: Μελάνι, 2007), Μισέλ Φάις, Η πόλη στα γόνατα (Αθήνα: Πατάκης,
2002).
Jean-François Bonhomme και Θανάσης Βαλτινός, Σχισμή φωτός (Αθήνα: Ολκός, 2001).
Jean-François Bonhomme και Jacques Derrida, Demeure, Athènes (Editions Galilée,
2009). Χρίστος Χρυσόπουλος και Diane Neumaier, Hugarleiftur [Συναντήσεις] (Reykjavik Art Museum, 2003). Το κείμενο παρατίθεται στα ισλανδικά και τα αγγλικά. Φίλιππος Φιλίππου, Ομόνοια 2000: ταξίδι στον ομφαλό της Αθήνας (Αθήνα: Άγρα, 2000).
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ρες αντικειμενικές πληροφορίες. Ωστόσο, η φωτογραφία απομονώνει το
αντικείμενο θέασης, καθώς επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αυτό χωρίς
να μπορεί να το τοποθετήσει εντός ενός ευρύτερου πλαισίου συμφραζομένων, τουλάχιστον όχι εντός ενός και μοναδικού κάδρου. Το κείμενο,
από την άλλη, είναι σε θέση να υπερβεί τον χώρο και το χρόνο, παραθέτοντας πιο αποτελεσματικά τον περίγυρο του αντικειμένου στόχευσης. Η
ανάγκη χρήσης λεζάντας κάτω από τη φωτογραφία αποτυπώνει ακριβώς
αυτήν την έλλειψη. Ωστόσο, αυτό που ο Walter Benjamin ονόμασε οπτικό
ασυνείδητο της φωτογραφικής εικόνας αναδεικνύει όψεις του αντικειμένου θέασης που δεν γίνονται αντιληπτές από τον φωτογράφο τη στιγμή
που τραβάει μια φωτογραφία, ενώ στην περίπτωση του λογοτεχνικού
κειμένου οι όψεις αυτές εγγράφονται στο πεδίο βούλησης του συγγραφέα.5
Εκτός από τις περιπτώσεις Derrida και Χρυσόπουλου,6 και oι τρεις
τόμοι στους οποίους θα επικεντρωθούμε εδώ, η Ομόνοια 1980, Η πόλη στα
γόνατα και το Λος Άντζελες, έχουν ως κοινή θεματική σύγχρονες όψεις
πόλεων, γεγονός που καταδεικνύει την οργανική σύνδεση του είδους με
τη θεματική της αστικής περιπλάνησης. Η παράλληλη εξέλιξη αστικοποίησης και φωτογραφίας έχει επισημανθεί, μεταξύ άλλων από τον Graham
Clarke, που υπενθυμίζει ότι η καθιέρωση της φωτογραφίας συνέβη σε μια
εποχή αστικής ανάπτυξης και εκβιομηχάνισης, που είχε ήδη πυροδοτήσει
τη μαζική ανταπόκριση λογοτεχνίας και εικαστικών τεχνών. Σε αυτό το
πλαίσιο η φωτογραφία συμμετείχε ενεργά και ανταποκρίθηκε σε μια ποικιλία αστικών φαινομένων, προσπαθώντας να απαντήσει στο ερώτημα πώς
μπορεί να αναπαρασταθεί ο αστικός χώρος.7 Αποκρινόμενη στην προβληματική της αναπαράστασης, η φωτογραφία γίνεται μέρος και δράση του
αστικού χώρου, αλλά και μια νεωτερική εικονική πρόσθεση στην αστική
φυσιογνωμία: η ταινία Blow up του Michelangelo Antonioni (1966), που
θεματοποιεί τη μορφή του πρωταγωνιστή φωτογράφου στο Λονδίνο του
’60, εκμεταλλεύεται χαρακτηριστικά αυτή την εικονικότητα. Κάθε φωτογραφική αναπαράσταση δεν αποτυπώνει απλώς την πόλη σε δεδομένο
χρόνο, αλλά διερευνά και διευρύνει θεωρητικά τη σχέση του βλέμματος
με τις συνιστώσες της πόλης, την αρχιτεκτονική, την πολεοδομία και τον
εκμοντερνισμό του αστικού τοπίου, καταλήγοντας πάντα στην εκ νέου
διαπραγμάτευση της θέσης του ατόμου μέσα σε έναν συλλογικό χώρο.
5
6

7

François Brunet, Photography and Literature, ό.π., σ. 43.
Στον πρόλογο της έκδοσης ο Χρυσόπουλος προδιαθέτει τον αναγνώστη σχετικά με τον
αστικό προσανατολισμό του έργου: «Ο πυρήνας του χαρακτήρα στις Συναντήσεις είναι
η έννοια του flâneur, του περιπλανητή στην πόλη. Από λογοτεχνική σκοπιά, οι Συναντήσεις μπορούν να θεωρηθούν ένας «μίμος» κατασκευασμένος γύρω από την πόλη. Το
θέμα του είναι η αστική εμπειρία.» (Hugarleiftur, ό.π., σ. 7).
Graham Clarke, The Photograph (Οξφόρδη: Oxford University Press, 1997), σ. 75.
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Κοντά σε αυτά πρέπει να λάβουμε υπόψιν τον μπωντλερικό όρο
flâneur, που κατά την Τσιριμώκου περιγράφει τον «μοναχικό άνθρωπο
του πλήθους, τον περιπατητή που γοητεύεται από τη φαντασμαγορία των
δρόμων της μεγαλούπολης, τον δεδηλωμένο αντι-φυσιολάτρη που αγαπά
την «ερημία του πλήθους», τον άνθρωπο, κοντολογίς, που διαφυλάσσει ως
κόρη οφθαλμού τη μοναξιά του, αλλά θέλει να την απολαμβάνει μέσα στην
πολύβουη κίνηση της πόλης».8 Ο flâneur δεν περιπλανιέται απλώς αλλά
παρατηρεί συστηματικά και ενίοτε πλανάται από την αστική φαντασμαγορία, το θέαμα, όχι μόνο με την έννοια του θεαματικού αλλά εν γένει του
αντικειμένου θέασης. Δεν είναι ο αντικειμενικός παρατηρητής που καταγράφει με τάξη και σύστημα αλλά και ένας καθαρά υποκειμενικός συλλέκτης στιγμών, μανιώδης της εύρεσης. Ο συγγραφέας-flâneur βρίσκει τον
παραπληρωματικό άλλο στο πρόσωπο του φωτογράφου που περιπλανιέται στους δρόμους αποτυπώνοντας την αστική φυσιογνωμία και κυνηγά
το τυχαίο, το καινοφανές και παράδοξο.
Η εξέλιξη της καπιταλιστικής μεγαλούπολης τοποθέτησε εικόνα και
κείμενο στον ίδιο στίβο: επιγραφές, σλόγκαν, διαφημίσεις, συνθήματα,
που, κατά την Τσιριμώκου, αποτελούν σημεία στίξης στο κείμενο της
πόλης.9 Αποτυπώνοντας την πόλη ο φωτογράφος υποχρεωτικά αποτυπώνει κείμενο, διαφημιστικές λεζάντες, πινακίδες και επιγραφές, που υπομνηματίζουν τυχαία το αστικό τοπίο δημιουργώντας νόημα όχι προκαθορισμένο και ελεγχόμενο, αλλά συμπτωματικό και πολλές φορές ειρωνικό. Η
σύζευξη, ωστόσο, κειμένου και εικόνας επιτυγχάνεται και μέσα από υβριδικές μορφές γραφής. Όπως παρατηρεί η Γεωργία Γκότση, τον δέκατο ένατο
αιώνα «η αστεογραφία πραγματώνεται αφενός μέσα από το μυθιστόρημα, αφετέρου –και κυρίως– μέσα από διάφορες σύντομες αφηγηματικές μορφές· το ακριβές είδος των τελευταίων δεν είναι πάντα σαφές, ιδιαίτερα καθώς η πρόσμειξη μυθοπλαστικών και δημοσιογραφικών στοιχείων
ενισχύει τις υβριδικές μορφές».10 Η αστεογραφία συνάδει με την εικόνα σε
περιπτώσεις που επιγράφονται «εικόνες», «σκηναί», «σελίδες» και κινούνται άλλοτε στην κατεύθυνση του χρονογραφήματος και άλλοτε σε αυτήν
του διηγήματος.11 Η Γκότση τονίζει τη συνάφεια μεταξύ διηγήματος και
εικόνας επισημαίνοντας την περιγραφική και αποσπασματική λειτουργία
8

Λίζυ Τσιριμώκου, «Λογοτεχνία της πόλης/πόλεις της λογοτεχνίας», Εσωτερική ταχύτητα: δοκίμια για τη λογοτεχνία (Αθήνα: Άγρα, 2000), σ. 86. Βλ. και Merlin Coverley,
‘Introduction’, Psychogeography (Λονδίνο: Pocket Essentials, 2010), σσ. 9-29.
9 Τσιριμώκου, ό.π., σ. 131.
10 Γεωργία Γκότση, Η ζωή εν τη πρωτευούση: θέματα αστικής πεζογραφίας από το τέλος
του 19ου αιώνα (Αθήνα: Νεφέλη, 2004), σ. 65.
11 Ό.π., σ. 73.
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τους ως καταγραφές όψεων του άστεως. Όπως το φωτογραφικό στιγμιότυπο (snapshot), το διηγηματικό αστικό στιγμιότυπο προϋποθέτει ένα
ακαθόριστο και υπερβατικό σύνολο αστικής ζωής, στιγμές του οποίου
απομονώνει και μνημειοποιεί.12
Έχοντας υπόψιν την οργανική και αναγκαστική συναρμογή κειμένου
και εικόνας στην αναπαράσταση της πόλης μπορούμε να προχωρήσουμε
στην ανάλυση των εκδόσεων με τη σειρά που εμφανίστηκαν. Πώς προκύπτει ως εκδοτικό γεγονός η Ομόνοια του Ιωάννου; Μας το λέει ο ίδιος στο
κείμενο «Εις Εαυτόν» της Πρωτεύουσας των προσφύγων:
Το πεζογράφημα «Ομόνοια» το έγραψες πράγματι μέσα στο 1980 και
είναι το μόνο της χρονιάς. Και το έγραψες μάλιστα κατά παραγγελία –
ναι, κατά παραγγελία! – και το τόνιζες για να φρίξουν όλες οι φιδάρες.
Είχε προηγηθεί ένα σχετικό πεζό σου στην «Καθημερινή» και από εκεί
πήρε αφορμή η Μυρσίνη Ζορμπά του «Οδυσσέα» και σου έκανε την
πρόταση. Ενθουσιάστηκες εσύ γιατί θα καταγινόσουν με έναν αγαπημένο σου χώρο. Ευθύς εξαρχής ξεκαθάρισες ότι το πεζό σου δεν θα έχει
τίποτε το ιστορικό ή νοσταλγικό. Το ίδιο και οι φωτογραφίες του, θα
ήταν σύγχρονες. Θυσίασες έτσι σπουδαίο, πλούσιο, μα και εύκολο, εδώ
που τα λέμε υλικό, για να είσαι μόνο μέσα στο σήμερα. Για καιρό πήγαινες στην Ομόνοια σε διαφορετικές ώρες της μέρας για να διαπιστώνεις
τις αλλαγές. Έβαζες το ξυπνητήρι στις 3 ή 4 το πρωί και έτρεχες για να
διαπιστώσεις πώς είναι η πλατεία εκείνη την ώρα. Με το φωτογράφο
και φίλο σου Ανδρέα Μπέλια πήγες δυο τρεις φορές και επισημάνατε
μερικά πράγματα. Του έδειξες τα στέκια και τις μορφές, που συχνάζουν
εκεί. Το τελειωτικό κείμενο το έγραψες μες στο καλοκαίρι, τον καιρό
της αδείας σου. Έγραφες και χαιρόσουν.13
12 Στην υβριδική αστεογραφία του λογοτεχνικού και φωτογραφικού λευκώματος υπάρχει και μια ηθογραφική διάσταση, που όμως έχει να κάνει με τη διαχείριση μιας οπτικής εξουσίας απέναντι στο αντικείμενο παρατήρησης. Η σύζευξη λογοτεχνικού κειμένου και φωτογραφίας στον αγγλοσαξωνικό χώρο εντοπίζεται αρχικά σε ηθογραφικές
προσεγγίσεις θεματικών που προκύπτουν μέσα από καταστάσεις κρίσης, όπως ο αμερικάνικος Νότος την εποχή της ύφεσης του ’30. Ο φωτογράφος Walker Evans, εντεταλμένος της κυβέρνησης για την αποτύπωση της μεσοπολεμικής αγροτικής κρίσης, μαζί
με τον συγγραφέα και δημοσιογράφο James Agee, αστό απόφοιτο του Χάρβαρντ, καταγράφουν τη ζωή τριών φτωχών αγροτικών οικογενειών στην Αλαμπάμα το καλοκαίρι
του 1936 για το περιοδικό Fortune. Όταν το περιοδικό αλλάζει χέρια η ιδέα του άρθρου
εγκαταλείπεται, κυκλοφορεί όμως εμπλουτισμένο και εκτεταμμένο σε βιβλίο τετρακοσίων σελίδων το 1941 υπό τον τίτλο Let us now praise famous men [Ας υμνήσουμε τώρα
διάσημους άντρες].
13 Γιώργος Ιωάννου, «Εις Εαυτόν», Η Πρωτεύουσα των προσφύγων (Αθήνα: Κέδρος, 1984)
(11η έκδοση 2007), σσ. 208-78 (268-69).
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Πέρα από τις πραγματολογικές πληροφορίες που μας προσφέρει το
απόσπασμα για τη γένεση του βιβλίου, και ανάμεσα πρέπει να σταθούμε σε
αυτήν περί εκδοτικής παραγγελίας, δεν πρέπει να παίρνουμε τον Ιωάννου
κατά γράμμα. Σαφώς και δίνει έμφαση στην ιστορική αλλαγή της πλατείας,
ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά χώρους συνάντησης και συναναστροφής, όπως
καφενεία και ξενοδοχεία. Προτάσσοντας όμως την ιστορική πληροφορία
μαζί με τη σύγχρονη εικόνα, η Ομόνοιά του δεν γίνεται μνημόνιο ή μνημόσυνο αλλά σύγχρονο γεγονός: το παρελθόν της πλατείας δεν είναι χρόνος
αόριστος αλλά παρακείμενος, ιστορικότητα που καταλήγει στη σύγχρονη
έμφυλη δράση. Την ίδια χρονιά του 1980 εκδίδεται και η γνωστή Camera
Lucida του Barthes, που από πολλούς θεωρείται η γενεαλογική αποκορύφωση της ρεαλιστικής διάστασης της φωτογραφίας.14 Αυτό που συνδέει τα
δύο κείμενα είναι η στόχευση στον παρακείμενο, αυτό που έχει υπάρξει σε
μια παρελθοντική στιγμή και καταλήγει κάθε φορά στο παρόν μέσα από
τη σκηνή θέασης του αποτυπώματός του στο φωτογραφικό χαρτί. Κείμενο
και εικόνα στον Ιωάννου, όπως στον Barthes, δηλώνουν αυτό που έχει
υπάρξει: στην Ομόνοια του 1980 πρόκειται για την κατοχύρωση των τοπικών δράσεων ως τεκμήριο μιας χρονικής στιγμής με πρόθεση τη μελλοντική επιβίωσή τους.
Η Ομόνοια του Ιωάννου είναι γένους αρσενικού. Οι λογοστές γυναίκες είναι απλώς διερχόμενες, ενώ οι άντρες είναι αυτοί που την οριοθετούν
ως χώρο συναναστροφής διαμορφώνοντας τυχαίες και συμπτωματικές
σχέσεις. Φωτογραφίζονται σε ανύποπτα στιγμιότυπα, συνήθως από πίσω,
δείγμα, όπως λέει ο Christopher Robinson, του σεξουαλικού προσανατολισμού της φωτογραφικής αποτύπωσης.15 Το κείμενο του Ιωάννου χωρίζεται σε ένα κυρίως σώμα, στο οποίο ο συγγραφέας κάνει μια κοινωνιολογικού τύπου χαρτογράφηση των θαμώνων και της ιστορίας της Ομόνοιας,
και ένα επιγραφικό τμήμα, που λειτουργεί κατά κάποιο τρόπο και ως λεζάντα τόσο για τις εικόνες όσο και για το κυρίως κειμενικό σώμα. Σαφώς πιο
αφαιρετικό και μνημειακό, το επιγραφικό αυτό τμήμα χαρακτηρίζεται από
ένα καβαφικό υπόστρωμα: «Στην προθήκη του καπνοπωλείου» και «Στου
καφενείου του βουερού το μέσα μέρος» που παραπέμπει άμεσα στο ποίημα
«Ένας γέρος»: ο Ιωάννου αναπαράγει την ειρωνεία συμπληρώνοντας με
τους παραπάνω στίχους το σχόλιο περί διακοπής του καπνίσματος προς
όφελος της μακροημέρευσης.16 Περισσότερο όμως από τις άμεσες διακει14 Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, μετ. Richard Howard
(Λονδίνο: Vintage, 2009).
15 Christopher Robinson, ‘Υoryos Ioannou: Fragmentation in Life and Art’, Kambos 9
(2001), σσ. 83-100 (σ. 91, υποσημείωση 23).
16 Γιώργος Ιωάννου, Ομόνοια 1980, ό.π., σ. 84.
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μενικές αναφορές η παρουσία του Καβάφη δηλώνεται σε μια φωτογραφική
αίσθηση παρόμοια με αυτήν στο κρυμμένο ποίημα «Έτσι», στο οποίο περιγράφεται η παράνομη αγοραπωλησία μιας πορνογραφικής φωτογραφίας:
Στην άσεμνην αυτή φωτογραφία που κρυφά
στον δρόμο (ο αστυνόμος να μη δει) πουλήθηκε,
στην πορνικήν αυτή φωτογραφία,
πώς βρέθηκε τέτοιο ένα πρόσωπο
του ονείρου· εδώ πώς βρέθηκες εσύ.
Ποιος ξέρει τι ξευτελισμένη, πρόστυχη ζωή θα ζεις·
τι απαίσιο θα ’ταν το περιβάλλον
όταν θα στάθηκες να σε φωτογραφήσουν·
τι ποταπή ψυχή θα είν’ η δική σου.
Μα μ’ όλα αυτά, και πιότερα, για μένα μένεις
το πρόσωπο του ονείρου, η μορφή
για ελληνική ηδονή πλασμένη και δοσμένη –
έτσι για μένα μένεις και σε λέγ’ η ποίησίς μου.

Πώς εμφορείται η Ομόνοια του Ιωάννου από το καβαφικό ποίημα; Όχι
τόσο μέσα από το θέμα της πορνογραφίας –αυτή μας τη θυμίζει περισσότερο το πεζογράφημα «Ο Μπάτης» από τη συλλογή Για ένα φιλότιμο17–,
αλλά μέσα από τη φετιχιστική διάσταση της φωτογραφίας. Κατά τον Christian Metz, απομονώνοντας μια στιγμή από τα συμφραζόμενά της, η φωτογραφία σηματοδοτεί την απώλεια –η στιγμή αυτή είναι νεκρή απλώς γιατί
δεν πρόκειται να επαναληφθεί– αλλά και την προστασία απέναντι στην
απώλεια.18 Το καβαφικό ποίημα πενθεί στιγμές που χάθηκαν για πάντα, τη
στιγμή της πόζας του νέου άντρα, όπου με την παράλληλη δράση φωτός
και χημικών συστατικών η φυσική του παρουσία εγγράφεται ως κατάλοιπο
στο φιλμ, και τη στιγμή που η φωτογραφία έφτασε στα χέρια του ποιητή, ο
οποίος, παρά τις βικτωριανές ενστάσεις του περί ανηθικότητας, παιγνιώδεις κατά βάση, είναι και ο τελικός της παραλήπτης. Τι επιβιώνει ως παραμυθία του ποιητή από το πένθος της απώλειας; Η φωτογραφία σαν υλικό
17 Γιώργος Ιωάννου, «Ο Μπάτης», Για ένα φιλότιμο (Αθήνα: Κέδρος, 3η έκδοση 1973), σσ.
52-54. Βλ. και Σοφία Ιακωβίδου, «Κ.Π. Καβάφης – Γ. Ιωάννου· ιδεολογικά παράλληλοι», Πρακτικά Γ΄ Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα
2007.
18 Christian Metz, ‘Photography and Fetish’, October 34 (Φθινόπωρο 1985), σσ. 81-90 (σ.
84). Βλ. και Martin Jay, ‘The Camera as Memento Mori: Barthes, Metz and the Cahiers
du Cinéma’ στο Downcast Eyes: the Denigration of Vision in Twentieth-Century Photography (Kαλιφόρνια: University of California Press, 1994), σσ. 435-91.
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αντικείμενο και τεκμήριο. Αντιστοίχως, η ποίησή του επιχειρεί να δημιουργήσει ένα ακόμα υλικό τεκμήριο ύπαρξης του εικονιζόμενου άντρα, την
αισθαντικότητα του οποίου διασώζει από τη λήθη. Με τον ίδιο τρόπο επιβιώνουν μέσα στο χρόνο οι ανώνυμοι θαμώνες της πλατείας Ομονοίας, που
όντας και αυτοί ευρήματα του δρόμου, μνημειοποιούνται μέσα από φωτογραφία και κείμενο. Οι σκηνές του δρόμου διέπονται από τη δυναμική του
τυχαίου: η συμπτωματική διασταύρωση των βλεμμάτων συγγραφέα και
φωτογράφου με τα πρόσωπα της πλατείας, αντικείμενα παρατήρησης,
είναι καθοριστική για την οριοθέτηση του χώρου. Εδώ η παραβατικότητα
υποδηλώνεται έμμεσα, ως διαφορά από μια αμύητη Αθήνα. Η πλατεία,
περιχαρακωμένη στη διαφορετικότητά της, γίνεται αυλή των θαυμάτων:
έτσι, και το όνομα Ομόνοια, κατά τον Ιωάννου, δεν νοείται σαν μια ανόητη
μίμηση κατά το ελληνικόν της παρισινής Concorde, αλλά ως κατά γράμμα
ομό-νοια, σύμπνοια και συνενοχή, ως ομοφυλόφυλη κοινότητα.
Διακρίνεται η αυτοβιογραφική πρόθεση του Ιωάννου, ο οποίος εικονίζεται σε κάποιες από τις φωτογραφίες, επισημαίνοντας το ρόλο του περιπατητή και πλάνητα μέσα στην ιδιαίτερη αυτή πτυχή της πόλης.19 Εξισώνεται έτσι με τα πρόσωπα που περιγράφει, δηλώνοντας συμμετοχή και
συνενοχή στις σεξουαλικές του δράσεις και ανταλλάσσοντας την εξουσία
της παρατήρησης με την υπόταξη στο ρόλο αντικειμένου παρατήρησης.
Η φωτογραφική του παρουσία στο βιβλίο τεκμαίρεται από το βλέμμα –το
«με κοιτάτε που σας κοιτώ»– και τη συνενοχή με τα πρόσωπα των δράσεων
που καταγράφει. Αυτογραφική μάλλον παρά αυτοβιογραφική μπορεί να
θεωρηθεί Η πόλη στα γόνατα του Φάις, που προέκυψε σε μια εποχή κλονισμού συνδεδεμένου με μια προσωπική απώλεια, τον θάνατο του πατέρα
του.20 Ο Φάις είναι εξοικειωμένος με το φωτογραφικό είδος μέσα από
επιμέλειες λευκωμάτων όπως το Nelly’s: ένα βλέμμα σε επαγγέλματα του
αστικού χώρου το μεσοπόλεμο (1994)21 αλλά και προσωπική ενασχόληση
με τη φωτογραφία, δείγμα της οποίας το λεύκωμα Ύστερο βλέμμα (1996)
με ταφικές φωτογραφίες.22 Η σημειωτική του φωτογραφικού κειμένου
19 Βλ. Σοφία Ιακωβίδου, «Η καταστασιακή πόλη του Γ. Ιωάνου. Η ανάδειξη μιας άλλης
πόλης μέσα στην πόλη», Γιώργος Ιωάννου (1927-1985). Λόγος και μνήμη, επιμ. Γ.
Αναστασιάδης (Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2006), σσ. 271-82.
20 Όπως με πληροφόρησε ο ίδιος «μια φράση από τα χείλη κάποιου παρία ή σαλού ήταν η
αφορμή για να διασταυρωθεί η φωτογραφία με τον λόγο». Η έκθεση των φωτογραφιών
πραγματοποιήθηκε αρχικά στον «Χώρο Τέχνης 24» το 2002 κι έπειτα στη Φωτοσυγκυρία 2003. Η έκθεση συνοδεύτηκε και από δρώμενο όπου ηθοποιοί διάβαζαν αποσπάσματα του βιβλίου υπό τους οικείους ήχους σπιτιών, ένα ντοκουμέντο που συγκρότησε
για την έκθεση η σκηνοθέτις Κατερίνα Ευαγγελάκου.
21 Μισέλ Φάις (επιμ.), Nelly’s: ένα βλέμμα σε επαγγέλματα του αστικού χώρου (Αθήνα:
Γαβριηλίδης, 1994).
22 Μισέλ Φάις, Ύστερο βλέμμα (Αθήνα: Πατάκης, 1996).
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παρίσταται και στα περισσότερα μυθιστορήματά του, όπως η Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου, όπου η περιγραφή φωτογραφικών εικόνων εγγράφεται
στη βυζαντινή εκφραστική παράδοση, την οποία ο Φάις μεταστρέφει με
μοντερνιστικούς όρους.23 Στο μυθιστόρημα Το μέλι και η στάχτη του Θεού
η προβληματική της αναπαράστασης εκφέρεται με ζωγραφικούς όρους,
δεν είναι λίγες οι φορές, ωστόσο, που γίνονται συγκρίσεις της ζωγραφικής
με τη φωτογραφία.
Στην ταραγμένη εποχή του πένθους ο Φάις οργώνει τους δρόμους της
Αθήνας με μια φωτογραφική μηχανή στο χέρι και καταλήγει με μια πλούσια συγκομιδή χιλίων περίπου αρνητικών, τα οποία στη συνέχεια υπομνηματίζει με κείμενο: «δεν είμαι συγγραφέας, δεν είμαι φωτογράφος. Ένας
λυσσαλέος περιπατητής είμαι, που υποφέρω από πολύ εαυτό.»24 Περιπατητές και παρατηρητές είναι και τα πρόσωπα που καταγράφει: άνθρωποι
στις παρυφές κοινωνικών σχηματισμών, παρίες, ρακοσυλλέκτες, ναρκομανείς, τραβεστί, μετανάστες. Κοινό τους χαρακτηριστικό η ζωή στο δρόμο,
η διαφορετική αντίληψη του συλλογικού χώρου, του έξω, σε αντίθεση με
το εσωτερικό της προσωπικής οικίας. Σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα
επιστρέφουν το βλέμμα στο υποκείμενο που καταγράφει. Οι φωτογραφίες συνυπάρχουν με σπαράγματα ομιλίας σε πρώτο πρόσωπο, «πενήντα
μικρούς μονολόγους, που συνοδεύουν δίκην λεζάντας αυτές τις εσχατολογικές εικόνες».25 Στους ομιλητές δίνεται συγκυριακό βήμα κι ο λόγος τους
είναι αποσπασματικός και ανολοκλήρωτος, θέτοντας έτσι το πρόβλημα
επάρκειας της αναπαράστασης. Δημιουργείται όμως ένας διάλογος βλεμμάτων: τα πρόσωπα ως αυτουργοί του λόγου αποτυπώνονται στο φιλμ,
ενώ μέσω του λόγου επιστρέφουν το βλέμμα.
Οι άνθρωποι του Φάις είναι και οι ίδιοι πλάνητες, μπωντλερικοί flâneurs
και συστηματικοί συλλέκτες στιγμών και αντικειμένων από το δρόμο, που
συνδέονται σε μια συμπτωματική αφηγηματική αλυσίδα:
Βρίσκω ένα κουμπί. Σκύβω, το παίρνω, το βάζω στην τσέπη. Βρίσκω
ένα τσιμπιδάκι. Σκύβω, το παίρνω, το βάζω στην τσέπη. Βρίσκω ένα
μουτζουρωμένο χαρτάκι. Σκύβω, το παίρνω, το βάζω στην τσέπη. Ο
Θεός βρίσκεται στη λεπτομέρεια.26
23 Δες την αναλυτική περιγραφή της φωτογραφίας στην ενότητα «Σχεδίασμα [1] αρχής
του μυθιστορήματος» στην Αυτοβιογραφία ενός βιβλίου (Αθήνα: Πατάκης, 1995), σσ.
113-26.
24 Μισέλ Φάις, Η πόλη στα γόνατα, ό.π., σ. 9. Η φράση «στην εποχή μας οι ζωγράφοι
υποφέρουν από πολύ εαυτό» αποδίδεται στον Τζούλιο Καΐμη στο μυθιστόρημα του
Φάις Tο μέλι και στάχτη του Θεού (Αθήνα: Πατάκης, 2001), σ. 121.
25 Κατά το χαρακτηρισμό του ιδίου σε προσωπική επικοινωνία που είχαμε μαζί του.
26 Μισέλ Φάις, Η πόλη στα γόνατα, ό.π., σ. 41.
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Τα τυχαία αντικείμενα του δρόμου, αποκτημένα συμπτωματικά, συνδέονται εύστοχα με την έννοια του φωτογραφικού στιγμιότυπου, που δεν
αποτελεί πυρήνα αφήγησης από μόνο του παρά μόνο αν τοποθετηθεί σε
μια φωτογραφική ακολουθία, από την οποία προκύπτει ένα αφηγηματικό
συνεχές. Ο Φάις δίνει έμφαση στον κώδικα, στα σπαστά ελληνικά των
μεταναστών, που μαζί με τη μητρική τους γλώσσα συνθέτουν μια αστική
ετερογλωσσία. Επικεντρώνεται εξίσου σε περιπτώσεις ανορθογραφίας στα
συνθήματα τοίχου, που προτάσσονται στο κείμενο σαν επιγραφικοί αφορισμοί. Τι καταδεικνύει με αυτό; Σαφώς όχι την αμορφωσιά ως παρέκκλιση
από τον ορθογραφικό κανόνα. Η ανορθογραφία είναι για τον Φάις σημείωση της διαφοράς από το σύστημα, μια καινούρια γραπτή γλώσσα. Τη
γνωρίζουν και τη γράφουν αποκλειστικά «οι οικοδεσπότες του έξω», όπως
ονομάζει τους ανθρώπους που αποστρέφονται τον ιδιωτικό χώρο και με
τους οποίους ο Φάις ταυτίζεται. Αυτοί ακριβώς οι άστεγοι απαλύνουν την
πληγή του οικείου πένθους. Γιατί αυτοί; Ο λόγος είναι σχεδόν αφανής, αν
δεν υπολογίσει κανείς τη σημείωση του ανώνυμου αναγνώστη στην Ελληνική αγρυπνία περί ανεστιότητας των Εβραίων, του Εβραίου πατέρα επομένως, χαρακτηριστικό που τον εξισώνει με τους κατοίκους του δρόμου.27
Και στις δύο περιπτώσεις που ήδη εξετάσαμε αφετηρία για τους δημιουργούς είναι το αίσθημα ανοικείωσης, που σε κάθε περίπτωση εφορμάται από μια απόσταση, από την περιέργεια για το έτερον, από την επιθυμία να δούμε πώς ζουν αυτοί που δεν είναι εμείς. Ο Ιωάννου μετέρχεται
στην Αθήνα το ’71 ως άγνωστος περιπλανητής έχοντας δημιουργήσει μια
ερωτική ποιητική της γενέθλιας Θεσσαλονίκης, που καταδεικνύεται χαρακτηριστικά –πλην αναδρομικά– σε κείμενα της Πρωτεύουσας των προσφύγων. Αντίστοιχα, στη φωτογραφική του περιπλάνηση ο Φάις ανακαλύπτει άγνωστες πτυχές της Αθήνας. Στο πλαίσιο της ανοικείωσης πρέπει να
αναζητήσουμε και την επιλογή του Λος Άντζελες σαν αστική θεματική για
τη Σώτη Τριανταφύλλου. Το Λος Άντζελες αποτέλεσε αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής της, καθώς και σκηνικό του μυθιστορήματος Φτωχή
Μάργκο, που γράφτηκε εξ ολοκλήρου στα αγγλικά και κυκλοφόρησε το
2001 σε ελληνική μετάφραση.28 Η δεκαοκτάχρονη Μάργκο εγκαταλείπει
το συντηρητικό σπίτι της στο Mount Pleasant, μιας ασήμαντης κωμόπολης
του Michigan όπου τίποτα δε συμβαίνει ποτέ, για το Λος Άντζελες. Όπως
και η Τριανταφύλλου, η Μάργκο περιπλανιέται αλλά και πλανάται από την
άγνωστη πόλη με το απατηλό αγγελικό όνομα, μια πόλη που πριν γίνει
πραγματικότητα για την ηρωίδα υπάρχει ως ιδέα, ως σκηνικό του ροκ και
27 Μισέλ Φάις, Ελληνική αγρυπνία (Αθήνα: Πατάκης, 2004), σ. 58.
28 Σώτη Τριανταφύλλου, Φτωχή Μάργκο, μετ. Αλεξάνδρα Κονταξάκη (Αθήνα: Πατάκης,
2001).
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ταινιών όπως το Zabrinski Point του Antonioni και το Blade Runner του
Ridley Scott. Το σκηνικό της πραγματικής πόλης ετερογραφεί το αστικό
φαντασιακό των μυθοπλαστικών αναπαραστάσεων.
Η θεματική της παγκόσμιας πόλης έχει απασχολήσει την Τριανταφύλλου σε μυθιστορήματα όπως το Σάββατο βράδυ στην άκρη της πόλης (1996)
με θέμα τη Νέα Υόρκη στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και το Άλμπατρος
(2003) που εστιάζει στο βικτωριανό Λονδίνο. Το Λος Άντζελες ενδιαφέρει
την Τριανταφύλλου όχι μόνο σαν μια αμερικάνικη πόλη με ιδιαιτερότητες
αλλά και σαν μια πόλη που παρουσιάζει σαφείς ομοιότητες με την Αθήνα:
περιβάλλεται από λόφους, εκτείνεται οριζόντια, έχει ξηρό και ήπιο κλίμα,
βρίσκεται κοντά στη θάλασσα και της λείπει η μητροπολιτική συγκοινωνία της Νέας Υόρκης ή της Ουάσινγκτον. Η μετακίνηση βασίζεται αποκλειστικά στο αυτοκίνητο, που δημιουργεί μια ειδική κουλτούρα, που για την
Τριανταφύλλου αποτελεί ένα είδος ετεροτοπίας: ο flâneur του Λος Άντζελες είναι αναγκαστικά οδηγός. Το Λος Άντζελες είναι αλλότριο σαν πόλη,
αλλά και μια μεταφορά του οικείου. Τα κείμενα του τόμου συνδυάζουν την
πραγματολογική ή και ανθρωπολογική παρατήρηση με την προσωπική
ενατένιση της πόλης, σαν μεταβατικό σκηνικό ενηλικίωσης.
Οι φωτογραφίες του Νικόλτσου παρουσιάζουν μια εικόνα της πόλης
μακριά από τα στερεότυπα του Χόλλυγουντ. Είναι ασπρόμαυρες σε πείσμα
της καλιφορνέζικης λιακάδας και αποτυπώνουν σκηνές του δρόμου σε ως
επί το πλείστον υποβαθμισμένες συνοικίες της πόλης. Χαρακτηριστικό
τους είναι η έλλειψη εστίασης, τα φλου πλάνα που δίνουν εσκεμμένα την
εντύπωση ερασιτεχνικής καταγραφής και τυχαίας λήψης. Όπως και το
κείμενο, δεν προσδοκά να αποδώσει την πραγματικότητα, αλλά άπτεται
ενός αστικού φαντασιακού. Το Λος Άντζελες του συλλογικού αυτού πονήματος δεν φαίνεται επαληθεύσιμο, παρουσιάζεται όμως αληθινό μέσα από
τη μυθοπλαστική δράση. Βλέπουμε εν τέλει την κατακερματισμένη αναπαράσταση, τη μερική όψη των πόλεων, την ηθελημένα υποκειμενική καταγραφή που καταθέτει μαρτυρίες ταυτότητας όχι μόνο των ανθρώπων που
κινούνται στα όρια της πόλης, αλλά και όσων δρουν από τη σκοπιά του
παρατηρητή, του συγγραφέα και του φωτογράφου.
Συνυπάρχοντας με τη φωτογραφική εικόνα τα λογοτεχνικά κείμενα
των εκδόσεων αυτών παρουσιάζουν μια τεθλασμένη νεωτερικότητα. Δεν
αποτελούν άμεσο σχόλιο της εικόνας, δεν ανταποκρίνονται κειμενικά
στη φωτογραφία ως λεζάντα, ενώ η φωτογραφία δεν εικονογραφεί τελικά
το κείμενο, δε λειτουργεί δηλαδή ως οπτική αναπαράσταση λεκτικών
σημείων. Μπορούμε να μιλήσουμε για αυτονομία και συνύπαρξη ειδών με
επικαιρικό χαρακτήρα, με στόχο δηλαδή την παροντική αποτύπωση και
όχι την ιστορική ψηλάφιση, παροντική αποτύπωση όμως που εμφορείται
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από μυθοπλαστική πρόθεση. Μην καταγράφοντας το πραγματικό, η φωτογραφία αποκτά μυθοπλαστική διάσταση και υποσκελίζει τον πραγματισμό του κειμένου, με το οποίο βρίσκεται σε μια σχέση διαρκούς ανταγωνισμού και αλληλοεξουδετέρωσης. Παρόλα αυτά αξίζει να επισημάνουμε
ότι, στην Ελλάδα τουλάχιστον, στις περιπτώσεις συνεργασίας το βάρος
πέφτει συνήθως στο όνομα του συγγραφέα και όχι του φωτογράφου. Δεν
θεωρείται, για παράδειγμα, η Ομόνοια 1980 τόσο έργο του φωτογράφου
Ανδρέα Μπέλια όσο του Ιωάννου, ενώ στα βιβλιοπωλεία βρίσκουμε το
βιβλίο καταχωρημένο υπό το όνομα του Ιωάννου στα ράφια της ελληνικής πεζογραφίας κι όχι της φωτογραφίας. Ο συγγραφέας διατηρείται στο
βάθρο του author ή auteur περισσότερο από τον φωτογραφικό συντάκτη.
Σε επίπεδο ‘authorship’, κυριότητας δηλαδή του έργου τέχνης, το κείμενο
ακόμα διατηρεί πιο ισχυρό το ίχνος –και το κίνητρο– της υπογραφής.

•

Η Θεσσαλονίκη στο πεζογραφικό έργο των Ν. Γ. Πεντζίκη,
Γ. Ιωάννου και Αλ. Ναρ : Η πόλη ως παράγοντας διαμόρφωσης
της λογοτεχνικής ταυτότητας των συγγραφέων
Σωτηρία Σταυρακοπούλου

Όπως θα δείξω, οι τρεις συγγραφείς του τίτλου αποκτούν τη λογοτεχνική
τους ταυτότητα από την πόλη και της προσδίδουν μιαν άλλη ιδεατή ταυτότητα μέσα από το έργο τους.*
Οι συγγραφείς και η μεταξύ τους σχέση: Και οι τρεις γεννήθηκαν και
μεγάλωσαν στη Θεσσαλονίκη· Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης (1908-1993),
Γιώργος Ιωάννου (1927-1985), Αλμπέρτος Ναρ (1947-2005). Διαφέρουν
χρονολογικά κατά μία λογοτεχνική γενιά. Και οι τρεις δημιούργησαν όλο
(Πεντζίκης, Ναρ) ή το σημαντικότερο μέρος του έργου τους στη γενέθλια
πόλη (ο Ιωάννου από το 1971 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, αλλά εξακολούθησε να γράφει για τη Θεσσαλονίκη). Και οι τρεις έχουν ενταφιαστεί
στη Θεσσαλονίκη (η σορός του Ιωάννου μεταφέρθηκε από την Αθήνα στη
Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιήθηκε και η νεκρώσιμη ακολουθία). Οι
δύο πρώτοι είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, ενώ ο τρίτος, Εβραίος. Ο Ιωάννου γνωρίζει καλά το έργο του Πεντζίκη και έχει, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες κριτικές, επηρεαστεί από το έργο του. Ο Π. Μουλλάς, π.χ., θεωρεί
τον Ιωάννου μαθητή του Πεντζίκη,1 ενώ ο Γ. Παγανός διευκρινίζει πως
«είναι μεν επηρεασμένος από τον Πεντζίκη, αλλά ταυτόχρονα δεν παύει
να είναι κι ένας ρεαλιστής πεζογράφος».2 Ο Ναρ όχι μόνο γνώριζε το έργο
του Ιωάννου, αλλά διατηρούσε και προσωπική σχέση μαζί του. Ας θυμηθούμε ότι ο Ναρ πρωτοεμφανίζεται στα γράμματα το 1985 με το βιβλίο Οι
συναγωγές της Θεσσαλονίκης, τα τραγούδια μας, με πρόλογο του Ιωάννου.
Τα βιβλία στα οποία βασίζεται η παρούσα μελέτη (μόνο λογοτεχνικά)
είναι το Μητέρα Θεσσαλονίκη (1970) του Πεντζίκη, τα Για ένα φιλότιμο
*
1

2

Ευχαριστώ τον συγγραφέα Περικλή Σφυρίδη για τις πληροφορίες που μου έδωσε σχετικά
με τους τρεις συγγραφείς του τίτλου, τους οποίους γνώριζε προσωπικά.
Βλ. Π. Σφυρίδης (επιμ.), Παραμυθία Θεσσαλονίκης. Η πεζογραφία στη Θεσσαλονίκη
από το 1912 έως το 1995. Πρακτικά Συνεδρίου (Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο, 23-25
Οκτωβρίου 1996), Θεσσαλονίκη 1997, σ. 426.
Βλ. ό.π., σ. 423.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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(1964), Η σαρκοφάγος (1971), Η μόνη κληρονομιά (1974), Το δικό μας
αίμα (1978) και Η πρωτεύουσα των προσφύγων (1984) του Ιωάννου, τα
Σε αναζήτηση ύφους (1991, 2η έκδ. εμπλουτισμένη, 1997) και Σαλονικάι,
δηλαδή Σαλονικιός (1999) του Ναρ. Περιοριστήκαμε μόνο στο Μητέρα
Θεσσαλονίκη του Πεντζίκη, διότι στη συλλογή αυτή μικρών σε έκταση
πεζών ο συγγραφέας συγκεντρώνει όλη την κοσμοθεωρία του για τη γενέθλιά του πόλη (άρχισε να τα δημοσιεύει σε διάφορα περιοδικά από το 1935
έως το 1962), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Θεσσαλονίκη δεν είναι συνεχώς
παρούσα φανερά ή υπαινικτικά και στο υπόλοιπο έργο του.
Τι εννοούμε, όμως, όταν λέμε ότι οι συγγραφείς αυτοί απέκτησαν τη
λογοτεχνική τους ταυτότητα από τη Θεσσαλονίκη; Ενδεικτικά αναφέρω
κάποια κοινά στοιχεία στο έργο τους, που προσδίδουν την ταυτότητα. Και
οι τρεις γράφουν για τη Θεσσαλονίκη: Τοπιογραφία της πόλης (μνημεία,
κτίρια, δρόμοι, ρυμοτομία παλαιά και νεότερη). Ιστορία της πόλης (αρχαία,
βυζαντινή, πρόσφατη· λείπει και από τους τρεις η οθωμανική ιστορική
περίοδος της Θεσσαλονίκης, κάτι που θα σχολιάσουμε στη συνέχεια).
Ιδιαιτερότητες της πόλης (τοποθεσία, κλίμα, γραφικότητες, παραδόσεις).
Άνθρωποι (μυθικά και ιστορικά πρόσωπα, πρόσωπα της εκκλησίας, της
πολιτικής, της λογοτεχνίας, του πανεπιστημίου, απλοί άνθρωποι). Εθνοτικές ομάδες πληθυσμού (Έλληνες και Ισραηλίτες κυρίως, κάποιες αναφορές
σε Φραγκολεβαντίνους, ελάχιστες ή καθόλου σε Τούρκους). Τα κείμενα
και των τριών έχουν τη μορφή αφηγήσεων, όπου κυρίαρχο ρόλο παίζει η
μνήμη των συγγραφέων, η οποία βασίζεται άλλοτε σε άμεσο εμπειρικό
υλικό (προσωπικά βιώματα) κι άλλοτε σε έμμεσο (συνήθως σε γνώσεις
από την ανάγνωση βιβλίων). Βέβαια, η αξιοποίηση του εμπειρικού αυτού
υλικού δεν γίνεται τυχαία στους τρεις αυτούς συγγραφείς. Είναι επιλεκτική για να εξυπηρετήσει τους συγγραφικούς στόχους του καθενός που,
φυσικά, στα επιμέρους δεν συμπίπτουν.
Ο χρόνος: Και οι τρεις χρησιμοποιούν τον χρόνο ελεύθερα, με άλματα
συνήθως από το παρόν στο εγγύς ή απώτερο παρελθόν της πόλης. Συνήθως, η αφήγηση αρχίζει από κάποια παρατήρηση που αφορά το παρόν της
Θεσσαλονίκης (παρόν της πόλης που ταυτίζεται με τον χρόνο της συγγραφής του κειμένου), και από ’κεί και πέρα το κουβάρι του χρόνου ξετυλίγεται προς τα πίσω, για να σταματήσει εκεί που επιθυμεί ο κάθε συγγραφέας,
ανάλογα με το θέμα που πραγματεύεται.
Το λογοτεχνικό κλίμα των κειμένων τους: Και στους τρεις παρατηρείται μια εσωστρέφεια, κυρίαρχη στον Πεντζίκη, αρκετά έντονη στον Ιωάννου, κάπως πιο ξεθυμασμένη στον Ναρ. Αλλά ας δούμε αναλυτικότερα τι
από τη Θεσσαλονίκη με τη συνεχή ζωή εικοσιτριών αιώνων επιλέγει ο κάθε
συγγραφέας για να δημιουργήσει τη λογοτεχνική του ταυτότητα.
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Το τι επιλέγουν έχει άμεση σχέση με το τι επιδιώκει να αναδείξει από την
πόλη και το ιστορικό παρελθόν της Θεσσαλονίκης ο καθένας από τους
τρεις αυτούς συγγραφείς μέσα στο έργο του. Με άλλα λόγια, τι τον ενδιαφέρει να διαφυλάξει ως πολύτιμη κληρονομιά από τη λήθη που φέρνει
ο χρόνος, και μάλιστα σε μια εποχή, αυτήν του 20ού αι., που χαρακτηρίζεται από πρωτοφανείς αλλαγές. Είναι γνωστό ότι τον Πεντζίκη τον
ενδιέφερε πάνω απ’ όλα η Ορθοδοξία. Βαθύτατα θρησκευόμενο άτομο,
έβλεπε τη Θεσσαλονίκη ως μια πόλη συνέχεια της ορθόδοξης παράδοσης
και αυτή την πίστη του θέλει να διασώσει με το έργο του. Ο Π. Σφυρίδης δίνει το πεζογραφικό στίγμα του Πεντζίκη ως εξής: «Μ’ αυτόν, λοιπόν,
τον μοντέρνο αφηγηματικό λόγο, που έχει ως πρότυπο το έργο του Τζόυς,
ο Πεντζίκης, ως πιστός ορθόδοξος χριστιανός, επιχειρεί μια λογοτεχνική
ενδοσκόπηση στα βήματα των μεγάλων πατέρων της Ορθοδοξίας και του
Συναξαριστή, όπου ιδιαίτερο ρόλο έχουν η μνήμη, η αποθησαυρισμένη
πολύμορφη γνώση, η βυζαντινή παράδοση και τα θαύματα. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι στο έργο του επιχειρεί μια λογοτεχνική εκφορά
της Ορθοδοξίας, την οποία μπολιάζει με μια κοσμική οξυδερκή παρατήρηση που δίνει ιδιαίτερη σημασία σε πράγματα, πρόσωπα και ασήμαντα
γεγονότα του καθημερινού βίου. Ξεχωριστή θέση έχουν οι αναφορές του
στη γενέθλια πόλη […] και το πλησίον Άγιον Όρος».3 Ο αφηγητής στο
πεζό «Ένδον πόλη» του Πεντζίκη νιώθει μόνος στην κάμαρή του. Ακούει
όμως τον λόγο ενός μοναχού: Δεν είμαστε μόνοι στην έρημο. Πρέπει να
θυμούμαστε και θυμούμαστε. Σχετιζόμαστε με τη μνήμη σε πλήρη ομολογία του εαυτού μας γυμνού… Πάντα θυμούμαστε, αντέχοντας την γεμάτη
οδύνη βάσανο της μνήμης […]. Η εκκλησία είναι το σώμα, όπου εισέρχουμαι
μετά την εξιστόρηση του πρακτικού βίου. Ακολουθώ κατόπι τα παραδείγματα οσίων, αγίων, ενδόξων, θεοφόρων πατέρων, μαρτύρων […]. Ολοκλήρου του βίου των παθών, θαυμάτων, θαυμασίων και της Ανάστασης…, που
την ονομάζουμε οι Χριστιανοί και «Λαμπρή», για να καταλήξει σε ύμνο
μιας πόλης που την αποκαλεί Λαμπρή πρωτεύουσα, κι αμέσως μετά συνεχίζει: Οι λόγοι του μοναχού μού φέρνουν στο νου την πατρίδα μου Θεσσαλονίκη. Στην κάμαρή μου δεν νιώθω πια έρημος. Ηγέρθην από το στρώμα
του θανάτου. Μητέρα πόλη, με τα πρόσωπα που σε κατοικούν, κατοίκησαν και θα κατοικήσουν, αδελφώνω και υπάρχω (σσ. 28-29).4 Ποια, όμως,
3

4

Βλ. Π. Σφυρίδης, «Η μεταπολεμική πεζογραφία της Θεσσαλονίκης», στο ένθετο “Βιβλιοθήκη”, εφ. Ελευθεροτυπία (αφιέρωμα στη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης), 24.1.2003,
σσ. 8-14· ο ίδιος, Παραφυάδες ΙΙ. Κείμενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες 1999-2008, εισ.επιμ.-ανθολ. Σ. Σταυρακοπούλου, Αθήνα: «Καστανιώτης», 2008, σσ. 143-158.
Τα παραθέματα είναι από το Μητέρα Θεσσαλονίκη, ειδική έκδοση σε 200 αντίτυπα
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είναι η «Λαμπρή πρωτεύουσα»; Προφανώς η μητρόπολη της Ορθοδοξίας, η Κωνσταντινούπολη, η οποία, όμως, σήμερα είναι τουρκική. Έτσι,
τα σκήπτρα της Ορθοδοξίας τα παίρνει η Θεσσαλονίκη με τις βυζαντινές
εκκλησίες και το βυζαντινό παρελθόν της. Γι’ αυτό αποσιωπάται το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή (ήταν, δηλαδή,
πόλη οθωμανική) για 482 χρόνια. Ο Πεντζίκης ασπάζεται το ιδεολόγημα
της συνέχειας του ελληνικού έθνους. Κι αν τα μνημεία της Αθήνας παραπέμπουν ευθέως στο αρχαίο παρελθόν του έθνους, που θα σβήσει κατά τη
ρωμαϊκή κατοχή, το έθνος θα συνεχίσει τη ζωή του μέσα από την Ορθοδοξία στο Βυζάντιο και από ’κεί είναι η Θεσσαλονίκη που θα το «αναστήσει»
στο νέο ελληνικό κράτος. Το δηλώνει με σαφήνεια: Το δράμα του θανάτου
και της ανάστασης του Ελληνισμού ολόκληρο περιλαμβάνεται μέσα στην
εκκλησία μας. Όταν σκεφτούμε έτσι, βλέπουμε ποια μπορεί να ’ναι η αισθητική πειθαρχία που χρειάζονται τα μάτια μας για να δούνε. Να δούμε την
πόλη των πολλών και ωραίων ναών, όπως συνήθως χαρακτηρίζεται, την
πόλη του Αγίου Δημητρίου, όπως επίσης η Θεσσαλονίκη ονομάζεται (σ. 43).
Κάτω, λοιπόν, από αυτό το πρίσμα, ο Πεντζίκης δημιουργεί τη λογοτεχνική του ταυτότητα από τη γενέθλια πόλη. Και πράγματι, δεν υπάρχουν
βυζαντινές εκκλησίες, κάστρα, νεότερα μνημεία, δρόμοι, σύγχρονα κτίρια,
ιστορικά γεγονότα, πρόσωπα του μύθου και της ιστορίας που να μην τα
μνημονεύσει στα κείμενα της Μητέρας Θεσσαλονίκης. Και σε αυτό τον
διευκολύνει η συνειρμική αφηγηματική τεχνική που επέλεξε για το έργο
του. Πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι δεν τον ενδιαφέρουν τα γεγονότα
της πρόσφατης ιστορίας της πόλης. Ο Μακεδονικός Αγώνας, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, η Μικρασιατική Καταστροφή, ο ερχομός των προσφύγων
από την Ιωνία και από άλλες «χαμένες πατρίδες», η γερμανική Κατοχή και
ο Εμφύλιος, δεν υπάρχουν στα κείμενα. Φαίνεται ότι τα πράγματα που
γίνονται η αφορμή για να γράψει τα κείμενα δεν προσγειώνουν τη μνήμη
του στο πρόσφατο ιστορικό παρελθόν, όπως συμβαίνει με τους Ιωάννου
και Ναρ, όπως θα δούμε παρακάτω, αλλά την ενεργοποιούν σε συμβάντα
του αρχαίου και –κυρίως– του βυζαντινού απόμακρου βίου. Στο κείμενο
«Θεσσαλονίκη και ζωή» αναφέρει ότι ο ιστορικός βίος της πόλης αρχίζει το
315 π.Χ., με την αναγκαστική συνοίκηση από τον Κάσσανδρο του πληθυσμού 26 πολισμάτων, τα οποία δημιούργησαν την πόλη που της έδωσε το
όνομα της συζύγου του Θεσσαλονίκης. Μας πληροφορεί επίσης ότι υπό τον
χορό των ανθρωπόμορφων θεών, που μελετήθηκε η προέλευση και η εξέλιξή
τους, ο χορός των πόλεων που γίνονται αγάλματα, στα μέτρα της μορφής του
ανθρώπου, είναι ένας χαρακτήρας που θα παραμείνει βασικός στη διαμόρεκτός εμπορίου, που κυκλοφόρησαν οι «Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις» για τον
εορτασμό των 2300 χρόνων από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης.
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φωση της ελληνικής σκέψης. Παρατηρεί ότι παρά την έλευση στη Θεσσαλονίκη του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος απηύθυνε στους κατοίκους της
δύο από τις ωραιότερές του επιστολές και ο οποίος ζήτησε να καταρρίπτονται τα είδωλα ως ασαφή, γιατί δεν αντιπροσωπεύουν μιαν ενότητα που ένα
μεγαλύτερο πλήθος ψυχές ζητούσε, η ανθρωπόμορφη αντίληψη της πόλης
διατηρήθηκε […]· μόνον ότι ερμηνεύθηκε πως το κάλλος το ανθρώπινο, όση
και αν λάβει ισχύ, δεν έχει ποτέ σημασία μόνο του, αλλά πάντα μονάχα εν
ονόματι της ομοίωσής του προς τον Θεό, που είναι εικόνα του, ώστε μ’ αυτήν
να παρουσιαστεί και ο ίδιος ο Παντοκράτωρ, όταν κατήλθε επί γης. Έτσι, οι
Θεσσαλονικείς εξακολουθούν να βλέπουν σαν μητέρα-άνθρωπο την πόλη
τους, δίχως να αμαρτάνουν, με μια μόνο διαφορά· ότι αυτή δεν υπήρχε παρά
χάρις στο τέκνο της, τον κλεινό Δημήτριο, που σαν άνθρωπος μαρτύρησε,
αναπαριστώντας με τον αληθινό αγώνα του πνεύματος τη δοκιμασία του επί
γης βίου του Θεανθρώπου (σ. 39).Για την επιλογή αυτή του Πεντζίκη, για
την οποία κατηγορήθηκε για ελιτισμό και εσωστρέφεια (όπως και άλλοι
συγγραφείς των Μακεδονικών Ημερών και του Κοχλία), έχουν ακουστεί
διάφορα. Θα σταθώ μόνο σε μια παρατήρηση του Αλ. Κοσματόπουλου,
ο οποίος θεωρείται –και ίσως είναι– ο πιστότερος μαθητής του Πεντζίκη.
Ο Κοσματόπουλος διατύπωσε την άποψη ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει η
παράδοση του ησυχασμού, ανεξάρτητα κατά πόσον ή κάτω από ποιες μορφές
επιβιώνει στις μέρες μας. Και ησυχασμός είναι η παραίτηση από κάθε μορφή
εξουσίας.5 Σε αναφορά του ο Πεντζίκης για τον δεύτερο πολιούχο της
Θεσσαλονίκης, κύριο εκπρόσωπο των Ησυχαστών, τον Μεγάλο Γρηγόριο
Παλαμά, γράφει πως αυτός για το φως μιλώντας της Αγίας Μεταμόρφωσης, που έκαστος όσο ηδύνατο το είδε, διδάσκει πως ο άνθρωπος μπορεί να
το δει χάρις σε άσκηση επίπονη εν τω στοχασμώ του θανάτου (σ. 81).6 Μ’
άλλα λόγια, συγκέντρωση εις εαυτόν και στην Ορθοδοξία και σ’ ό,τι από
την ιστορία έχει σχέση με αυτήν.
Ο Ιωάννου δημιουργεί τη λογοτεχνική του ταυτότητα με το υλικό – κυρίως–
των προσωπικών του βιωμάτων. Έχει ζήσει στην προπολεμική Θεσσαλονίκη με τους μαχαλάδες και τα τουρκόσπιτα. Έχει βιώσει τα γεγονότα του
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τη γερμανική Κατοχή στη Θεσσαλονίκη, όπου το 1943 συντελέστηκε και «Το ξεκλήρισμα των Εβραίων».7 Εντάχθηκε στην Χριστιανική Κίνηση των Κατηχητικών της Θεσσαλονίκης για
5
6
7

Βλ. Παραμυθία Θεσσαλονίκης, ό.π (σημ. 1), σ. 257.
Για περισσότερα βλ. Ν. Γ. Πεντζίκης, Προς Εκκλησιασμόν. Κείμενα θεώρησης, Θεσσαλονίκη: «Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις», 1970.
Βλ. Γ. Ιωάννου, Το Δικό μας αίμα, Αθήνα: «Ερμής», 1978.
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να επιβιώσει από την πείνα της Κατοχής με τα συσσίτιά τους.8 Γνώρισε από
κοντά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης9 και τον Εμφύλιο από γεγονότα που διαδραματίστηκαν μέσα στην πόλη.10 Ήταν παρών στην πόλη
τις δεκαετίες 1950 και 1960 που η «αντιπαροχή» τής άλλαξε τη μορφή.11
Γόνος προσφύγων από την Ανατολική Θράκη, δεν θέλει μόνο να διασώσει τον αγώνα επιβίωσης των προσφύγων στη γενέθλια πόλη,12 αλλά να
μιλήσει και για τον αέρα ενός άλλου ανώτερου πολιτισμού που έφεραν οι
πρόσφυγες στη Θεσσαλονίκη –που τους θεωρεί «Βυζαντινούς υπηκόους»
μας13– αλλάζοντας και το κοινωνικό της πρόσωπο και την πνευματική της
προσωπικότητα. Αυτά είναι τα θέματα που επιλέγει και πραγματεύεται ο
Ιωάννου, και η μνήμη του, με τα μπρος πίσω μέσα στον χρόνο, αντιπαραθέτει το παλιό με το καινούριο, αναπολώντας το παλιό με νοσταλγία, αλλά
βλέποντας και το καινούριο ως μια κοινωνική και ιστορική αναγκαιότητα.
Πρόδηλο είναι ότι οι αναφορές Πεντζίκη και Ιωάννου συμπίπτουν σε
πολλά: μνημεία, κτίρια, τόπους, ιστορικά και άλλα γεγονότα, πρόσωπα,
αλλά και στο ιδεολόγημα της συνέχειας του Βυζαντίου στο νεοελληνικό
κράτος μέσα από τη Θεσσαλονίκη. Το πώς, όμως, εξιστορούνται αυτά έχει
να κάνει από ποια σκοπιά τα προσεγγίζει ο καθένας, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις και τον χαρακτήρα του. Ο Ιωάννου, που ανδρώθηκε μέσα στα κατηχητικά, είναι κι αυτός εμποτισμένος14 από χριστιανική πίστη. Το δηλώνει
ρητά: Είμαι θρήσκος και θέλω αυτό να το ομολογήσω σε πρώτο πρόσωπο.
Μερικοί φίλοι με θρησκευτική βαθύτητα με βρίσκουν ελαφρό στα θρησκευτικά μου. Αλλά ελαφρός ξελαφρός, είμαι πολύ σταθερός σ’ αυτά τα ρηχά,
ίσως, αισθήματα.15 Τι εννοεί, όμως, όταν λέει πως κάποιοι που έχουν βαθύ
θρησκευτικό συναίσθημα τον κατηγορούν ότι το δικό του είναι ελαφρό;
8
9
10

11
12
13
14

15

Βλ. «Ο Χριστός αρχηγός μας…» στο: Γ. Ιωάννου, Η Πρωτεύουσα των προσφύγων,
Αθήνα: «Κέδρος», 21984.
Βλ. «Θεσσαλονίκη: 25 Μαρτίου 1944» στο: Γ. Ιωάννου, Το Δικό μας αίμα, ό.π. (σημ. 7).
Βλ. «Παραπεταμένη απελευθέρωση», «Τα ίχνη της πυρκαγιάς», κ.ά. στο: Γ. Ιωάννου, Το
Δικό μας αίμα, ό.π. (σημ. 7), και διάσπαρτες αναφορές στο: Γ. Ιωάννου, Η Πρωτεύουσα
των προσφύγων, ό.π. (σημ. 8).
Βλ. «Εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον…», «Για τις περιβόητες πολυκατοικίες», κ.ά.,
στο: Γ. Ιωάννου, Το Δικό μας αίμα, ό.π. (σημ. 7).
Βλ. «Η παρέλαση των προσφύγων» στο: Γ. Ιωάννου, Το Δικό μας αίμα, ό.π. (σημ. 7).
Βλ. ό.π., σ. 83.
Γράφει στο «Ο Χριστός αρχηγός μας…», ό.π. (σημ. 8), σ. 130: «Αμέσως πρέπει να πω
πως η είσοδός μου αυτή στην “Αδελφοσύνη” στάθηκε αποφασιστική για τη διαμόρφωσή μου και τη ζωή μου. Η ζωή μου θα ήταν διαφορετική – δεν ξέρω αν καλύτερη ή
χειρότερη – εάν δεν έμπαινα εκεί».
Βλ. «Κάτω απ’ τις πυκνές δεντροστοιχίες» στο: Γ. Ιωάννου, Η Πρωτεύουσα των προσφύγων, ό.π. (σημ. 8) , σ. 33.
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Ποιο είναι το βαθύ και ποιο το ελαφρό; Δεν μπορώ να μην σκεφτώ ότι
στους πρώτους με το βαθύ θρησκευτικό συναίσθημα ανήκει ο Πεντζίκης
και, όπως θα δούμε παρακάτω, σ’ αυτόν ίσως αναφέρεται μεταξύ άλλων. Ο
Πεντζίκης είναι χαρακτηριστική περίπτωση πιστού του δόγματος. Ασπάσθηκε την Ορθοδοξία από μια εσωτερική υπαρξιακή ανάγκη να ηρεμήσει μέσα σ’ ένα κατακερματισμένο κόσμο που τον θεωρούσε αφιλόξενο.
Βρήκε τη γαλήνη –όπως ο ίδιος κατ’ επανάληψη δήλωνε και έγραφε– μέσα
στην πίστη, συμφιλιώνοντας τη ζωή με τον θάνατο. Ένιωθε πεθαμένος
και αναστήθηκε (Ο πεθαμένος και η ανάσταση). Δεν ερευνά την αλήθεια
των όσων η Ορθοδοξία διδάσκει και επαγγέλλεται. Πιστεύει στα θαύματα
και διαβάζει καθημερινά τον «Συναξαριστή», απ’ όπου εμπνέεται για τη
λογοτεχνία και τη ζωγραφική (με έναν δικής του έμπνευσης αντιγραφικό κώδικα, την ψηφαρίθμηση, η οποία, κατά τον Σφυρίδη, τον οδηγεί σε
έκσταση).16 Ο Ιωάννου εντάχθηκε στη Χριστιανική Κίνηση τον καιρό της
γερμανικής Κατοχής, για να τον γράψουν στα συσσίτια των Κατηχητικών
και να επιβιώσει από την πείνα σε μια ηλικία (δεκαπέντε χρονών) που από
τη μια μεριά ήταν επιρρεπής σε μια «κατήχηση» και από την άλλη, ανοιχτός
σε ερωτηματικά και αμφισβητήσεις. Φαίνεται, όμως, πως και οι ιθύνοντες
των Κατηχητικών τότε, άνθρωποι της «Ζωής» (Φραγκόπουλος, Χατζηανδρέου), δεν ήταν φανατικοί. Γράφει: Τώρα που το σκέφτομαι, βρίσκω ότι
μας κρατούσαν όσο μπορούσαν πιο μακριά από την ορθόδοξη παράδοση,
την προερχόμενη από τον μοναχισμό. Ουδέποτε έγινε λόγος για συναξάρια,
για βίους αγίων, για συλλογές θαυμάτων, για θαυματουργές εικόνες, για
υπερφυσικές εμφανίσεις, εκτός, βέβαια, από αυτές που βεβαιώνονται από
τη Γραφή. Το ότι στους πρώτους κατατάσσει τον Πεντζίκη προκύπτει αβίαστα με τα όσα λέει παρακάτω: Μου αρέσουν οι θεωρίες του ησυχασμού, μου
είναι όμως αδύνατο να συμφωνήσω με τον φίλο συγγραφέα Νίκο Γαβριήλ
Πεντζίκη, που βεβαιώνει με πάθος ότι αρκεί να διαβάσει μερικές σελίδες
από τον Συναξαριστή, για να του φύγει ο πονοκέφαλος. Λυπούμαι, αλλά
ούτε η μεγαλοσύνη του ούτε η γνώση του της φαρμακευτικής είναι δυνατόν να με πείσουν. Ο πονοκέφαλος, για την ώρα, θεραπεύεται μόνο με ασπιρίνη.17 Κάτω από αυτό το πρίσμα, πρέπει να θεωρήσουμε τον Ιωάννου ως
πιστό που απλώς αποδέχεται μια λαϊκή χριστιανική παράδοση. Αναφέρει κι
αυτός στα κείμενά του θαύματα που, κατά την παράδοση, πραγματοποίησε
ο πολιούχος της πόλης Άγιος Δημήτριος, αλλά αφήνει να εννοηθεί ότι δεν
τα πολυπιστεύει, αφού ταυτίζει τον Βαρδάρη με τον Άγιο. Γράφει: Δεν ξέρω
τι ακριβώς υπάρχει πια και τι δεν υπάρχει… Μόλις τώρα, όμως, άρχισα κι
16 Βλ. Π. Σφυρίδης, «Η κοσμοθεωρία του Ν. Γ. Πεντζίκη από τον πεζό λόγο στη ζωγραφική δημιουργία», Νέα Εστία 1817 (Δεκ. 2008) 1040-1049.
17 Βλ. Γ. Ιωάννου, Η Πρωτεύουσα των προσφύγων, ό.π. (σημ. 8), σσ. 156-157.
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εγώ να υποψιάζομαι πως αυτός ο Βαρδάρης δεν μπορεί να είναι άσχετος με
τον Άγιο Δημήτριο. Ίσως μάλιστα να είναι ένα και το αυτό, ο ίδιος ο θαυματουργός Άγιος. Και κάποτε θα φυσήξει. Και θα φυσήξει όπως φύσαγε.18
Είπαμε ότι ο Πεντζίκης πιστεύει στα θαύματα. Μιλώντας για την εκστρατεία του Βούλγαρου Ιωαννίτζη ή Σκυλογιάννη εναντίον της Θεσσαλονίκης, που είχε φτάσει έξω από την πόλη και ετοιμαζόταν να την κατακτήσει,
γράφει: Έτσι, λοιπόν, απ’ εκείνο το σημείο, πρόφτασε να δει ο Σκυλογιάννης τη Θεσσαλονίκη που δοκιμάζονταν για τις αμαρτίες των ανθρώπων της.
Αλλά το ίδιο βράδυ, ο πολιούχος Άγιος Δημήτριος, που τόσες φορές σκόρπισε τη λαίλαπα των εναντίων και λύτρωσε την Μητέρα του πόλη, αυτοπροσώπως ντυμένος στα λευκά, υπό την μορφή του στρατηγού των βαρβάρων
Μαναστρά, μπαίνει μέσα στο αντίσκηνο του Σκυλογιάννη και τον καταβάλλει με το δόρυ του. Να τον θυμόσαστε, στερεώνοντας την πίστη σας στον
Μεγάλο Άγιο.19
Η διαφορετική πρόσληψη της Ορθοδοξίας στους δύο αυτούς συγγραφείς τούς οδηγεί και σε διαφορετική σκοπιά από την οποία αφηγούνται
ίδια γεγονότα. Έτσι, όταν ο Πεντζίκης αναφέρεται στη σφαγή εφτά χιλιάδων κατοίκων της Θεσσαλονίκης από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, γράφει
πως το αυτοκρατορικό του, όμως, ανάστημα σέρνοντας μετανιωμένος στην
εκκλησία, διδάχτηκε πως η βία τίποτα καλό δεν αποκαθιστά,20 εστιάζοντας
την προσοχή του στη μετάνοια του αυτοκράτορα, ενώ ο Ιωάννου αντίστοιχα δηλώνει: Πάντως, εφτά χιλιάδες Θεσσαλονικείς, όσοι λένε, πως είχαν
σφαγεί στον Ιππόδρομο και επί του κτήνους εκείνου, του αυτοκράτορος
Θεοδοσίου, που οι Θεσσαλονικείς, σοφά ποιούντες, δεν του έχουν αφιερώσει
κανένα δρόμο, ενώ η Εκκλησία τον έχει, δυστυχώς, ανακηρύξει Άγιο.21
Το ίδιο συμβαίνει όταν οι δύο αυτοί συγγραφείς αναφέρονται όχι σε
ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της Θεσσαλονίκης, αλλά
σε τόπους ή σε μνημεία της πόλης. Π.χ., όταν αναφέρονται στο Μικρό
Καράμπουρνου, το γνωστό Καραμπουρνάκι, ο μεν Πεντζίκης αναρωτιέται
αν εκεί υπήρχε το αρχαίο πόλισμα Αλία, γιατί από μικρό θυμάμαι εκεί κάτι
λευκά, λαμπρά μάρμαρα, κάτι που συνάδει με τις έρευνες του αρχαιολόγου καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κ. Ρωμαίου, ότι πιθανόν
επί του γηλόφου, στην άκρη από το Καραμπουρνάκι, να ’ταν το κεφαλοχώρι
όλων των παλαιών οικισμών που συνοικίσθησαν αποτελώντας τη Θεσσα18 Βλ. «Η πλατεία του Αγίου Βαρδαρίου» στο: Γ. Ιωάννου, Το Δικό μας αίμα, ό.π. (σημ. 7),
σ. 43.
19 Βλ. «Άποψη από βορειοδυτικά» στο: Ν. Γ. Πεντζίκης, Μητέρα Θεσσαλονίκη, Αθήνα:
«Κέδρος», 1987, σ. 54.
20 Βλ. «Μητέρα Θεσσαλονίκη» στο ομώνυμο βιβλίο, ό.π., σ. 87.
21 Βλ. «Με τα σημάδια της απάνω μου» στο: Γ. Ιωάννου, Το Δικό μας αίμα, ό.π. (σημ. 7),
σσ. 176-177.
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λονίκη,22 ενώ ο Ιωάννου για τον ίδιο τόπο γράφει ότι εκεί είχαν στήσει την
καραντίνα και τα στρατόπεδα για τους πρόσφυγες, Πόντιους και Μικρασιάτες, το ’22. Κόσμος και κοσμάκης, τουρκομερίτες και τουρκόγλωσσοι ακόμα
Γιουνάνιδες, διέσχισε στεριές και θάλασσες, γλίτωσε από το μαχαίρι, και
ήρθε για ν’ αφήσει την τελευταία του πνοή εδώ, κάτω από πλούσιο παλιολλαδίτικο βρισίδι.23 Η εξήγηση είναι απλή. Εκτός των άλλων, που ήδη έχουμε
επισημάνει, ο Πεντζίκης είναι γηγενής Θεσσαλονικιός, ενώ ο Ιωάννου έχει
προσφυγική καταγωγή.
Ένα ακόμα παράδειγμα, που αφορά ένα μνημείο της Θεσσαλονίκης,
το γνωστό ως «κινηματογράφος Αλκαζάρ». Ο Πεντζίκης παρατηρεί: Σε
διαφορετικά επίπεδα ο χρόνος χρησιμοποιεί ένα και το αυτό ακίνητο, που
αν δεν είναι βέβαιο πως αρχικά ήταν ναός, ακολούθως έγινε τζαμί, καφενείο, φαρμακείο, τηλεφωνικό κέντρο, αποθήκη καπνών, εστιατόριο, γραφείο,
καμπαρέ και κινηματογράφος,24 για να επισημάνει τη μακρόχρονη συνέχεια
ζωής στην πόλη. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Ιωάννου, το Αλκαζάρ – τζαμί στην Τουρκοκρατία, βυζαντινή εκκλησία παλιότερα, σινεμά
τώρα, αλλά συνεχίζει με ερωτικά υπονοούμενα πως μέσα στον λαϊκό αυτόν
κινηματογράφο νιώθεις πραγματικά μια εκκλησιαστική ανακούφιση και τον
πλησίον σου πολύ κοντά σου.25 Ο Ιωάννου τονίζει το ερωτικό στοιχείο του
μνημείου που έγινε κινηματογράφος, κάτι που βρίσκουμε και στο πεζογράφημά του «Τα λαϊκά σινεμά» στο Για ένα φιλότιμο, το βιβλίο με το οποίο
άνοιξε την αυλαία της γόνιμης πεζογραφικής του πορείας. Και αυτός ο
ερωτισμός προς τον Άλλο, που φυσικά οφείλεται στην ερωτική ιδιαιτερότητα του Ιωάννου, διακρίνεται στα περισσότερα κείμενα του έργου του,
ενώ ο ερωτισμός του Πεντζίκη αφορά αποκλειστικά την Ορθοδοξία και
τη Θεσσαλονίκη. Γράφει: Συμφωνώ μ’ ό,τι υποθέτω πως θέλεις να πεις: ότι
δηλαδή όλες οι περιπέτειες, ακόμα κι αυτό το ταξίδι στον Θερμαϊκό, είναι
έρωτας. Έτσι είναι.26 Είναι και αυτή μια ακόμα αιτία, που, μαζί με τις άλλες,
διαφοροποιεί τη λογοτεχνική ταυτότητά τους την οποία δημιούργησαν
από την πόλη.
Ο Ναρ, γιος επιζώντων του Ολοκαυτώματος και μελετητής της ιστορίας και
του πολιτισμού των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, δημιούργησε τη λογοτεχνική του ταυτότητα ως ο συγγραφέας μιας μακράς πορείας ζωής των ομοε22 Βλ. «Πανόραμα και ιστορία» στο: Ν. Γ. Πεντζίκης, Μητέρα Θεσσαλονίκη, ό.π. (σημ. 19),
σσ. 57, 58.
23 Βλ. «Με τα σημάδια της απάνω μου», ό.π. (σημ. 21), σ. 173.
24 Βλ. «Θεσσαλονίκη και ζωή» στο: Ν. Γ. Πεντζίκης, Μητέρα Θεσσαλονίκη, ό.π. (σημ. 19),
σ. 46.
25 Βλ. «Η πλατεία του Αγίου Βαρδαρίου» στο: Γ. Ιωάννου, Το Δικό μας αίμα, ό.π. (σημ. 7),
σ. 34.
26 Βλ. Ν. Γ. Πεντζίκης, Μητέρα Θεσσαλονίκη, ό.π. (σημ. 19), σ. 82.
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θνών του στη γενέθλια πόλη. Αρχίζει κι αυτός την εξιστόρηση από τον τόπο,
όπως και οι δύο προηγούμενοι συγγραφείς, για να περάσει αμέσως στην
ιστορία, απώτερη και πρόσφατη, της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, που πριν από την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό, το
1912, ήταν η πολυπληθέστερη. Με τα κείμενά του (που ο ίδιος τα χαρακτηρίζει «διηγήματα»), ο Ναρ «επιτυγχάνει να εισαγάγει μια νέα τοπιογραφία
της Θεσσαλονίκης, η οποία οδηγεί τον αναγνώστη σε μια διαφορετική περιδιάβαση της πόλης», όπως σημειώνει η Φρ. Αμπατζοπούλου.27 Και πράγματι,
οι ίδιοι δρόμοι και οι γειτονιές, με τα εξωτικά, πλην λησμονημένα ονόματα
– Πλάσα, Πούλια, Ρόγος, Μεϊντάν ντι Λουμπέν, Μαδρεσίκα ντελ Άγουα, μαζί
με τις συναγωγές των Εβραίων, που οι Έλληνες τις έλεγαν –και τις ήξεραν–
ως «χάβρες», “ναοί στο σχήμα του ουρανού”, τις χαμένες πατρίδες τις πρώτες
μνημονεύοντας – Αραγκόν, Καστίλλια, Μαγιόρκα, Ιταλία, Σιτσίλια, Λισσαβώνα, μαζί με κάποιες στοές παλαιικές που επιμένουν να αντιστέκονται. Κι
ακόμα εκεί οι αγορές οι πολυσύχναστες, που σήμερα ιδιαίτερα σε θέλγουν,28
αναβιώνουν μιαν άλλη Θεσσαλονίκη, μέσα στην οποία ο Ναρ βρίσκει το
πρόσωπό του.
Στο διήγημά του «Η πόλη μου, οι ρίζες μου» ο Ναρ, μιλώντας σε δεύτερο
πρόσωπο, κάτι σαν το «Εις αυτόν» του Ιωάννου, θεωρώντας τον εαυτό του
ως φορέα μνήμης όλων των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, ανατρέχει γραμμικά στον χρόνο, παρακολουθώντας όλη την ιστορική διαδρομή και παράδοση των ομοεθνών του, με αρχή τους Εβραίους που ήταν εγκαταστημένοι στην πόλη (μπορεί και από την ίδρυσή της· σ’ αυτούς ήρθε να μιλήσει
και έστειλε επιστολές ο Απόστολος Παύλος), τους αυτόχθονες, που ήταν
Ιουδαίοι καλοί, Ιουδαίοι αγνοί, Ιουδαίοι πιστοί προπάντων, αλλά, καθώς το
απαιτούν οι περιστάσεις, και της ελληνικής λαλιάς ειδήμονες. Ακολούθως,
αναφέρεται στους Ασκεναζίμ που ήρθαν επί τουρκοκρατίας από τη Μεσευρώπη, τους Σεφαρδίμ από την Ιβηρική χερσόνησο, κι άλλους από την
Ιταλία και την Πορτογαλλία, για να θεμελιώσουν στη Θεσσαλονίκη τη νέα
Ιερουσαλήμ, που φάνταζε στις ακτές του Θερμαϊκού να ξαναγεννιέται. Θα
βρει τη λύτρωσή του από τα εφήμερα στα άδυτα εδάφια των μυστικών ερμηνευτών της Καβάλα και του Ζοχάρ και στα έθιμα των παλιών παραμυθιών
και των χλωμών θρύλων, στις περίτεχνες ντοπιολαλιές και στα τραγούδια της μονάκριβης εβραϊκής παράδοσης. Στη συνέχεια, όταν η πόλη θα
επεκταθεί έξω από τα κάστρα, δηλαδή στις αρχές του 20ού αι., θα ενωθεί
με τους σιωνιστές της Μισζραχή και της Καδίμα, με τους νεωτεριστές του
κύκλου της Αλλιάνς, με τους σοσιαλιστές της Φεντερασιόν, και θα ζήσει με
27 Βλ. Φρ. Αμπατζοπούλου, «Η γενοκτονία των Εβραίων στην πεζογραφία της Θεσσαλονίκης», στο: Παραμυθία Θεσσαλονίκης, ό.π. (σημ. 1), σ. 228.
28 Βλ. «Η πόλη μου, οι ρίζες μου» στο: Αλ. Ναρ, Σε αναζήτηση ύφους, Θεσσαλονίκη: «Τα
τραμάκια», 1991, σσ. 76-77.
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τη δική του ζωή τις ζωές όλων αυτών που προηγήθηκαν. Παρατηρούμε ότι
η οπτική γωνία, από την οποία προσεγγίζει την ιστορία και τις παραδόσεις των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, συμπίπτει με εκείνη των Πεντζίκη και
Ιωάννου. Όταν, όμως, στα κείμενά του «Επεισόδιον», «Το παλιό τρελοκομείο», «Άσμα ασμάτων», «Συναξάρι της Αδέλας και του Μορίς», «Ανεξόφλητο χρέος»29 αναφέρεται στην εξόντωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και στους επιζήσαντες από τα στρατόπεδα του θανάτου, η οπτική
γωνία αλλάζει από εκείνη του Ιωάννου (ο Πεντζίκης, είπαμε, δεν αναφέρεται στους Εβραίους και το ξεκλήρισμά τους). Κι αυτό γιατί ο Ιωάννου
στα δύο κείμενά του, «Το ξεκλήρισμα των Εβραίων»30 και «Εν ταις ημέραις
εκείναις…»31 (το πρώτο πεζογράφημα, το δεύτερο χρονικό), αφηγείται τα
γεγονότα ως παρατηρητής, ο οποίος και ως ένα βαθμό συμπάσχει, αλλά
από το εγκαταλειμμένο διαμέρισμα των Εβραίων συγκατοίκων τους παίρνουν οι δικοί του ένα μονό κρεβάτι και στο κρεβάτι αυτό, που ανεβάσαμε
σε λίγο, κοιμόμουν ώσπου έγινα μεγάλος.32 Ο Ναρ, ως γιος επιζώντων του
Ολοκαυτώματος, μπορεί να μην έζησε προσωπικά τα τραγικά αυτά γεγονότα (όπως άλλοι Θεσσαλονικείς Εβραίοι που κατόρθωσαν να επιβιώσουν
και τα εξιστόρησαν), αλλά διαμόρφωσαν έκδηλα τον ψυχικό του κόσμο
μέσα από τις αφηγήσεις των γονιών του και από προφορικές μαρτυρίες
άλλων Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το Ολοκαύτωμα, που τις κυκλοφόρησε σε βιβλίο (μαζί με την Έρικα Κούνιο Αμαρίλιο) το 1998. Και κάτι
ακόμα, το σπουδαιότερο: Ο Ναρ ανήκει στην πρώτη γενιά Εβραίων της
Θεσσαλονίκης μετά το Ολοκαύτωμα, και μάλιστα είναι γόνος δύο επιζώντων. Η περίπτωσή του παραπέμπει στο γνωστό βιβλίο του Πεντζίκη Ο
πεθαμένος και η ανάσταση. «Θέλω να υπογραμμίσω», γράφει πάλι η Αμπατζοπούλου, «ότι η αξία των πεζογραφημάτων του Αλμπέρτου Ναρ δεν
έγκειται μόνο στο ότι συνιστούν μια διαφορετική εκδοχή της λογοτεχνικής αναπαράστασης της γενοκτονίας από τη σκοπιά των επιζώντων, αλλά
ότι εγγράφονται στην πλέον αξιόλογη λογοτεχνική παράδοση της Θεσσαλονίκης και την εμβολιάζουν με ένα προσωπικό ύφος που σηματοδοτεί τα
ζητήματα του προσδιορισμού της ταυτότητας».33
Στα κείμενα «Τοπίο του είναι»34 του Πεντζίκη και «Με τα σημάδια της
29 Τα τέσσερα πρώτα στη συλλογή Σε αναζήτηση ύφους, ό.π., και το πέμπτο στο: Αλ. Ναρ,
Σαλονικάι, δηλαδή Σαλονικιός, Αθήνα: «Νεφέλη», 1999.
30 Βλ. Γ. Ιωάννου, Το Δικό μας αίμα, ό.π. (σημ. 7), σσ. 45-61.
31 Βλ. «Εν ταις ημέραις εκείνες…» στο: Γ. Ιωάννου, Η Πρωτεύουσα των προσφύγων, ό.π.
(σημ. 8), σσ. 58-70.
32 Βλ. ό.π., σ. 68.
33 Βλ. Φρ. Αμπατζοπούλου, «Η γενοκτονία των Εβραίων…», ό.π. (σημ. 27), σ. 230.
34 Βλ. Ν. Γ. Πεντζίκης, Μητέρα Θεσσαλονίκη, ό.π. (σημ. 19), σσ. 20-22.
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απάνω μου»35 του Ιωάννου, οι δύο συγγραφείς ταυτίζουν το σώμα τους
με τη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε μάλιστα να ισχυριστούμε ότι το κείμενο
του Ιωάννου μιμείται αυτό του Πεντζίκη. Γράφει ο Πεντζίκης: Έτσι, τώρα,
τσακίζοντας τη ζωική δυσκαμψία μου, νιώθω να είμαι όχι απλώς ο χάρτης ή
το παραστατικό σχήμα της Θεσσαλονίκης, παρά αυτή ταύτη η έκταση που
καταλαμβάνει η πόλη πάνω στην επιφάνεια της γης, καμπυλωμένος σαν τόξο
γύρω από τη μητρική θάλασσα, περικλείοντας στη μοναδική μου γέννηση,
απειρία γεννήσεων και θανάτων. Το ίδιο και ο Ιωάννου αρχίζει το κείμενό
του ως εξής: Παρομοιάζω το σώμα μου με την πόλη αυτή – είναι, άλλωστε, η γενέτειρά μου και προς αυτήν πάντοτε κατατείνω. Ακολούθως, και
οι δύο ταυτίζουν τα διάφορα μέρη του σώματός τους με τόπους της πόλης.
Ο Ναρ στο κείμενό του «Οι μυστικές κρυψώνες σου»,36 περιδιαβαίνοντας
ανά την πόλη, όπου θεωρεί «μυστικές κρυψώνες» διάφορα γνωστά μέρη της
παλαιάς Θεσσαλονίκης, που τώρα ή δεν υπάρχουν ή άλλαξαν όψη, ώστε
να μην αναγνωρίζονται πλέον (Χρυσή και Ληταία Πύλη, Ραμόνα, κ.ά.),
μιλάει για τα σημάδια καταστροφής της Θεσσαλονίκης, που τα αισθάνεται πάνω στο ίδιο του το σώμα (προφανώς υπονοείται εδώ και το ξεκλήρισμα των Εβραίων), για να καταλήξει: Όμως, εσύ θα το καταπιείς ακόμα κι
αυτό, γιατί μονάχα έτσι θα ενσωματωθείς και θα χωνευθείς, χους εκ χοός και
σαρξ εκ σαρκός της γενέθλιας πόλης. Εδώ πια δεν μιλάμε για τη λογοτεχνική
ταυτότητα που δημιούργησαν οι τρεις αυτοί συγγραφείς από τη Θεσσαλονίκη, αλλά για μια προσπάθεια να αναδειχθούν ως μοναδικοί λογοτεχνικοί εκφραστές του μεγαλείου της γενέθλιας πόλης τους. Διακατέχονται
από ένα αίσθημα ιδιοκτησίας της Θεσσαλονίκης. Ο Ιωάννου το δηλώνει
ρητά: Ναι, είμαι ο μέγας δουξ της Θεσσαλονίκης. Και αλλού: Ομολογώ ότι
κατέχομαι από το σύμπλεγμα του ιδιοκτήτη αυτής της πόλης ή του ιδιοκτήτη
της ιδέας αυτής της πόλης, και αυτό μου δίνει τη δύναμη, και το δικαίωμα
ίσως, να φέρομαι με άνεση απέναντι σ’ αυτήν. Μιλώ σκληρά, μιλώ επικριτικά,
μιλώ με παροξυσμό και πάθος για τη Θεσσαλονίκη. Και ξαφνιάζομαι όταν
και άλλοι, όπως ο Νίκος Πεντζίκης ή ο Κωστής Μοσκώφ, παρουσιάζουν τα
ίδια περίπου συμπτώματα.37 Στα κείμενα αυτά οι τρεις συγγραφείς δεν μυθοποιούν απλώς τη Θεσσαλονίκη, αλλά και το λογοτεχνικό τους εγώ, εκμεταλλευόμενοι τον μύθο που οι ίδιοι δημιούργησαν για τη γενέθλιά τους
πόλη. Και τον μύθο αυτό –ή την «πλαστή» ταυτότητα, αν προτιμάτε– τον
δημιούργησαν με γνώμονα τις προσωπικές τους επιλογές. Ας δούμε, όμως,
ανακεφαλαιώνοντας, σε τι αποβλέπει η μυθοποίηση της Θεσσαλονίκης σε
καθένα από τους τρεις αυτούς συγγραφείς χωριστά.
35 Βλ. Γ. Ιωάννου, «Με τα σημάδια της απάνω μου», ό.π. (σημ. 21 ), σσ. 173-184.
36 Βλ. Αλ. Ναρ, Σε αναζήτηση ύφους, ό.π. (σημ. 28), σσ. 81-86.
37 Βλ. Γ. Ιωάννου, Η Πρωτεύουσα των προσφύγων, ό.π. (σημ. 8), σσ. 36 και 106 αντίστοιχα.
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Ο Πεντζίκης είναι φανατικός ορθόδοξος και γηγενής. Η μυθοποίηση,
επομένως, που επιχειρεί έχει σκοπό να αναδείξει τη Θεσσαλονίκη ως
κιβωτό της Ορθοδοξίας και ως την πιο όμορφη πόλη του κόσμου. Διαβάζουμε: Ο Άγιος μεγαλομάρτυς Δημήτριος ο Μυροβλήτης μαζί με την πυκνή
φάλαγγα των άλλων αγίων, που διήνυσαν εδώ στη Θεσσαλονίκη τον βίο
τους, μαζί δε με τη Θεοτόκο Μητέρα-Κόρη, μεσολαβώντας βοηθούσαν στην
αναγωγή των αμέσων, προβάλλοντας το παθητικό σχήμα τους γι’ αχνάρι,
όπου ο καθένας με τα ιδιαίτερα δικά του φτάνοντας, εννοούσε τη λαμπρότερη της πόλεως άποψη (σ. 39).38 Άλλού: Η άλλη (μετά τον θάνατο) ζωή
δεν είναι ζήτημα ιδεών, και αν η Ευρώπη το ξέχασε, σπαταλώντας τα ηθικά
αποθέματα πίστης, εμείς, που επί τετρακόσια χρόνια σκλαβιάς, δίχως καμιά
εύγλωττη και φανταχτερή ιδέα, συντηρηθήκαμε πνευματικά μόνο με το
τυπικό σχήμα, ύστερα από την πτώση κάθε μάταιου στολισμού στο Βυζάντιο, είμαστε σε θέση να ξέρουμε, επειδή το ’δαμε, να ξεπηδά πάλι σαν ελευθερία η ζωή μας, δίχως κανενός είδους ιδεολογικό ρητορισμό, επειδή και
μόνο υπομένοντας ξαναγέμισε τα σχήματα που μας δίνει ο μύθος μας (σ.41).
Ή, στους κόλπους της Θεοτόκου Μητέρας βρίσκεται η πραγματικότητα της
Θεσσαλονίκης ολόκληρη (σ. 91). Οι αναφορές, τώρα, στην ομορφιά της
Θεσσαλονίκης πάμπολλες: Το δειλινό της Θεσσαλονίκης, το φθινόπωρο,
θυμίζει την εικόνα ενός ηλιοβασιλέματος σε βιβλίο του Γκαίτε (σ. 37)· τα
σπίτια στο λυκόφως μοιάζουν με πίνακα του Ζοζέ Βερνέ (σ. 37)· τα νεόκτιστα μέγαρα της προκυμαίας θυμίζουν το Μανχάταν, όπως το είδε στον
κινηματογράφο· η ομίχλη της Θεσσαλονίκης μοιάζει με εκείνη του Λονδίνου (σ. 45)· ο Θερμαϊκός είναι ωραίος όπως η λίμνη της Γενεύης, γενέτειρα
του ρομαντικού φυσιολάτρη Ρουσσώ (σ. 79)· πάροδοι της Θεσσαλονίκης
θυμίζουν τα γαλήνια μικροαστικά ποιήματα του Φρανσουά Κοπέ, ενώ
εσωτερικά σπιτιών το περιβάλλον των μυθιστορημάτων του Ντοστογιέφσκι (σ. 35), κ.ο.κ. Αναφέρεται συχνά στο Τολέδο: Πολλές φορές, κοιτώντας
τη βαριά μολυβένια συννεφιά να κρέμεται πάνω από τις επάλξεις των ερειπωμένων τειχών του Κάστρου, συλλογιέμαι τον πίνακα “Το Τολέδο με καταιγίδα”. Ο μεγάλος ζωγράφος διάλεξε κατάλληλα την ταραγμένη βαριά ατμόσφαιρα, προκειμένου να μας δείξει τα παράφορα συναισθήματα που του
ενέπνεε η πόλη, δεύτερη πατρίδα του. Είχε αγαπήσει το Τολέδο με την παράξενή του ομορφιά. Αλλά μήπως δεν εμπνέει ανάλογα αισθήματα έρωτος
η Θεσσαλονίκη σε όσους την προσέχουν και αναγνωρίζουν; Μήπως, δίχως
να ξέρει γιατί και με ποιο θέλγητρο τον συγκρατεί, δεν αισθάνεται κανείς
ότι του είναι δύσκολο να αποχωριστεί εύκολα αυτήν που προσφυώς χαρακτηρίστηκε «φτωχομάνα»; (σσ. 49, 50). Και καταλήγει: Πιστεύω πως καμιά
38 Όλες οι παραπομπές αφορούν σελίδες του βιβλίου Μητέρα Θεσσαλονίκη.
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πόλη στον κόσμο δεν είναι δυνατό να διδάξει όσα αυτή σήμερα. Κάθε πόλη
έχει μιαν ορισμένη μορφή. Η Θεσσαλονίκη, δίχως να στερείται ένα μακρόχρονο ιστορικό παρελθόν, όπου καθ’ όλη τη διάρκειά του διατήρησε πάντα
τη σημασία της, παρουσιάζεται σαν αστάθμητο γίγνεσθαι (σ. 45). Εύκολα
αντιλαμβανόμαστε ότι ο Πεντζίκης, εκτός από τη μυθοποίηση της Θεσσαλονίκης, επιδίδεται και σε μια επίδειξη των πολυποίκιλων γνώσεών του.
Ο Ιωάννου σ’ όλο του σχεδόν το έργο –στο σημαντικότερο– έχει να κάνει
με τη Θεσσαλονίκη. Στα πρώτα βιβλία του την περιγράφει και τη σχολιάζει
(π.χ. στα πεζογραφήματα: «Τα λαϊκά σινεμά», «Τα εβραίικα μνήματα», «Στα
καμένα», «Μες στους προσφυγικούς συνοικισμούς», στο βιβλίο του Για ένα
φιλότιμο). Αργότερα την εξιδανικεύει (π.χ. «Ομίχλη», «Ο παλιός αέρας»,
στο Η μόνη κληρονομιά) και, τέλος, τη μυθοποιεί. Ρίχνει το βάρος στη
βυζαντινή της παράδοση, δίνοντας όμως έμφαση στο προσφυγικό στοιχείο.
Γράφει: Βροντολογάει το πορφυρό Βυζάντιο πάνω απ’ τη Θεσσαλονίκη,39
αλλά η πολυδέγμων Θεσσαλονίκη είχε το χρώμα το βυζαντινό της πάντοτε,
ξανααπόχτησε όμως αυτό όλες τις ζωντανές του αποχρώσεις αφότου η πολιτεία πατικώθηκε με προσφυγιά.40 Το προσφυγικό στοιχείο, κατά τον Ιωάννου, δίδει το χρώμα του και στη σύγχρονη Θεσσαλονίκη: Μίλησα – και
μίλησα ειλικρινά – για ένα θαυμάσιο σκηνικό που υπάρχει εδώ. Για ένα βυζαντινής προέλευσης και ομορφιάς πλήθος. Για ένα σκηνικό και για ένα πλήθος
που συναποτελούν μια κοινωνία του ενός τουλάχιστον εκατομμυρίου.41 Και
τέλος, ότι το μυστικό νόημα του όρου «συμπρωτεύουσα» είναι ο συνδετικός κρίκος του βυζαντινού «συμβασιλεύουσα» με τον νέο ελληνισμό.42 Για
τον αθηνοκεντρικό αυτό νέο ελληνισμό είναι πάντα επικριτικός, και ειδικά
για τη Θεσσαλονίκη λέει πως η πόλη χάνει τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα
της τη δεκαετία του 1930, εκεί λίγο πριν από τη δικτατορία του Μεταξά και
αρχίζει να αναδίδει βλάχικες ξινίλες και οσμές, καθώς εντάσσεται επιτέλους
στο παλιοελλαδίτικο σύστημα της κουτοπονηριάς και της μιζέριας.43
Εκτός από τους πρόσφυγες μυθοποιεί έντονα τον έρωτα, αναγορεύοντας τη Θεσσαλονίκη ως πόλη ερωτική. Ταυτόχρονα, μυθοποιεί και το
λαϊκό στοιχείο. Λίγα, αλλά χαρακτηριστικά, παραδείγματα φανερώνουν
όσα είναι αρκετά για να αντιληφθούμε το μέγεθος και την έκταση αυτής
της μυθοποίησης. Γράφει: Δεν υπάρχει τόπος σήμερα για λατρεία ζωντανών
αγίων καλύτερος από τη Συμβασιλεύουσα, αλλά στον λαό, μονάχα στους
απλούς, αγρότες και εργάτες, μες στους λογίους έχουν εισχωρήσει φοβερές
39 Βλ. «Το λειρί του πετεινού» στο: Γ. Ιωάννου, Η Πρωτεύουσα των προσφύγων, ό.π. (σημ.
8), σ. 57.
40 Βλ. «Η παρέλαση των προσφύγων», ό.π. (σημ. 12), σ. 66.
41 Βλ. «Η πρωτεύουσα των προσφύγων» στο ομώνυμο βιβλίο, ό.π. (σημ. 8), σ. 47.
42 Βλ. «Η παρέλαση των προσφύγων», ό.π. (σημ. 12), σ. 75.
43 Βλ. «Η πλατεία Αγίου Βαρδαρίου», ό.π. (σημ. 25), σ. 45.
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μαριόγκες.44 Μιλώντας για το πάνω μέρος της σημερινής πλατείας Δικαστηρίων, που το αποκαλεί «Ομφαλό», όπου πιθανώς υπήρχε το αρχαίο
στάδιο, στο οποίο μαρτύρησε ο άγιος Νέστορας, εκεί, τις νύχτες, ο δύσβατος τόπος σκεπαζόταν, θαρρείς, από το μουρμουρητό του αθλητικού αγίου
[…]· αληθινά, όμως, το αιώνιο μουρμούρισμα προερχόταν από τα ζευγαράκια όλων των κατηγοριών, που κατέπλεαν με τα πρώτα σκότη…45 Για το
άλσος του Σεΐχ-Σου, γνωστό τόπο ερωτικών συναντήσεων και συνευρέσεων, διαβάζουμε: Και πρέπει για πολλούς το Σεΐχ-Σου να έγινε το ερωτικό
Θαβώρ, όπου το άκτιστο φως, που εκπορεύεται από το περιπόθητο κορμί
του άλλου, τους διαπέρασε για μια στιγμή, και από τότε ως τα γερατειά τους
δεν κατόρθωσαν να ηρεμήσουν.46 Αναβιώνοντας τα εβραίικα μνήματα, που,
πριν τα καταστρέψουν οι Γερμανοί (στο μέρος αυτό χτίστηκε αργότερα το
πανεπιστήμιο), υπήρξαν και αυτά τόπος ερωτικών συναντήσεων, πιστεύει
ότι κάποτε θα αναστηθούν κι αυτοί που κείτονται, κι αυτοί που κάναν
έρωτα τις νύχτες από πάνω.47 Προχωρώντας ακόμη περισσότερο, αναφέρει
ότι στο νεκροταφείο Ζεϊντελίκ, που είναι γεμάτο από χιλιάδες θαμμένους
στρατιώτες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σκοτωμένους, τόπο φροντισμένο
με θαλερό χορτάρι, τα ζευγαράκια δεν πηγαίνουν εκεί, διότι το βράδυ
κλείνουν τις πόρτες, αλλά ο τόπος είναι σαφώς ερωτικός, διότι ο έρωτας
αναδίνεται από τους τάφους.48 Λέει ακόμα πως ο έρωτας στη Θεσσαλονίκη
είναι διαχρονικός, αφού ακόμα και την περίοδο της γερμανικής Κατοχής,
εποχή αίματος, η Θεσσαλονίκη ήταν κατάφορτη ερωτισμό. Σκηνές πραγματικά ερωτικές […], που τον ερωτικό παλμό τον έδιναν οι άντρες, μάλιστα
οι βαρύτεροι.49 Είναι, νομίζω, φανερό πως, αν για τον Πεντζίκη ο θάνατος
είναι η συνέχεια της ζωής, ή, ορθότερα, η μετάβαση σε μια άλλη, αληθινή
ζωή, για τον Ιωάννου η μετάβαση αυτή γίνεται μέσα από τον έρωτα.
Ο Ναρ, με τη σειρά του, μυθοποιεί και αυτός το εβραϊκό στοιχείο. Αναφέρει ένα θαύμα με το οποίο στέριωσε η συναγωγή τους όταν οι γενίτσαροι ήθελαν να σκοτώσουν τον ραβίνο τους, αλλά εκείνος γινόταν αόρατος,50 ή μια ιστορία, που κάποιοι πρόγονοί του επί σουλτάνου Μαχμούτ
σκότωσαν κάτι θηρία γενίτσαρους για να σώσουν μια μακρινή γιαγιά του,
την οποία ήθελαν να απαγάγουν.51 Αξιοσημείωτη η παρατήρηση του Μ.
44 Βλ. «Η παρέλαση των προσφύγων», ό.π. (σημ. 12).
45 Βλ. «Τα ίχνη της πυρκαγιάς» στο: Γ. Ιωάννου, Το Δικό μας αίμα, ό.π. (σημ. 7), σσ.
156-157.
46 Βλ. «Σεΐχ-Σου» στο: Γ. Ιωάννου, Το Δικό μας αίμα, ό.π. (σημ. 7), σ. 142.
47 Βλ. «Με τα σημάδια της απάνω μου», ό.π. (σημ. 21), σ. 180.
48 Βλ. «Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Μια ερωτική σύγκριση» στο: Γ. Ιωάννου, Η Πρωτεύουσα
των προσφύγων, ό.π. (σημ. 8), σ. 25.
49 Βλ. «Τα ίχνη της πυρκαγιάς», ό.π. (σημ. 45), σ. 178.
50 Βλ. Αλ. Ναρ, «Σε αναζήτηση ύφους» στο ομώνυμο βιβλίο του, ό.π. (σημ. 28), σ. 132.
51 Βλ. «Οι σαράντα και η Εστρέα» στο Αλ. Ναρ, Σε αναζήτηση ύφους, ό.π. (σημ. 28), σσ.
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Κοντολέοντος: «Η πόλη της Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται ως πόλη φετίχ,
αλλά παράλληλα γίνεται μια προσπάθεια (ιδιαιτέρως επιτυχής) να συνδεθεί το παρελθόν της με το παρελθόν της εβραϊκής καταγωγής του συγγραφέα, ενώ την ίδια στιγμή αυτή πάντα η πόλη ταυτίζεται με την υπαρξιακή
αγωνία του ατόμου-κατοίκου και θαυμαστή της».52 Επίσης, στα διηγήματα που αναφέρονται στο ξεκλήρισμα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης,
τα άφθονα ποιητικά στοιχεία δίνουν ένα ελεγειακό τόνο στην αφήγηση.
Πρέπει, όμως, να επισημάνουμε ότι ο Ναρ μιλάει και για ταξικές διαφορές που υπήρχαν στην Κοινότητά τους, και πώς εκείνος ήταν υπερήφανος
για τη φτωχή λαϊκή καταγωγή του: Ο παππούς μου, λοιπόν, ήταν ψαράς, ο
πατέρας μου μαραγκός κι η μάνα μου καπνεργάτισσα. Αυτοί οι τίτλοι μου,
αυτές οι περγαμηνές μου, και δεν μπορώ να σταθώ πουθενά χωρίς να τις
μνημονεύσω.53
Μένει τώρα να απαντήσουμε στο ερώτημα αν είναι νόμιμο –ή, ορθότερα, επιτρεπτό– αυτοί οι τρεις συγγραφείς, ως οι θεματοφύλακες της ιστορικής παράδοσης της Θεσσαλονίκης (ελληνικής οι Πεντζίκης, Ιωάννου,
εβραϊκής ο Ναρ), να δημιουργούν μια λογοτεχνία τοπικιστικής, θα λέγαμε,
εμμονής, με πολλές και ποικίλες υπερβολές που οδηγούν στη μυθοποίηση
και προσδίνουν στην πόλη μια «πλαστή» ταυτότητα. Γιατί, βέβαια, η λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης έχει πολλούς άλλους συγγραφείς που ενσωματώνουν –όπου και όταν χρειάζεται– την πόλη στα κείμενά τους, χωρίς να
τη μυθοποιούν. Πιστεύω πως η απάντηση έχει να κάνει με την ποιότητα
των λογοτεχνικών κειμένων. Όταν η αισθητική αξία του κειμένου είναι
υψηλή, τότε έχουμε να κάνουμε με έργο τέχνης και ο λόγος ανήκει μόνο
στον δημιουργό του. Αν, όμως, η ποιότητα δεν στέκεται στο ύψος ενός
καλού πεζογραφήματος, τότε διαφαίνεται η σκοπιμότητα του συγγραφέα
να εκμεταλλευτεί τη γενέθλιά του πόλη.

•

109-121.
52 Βιβλιοκρισία για το Σε αναζήτηση ύφους, περ. Το Τραμ 17-18 (Ιαν. 1991) 127.
53 Βλ. Αλ. Ναρ, «Σε αναζήτηση ύφους» στο ομώνυμο βιβλίο του, ό.π. (σημ. 50), σ. 138.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Αστικό φαντασιακό και λογοτεχνική ταυτότητα:
Η πόλη των Αθηνών στη λογοτεχνία

H ταυτότητα της πόλης των Αθηνών μέσα από την αστική
πεζογραφία της περιόδου 1890-1910
Μαίρη Λεφάκη & Ελευθερία Τελειώνη

«Αθήνα τη λεν και ποτές όνομα στον κόσμο, με τόσες λίγες συλλαβές,
δε σήμανε τόσα. Φτάνει τόνομά της να πης και τα λες όλα».
Γ. Ψυχάρης, Το Ταξίδι μου (1888), σ. 155

Εισαγωγή
Στα τέλη του 19ου αιώνα η ελληνική πρωτεύουσα, έχοντας διανύσει
μισό αιώνα από την ίδρυση του Ελληνικού Βασιλείου, αγωνιά να αποκτήσει διακριτή ταυτότητα που θα την ευθυγραμμίζει με τις λαμπερές πρωτεύουσες της Δυτικής Ευρώπης, θα αναδεικνύει το αρχαίο κλέος της και θα
εγγυάται τη συνοχή της φυσιογνωμίας του νέου κράτους. Πρόκειται για
μια περίοδο ριζικών αλλαγών και ανακατατάξεων που στοχεύουν να μεταμορφώσουν τη σκιώδη πολίχνη των 15.000 περίπου κατοίκων –και συνεκδοχικά το νεότευκτο κράτος– και να διαμορφώσουν τους όρους ώστε η
Ελλάδα να ενταχθεί στο άρμα του εκσυγχρονισμού των προηγμένων
ευρωπαϊκών κρατών και να παρακολουθήσει την πυρετώδη βιομηχανική
και κεφαλαιοκρατική τους ανάπτυξη. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η Αθήνα
μετατρέπεται στο οικονομικό, διοικητικό και πνευματικό κέντρο του συνόλου της ελληνικής επικράτειας, σε μια πόλη–σύμβολο που προσωποποιεί
τις επιδιώξεις του έθνους σε μια εποχή ρευστότητας.
Η πεζογραφική παραγωγή των δύο τελευταίων δεκαετιών του 19ου
αιώνα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις ιδεολογικές και κοινωνικές
ζυμώσεις της περιόδου και ως ένα μεγάλο βαθμό αποτυπώνει τις αντικρουόμενες τάσεις που αναφύονται στους κόλπους της νεοελληνικής κοινωνίας.1 Αφενός την πριμοδότηση της τοπικής ιδιαιτερότητας και πολιτισμικής
1

Ο Δημήτρης Τζιόβας, στο κεφάλαιο «Αγροτικό ειδύλλιο και συμβολικές αντιθέσεις:
φύση και πολιτισμός σε μεταιχμιακές ελληνικές αφηγήσεις του 19ου αιώνα» του βιβλίου
Ο Ελληνισμός στον 19ο αιώνα. Ιδεολογικές και Αισθητικές αναζητήσεις, Αθήνα: Καστανιώτης, 2005, σ. 269-292, απορρίπτοντας τη μανιχαϊστική πρόσληψη της διηγηματογραφίας του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα, παρατηρεί ότι αρκετά από αυτά τα
κείμενα «είναι αφηγήσεις είτε πολιτισμικο-κοινωνικής ενσωμάτωσης είτε αντίστασης
σε αυτή την ενσωμάτωση», σ. 269.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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ομοιογένειας που εκφράστηκε κυρίως μέσα από το νεοπαγές διήγημα, και
αφετέρου την προβολή θετικών προτύπων εκσυγχρονισμού και κοσμοπολιτισμού, βασικός φορέας των οποίων έγινε το πρωτότυπο ή μεταφρασμένο
μυθιστόρημα. Μέχρι πρότινος η κριτική έτεινε σε μια αρκετά γενικευτική
ομαδοποίηση των κειμένων αυτών: η πρώτη κατηγορία, εκτεινόμενη από
το ειδυλλιακό βαυκάλημα έως την κοινωνική καταγγελία, τοποθετήθηκε
κάτω από τον αμφιλεγόμενο όρο «ηθογραφία», ενώ η δεύτερη σε πολλές
περιπτώσεις ταυτίστηκε με το σώμα της ελληνικής παραλογοτεχνίας. Η
αναψηλάφηση αυτής της κατηγοριοποίησης –που τα τελευταία χρόνια
επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από πολλαπλές διερευνήσεις και συζητήσεις– δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εισήγησης. Η επισήμανσή
της, ωστόσο, κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι συνδέεται άρρηκτα με το
σώμα των κειμένων που εδώ μας ενδιαφέρει.
Πρόκειται για μια σειρά κειμένων που δημοσιεύονται από το 1890 και
εξής και έχουν ως κοινό παρονομαστή τους τη χαρτογράφηση της ζωής
του αθηναϊκού άστεως. Καθώς η πορεία προς την αστικοποίηση επιταχύνεται, ο λογοτεχνικός φακός στρέφεται προς την κεντρική πόλη του
κράτους, επιχειρώντας να αποτυπώσει την πολυδαίδαλη γεωγραφία της
και την πολυδιάστατη ανθρωπολογία της. Γεννιέται έτσι η «αθηναιογραφία»,2 νόμιμο τέκνο μιας εποχής όπου η πόλη ως η ενσάρκωση της νεωτερικότητας, γίνεται το έμβλημα του αισιόδοξου εκσυγχρονιστικού οράματος,
αλλά και η πηγή ποικίλων κακοδαιμονιών και κοινωνικών προβλημάτων.3
Έτσι, την περίοδο που μας ενδιαφέρει, όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί η
Γεωργία Γκότση, «ο λόγος της λογοτεχνίας συμμετέχει στη διαμόρφωση
της ταυτότητας της πόλης, επιλέγοντας, αναδεικνύοντας ή απαλείφοντας
κάποια από τα χαρακτηριστικά της».4
Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται σε ορισμένα από τα κείμενα που
εκδίδονται την περίοδο 1890-1910 και επιχειρούν να σκιαγραφήσουν τη
2

3

4

Ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί από πολλούς μελετητές προκειμένου να ομαδοποιηθούν τα
κείμενα που τοποθετούν στον πυρήνα της δράσης τους την ελληνική πρωτεύουσα σε
όλη σχεδόν τη διάρκεια του 19ου αιώνα και κινούνται από τα σατιρικά μυθιστορήματα
της πρώτης πεντηκονταετίας του αιώνα, τα απόκρυφα μυθιστορήματα που ακολουθούν
το πρότυπο των ξενόγλωσσων μυθιστορημάτων, μέχρι τα διηγήματα και χρονογραφήματα που εκδίδονται από το 1890 κ.ε. (βλ. σχετικά τις παρατηρήσεις των Βουτουρή
(1995), Γκότση (2004) και Μουλλά (2007) αναφορικά με το θέμα αυτό). Για τις ανάγκες
της παρούσας εισήγησης ο όρος χρησιμοποιείται για να δηλωθούν τα κείμενα που είναι
σταθερά προσανατολισμένα στη ζωή του αθηναϊκού άστεως την περίοδο 1890-1910.
Η αμφίθυμη πρόσληψη του άστεως ως πηγή ενθουσιασμού αλλά και σκεπτικισμού
διατρέχει την ευρωπαϊκή λογοτεχνία του 19ου αιώνα. Για μια γενική επισκόπηση της
πρόσληψης της πόλης στη λογοτεχνία βλ. Richard Lehan, The City in Literature. An
Intellectual and Cultural History, New Jersey: University of California Press, 1998.
Γεωργία Γκότση, Η Ζωή εν τη Πρωτευούση, Θέματα αστικής πεζογραφίας από το τέλος
του 19ου αιώνα, Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη, 2004, σ. 18-19.
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φυσιογνωμία της πρωτεύουσας. Τι αποτυπώνει και τι αποκρύπτει ο πεζογραφικός φακός; Πού συγκλίνουν και πού αποκλίνουν οι διαφορετικές
θεάσεις του άστεως; Είναι η αναπαράσταση της πόλης μια «κατά παραγγελία» γραφή και προϊόν ευθυγράμμισης με τις επιταγές του Τύπου, ή υπαγορεύεται από την ιδεολογική συγκρότηση και τις καταβολές του γράφοντος; Μέσα από τη διερεύνηση αυτών των ερωτημάτων στοχεύουμε από
τη μια να ανασυνθέσουμε την εικόνα της πόλης, στηριζόμενες αποκλειστικά στις λογοτεχνικές πηγές, και από την άλλη να εξαγάγουμε χρήσιμα
συμπεράσματα για την πρόσληψη του άστεως από τη λογοτεχνία, προκειμένου να φωτιστούν περαιτέρω οι ιδεολογικές διακυμάνσεις της πεζογραφίας στο γύρισμα του 20ού αιώνα.
Είναι ευνόητο ότι δεν επιχειρείται εδώ μια γραμματολογική επισκόπηση της αστικής πεζογραφίας της περιόδου, ούτε εξαντλείται το θέμα της
πεζογραφικής αναπαράστασης της Αθήνας στα τέλη του 19ου αιώνα. Περιοριστήκαμε στην παρουσίαση συγγραφέων που αποτύπωσαν την αστική
εμπειρία μέσα από διαφορετικές αφηγηματικές μορφές, που έχουν στο
ενεργητικό τους μια πλούσια παραγωγή «αγροτικών» διηγημάτων και που
εν τέλει είναι φορείς ετερογενών ιδεολογικών τάσεων και στάσεων. Υπό
αυτό το πρίσμα, επελέγησαν Οι Άθλιοι των Αθηνών του Ιωάννη Κονδυλάκη,
ένα αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα που κινείται στα όρια μεταξύ λογοτεχνίας
και παραλογοτεχνίας, «Το Παράπονο του Νεκροθάπτου» του Εμμανουήλ
Ροΐδη, ένα διήγημα που κατά την άποψή μας συγκεφαλαιώνει τη δηκτική
και σκωπτική στάση του συγγραφέα απέναντι στην πρωτεύουσα και εν
γένει στην ελληνική πραγματικότητα, τα πεζογραφήματα του Μιχαήλ
Μητσάκη που αποτυπώνουν σκηνές του αθηναϊκού άστεως και, τέλος, το
σύνολο των αθηναϊκών διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Η πεζογραφική ενασχόληση με την πόλη της Αθήνας αναπτύσσεται
μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο αφηγηματικής πραγμάτευσης μιας δεδομένης κοινωνικής πραγματικότητας που χαρακτηρίζεται από αστάθεια και
ρευστότητα. Με άλλα λόγια, ο λογοτεχνικός φακός εστιάζει στο εδώ και
στο τώρα της ελληνικής πρωτεύουσας επιχειρώντας να φέρει στο φως
θεατές και αθέατες πτυχές της αστικής ζωής, να καταγράψει τα ήθη της
πόλης και να περιγράψει τους ανομοιογενείς ανθρώπινους τύπους που
συνθέτουν τον αστικό πληθυσμό. Αναντίρρητα, η αποτύπωση της φυσιογνωμίας της πρωτεύουσας και σκηνών του αθηναϊκού άστεως είναι εν
μέρει απότοκο της εξόρμησης του Τύπου και της διεύρυνσης του αναγνωστικού κοινού, αποτέλεσμα της μετακίνησης συμπαγών αγροτικών πληθυσμών στην πρωτεύουσα.5 Ο Τύπος της εποχής προσφέρει εν αφθονία
5

Εκτενείς αναφορές αναφορικά με το θέμα της διεύρυνσης του ημερησίου και περιοδικού Τύπου το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα γίνονται στην εργασία του Michalis
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εικόνες και αναπαραστάσεις της αστικής ζωής σε ένα αστικό κοινό που,
διαφοροποιώντας τις αναγνωστικές του συνήθειες, επιθυμεί να κοινωνήσει την αστική εμπειρία. Σε μια εποχή «εφημεριδοκρατίας» και άρα πριμοδότησης του επίκαιρου, τα όρια μεταξύ λογοτεχνίας και δημοσιογραφίας
μοιάζουν να είναι ρευστά.6
Από την άλλη, βέβαια, δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός
ότι η αύρα της διαφορετικότητας που απορρέει από τις προσπάθειες αστικού μετασχηματισμού, οι αντινομίες που συνοδεύουν την αστικοποίηση
και το πλήθος των κοινωνικών προβλημάτων που η τελευταία φαίνεται να
επισωρεύει, ωθούν πεζογράφους που έχουν ήδη θητεύσει στο ηθογραφικό
διήγημα να καταπιαστούν με την αναδυόμενη αστική πραγματικότητα της
Αθήνας. Αυτό σε μεγάλο βαθμό εξηγεί την αρνητική πρόσληψη της πόλης
στο σύνολο των υπό εξέταση κειμένων. Έτσι, η Αθήνα που αντικρίζει ο
αναγνώστης είναι ένας χώρος όπου κυριαρχούν η φτώχεια και η εξαθλίωση των κατώτερων στρωμάτων, η υποκρισία και η διαφθορά των ανώτερων τάξεων, η κοινωνική αδικία και ο αποκλεισμός των ασθενεστέρων,
η πολιτική διαφθορά και σήψη, η ανωνυμία, η απομόνωση και η ψυχική
καταρράκωση.
Ιωάννης Κονδυλάκης: Αθήνα, πόλη–θέλγητρο, πόλη–φόβητρο
Το μυθιστόρημα του Ιωάννη Κονδυλάκη Οι Άθλιοι των Αθηνών δημοσιεύεται αρχικά σε επιφυλλίδες στην εφημερίδα Εστία το 1894 και τον
επόμενο χρόνο εκδίδεται ως «το πρώτον εικονογραφημένον ελληνικόν
μυθιστόρημα». Όπως καταδεικνύεται τόσο από τον τίτλο όσο και από
την πλοκή και τη διαγραφή των χαρακτήρων του έργου, ο Κονδυλάκης
ακολουθεί το πρότυπο των γαλλικών επιφυλλιδικών μυθιστορημάτων, με
κυρίαρχα αυτά του Hugo και του Sue,7 στην προσπάθειά του να προσφέ-

6

7

Chryssanthopoulos “Anticipating Modernism: Constructing a Genre, a Past, and a
Place” στο Greek Modernism and Beyond, Dimitris Tziovas (ed.), Lanham: Roman and
Littlefield Publishers, 1997, σ. 61-65.
Ο Παναγιώτης Μουλλάς στο Ο Χώρος του Εφήμερου: στοιχεία για την παραλογοτεχνία του 19ου αιώνα, Αθήνα: Σοκόλης, 2007, διατυπώνει την άποψη ότι μετά το 1880
η ηθογραφία της πόλης, απότοκο της εξόρμησης του Τύπου τροφοδοτεί την αγορά με
ανάλαφρες ή δραματικές εικόνες ζωής, όπου ο ξεθυμασμένος ρομαντισμός ενισχύεται
συχνά με νατουραλιστικές επιδοτήσεις, σ. 162-172.
Πρόκειται, βεβαίως, για τα μυθιστορήματα Οι Άθλιοι (Les Miserables) του Victor Hugo
και Τα Μυστήρια των Παρισίων (Les Mystères de Paris) του Eugene Sue. Ο Henri Tonnet
“Ο Ιωάννης Κονδυλάκης και ο Eugene Sue (Οι Άθλιοι των Αθηνών και Τα Μυστήρια των
Παρισίων)” στο Ο Ιωάννης Κονδυλάκης και το έργο του (1862-1920), Πεπραγμένα του
Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου, Χανιά: Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων, 1996, σ.143153, καταδεικνύει τις ομοιότητες ανάμεσα στο μυθιστόρημα του Κονδυλάκη και τα
μυθιστορήματα του Hugo και του Sue.
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ρει μία συνολική εικόνα της αθηναϊκής κοινωνίας της εποχής. Πρόκειται
για ένα μεταιχμιακό κείμενο που κινείται στα όρια μεταξύ παραλογοτεχνίας, ενσωματώνοντας πολλά στοιχεία των απόκρυφων μυθιστορημάτων (mystery novels) και της ρεαλιστικής αφήγησης. Με άλλα λόγια, ο
Κονδυλάκης επιδιώκει να αναπαραστήσει το πανόραμα της πόλης των
Αθηνών, εστιάζοντας σε όλες τις κοινωνικές τάξεις, ενώ παράλληλα επιχειρεί την καταβύθιση στον υπόκοσμο της πόλης, ώστε να φέρει στο φως μια
άγνωστη και ταυτόχρονα ελκυστική για τον αναγνώστη πτυχή της. Στην
περίπτωση του Κονδυλάκη η πόλη παρουσιάζεται ως ένας μυστηριώδης
κόσμος που προσφέρεται για εξιχνίαση.8
Με την τριτοπρόσωπη αφήγηση και τη μηδενική εστίαση, ο συγγραφέας επιδίδεται σε μια εξονυχιστική παρατήρηση-παρουσίαση διαφόρων
πτυχών του αστικού βίου, μέσα από την οποία σκιαγραφείται η ταυτότητα
της πρωτεύουσας. Η πανοραμική θέαση της Αθήνας φέρνει τον αναγνώστη αντιμέτωπο με μια πόλη, η οποία από τη μία πλευρά αναπτύσσεται και
εκσυγχρονίζεται (γίνονται αναφορές στη «νηπιάζουσα» ελληνική βιομηχανία, στον πυρετό των μεταλλευτικών επιχειρήσεων, καθώς και στην έλευση
του σιδηροδρόμου), από την άλλη, όμως, η αναλγησία και η ηθική εξαχρείωση που κυριαρχούν την καθιστούν όλο και πιο αφιλόξενη και ίσως και
επικίνδυνη για τους κατοίκους της. Έτσι, ο τίτλος θα μπορούσε να διαβαστεί μέσα από ένα διττό πρίσμα: από τη μία αντιπροσωπεύει τους δυστυχείς και ανυπεράσπιστους πρωταγωνιστές, τη Μαριώρα και τον Τάσο, και
από την άλλη εσωκλείει τους δευτερεύοντες χαρακτήρες που παρουσιάζονται ως η ενσάρκωση του κακού και αφθονούν στο μυθιστόρημα.
Η Αθήνα των Αθλίων παρουσιάζεται ως χώρος όπου κυριαρχεί η ηθική
έκπτωση και σήψη, γεγονός που εν πολλοίς απηχεί την πρόσληψη της
πόλης από την ευρωπαϊκή λογοτεχνία της περιόδου: «Εις τις μεγάλες πολιτείες χρειάζεται προσοχή, γιατ’ είναι πολύ άτιμοι οι άνθρωποι».9 Διεφθαρμένοι ανθρώπινοι τύποι που προέρχονται απ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα
δρουν ανενόχλητοι μέσα στο περιβάλλον της πόλης, η οποία παρουσιάζεται να έχει την ικανότητα να φέρνει στην επιφάνεια τη σκοτεινότερη
πλευρά του ανθρώπινου χαρακτήρα. Ο Κονδυλάκης, ακολουθώντας το
νατουραλιστικό πρότυπο, φαίνεται να υπαινίσσεται ότι ο αστικός κόσμος
μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε κτήνη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αφηγητής
παρουσιάζει τις βιαιοπραγίες εναντίον αθώων παιδιών να γίνονται «χάριν
της ηδονής ην αισθάνονται άνανδροι τινές και ημιάγριοι να κακοποι8
9

Henri Tonnet, ό.π., σ. 148
Ιωάννης Κονδυλάκης, Οι Άθλιοι των Αθηνών, Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη, 1999, τ. Α΄,
σ.127. Στην αγγλική λογοτεχνία ο Ντίκενς αναπαριστά τον ζοφερό κόσμο που απορρέει
από την εκβιομηχάνιση και αστικοποίηση, ενώ ο Ζολά αναπλάθει το ίδιο φαινόμενο
στη σειρά των Rougon-Macquart.
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ώσι τους αδυνάτους»10. Καθώς ο άνθρωπος απομακρύνεται από τη φύση
και τον φυσικό τρόπο ζωής και εντάσσεται στο αλλοτριωτικό περιβάλλον της πόλης, «πολλάκις αποδεικνύεται το εγωϊστικότερον και αθλιώτερον των ζώων»11, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο αφηγητής στο τέλος του
μυθιστορήματος.
Η εικόνα της πόλης ως χώρου όπου θριαμβεύει ο νόμος της ζούγκλας
ενισχύεται από τη διαφθορά και την καταπάτηση κάθε έννοιας δικαίου. Οι
αδύναμοι είναι καταδικασμένοι να συνθλίβονται, ενώ όσοι «έχουνε […]
τα μέσα με την κυβέρνηση και τους βουλευτάς […] κάνουν ό,τι θέλουν»12.
Έτσι, η ηθική έκλυση υποθάλπεται από την ατιμωρησία και συντελεί στην
εδραίωση της κοινωνικής αδικίας: «όταν όλοι σχεδόν οι βουλευταί της
Αττικής σε προστατεύουν και όσοι δεν προστατεύουν επιδιώκουν την
φιλίαν σου, όταν έχης την γνωριμίαν και το θάρρος των υπουργών, οίτινες
γνωρίζουν τι δύνασαι να κάμης εις μίαν εκλογήν ή διαδήλωσιν, ο νόμος και
η δικαιοσύνη είναι κοροφέξαλα».13 Αυτό που εδώ υπογραμμίζεται είναι η
αρνητική σημασιοδότηση του αστικού κέντρου ως χώρου όπου θριαμβεύει
ο κοινωνικός δαρβινισμός και καταστρέφεται κάθε ομορφιά και καλοσύνη.
Βέβαια, στην περίπτωση του Κονδυλάκη, η ταύτιση της πόλης με το κοινωνικό κακό απηχεί την ηθικά φορτισμένη αντίστιξη άστεως και αγροτικής
υπαίθρου.
Η διάσταση πόλης–υπαίθρου που διατρέχει το μυθιστόρημα εκφράζει το κυρίαρχο στην πεζογραφία της περιόδου αντιθετικό δίπολο μεταξύ
του ειδυλλιακού κόσμου της ελληνικής υπαίθρου και της διαφθοράς στο
πλαίσιο του αστικού περιβάλλοντος. Δεν είναι τυχαίο, εξ άλλου, ότι από
την πρώτη κιόλας σελίδα του μυθιστορήματος, διατρανώνεται ότι: «ημείς
οι Έλληνες προτιμώμεν […] την εν υπαίθρω ζωήν, ήτις είναι η κυρίως
ελληνική ζωή».14 Η ιστορία της κεντρικής ηρωίδας του μυθιστορήματος,
η οποία εγκαταλείπει την Τήνο με το όνειρο ενός ευτυχισμένου γάμου
στην πρωτεύουσα και βλέπει τα όνειρά της να μετατρέπονται σε εφιάλτες,
επικυρώνει την εικόνα της πόλης ως χώρου κοινωνικής εκμετάλλευσης και
ηθικής έκπτωσης. Το γεγονός ότι η Μαριώρα βρίσκει γαλήνη μόνο όταν
επιστρέφει στην ύπαιθρο επιβεβαιώνει τη διαβρωτική εικόνα της πόλης.
Δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής μας ότι όλοι οι θετικοί ήρωες του
μυθιστορήματος είτε προέρχονται από την επαρχία είτε από το εξωτερικό.
Ωστόσο, η απανθρωποίηση, η επικινδυνότητα και η αθλιότητα της
πόλης που σκιαγραφεί η μυθιστορηματική πραγματικότητα των Αθλίων,
10
11
12
13
14

Οι Άθλιοι των Αθηνών, ό.π., τ. Β΄, σ. 447.
Οι Άθλιοι των Αθηνών, ό.π., τ. Β΄, σ. 730.
Οι Άθλιοι των Αθηνών, ό.π., τ. Α΄, σ. 206.
Οι Άθλιοι των Αθηνών, ό.π., τ. Α΄, σ. 211.
Οι Άθλιοι των Αθηνών, ό.π., τ. Β΄, σ. 730.
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εξισορροπείται από τον διδακτισμό και την ηθικοπλαστική οπτική του
συγγραφέα. Η αποκατάσταση της ηθικής τάξης σε συνδυασμό με τον
κοινωνικό οπτιμισμό που απορρέει από την κοινωνική και οικονομική
ανέλιξη των πληβείων Τάσου και Χαρίλαου αφήνουν μια αισιόδοξη προοπτική στον αναγνώστη. Η φαύλη μεγαλούπολη που μπορεί να αποτελέσει
πηγή κάθε κακού, είναι αυτή που διαμορφώνει τις ευκαιρίες και τα εχέγγυα
της προόδου.
Εμμανουήλ Ροΐδης: Αθήνα, πόλη–μίασμα
Η εικόνα της Αθήνας ως τόπου τραγικής διάψευσης των προσδοκιών
για μια καλύτερη ζωή επανέρχεται στο «Παράπονο του Νεκροθάπτου»
(1895) του Εμμανουήλ Ροΐδη, ένα κείμενο που αισθητοποιεί την αντίθεση ανάμεσα στην ευτυχία και την αυτάρκεια της αγροτικής ζωής και την
εξαθλίωση του αστικού περιβάλλοντος. Ο αναγνώστης παρακολουθεί την
ιστορία του ανυποψίαστου χωρικού, ο οποίος, έπηλυς στον κόσμο και τη
νοοτροπία του άστεως, πέφτει θύμα της πολιτικής πατρωνίας, εγκαταλείπει το νησί του και πένητας και δυστυχής καταλήγει «από νοικοκύρης,
νεκροθάπτης».15 Η μετάβαση από την επαρχία στην πρωτεύουσα σηματοδοτεί για τον ήρωα μια σειρά από μεταλλάξεις, που σε μεγάλο βαθμό
κατοπτρίζουν την τύχη των αγροτικών πληθυσμών στην πρωτεύουσα. Η
αποστέρηση κάθε υλικού μέσου, η αλλοίωση των σωματικών χαρακτηριστικών και η μεταστροφή του ήθους του ήρωα εμφανίζονται ως τα φυσικά
επακόλουθα της μετοικεσίας σ’ έναν τόπο όπου οι μη έχοντες τα απαραίτητα μέσα είναι καταδικασμένοι «να λειώσουν σαν το κερί».
Το ξετύλιγμα του δράματος του κεντρικού ήρωα αποκαλύπτει την
αδυναμία ενσωμάτωσης των αγροτικών πληθυσμών στον αστικό χώρο16 και
παράλληλα φέρνει τον αναγνώστη αντιμέτωπο με τις πιο ζοφερές όψεις της
αστικοποίησης. «Τα λουτρά, ο κήπος, η οικοκυρά, και πλην αυτών η ωραιοτέρα βάρκα της Σύρου»17 αντικαθίστανται στο άξενο αστικό περιβάλλον
από «το βρωμόχανο όπου εκονεύαμεν μούχλα, στεναχώρια, κορέοι, φαγί
με ξύγκι και έξοδα δέκα δραχμάς την ημέρα». Ο «ακμαίος εις την Σύραν,
15 Εμμανουήλ Ροΐδης, “Tο Παράπονο του Νεκροθάπτου”, Άπαντα, επιμ. Άλκης Αγγέλου,
Αθήνα: Ερμής, 1978, τ. Ε΄, σ. 89.
16 Το θέμα της προβληματικής προσαρμογής ή ενσωμάτωσης των αγροτικών πληθυσμών
στο άστυ επανέρχεται σε μια σειρά κειμένων της εποχής, με χαρακτηριστικότερο ίσως
το αφήγημα «Η Φλογέρα» (1890) του Μιχαήλ Μητσάκη. Αναφορικά με το θέμα αυτό
βλ. Robert Shannan Peckham, National Histories, Natural States. Nationalism and the
Politics of Place in Greece, London, 2001, σ. 53-55 και Maria Lefaki, “Papadiamantis’
Athenian short stories: Social representation and characterization”, MPhil (B) thesis,
University of Birmingham, November 2009, σ. 21-23.
17 Εμμανουήλ Ροΐδης, ό.π., σ. 82.
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με σάρκα υπό το δέρμα, με οδόντας εις το στόμα, με μύστακα ανωρθωμένον, με λάζον εις την ζώνην και πολλάκις γαρούφαλον εις το αυτίον»18
«γυμνός σε ξένο τόπο» μεταβάλλεται σ’ ένα καταρρακωμένο ανδρείκελο
του παλιού του εαυτού. Έχοντας εγκαταλείψει για πάντα «το κόκκινο χώμα
που μύριζε θυμάρι, τες ρωδιές, το κοτέτσι, τα γουρούνια και τ’ άλλα»19
έγκλειστος σ’ ένα περιβάλλον που του προκαλεί ασφυξία, αναφωνεί: «Πες
μου όμως αν είδες χειρότερα γουρουνοχώρια από τους φτωχικούς μαχαλάδες των Αθηνών ή άλλη τέτοια Βαθεία πουθενά; Το καλοκαίρι σκόνη με
την κουτάλα, νερομαζώματα και λάσπη ως το γόνατο άμα στάξη ο ουρανός, και σε κάθε δρόμο μια φρακτή ή άφρακτη μάνδρα, ο απόπατος όλης
της γειτονιάς».20
Ενώ, όπως προαναφέρθηκε, η αντίστιξη πόλης–υπαίθρου αποτελεί
κοινό τόπο σε αρκετά από τα κείμενα που δημοσιεύονται αυτή την περίοδο, στην περίπτωση του Ροΐδη δεν έχει τον χαρακτήρα της ρομαντικής
εξιδανίκευσης μιας χαμένης Αρκαδίας. Θα λέγαμε ότι περισσότερο χρησιμοποιείται ως θεματική αφορμή προκειμένου ο καυστικός συγγραφέας να
στηλιτεύσει κοινωνικά φαινόμενα και προβλήματα που αναφύονται στην
πρωτεύουσα και να κατακεραυνώσει την απουσία κρατικής μέριμνας, η
οποία επιφέρει την «κατάλυσιν πάσης αστυνομικής διατάξεως, την ρυπαρότητα, το ρουσφέτι, την δυσωδία και την ακοσμία».21 Ο Ροΐδης, που θέτει
επίμονα το πρόβλημα της αναντιστοιχίας ανάμεσα στην ελληνική και τις
ευρωπαϊκές κοινωνίες,22 επικεντρώνεται στην παρουσίαση της κοινωνικής
και πολιτικής φυσιογνωμίας της πρωτεύουσας και καταδεικνύει τα πολλαπλά προβλήματά της, με στόχο να υπογραμμίσει πόσο μεγάλη απόσταση
πρέπει να διανύσει η Αθήνα ώστε να συμπορευτεί με τα αστικά κέντρα της
Δυτικής Ευρώπης.
Σε μια σειρά από κείμενα χρονογραφικού χαρακτήρα που δημοσιεύονται το 1896 («Αθηναϊκοί Περίπατοι Α΄», «Περίπατοι εις τας Αθήνας Β΄
και Γ΄», «Αι εξοχαί των Αθηνών», «Τι τρώγουν οι Αθηναίοι») ο αφηγητής
επιχειρεί μια περιδιάβαση στις υποβαθμισμένες, ως επί το πλείστον, περιοχές της πόλης και με όπλα του την οξύτατη κριτική και τη διαβρωτική
σάτιρα αναμετράται με οχληρές πτυχές της φυσιογνωμίας της πρωτεύουσας. Εδώ ο αναγνώστης έρχεται αντιμέτωπος με μια πόλη που διέπεται
από έντονες αντιθέσεις: τα λαμπερά ανάκτορα, τα μεγάλα ξενοδοχεία ή τα
18
19
20
21

Ό.π., σ. 81.
Ό.π., σ. 89.
Ό.π., σ. 90.
Εμμανουήλ Ροΐδης, «Περίπατοι εις τας Αθήνας Β΄», Άπαντα, επιμ. Άλκης Αγγέλου,
Αθήνα: Ερμής, 1978, τ. Ε΄, σ. 151.
22 Παναγιώτης Μουλλάς, «Για το ήθος και το ύφος του Ροΐδη. Τρία σημειώματα», Διαβάζω,
τ. 96, 13/6/1984 Αφιέρωμα στον Ροΐδη, σ. 17.
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ευρωπαϊκού τύπου εστιατόρια και τα μέγαρα των μεγαλοαστών συνυπάρχουν με «σφαγεία, γύφτικα, κοτέτσια, ζωοστάσια και υπαίθρια υπνωτήρια
εις εκατόν σαρανταεπτά βημάτων απόστασιν από την κεντρικοτέραν των
Αθηνών πλατείαν».23
Η ρυπαρότητα των δρόμων, η έλλειψη καλλωπισμού, η απουσία κάθε
έννοιας υγιεινής με ολέθριες επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία, και η δυσωδία που αποπνέουν οι λαϊκές συνοικίες συνθέτουν την εικόνας μιας μιαρής
πόλης. Παράλληλα, η ακηδία των αρμοδίων για τη λήψη μέτρων που θα
βελτιώσουν την εικόνα της πόλης και θα ανακουφίσουν τους πάσχοντες
κατοίκους της καθιστούν την αστική καθημερινότητα αβάσταχτη. Εντούτοις, ο δυτικο-θρεμμένος συγγραφέας, ζωγραφίζοντας την ελληνική πρωτεύουσα με τα μελανότερα χρώματα, προσβλέπει στην αναμόρφωσή της.
Μιχαήλ Μητσάκης: Αθήνα, πόλη–θέαμα
Σε αντίθεση με τον Ροΐδη, ο οποίος εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά στις
αρνητικές πτυχές της αστικής ζωής, ο Μητσάκης επιδιώκει να παρουσιάσει
στιγμιότυπα από το σύνολο της αθηναϊκής κοινωνίας και ζωής. Ακολουθώντας την λογοτεχνική παράδοση του flâneur,24 του περιπατητή μέσα
στους δρόμους της πόλης, έχει όλη την άνεση να παρατηρεί και να καταγράφει ό,τι προσφέρει η όρασή του. Η περιήγηση μέσα στην πόλη είναι
μια πολύπλευρη δραστηριότητα: ο αφηγητής-flâneur περιδιαβαίνει τους
δρόμους της πόλης σε μια προσπάθεια να την εξερευνήσει και να ανακτήσει σκηνές από την καθημερινή αστική ζωή, την αληθινή σημασία των
οποίων ο απρόσεκτος καθημερινός διαβάτης δεν μπορεί να αντιληφθεί.
Έτσι, η περιπλάνηση στην πόλη έχει στόχο αφενός να αναπλάσει τον διαρκώς μεταβαλλόμενο αστικό κόσμο και αφετέρου να πληροφορήσει τον
αναγνώστη για τις ιδιαιτερότητες και τα θεάματα που λαμβάνουν χώρα
σε λιγότερο ή περισσότερο γνωστά σημεία της.25 Ο αφηγητής καταπιάνεται με τα ερεθίσματα που προσφέρει η ζωή του αστικού κέντρου, είτε ως
εξωτερικός παρατηρητής του πλήθους είτε ως μέρος αυτού, ελπίζοντας
ότι θα ερμηνεύσει την πολυσχιδή της σημασία. Έτσι, πολύ συχνή είναι στα
23 Εμμανουήλ Ροΐδης «Περίπατοι εις τας Αθήνας Β΄», ό.π., σ. 151.
24 Σύμφωνα με τον Robert Alter, “the flâneur is the idling pedestrian, the curious, perhaps
disinterested, purposeless observer of teeming urban variety, the spectator connoisseur”,
Robert Alter, “Flaubert, The Demise of the Spectator” στο Imagined cities. Urban Experience and the Language of the Novel, United States of America: Yale University Press,
2005, σ. 9.
25 Η Γεωργία Γκότση στο “Narratives in Perambulation: Poe’s ‘The Man of the Crowd’
and Metsakes’ ‘Αυτόχειρ’,» Byzantine and Modern Greek Studies, 20 (1996), σ. 35-55,
διερευνά πώς ο Μητσάκης εφαρμόζει την πρακτική της ανακάλυψης του άστεως υιοθετώντας την τεχνική του flâneur.
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αφηγήματά του για την Αθήνα η περιγραφή περιστατικών που ελκύουν
την προσοχή των περαστικών, οι οποίοι, υποκινούμενοι από την περιέργειά τους, σπεύδουν να τα παρακολουθήσουν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτού του μοτίβου εντοπίζονται στο αφήγημα «Το Πανόραμα», όπου
ένας νεαρός εντυπωσιάζει τα πλήθη, τα οποία καλεί να δουν εικονογραφημένες σελίδες ευρωπαϊκών περιοδικών μέσα από τη μηχανή του, καθώς και
στο αφήγημα «Παράφρων», όπου ο πλανόδιος ρακένδυτος τρελός γίνεται
θέαμα για τους θαμώνες της πλατείας Κολωνακίου. Οι κάτοικοι της πόλης
των Αθηνών φαίνεται πως διψούν για θέαμα, ακόμη και αν αυτό είναι ένα
σκυλί πληγωμένο που πεθαίνει αργά και βασανιστικά μπροστά στα μάτια
τους («Θεάματα του Ψυρρή»). Με άλλα λόγια, ο Μητσάκης αντιλαμβάνεται την πρωτεύουσα ως ένα ορατό αντικείμενο, που περιβάλλεται από
μυστήριο, μέσα στο οποίο ο αφηγητής-παρατηρητής επιδιώκει να εισδύσει.
Οι “Αθηναϊκαί Σελίδες”,26 «ένα είδος μυθοπλασιακών σκηνών από το
άστυ», κατά τη Γεωργία Γκότση, περιλαμβάνουν σκηνές από τη ζωή στην
πόλη, εντυπώσεις από το αττικό τοπίο και έναν αρκετά υπαινικτικό σχολιασμό των ηθών των κατοίκων της πρωτεύουσας. Μέσα από την απεικόνιση της πολυπλοκότητας της αστικής πραγματικότητας, ο συγγραφέας
καταγράφει τον διαρκώς μεταβαλλόμενο χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας που διέρχεται μια μεταβατική περίοδο της ιστορίας της.27 Οι παρατηρήσεις του συγγραφέα για το αστικό τοπίο –εσωτερικές και ιδιωτικές ή
εξωτερικές και δημόσιες– υποδεικνύουν ορατές διαφοροποιήσεις: η ζωή
στην πρωτεύουσα είναι ένα μείγμα αντιτιθέμενων πραγματικοτήτων, μια
«παληά Αθήνα, τόσο γραφική, αλλά και σύγχρονη αντάμα, καινουργής,
ανακαινιζόμενη, και νεάζουσα […]».28 Πρόκειται για αντιθέσεις που σε ένα
αρκετά μεγάλο βαθμό είναι ενδεικτικές των αντινομιών που χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία της εποχής.
Ο Μητσάκης βλέπει το νεοπαγές έθνος να ταλαντεύεται μεταξύ του
Οθωμανικού παρελθόντος του και της τάσης του για εκμοντερνισμό και
οραματίζεται, όπως και ο Ροΐδης, την προσαρμογή της χώρας στα δυτικά
πρότυπα. Στο διήγημα «Το Βάπτισμα» ο αφηγητής φαίνεται να στέκεται
κριτικά απέναντι στον πρωταγωνιστή Γεώργιο Σαράντη, ο οποίος δεν
26 Η ένδειξη «Αθηναϊκαί Σελίδες» εμφανίζεται ως επίτιτλος ή υπότιτλος στα περισσότερα
από τα χειρόγραφα του Μητσάκη και τα κείμενά του που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο της
εποχής.
27 “Τον κυκεώνα, ον παριστά παρ’ ημίν πολιτεία άμα και κοινωνία, του εθνικού οικοδομήματος το ασυμπαγές έτι και ακατάρτιστον, ουδαμού θα ηδύνατό τις να εύρη ούτω
προφανώς εικονιζόμενον όσω εις την incohérence των βιοτικών έξεων και φαινομένων”,
Μιχαήλ Μητσάκης, “Η ζωή εις την πρωτεύουσαν”, (1887) στο Το έργο του, σ. 66-67.
28 Μιχαήλ Μητσάκης, Αφηγήματα και Ταξιδιωτικές Εντυπώσεις, Νεοελληνική Βιβλιοθήκη,
Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, τόμος Α΄, Αθήνα 2006, σ. 404.
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βαπτίζει το παιδί του περιμένοντας να «πάρουν πίσω» την Πόλη και να
το βαπτίσει τότε στην Αγία Σοφία. Ο αφηγητής σχολιάζει: «Αι πίστεις των
παρελθόντων χρόνων εκοιμήθησαν πλέον καλά εις τους τάφους των […]
τους ενθουσιαστάς διεδέχθησαν οι σκεπτικοί, τους πατριώτας οι κοσμοπολίται… […].29 Σημείο εκκίνησης του Μητσάκη είναι ότι η ανάγνωση της
πραγματικότητας της πρωτεύουσας μπορεί να οδηγήσει στη γνώση των
συστατικών στοιχείων της ταυτότητας του έθνους.30 Η ποικιλομορφία των
διαδραματιζόμενων σκηνών σε συνδυασμό με τις πολιτισμικές και κοινωνικές αντιθέσεις που χαρακτηρίζουν τον πληθυσμό της έχουν σαν αποτέλεσμα τα κείμενα και συνεκδοχικά η εικόνα της πόλης να χαρακτηρίζονται
από αποσπασματικότητα.
Ο συγγραφέας των «Αθηναϊκών Σελίδων» περιγράφοντας την πολύπλοκη αστική πραγματικότητα αποπειράται να προσδώσει διακριτή
ταυτότητα στην πόλη μετατρέποντάς την σε ένα εύκολα προσβάσιμο αντικείμενο. Όμως, οι θρυμματισμένες αποτυπώσεις της πρωτεύουσας στα
κείμενα αυτά ακυρώνουν τον αρχικό του στόχο και αποδεικνύουν ότι «η
πόλη αντιστέκεται στην απόπειρα γνωστικού και καθολικού προσδιορισμού της».31
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης: Αθήνα, πόλη–φυλακή
Αυτό που κυρίως διαφοροποιεί τα Αθηναϊκά διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από τα λοιπά κείμενα της αστικής πεζογραφίας αυτής
της περιόδου είναι η οριακή συρρίκνωση της εικόνας της πρωτεύουσας
και η επικέντρωση στις αθηναϊκές φτωχογειτονιές «κατά την δυτικήν εσχατιάν της πόλεως».32 Οι υποβαθμισμένες περιοχές του νοτιοδυτικού άστεως
μονοπωλούν το ενδιαφέρον του συγγραφέα, ο οποίος δεν κάνει καμία
αναφορά στο λαμπερό πορτραίτο της πόλης, στα επιτεύγματα του αστικού εκσυγχρονισμού ή στις πολυποίκιλες δραστηριότητες των μεσαίων και
ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Το αστικό τοπίο που αναδύεται μέσα
από τα Αθηναϊκά διηγήματα είναι ένας ασφυκτικά κλειστός και περιχαρακωμένος χώρος όπου βασιλεύει η φτώχεια, η εξαθλίωση και η ψυχική
συμπίεση.
Δεν θα ήταν άστοχο να υποστηρίξει κανείς ότι η αστική εμπειρία που
αναπαριστούν τα Αθηναϊκά διηγήματα συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με
την εμπειρία που είχε στην πρωτεύουσα ο ίδιος ο συγγραφέας. Ο αγώνας
του βιοπορισμού του εσωτερικού μετανάστη σ’ ένα αφιλόξενο περιβάλ29
30
31
32

Μιχαήλ Μητσάκης, ό.π., σ. 183.
Γεωργία Γκότση, Η Ζωή εν τη Πρωτευούση, σ. 291-92.
Ό.π., σ. 315.
Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, “Πατέρα στο σπίτι!”, Άπαντα, τ. 3, σ. 90.
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λον γίνεται σε πολλές περιπτώσεις το πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπει ο
Παπαδιαμάντης την Αθήνα. Το αυτοβιογραφικό στοιχείο του έργου του,
εξάλλου, έχει εκτενώς επισημανθεί και αναλυθεί από την κριτική,33 και
στην περίπτωση των Αθηναϊκών διηγημάτων εν μέρει εξηγεί την επικέντρωση του συγγραφέα στον κόσμο των ταπεινών που διαβιούν «εις τας
συνοικίας τας σκοτεινάς, εις τας ανηλίους τρώγλας» και στα «πλάσματα
παραπονεμένα, εξ ατυχιών, εξ ελλείψεων πολλών».34
Όμως, κατά την άποψή μας, η αρνητική πρόσληψη του άστεως από την
πλευρά του Παπαδιαμάντη ξεφεύγει από το πλαίσιο της απλής καταγραφής των βιωμάτων του σε έναν χώρο του οποίου ποτέ δεν ένιωσε οργανικό
κομμάτι. Η αποκλειστική ενασχόληση με τους κοινωνικούς παρίες και την
κοινωνική αθλιότητα και η ανάδειξη της πιο σκοτεινής και θλιβερής αστικής πραγματικότητας μαρτυρούν τον έντονο σκεπτικισμό ενός κοινωνικά
ενσυνείδητου συγγραφέα, ο οποίος, διαισθανόμενος τα σοβαρά προβλήματα που εγκυμονεί η αστικοποίηση, αμφισβητεί την ευημερία που αυτή
υπόσχεται.
Παρά το γεγονός ότι ο Παπαδιαμάντης δεν υιοθετεί τη σκληρή και
κατά μέτωπον κριτική στάση του Ροΐδη, στα κείμενά του ανιχνεύεται μια
λανθάνουσα επικριτική στάση απέναντι σε οχληρά κοινωνικά φαινόμενα. Η φτώχεια, η θυματοποίηση των κοινωνικά αδυνάμων και η απουσία διεξόδου αποτελούν κυρίαρχα θεματικά μοτίβα των Αθηναϊκών διηγημάτων. Βέβαια, η αναμέτρηση με ζοφερά κοινωνικά φαινόμενα διατρέχει
το σύνολο της διηγηματογραφίας του Παπαδιαμάντη, δεδομένου ότι σε
πολλά από τα διηγήματα που διαδραματίζονται στη Σκιάθο δεσπόζει η
περιγραφή καταστάσεων που προκαλούν τον αποτροπιασμό. Αυτό όμως
που αξίζει να επισημανθεί είναι το γεγονός ότι ενώ στα Σκιαθίτικα διηγήματα η ζωή φαίνεται να έχει και χαρούμενες όψεις, στο αστικό περιβάλλον η
ελπίδα ή η αισιοδοξία δεν βρίσκουν χώρο για να ανθίσουν. Ας μην ξεχνάμε
ότι το σύνολο των Αθηναϊκών διηγημάτων γράφεται μετά το 1890, όταν
τα σημάδια της εκβιομηχάνισης και της αστικοποίησης είναι κάτι παραπάνω από ορατά. Θα μπορούσε λοιπόν να ισχυριστεί κανείς ότι η ταύτιση
της πόλης με φυλακή που εγκλωβίζει ψυχικά και εξουθενώνει σωματικά και
ηθικά τους κατοίκους της καταδεικνύει τη στάση του συγγραφέα απέναντι
σε μια αμφίβολης ποιότητας νεωτερικότητα.
33 Το αυτοβιογραφικό στοιχείο του παπαδιαμαντικού έργου έχει αναλυθεί εκτενώς από
τον Παναγιώτη Μουλλά στο Α. Παπαδιαμάντης Αυτοβιογραφούμενος, Αθήνα: Ερμής,
1991. Ειδικότερα, για το αυτοβιογραφικό στοιχείο στα Αθηναϊκά διηγήματα βλ. Θανάσης Παπαθανασόπουλος στο «Ανθρωπογεωγραφία του άστεως στα Αθηναϊκά διηγήματα του Παπαδιαμάντη» και Μάρη Θεοδοσοπούλου, Μετ’ έρωτος και στοργής, κείμενα
για τον Παπαδιαμάντη, Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη, 2001.
34 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, “Οι Παραπονεμένες”, Άπαντα, τ. 3, σ. 194.
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Η αντίστιξη μεταξύ παρελθόντος και παρόντος, χωρίς να αποτελεί τον
θεματικό πυρήνα, υποβάλλεται στα περισσότερα Αθηναϊκά διηγήματα
μέσα από την παρουσίαση καταστάσεων που υπογραμμίζουν τη διάλυση
της συνοχής της κοινότητας. Η πρωτεύουσα και ο αναδυόμενος αστικός
τρόπος ζωής παρουσιάζονται ως υπεύθυνα για τον κατακερματισμό της
αλληλεγγύης και την κατάργηση της ζεστασιάς στις ανθρώπινες σχέσεις.
Η σπαρακτική διαπίστωση της κεντρικής ηρωίδας στο διήγημα «Το θαύμα
της Καισαριανής» (1901) επικυρώνει την εικόνα μιας απρόσωπης και
αφιλόξενης πόλης: «Τότε ήτον άλλος κόσμος. Οι άνθρωποι είχαν πόνο,
είχαν αγάπη αναμεταξύ τους. Εύρισκες πολλούς καλούς ανθρώπους, κι
εδώ μέσα, και στα βουνά έξω. Το είχαν σε καλό τους να δίνουνε. […] Άλλος
κόσμος τότε! Πού κείνα τα χρόνια».35 Μέσα από αυτό το πρίσμα μπορούμε
να ερμηνεύσουμε το κυρίαρχο αίσθημα της μοναξιάς και της απομόνωσης
που συνέχει τους ήρωες των Αθηναϊκών διηγημάτων. Περιθωριοποιημένοι
στο ασφυκτικό πλαίσιο των «πενιχρών οικημάτων» και των «χαμογείων
δωματίων» και αποκλεισμένοι από τη ζωή της πόλης οδηγούνται σε αδιέξοδο. Εν ολίγοις, τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη εμμένουν στην αποτύπωση θραυσμάτων από την εικόνα της πόλης, η οποία με τη σειρά της
θρυμματίζει τον ψυχισμό των κατοίκων της.
Επίλογος–Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η Αθήνα της περιόδου 1890-1910 είναι μία
πόλη που αναζητά να βρει τον βηματισμό της, παλινδρομώντας ανάμεσα
στο παλαιό και το σύγχρονο, το οθωμανικό παρελθόν και το ευρωπαϊκό
μέλλον, τις παραδοσιακές αξίες και τον κοσμοπολιτισμό. Με άλλα λόγια,
είναι μια πόλη σε αναζήτηση ταυτότητας. Παράλληλα, οι προσπάθειες
αστικού εκσυγχρονισμού και η αθρόα μετακίνηση αγροτικών πληθυσμών
στην πρωτεύουσα δημιουργούν νέα δεδομένα που ελκύουν το ενδιαφέρον
πολλών πεζογράφων, οι οποίοι έχουν ήδη θητεύσει στο αγροτικό διήγημα,
να στραφούν στο άστυ και να αναπαραστήσουν τη φυσιογνωμία του. Τα
κείμενα αυτά, προορισμένα να δημοσιευθούν στον περιοδικό τύπο της
εποχής, επιχειρούν να πληροφορήσουν τον αναγνώστη αποκαλύπτοντας
φανερές και κρυμμένες πτυχές της πόλης, αλλά και να εκθέσουν οχληρά
κοινωνικά φαινόμενα. Παρά τις ειδολογικές τους διαφοροποιήσεις, τα
κείμενα που επιλέξαμε φαίνεται πως συγκλίνουν στην αρνητική σημασιοδότηση του άστεως.
Οι διαφορετικές θεάσεις της πόλης, έτσι όπως φανερώνονται μέσα από
τα κείμενα, μαρτυρούν διαφορετικές τάσεις στην αναπαράσταση του αστι35 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, “Το Θαύμα της Καισαριανής”, Άπαντα, τ. 2, σ. 355.
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κού τοπίου, τάσεις που σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με συγκεκριμένες
ιδεολογικές στάσεις. Έτσι, η αποκήρυξη της πρωτεύουσας συνδέεται με
την αντίστιξη πόλης–υπαίθρου, την αναντιστοιχία ανάμεσα στο ελληνικό
και τα ευρωπαϊκά άστεα και την ταύτιση του αστικού χώρου με το κακό.
Ο Κονδυλάκης και ο Μητσάκης επιχειρούν να αποτυπώσουν μια
συνολική εικόνα την πόλης: ο πρώτος με τους Αθλίους των Αθηνών, σε
μια προσπάθεια να περιγράψει το πανόραμα της αθηναϊκής κοινωνίας
της εποχής, δίνει την εικόνα μιας πόλης που από τη μία αναπτύσσεται
και εκσυγχρονίζεται, από την άλλη, όμως, μαστίζεται από τη δράση του
υποκόσμου, την ανομία, τη διαφθορά, την ηθική έκπτωση και τη σήψη των
ανθρώπων που κατοικούν σε αυτή. Ο δεύτερος, υιοθετώντας την τεχνική
του πλάνητα-αφηγητή, γυροφέρνει στους δρόμους της πόλης αναζητώντας
μέσα από τα πολλαπλά της πρόσωπα να συνθέσει μια ενιαία εικόνα της. Η
αποσπασματικότητα, όμως, των περιστατικών που συλλαμβάνει ο φακός
του φιλοπερίεργου αφηγητή μαρτυρά τη ρευστή φύση του άστεως, που
αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στο παλαιό και το καινούργιο. Από την άλλη,
ο Ροΐδης και ο Παπαδιαμάντης εμμένουν σε πιο αποσπασματικές απεικονίσεις του άστεως. Η επικέντρωση του Ροΐδη στις απειλές που εγκυμονεί η
πόλη για τους κοινωνικά αδύναμους είναι δηλωτική της κοινωνικής ενεργοποίησης του συγγραφέα: η καυστική σάτιρα και το δηκτικό ύφος του
κοσμοπολίτη αστού στοχεύουν στην αναμόρφωση της αθηναϊκής κοινωνίας. Τέλος, ο Παπαδιαμάντης που βλέπει την πόλη από την σκοπιά του
εσωτερικού μετανάστη στην πρωτεύουσα επικεντρώνεται αποκλειστικά
στις αθηναϊκές φτωχογειτονιές, κάνει λόγο για ένα ζοφερό αστικό τοπίο,
που συνθλίβει τους κατοίκους του και από το οποίο δεν υπάρχει ελπίδα
διαφυγής. Η Αθήνα για τον Παπαδιαμάντη συμβολοποιεί τη νεωτερικότητα, η οποία για τον συγγραφέα φαίνεται να έχει δυσοίωνες συνδηλώσεις.
Τέλος, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι μια πιο ενδελεχής μελέτη της
αστικής πεζογραφίας αυτής της περιόδου θα φέρει στο φως ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τη συστηματική ενασχόληση με το άστυ που θα
κυριαρχήσει από το 1920 και εξής με τα πεζογραφήματα του Δημοσθένη
Βουτυρά και το αστικό μυθιστόρημα της γενιάς του ’30.
•
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La fragata Arapiles y el vicecónsul de España en Atenas.
Tres imágenes de Grecia (1871-1873)
Salvador F. Martín Montenegro

En 1891, daba a la estampa el editor Pascual Aguilar en la colección Biblioteca Selecta una obra del dramaturgo Enrique Gaspar y Rimbau titulada
Viaje a Atenas (1872-1875). Recogía este texto sus impresiones y opiniones sobre Grecia durante su estancia en la capital helena como vicecónsul
de España. De esta forma, se hacía llegar a un público más amplio unos
escritos que habían sido publicados mucho antes, entre julio de 1871 y
diciembre de 1873, en un marco más restringido, el folletín del periódico
valenciano Las Provincias. El texto impreso en este diario llevaba por título
Cartas de Atenas y vio la luz en siete epístolas, aunque en doce entregas, las
cuatro primeras entre julio y diciembre de 1871, la quinta en junio de 1872,
la sexta y la séptima en febrero y noviembre, respectivamente, de 1873.1
Las diferencias entre el libro y las cartas son pequeñas, algunas son sólo
correcciones de erratas o de estilo, que, a veces, ni siquiera son las apropiadas. Otras, en cambio, merecen destacarse por su pertinencia como el
cambio de título, la conversión de las cartas en capítulos con sus índices de
contenido2 y la supresión de todas las fórmulas epistolares iniciales y finales:
encabezamiento, saludo y despedida, v. gr., “Primera. / Sr. Director de Las
Provincias./ Valencia./ Atenas 18-30 de junio de 1871./ Mi querido amigo:”
1

2

Las cartas van dirigidas al director del periódico, Teodoro Llorente, y están fechadas de
la forma que sigue: 1.ª (18/30-VI-1871); 2.ª (4/16-VII-1871); 3.ª (20-VIII/1-IX-1871); 4.ª
(14/20-XI-1871); 5.ª (18/30-V-1872); 6.ª (20-XII-1872/1-I-1873); y 7.ª (11/23-VI-1873).
La relación entre las cartas y los capítulos es la que sigue: 1.ª (cap. primero, “De Valencia al Pireo”, 5-18); 2.ª (cap. segundo, “El puerto.- Fisonomía de Atenas.- Indumentaria”, 19-36); 3ª. (cap. tercero, “La fragata Arapiles.- Etimología del nombre de Atenas.El Acrópolis”, 37-43, y cap. cuarto, “Historia política de Atenas.- Sus ruinas”, 45-84); 4.ª
(cap. quinto, “Ceremonias.- Bautizos, bodas, entierros”, 85-98); 5.ª (cap. sexto, “Costumbres.- Las cuaresmas.- Las visitas.- El café á la turca.- El narghilé.- El año nuevo.- El
Carnaval.- Poros.- Queseriani.- El Parnaso y Byron.- La Semana Santa.- La pascua
de Resurrección”, 99-111); 6.ª (cap. séptimo, “Un paseo á Maratón”, 113-136) y 7.ª
(cap. octavo, Ciencias, artes, literatura, industria y comercio”, 137-148, y cap. noveno,
“Influencia del teatro griego sobre la dramática general.- Su desarrollo.- Sus tendencias.Su fin”, 149-170).
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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o “Hasta muy pronto./ Su amigo,/ Enrique Gaspar.” Igualmente importante,
en este sentido, es que todas las referencias que dentro del texto aluden al
destinatario (usted) desaparecen o son sustituidas por formas impersonales, el verbo en primera persona del plural o el término “lectores” como en
los siguiente ejemplos: “Además, ya sabe V.” [“ya se sabe”]; “Como ve V. por
esto” [“Como se ve”]; “Y ahí tiene V. a los mismos perros…” [“y vemos”];
“Ya sabe V. que entre nosotros” [“Sabemos”]; “Ya lo veo a V. comentando a
priori…” [“Ya veo a mis lectores”].
Asimismo, se omiten algunas veces fragmentos de textos más amplios,
como la información que se inserta en la carta tercera sobre las erratas de
la carta segunda o el párrafo final de la carta tercera. Todos estos cambios
tienen como función convertir las cartas en un relato de viajes, algo que
realmente no se consigue, porque el modo epistolar del texto y el medio
periodístico en que se publica lo impiden en parte, ya que han sido escogidos ex profeso parar generar expectación, dotar de unidad a contenidos
diversos, actuales, novedosos, pero no necesariamente concatenados narrativamente, y, a la vez, permitir ampliar o reducir el número de entregas o
espaciarlas más o menos, dependiendo del interés de los lectores y de las
posibilidades del autor. De hecho, las cartas no finalizan con el regreso del
viajero a España, sino con unas disquisiciones sobre la evolución del teatro
desde la antigüedad griega hasta la actualidad.
El texto de Gaspar contiene escasas referencias temporales, la mayoría
se concentran en las tres primeras cartas, que son las que más se ajustan al
modelo del relato, pues en ellas se narran las vicisitudes del viaje de Valencia al Pireo y las primeras impresiones de Atenas. Las restantes cartas se
dedican a describir cuestiones específicas relacionadas con las costumbres,
la historia antigua, los restos arqueológicos, la realidad cultural y artística,
etc. Por otro lado, en el libro la información pierde parte de su vigencia,
pues no debe olvidarse que entre uno y otro texto hay unos 20 años de diferencia. Igualmente, se comete un error visible en el título, diríamos que
consciente,3 al consignarse que la experiencia de la que se da cuenta sucede
durante la etapa de 1872 a 1875, pues las cartas se escriben y se editan entre
1871 y 1873. Cuatro de las siete ven la luz en 1871 y la última se redacta en
junio de 1873. Enrique Gaspar, como sabemos, llega a Grecia en junio de
1871 y no en 1872. A finales de 1874 recibe la orden de traslado al viceconsulado de España en Saint-Nazaire y “la conformidad a su nuevo nombramiento la da ya desde Valencia en el mes de enero” y toma posesión de
3

Tanto en el texto periodístico como en el libro se consigna que el viaje se inició el 9 de
junio de 1871.
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su nuevo puesto en marzo.4 Por tanto, parece claro que ninguna parte del
libro, salvo la corrección de las erratas y los cambios que hemos señalado,
fue compuesta ni inspirada con posterioridad a junio de 1873. El libro es
sólo una reedición con algunas pequeñas correcciones de las cartas y su
valor estriba en que dio a conocer a un mayor número de lectores unos
textos condenados seguramente al olvido y cuyos contenidos, aunque relativamente envejecidos, seguían interesando a los españoles.
El 16 de julio de 1871, al poco de ocupar Enrique Gaspar su puesto en
Atenas, fondeó en la bahía de Faliro la fragata española Arapiles. De este
suceso da cuenta emocionado5 nuestro diplomático, quien escuetamente
nos recuerda el gran interés que instituciones y particulares mostraron por
facilitar a la comisión científica los medios necesarios para llevar a cabo su
tarea. Gaspar, como representante del gobierno español, se puso inmediatamente a disposición de los marinos, atendiéndoles con celo y convirtiéndose en un distinguido e inestimable guía que supo escoger los momentos
y medios adecuados para conmover aún más si cabe a los ya de por sí motivados viajeros:
Apenas llegamos á aquellas aguas, y hecho por la fragata el saludo á
la plaza, se presentó á bordo el distinguido literato español D. Enrique
Gaspar, honra de la musa valenciana, que ejercia el cargo de Vice-cónsul
en Atenas, y recibiéndonos con una distinción y esmero que nunca agradeceremos bastante, tuvo el buen acuerdo de conducirnos á la capital,
no por el moderno ferro-carril, que enlaza el Pireo con Atenas, abierto á la explotación desde la primavera de 1869, sino por el camino de
carruajes, en el cual, y apenas se deja la población, se ven los vestigios de
la antigua muralla, y en la misma via sobre que rueda la carosa las obras
del largo muro que enlazaba el Pireo con Atenas.
[…]
Antes de llegar al que nos sirvió de morada durante nuestra permanencia en Atenas, que fué el bien servido hotel de Inglaterra, habia
cerrado completamente la noche, ó mejor diríamos habia sucedido al
dia del sol, el dia tranquilo, soñador y apacible de la luna. Nuestro querido guia el mencionado Enrique Gaspar; nos llevó á disfrutar de la admi4
5

Daniel Poyán Díaz, Enrique Gaspar. Medio siglo de teatro español (Madrid: Gredos,
1957), v.1, 58.
El siguiente fragmento se suprime en el libro: “En este momento vienen á anunciarme
que la fragata Arapiles ha dado fondo en el Pyreo. ¡Ay! Qué abrazo se va á llevar mi
España en cuanto vea al comandante! (Enrique Gaspar, “Cartas de Atenas,” Las Provincias, 11-8-1871, 2).
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rable vista que ofrecen los monumentos griegos y romanos á la luz de
la luna […].
Lo que en aquellos momentos pasó en mi inteligencia no puedo
explicarlo. El mundo real desapareció ante mi vista, y creyéndome trasportado á los tiempos remotos de la antigua historia de aquella ciudad,
creí ver levantarse é irse perdiendo de nuevo en la sima de lo pasado,
hombres y acontecimientos […].6

La fragata acorazada Arapiles se encontraba en junio en Nápoles en
representación de España en la Exposición Marítima Internacional que allí
se celebraba. Zarpó de la rada de esta ciudad el 7 de julio con destino al
Mediterráneo oriental con el “objeto de que la bandera española recorriese
algunos puntos de Grecia y Turquía y otros de Oriente”, obtener información precisa del estado de cultura y progreso de estos países y de sus necesidades comerciales con vistas a una posible y futura relación comercial. Este
inicial propósito se vio enriquecido a posteriori con otro no menos interesante: efectuar trabajos históricos y arqueológicos y estudiar in situ los usos,
costumbres, tradiciones, etc. de las poblaciones visitadas y allegar objetos
para el Museo Arqueológico Nacional. Esta tarea quedó en manos de una
comisión presidida por uno de los promotores del proyecto, Juan de Dios de
la Rada y Delgado, director de la Escuela Superior de Diplomática y miembro de la Real Academia de la Historia, quien daría a la luz la memoria científica del viaje en tres extensos volúmenes fechados respectivamente en 1876,
1878 y 1882 con el título de Viaje a Oriente de la fragata de guerra Arapiles y
de la Comisión científica que llevó a su bordo, adornada con láminas hechas
de los dibujos realizados en el terreno por el artista de la comisión Ricardo
Velázquez, miembro de la Real Academia de San Fernando. La escala en
Grecia se limitó a El Pireo y Atenas y se describe en los tres últimos capítulos
del primer libro. Sin embargo, debido al derrotero del buque la información
sobre la cultura y la presencia helénica está presente en los tres volúmenes.
Rada pretende en su obra darnos siempre una imagen objetiva y verídica
basada en la observación personal de los lugares vistos y en el empleo de la
bibliografía existente. Ahora bien, su visión de la historia es providencialista
y sus juicios morales están condicionados por sus arraigadas creencias católicas. Para él, la religión y el deber son las dos ideas fundamentales sobre las
que se cimenta la felicidad personal y colectiva del hombre.
Siguiendo las instrucciones dadas por el Almirantazgo al comandante
de la fragata, el buque no podía detenerse más de cinco días en cada escala,
6

Juan de Dios de la Rada y Delgado, Viaje a Oriente de la fragata de Guerra Arapiles…
(Barcelona: Emilio Oliver y cía., 1876), v.1, 495-96.
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lo que supuso una importante traba para el cumplimiento de los fines científicos de la expedición, a la que se sumó la falta de recursos económicos,
que después de su estancia en Grecia estaban casi agotados. Las peticiones
de nuevos fondos “no fueron atendidas jamás. Privados de este modo de
todo subsidio, para subvenir a los gastos corrientes y más perentorios […],
el Comandante de la fragata prestó a la Comisión durante el viaje más de
3.000 francos, unas 1.500 pesetas de la época”.7 Por contra, el hecho de que
también se ordenara a los oficiales del navío que tomaran detallados apuntes históricos y geográficos y especialmente sobre el “estado actual, cultura,
industria, progreso moral y material y relaciones comerciales” de los lugares que se visitaran, enriqueció la recogida de datos.8
Esta última recomendación de la superioridad es la que seguramente
le permitió a Vicente Moreno de la Tejera, joven en aquel entonces de 23
años y segundo médico de la dotación del Arapiles, escribir el tercero de los
libros del que nos hacemos eco en este artículo, que publicó presumiblemente seis años después, en 1877, cuando ya había abandonado el servicio
de las armas, con un título bien expresivo del itinerario del buque, Diario
de un Viaje a Oriente. Argel, Nápoles, Pompeya y el Vesubio, Sicilia, Grecia,
el Archipiélago, Turquía y Egipto.9 La obra de este militar es bien distinta de
la de Juan de Dios de la Rada. Por un lado, su voz personal está presente
en cada página, lo que lo convierte, como afirma Pablo Martín Asuero, en
protagonista absoluto de su relato10 y, por otro, muchas de sus impresiones
se tiñen de su pensamiento ideológico. Moreno de la Tejera, quien también
señala la amabilidad de Enrique Gaspar, era masón, correligionario de Pi
y Margall, enemigo de todo despotismo y contrario a cualquier fanatismo
religioso. Para él, la redención y la felicidad del hombre sólo podían conseguirse por medio del progreso y la ciencia. Ajustándose, por tanto, a este
ideario, que reafirma constantemente, confecciona un relato conciso, priva7

José Pascual González, “Las Jornadas en Siria y Palestina de Juan de Dios de la Rada y la
expedición de la fragata de guerra Arapiles,” en El Renacimiento del Oriente Próximo y
Egipto. Viajes, descubrimientos, investigaciones (Madrid: Universidad Autónoma, 2000).
8 Rada, Viaje a Oriente, 7.
9 Moreno de la Tejera inicia su relato en Barcelona, donde el buque se encontraba
fondeado y en donde se recibe la orden de dirigirse a Argel para defender los intereses
españoles en la zona ante la insurrección de las cabilas contra el gobierno francés. Rada,
por su parte, lo comienza desde Madrid y da cuenta precisa, en el capítulo primero, del
viaje de la comisión hasta Nápoles describiendo su paso por Bayona, Marsella, Génova,
Civita-Vecchia y Capri. Muchos años más tarde, en 1924, Ramón Estrada y Catoira, que
formó parte de la tripulación como guardiamarina de primera clase, publicaría también
sus recuerdos del viaje en la Revista General de Marina.
10 “La imagen española del ejército otomano (1784-1907),” Espacio, Tiempo y Forma, serie
V, t.10 (1997): 20.

128

Salvador F. Martín Montenegro

tivo, que pretende ser ecuánime y en el que desmitifica desde un principio
la literatura de viajes, que ha nutrido su imaginación, a la que califica de
subjetiva, exagerada, pintoresca cuando no de mistificadora. A lo largo de
sus páginas, el autor desvela repetidas veces la falta de lirismo de la realidad, como lo ilustra, por ejemplo, en su paso por Troya y Lesbos:
– Aquí fué Troya, – exclamé con orgullo en los campos de Besika,
contemplando una inmensa llanura estéril muy semejante á algunos
sitios de la Mancha.
Esta es la pátria de Saffo, – dije, ó quise decir, al desembarcar en la
isla de Mitilene (antigua Lésbos), mientras me tapaba apresuradamente las narices porque nuestro bote habia varado removiendo un fondo
de pestilente fango. […] Y al entrar en Lésbos por tan extraño sitio…
¡adios poesía! Pero Saffo… Más vale no pensar en ella ni registrar su historia, no vaya á salir también el cieno á la superficie.11

Enrique Gaspar es uno de los primeros españoles que nos da noticias
de primera mano de la moderna Atenas y del joven estado heleno. Cuando
llega a la capital griega lo hace como un joven diplomático con buenas
relaciones, pero con escasa experiencia, que ha accedido al puesto tras el
preceptivo examen en 1869. Atenas era su segundo destino tras su permanencia de no buen recuerdo en Sète (Francia), también como vicecónsul de
España, y este nuevo nombramiento no sólo le sorprendió gratamente sino
que le permitía hacer realidad su anhelado deseo de conocer Grecia, lo que
transmite con visible emoción a sus lectores desde la primera carta cuando
nos dice: “en éxtasis profundo oigo fragmentos de la Iliada”. […] El día de
la llegada “llama á la puerta. Un viento huracanado me obliga a trasponer
la de mi camarote; pero me hallo tan cerca de veintitres siglos atrás, que no
puedo conciliar el sueño ante un tan próximo porvenir del pasado”.12
Resultaba, pues, inevitable que Enrique Gaspar, como tantos otros,
pagara su tributo de admiración a la Grecia eterna dedicando una de las
cartas, la tercera, a describir a grandes rasgos los monumentos de la Acrópolis y sus alrededores y la historia política y filosófica de la ciudad desde
la antigüedad. Estas aportaciones, que incluían también algunas páginas
sobre la historia reciente de Atenas, como remate del capítulo, eran sin
duda interesantes, y así lo debió entender el director del periódico, porque
11 Vicente Moreno de la Tejera, Diario de un viaje a Oriente. Argel, Nápoles, Pompeya y
El Vesubio, Sicilia, Grecia, El Archipiélago, Turquía y Egipto (Madrid: Imp. de Manuel
Martínez, 1877?), XIII.
12 Gaspar, “Cartas,” 25-7-1871, 2.
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esta carta fue publicada en seis entregas y no en una como el resto de las
epístolas. Sin embargo, aunque se trataba de una información sumamente
atractiva para los lectores, no era novedosa ni tampoco era fruto único de
la observación, sino una síntesis de reputadas opiniones ajenas interpoladas por algunas impresiones personales. Afortunadamente para los lectores este obligado tributo a la Atenas clásica sólo era una parte de un todo
más diverso, variado y vital. Hacemos esta observación porque una actitud bien distinta es la que toma Moreno de la Tejera, contraviniendo de
alguna manera su forma de pensar. Nuestro joven médico, que antes de
llegar a Atenas se había interesado por describir imparcialmente la vida
y el ambiente de los lugares visitados, cuando pisa las calles de la capital
helena se deja llevar, en los tres capítulos que le dedica, por su admiración
por los restos prestigiosos de su pasado clásico y pierde de vista totalmente
la ciudad moderna. No le interesa, nos afirma, ese pueblo mísero que vive
al lado de esas ruinas gloriosas, ni sus humildes viviendas, ni sus iglesias
pintorreadas, ni su palacio real que parece un cuartel. Y, por si quedara
alguna duda, termina de forma lapidaria: “No destruyamos con mezquinas impresiones la impresión solemne que han despertado en nosotros los
restos de la antigüedad”.13
También Enrique Gaspar había señalado la miseria de los arrabales de
Atenas y el peligro de que el viajero se dejara llevar por esa primera impresión, por eso señaló en su relato que esa sensación se acababa desde que el
landó se adentraba en la calle Ermou. No resulta, por tanto, extraño que
criticara esa asentada opinión rutinaria poniendo como ejemplo el relato,
a su entender plagado de errores, de Antonin Proust “Un hiver a Athènes
(1857-1858)” editado en 1862 en el “nouveau journal des voyages” Le tour
du monde, que los lectores españoles pudieron leer traducido en el primer
volumen del libro La vuelta al mundo. Viajes interesantes y novísimos por
todos los países editado por Gaspar y Roig en 1864. Proust en esta crónica
no disimulaba su desagrado por Atenas, a la que consideraba un poblachón
alemán con un urbanismo parecido a una torta de Epifanía, cortada en
cuatro porciones casi iguales, hasta el punto, afirmaba irónicamente, “que
si los griegos no tuvieran muchas y buenas razones para querer fuera de
Constantinopla a los turcos, el solo deseo de deshacerse de su capital sería
una razón muy suficiente”. Según él, los alemanes, que habían “elegido la
situación de la moderna Atenas”, se creyeron atenienses, y para probar su
aticismo levantaron un palacio de mármol pentélico (el actual Parlamento)
señalando “la distancia que separa á un artista griego de un arquitecto de
13 Moreno, Diario de un viaje a Oriente, 134.
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Munich”. No puede, pues, sorprendernos que Enrique Gaspar quisiera
deshacer esa falsa imagen y que no modificara su opinión en la reedición
de sus cartas, ya que aún en 1882 los juicios de Proust, que hacían referencia a la Grecia de Otón I y no a la de Jorge I, seguían formando en buena
medida el imaginario español sobre la nueva Atenas. Así, en la obra Europa
Pintoresca editada por Montaner y Simón como una descripción general
de viajes, “redactada por reputados escritores en vista de los trabajos de los
más distinguidos viajeros”, más de la mitad del capítulo dedicado a la capital helena es una copia casi literal de una parte del reportaje de Proust.
En cuanto a la obra de Juan de Dios de la Rada, se diferencia claramente
de las de Enrique Gaspar y Moreno de la Tejera tanto por su finalidad como
por la selección y tratamiento de la información, ya que es un extenso y
pormenorizado estudio histórico, mitológico y artístico de Atenas y de sus
yacimientos arqueológicos de más de 230 páginas, una memoria científica
con mucho trabajo de gabinete en que se ha procurado, se nos dice, “haber
a la mano las últimas publicaciones que se han hecho sobre la materia”.
Además, Rada añade un interesante apéndice sobre los cantos populares
de los Ródope.
Estas páginas, fruto en parte de la erudición, van dirigidas al estudioso
y no al lector ávido de novedades del periódico ni al lector amante de relatos curiosos y amenos. Sin embargo, la realidad contemporánea de Atenas
también está presente en el texto de Rada, aunque lógicamente en menor
medida que en Gaspar, pues sólo trata de forma escueta de su urbanismo y
arquitectura, de los pintorescos trajes de sus pobladores, de algunos de sus
edificios, del arte bizantino y de la mujer griega. De hecho, cuando se refiere
al estado actual del pueblo griego, lo que hace es reproducir las observaciones del Diario de navegación del comandante de la Arapiles. Rada confirma
las apreciaciones de Gaspar cuando nos dice que, con la construcción de
sus modernas barriadas, “Atenas es hoy una de las ciudades mas limpias y
mas regulares de Oriente, presentando un aspecto enteramente europeo”,
si bien no deja de recordar, como A. Proust, que en sus “principales vias
desemboca por ambos lados un verdadero dédalo de callejas irregulares,
que forman el núcleo de la ciudad, en las cuales es facilísimo extraviarse
sin un guía práctico”. 14 En otro orden de cosas, piensa que en Grecia se
conserva en los hombres la raza que sirvió de modelo a Fidias y Praxíteles,
mientras que no ocurre así en las mujeres, cuyo rebajamiento estético atribuye a las frecuentes mezclas de razas y la liviandad de las costumbres helenas. No obstante, añade que las griegas, si bien no destacan por su hermo14 Rada, Viaje a Oriente, 554.
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sura, pueden compararse sin temor con las mujeres de Occidente en cuanto
a discreción, cultura e instrucción. Por último, alaba la nueva arquitectura
griega, el estilo neogriego, y aconseja que sea obligatorio para los jóvenes
españoles pensionados en Roma viajar a Atenas, “si se desea que el antiguo arte griego sea bien conocido y pueda tener fructuosas aplicaciones”
en España.
Enumerativa y general es la información que Enrique Gaspar inserta
en la séptima y última de las cartas, que dedica a describir el panorama
contemporáneo artístico, cultural y científico de Grecia y que, a su vez, le
permite hacer una interesante digresión en defensa de la estética realista
que él profesaba. Sin embargo, al contrario que la carta tercera, aquí nos
encontramos con una información novedosa y poco conocida. Aunque
pueda pensarse que sólo se desea exhibir conocimientos con una relación
de autores, etapas, géneros, etc., que seguramente muy pocos lectores conocerían, la razón parece ser otra. Lo que se intenta, a nuestro entender, es
transmitir una imagen más real de Grecia, la imagen de un país joven, dinámico que con apenas “cuarenta años de existencia como Estado independiente” había que admirar no sólo por su pasado sino por los grandes pasos
que en tan breve lapso había dado en la senda del progreso y por su decidido empeño en modernizarse sin perder su identidad.
Por otro lado, los datos que Enrique Gaspar aporta en esta carta sobre
el movimiento intelectual griego no son tampoco expresión de una falsa
erudición. Estas líneas se escriben en junio de 1873, es decir, cuando llevaba
ya dos años en la ciudad. Durante este periodo, nuestro autor, hombre de
amplia cultura, de gran creatividad e imaginación, a la vez que persona
jovial, sensible y dinámica, se impregnó de la vida cultural ateniense.
Podríamos decir que se involucró en ella, como lo demuestra su pertenencia a la sociedad literaria El Parnaso, de la que relata en la carta quinta
una excursión literaria a Kesariani con motivo del octavo aniversario de
su fundación, así como su relación con Roídis, de quien destaca su carácter volteriano, con Ánguelos Vlajos, cercano a su estética realista, traductor al griego de La comedia nueva o El café de Leandro Fernández de Moratín, y por el que no oculta su admiración, o con Spiridon Vasiliadis, del que
recuerda que le dedicó su tragedia Skila.
Esclarecedor también es que Ioannis Kambouroglou tradujera al griego
en 1874 su comedia Los pasivos (Οι αδιάφοροι), escrita en Atenas y que
sería representada ampliamente en los territorios con presencia helénica,
y posteriormente las piezas dramáticas Los niños grandes y La levita.15
15 V. la carta que Kambouroglou le remite a Enrique Gaspar en 1898. La reproduce Poyán,
Enrique Gaspar, 169-71.
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Asimismo, debe subrayarse el hecho significativo de que la Asociación
Propagadora de la primera edición del Quijote por medio de la Fotografía
e Imprenta le confiará el trabajo de impulsar la traducción e impresión
al griego clásico y moderno del capítulo cuarenta y dos de la segunda
parte de El Quijote,16 que realizaría Ánguelos Vlajos.17 Pero, sin duda,
lo que nos demuestra la alta consideración en que se le tenía es la carta
que acompañada de 150 firmas redactaron sus amigos atenienses y que
se publicó el periódico L’Indépendance hellénique en marzo de 1874 para
evitar su traslado a otra legación.18
Por otra parte, Enrique Gaspar, bien conocedor del medio periodístico,
no sólo basa sus cartas en el aporte de su erudición con consideraciones
sobre la cultura contemporánea o la historia antigua griega, sino que las
enriquece con sus observaciones sobre la vida cotidiana, el ambiente y las
costumbres atenienses y griegas. De las siete cartas, podemos decir que más
de la mitad de ellas desarrollan estos temas y lo hacen siguiendo la estética
gasparina de ajustarse a la realidad y no desfigurarla, pero con una buena
dosis de humor e ironía, que las convierten en una obra literaria de agradable y gustosa lectura, que debió encantar a sus lectores valencianos. Y
decimos valencianos deliberadamente, porque Gaspar, levantino de adopción, para acercar la realidad cotidiana ateniense a sus lectores la compara
repetidas veces con la valenciana. Así, relaciona el jalvás con el turrón de
Jijona, señala que en Grecia también se venden chufas y mazorcas de maíz
asadas, el reparto de dulces y rosquillas al vecindario en los entierros le
recuerda la tradición de la bescuità, el camino del Pireo a Atenas le trae a la
memoria el del Grao a Valencia, lοs garbanzos tostados o στραγάλια, que
se venden en la calle, son los torrats o relaciona el pilaf de pollo o carne
con la paella. Siguiendo esta línea, tampoco ve Gaspar grandes diferencias entre España y Grecia en el orden político-administrativo. Igualmente,
destaca la sobriedad griega comparable con la española y afirma que los
griegos son “una raza admirable como belleza y sufrimiento”, que “parecen
españoles hablando griego”.19 Sin embargo, eso no le impide señalar la existencia de cierta picaresca en la vida pública, pues no sabe cómo es posible
que puedan subsistir con lo poco que ganan los muchos empleados de la
16 V. el epistolario de Enrique Gaspar a Francisco López Fabra en Poyán, Enrique Gaspar,
v.2, 105-9.
17 Marta Torres Santo Domingo, “El primer facsímil del Quijote: la aventura editorial de
Francisco López Fabra (1871-1879),” en El Quijote en las Bibliotecas Universitarias Españolas (Ciudad Real: Universidad de Castilla-La Mancha, 2005), 73-96.
18 La reproduce Poyán, Enrique Gaspar, v.1, 55-6.
19 Se insinúa que tal vez esta “similitud en las condiciones de carácter” podría deberse a la
presencia de los catalanes y aragoneses en el siglo XIII.
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administración:
lo que induce á preguntarse cómo pueden vivir los infinitos empleados cuyos haberes no pasan de cien drachmas. Lo único que yo sabré
contestarle á Vd. es que en este país todos tienen algo que les pertenece, y que de muchos pocos hacen un mucho; respecto á los que nada
poseen, tal vez vivan como suponen los mismos atenienses que me lo
han contado, comiéndose pedazos de moralidad administrativa.20

Asimismo, uno de los problemas que le parece más grave para la estabilidad del joven estado griego es el bandolerismo, que se equipara por
su persistencia al demi-monde de Francia, la miseria en Inglaterra o los
pronunciamientos en España. A esta cuestión dedica toda la carta sexta,
lo que ya de por sí nos indica su importación. La cuestión se toca, como
es normal en Gaspar, con claridad pedagógica y buenas dosis de humor.
La carta, tras una introducción aclaratoria sobre el origen del bandidaje,
la razón de su permanencia y la dificultad de su erradicación, deja paso
al relato de la variadas vicisitudes de una excursión que realizó con otros
cuatro compañeros a Maratón, que, aunque estaba a sólo cinco horas de
Atenas, era “el non plus ultra del desafío entre el riesgo y la curiosidad”,
porque en Grecia un paseo a más de dos kilómetros de los suburbios de la
capital suponía un riesgo.
Tampoco falta el recuerdo de la presencia española en Grecia, en el
presente con la llegada al Pireo de la fragata Arapiles o con la labor de
Eduardo de Aguirre, quien había reproducido y perfeccionado en Lavrion
los hornos castellanos, y en el pasado con la presencia de los catalanes y
aragoneses o la gesta de Lepanto. Es este un rasgo que comparten muchos
de los relatos de los viajeros españoles que visitaban Grecia, encontrar relaciones entre ambas culturas, labor nada sencilla que los lleva a repetir los
mismos lugares comunes. En este sentido, destaquemos que no se encuentran referencias en Gaspar a los judeoespañoles y sí, aunque no durante su
estancia en Atenas, en Rada y Moreno de la Tejera.
Como ya hemos dicho, Gaspar completa su reportaje con variados
datos sobre la vida cotidiana ateniense, que hacen referencia a costumbres
curiosas, que con seguridad hicieron las delicias de sus lectores, como el
código gestual del ναί y el όχι, el apego de los griegos por el bigote, el uso
del narguile, el consumo de “loukoumi” o el de café a la turca, algunas de
las cuales también encontramos en los otros dos viajeros, aunque no refe20 Gaspar, “Cartas,” 11-8-1871, 2.
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ridas a Atenas. También aporta información menos costumbrista, pero de
gran interés, sobre la ciudad y sus habitantes, por ejemplo, el precio de los
alquileres, la cuantía de los sueldos de los funcionarios, la vivienda, el urbanismo y las confesiones religiosas. En algunos casos, se pasa de la simple
enunciación a una descripción más detenida, aunque siempre breve, de
algunas ceremonias o prácticas relacionadas con el nacimiento, el bautizo,
el noviazgo, el casamiento y los funerales. Si bien no todas son de su gusto,
como los cortes en la espalda que se le hacían a los recién nacidos, que le
parece una costumbre bárbara, o el divorcio y las relaciones de los novios,
sus juicios críticos se envuelven siempre de una fina ironía y gracia, que
modera sus opiniones. A Gaspar seguramente le debió sorprender la autonomía de la que gozaba la mujer griega, que aunque relativa, era muy superior a la de las españolas. Así, el hecho de que las helenas tuvieran un mayor
protagonismo en la petición de mano, que los prometidos pudieran presentarse solos en público o pasear sin testigos, que la palabra dada de matrimonio pudiera romperse “por un incidente cualquiera” o que los esposos
pudieran divorciarse hasta cuatro veces eran normas sociales impensables en la sociedad española del momento y difíciles de admitir, aun para
Gaspar, quien en sus obras dramáticas había fustigado las actitudes hipócritas de la burguesía de su tiempo, especialmente en lo tocante al honor:
Sí, señor director, aquí la gente se casa, y si no le va bien, se divorcia,
ni más ni menos que como pudiera quitarse un par de botas que le hiciesen daño. Y vuelve á casarse y á divorciarse, con facultad para mudar
de calzado hasta cuatro veces, en que ya la ley supone que se ha tenido
tiempo de encontrar la horma de su zapato.
Esto es pensar con madurez y obrar con reflexión. Se toma el matrimonio á cala, como los melones, y si no gusta, navajazo á otro.21

Consecuente con su deseo de pintar el mundo ateniense, aunque fuera
de manera sucinta, nuestro vicecónsul también dedicó atención a describir
algunas de las fiestas más importantes del año. Considera, en esta cuestión,
que los griegos sobrevaloran, entre otras cosas, sus festividades y las ponderan con un desproporcionado entusiasmo, lo que inevitablemente lleva al
desengaño al observador imparcial. Así, la Semana Santa no está a la altura
de la notoriedad que se le quiere dar, el Año nuevo se reduce a un paseo
por las calles de Ermou y Eolo y “el Carnaval consta de cincuenta ó sesenta
máscaras, de las que dos terceras partes están compuestas de mugeres [sic]
21 Gaspar, “Cartas,” 30-12-1871, 2.
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con el traje albanés y hombres con el de palikari ó fustanela”. Sin embargo,
no se censura este exceso de amor por lo propio, porque “es el resultado
plausible de una exhuberancia [sic] de sentimiento, que permitiéndoles
penetrar en la esencia de los actos más pueriles, les hace abultar sus proporciones materiales”.22 Lo que le incomoda a Gaspar es que en España, una
nación con más méritos y que no tiene necesidad de exagerar su imagen,
sus ciudadanos no sean capaces de reconocer la valía de sus muchas maravillas y hacer del país un destino deseado por los viajeros europeos:
¿Suiza y los Pirineos valen mas que Astúrias y las Provincias, aseadas
y compuestas? ¿A los templos de Colonia, Strasburgo y Milán, no podemos oponer nuestras catedrales de Sevilla, Toledo y Búrgos? ¿La Alhambra, el Alcázar y la capilla del Zancarron, no son colosos ante la mezquita de Santa Sofía en Constantinopla? ¿Mérida y Tarragona son más
ingratas al recuerdo de la dominación romana que Nimes ó Avignon?
¿Si el coliseo de Roma nos pone en contacto con los césares, el anfiteatro de Sagunto no nos acerca á los héroes? ¡Quién ha dicho, en fin, que
Maraton sea más grande que Numancia?
¡Qué hermosa es España! ¡Cuándo volveré á verla!23

Podemos decir, para finalizar, que las cartas de Enrique Gaspar, al contrario que los textos de Moreno de la Tejera, que no se interesa por la moderna
Atenas, y Rada, quien por premura de tiempo y obligadas prioridades no
se acercó en demasía a la vida de la ciudad y del país, son seguramente uno
de los mejores documentos de su tiempo escritos en España sobre la realidad griega de la época, realizados, además, desde el inmejorable mirador
de Atenas por quien, por su cargo, su sensibilidad y juicio, conocía muy
bien el ambiente de la ciudad y de sus gentes. Por otro lado, Gaspar, salvo
excepciones, no se dedica a acumular datos, y aún menos a darnos sólo una
visión arqueológica; antes bien hace de cada una de sus epístolas capítulos, que le permiten recrear una imagen viva más acorde con la heterogénea realidad de la que es testigo. Y lo hace en un estilo ameno, sugestivo,
sugerente, a veces anecdótico, en el que la ironía y el humor todo lo relativizan. Para nuestro vicecónsul, las calles atenienses nunca están vacías, están
llenas de calor y de color: los cafés atestados de gente, el humo del narguile,
los bazares, los gritos de los vendedores, la música de Giovanni Pacini en la
plaza de Sintagma, la heterogénea multitud en la que se mezclan los europeos con el palikari que pasea con su señora, que viste el traje del Ática,
22 Gaspar, “Cartas,” 16-6-1872, 1.
23 Gaspar, “Cartas,” 16-6-1872, 2.
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el isleño confundiéndose con la campesina albanesa o el sacerdote griego
con el pastor protestantes, y en el fondo la Acrópolis a la luz de la luna
formando todo una imagen sorprendente, pero profundamente vital de la
nueva Grecia.
•
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Έλληνες λογοτέχνες-προσκυνητές στην Αθήνα (1833-1863).
Στοιχεία για μια πρωτογενή αναπαράσταση
της νεοελληνικής ταυτότητας
Δώρα Μέντη

Στις αρχές του 19ου αι. η εξοικείωση με τα διδάγματα του Διαφωτισμού
και η ανάπτυξη της εθνικής ελληνικής ιδέας, γαλούχησαν την επαναστατική διάθεση των Ελλήνων. Σημαντική για τη διεκδίκηση και τη διαμόρφωση μιας εθνικής ταυτότητας, κρίθηκε για τους νεοέλληνες διαφωτιστές
η σύνδεση με τους αρχαίους, σύνδεση που βασιζόταν κυρίως στην τοπική
ιστορία και καλλιεργήθηκε ως κοινή συνείδηση ανάμεσα στους κατοίκους της περιοχής.1 Με επίκεντρο την ιστορική συνέχεια οργανώθηκε και
το νεοσύστατο ελληνικό βασίλειο, οπότε και δοκιμάστηκε στην πράξη η
ενοποιητική της δύναμη μέσα από την προσπάθεια της οθωνικής διακυβέρνησης να δώσει κρατική υπόσταση σε μια πλειάδα από φυγόκεντρες
κοινωνικές δυνάμεις. Αποφασιστική σημασία στο εγχείρημα των Βαυαρών
είχε η μετεγκατάσταση της πρωτεύουσας στην Αθήνα στα 1834, αν και
επρόκειτο για στρατηγική επιλογή που αμφισβητήθηκε αρκετά στον καιρό
της.2 Η κεντρομόλος αυτή σύνδεση με το αρχαίο παρελθόν των Ελλήνων
εκπορευόταν κατά κύριο λόγο από τα μεγάλα ευρωπαϊκά κινήματα της
Αναγέννησης και του Διαφωτισμού, αλλά και τα ταξίδια των περιηγητών
στους αρχέγονους τόπους που λειτουργούσαν ως δίαυλος επικοινωνίας με
τις ρίζες του δυτικού πολιτισμού.
Οι περιηγήσεις της δυτικής πνευματικής ελίτ σε σημαίνοντες τόπους
της Ανατολής προήγαγαν τη γνώση και την αυτογνωσία των νεότερων,
οι οποίοι συγχρόνως απέδιδαν την οφειλόμενη τιμή προς τους αρχαίους,
έτσι ώστε το προσκύνημα σε πόλεις όπως η Αθήνα και η Ιερουσαλήμ να
1

2

Σχετικά με την «κοινή συνείδηση» που αποτελούσε αυτήν την περίοδο η σύνδεση με
την αρχαία Ελλάδα, βλ. ειδικότερα Νίκος Γ. Σβορώνος, Το ελληνικό έθνος. Γένεση και
διαμόρφωση του νέου ελληνισμού. Προλεγόμενα Σπ. Ι. Ασδραχάς, φιλ. επιμ. Ν. Βαγενάς, Αθήνα, Πόλις 2004, σ. 96-109.
Βλ. τις σχετικές εργασίες της Έλλης Δρούλια-Μητράκου, «Το «περί καθέδρας» ζήτημα.
Σκέψεις ενός εφημεριδογράφου», και του Βασίλη Κρεμμυδά, «Εις τας Αθήνας! Εις τας
Αθήνας!», στο, Εταιρεία Σπουδών [Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη], Εν έτει… 1834, Αθήνα,
2006, σ. 39-60, 63-74.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε πνευματική διαδρομή. Το ενδιαφέρον
της παρούσας εργασίας για το συμβολικό περιεχόμενο του προσκυνήματος στην Αθήνα, τη χώρα των Μουσών και της αρχαίας δόξας, δε συνδέεται ωστόσο με την ετεροτοπία που επισκέπτονταν οι ευρωπαίοι περιηγητές, στην προσπάθειά τους είτε να αναπλάσουν την ένδοξη εικόνα του
αρχαίου κόσμου είτε να στοχαστούν ατενίζοντας το τέλος του,3 αλλά
συναρτάται κυρίως με τον εθνικό πόθο και τα ιδεολογικά ερείσματα της
αναγέννησης που αποζητούσαν εναγωνίως οι ομογενείς, ευελπιστώντας,
όπως ο πολυπαθής Φαβίνης, να «επαναγάγουν την Ελλάδα εις την αρχαίαν
της λαμπρότητα, και να την καταστήσουν εφάμιλλον των πολιτισμένων
εθνών της Ευρώπης».4 Ως ομογενείς προσδιορίζονται ειδικότερα όσοι
επισκέπτες της Αθήνας αισθάνονταν Έλληνες εκ καταγωγής και συνέρρεαν στην πρωτεύουσα, με σκοπό να συνδράμουν στο νέο ξεκίνημα του
ελληνισμού. Ενστερνιζόμενοι σχεδόν απόλυτα το ρομαντικό εθνικό στόχο
της σύνδεσης με τους αρχαίους, οι ομογενείς λογοτέχνες πραγματοποίησαν το ιερό προσκύνημά τους στην Αθήνα και οραματίστηκαν με το έργο
τους την αναβίωση ένδοξων εποχών. Εύστοχη ή άστοχη τόσο η κεντρική
όσο και η ατομική επιλογή αυτού του συνταυτισμού, σύντομα αποδείχτηκε επίπονη και επισφαλής στην καθημερινή ζωή γηγενών και ομογενών, καθώς η επιδιωκόμενη σύνδεση με την απόμακρη αρχαία περίοδο της
ελληνικής ιστορίας ήταν εξαρχής προβληματική και αναντίστοιχη με άλλα
βασικά ενοποιά γνωρίσματα της νεόκοπης νεοελληνικής ταυτότητας, η
οποία σχηματιζόταν μέσα από μια σειρά μεταγενέστερα εξελικτικά στάδια,
στηριγμένη γύρω από τους άξονες της ομιλούμενης ελληνικής γλώσσας,
των προγόνων και της χριστιανικής θρησκείας.5
Ακόμα και η κορυφαία συμβολική συνάρτηση με την αρχαιότητα που
δηλώθηκε με τη μετεγκατάσταση της πρωτεύουσας στην Αθήνα από τη μια
μεριά ενίσχυε και από την άλλη υπονόμευε την ιδεολογική της στόχευση,
καθώς εξαρχής αποδείκνυε τη γενική δυσκολία να ταυτιστεί η παρακμασμένη τουρκόπολη με το αρχαίο ένδοξο άστυ, η μακρινή ανάμνηση του
οποίου γινόταν μόλις αισθητή χάρη στην Ακρόπολη και τα μνημεία. Μπρο3

4
5

Βλ. ειδικότερα, Παν. Μουλλάς, «Ρομαντικοί προσκυνητές: Chateubriand (1806) και
Lamartine (1832)», Ρήξεις και συνέχειες. Μελέτες για τον 19ο αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις
Σοκόλη 1993, σ. 167-211: 207-210 και Αθηνά Γεωργαντά, Αιών βυρωνομανής, Αθήνα,
Εξάντας 1992, σ. 17-51. Το θέμα μελετά αναλυτικά η Άρτεμις Λεοντή στο δεύτερο
κεφάλαιο «Ετεροτοπία: Επισκέπτες του πολιτισμού των ερειπίων», του βιβλίου της,
Τοπογραφίες ελληνισμού. Χαρτογραφώντας την πατρίδα, μτφρ. Π. Στογιάννος, Αθήνα,
Scripta 1998, σ. 81-122.
Γρηγόριος Παλαιολόγος, Ο Πολυπαθής (1839), Αθήνα, Νεφέλη 1989, σ. 227.
Βλ. ειδικότερα την προσέγγιση του Αλέξη Πολίτη, «Κρυστάλλωση της εθνικής συνείδησης», Ρομαντικά χρόνια. Ιδεολογίες και νοοτροπίες στην Ελλάδα του 1830-1880,
Αθήνα, Μνήμων 1993, σ. 30-35.
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στά στη θέα του άξενου τοπίου αλλογενείς και ομογενείς επισκέπτες αντιδρούσαν με αμηχανία, αιφνιδιασμένοι από τη διάψευση των φαντασιακών τους προσδοκιών. Ακόμα και ο ειδήμων Λουδοβίκος Ρος, ο, μετέπειτα,
πρώτος καθηγητής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο, αντίκριζε επιτιμητικά την πόλη τον Αύγουστο του 1832: «Αυτό δεν είναι αι ιοστεφείς και
περίφημαι Αθήναι. Αυτό είναι μονάχα ένας θεόρατος σωρός ερείπια, μία
άμορφη, ομοιόμορφη γκριζωπή μάζα στάχτης και σκόνης».6 Η αρνητική
αποτύπωση του τόπου είναι φανερό ότι υποχωρούσε και μεταβαλλόταν
μόνο μπροστά στην αίγλη του αρχαίου τοπίου με τα μισοθαμμένα μνημεία
του. Εκεί μάλιστα εντοπίζεται η βασική συναισθηματική διαφοροποίηση
ανάμεσα στο βλέμμα κάθε επισκέπτη που αντικρίζει αρχικά την εικόνα
της πόλης και στη συνέχεια την οικειώνεται. Ο Βύρωνας, για παράδειγμα,
ύμνησε τα αρχαία μνημεία και στράφηκε με οργή εναντίον του συμπατριώτη του λόρδου Έλγιν στο ποίημά του «Η κατάρα της Αθηνάς» (1811). Δεν
θα μπορούσε όμως να αισθανθεί τον ίδιο νόστο με έναν ομογενή προσκυνητή, τη δυνατή συγκίνηση που διατρέχει την απόσταση των αιώνων, όπως
την ένιωσε ο φαναριώτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (Κωνσταντινούπολη 1809–Αθήνα 1892), όταν, εικοσάχρονος απόφοιτος της Βαυαρικής
Στρατιωτικής Σχολής του Μονάχου, αντίκριζε για πρώτη φορά την Αθήνα.
Ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, λόγω της διαπραγματευτικής αποστολής που είχε αναλάβει σχετικά με την προσάρτηση της Αττικής και της
Εύβοιας, συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πρώτους, ήδη από τα 1830,
επίσημους επισκέπτες της Αθήνας. Η αυτοβιογραφική του μαρτυρία περιλαμβάνει λοιπόν μια σειρά από πρωτογενείς εικόνες της Αθήνας μέσα από
την επεξεργασμένη και ετεροχρονισμένη αφήγηση των απομνημονευμάτων του, όπου από την αρχή διαφαίνεται η μεγάλη, αλλά όχι αποθαρρυντική, διαφορά ανάμεσα στον τόπο που είχε πλάσει με τη φαντασία και την
πόλη που αντίκριζε στην πραγματικότητα. Κατά την πρώτη του παρεπιδημία και διαμονή στο σπίτι του πατέρα του, ένα καταρρέον οίκημα κοντά
στη Βρύση του Βορεά, λίγα πράγματα κατάφερε να δει, καθώς η πόλη
ήταν καλυμμένη από ερείπια. Στη διάρκεια της δεύτερης επίσκεψής του
τη διέτρεξε κάπως περισσότερο και ανακάλυψε την ποιητική γοητεία που
ασκούσε ο θαμμένος κόσμος της αρχαιότητας, δεν μπόρεσε όμως να δει
από κοντά την Ακρόπολη, λόγω της τουρκικής απαγόρευσης.7 Ο ζωηρός
πόθος του Ραγκαβή πραγματοποιήθηκε τελικά τις πρώτες μέρες της τρίτης
του επίσκεψης, όταν με τη συνοδεία του Πιττάκη, βοηθού του εφόρου των
6
7

Λουδοβίκος Ρος, Αναμνήσεις και ανταποκρίσεις από την Ελλάδα, Αθήνα 1976, σ. 281,
σύμφωνα με το χωρίο που παραθέτει, σε δική του μετάφραση, ο Πολίτης, ό.π., σ. 74.
Ραγκαβής, «[Εις Αθήνας Β΄]», Απομνημονεύματα, τ. 1, 1894, Αθήνα, Βιβλιόραμα χ.χ., σ.
281-285.
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αρχαιοτήτων Ρος, έκανε τον περίπατό του στην Ακρόπολη, συγκινήθηκε
μπροστά στα πατρογονικά ιερά αλλά και ψύχραιμα διέκρινε τη φθορά. Στα
απομνημονεύματά του είναι φανερό ότι η μνήμη του λειτουργεί επιλεκτικά
καθώς από τη μια μεριά καταγράφει με αποστροφή τις οθωμανικές παρεμβάσεις στον ιερό χώρο και από την άλλη αποσιωπά την καταστροφή που
προκάλεσε ο Έλγιν:
Και τα μεν Προπύλαια δεν εφαίνοντο πλην των κιονοκράνων αυτών,
προεχόντων υπέρ τας αποθήκας εις ας οι Τούρκοι τα είχον μεταβάλει· ο
δε Παρθενών έφερεν εν τω κέντρω του το εφυβρίζον αυτόν οθωμανικόν
προσκυνητήριον, και το Ερεχθείον ην και αυτό κενή τότε, αλλά σκοτεινή
πυριταποθήκη. Ουχ ήττον όμως η Ακρόπολις μ’ ενέπλησεν ότε την είδον
βαθυτάτου αισθήματος ευλαβείας, και μοι εφαίνετο ως αν τους αιώνας
προσαναβαίνων προσηρχόμην προς τους μεγάλους ημών προπάτορας.8

Η Αθήνα είχε γίνει πια πρωτεύουσα του νεοσύστατου ισχνού ελληνικού
βασιλείου και από τη θέση αυτή η ηγετική τάξη προσπαθούσε να χαράξει
τις επίσημες εθνικές προτεραιότητες. Σε αυτή τη γραμμή και ο επτανήσιος
λόγιος Γεώργιος Τερτσέτης (Ζάκυνθος 1800–Αθήνα 1874) επιχείρησε λίγο
αργότερα να εμπλουτίσει τις πηγές που τροφοδοτούσαν την εθνική συνείδηση, δείχνοντας τους στενούς δεσμούς ανάμεσα στην ελληνική μυθική
και ιστορική αρχαιότητα και στη νεότερη λαϊκή παράδοση του ελληνισμού.
Έτσι στα 1859, προκειμένου να εμψυχώσει τους νέους, μιλούσε συνδυαστικά για να εξηγήσει την ιδέα που έχει σχηματίσει για τον ελληνικό λαό,
προσμετρώντας την, εξωπραγματική καθότι λογοτεχνική και ετερόκλητη,
επιτόπια μαρτυρία από μια συνάντησή του στα 1835 με έναν ηλικιωμένο
Αθηναίο τον πρώτο χρόνο της άφιξής του στην πρωτεύουσα: «Μου εφαίνετο σαν ο Σωκράτης αλλά δεν είχε την γνώσιν του. Μίαν αυγήν δείχνοντάς μου το δάσος των ελαιών, βλέπεις, μου λέγει, εκείνο το δένδρον το
χωριστό, το μεγάλο, το κουφωμένο; Βλέπω…Λόγγος! Εκεί, μου λέγει,
ήρθε ο Ερωτόκριτος, εκρέμασε τα άρματά του, νυχτοημέρευε και εκοίταζε
τα φουσάτα της Αρετούσας. Τι εστί Ερωτόκριτος; Να σας ειπώ. Είναι ένα
ποίημα Κρητικό».9 Είχε προηγηθεί όμως ένας μεγάλος ομοιογενής κύκλος
σύγχρονης λογοτεχνικής παραγωγής στη βάση της μονομερούς σύνδεσης με την αρχαιότητα, εκφράζοντας εν θερμώ τις ρομαντικές ιδέες και
τα προτάγματα της εποχής. Από τη μια μεριά οι υψηλόφρονες φαναριώ8
9

Ραγκαβής, «Περίοδος Τρίτη. Μετάθεσις της πρωτευούσης εις Αθήνας», Απομνημονεύματα, τ. 2, Γ. Κασδόνης 1895, Αθήνα, Βιβλιόραμα χ.χ., σ. 7-8.
Γεώργιος Τερτσέτης, «Περί του Παναγή Σκουζέ (Λόγος 1859)», στο Ντίνος Κονόμος,
Ο Γεώργιος Τερτσέτης και τα ευρισκόμενα έργα του, Αθήνα, Έκδοση Βιβλιοθήκης της
Βουλής των Ελλήνων 1984, σ. 550-558: 556.
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τες αδελφοί και εξάδελφοι του Ραγκαβή, ο Αλέξανδρος (Κωνσταντινούπολη 1803–Σμύρνη 1863) και ο Παναγιώτης Σούτσος (Κωνσταντινούπολη 1806–Αθήνα 1868), ο νεαρός κύπριος Επαμεινώνδας Ι. Φραγκούδης
(Λεμεσός π.1825–Βουκουρέστι 1897) και ο θετικιστής Στέφανος Κουμανούδης (Ανδριανούπολη 1818–Αθήνα 1899), και από την άλλη οι σκεπτικιστές και διαψευσμένοι, όπως ο Γρηγόριος Παλαιολόγος (Κωνσταντινούπολη π.1793–1844), ο Στέφανος Ξένος (Σμύρνη 1821–Αθήνα 1894),
ο Μαρίνος Παπαδόπουλος Βρετός (Κέρκυρα 1828–Παρίσι 1871) και ο
ανώνυμος υπαξιωματικός της Στρατιωτικής ζωής εν Ελλάδι. Από τις πνευματικές και ιδεολογικές συνειδήσεις κυρίως των πρώτων προέκυψαν οι
πιο αντιπροσωπευτικοί λογοτεχνικοί ήρωες του προσκυνήματος στην
Αθήνα, ήρωες που, ο καθένας με τον τρόπο του, ενσάρκωναν το ρομαντικό ιδεώδες, την προσωπική δηλαδή φιλοδοξία τους να μετάσχουν στο
αρχαίο κλέος. Πρόκειται, με τη σειρά των εμφανίσεών τους, για τον Λέανδρο (1834) του Παναγιώτη Σούτσου, τον Εξόριστο (1835) και τον Περιπλανώμενο (1838-1839) του Αλέξανδρου Σούτσου, τον Φιλάρετο (1842)
του Γρηγορίου Παλαιολόγου και τον Θέρσανδρο (1847) του Επαμεινώνδα
Ι. Φραγκούδη.
Ο Παναγιώτης Σούτσος δημιούργησε τον τριαντάχρονο, μονήρη και
ευαίσθητο Λέανδρο ως πρωταγωνιστή των περιηγήσεων του, επηρεασμένος κυρίως από το Οδοιπορικό του Σατωμπριάν και από τον ουτοπισμό
της σύγχρονης κοινωνικής και πολιτικής του θεώρησης.10 Στην αρχή του
ομώνυμου μυθιστορήματος που τοποθετείται τον Δεκέμβρη του 1833, σε
μια από τις πρώτες του περιηγήσεις στην Ελλάδα, ο Λέανδρος, που ζει στο
Ναύπλιο, συναντά στην Αθήνα, την, έγγαμη πλέον και μόνιμα εγκατεστημένη στη νέα πρωτεύουσα, παλιά αγαπημένη του, Κοραλία. Το νεανικό
ειδύλλιο από το κοινό τους παρελθόν στην Κωνσταντινούπολη αναθερμαίνεται τώρα με τους περιπάτους τους στις αρχαιότητες, που εμπνέουν μεγάλες ιδέες και ενθουσιασμό στην Κοραλία, αλλά και τη μελαγχολούν, καθώς
παραλληλίζει τα προσωπικά τους αδιέξοδα με το μεγάλο παρελθόν αλλά
και το μικρό παρόν της Ελλάδας. Τόσο τα λόγια όσο και η σιωπή του ιδεατού ζευγαριού ανάμεσα στο κολοβωμένο σκηνικό των αρχαίων μνημείων,
συνάδουν με τις φρούδες ελπίδες για ερωτική επανένωση, όπως προκύπτει από επιστολή του Λέανδρου στις αρχές του 1834, η οποία ανακαλεί
μια πρόσφατη νυχτερινή περιήγηση–προσκύνημα στα αρχαία ιερά, με τη
συνοδεία της αγαπημένης του. Δέκα μέρες μετά, ο Λέανδρος θα αναχωρήσει, καταπτοημένος από τους ανικανοποίητους ερωτικούς πόθους του.
Κυριευμένος από ρομαντική έξαρση και αρχαιοπρεπή συγκίνηση, αποχαι10 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Νάσου Βαγενά, «Ο ουτοπικός σοσιαλισμός των αδελφών Σούτσων», Εισαγωγή στην έκδοση της Νεφέλης, Αθήνα 1996, σ. 9-45: 23.
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ρετά την ιερή πόλη, που καθαγιάζεται επιπροσθέτως στη συνείδησή του
καθώς τώρα είναι η γη που φιλοξενεί την Κοραλία του:
έστρεψα τα όμματά μου κάτω της Ακροπόλεως· πού οι Πρυτάνεις και το
Πρυτανείον; πού η Πνυξ, και ο Δημοσθένης της; πού το Ωδείον, και οι
Αισχύλοι του; πού η Ποικίλη Στοά και τα αριστουργήματα του Ζεύξιδος
και Πολυγνώτου της; πού η Ακαδημία και ο Πλάτων της; πού το Πάνθεον, και τα Παναθήναιά του; πού οι περί το Σούνιον ναυτικοί αγώνες;
ο Φαληρεύς, ο Πειραιεύς και η Μουνυχία έρημοι· μονόξυλον κατώκει
τους λιμένας τούτους των τετρακοσίων τριήρεων…η Σελήνη εν τοσούτω ανέτειλε· το μελαγχολικόν φως της έθαλπε το μέτωπόν μου· χαίρε γη,
έκραξα, κεκαλυμμένη από πένθος, και κλαίουσα ως εγώ· σε αφήνω γη!
προς την οποίαν η φαντασία μου θέλει πάντοτε αποβλέπει! ω γη! Φιλοξενούσα την Κοραλίαν μου, χαίρε! και αύθις χαίρε! 11

Τριαντάχρονος, με αρκετά κοινή ψυχολογία με τον Λέανδρο, κάπως
περισσότερο αναχωρητής, είναι ο ανώνυμος περιπλανώμενος, εξόριστος
από τον Καποδίστρια, ήρωας του Αλέξανδρου Σούτσου, στο πρόσωπο
του οποίου φαίνεται ότι συγχωνεύτηκαν επίσης πολλά αυτοβιογραφικά
στοιχεία του ποιητή.12 Ο εξόριστος, χρονολογικά δεύτερος λογοτεχνικός ήρωας του προσκυνήματος στην Αθήνα, σε χρόνο όμως της δράσης
προγενέστερο, στα 1831, προσδίδει έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα στην
επίσκεψή του σε ό,τι επιβίωσε από την περικλεή αρχαία πόλη του Κέκροπα:
Εμβαίνων εις τας Αθήνας, εκυριεύθη από το θρησκευτικόν εκείνο σέβας,
το οποίον κατέχει τας ευσεβείς καρδίας υπό τα τεμένη μεγαλοπρεπούς
ναού, και πολλήν ώραν έμεινεν άναυδος ενώπιον του μεγάλου Δαίμονος της αρχαιότητος και των αοράτων μεγάλων σκιών, από τας οποίας η
πεπληγμένη φαντασία του επλήρει την ατμοσφαίραν.13

Από τη μια μεριά η μεγάλη συγκινησιακή φόρτιση και από την άλλη
η ρομαντική οπτική του ένθεου προσκυνητή αλλά και του καταραμένου
βυρωνικού ήρωα, δρομολογούν συνειδητά την πορεία του περιπλανώμενου στην ομώνυμη ποιητική σύνθεση σε συγκλίνουσα κατεύθυνση με την
εθνική ιδεολογία την οποία εκπροσωπεί, επάξια στο πρώτο άσμα, ο νεαρός
11 Παναγιώτης Σούτσος, «[Επιστολή ΛΑ΄. 14 Ιανουαρίου 1834]», Ο Λέανδρος, φιλ. επιμ.
Γιώργος Βελουδής, Αθήνα, Ίδρυμα Ουράνη 1996, σ. 106-107.
12 Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στην κατατοπιστική εισαγωγή της Δρούλια, στο Αλέξανδρος Σούτσος, Ο εξόριστος του 1831. Κωμικοτραγικόν ιστόρημα (1835), φιλ. επιμ.
Λουκία Δρούλια, Αθήνα, Ίδρυμα Ουράνη 1994, σ. 7-56: 47.
13 Αλέξανδρος Σούτσος, ό.π., σ. 89.
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βασιλιάς Όθωνας.14 Ιδιαίτερα ο περιπλανώμενος με τη διπλή αίσθηση αυτού
που ονειρεύεται ότι ζει στην αρχαιότητα, βρίσκεται όμως «εις μικράν εισέτι
χώραν», στη νέα Αθήνα, βιώνει καθημερινά τη σύγκρουση ανάμεσα στον
πλασματικό κόσμο της ευαισθησίας και της φαντασίας και την πραγματικότητα που απαιτεί ορθολογική και ψύχραιμη στάση. Από τη σύγκρουση
αυτή βγαίνει ηττημένος και αυτοκτονεί στο τέλος του, μεταγενέστερου,
τέταρτου άσματος, νιώθοντας ότι προσθέτει το λείψανό του στη χορεία
των αδικημένων πατριωτών.15
Εξίσου ένθερμος προσκυνητής προβάλλει αρχικά ο Φιλάρετος, «όστις
ασθμαίνων τρέχει άνω και κάτω, πεζός και έφιππος, με τον Ανάχαρσιν εις
τας χείρας, ως οι Άγγλοι περιηγηταί», στο μυθιστόρημα Ο Ζωγράφος (1842)
του Γρηγορίου Παλαιολόγου, ο οποίος γνώρισε από κοντά τη ζωή της
Αθήνας, καθώς εγκαταστάθηκε μεν την περίοδο αντιβασιλείας, δεν ευδοκίμησε δε και επέστρεψε στη γενέτειρά του Κωνσταντινούπολη. Η γνωριμία του Φιλάρετου με την αρχαιολογία της Αθήνας άρχισε τον Μάρτιο του
1837, σύμφωνα με τη σημαίνουσα επιλογή του δημιουργού του που τον
εμφανίζει να αναχωρεί από τη Σπάρτη, τη βασική ανταγωνίστρια πόλη της
ελληνικής αρχαιότητας. Από τη στιγμή της άφιξης του Φιλάρετου στην
Αθήνα η πραγματικότητα διαλύει τη νεανική ουτοπική της σύλληψη ως
«κατοικίαν ηρώων και σοφών». Ο παντογνώστης συγγραφέας παρακολουθεί στενά και αποδίδει παραστατικά τις γοργές συναισθηματικές μεταπτώσεις του ήρωά του έως ότου να γίνει «ψυχρός ως μάρμαρον». Περιγράφει λοιπόν αναλυτικά τις διαψεύσεις που βίωσε ο Φιλάρετος μέσα σε
τρεις μόλις ημέρες, μοιράζοντας σχεδόν ισόποσα τις ευθύνες για την κακή
κατάσταση των αρχαίων μνημείων τόσο σε εντόπιους όσο και σε αλλότριους παράγοντες:
Ζητεί την Ακαδημίαν· αλλά, μετά πολλάς ερεύνας, μόλις ευρίσκει γεώλοφον, επί του οποίου έβοσκαν τινά ονίδια, και όπου ουδέ ίχνος σώζεται του
διαβοήτου του Πλάτωνος σχολείου. Τρέχει προς την Πνύκα, όπου ευρίσκει μεν τας εις τον βράχον λαξευμένας έδρας των Αρειοπαγιτών και το
βήμα του Δημοσθένους, αλλ’ αι κάτωθεν αυτών οπαί χρησιμεύουσιν ως
καταφύγιον εις τα ποίμνια κατά του καύσωνος και του χειμώνος. Εις την
θέσιν του ποτε Ωδείου ευρίσκει άντρα τινά, κρύπτοντα την ημιγυμνότητα ενδεών γεωργών. Της Ποικίλης Στοάς τα ερείπια μετεβλήθησαν εις
στρατώνας. Εις την Αγοράν μόνη η στήλη της διατιμήσεως των τροφίμων
σώζεται ημίκλαστος. Ο ναός του Αιόλου είναι μέχρι του ημίσεος συγχω14 Αλέξανδρος Σούτσος, Ο Περιπλανώμενος, Άσμα πρώτον, 1838-1839, στο Άπαντα,
Αθήνα, Εκδόσεις Φέξη 1916, σ. 113-129: 114.
15 Αλέξανδρος Σούτσος, Ο Περιπλανώμενος, Άσμα τέταρτον, ό.π., σ. 158-174: 171-174.
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μένος. Το Λύκειον μετεσχηματίσθη εις Παυαρικόν κεραμείον. Ο Κεραμεικός αροτριάται· ο Λυκαβηττός λατομείται· το Στάδιον αιγοβοσκείται· η
Καλλιρρόη είναι πλυντήρ των Αλβανών· των μακρών τειχών μόλις ίχνη
ένθεν κακείθεν σώζονται, ο Πειραιεύς μετονομάσθη Δράκος, ο Υμηττός
τρελλός, το Θησείον άγιος Γεώργιος. Τέλος ανέβη εις την Ακρόπολιν και
έκλαυσεν ιδών κατακερματισμένα τα αριστουργήματα του Φειδία και
Πραξιτέλους. Ο Παρθενών σώζεται μεν, αλλά κατά μέρος. Μόνον αυτό
το μνημείον, ομού με τον ναόν του Θησέως, ίστανται υπερήφανα προς
μαρτυρίαν της μεγαλοτεχνίας των αρχαίων· διότι της καλλιτεχνίας των
τα μνημεία στολίζουν τα αρχαιοφυλάκια των Ευρωπαίων, οίτινες, συλήσαντες κατά διαφόρους καιρούς τας Αθήνας, και ερευνήσαντες ως και
αυτά της γης τα σπλάγχνα, μας άφησαν τα κατακερματισμένα και χειρότερα αγάλματα! 16

Αξιοπερίεργη εκ των πραγμάτων, ευεξήγητη ωστόσο στη λογοτεχνική
της διάσταση, αποβαίνει η σύγκριση ανάμεσα στη διάψευση των προσδοκιών του Φιλάρετου και στον ενθουσιασμό του Θέρσανδρου, καθώς οι
δύο ήρωες πραγματοποιούν την ίδια περίπου περίοδο τα προσκυνήματά
τους στην Αθήνα. Η αντίθετη στάση τους τόσο ως προς το προσκύνημα
στο αρχαίο παρελθόν όσο και ως προς τον σύγχρονο, καταστρεπτικό ή
θαυμαστικό, ρόλο της Ευρώπης, προκύπτει από την οπτική και την κοινωνική στάση των δημιουργών τους. Το κριτικό και αποθαρρημένο βλέμμα
του κωνσταντινουπολίτη Παλαιολόγου απέναντι στη σύγχρονη ελληνική
πραγματικότητα δε συγχωρεί πια άλλες ιδεολογικές ψευδαισθήσεις ενώ η
νεανική ενατένιση του κύπριου Φραγκούδη αναβιώνει στα 1847 τη στάση
του Λέανδρου, σε χρόνο όμως της δράσης πολύ προγενέστερο, καθώς η
περιήγησή του Θέρσανδρου τοποθετείται στο μετεπαναστατικό 1822:
Πατώ τέλος τας Αθήνας…πατώ τέλος την γην, όπου έλαμψε πάσα αρετή,
παν μέγα έργον, πάσα γενναία πράξις.
Ιδού τον εκατόμπεδον Παρθενώνα!…γέρων, πολιότριχος! Ρακένδυτος!
Προβάλλων γενναίως τα στήθη του εις τας βαρείας του χρόνου πληγάς·
εισέτι ροδοπάρειος, βαρύς επικάθεται της ακροπόλεως, ως γαύρος βασιλεύς επί χρυσού θρόνου.
Εις τα Προπύλαια καθήμενος και τον κολοσσαίον Παρθενώνα ακορέστως βλέπων, δεν δύναμαι επαξίως να θαυμάσω το αριστούργημα των
αριστουργημάτων.
Ευρώπη πολιά! Εδώ στρέψε το βλέμμα, κι εδώ θέλεις αναγνώσει την
16 Γρηγόριος Παλαιολόγος, Ο Ζωγράφος, Κωνσταντινούπολη 1842, Αθήνα, Νεφέλη 1989,
σ. 46-47.
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ιστορίαν όλην, όλην την μεγάλην ιστορίαν του Ελληνικού Έθνους…
θέλεις ιδεί την θαυματουργόν Αθηναϊκήν χείρα.17

Η θαυμαστική στάση σε συνδυασμό με την επιθυμία για την ευρωπαϊκή αναγνώριση αποτελούσε προτεραιότητα, καθώς η ανάδειξη της Αθήνας
σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα ήταν θέμα ζωτικής σημασίας
στις αρχές της δεκαετίας του 1850, όταν πια η ζωή της πόλης σταδιακά
οργανωνόταν με γνώμονα όχι μόνο την επίσημη ιδεολογία αλλά και την
αστική κοινωνική οργάνωση που προωθούσαν οι πλούσιοι Έλληνες της
διασποράς γύρω από τα νεόκτιστα μέγαρα και τις επιχειρήσεις τους. Τα
προβλήματα σχετικά με την ευρωπαϊκή αναγνώριση ωστόσο ήταν πολλά
και δυσεπίλυτα, εξωτερικά και εσωτερικά, καθώς δε συνδέονταν μόνο με
την ανθελληνική θεωρία του Φαλμεράυερ αλλά και με την αμφιθυμία των
ομογενών απέναντι στον εθνικό τους χώρο. Δεν ήταν λίγες οι φορές που
ομογενείς, ενταγμένοι στην κοινωνική ζωή της πόλης ή άρτι αφιχθέντες,
επέκριναν την παρούσα κατάσταση είτε επειδή δεν ανταποκρινόταν στην
ευρωπαϊκή τους εμπειρία είτε επειδή δεν αντιστοιχούσε στη φαντασιακή
αντίληψη που εξακολουθούσαν να έχουν για τον τόπο. Αν και η πρόοδος
που βαθμηδόν είχε συντελεστεί ήταν εμφανής στα μάτια του Αλέξανδρου
Ρίζου Ραγκαβή, συμμεριζόταν την αντίδραση της ευρωπαίας συζύγου του
μπροστά στην εικόνα της νεόδμητης πόλης: «ότι αι νέαι οικοδομαί υπό
την Ακρόπολιν και επί της κλιτύος αυτής τη εφαίνοντο ως αν ήσαν γονυπετείς προ του επιστέφοντος αυτάς Παρθενώνος».18 Πολλές και ποικίλες
επιφυλάξεις εκφράζονταν εξάλλου όχι μόνο για την οικιστική και κοινωνική οργάνωση της πρωτεύουσας αλλά ακόμη και για τον πατριωτισμό
των κατοίκων της, όπως παρατηρούσε ο κοσμοπολίτης Αλέξανδρος Αρειάδης στο ομώνυμο διήγημα του Μαρίνου Παπαδόπουλου Βρετού, δυσαρεστημένος από την «ηθική διαστροφή» και την «κτηνώδη ζωή» των Αθηνών,19 ενώ χολωμένος ο Στέφανος Ξένος επέκρινε σφοδρά τη φαυλοκρατία
και την οπισθοδρομική εικόνα της πόλης που διαφαινόταν ήδη από την
είσοδό της: «Η εν Αθήναις είσοδος είναι έτι ταπεινοτέρα· καλυβοφόρος
και ρυπαρά ως μία των εσχάτων κωμοπόλεων της Ευρώπης».20 Τις αρνη17 Επαμεινώνδας Ι. Φραγκούδης, Ο Θέρσανδρος (1847), Ο Θέρσανδρος και άλλα αφηγήματα, φιλ. επιμ. Λ. Παπαλεοντίου, Αθήνα, Νεφέλη 2002, σ. 103.
18 Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, «Περίοδος Τρίτη. Μετάθεσις της πρωτευούσης εις
Αθήνας», Απομνημονεύματα, τ. 2, ό.π., σ. 6-7, 23.
19 Μ[αρίνος] Π[απαδόπουλος] Β[ρετός], «Ο Αρειάδης», Ευτέρπη, τ. 1, 1847-1848, σ. 20,
που ανατυπώθηκε στη συλλογή διηγημάτων Ο πατροκατάρατος και άλλα αφηγήματα,
επιμ. Λάμπρος Βαρελάς, Αθήνα, Νεφέλη 2004.
20 Στέφανος Ξένος, Η κιβδηλεία, ήτοι μία αληθής ιστορία των ημερών μας, τ. 1, Εν Λονδίνω
1859-1860, τ. 2, 1860 = Βασική Βιβλιοθήκη, Απομνημονεύματα Β΄, τ. 45, επιμ. Γ.Π.
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τικές αυτές κρίσεις επαναλάμβανε δέκα χρόνια μετά και ο υπαξιωματικός
Χαρίλαος Δημόπουλος, οι προσδοκίες του οποίου επιβεβαιώθηκαν στον
Πειραιά αλλά εξανεμίστηκαν στην Αθήνα.21
Μπροστά στην υπαρκτή αμφισβήτηση και την κριτική δεν άργησε
να αναπτυχθεί και ο αντίλογος, αρχικά από τον έγκριτο πανεπιστημιακό Στέφανο Κουμανούδη, και στη συνέχεια από σημαντικό αριθμό
υμνητών της Αθήνας, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από τους πνευματικούς κύκλους της ελπιδοφόρας γενιάς του 1880 και εστιάζονταν τόσο
ανάμεσα στους αυτόχθονες, όπως ήταν ο Άγγελος Βλάχος (Αθήνα 1838–
1920) και ο Γεώργιος Δροσίνης (Αθήνα 1859–1951), όσο και στους επήλυδες, όπως ο Κωστής Παλαμάς (Πάτρα 1859–Αθήνα 1943). Πιο συστηματικά, στις αρχές της δεκαετίας του ’50 ο Κουμανούδης με το «Καθολικόν
πανόραμα των Αθηνών» αντιπαρατέθηκε στις ποικίλες αιτιάσεις εναντίον
της Αθήνας, σκιαγραφώντας αναλυτικά και καταδεικνύοντας τη μεγάλη
πρόοδο που χαρακτήριζε πλέον την πόλη, ώστε η εικόνα της να ανταποκρίνεται αφενός στο ένδοξο παρελθόν αφετέρου στην προοπτική της
νεοελληνικής της ανάπτυξης, η οποία και της επέτρεπε να διεκδικεί επάξια
τον τίτλο της «βασιλεύουσας» από την Κωνσταντινούπολη:
Αι Αθήναι, το ασπάσιον τούτο της Ελληνικής φυλής πράγμα και όνομα,
αν δεν είναι πλέον αι παλαιαί εικόναι αι γεραραί και ιοστέφανοι του
Πινδάρου Αθήναι, αν δεν είναι οι θαυμασταί και πολύυμνοι του Αριστοφάνους, αν δεν είναι η Ελλάς Ελλάδος του Περικλέους, είναι όμως πόλις
μεγάλα όντως θέλγητρα έχουσα διά τον φιλόπατριν Έλληνα, τον όχι
μεμψίμοιρον πολίτην, τον όχι ανυπόμονον και θέλοντα παν το άωτον
των ελπίδων του εν ακαρεί τω χρόνω να καταφθάση. Δεν είναι πλέον αι
Αθήναι η άσημος εκείνη επαρχιακή των Τούρκων πόλις η πενιχρώς δεχομένη και κατοικίζουσα εις τον άθλιον της Χασσεκίειον περίβολον ένα ή
δύο φραγκικούς κονσόλους ως επισημότατα όντα. Δεν είναι η λυπηράν
θέαν παρέχουσα εις ένα ή δύω κατ’ έτος Ευρωπαίους περιηγητάς καθέδρα Τουρκικού βοεβόδα. Είναι από του 1835, δηλαδή από δεκαεπτά ήδη
ενιαυτών, κατοικία τριάκοντα χιλιάδων ψυχών, του άνθους του Ελληνικού, και της υπερτάτης εξουσίας και πολλών πρέσβεων και πρακτόρων αξιοπρεπής έδρα. Να μη της δώσωμεν το όνομα βασιλεύουσα; Να
έχη ακόμη το σεμνόν τούτο όνομα μόνη η παρά τον Βόσπορον πλουσία
δούλη;….22
Κουρνούτος, Αθήνα, Αετός 1954, σ. 162.
21 Χειρόγραφον Έλληνος υπαξιωματικού, Η στρατιωτική ζωή εν Ελλάδι (1870), φιλ. επιμ.
Μάριο Βίττι, Αθήνα, Ερμής 1977, σ. 8.
22 Στέφανος Κουμανούδης, «Καθολικόν πανόραμα των Αθηνών», Νέα Πανδώρα, τ. 3, τχ.
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Ο Κουμανούδης χαιρέτιζε με αναπεπταμένο αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας τον εξευρωπαϊσμό της πρωτεύουσας, περιγράφοντας παράλληλα
τη ζωηρή, ευφρόσυνη αλλά και πολυσυλλεκτική ατμόσφαιρα της αθηναϊκής καθημερινότητας που διατηρούσε την εξωστρέφεια της Ανατολής. Την
ίδια στιγμή που οι ορίζοντες της πόλης διευρύνονταν, το σημείο αναφοράς
της Αθήνας δεν έπαυε να είναι οι αρχαίες καταβολές της, με τη διαφορά
ότι τώρα τα ιδεολογικά προτάγματα είχαν αισθητά υποχωρήσει μπροστά στην επιθυμία για μια συνολικότερη αναβάθμιση της εθνικής ταυτότητας. Πολλές φορές η επιθυμία αυτή οδηγούσε σε υπερβολές που από
τη μια μεριά ενίσχυαν το αίσθημα της εθνικής ανωτερότητας, με αποκορύφωμα το στείρο γλωσσικό αρχαϊσμό των λογίων, από την άλλη όμως
αποτελούσε ένα μόνιμο σημείο τριβής που προσδιόριζε αποφασιστικά τη
διαμόρφωση της κοινής γνώμης, εκφράζοντας τις ποικίλες ανακατατάξεις
και τις πολλαπλές εσωτερικές διεργασίες που διέπλαθαν εκείνη την περίοδο τον νεότερο χαρακτήρα του νεοελληνικού βίου. Ωστόσο πέντε χρόνια
μετά τόσο η ειδυλλιακή ανάμνηση του παρελθόντος όσο και η αρχόμενη
αστική ανάπτυξη του παρόντος επισκιάστηκαν ολότελα στη διάρκεια των
ιουνιακών του 1863. Όταν έφτασε στην πόλη ο Δημήτριος Βικέλας (Σύρος
1835–Αθήνα 1908) η «όψις των Αθηνών ήτο ακόμη αγρία» καθώς η ζωή
είχε γίνει αβίωτη εξαιτίας των σφοδρών συγκρούσεων ανάμεσα στους
πεδινούς και τους ορεινούς, ενώ πανικόβλητοι, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας την εγκατέλειπαν.23
Μπροστά στις δύσκολες αυτές ισορροπίες ανάμεσα στις νέες κοινωνικές προκλήσεις αλλά και τις εκρήξεις του εθνικού θυμικού απέναντι στην
πρόοδο και την οπισθοδρόμηση, το διπλό πρόσωπο του Ιανού της Αθήνας
σε όλο του το μεγαλείο και τις αντιφάσεις του συμπλήρωνε τριάντα χρόνια
ζωής. Ο ιστορικός χρόνος έμελλε στη συνέχεια να κάνει εμφανείς τις αντιφάσεις ενώ οι υποκειμενικές λογοτεχνικές οπτικές συνέχιζαν από τη μια
μεριά τον ύμνο του προσκυνήματος ή της ζωής στο κλεινόν άστυ, από την
άλλη όμως, ολοένα και συχνότερα, αμφισβητούσαν όχι τόσο τη φανταστική εικόνα αλλά την πραγματική, πολιτική και κοινωνική, όψη της πόλης
που κρυβόταν κάτω από αυτήν.
•

67, 1.1. 1853, σ. 440-445: 440-441. Βλ. και πρόσφατη αυτόνομη ανατύπωσή του, Αθήνα,
Μ.Ι.Ε.Τ. 2005, με φιλολογική επιμέλεια της Μαριλίζας Μητσού.
23 Δημήτριος Βικέλας, Η ζωή μου (1908), Άπαντα, τ. 1, φιλ. επιμ. Άλκης Αγγέλου, Αθήνα,
Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων 1997, σ. 224-229.
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The successful self-concealment of canonicity: conscious and
unconscious oversights in Greek literary historiography
Álvaro García Marín

Psychology has termed ‘self-concealment’ the ‘tendency to keep secrets that
are perhaps too painful to recall, too stressful to reveal, or even too frightening to describe’. My point in this text is to suggest that such a process of
self-concealment is centrally involved, with a varying degree of consciousness, in the development of most Greek literary historiography, including
a great part of scholarship inside and outside Greece. After analysing some
of the causes and the concretizations of this phenomenon, I will propose a
new model for Greek literary history from the point of view of the hermeneutic and foucaultian approach formulated by Mario Valdés under the
name of «effective literary history». Throughout the text, I will be using
some concepts and elaborations by Gregory Jusdanis (1991) and Vassilis
Lambropoulos (1985, 1988), perhaps well known by Anglo-Saxon scholarship, but mostly unknown, or at least ignored, by their European colleagues,
especially in Greece and Spain, where the empiricist paradigm, in terms of
Lambropoulos (see 1989), seems to still dominate.
The first question we have to pose, then, is: what is concealed in this selfconcealment? What is so stressful to reveal and so frightening to describe
in Greek literature or literary history? We should search for an answer to
these questions in the seemingly simple and self-explanatory notion of
historicity. A notion with two main ramifications when applied to Greek
literature: the problem of genealogy and the problem of canonicity, both
of them overdetermined in their turn by what Walter Mignolo (2002) has
called the «colonial difference». Following Vangelis Calotychos, I would
like to invoke here the term «self-colonization» (2003: 52) to help explain
the ambiguous mechanisms whereby Greek literature has been constructed
by and in its criticism through the last two centuries in the general process
*
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of legitimization of the still unconfident Greek nation. If it is true, as has
been said, that every nation is founded on similar amounts of memory and
oblivion, we should seek in the latter the key to self-concealment. Literary criticism and historiography have been operating in Greece with the
main aim of obliterating the colonial difference inscribed in the very inception of their nation, completely unaware that by this reaction, triggered
by the colonial trauma itself, they were perpetuating the very coloniality
they tried to efface. History has thus substituted historicity in the study of
literature, and a static and statist tradition the dynamic and discontinuous
processes of canonicity. The concealment of such notions, of course, is not
an exclusively Greek phenomenon.1 The reification of literature and literary history, as well as the ascription to a stable synchronic canon, have been
inherent to the project of Western modernity and imply themselves a great
deal of self-occultation. What distinguishes Greece in this respect not only
from West Europe, but also from conventional decolonized societies in
Africa or America, is a singular postcolonial condition. Such a postcolonial
condition problematizes in a rather peculiar way the historical and discursive relationship of the national culture to its European counterparts, to the
extent that this dialogue can be claimed to be one of the central features in
the so far mostly unexplored genealogy and historicity of Greek literature.
The term self-colonization (formulated by Vangelis Calotychos but first
suggested by Chouliaras and Nanos Valaoritis) tries to account for the
assumption by the Greeks, already from the eighteenth century, of the colonial discourses constructed for them by the West Europeans and conventionally gathered under the title of Philhellenism. The continuous attempts
to provide the incipient Greek nation with a European genealogy while at
the same time rejecting its present state as an oriental people incapable of
standing the comparison with their ideal Hellenic ancestors had as a conse1

In this respect, we cannot but link our reflections on (literary) history as a process of
self-occultation of the nation’s constructive mechanisms —which implies a high degree
of unconscious repression— to the conclusions of Stathis Gourgouris about the narrative of the nation (in Homi Bhabha’s terms) as an occultation of its dream-work, which
according to Gourgouris constitutes the source of its construction or, better, of its imagination. Thus, he considers that «the Nation’s fiction is narrative only partially and tentatively, and a nation is fictional only figuratively, which is to say, finally, that the Nation’s
narrative, the form that its fiction takes, is none other than the self-occultation of its
dream-work turned into a narrative» (1996: 30). Likewise, «national history itself, as a
specific genre of writing, is the most elevated form of a national imaginary’s self-occultation» (1996: 41). He contends, finally, that national history arises from the very internal demands of the national dream, and it is a text «internal to the process of imaginary
signification, speaking from within the dream-work as if it were not part of the dream
work» (1996: 262-263).
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quence a perpetual anxiety not only about tradition and cultural continuity, but also about the necessity to become, or demonstrate to already
be, a European nation. In the heyday of romantic nationalism, and on the
grounds of Philhellenism’s basic concern with culture, literature had necessarily to play a crucial role in the construction of Modern Greece. Moreover, to find or to construct a national literature and literary tradition was a
way to efface the colonial condition considered by the Greek elites, themselves inside a deep colonialist logic because of their Western education,
as profoundly shameful, since literature, as the self-representation of a
historical people, could only be predicated of European nations, while nonEuropean ones, as Said pointed out in his Orientalism, were incapable of
representing themselves. Therefore, I contend here that, despite any other,
plural, literary cultures operating in Greek soil by this time, literature in
the modern Western sense was introduced in Greece around this period,
as a constitutive part in the process of national configuration and Europeanization. Of course, I am not trying to say that there was not a textual
culture in Greek before the end of the eighteenth century. I am just suggesting that the institution of literature, such as it was shaped along the eighteenth century in Europe, enters Greece only by the time of its independence. And it tries to become legitimized by granting itself a long tradition
through the composition of literary histories such as the Cours de littérature
grecque moderne by Rizos-Neroulos in 1827. In that moment, literature in
the European sense was not only intended to buttress the right to existence
of the Greek nation as the outcome of its historical presence, but was also,
and I would dare to say above all, conceived as the means to prefigure an
imaginary for the nation and to confer it a cultural homogeneity previous,
and necessary, to the political one.
That this homogenization in the textual discourse was made at the
expense of some previous polyphonic, hyperethnic literary cultures in
Greek, which were displaced in and by this inceptive moment, does not
seem to have been acknowledged by most literary historians and scholars even today.2 Neither has been usually observed that some of such literary cultures, in a mechanism of canonical reorganization that could also
2

Here lies one of the main concretizations of the «colonial difference», as Mignolo has
put it: «The colonial difference and, therefore, the colonial model can be described as
follows: Western categories of thought put non-Western categories (and the distinction I
am making here is a result of the colonial difference) in a double bind. Either non-Western cultural practices are so different from Western ones that they could not be considered properly philosophy, literature, history, religion, science, or what have you. Or, on
the contrary, in order to be recognized, they have to become similar and assimilated to
Western conceptualizations of cultural practices and social organization» (2002: 160).
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be described as epistemic violence,3 were turned into the mere prehistory
of the teleological lineality of Greek literature. Perhaps the best example
of this is the folk song, which, despite its continuous presence until well
after the foundation of the nation, was excluded from the historical phase
of Greek literature (and displaced into an atemporal, ontological previousness to Greek literacy, though essential to it as the guarantee of continuity and connection with Ancient times), just because orality did not fit the
requirements of the new European concept of literature and literary history.4 Likewise, the strife —inextricably connected to the language question
that marks the whole process of Greek national construction until today—
between a purist and a demoticist literary canon (and therefore about the
appropriateness of one or the other linguistic register for writing (national)
literature), carried out principally along the second half of the nineteenth
century and central to the very notion of Greek literature, has passed unnoticed by most literary historians, generally engaged through the concealment of the defeated option in the reinforcement of the official position:
first the purist one of the so called Athens School, and later the demoticist
one, still today in force. This adherence to purism or demoticism by literary historians, succeeding one another in time, implies in its turn an adherence to dissociated concepts of the Greek nation and of literature itself, and
thus attempts to fix a reified, ahistorical image of such notions, obliterating the excluded elements as inadequate (i.e., non-Greek or non-literary)
or even never existing.5 In all these cases, a colonial logic is at work: what3
4

5

On the concept of epistemic violence applied to canon formation in general, see Spivak
1988: 154-155.
«The literalization of oral traditions subjects them to political reinterpretation in
any situation of inequality. More than that, however, fiat by writing subordinates the
imagery of the folk texts to a larger version of itself, making “oral literature” and “oral”
or “folk poetry” a pre-historic (and ahistorical) pre-text for histories of national literature defined in strictly literary terms (e. g. Dimaras 1972). […] In all these formulae —
for academic incantations are as formulaic as any— the analysis of culture is exclusively
calibrated to a model of literacy» (Herzfeld 1987: 39).
«In nineteenth-century Greece, for instance, official culture was designated for the most
part by the ideology of purism. The use of extremely archaic syntactical forms or the
appreciation of purist poetry enabled the educated elite to acquire and maintain high
status. Through this exclusionary means it protected its privileged position from outsiders. But the consumption of purist texts cannot be understood as a type of cultural capital because the social conditions for its operation were absent. There was no culture
industry, no proletariat, and no mass culture from which the refined sensibility could
distinguish itself. Purism denounced the vernacular not only because of its law status
but also because it offered a competing version of national identity. Though purism
designated itself the official discourse of the state, it posited the differences between
high (purism) and low (demoticism) in political rather than aesthetic terms. Purism had

The successful self-concealment of canonicity

157

ever the particular understanding of the ideal of nation or of literature can
be in each moment, it is always (at least it is thus perceived by the Greeks)
a univocal and European one, trying to impose itself on the oriental multiplicity of the autochthonous traditions.
Ignoring the historicity and the canonic struggle implied by these
facts6 and, above all, supporting consciously or unconsciously the colonial
discourse entrenched from the beginning in the project of national legitimization, literary historians and scholars, both from Greece and abroad,
have presumed from the nineteenth century the existence of a universal
and suprahistorical notion of literature as the only horizon where Greek
textual culture can be situated. This idealization, common to other scholars in other countries, not only conceals the exclusively Western European pertinence of the concept, but also its eighteenth-century genealogy.
Thus, from the first attempts to historicize Greek literature, such a modern
concept was uncritically applied to medieval or premodern stages with the
only aim to confer Greece a full European lineage. But even in the nineteenth century, like Gregory Jusdanis has revealed, it is impossible to establish a perfect parallel in the literary development of Greece and Western
Europe. The colonial difference is also, or mainly, present here. For, despite
the fact that Greece ‘imported’ from the West by this time the institution of
literature, it had to adapt it to the special necessities of the new nation. No
claims to aesthetic autonomy, central then to French, English or German
literature, could be made in a state in need of political, social and conceptual self-definition and configuration. In such a context, instead, literature
could not be but socially functional and supply national representations
in order to construct a collective imaginary whereby the masses of Greekspeaking ottoman population were educated in the national dream. Like
in every Third World society, according to Fredric Jameson (1986: 69),
we can discern here literature as an identity production machine,7 as the

6

7

broader socio-political goals than the preservation of prestige and allocation of cultural
resources. Its pedagogical mission envisioned katharevusa as the national language
and purism the national culture. In practice, of course, these plans never materialized,
because of popular resistance and opposition from demoticists. But like demoticism,
purism strived to indoctrinate the nation into its values, its aim being the production of
Greeks» (Judanis 1991: 66).
On the canon as inherently and interestingly linked to simultaneously self-definition,
(self)identification and (self)occultation, see Lindenberger 1990: xiii, Jusdanis 1991: 63,
and Valdés 2002: 93-94.
«The case of Greece is significant because its history highlights the relationship between
literature (and art in general) and politics which in modern times, although successfully suppressed, has been only superficially undone. Until recent decades Greek literature has existed as an appendage to other discourses and has not been conceived as an
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producer of basically national allegories even when aesthetic pretensions
get involved.
That the emphasis is on the national and the functional dimension is
also demonstrated by the wide range of genres that historians of Greek literature include in their accounts until well into the twentieth century. Unlike
similar European attempts, limited from Schlegel on just to aesthetic and
fictional texts (see Behler 1991: 11-13), literary histories of Greece tend to
include, from Neroulos to Dimaras or even Knös as late as 1962,8 everything written in Greek, either in the fields of history, philosophy, theology, natural sciences, or philology. The main aim is thus to show that, even
before the very consciousness of Modern Greek identity was originated,
there was already a literary production in Modern Greek language that
attests for a long previous existence, if only under oriental rule, of a Greek
people capable of expressing itself as occidentals, that is, inside the boundaries of a Western epistemological realm. What is here at stake is once more
the colonial difference that, trying to conceal itself, reappears in an even
more acute way, becoming somehow ineffaceable. But it also demonstrates
that in nineteenth-century Greece, to a certain extent, it is a premodern
rather than a modern concept of literature that is operating.9

8

9

autonomous sphere. It was introduced to serve the needs of the state and continued to
be discussed within the context of nation, language, and Greekness. Greek literature
emerged in the dialogue between a European notion and the necessities of the Greek
nation» (Jusdanis 1991: 24).
Of course, I am not trying to equate here all these Histories of Greek literature as
belonging to a similar or unchanged epistemological and ideological model. They are
also a part, and even a crucial part, of the historicity of Greek literature, as long as they
usually initiate or sanction canonical shifts and reorganizations. A main focus of my
proposal, as we shall see, is thus the analysis of all the Histories of Greek literature in
their historicity.
According to Anders Pettersson, the notion of literature as every written production operates both in most non-European contexts and in Europe until the eighteenth
century (Pettersson 2006: 8). Linda Hutcheon and Mario Valdés have pointed out the
romantic and European genealogy of the modern concept of literature as just aesthetic
writing, linking it to the national model: «For eighteenth-century historians, it would
have included all culturally accepted writing — from poetry to philosophy, from scientific discourse to dramatic works, from history to fiction. The idea that literature as a
category really includes just imaginative writing can likely be traced back to the German
romantic creation of a national literature with aesthetic value or interest» (Hutcheon
and Valdés 2002: ix). Through the whole nineteenth century and a great part of the
twentieth, there was in Greece an important hesitation around the concept of literature,
to such an extent that at least four signifiers were used to refer to it: φιλολογία, γραμματολογία, γραμματεία, and λογοτεχνία. Literary historians alternate all of them until
well into the twentieth century, when λογοτεχνία seems to impose itself in the wake of
the acceptation of the European notion of literature as just imaginative writing. For an
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This is the context, therefore, where Greek literature was being produced
and consumed in a great part of the nineteenth century, in a profuse and
complex dialogue with, or maybe even dependence of, the also ideal or
constructed notion of Europe, either in terms of convergence or resistance.
For all these reasons, it is rather naïve, in my opinion, to analyse Greek
romanticism, for example, in mere aesthetic terms and in a European
context, without taking into account the crucial fact that some of its main
representatives in Athens were at the same time politicians who had to deal
with the burden of providing Greece simultaneously with political institutions and with literary monuments. Furthermore, the singular conditions
of Athenian romanticism bring to the foreground other interesting questions about the genealogy and conceptualization of Greek literature, such
as the privileging of a Hellenic concept of Greekness through the utilization
of katharevousa over demotic, or the difficulties its practitioners found to
incept a European literary culture in a place where no social or economical
conditions for its rise were found.10
However, we should not hypostasize in our turn this nineteenth-century
Greek literary culture. It is not static, totalizing or internally homogeneous, but simply one stage in the historicity of Greek literature, soon readjusted as well by a canonical and conceptual shift that privileged both a
demotic linguistic register and a somehow more aesthetic notion of literature. This change of paradigm, whose complexity I cannot detail here,
concluded successfully with the Generation of the 30s, whose program
seems to have imposed itself as the hegemonic framework for the study of
Greek literature until today (see Jusdanis 1991: 87). The colonial difference
or the political and national function of literature have not disappeared
with it at all, however. But its claims for the cultural continuity and homogeneity of Hellenism have managed to conceal previous stages, geographically or aesthetically alternative versions, and even the very historicity of
Greek literature. We can conclude then, following the logic of the disemia
postulated by Michael Herzfeld, that every imposition of a new, officialized, literary paradigm, tends to erase or conceal the variability of social
practices existing before by trying to superimpose on their inherent historicity a reified history. It is not a coincidence, in this sense, that after every
canonical shift, a number of histories of literature appear to sanction the
change. This is how canons, as a part of the epistemological project of Euroaccount of these terms, and the political and functional connotations implicit in every
conceptualization of literature in Greek literary history, see Jusdanis 1991: 107-121.
10 For an account of these questions and the awareness of such difficulties in the works of
Rangavis or Panagiotis Soutsos, see Güthenke 2008: 140-190.
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pean modernity to which also the disciplines of history or literature in their
modern sense belong, work. They cannot be abstracted from the (post)colonial operation that leads Greece to assume and internalize a substantially
Western and univocal notion of textual culture at the expense of previous,
decentred, multilingual, plurinational and interclass textualities. By their
very nature, such premodern or non-European textualities do not admit
or require canonicity — not at least in the same terms as modern Western
Literature (capitalized) does.
In a time when literary history has been accused of thus bespeaking
the epistemic and ideological values that buttressed the European colonial project of modernity, I want to propose a new kind of history of
literature that, problematizing the definitions of both history and literature from up-to-date methodological perspectives, be able to account for
the historicity, the genealogy, and the colonial difference of Greek literature. Unfortunately, I cannot review here with detail previous histories of
Greek literature.11 As far as I know, after Professor Kehagioglou’s article in
1980, no systematic analysis of them has been attempted. However, in a
general overview, we can easily appreciate that, apart from a recent sample
of what David Perkins has termed «encyclopaedic literary history»12 —the
Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας—, the most works in this genre partake
of a political aim to sustain hegemonic discourses on nation, literature, the
canon, the language, or history itself, in order to normalize them and make
them appear as natural. They usually advocate for an uninterrupted continuity of Modern Greek literature from Ancient Greece, the Middle Ages
or 1821, for a teleological and organicist development of the Greek nation
in its textual culture, for a deterministic belief in the genius of the Greek
people or language, and for an idealistic and universal notion of literature.
No clear methodological justifications are provided for such choices that,
notwithstanding, respond to a political agenda trying not to describe but
to delimit a field perceived as substantial to the yet unconfident identity of
the young nation. I want to make it clear that I am not referring here just
to works as old as Voutieridis’s or Dimaras’s, but even to texts as recent
as 2009, when a History of Modern Greek Literature based on the same
outdated principles was published in Spain (Villar 2009).
It has been mainly these works, whose conclusions have been assumed
by most Greek literary scholarship —let alone the educational system—,
that have promoted the self-concealment I am talking here about. My
11 Those used for the preparation of this work, however, can be found in the final
bibliography.
12 For this notion, see Perkins 1992: 53-60.

The successful self-concealment of canonicity

161

proposal, on the contrary, starting from the awareness that no such work
can claim for a completely objective and unprejudiced point of view, and
that every literary history implies necessarily a certain ideological agenda,
will aim at revealing some of the processes concealed in the classic texts,
and thus at resituating Greek literature with respect to both Europe and
their closest neighbours. I agree partially with Roderick Beaton when he
says that Greek literature is neither minor, like Gregory Jusdanis claimed in
a time when this term was in its heyday, nor marginal, like some of Lambropoulos’s works seem to imply (Beaton 1994: 10-11). However, I think there
is not better way to minorize or marginalize it that trying to make it just
a European one expected to have a perfectly parallel development to that
of France or England. That responds just to a model of failure or underdevelopment inherent to the discourse of self-colonization. The notion of
literary cultures I have been using so far, instead, accounts for the different
conceptions of textual culture around the world and inside a single tradition, overcoming as long as it is possible the hierarchization implicit in
the colonial generalization of modern Western aesthetic literature. In this
sense, I contend Greek literature to be a set of literary cultures at the same
time independent and interconnected both mutually and to neighbouring
ones. As such, it is as central or as marginal as any other.
The concept of literary cultures, elaborated by Mario Valdés in the
framework of the hermeneutic and genealogic approach denominated by
him «effective literary history»,13 allows us to overcome both the universalization of the term literature and the national model,14 especially inap13 The source of this term is not only Gadamer’s Wirkungsgeschichte, but also its reelaboration in Ricoeur’s effective history.
14 Many similar proposals have been recently made. John Frow, for example, writes that
«it is no longer possible to think in terms of a pregiven field of the literary which would
form its proper and unproblematically constituted object; and there is no consensual
structure of value which would provide the ground for an assured practice of interpretation. At the same time, however, other possibilities become available: for an opening of
the practice of textual history to new configurations drawn from the whole domain of
writing; for an opening of the question of value to an analysis of the institutional formations through which literature, the literary event, and literary value are constructed. If
the demand for a new literary history is the wrong one, there is still the chance to begin
again with the writing of the multiple histories of textuality» (Frow 1991: 142). Linda
Hutcheon, in her turn, proposes a new comparative or transnational literary history,
polyphonic and untotalizable, in order to challenge the old national model (Hutcheon 2002: 26). In similar terms seems to work the proposal of Anders Pettersson for a
«transcultural literary history», where different cultural and temporal notions of literature should be considered together (Pettersson 2006). For the importance of literary
cultures in a literary history acknowledging the colonial difference, see also Mignolo
2002: 168.
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propriate in my opinion to Greece. Literary cultures do not respect the
state boundaries since they are usually local or polyethnic, multilingual
and untotalizable. From this point of view, they would be able to account
as much for the diversity of literary conceptions, practices and contexts in
the pre-revolutionary Greek diaspora, as for the nineteenth and twentiethcentury multinational and multilingual Greek colonies in North Africa or
Anatolia, as well as for the modern integration of Greek textuality in a world
literature dominated by the global market. Effective literary history as theorized by Mario Valdés and put into practice in three recent major works:
Literary Cultures of Latin America (Valdés and Kadir 2004), History of the
Literary Cultures of East-Central Europe (Cornis-Pope and Neubauer 20042005), and Literary Cultures in History: Reconstructions from South Asia
(Pollock 2003), entails recognition of the colonial difference, awareness of
the genealogical and discursive implications in the institutionalization of
literature, and a hermeneutical approach that stresses historicity over teleological or positivistic presentations. An effective literary history of Greece
or the Greek language would have then to emphasize not continuities but
discontinuities in the conceptual, geographical, discursive, institutional, or
linguistic realms. But, unlike the proposals based just in foucaultian premises, such as Lambropoulos’s (1985: 25),15 these discursive discontinuities
would not be conceived as moments of rupture and historical refoundation
in a chronological line, but as the disperse components that by their juxtaposition might configure a complex and polyphonic image of Greek literature and at the same time deconstruct its very possibility as an organic and
epistemological object.
As we can see from the examples, all of them focusing not on single
traditions but on geographic or geopolitical constellations of linguistic
traditions, such an approach attempts inherently to overcome the national
model and context, trying to de-emphasize the national myths and to
highlight analogies and points of contact, as well as hybrid and marginal
phenomena that traditional national histories have ignored or deliberately suppressed. From this point of view, I consider that a history of literary cultures of South-Eastern Europe or the Balkans, including Turkey,
would be highly relevant and would shed light on issues overlooked so far
15 Gregory Jusdanis has also proposed a new kind of Greek literary history, one focusing
especially on the minor condition of Greek literature with respect to European ones
(Jusdanis 1990: 18-19). The main problem in this proposal, in my opinion, lies in the
difficult definition of European or major literatures as opposed to marginal or minor
ones. The concept of literary cultures I am proposing here dismantles this hierarchization by equating all textual traditions, not failing though to acknowledge the unequal
colonial relationships implied in their construction, development and reception.
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in Modern Greek Studies, such as the polyethnic and multilingual condition of many Greek literary phenomena during the last three centuries, or
the interbalkan connections in the supposedly singular or belated development of some literary trends and genres. On the other hand, a history of the
literary cultures of Hellenism, mostly language-oriented, would decentre
the current Helladism of critics and historians by including Greek textual
production in Asia Minor, Egypt, Russia, America or Australia, as well as
examining its connection in those places to non-Greek traditions. In either
case, hypostasized distinctions between high and low culture as for the
genres, institutions, production or reception should be challenged through
the highlighting and analysis of the discursive mechanisms and implications of such modern categories.
A study of literary cultures is not based in the works or the authors
themselves. It is not an inventory of texts or interpretations, but a presentation of the changing conditions whereby literature is conceived, produced,
and consumed in a given place and time. Effective literary history works
with texts not as immutable objects, but as historical events of production and reception, and thus aims to inform, situate, and contextualize the
literature of the past in literary culture. It is about a re-reading of readings
and a reading of re-readings, both of works and of literary systems. That is
why it should include previous literary histories as moments in the historicity of the conceptualization and institutionalization of literature, as well
as the shifts in the canon that determine the transition between successive
or co-existing literary cultures. The model of presentation should not be a
chronological one, but lie on four points of interference or cultural nodes
whereby literary change can somehow be explained: temporal nodes, such
as 1880 or 1922 could be for Greece; topographical ones, for which the
cities of Thessalonica, Esmirna or Alexandria might be proposed, institutional nodes such as criticism or journals, and finally figurative nodes such
as Greekness or the image of the poet.
The proposal by Mario Valdés, philosophically and methodologically
very complex, would need further explication. This brief exposition must
suffice, however, to transmit the idea that we should and can supersede once
and for all the methodological laziness still sustaining the self-concealment
of historicity visible in most Greek literary historiography and criticism.
Effective literary history, with its focus on literary cultures and not on Literature as a transcendent, hypostasized realm of (national) Culture, provides
an opportunity we should be able to take advantage of.
•
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«Εθνική ταυτότητα»: «αλλαγή παραδείγματος»
στη θεωρητική σκευή των μελετητών
της «νεοελληνικής λογοτεχνίας»;
Παναγιώτης Νούτσος

1. Θέση του προβλήματος
Προϊδέαση: Andersen ή Anderson; Στη σφαίρα του παραμυθιού ή στους
«στοχασμούς για τις απαρχές και τη διάδοση του εθνικισμού»; Επομένως:
η στροφή των νεοελληνικών σπουδών προς τις επιδόσεις της πρόσφατης
Ιστοριογραφίας και της Κοινωνικής ανθρωπολογίας επέφερε πράγματι μια
σημαντική «τομή» στον τρόπο οριοθέτησης της «εθνικής ταυτότητας»,
όπως αυτή επιχειρείται να ανευρεθεί σε «αντιπροσωπευτικά» κείμενα της
εγχώριας Λογοτεχνίας;
2. Imagined Communities
Ακολουθεί συνοπτική ανασυγκρότηση των κύριων θέσεων του βιβλίου
B. Anderson που εκτιμήθηκε ως η «σημαντικότερη συμβολή στη θεωρία
του έθνους». Το βιβλίο αυτό εμφανίσθηκε το 1983 και σε δεύτερη έκδοση
το 1991, με υπότιτλο: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism
και με εξώφυλλο να παραπέμπει στην πολιτική ηγεσία χώρας της Νοτιοανατολικής Ασίας. Δηλαδή σε ό,τι κατά τη δήλωση του καθηγητή των International Studies στο Cornell University συνιστά «αντικείμενο των σπουδών» του και της «ερευνητικής του δραστηριότητας». Τούτο, όπως ο ίδιος
υποδεικνύει, εξηγεί «κάποιες κατευθύνσεις» και «επιλογές παραδειγμάτων» που υπάρχουν στο βιβλίο. Δηλαδή έτσι «ίσως περιορίσει την αξίωση
για καθολική ισχύ των επιχειρημάτων».
Ως προς τα «κείμενα-κλειδιά» που έχουν «καταπληκτικά» μεταμορφώσει τη «μελέτη του εθνικισμού», λίγο πριν και αρκετά μετά το «1983»,
θα προσθέσω εδώ ότι το 1991 έχει τη γνώμη ότι η «idiosyncratic method
and preoccupations» (κατά την εγχώρια μετάφραση: η «ιδιότυπη μέθοδος
και τα ζητήματα που απασχολούν») βρίσκονται ακόμη «on the margins of
the newer scholarship on nationalism» (ή κατά την απλουστευμένη εγχώρια μετάφραση: «στο περιθώριο της νεότερης έρευνας»). Επιπλέον, την
επίγνωση ότι «μένει να φανεί» αν η «ανάλυσή» του μπορεί να έχει εφαρΠρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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μογή «around the globe» και μάλιστα σε περιοχές, όπως η δυτική Ευρώπη
και ο Νέος Κόσμος για τον οποίο οι γνώσεις του είναι «quite superficial»
(«εντελώς επιπόλαιες») και όχι «αρκετά περιορισμένες».
Ό,τι έχει ειπωθεί έως εδώ είναι για να υπάρξει η γενίκευση, πάλι «around
the globe», ότι η «nation-ness» είναι η «most universally legitimate value in
the political life of our time». Κι αν τα «γεγονότα είναι ξεκάθαρα», η ερμηνεία εμφανίζεται επίδικη. Έτσι, «nation, nationality, nationalism» ορίζονται
με δυσκολία και αναλύονται δυσχερέστατα. Τόσο η μαρξιστική όσο και η
φιλελεύθερη ανήκουν στην «πτολεμαϊκή» απόπειρα να «σώσουν τα φαινόμενα», ενώ θα απαιτούνταν «κοπερνίκειο πνεύμα» για να θεματοποιηθεί η
«εθνικότητα» ή η «nation-ness» ως «cultural artifacts of a particular kind».
Μόνο που για την επαρκή μελέτη αυτών των «έργων τέχνης» («Kunstwerk», κατά τον ορισμό του κράτους από τον Burckhardt), που δεν ταυτίζονται με τα «artificial», επιβάλλεται να εξετασθεί «προσεκτικά» με ποιους
τρόπους απέκτησαν «ιστορική υπόσταση», ποιες «σημασίες» έλαβαν με
το χρόνο και γιατί σήμερα απολαύουν «τέτοιας βαθειάς συναισθηματικής
νομιμοποίησης» («legitimacy»).
Με κεντρικό στόχο των Imagined Communities: η δημιουργία αυτών
των «artefacts» (κάτι περισσότερο από «κατασκευάσματα», στα οποία
επιμένει η εγχώρια μετάφραση) κατά το τέλος του 18ου αιώνα υπήρξε η
«αυθόρμητη απόσταξη» (η διαδικασία υπονοείται και όχι το αποτέλεσμα–
«απόσταγμα», κατά την εγχώρια μετάφραση που παραβλέπει το «distillation») μιας «σύνθετης ‘διασταύρωσης’ (‘crossing’) ξεχωριστών ιστορικών
δυνάμεων». Ενώ από τη στιγμή που δημιουργήθηκαν κατέστησαν «modular» με ικανότητα μεταφύτευσης ανάλογα με τους «βαθμούς αυτοσυνείδησης», σε μια «τεράστια ποικιλία» κοινωνικών πεδίων, να «συγχωνεύσουν
και να συγχωνευθούν σε μια αντίστοιχα μεγάλη ποικιλία πολιτικών και
ιδεολογικών αστερισμών».
Και πριν προβεί ο Anderson σε έναν «workable» (όχι πάντως «λειτουργικό») ορισμό επισημαίνει τρία «παράδοξα»: α) την «αντικειμενική μοντερνικότητα των εθνών στα μάτια των ιστορικών» αντιθετικά προς την
«υποκειμενική αρχαιότητα στα μάτια των εθνικιστών», β) την «τυπική»
(όχι «καθιερωμένη») «καθολικότητα της nationality ως κοινωνικο-πολιτισμικής έννοιας» αντιθετικά προς την «ανεπανόρθωτη μερικότητα των
συγκεκριμένων εκφάνσεών της», όπως για παράδειγμα η «ελληνική» που
προβάλλεται ως «sui generis εθνικότητα» και γ) την «πολιτική δύναμη
των εθνικισμών» αντιθετικά προς τη «φιλοσοφική τους φτώχεια και την
ασυναρτησία τους».
Και αφού προσθέσει ότι «μέρος της δυσκολίας» είναι η «ασυνείδητη
τάση» να «υποστασιοποιείται» η «ύπαρξη του εθνικισμού και συνακόλουθα ‘αυτή’ να ταξινομείται as an ideology», όπως ο «φιλελευθερισμός» ή
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ο «φασισμός» και όχι όπως η «συγγένεια» ή η «θρησκεία», εισηγείται «in an
anthropological spirit» τον εξής ορισμό του «έθνους»: αποτελεί μια «imagined political community» που «φαντάζεται τον εαυτό της διπλά ενυπάρχοντα: οριοθετημένο και κυρίαρχο». Αν επιμένω σ’ αυτό το σημείο, είναι
γιατί ορισμένοι έχουν διαχυθεί σε μια κατά Anderson αντιμετώπιση των
«φαντασιακών κοινοτήτων» που απέχει αρκετά από τον ανάδοχό τους.
Όσο για τον Ιρλανδό, αυτός συνεχίζει να επεξηγεί σε ώτα μη ακουόντων
λόγω της ξεδιπλωμένης σημαίας της «ανιδιοτέλειας προς την πατρίδα» που
κρατάει στο κέντρο της, με «λυρικά» χρώματα, την «αίσθηση του συνανήκειν» (86/87). Δηλαδή τα μέλη μιας τέτοιας «imagined political community» διαθέτουν «in the minds of each lives the image of their communion»
(το πώς αυτή η «μετάληψη» έγινε «συνανήκειν» μόνον η εγχώρια μετάφραση το γνωρίζει και όσοι τη συμμερίζονται).
3. Αρκούν τέσσερις περιπτώσεις;
Με αφετηρία τον Thomas H. Kuhn μπορεί να τεθεί το ερώτημα: με
ποιους όρους νοείται «αλλαγή παραδείγματος»; Ακολουθεί η κριτική αντιμετώπιση της θεωρητικής σκευής τεσσάρων μονογραφιών, που κατά την
πρόθεση των συγγραφέων τους κινούνται σε μια τέτοια αποβλεπτικότητα.
3.1 «Διαφωτισμός και θέσμιση της σύγχρονης Ελλάδας» (1996)
Μια συνοπτική εξέταση του βιβλίου του Στάθη Γουργουρή/Stathis Gourgouris: Dream Nation θα μπορούσε να λάβει υπόψη τις εξής παραμέτρους:
α) Είναι επαρκής η υπόθεση εργασίας; Σε ένα βιβλίο με υπότιτλο:
«Διαφωτισμός και θέσμιση της σύγχρονης Ελλάδας» (ο ενδιάμεσος όρος:
«Colonization» του πρωτοτύπου έχει απαλειφθεί), τι προσδοκά ο ερευνητής και κατ’ επέκταση ο αναγνώστης; Να καταστεί συγγραφική πράξη
η «επιθυμία» του συγγραφέα, τουτέστιν να «διαυγάσει την εργασία του
ονείρου ενός έθνους δεν σημαίνει ότι σκοπεύει να προσφέρει την ερμηνεία ενός ονείρου, αλλά να εξηγήσει ότι πίσω από κάθε ιστορική εγγραφή
ελλοχεύει ένα όνειρο» (21∙ το «nation’s dream-work» [4] έγινε «εργασία
του ονείρου ενός έθνους»); Ακόμη, ως προς το «Έθνος ως μορφή» («the
Nation as form»∙ 3) η «μορφή είναι το υπόρρητο περιεχόμενο της ιστορίας», αν «πάρουμε στα σοβαρά την τολμηρή άποψη του Αντόρνο για τη
διιστορική ιζηματοποίηση του περιεχομένου» (20); Δεν παραθέτω άλλα
δείγματα αυτής της πομπώδους φραστικής που αποτρέπουν τη σαφή οριοθέτηση του ερευνώμενου θέματος που θα έπρεπε να τεθεί με τη μορφή
συγκεκριμένης προβληματοθεσίας και συνεπόμενα να μην αφορά, όχι
όμως περιγραφικά, μια τόσο εκτενή χρονική περίοδο δύο περίπου αιώνων
(από το 1780 ώς το 1950).
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β) Οι εννοιολογικοί αρμοί. Με ποιες αναλυτικές κατηγορίες θα επιχειρηθεί μια τέτοια κατόπτευση; Τι ορίζει ο συγγραφέας ως «έθνος» και τι
ως «όνειρο» και τι μπορεί να υπονοεί η διατύπωση ότι «σε αντίθεση με τα
όνειρα, τα έθνη πεθαίνουν όταν δεν μπορούν να ερμηνεύσουν επιτυχώς
τον εαυτό τους» (17); Επίσης, τι νοείται ως «ιστορία», έτσι που να αποφαίνεται ο σ. ότι αυτή «καθιστά αισθητό τον πόνο των ονείρων της κοινωνίας»
(17); Κι ακόμη, η «λήθη και η ερμηνεία» να εμφανίζονται ως «κοινωνικές
δυνάμεις της ανθρώπινης ιστορίας» (18); Κοντολογίς, ποιο αντίκρισμα έχει
η φράση ότι η «ανάγνωση της ιστορίας είναι μια ακραία άσκηση [«exercise»∙ 3], και η τοποθέτηση του Έθνους ως μορφής στην ιστορία αποτελεί
αναγκαστικά τμήμα της ακραίας αυτής άσκησης» (19); Σε κάθε περίπτωση,
μια και η σταχυολόγηση των συναφών παραθεμάτων δεν έχει τέλος, τι
σημαίνει η επιστροφή στην ταυτολογία: «Η μη λογική της ιστορίας είναι το
στοιχείο ακριβώς που με οδήγησε να στοχαστώ το Έθνος ως μορφή» (20);
γ) Το πεδίο παρατήρησης. Πώς συγκροτείται, στο πλαίσιο αυτών των
προσημειώσεων, ο στενός και ο ευρύς ορίζοντας του «Έθνους-όνειρου»;
Κατά τον σ. πρόκειται για «ένα εξ ορισμού φιλοσοφικό εγχείρημα», όταν
αναλαμβάνοντας το «ρίσκο να σκιαγραφήσει μια θεωρία του Έθνους ως
μορφής» είναι «υποχρεωμένος να καταστήσει τις ομιχλώδεις διαδικασίες
της κοινωνικοϊστορικής θέσμισης πιο απτές» (20). Αυτό όμως που συνάγεται από την ψύχραιμη αποτίμηση αυτού του «εγχειρήματος» συνιστά μια
εκζήτηση ενός είδους φιλοσοφικού λόγου που θα μπορούσε να αποδοθεί αβίαστα και ως «φιλοσοφισμός». Η πρακτική αυτή ή έστω αυτό το
«ταξίδι της γραφής» (28) επιτελείται με τη μείξη θεωρητικών αντιλήψεων
που προέρχονται από τη γραφίδα της «κορυφαίας σκέψης» του Καστοριάδη (αν και η «φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας» μετατρέπεται από
ιστορικό-κοινωνικό ζήτημα σε «σημασίες» που «προέτρεψαν και επέτρεψαν τη γένεση αυτού του σύγχρονου έθνους»∙ 14), του Benedict Anderson (από την «κλασική περιγραφή» των Φαντασιακών κοινοτήτων κρατείται κυρίως ό,τι αφορά τη «μυθιστορική ενέργεια» στην «εθνικοποίηση των
φαντασιακών κοινοτήτων»∙ 35, 39, 46) και του Edward Said (ξεχνώντας
ο σ. τι έγραφε ο «δάσκαλός» του για τις «σαθρές, κατά το πλείστον κενές
γενικεύσεις» του Anderson «που έχουν την αξίωση να εκλαμβάνονται ως
θεωρία»∙ βλ. Κόμβους∙ 2006: 189). Ειδικά, ως προς τον «μαθητευόμενο»
του Said που δηλώνει ότι «δε θεώρησε ποτέ τον μετα-αποικιακό προβληματισμό κάτι τριτοκοσμικό» (14), αυτοδιαψεύδεται με τη συχνή προσφυγή
στα θεωρήματα του Γεράσιμου Κακλαμάνη (βλ. 398, passim) και με την
συναντίληψη κάποτε όσων ισχυρίζονται ότι η «άρχουσα καπιταλιστική
τάξη στην Ελλάδα είναι ψευδεπιγραφή» (231). Με παρόμοια επιλεκτικό
τρόπο αρδεύονται αντιλήψεις του Balibar, του Fr. Fanon, του E. Renan,
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του Hobsbawm, του Benjamin, του Žižek, του C. Schmitt και προφανώς
του Freud. Τις αντιλήψεις μάλιστα του τελευταίου τις «μεταμορφώνει» σε
μια «μεθοδολογική συνθήκη για την προβληματική του έθνους»: «Η πραγματική κοινωνικοϊστορική ανάδυση ενός έθνους αποτελεί την προβολή
ενός ιδιαίτερου εθνικού φαντασιακού, με την κινηματογραφική αλλά και
με την ψυχαναλυτική έννοια του όρου» (50, 51).
3.2 «Το πρόσωπο του νέου Ελληνισμού» (2005)
Ο Δημήτρης Χατζής πρόσφατα έχει καταταγεί στους θιασώτες της
«κατασκευαστικής» θεώρησης του «έθνους». Δηλαδή, με αφορμή την
αναδημοσίευση διαλέξεων και δοκιμίων του υπό τον τίτλο: Το Πρόσωπο
του Νέου Ελληνισμού (2005), να τίθεται το προκαταρκτικό ερώτημα: πότε
οι εκλαϊκευτές του οικείου «συγκροτητικού» εξηγητικού «μοντέλου» τοποθετούν τη «συγκρότηση», αν συγχωρεθεί η ταυτολογία, του «Νέου Ελληνισμού» και πότε ο Χατζής και με ποια εννοούμενη ιστορική διαδικασία;
Η επιμελήτρια του τόμου προσημείωνε ότι ως προς τα «εξηγητικά μοντέλα» του «έθνους» προτιμά την ιδέα ότι αυτό «συγκροτείται»,
δηλαδή εμφανίζεται ως «αποτέλεσμα κοινής βούλησης και προσπάθειας
των υποκειμένων». Για να επιμείνω: απορώ πώς σε τόσο σύντομο χρονικό
διάστημα υιοθετούνται αφειδώς διατυπώσεις που δεν αντιστοιχούν σ’ αυτό
το «μοντέλο», όση προσαρμογή κι αν δεχθούν. Για παράδειγμα: «νεοελληνική ιστορική συνείδηση», «ιστορία της εθνικής ψυχής», «μια νέα πολιτιστική οντότητα υπό διαμόρφωση», «ολική εθνική συγκρότηση». Ως προς
τα κείμενα μάλιστα του Χατζή, τα οποία υποτίθεται αποδίδουν αυτές οι
διατυπώσεις, κυριολεκτείται ότι το «έθνος» είναι απλώς «ένα μόρφωμα της
νεώτερης ευρωπαϊκής ιστορίας» (Αποστολίδου 2005: 11, 21, 19);
Από το κείμενο του 1954 ήδη ο Χατζής υπογραμμίζει ως προς το «νεοελληνικό έθνος» ό,τι αφορά τη «σειρά προβλημάτων» που προκύπτουν «ιδιόμορφα σε σχέση με την ιστορία άλλων εθνών», με έμφαση στη διαδικασία
«διαμόρφωσης και αποκρυστάλλωσης» των «προϋποθέσεων της δημιουργίας του νεοελληνικού έθνους». Το τελευταίο σημείο, δηλαδή το «ιδιόμορφο πρόβλημα των προϋποθέσεων της δημιουργίας του νεοελληνικού
έθνους», επανέρχεται σε όλες τις κατοπινές επεξεργασίες του Χατζή, στις
οποίες η «απαρχή της ιστορικής του πορείας» τοποθετείται «γύρω στα τέλη
του 12ου αιώνα». Τουτέστιν, ο «Νεοελληνισμός» ως «ιστορική, κοινωνική
και πνευματική ενότητα» δεν αποτελεί συνεπαγωγή του ελληνικού εθνικού κράτους, αλλά το αντίστροφο: η μακραίωνη «πορεία του νεοελληνικού
έθνους», από τα «τελευταία χρόνια του 12ου αιώνα» και με «βασική τομή»
το 1204, οδηγεί στην «απελευθερωμένη Ελλάδα» (Χατζής 1954/2005: 39,
40, 61· 1980/2005: 170· 1979/2005: 192· 1979/2005: 225, 238).
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Χωρίς να παραβλέψω κάποια μερικότερα προβλήματα στην ενιαία
επανέκδοση αυτών των διαλέξεων και δοκιμίων (η διαφορετική αποβλεπτικότητά τους αναγκάζει την επιμελήτρια ορισμένα να τα χαρακτηρίζει
«περισσότερο επιστημονικά, έως σχολαστικά»· 31), δεν μπορώ παρά να
συμμερισθώ τις επικρίσεις που δέχθηκε η επανέκδοση σε μια τέτοια «φιλολογική εισαγωγή» (Βούλγαρης 5.2.2006), εφόσον δεν στοιχειοθετήθηκε με
«όρους της ιστορικής ή και της πολιτικής επιστήμης». Πράγματι, αν είχε
συμβεί διαφορετικά (βλ. Νούτσος 2006: 75-82), θα ήταν σαφέστερη η πολιτική συγκυρία (βλ. και §. 5.7, σημείο ε΄) των λόγων διαφωνίας του Χατζή
(1954· 2005: 65) με τον Σβορώνο που τον κατατάσσει στους «αστούς» ιστορικούς. Όσο για τα δύο επικρινόμενα παραθέματα του τελευταίου, δηλαδή
τον «τρόπο ζωής» των κλεφτών και αρματολών που «θύμιζε» τον «τρόπο
ζωής των ομηρικών επών» και την ανώνυμη λαϊκή δημιουργία που «ενώνει σε μια ζωντανή σύνθεση στοιχεία απ’ όλες τις εποχές της τρισχιλιόχρονης ιστορίας του Ελληνισμού και εκφράζει καθαρά τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού», ο Σβορώνος τα διατήρησε και στις επανεκδόσεις της
Histoire de la Grèce moderne και συναφώς στην ελληνική της μετάφραση
(1977: 48, 50). Έχοντας ήδη απαντήσει για το ζήτημα της «συνέχειας» στην
Επιθεώρηση Τέχνης (1955) καθώς και στα κατοπινά του δημοσιεύματα. Για
το μείζον θέμα, δηλαδή τη «γένεση του έθνους», οι απόψεις τους σχεδόν
συμπίπτουν, με τον Σβορώνο εγκρατέστερο στην προσκόμιση των αρχικών «ενδείξεων για την εθνική συνειδητοποίηση» (1977: 28).
3.3 Για τη λογοτεχνία του «19ου αιώνα» (2007)
Πώς συνάπτεται η «ερωτική επιθυμία» με την «εθνική ταυτότητα» κατά
τον «19ο αιώνα»; Με συζητημένο πια το τρίτο σημείο αυτού του ερωτήματος που αφορά τον χρονικό του προσδιορισμό, έρχομαι στα δύο άλλα ως
πρώτης προτεραιότητας ερεθίσματα για οξύ προβληματισμό. Στο αναλόγιο το βιβλίο της Μαίρης Μικέ: Έρως (αντ)εθνικός. Ερωτική επιθυμία και
εθνική ταυτότητα τον 19ο αιώνα, Αθήνα 2007, με προμετωπίδα από το
Φωτόδεντρο του Ελύτη για τις «επιστρώσεις διαδοχικές» στην «τοιχογραφία της πατρίδας» με τις «πλήθος Εξουσίες» που τη συντηρούν. Στην
καλογραμμένη αυτή μονογραφία η συγγραφέας εξηγεί ότι δεν είναι τυχαία
η συνεξέταση «αναπαραστάσεων και τρόπων λειτουργίας της ερωτικής
επιθυμίας» και «μηχανισμών συγκρότησης της εθνικής ταυτότητας» στα
«πολιτισμικά συμφραζόμενα του 19ου αιώνα». Ή, συντομότερα, εξετάζονται «διαπλοκές λόγων περί φυλής και φύλου» ή η «ερωτική σμίξη του
εθνικού υποκειμένου με το άλλο» (11).
Ως προς το πρώτο σκέλος, την «ερωτική επιθυμία», μετά την «Εισαγωγή» (13-27), δηλαδή αφού έχει στηθεί η «υπόθεση εργασίας», στην
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παράγραφο που τιτλοφορείται: «Ζητήματα μεθόδου» υπογραμμίζεται ότι
η έννοια της «επιθυμίας» δεν αντιμετωπίζεται ως «μια εγγενής κατηγορία
της ανθρώπινης φύσης που δεν επιδέχεται ερμηνείες, αλλά ως μια ενέργεια εξουσίας που γίνεται μέσω της γλώσσας, με μια πράξη λόγου» (29/30).
Κι αν, ειδικότερα, υπάγεται «σε ένα συμβολικό σύστημα δημιουργημένο
να αναπαριστά μια απουσία», αυτός ο αναπαραστατικός της χαρακτήρας
δεν παραπέμπει σε κάποιο «μεταφυσικό ιδεολόγημα», εφόσον η ερωτική
επιθυμία «ιστορικοποιείται» (30). Μόνο που αυτή η δοκιμασία νοείται σε
ένα πλαίσιο «πολιτισμικής σημασιοδότησης» ή, απλούστερα, «εκφράζει
σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο μια πολιτική» (30). Πρόκειται για μια
αξίωση να μελετηθεί η ερωτική επιθυμία ως «ιστορική κατηγορία» (36)
που φέρνει τα προσδοκώμενα ερμηνευτικά αποτελέσματα, όταν συνδυάζεται με «μεταδομικές θεωρήσεις που συνδέουν την έννοια του έθνους και
με την αφήγηση» (31);
Έτσι έρχομαι στην άλλη θεμελιώδη εννοιολόγηση του βιβλίου, στην
«κατασκευή» της «εθνικής ταυτότητας». Σε τι συνίσταται η «αφήγησή»
της; Η συγγραφέας διατείνεται ότι «πρόκειται για πρωτοκαθεδρία του
παρόντος στη συνάρθρωση του παρελθόντος» (31), επαναλαμβάνοντας
αυτολεξεί (και χωρίς εισαγωγικά) τον γενικώς υποσημειούμενο εδώ
Αντώνη Λιάκο (Πώς στοχάστηκαν∙ 2005: 94/95), μνημονευόμενο παρέα με
τον Ν. Σβορώνο για το εγχείρημα του οποίου ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάνθηκε ότι «απλώς δεν μπορεί να επαναληφθεί» (2005:
91), αλλά και με εκπροσώπους των «post-colonial studies» στους οποίους
ο ίδιος προσγράφει την αντίληψη για την «πρωτοκαθεδρία του παρόντος
στη συνάρθρωση του παρελθόντος» (2005: 103). Δεν είναι παράδοξο, με
έναν τέτοιο ρυθμό αποδοχής, η διατύπωση αυτή να αναχθεί σύντομα σε
αναπαραγόμενο και χωρίς αποστάσεις «κοινό τόπο» (βλ. τους Κόμβους
μου· 2006: 185). Πάντως η συγγραφέας, όπως η ίδια το καταθέτει (32),
έχει να αντιμετωπίσει δύο «διαμετρικά αντίθετες απόψεις»: την «κυρίαρχη
άποψη των κειμένων» που μελετά (το «έθνος ως ουσία») και τη δική της
«αναγνωστική αντίληψη» (το «έθνος ως ιστορική κατηγορία που διαμορφώνεται μέσα από διαδικασίες και περίπλοκους μηχανισμούς εξουσίας»).
Αρκεί, στο σημείο αυτό, η από μνήμης ανάκληση πάλι του Λιάκου «περί
πολιτικών της μνήμης και της απώθησης, της χρήσης και της διαχείρισης
του παρελθόντος και των αναπαραστάσεών του» (32) ή των «πολιτικών
της μνήμης και της χρήσης του παρελθόντος και των αναπαραστάσεών
του για τη δημιουργία του έθνους» (Λιάκος, Πώς στοχάστηκαν∙ 2005: 98);
Έτσι η συγγραφέας θα προσφύγει, κι εδώ και αλλού, στην «καθοριστική»
συμβολή των «μετα-αποικιακών σπουδών» για τη συνδρομή «μεθοδολογικών αρχών», όπως είναι η χρήση των εννοιών «υβριδικότητα» και «αμφι-
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θυμία» (32-33). Συνακόλουθα, οδηγείται στη δεύτερη ζώνη προστασίας:
ως προς την «αποικιοκρατία» και τις συνεπαγωγές της άλλη είναι η δική
της «αναγνωστική προσέγγιση των κειμένων» και άλλος ο τρόπος αντιμετώπισης των «Φράγκων» από τους συγγραφείς τους του «19ου αιώνα»
(34-36). Έως τη δική της μάλιστα «προσέγγιση» ό,τι επιχειρεί να διευκρινίσει περισσότερο συνιστά μάλλον ταυτολογία χωρίς ιστορικό περιεχόμενο,
εφόσον αποδεσμεύεται από τον «αποκλειστικό προσδιορισμό συγκεκριμένων χρονικών περιόδων» για να καταλήξει σε μελέτη των «ποικίλων
πολιτισμικών αποτελεσμάτων της αποικιοποίησης» (36). Μόνο που και η
τελευταία δεν συζητιέται, και σήμερα, σε μια μονοσήμαντη ερμηνευτική
βάση, ακόμη και στους εκπροσώπους των «post-colonial studies» (βλ. τους
Κόμβους∙ 2006: 180-195, για μια κριτική θεώρηση των απόψεών τους).
Αρκεί, μετά τη διαβεβαίωση ότι η «έμφυλη ταυτότητα δεν είναι μια
φυσική κατάσταση», να μεταβαίνει η συγγραφέας στην «αναπαράσταση
που καθρεφτίζεται και στο βλέμμα του άλλου»; Και πώς αυτή η «αναπαράσταση» ως αντικαθρεφτισμός συντίθεται με «όρους συγκεκριμένων
κοινωνικών σχέσεων που προϋπάρχουν του υποκειμένου» (37); Δηλαδή αυτές οι «κοινωνικές σχέσεις», αντίστροφα, απλώς συμπυκνώνονται
σε μια «αναπαράσταση» ως δηλωτικό γνώρισμα ενός δρώντος υποκειμένου; Και πώς, τελικά, μια «αναπαράσταση» μπορεί να είναι το αποτέλεσμα
«επιστημολογιών» ή «κριτικών πρακτικών και στρατηγικών της καθημερινής ζωής»; Η τελευταία τέμνεται αποκλειστικά και με ποιον τρόπο από
πρακτικές «επιστημολογίας» και «κριτικής»; Συναφώς, ως προς τις συλλογικές αναπαραστάσεις «Δύσης» και «Ανατολής», τι ακριβώς ωθεί στην
οικεία «φαντασίωση» (40), ως ιστορική γείωση και όχι ως «πανούργα» ή
«αυτοερωτική» πρακτική; Και υπάρχει πράγματι, οποιοσδήποτε κι αν είναι
ο βαθμός αφαίρεσης, «το ελληνικό Volksgeist» (41); Επίσης, έπρεπε να
φτάσουμε στον Παπαρρηγόπουλο, πολλές δεκαετίες μετά τον Κοραή, για
τη «δικαιωματική επίκληση της ελληνικής κληρονομιάς από τους νέους
Έλληνες» (42); Τι ακριβώς ωθεί τον Μάρκο Ρενιέρη, στο κείμενο του 1842,
να υποστηρίζει τη «δυτική ουσία» (45) της Ελλάδας (βλ. την εισαγωγή
μου: «Ο Μ. Ρενιέρης ως πολιτικός διανοούμενος», στο: Μ. Ρενιέρης, Φιλοσοφία της ιστορίας, Αθήνα 1999, ΧΧV-XXVI);
Και για να εισέλθω σε ειδικότερα θέματα. Τι είδους αφαιρετικής χροιάς
«κοινός τόπος», που θέλει να λέει τα πάντα χωρίς να διευκρινίζει τίποτε,
είναι η φράση: «οι γερμανόγλωσσοι με τη ρομαντική χερδερική αντίληψη
της εθνικής αποστολής, με τον Vico οι Ιταλοί, με των δύο τη διδασκαλία
οι άλλοι λαοί, ανακαλύπτουν την εθνική σκοπιμότητα της ιστορίας» (49);
Συναφώς, ο «ρομαντισμός στην ιστοριογραφία έχει ως κινητήρια δύναμη
του ιστορικού γίγνεσθαι την εθνική ψυχή, η οποία αποζητάται στον Μεσαί-
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ωνα» (51/52); Όντως ο «λαός» συνιστά «ανακάλυψη» των Ευρωπαίων «των
χρόνων που απασχολούν» (53) εδώ τη συγγραφέα; Με αφορμή τις αντιλήψεις του Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου γιατί να αντιμετωπίζεται κατά γράμμα
ότι «ἡ Λατινικὴ κατάκτησις ἀναπτεροῖ τὸν ἐθνισμὸν» (56); Τι εννοούσε
γι’ αυτό το θέμα ο Κοραής; Κυρίως είναι δυνατόν να εκτοξεύεται η ετυμηγορία, με εισηγητή πάλι τον Λιάκο (βλ. τους Κόμβους· 2006: 83, 293), ότι
οι θεωρήσεις του Ζαμπέλιου «επιβιώνουν (με παραλλαγές και διαφορετικές ιδεολογικές αποχρώσεις)» σε μεταγενέστερους ιστορικούς, όπως για
παράδειγμα στον Σβορώνο (57);
Επιπλέον: πώς μεταπίπτουμε από το «αρχαιοελληνικό έθνος» στη «νεοελληνική εθνότητα» (60) στο ιστοριογραφικό εγχείρημα όχι του Ζαμπέλιου αλλά του Σβορώνου; Όντως ο όρος «εθνική φιλολογία» ή «εθνική
λογοτεχνία» διαθέτει μία και μόνη σήμανση, με την επίκληση του «έθνους»
(62/63) ερήμην του εθνικού κράτους; Ό,τι δηλαδή αναγκάζεται να δεχθεί
και η συγγραφέας (69): να «αναδύεται αυτή η άλλη ιδέα περί έθνους» και
για τούτο τα «πράγματα δεν είναι τόσο ευθύγραμμα» (72). Επομένως,
«εθνότητα» (138) ή «εθνικότητα» (143); Μετά απ’ όλα αυτά ποιο συγκεκριμένο ιστορικό βάρος έχει η ετικέτα: «ιδεαλιστικά συγκροτημένη ταυτότητα» (192); Τέλος, πώς οδηγείται η συγγραφέας και οι αναγνώστες της
στο «Επίμετρο» (195), δηλαδή στην Πριγκηπέσα Ιζαμπώ του 1945; Όσες
κι αν είναι οι συγκαταβάσεις για τη «διαφορετική κατεργασία της ιδεολογίας» (229), η προσκόμιση εδώ του «ηρωικού μυθιστορήματος» του Άγγελου Τερζάκη θυμίζει «έτοιμο» κείμενο που δεν πρέπει να πάει χαμένο… Αν
όμως κάτι επιβάλλεται ομολογουμένως να εξαρθεί, με τις επιφυλάξεις που
διατυπώνουμε για τη θεωρητική σκευή της μονογραφίας, είναι η εκ του
σύνεγγυς μελέτη και ανάδειξη των ίδιων των «κειμένων» (237/238) που
συγκροτούν το θεματολογικό της ορίζοντα.
3.4 «Εκατό χρόνια νοσταλγίας» (2007)
Πώς μετρήθηκαν τα «εκατό χρόνια νοσταλγίας»; Σε αντίστιξη με τα
«εκατό χρόνια μοναξιάς» του Marquez η Άννα Τζούμα δημοσίευσε μονογραφία για το «αυτοβιογραφικό αφήγημα Έθνος» (Εκατό χρόνια νοσταλγίας, Αθήνα 2007) στη σειρά «Θεωρία και κριτική της λογοτεχνίας» την
οποία η ίδια διευθύνει. Αν υποθέσουμε ότι άλλος είχε την ευθύνη αυτής
της σειράς, ποιες ερωτήσεις θα μπορούσε να είχε απευθύνει στη συγγραφέα του δακτυλόγραφου που εδώ και κάποιους μήνες ή εδώ και δύο μέρες
θα είχε μπροστά του; Με μια κωδικοποίηση δεκατριών ενοτήτων μάλλον
τις εξής τέσσερις εκατοντάδες:
Ι. Είναι επαρκής η υπόθεση εργασίας; Ήτοι:
α) στο τέλος του πρώτου μέρους (5-79) του βιβλίου σημειώνεται ότι
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η συγγραφέας στο δεύτερο θα «παραδειγματίσει τη θεωρία αναφερόμενη
στην περίπτωση της Ελλάδας, εξετάζοντας τη δημιουργία και τις νομιμοποιήσεις του έθνους μέσα από τον λογοτεχνικό κανόνα των εκατό πρώτων
χρόνων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους» (79). Τούτο, έστω και
στο μέσον του βιβλίου, συνιστά υπόθεση εργασίας και προβληματοθεσία ή
απλώς μια σύντομη περιγραφή του τρόπου μετάβασης από το πρώτο στο
δεύτερο μέρος του;
β) στην αρχή του πρώτου μέρους: «Το Έθνος, παρόλο που είναι μια
αυτονόητη έννοια προσδιοριστική της ζωής μας ως υποκειμένων και ως
πολιτών για σχεδόν δύο αιώνες, εξακολουθεί σήμερα να αποτελεί τη συζήτηση στην οποία βρισκόμαστε» (5). Τούτο υποτυπώνει, έστω και με την
ατελή εμφάνισή του, τις θεωρητικές προδιαγραφές μιας προβληματοθεσίας
των «εκατό χρόνων νοσταλγίας»;
γ) μόλις στη σελ. 89 αναγγέλλεται η υπόσχεση: «Θα επιχειρήσω να
διαβάσω την έννοια του έθνους και της εθνικής ταυτότητας στην Ελλάδα
ως παρακολουθήματα των παραπάνω κατευθύνσεων της ιδεολογίας του
εθνικισμού». Και χωρίς την πομπώδη αυτή εξαγγελία, ποια συγκεκριμένα
δείγματα μιας τέτοιας «ανάγνωσης» θα επακολουθήσουν;
ΙΙ. Οι εννοιολογικοί αρμοί. Ήτοι με ποιες αναλυτικές κατηγορίες θα
επιχειρηθεί μια τέτοια ανάγνωση:
α) «Έθνος» ή «εθνικά κράτη» (5);
β) το «Έθνος» ως «αυτονόητη έννοια» ή «εθνικός χαρακτήρας» (5, 6);
γ) με το «μοντερνιστικό Παράδειγμα του έθνους» ή με το «μεταμοντέρνο Παράδειγμα» (5, 6);
δ) ο «εθνικισμός» ως η «πιο απολιτική μαζική πολιτική» (7);
ε) το «ένα πεπρωμένο» του προηγούμενου εδαφίου αποτελεί μορφή τής
κατά Michael Walzer «κοινότητας οικειότητας» (7);
στ) κρατούμε από τον Renan (7) μόνο την ευκολομνημόνευτη ουρά
παραθέματος από εκτενή του διάλεξη;
ζ) το «συνανήκειν» (7/8) ως ετικέτα σε ποιον ανήκει;
ΙΙΙ. Το πεδίο παρατήρησης. Πώς συγκροτείται ο ευρύς και ο στενός
ορίζοντας του θέματος:
α) «το ζήτημα έθνος, εθνική ταυτότητα, εθνική κουλτούρα έρχεται
δραματικά στο προσκήνιο μετά τη δεκαετία 1950-1960», όταν δηλαδή
προκαλείται η «πρώτη μεγάλη συζήτηση για το έθνος και τον εθνικισμό»
(6);
β) πρόκειται, επαναλαμβάνοντας το μακρυνάρι, για «συζήτηση που
διαμόρφωσε και το μοντερνιστικό Παράδειγμα του έθνους ως ‘κατασκευής’, ως αναπόφευκτου πολιτικού προγράμματος που εξασφάλιζε μια
συνεκτική κοινωνική ζωή μετά τις μεγάλες οικονομικές και πολιτικές αλλα-
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γές του 19ου αιώνα και παρείχε νομιμότητα στους κρατικούς σχηματισμούς
την επαύριο της γαλλικής επανάστασης και των μεγάλων απελευθερωτικών κινημάτων στην Ευρώπη και την Αμερική που ακολούθησαν» (6);
γ) όντως «μια ‘λεπτή κόκκινη γραμμή’ συρράξεων, αίματος, σωμάτων,
ανδρισμού και αποκλεισμού διασχίζει την ιστορία του σύγχρονου κόσμου
από την πτώση των φυλακών της Βαστίλης μέχρι την πτώση του τείχους
του Βερολίνου» (6/7);
IV. Η σκιαγράφηση της μεθόδου. Πού θεματοποιείται η μέθοδος την
οποία η συγγραφέας επιλέγει για τη διεκπεραίωση της εργασίας της;
Πουθενά, ακόμη και στο δεύτερο μέρος που μνημονεύονται όσα κείμενα η
ίδια θεωρεί ότι αφορούν τα «εκατό χρόνια νοσταλγίας», δεν υπάρχει ούτε
μία γραμμή που να το υπονοεί. Πώς λοιπόν τα «διαβάζει»;
V. Η μελέτη των πηγών και η κριτική επισκόπηση της οικείας βιβλιογραφίας. Πώς αποδεικνύεται η εκ του σύνεγγυς «ανάγνωσή» τους και αντίστοιχα πώς αξιοποιείται, θετικά ή αρνητικά, η οικεία βιβλιογραφία:
α) κανένα, μικρό ή μεγάλο, παράθεμα, υπομνηματισμένο ή όχι, δεν
ενυπάρχει στο βιβλίο, παρά την υπόσχεση της συγγραφέως ότι θα σταθεί
«ιδιαιτέρως στο ρόλο του εκάστοτε λογοτεχνικού κανόνα» στη διαμόρφωση και διαφοροποίηση της έννοιας του έθνους» (89)∙
β) η προσφυγή στη βιβλιογραφία με αντικείμενο αυτά τα κείμενα του
«εκάστοτε λογοτεχνικού κανόνα» είναι ισχνή (94, 104, 136, 143, 147), αν
και πρόδηλα ετερογενής ως προς τις θεωρητικές της αφορμήσεις.
4. Συμπεράσματα ή ξανά πάλι από την αρχή…
Εδώ και λίγες δεκαετίες το εκκρεμές των οικείων ερευνών επανήλθε
στην αναζήτηση των αιτίων από την πρόσκαιρη επιμονή στο «πώς» συγκροτήθηκαν οι αφηγήσεις για το παρελθόν. Δηλαδή επανέκαμψε, σοφότερη πάντως και αρκετά υποψιασμένη, η έρευνα των αιτιωδών σχέσεων
που επιτρέπουν την κατανόηση της λειτουργίας των μηχανισμών και των
μορφών βηματισμού της «ιστορίας».
Συχνά, ακόμη και όσοι ομιλούν σήμερα στο όνομα της ιστορίας, διακρίνονται για την απουσία ιστορικής παιδείας, με πρόσφατο τον πολλαπλασιασμό των «fast-thinkers» στα χωράφια της. Δηλαδή, τους τηλεοπτικής
ανάλωσης «συγκυριογράφους» που αρέσκονται στο: «δεν είναι ακριβώς
έτσι» και στο: «αλλά κάπως αλλιώς», χωρίς να οδηγούνται από το «πώς»
των εικόνων τους στο «γιατί» των γεγονότων. Η μορφική ιδιοσυστασία
των δομών της πραγματικότητας και όχι η απόπειρα αποτύπωσης του
περιεχομένου τους συνιστά θεωρητική επιλογή των εξουσιαστών που γίνεται πράξη. Δηλαδή καταναλώσιμο προϊόν, με την τρέχουσα διόγκωση της
«τηλεξουσίας».
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Στη θεωρία της ιστορίας ευδοκιμούν κάθε λογής παρωχημένοι «νεωτερισμοί», ενώ όσοι από τους εμπράγματους ιστορικούς την αποκτούν διακρίνονται για την ανάγκη του αναστοχασμού. Δηλαδή αντιλαμβάνονται πώς
η ιστορική έρευνα δεν «παράγει» μόνο ένα αντικείμενο για το υποκείμενο.
Αλλά και αντίστροφα, παράγει ένα υποκείμενο για το αντικείμενο.
Έτσι μπορούν να παραμερίζουν τόσο την ιστορική γραφή που αντιλαμβάνεται την ιστορική πραγματικότητα αποκομμένη από τη δράση των
φορέων της όσο και την έως κορεσμού «κατασκευή» που επινοεί υποκείμενα χωρίς ιστορικό αντίκρισμα. Στείρος «αντικειμενισμός» και αφελής
«υποκειμενισμός» ή «κοινωνιολογισμός» και «γλωσσική στροφή» συναγωνίστηκαν ποιος θα λάβει εύσημα από την πλευρά των εξουσιαστών.
Κάποτε και τον εύκολο έπαινο των εξουσιαζόμενων. Χωρίς να αγνοεί
κανείς τη «γνωσιοθεωρία» της ιστορίας, μέσα από ένα σύνολο εννοιολογικών αποχρώσεων, μπορεί να επιδίδεται στην «οντολογία» της. Μακριά
από τη μονομανία αρκετών προδρόμων και με την υποψιασμένη ανοιχτή
ματιά συνεχιστών τους. Προφανώς και η ιστοριογραφία έχει τη δική της
ιστορία που δεν γνωρίζει «τέλος»…1

•

1

Για τη βιβλιογραφική τεκμηρίωση όσων πραγματεύεται η παρούσα ανακοίνωση βλ. τα
βιβλία μου: Κόμβοι στη συζήτηση για το έθνος, Αθήνα 2006· Προστρίψεις στο πεδίο της
λογοτεχνίας, Αθήνα 2008· Ιστορικών και φιλοσόφων έλεγχος, Αθήνα 2008· Δημήτρης
Χατζής. Το διπλό βιβλίο, Αθήνα 2009.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ζητήματα θεωρίας και κριτικής:
Η αναζήτηση της εθνικής και
της αισθητικής ταυτότητας
στον Ρίτσο

Τι είδους ελληνικότητα απασχολούσε τον Ρίτσο
τις δύο πρώτες δεκαετίες της ποιητικής του πορείας;
Σόνια Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου

Η δεκαετία του 1930, εναρκτήρια στην ποιητική δημιουργία του Ρίτσου,
σημαδεύτηκε από τρεις ανατροπές που επηρέασαν τα καλλιτεχνικά
δρώμενα της χώρας. Τα προμηνύματα της πρώτης εντοπίζονται στο Ελεύθερο πνεύμα (1929) του Γιώργου Θεοτοκά που θα καταγραφεί σαν «πρώτο
τεκμήριο της αυτογνωσίας» της γενιάς, καθημαγμένης από τη μικρασιατική καταστροφή και την κατάρρευση των οραμάτων του έθνους. Έτσι θα
αξιολογήσει το ρόλο του δοκιμίου, προλογίζοντας την επανέκδοσή του το
1973, ο Κ.Θ. Δημαράς.1
Ο Θεοτοκάς καλούσε για «μια ανόρθωση ψυχής», για απελευθέρωση
της ατομικότητας των νέων καλλιτεχνών, τη χειραφέτησή τους «από
κάθε καταπίεση της δημιουργικής διάθεσής τους, δογματική πειθαρχία ή
πρόθεση δημόσιας ωφέλειας και πρακτικής χρησιμότητας», για προσέγγιση στην «ανεξάντλητη ποικιλία της πραγματικότητας».2 Για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς εμφανίστηκε στον ελληνικό πνευματικό χώρο αυτή η
γενιά, τι αντιδράσεις προκάλεσε, πώς εκτιμήθηκε η συνεισφορά της τότε,
μπορούμε να ανατρέξουμε στις δύο κρίσεις του Άγγελου Τερζάκη, ενός
από τους επιφανείς πεζογράφους και διανοητές αυτής της γενιάς.
Θα ξεκινήσουμε από την ύστερη κατάθεση μνήμης, το 1967, για τους
«μακάριους» νέους διανοούμενους που, με τα όπλα των ευρωπαϊκών
τους σπουδών, «έρχονταν πίσω με τα καράβια του εξωτερικού, στιλβωμένοι, ατσαλάκωτοι, και ήταν μεγαλοαστοί: Δεν είχαν ποτέ τους αντικρύσει κανένα βιοτικό πρόβλημα· είχαν φιλοδοξίες, αξιώσεις χωρίς να
έχουν θητεία. […] Θυμάμαι την αγανάκτησή μας. Έφερναν μιαν αισιοδοξία διατεταγμένη, μιαν ιδεολογία ανέξοδη, έναν εθνικισμό γεμάτον τουριστική γραφικότητα».3 Αντίθετα, στην κρίση του 1937 αποτυπώνονταν οι
1
2
3

Γιώργος Θεοτοκάς, Ελεύθερο Πνεύμα, επιμέλεια: Κ.Θ. Δημαράς, Κέδρος, Αθήνα 1973,
σ. λβ΄.
Ό.π., σ. 74.
Περικοπή από την επιφυλλίδα του Τερζάκη στο Βήμα (18.1.1967). Βλ.: Mario Vitti, Η
γενιά του Τριάντα. Ιδεολογία και μορφή, Ερμής, Αθήνα 1977, σ. 23.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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αξιολογήσεις των επόμενων χρόνων, όταν οι πρώτοι θετικοί καρποί του
καινούργιου ξεκινήματος άρχιζαν να παίρνουν σάρκα και οστά. Η νέα γενιά
παρουσιαζόταν ως «οργανωμένη εσωτερικά πολύ πλατύτερα, μ’έντονο τον
Ευρωπαϊκό χαρακτήρα […], ξέκοψε οριστικά κι από τις δύο προηγούμενες
κατηγορίες: τόσο από τους πανικόβλητους της ελληνικής δεισιδαιμονίας,
όσο κι από τους μιμητές. Η απομάκρυνση έγινε αυτόματα, δίχως σχέδιο
προδιαγραμμένο. Είταν η φυσική συνέπεια της εκδήλωσης μιας ομάδας
νέων συγγραφέων που ζούσαν την εποχή τους με πρωτοβουλία πνευματική, με προσωπικό χαρακτήρα αδιαμφισβήτητο, και με παιδεία χωνεμένη,
αφοσιωμένη, δημιουργική».4
Δε νομίζω πως οι κρίσεις αυτές πρέπει να προσλαμβάνονται ως αλληλοσυγκρουόμενες. Αντικατοπτρίζουν αληθινές διφορούμενες καταστάσεις
στο ξεκίνημα των μεταρρυθμιστικών αλλαγών με αλληλένδετα τα φαινόμενα της «νεωτερικότητας» και της «ελληνικότητας» που συγκροτούσαν
το κύριο πεδίο δράσης.
Η ανανέωση στην ποίηση αφορούσε πρωταρχικά την έξοδο από τα
παραδοσιακά μορφικά σχήματα. Διαπιστώνοντας ότι στις αρχές της
δεκαετίας του 1930 «αντιμετωπίζεται πρόβλημα γραφής, ενώ πλανάται η
αίσθηση της ρήξης με την ‘‘παράδοση”», ο Α. Αργυρίου δε βλέπει ακόμα
διαμορφωνόμενα φαινόμενα του μοντερνισμού. Και ως προς τα πρώτα
δείγματα της υπερρεαλιστικής γραφής, συμπεραίνει πως «θα ήταν απερίσκεπτο να θεωρηθούν και επαρκή, ώστε το κίνημα να εγγραφεί από τότε
στα ελληνικά γράμματα».5
Η νεωτερική έκρηξη γίνεται το 1935 και στο επίκεντρό της βρίσκεται ο
Ανδρέας Εμπειρίκος με την πρώτη συλλογή του, την εκκωφαντική Υψικάμινο, γνήσιο δείγμα υπερρεαλισμού με πιστή εφαρμογή της αυτόματης
γραφής, με έμφαση στην αυτοδύναμη επιβολή της λέξης. Η Υψικάμινος του
Εμπειρίκου προκάλεσε μεγάλο θόρυβο, αλλά το γεγονός της χρονιάς ήταν
αναμφισβήτητα το ελευθερόστιχο Μυθιστόρημα του Σεφέρη. Στο βιωματικό υπόστρωμά του ήταν η μικρασιατική καταστροφή, η κατάρρευση
αξιών, η «στέρηση ηρωισμού», και στην ποιητική σύλληψη — διαχρονικά «επεισόδια του ανθρώπινου δράματος, της ανθρώπινης οδύσσειας»6, ντυμένα μυθολογικά. Ταυτόχρονα η εικονοπλασία του Σεφέρη, όπως
παρατηρεί ο Vitti, είναι πάντοτε συγκεκριμένη, ποτέ αφηρημένη, αντλημένη από «κοινές, κάποτε καθημερινές εμπειρίες του Έλληνα, αποκτώντας
έτσι επιπλέον και το χρίσμα της ‘‘ελληνικότητας’’».7
4
5
6
7

Αγγ. Τερζάκης, «Ανανέωση δογμάτων» Γ΄, Νεοελληνικά Γράμματα, τχ. 22 (1.5.1937), σ. 2.
Αλέξανδρος Αργυρίου, Ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας και η πρόσληψή της στα
χρόνια του Μεσοπολέμου (1918-1940), τόμ. Α΄, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2001, σ. 266.
Ό.π., σ. 160.
Ό.π., σ. 165.
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Ως συνοδοιπόρο του Σεφέρη στις πρωτοποριακές αναζητήσεις νέας
ποιητικής έκφρασης η κριτική αναγνώρισε τον Ελύτη: εμφανίστηκε
στα Νέα Γράμματα τον Νοέμβριο του 1935, αφού είχε πια ενταχτεί στην
ηγετική ομάδα του περιοδικού, όπου ο Σεφέρης ήταν από τα πλέον σημαίνοντα ιδρυτικά μέλη. Παρά το δηλωμένο ενδιαφέρον του Ελύτη για τον
υπερρεαλισμό, η πρώτη δημοσίευση των ποιημάτων του δεν είχε ακόμα
ίχνη της υπερρεαλιστικής γραφής (θα φανούν —με αίσθηση μέτρου—
στα ποιήματα των επόμενων δημοσιεύσεων που θα συγκροτήσουν το
1940 τη συλλογή Προσανατολισμοί). Εκείνο που γοήτευε ιδιαίτερα ήταν η
νεανική του ρώμη, η λαχτάρα της ζωής, της ελληνικής φύσης με τα θαλασσινά χαρακτηριστικά της. Το όραμα της ελληνικότητας έβρισκε ένα από
τα όμορφα στηρίγματά της. Όπως σημειώνει ο Αργυρίου, «μια φράση του
Γιώργου Θεοτοκά, που χαρακτήριζε την αίσθηση από τα πρώτα ποιήματα
του Ελύτη ‘‘σα μυστηριακό ξημέρωμα στο Αιγαίο’’ έχει κάνει την τύχη
της»8 στα ελληνικά γράμματα. Το Αρχιπέλαγος του Ελύτη, τα νησιώτικα
τοπία του Σεφέρη θα δέσουν την ελληνικότητα με την ευρύτερη ιδέα της
μεσογειακότητας.
Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’30 το ρεύμα της νεωτερικότητας
σταθεροποιούσε τις θέσεις του. Ωστόσο ο Εμπειρίκος και ο Εγγονόπουλος
που έδωσαν μια αυθεντική και πρωτότυπη κατάθεση της υπερρεαλιστικής ποίησης στην Ελλάδα, δεν κέρδιζαν αναγνώριση. Ο Αργυρίου επανειλημμένα μιλά περί «χλεύης» που αντιμετώπισαν, και για την υποδοχή της
συλλογής του Εγγονόπουλου Μην ομιλείτε εις τον οδηγόν (1938) γράφει
πως «πήρε τη μορφή υστερίας».9 Προκλητικά ανεξάρτητος, αποξενωμένος από όποια συντεχνιακή στέγη, ο Εγγονόπουλος ενοχλούσε ίσως όχι
τόσο με την υπερρεαλιστική γραφή του, όσο με την τολμηρή προσβολή
της ισχύουσας τάξης πραγμάτων, με τον φωτισμό του πραγματικού μέσα
από τον παραμορφωτικό (και κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκαλυπτικό) φακό
του παραλόγου.
Ο Σεφέρης και ο Ελύτης καθιερώνονταν (με την επίμονη προβολή των
Νέων Γραμμάτων) ως νομοθέτες του νέου κανόνα που δεν έκοβε ωστόσο
τους δεσμούς με την εγχώρια εθνική παράδοση. Ο δρόμος της ανανέωσης διαγραφόταν αποκλειστικά σαν «φωτογραφία» ορισμένων πράγματι σημαντικών προτάσεων. Οι άλλες, παράλληλες, δεν χωρούσαν στο
δοσμένο πλαίσιο. Οι νεωτερισμοί του Ρίτσου, τόσα άλματα που παρατηρούμε στο έργο του στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’30,10 δεν είχαν
8

Αλεξ. Αργυρίου, Διαδοχικές αναγνώσεις Ελλήνων υπερρεαλιστών, Γνώση, Αθήνα 1983,
σ. 71.
9 Ό.π., σ. 156.
10 Μετά την πρώτη νεωτερική κίνηση του Ρίτσου με την θρυλική ψευδώνυμη δημοσίευση
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τη θέση τους στο σχέδιο.11 Έτσι διαμορφωνόταν η ισχυρή τάση αποσιώπησης και παραμερισμού του Ρίτσου από το εκλεκτό ποιητικό προσκήνιο, και
κράτησε δεκαετίες.12
Οι σημαντικές πνευματικές εξελίξεις στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του
1930 είχαν την κακή τύχη να διαδραματίζονται στο ζοφερό κλίμα της
δικτατορίας της 4ης Αυγούστου του 1936. Εκτός από τα μέτρα καταστολής (απαγόρευση των αριστερών εντύπων, σκληρή λογοκρισία, συλλήψεις
των ελευθερόστιχων ποιημάτων το Μάρτη του 1936 στα Νέα Γράμματα, ο γεννημένος
σε δύο μήνες Επιτάφιος δεν πρέπει να κριθεί ως παρέκκλιση από τη στροφή στη νέα
τεχνοτροπία. Η προσφυγή στη δημοτική παράδοση με μορφή μονολόγου προσέδιδε
στο επικαιρικό γεγονός διαχρονικές διαστάσεις, εξυπηρετούσε τους στόχους εμβέλειας
που αργότερα θα αναλαμβάνουν τα μυθολογικά μοντέλα, ενώ η διείσδυση στον λαϊκό
βίο, τη λαϊκή συνείδηση, τη λαϊκή γλώσσα και ποιητική ήταν μια δική του ιδιότυπη
ουσιαστική προσφορά στην έρευνα της ελληνικότητας.
Η επόμενη δημιουργία του, η λυρική τριλογία (τρεις εκτενείς ποιητικές συνθέσεις:
Το τραγούδι της αδελφής μου, 1937, Εαρινή συμφωνία, 1938, Το εμβατήριο του Ωκεανού, 1940), είχε ένα χαρακτηριστικό, διαφοροποιό προς τους εισηγητές της νεωτερικής ποίησης στην Ελλάδα, στοιχείο. Μετά τις σχετικές συγκρίσεις συγγενών μορφών,
ο Αργυρίου συμπεραίνει πως «το Τραγούδι της αδελφής μου είναι το πρώτο συνθετικό
ποίημα που γράφεται στη νεωτερική μας ποίηση» και προσθέτει την παρατήρηση πως
«με το ποίημα αυτό προαλείφεται ο επικός χαρακτήρας που παίρνει, εμφανώς πια, ένα
μεγάλο μέρος από το μεταγενέστερο έργο του Ρίτσου» (Αλέξανδρος Αργυρίου, «Εισαγωγή στη νεωτερική ελληνική ποίηση», Η ελληνική ποίηση. Ανθολογία-Γραμματολογία.
Νεωτερικοί ποιητές του μεσοπολέμου, εκδ. Σοκόλη, Αθήνα 1979, σ. 188). Αποκαλυπτικός ήταν και ο τόνος άμεσης εξομολόγησης με συνεχώς ανανεωνόμενο περιεχόμενο και
εκφραστικούς τρόπους.
Ένα άλλο σημαδιακό άλμα του Ρίτσου στην δεκαετία του ’30 πραγματοποιείται
τις παραμονές του Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου. Οι Σημειώσεις στα περιθώρια του
χρόνου (1938-1941) εγκαινιάζουν τους κύκλους με μικρά ποιήματα, σκίτσα της καθημερινότητας, «μαρτυρίες» του βουβού κόσμου των πραγμάτων. Στην κατακλείδα του
ποιήματος «Συμπαράσταση» διατυπώνεται μια νέα προγραμματική αρχή – της αποστασιοποίησης, ώστε ο αναγνώστης να έρχεται σε άμεση επικοινωνία με τους «μάρτυρες»,
τα ασήμαντα πράγματα, χωρίς καμία μεσολάβηση του ποιητή.
11 Ο Καραντώνης «που στη δεκαετία του 1930 συνδέθηκε στενά με την προβολή της
ποιητικής αξίας του Σεφέρη και του Ελύτη, επέκρινε τον Ρίτσο ως έναν μέτριο μιμητή
αυτών των άξιων μοντερνιστών, ως αυτόν που κατά κάποιον τρόπο εκλαϊκεύει, αλλά
και ψευτίζει, απευθυνόμενος σε ένα αμύητο κοινό, τις ποιητικές κατακτήσεις των άξιων
συνομηλίκων του» (Ευριπίδης Γαραντούδης, «Μορφολογικές παρατηρήσεις για τα
πρώτα ποιητικά βιβλία του Γιάννη Ρίτσου», στον τόμο: Διεθνές Συνέδριο Ο ποιητής και
ο πολίτης Γιάννης Ρίτσος, Οι εισηγήσεις, επιμέλεια: Αικατερίνη Μακρυνικόλα, Στρατής
Μπουρνάζος, Μουσείο Μπενάκη / Κέδρος, Αθήνα 2008, σ. 369).
12 Ενδεικτικές οι αφηγήσεις του Έντμουντ Κήλυ για το πώς η παρέα του Κατσίμπαλη
φρόντιζε να μη μάθει ότι στο ποιητικό σύμπαν της Ελλάδας υπάρχει και ένας τέτοιος
ποιητής. Βλ. λ.χ. την συνέντευξή του στον Βασίλη Καλαμαρά: «Είμαι ένας αγράμματος
με φάτσα νεοελληνιστή», Ελευθεροτυπία, 19-6-2010.
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και εκτοπίσεις) καταπιεστικό ήταν και το επίσημο λαϊκίζον δόγμα που είχε
αντιπαραθέσει, ενάντια στην παρακμή των ξένων επιρροών, την υγεία της
ελληνικής νιότης, τα πατροπαράδοτα ήθη και έθιμα του έθνους. Επιθεωρώντας το πανόραμα της τετραετούς δικτατορίας, ο M.Vitti μεταξύ άλλων
γράφει: «…όσο παράλογο και να φαίνεται το συμπέρασμα, ένα πράγμα
είναι βέβαιο: ότι με αφορμές ο καθένας διαφορετικές, ο Μεταξάς, ο Ελύτης,
ο Ρίτσος συναντήθηκαν σε ένα χορό που παιάνιζε τα νιάτα, την υγεία, τη
χαρά…».13 Κάτω από τη βαριά σκιά της δικτατορίας, χωρίς —βέβαια—
άμεση εξάρτηση απ’ αυτήν, η νεωτερικότητα σταδιακά κέρδιζε έδαφος,14
ενώ η ελληνικότητα ξαναγινόταν (μέσα από θυελλώδεις διαμάχες) όρος15
με εθνική βαρύτητα.
Η ατμόσφαιρα ευνοούσε, σχεδόν απαιτούσε μια νέα επιχείρηση εθνικής αυτογνωσίας και αυτοεπιβεβαίωσης. Όπως στα ρομαντικά χρόνια,
η στροφή προς τις πηγές αναζητά τη στήριξη στις εθνικές ρίζες — στη
φύση, στις λαϊκές παραδόσεις, αντλώντας αποκεί πρότυπα ήθους και
ύφους. Μεταξύ άλλων η προσήλωση στο λαϊκό στοιχείο υπογραμμίζει
την ανάδειξη της ελληνικότητας των νεότερων χρόνων (με τον Μακρυγιάννη, τον Θεόφιλο), πέρα από το καθιερωμένο σχήμα της αρχαιολατρίας. Ως σημείο διαφοροποίησης στη γενική γραμμή πλεύσης προκύπτει
το ερώτημα — κατά πόσο αυτό το ρεύμα είναι συμβατό με την αφομοίωση
δυτικών νεωτερικών τάσεων που συναντούσε σθεναρές αντιδράσεις.
Σαν συνύπαρξη δύο αντίθετων απόψεων πρέπει να κρίνεται το αφιέρωμα των Νέων Γραμμάτων το Γενάρη του 1938 στον Περικλή Γιαννόπουλο,
«πρώτο εισηγητή της ιδεαλιστικής–αισθητικής ερμηνείας του ελληνικού
φωτός»,16 με την παράλληλη υποστήριξη πια εκ μέρους του περιοδικού
της γραμμής του Σεφέρη και του Ελύτη, όπου η διαφύλαξη της ελληνικής παράδοσης συνεργαζόταν με την αποδοχή του γενικού πνεύματος του
ευρωπαϊκού μοντερνισμού (μέσω του Έλιοτ) από τον Σεφέρη και του υπερρεαλισμού από τον Ελύτη. Σ’ αυτό το κλίμα ήταν επόμενο να δημιουργούνται σχήματα συγκερασμών και των δύο αναγκαιοτήτων. Όπως είχε παρατηρήσει η Ελένη Βακαλό, η ελληνικότητα της γενιάς του 1930 «αφορούσε
κυρίως μιαν αισθητική», τις δομές της τις έβλεπε ως «a priori δοτές, χαρι13 Mario Vitti, Η γενιά του Τριάντα. Ιδεολογία και μορφή, ό.π., σ. 198.
14 Παρότι η υπερρεαλιστική της εκδοχή αντιμετώπιζε αρνητική στάση πολλών υπέρμαχων
της εθνικής παράδοσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο γνωστό «πολεμικό» διάλογο του
Τσάτσου και του Σεφέρη η αντίθεσή τους στον υπερρεαλισμό τυχαίνει να είναι επί της
ουσίας σημείο σύγκλισής τους.
15 Σχετικά με την προϊστορία του όρου «ελληνικότητα» βλ. το κεφάλαιο «Ο νομιμαλισμός της ελληνικότητας» στο: Δημήτρης Τζιόβας, Οι μεταμορφώσεις του εθνισμού και
το ιδεολόγημα της ελληνικότητας στο μεσοπόλεμο, Οδυσσέας, Αθήνα 1989, σ. 31-53.
16 Ελένη Βακαλό, Ο μύθος της ελληνικότητας, Κέδρος, Αθήνα 1983, σ. 15.
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σματικά δοτές» «με προγονικά πρότυπα», «πιο κοντινά μόνο τώρα, έτσι
ώστε να μπορεί να προβληθεί σαν στόχος, αντί για την ουτοπία μιας αναβίωσης, η δυνατότητα επιβίωσής τους».17
Ήταν άραγε «το τίμημα που έπρεπε να πληρώσει αυτή η γενιά για τον
μετριοπαθή μοντερνισμό της αλλά και ένας έξυπνος ελιγμός που άνοιγε
το δρόμο για τη γρήγορη καθιέρωσή της στα μάτια και τη συνείδηση
του έθνους»;18 Πάντως η καθιέρωση αυτή θα γίνει υπό άλλους όρους,
στην αμέσως επόμενη φάση, του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, όταν
το ατομικό συναίσθημα των δημιουργών δέσει ασυγκρίτως πιο άμεσα με
το συλλογικό. Αυτό θα προσδιορίσει τον πραγματικό εξελληνισμό των
νεωτερικών προτάσεων που προπολεμικά τελούσαν ακόμα σε κατάσταση
δοκιμής.
Σε μια από τις παρεμβάσεις του στη διαμάχη γύρω από το θέμα της ελληνικότητας ο Γ. Θεοτοκάς τόνιζε την ευρεία διάσταση της έννοιας ελληνικότητα, υποστηρίζοντας πως «είναι πρώτα-πρώτα ένα ανθρώπινο γένος,
ένα ορισμένο είδος ανθρωπιάς, είδος όχι στατικό μα όλως διόλου δυναμικό
[…], ικανό να ανανεώνεται, να αναπροσαρμόζεται και να δημιουργεί χωρίς
τελειωμό. Είναι πνεύμα, ζωντανό και ελεύθερο. Τα άλλα όλα που λέγονται
δεξιά και αριστερά είναι ζητήματα σκηνογραφίας ή φρασεολογίας, κοντολογής ζητήματα ασήμαντα. Νομίζω λοιπόν ότι το ζήτημα της ελληνικότητας θα έπρεπε να τεθεί στο εξής εντελώς διαφορετικά από ό, τι το θέτουν
συνήθως οι συζητητές. Όλο το ζήτημα είναι αν είμαστε ικανοί να αναπτύξουμε στον τόπο μας ένα ορισμένο είδος ανθρώπου, αν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να καλλιεργήσουμε ένα ορισμένο ιδανικό ζωής. Το
ζήτημα λοιπόν από δω και πέρα θα έπρεπε να τεθεί κυρίως σαν ένα αίτημα
ζωής, σα μια προσπάθεια ανθρώπινης εξύψωσης προς μια ορισμένη κατεύθυνση, δηλαδή προς την κατεύθυνση που μας ταιριάζει περισσότερο. Δε
βλέπω τι άλλο μπορεί να είναι η ελληνικότητα αν δεν είναι πρώτα-πρώτα
αυτό».19
Έχω την παράτολμη εντύπωση ότι ο Θεοτοκάς σκιαγραφούσε ένα
μοντέλο, στο οποίο ανταποκρινόταν κυρίως το έργο του Ρίτσου. Εκείνο
που διαφοροποιεί τις δικές του καταθέσεις ελληνικότητας από τις αντίστοι17 Ό.π., σ. 17.
18 Δημήτρης Τζιόβας, Οι μεταμορφώσεις του εθνισμού και το ιδεολόγημα της ελληνικότητας στο μεσοπόλεμο, ό.π., σ. 29.
19 Το άρθρο του Θεοτοκά «Το ζήτημα της ελληνικότητας του πνεύματος και της τέχνης»
δημοσιεύτηκε το Δεκέμβρη του 1938 στα Νεοελληνικά Γράμματα. Βλ. την αναδημοσίευσή του στο: Γιώργος Θεοτοκάς, Αναζητώντας τη διαύγεια. Δοκίμια για τη νεότερη
ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνία, Εισαγωγή – επιμέλεια: Δημήτρης Τζιόβας, Εστία,
Αθήνα 2005, σ. 84-91.
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χες των ομότεχνων νεωτεριστών της γενιάς του, είναι το βαθιά ριζωμένο
στην εθνική πραγματικότητα βίωμα (που εμπεριέχει και την ολοζώντανη
σχέση με τη λαϊκή παράδοση) και το ασίγαστο όραμα που δεν επιβάλλεται πλέον, αλλά υποβάλλεται —και λόγω των έκτακτων καταστάσεων
της δικτατορίας του Μεταξά, αλλά και των μεταβολών στην ποιητική του
κοσμοθέαση— με νέου τύπου νοηματοδότηση των μηνυμάτων. Αξιοποιώντας τη διατύπωση του Ερατοσθένη Γ. Καψωμένου, μπορούμε να δούμε
στην ποιητική δημιουργία του Ρίτσου στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του
1930 παράδειγμα γόνιμης «σύζευξης πρωτοπορίας και παράδοσης»,20 όπου
η ελληνικότητα κρατήθηκε μακριά από τον «ντόρο» περί ελληνικότητας
και τα στεγανά της.
Από τη λυρική του τριλογία ιδιαίτερα εύγλωττα τεκμήρια μας προσφέρει το Εμβατήριο του Ωκεανού (1940), αλλά οι γόνιμες προσβάσεις στις
ακόλουθες πολυδιάστατες ανιχνεύσεις διακρίνονταν ήδη στο Τραγούδι της
αδελφής μου (1937) και πολύ περισσότερο στην Εαρινή συμφωνία (1938).
Εκεί μια στενογραφία βύθισης στον εσωτερικό κόσμο του λυρικού προσώπου, της αυτοαποκάλυψής του μέσω μονολόγου, στραμμένου προς την
αγαπημένη, με όλο το πάθος του πρώτου έρωτα ενός εκκολαπτόμενου
ποιητή, εξελίσσεται ήδη όχι μόνο στη διαδικασία της αυτογνωσίας, αλλά
και στη συνειδητοποίηση της αδιάρρηκτης σύνδεσης με τον έξω κόσμο, με
τη φύση του γενέθλιου τόπου και τους ανθρώπους του.
Στο Εμβατήριο του Ωκεανού θα κυριαρχήσει η αναζήτηση του δρόμου.
Οι αναμνήσεις της Μονεμβασιάς μετουσιώνονται εδώ στο μύθο της θάλασσας. Η θάλασσα σα σύμβολο κίνησης, ταξιδιού (Ένας γλάρος με φώναζε...),
μπαίνει στο υποσυνείδητο με τις οικείες εικόνες της μητέρας, του σπιτιού
στην άκρη της θάλασσας (Πίσω απ’ τον άσπρο τοίχο της αυλής // ξυπνούσε ο
δρόμος…), σαν κάτι το χειροπιαστό, αγαπητό, αυτονόητο. Στην εφηβεία η
σχέση με τη θάλασσα γίνεται πιο δραστική (Ξέρουμε το ταξίδι… // Πηδάμε
στις βάρκες // λύνουμε τα σκοινιά // και τραγουδάμε τη θάλασσα…// Ακούσαμε το τραγούδι της θάλασσας // και δε μπορούμε πια να κοιμηθούμε.).
Δεν έχει σύνορα η καρδιά μας
που αγάπησε τη θάλασσα.
Ο πληθυντικός σηματοδοτεί τη συλλογικότητα της εμπειρίας, του ονείρου. Το πρότυπο του ταξιδιού, η ομηρική Οδύσσεια, δημιουργεί την ταύτιση
20 Ερατοσθένης Γ. Καψωμένος, «Παράδοση και πρωτοπορία στην ποίηση και την ποιητική του Γιάννη Ρίτσου», στον τόμο: Διεθνές Συνέδριο Ο ποιητής και ο πολίτης Γιάννης Ρίτσος, Οι εισηγήσεις, επιμέλεια: Αικατερίνη Μακρυνικόλα, Στρατής Μπουρνάζος,
Μουσείο Μπενάκη, Κέδρος, Αθήνα 2008, σ. 414.
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της Μονεμβασιάς με την Ιθάκη, χωρίς να τίθεται το θέμα της επιστροφής
ως τελικού στόχου. Διατηρώντας τα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά της, η
Μονεμβασιά προβάλλει με όλη τη μαγεία της, στην οποία εισχωρούν όμως
τα αναπότρεπτα προβλήματα του ανθρώπινου βίου όπως τα ανακαλύπτει η
νεανική προσέγγιση του πραγματικού στα καθημερινά και τα διαχρονικά,
κερδίζοντας την ωριμότητα αλλά κρατώντας ακλόνητη τη δίψα της αστείρευτης αναζήτησης.
Θάλασσα, θάλασσα
καθώς εσύ
έτσι κι εμείς
δε θα υποκύψουμε στη νύχτα
και στον ύπνο.
Αρκετές διάσπαρτες στο ποίημα εικόνες παραπέμπουν στα πραγματικά
γεγονότα που ήδη διαδραματίζονταν στην Ευρώπη — στην επέκταση του
φασισμού. Οι μορφές του Ωκεανού και του Ήλιου, συμβολικά κλειδιά του
ποιήματος, λειτουργούν ως παρότρυνση σε εγρήγορση και εναντίωση. Με
το ίδιο περιεχόμενο τη μορφή του Ήλιου που διαπερνά όλη την τριλογία, ο
Ρίτσος θα τη μεταφέρει σε λίγο στα ποιήματα της Κατοχής.
H έκρηξη του Δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, η Κατοχή και η Αντίσταση
σήμαιναν μια ισχυρή αναταραχή στη ροή της ιστορίας, συνυφασμένη με
πλατιές κινητοποιήσεις και πολύ ουσιαστικές συνειδησιακές μεταβολές,
με τη χάραξη νέων κατευθύνσεων που δημιουργούσαν νέες νομοτέλειες.
Πυρήνας τους ή μεγάλη κοινωνική ομάδα, ο παράγοντας «λαός». Kαι ως
ιστορική δύναμη που βγήκε στο προσκήνιο, και ως έγνοια της καλλιτεχνικής διανόησης, θεμέλιο και γνώμονας στις επιλογές δρόμων ζωής και
τέχνης, το ουσιαστικό που ξεθάβεται μέσα από τα επίθετα (για να χρησιμοποιήσω, τροποποιώντας, μια διατύπωση του M. Aλεξανδρόπουλου21),
επαναφέροντας στη ζωή τις Mεγάλες Oυσίες του Σολωμού, «την επαφή με
τη μεγάλη ομάδα – και την παράδοση»,22 τη μετατόπιση, σύμφωνα με την
αφοριστική φόρμουλα του Πολ Eλυάρ, «από τον ορίζοντα του ενός στον
ορίζοντα όλων».
Ένα ενδεικτικό ψηφίο στο πανόραμα εκείνων των χρόνων, σχετικό με
τους νέους ορίζοντες ζωής και τέχνης: ο Ελύτης και ο Εγγονόπουλος είχαν
πολεμήσει στο αλβανικό μέτωπο, το 1943 ο Ελύτης στη συλλογή του Ήλιος
21 Mήτσος Aλεξανδρόπουλος, Mια συνάντηση. Σεφέρης–Mακρυγιάννης, Πολύτυπο,
Αθήνα 1983, σ. 19.
22 Ό.π., σ. 24.
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ο Πρώτος συμπεριλαμβάνει το εμβληματικό ποίημα «Με τι πέτρες τι αίμα
και τι σίδερο // Και τι φωτιά είμαστε καμωμένοι…», τον ίδιο χρόνο γράφει
το Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο Ανθυπολοχαγό της Αλβανίας
(θα κυκλοφορήσει το 1945)· «τον χειμώνα του 1942 προς 1943» ο Εγγονόπουλος γράφει τον Μπολιβάρ — «κυκλοφόρησε, στην αρχή, σε χειρόγραφα αντίγραφα που έκαναν πολλοί, και το διάβαζαν σε συγκεντρώσεις αντιστασιακού χαρακτήρα. Εξεδόθη, το πρώτον, τον Σεπτέμβρη του
1944…».23 Διαποτισμένο, σύμφωνα με την ομολογία του ποιητή, από
«έξαλλη ελληνολατρία», το «ελληνικό», όπως δηλώνεται στον υπότιτλο,
ποίημα υμνούσε τον «ελευθερωτή της Νότιας Αμερικής», ενώ οι συμπαραθέσεις με τους παράλληλους απελευθερωτικούς αγώνες των Ελλήνων
οδηγούσαν στη βίωση μιας βαθύτατης συγγένειάς τους. Η ελληνικότητα
έβγαινε από τα εθνικά σύνορα, εγγραφόταν σε ένα παν-χρονικό οικουμενικό πλαίσιο, σε ένα πανανθρώπινο μοντέλο φιλελεύθερης γενναιότητας.
Τον ίδιο χρόνο, το 1943, η Αμοργός του Νίκου Γκάτσου έδινε μάθημα που
θα πιάσει τόπο, —του γόνιμου και απολύτως αρμονικού συγκερασμού—,
«ταίριαζε, όπως έγραψε ο Αργυρίου, με αγαθό τρόπο την αυστηρότητα
του δημοτικού λόγου με τον υπερρεαλιστικό συμβολισμό».24 Η νεωτερικότητα, και ειδικά η υπερρεαλιστική της εκδοχή, ξεπερνούσε τα παλιά εμπόδια, αποκτούσε την ελληνική ιθαγένεια.
Η στροφή στην εθνική παράδοση που χαρακτήριζε τις λογοτεχνίες
όλης της αγωνιζόμενης ενάντια στον φασισμό Ευρώπης, ήταν στενά
συνδεδεμένη με τα άμεσα ιστορικά δρώμενα. Η έννοια του λαϊκού φωτιζόταν με τις δικές τους αντιστασιακές ανταύγειες. Ο λαός γινόταν το
δραστικό πρόσωπο της λογοτεχνίας, μπορεί να το παρακολουθήσει κανείς
στην κίνηση του Ρίτσου από την Τελευταία Π.Α. εκατονταετία (1942), στον
Φρουρό της Αυγής (1943), στα Τρία χωρικά (1944) και, τέλος, στα έργα
απολογισμού — Ρωμιοσύνη και Κυρά των Αμπελιών (1945-47).
Υπάρχει όμως και μια άλλη όψη του φαινομένου. Με αγωνιστική αίγλη
χρωματίζει τη μορφή του Μακρυγιάννη ο Σεφέρης στη γνωστή διάλεξή
του το 1943 στην Αλεξάνδρεια και το Κάιρο, πλάθοντας μια εξιδανικευμένη μορφή — της «ψυχικής περιουσίας μιας φυλής», της άδολης, ανόθευτης «συνείδησης ενός ολόκληρου λαού – μιας πολύτιμης διαθήκης».25 Η
απουσία μιας κριτικής ματιάς, μιας έστω συγκράτησης, μπορεί να εξηγηθεί
με την ανταπόκριση στην εθνική ζήτηση των θετικών συμβόλων και, όπως
έχει επισημανθεί από την κριτική, με τις αντίστοιχες αναζητήσεις παρη23 Νίκος Εγγονόπουλος, Μπολιβάρ, Ίκαρος, Αθήνα 1968, σ. 43.
24 Αλέξ. Αργυρίου, Διαδοχικές αναγνώσεις Ελλήνων υπερρεαλιστών, ό.π., σ. 177.
25 Γιώργος Σεφέρης, Δοκιμές, τόμ. Α΄ (1936-1947), Γ΄ έκδοση, Ίκαρος, Αθήνα 1974, σ. 237,
263.
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γοριάς του δυτικού μοντερνισμού,26 αλλά θα προσφέρει κακές υπηρεσίες
στους προσανατολισμούς της ελληνικότητας, κυρίως με τη συντηρητική
τροπή του ελληνοκεντρισμού στα μεταπολεμικά χρόνια.
Σ’ εκείνα τα δίσεκτα χρόνια, προπύλαια του εμφυλίου πολέμου, ο Ρίτσος
γράφει τη Ρωμιοσύνη του. Ο τίτλος από μόνος του προβάλλει την επικέντρωση του ποιητή στον ελληνισμό των νεότερης εποχής (όπου ανήκει και
ο Μακρυγιάννης), τη μοίρα του, την υπόστασή του. Η αλληλουχία με τον
Σολωμό δηλώνεται στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο με το ίδιο μυθικό μοντέλο
των Ελεύθερων Πολιορκημένων, τότε και τώρα, πρόσφατα:
Το ψωμί σώθηκε, τα βόλια σώθηκαν,
Γεμίζουν τώρα τα κανόνια τους με την καρδιά τους.
Τόσα χρόνια πολιορκημένοι από στεριά και θάλασσα
Όλοι πεινάνε, όλοι σκοτώνονται και κανένας δεν πέθανε…
Το «νέο Εικοσοένα» της ελληνικής ιστορίας απαθανατίζεται από μικρή
απόσταση χρόνου, όταν είναι ακόμα νωπές οι ζωντανές εικόνες και ο
συναισθηματικός σάλος, αλλά νιώθεται επιτακτική η ανάγκη ενός απολογισμού, της αναδρομής στις πρόσφατες κατακλυσμιαίες καταστάσεις, όπου
την απειλή του θανάτου αντιμετώπιζε ένα ολόκληρο έθνος, κινδύνευαν
οι θεμελιακές του αξίες. Aπό μια τέτοια οπτική γωνία η ενόραση απλώνεται στο εθνικό παρελθόν, ζυγίζει τις σταθερές της εθνικής ιδιοσυγκρασίας,
χαρακτήρα, παραδόσεων, πολιτισμικών θεσμών. Κυριαρχεί η προσήλωση
στη λαϊκή κοσμοαντίληψη, στην πατροπαράδοτη συναίσθηση της αδιάρρηκτης σύμπνοιας των ανθρώπων με την πάτρια φύση:
Aυτά τα δέντρα δε βολεύονται με λιγότερο ουρανό,
αυτές οι πέτρες δε βολεύονται κάτου απ’ τα ξένα βήματα,
αυτά τα πρόσωπα δε βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο,
αυτές οι καρδιές δε βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο.
Aξίζει να προσέξουμε ακολούθως την παρουσία του συλλογικού ήρωα
«όλοι» που διαγράφεται με υπερφυσικά στην έκταση και την καθολικότητά
τους στοιχεία. Eίναι δείγματα υπερβολής από την τυπολογία της λαϊκής
δημιουργίας, από τα θρυλικά έπη. O ιστορικός χρόνος εισχωρεί στον
τρέχοντα, συγχωνεύεται μ’ αυτόν για να τονίσει το στοιχείο του εθνικού
26 Βλ.: Τάκης Καγιαλής, «Ο Μακρυγιάννης του Σεφέρη», στο: Γιώργος Σεφέρης. Φιλολογικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις: Δοκίμια εις μνήμην Γ.Π. Σαββίδη, επιμέλεια: Μιχάλης
Πιερής, εκδ. Πατάκη, Αθήνα 1997, σ. 61-82.
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πεπρωμένου. Πρόκειται για το πάθος της ελευθερίας που ζει στη μνήμη της
γης και των ανθρώπων και προσδιορίζει νομοτελειακά την εθνική πορεία.
Kαι, παρ’ όλο που το εθνικό στίγμα είναι πολύ ισχυρό, το μήνυμα ασφαλώς
κερδίζει πανανθρώπινη εμβέλεια, και η συνεισφορά της Ρωμιοσύνης του
Ρίτσου στην ερμηνεία της ελληνικότητας διατηρεί αγέραστη αξία.

•

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ζητήματα θεωρίας και κριτικής:
Ποίηση, ιδεολογία, εθνική λογοτεχνία

Από την ιδεολογική στην ποιητική ταυτότητα
Απόστολος Μπενάτσης

Είναι γνωστό ότι η έννοια της ταυτότητας αναδύθηκε ως ένα βασικό θέμα
των πολιτισμικών σπουδών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. Ο φεμινισμός, η εθνικότητα, ο σεξουαλικός προσανατολισμός σχετίζονται άμεσα
με την ταυτότητα. Ο Barker θεωρεί ότι τα εννοιολογήματα της υποκειμενικότητας και της ταυτότητας είναι σχεδόν αξεχώριστα. Μπορούμε ακόμη να
μιλάμε για ατομική ταυτότητα και για κοινωνική ταυτότητα.1
Η δική μας βέβαια ανακοίνωση θα κινηθεί στο χώρο του δομισμού και
της σημειωτικής. Εδώ η έννοια της ταυτότητας αντιπαρατίθεται σε κείνη
της ετερότητας.2 Και οι δυο τους ορίζονται από τη σχέση της αμοιβαίας
προϋπόθεσης. Ακόμη και οι αλλαγές που επιφέρει η δράση δεν επηρεάζουν
τη βασική ταυτότητα των δρώντων προσώπων.
Θα αρχίσουμε την εξέταση της ποιητικής ταυτότητας από τον Ιωάννη
Πολέμη και το ποίημά του «Το παλιό βιολί»:
Άκουσε τ’ απόκοσμο, το παλιό βιολί
μέσα στη νυχτερινή σιγαλιά του Απρίλη·
στο παλιό κουφάρι του μια ψυχή λαλεί
με τ’ αχνά κι απάρθενα της αγάπης χείλη.
Και τ’ αηδόνι τ’ άγρυπνο και το ζηλευτό
ζήλεψε κι εσώπασε κι έσκυψε κι εστάθη,
για να δη περήφανο τι πουλί είν’ αυτό
που τα λέει γλυκύτερα της καρδιάς τα πάθη.
Ως κι ο γκιόνης, τ’ άχαρο, το δειλό πουλί,
με λαχτάρα απόκρυφη τα φτερά τινάζει
και σωπαίνει ακούοντας το παλιό βιολί,
για να μάθη ο δύστυχος πώς ν’ αναστενάζη.
1
2

Chris Barker, Cultural studies: theory and practice, with a foreword by Paul Willis,
London; Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2008 (3η έκδοση), σ. 215.
Βλ. A. J. Greimas - J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la Τhéorie du
Langage, Paris: Hachette, 1979, σσ. 178-179.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Τι κι αν τρώη το ξύλο του το σαράκι; τι
κι αν περνούν αγύριστοι οι χρόνοι κι άλλοι χρόνοι;
Πιο γλυκιά και πιο όμορφη και πιο δυνατή
η φωνή του γίνεται, όσο αυτό παλιώνει.
Είμ’ εγώ τ’ απόκοσμο, το παλιό βιολί
μέσα στη νυχτερινή σιγαλιά του Απρίλη·
στο παλιό κουφάρι μου μια ψυχή λαλεί
με της πρώτης νιότης μου τα δροσάτα χείλη.
Τι κι αν τρώει τα σπλάχνα μου το σαράκι; τι
κι αν βαδίζω αγύριστα χρόνο με το χρόνο;
Πιο γλυκιά και πιο όμορφη και πιο δυνατή
γίνεται η αγάπη μου, όσο εγώ παλιώνω.

Ο Πολέμης καταφεύγει, στο ποίημα αυτό, σε μια γνωστή ποιητική
σύμβαση. Ο λόγος του είναι μεταφορικός και κάτω από το «παλιό βιολί»
κρύβεται ο ποιητής. Μπορεί ο Πολέμης να θεωρείται ο ποιητής των χαμηλών τόνων, αλλά εδώ υπάρχει μια ένταση που υπερβαίνει το συνηθισμένο
και το καθημερινό. Σαν το παλιό κρασί που όσο περνάει ο καιρός γίνεται καλύτερο, έτσι και το ποιητικό υποκείμενο ωριμάζει καλλιτεχνικά όσο
μεγαλώνει. Όλα αυτά όμως υποκρύπτουν μια μορφή αυταρέσκειας, η οποία
προσιδιάζει στη γενιά του 1880.3
Ο Ελύτης στο Μικρό Ναυτίλο θα καταφύγει στους ερωτικούς κώδικες για να περιγράψει την ιδιαίτερη σχέση του με την ποίηση. Το ποιητικό
υποκείμενο κάνει λόγο για τα υλικά της ποίησης που το γοητεύουν. Εμφανίζεται ο κόσμος των συμφώνων, των φωνηέντων και των λέξεων. Πρόκειται για το ιδιαίτερο ποιητικό του στίγμα:
Όξω από το μνημονικό τρεις ώρες δρόμο βρέθηκα να κυνηγώ στο δάσος των φωνηέντων. Σκοπευτής από ένστικτο
(κι αισθηματίας) χτυπώ και ρίχνω:
έμβλημα
γραμμή
κηρύλος…
3

κρήνη
Μαρίνα
θύσανος
Μίλητος
γνώμη…
ασημένια
(Ο Μικρός Ναυτίλος, 5)

Κατά τον Θέμελη, Προβελέγγιος – Δροσίνης – Πολέμης – Στρατήγης – Καμπάς, Βασική
Βιβλιοθήκη «Αετού» αριθ. 30, Γ. Θέμελης (επιμ)., Αθήναι: Ι. Ζαχαρόπουλος, 1957, σ. 26,
είναι το καλύτερο ποίημα του Πολέμη.
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Αφόντας μπήκα σ’ έρωτα για τούτα τα κορμάκια λίγνεψα,
έφεξα. Σ’ ύπνο και ξύπνο άλλο στο νου δεν είχα – πώς να
τα μεγαλώσω, μια μέρα να τα κοιμηθώ. Παραμόνευα
πίσω απ’ τις θύρες. Έμαθα να τα πιάνω στον αέρα, στο νερό.
Αλλά πώς να τα πω δεν ξέρω ακόμα:
Α. – Λευκό ή κυανό, ανάλογα με τις ώρες και τη θέση των
άστρων.
Λ. – Πραγματικά βρεμένο. Ίδιο βότσαλο.
(Ο Μικρός Ναυτίλος, 2)

Μια πρώτη ανάγνωση θα ανακάλυπτε εδώ το εργαστήρι του δημιουργού, τις λέξεις δηλαδή που αποθησαυρίζει για μελλοντική χρήση και στις
οποίες θα ταίριαζε ο τίτλος προσωπικές σημειώσεις. Δεν πρόκειται όμως
γι’ αυτό. Πίσω από αυτές τις καταγραφές υπάρχει νόημα. Ο ερωτικός κώδικας που χρησιμοποιεί το ποιητικό υποκείμενο («να τα μεγαλώσω, μια μέρα
να τα κοιμηθώ»), η αναφορά του σε κυνήγι («χτυπώ και ρίχνω»), καθώς
και η υπονοούμενη αναζήτηση υποδηλώνουν την ποιητική λειτουργία,
την ενασχόληση με τα πρώτα υλικά του ποιητικού σώματος. Τα σύμφωνα,
τα φωνήεντα και οι λέξεις ελκύουν τον αφηγητή. Με αυτά ασχολείται και
αυτά τον προσδιορίζουν.4
Δεν είναι όμως μόνο η ερωτική σχέση που συνδέει το ποιητικό υποκείμενο με την ποίηση. Σ’ ένα χαριτωμένο ποίημα του Καρυωτάκη, έχουμε ένα
διάλογο ανάμεσα στη Μούσα και τον ποιητή:
— Ποιητή, κυλάει το γέλιο μου
μέλι και χλεύη, αλλά
δεν παύεις να σφυροκοπάς
των ήχων τα στεφάνια.
— Κόρη, δουλεύω ανώφελα,
μα η στείρα τι ωφελά
και σιωπηλή του αχάτινου
ματιού σου υπερηφάνια;

4

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Απόστολος Μπενάτσης, «Η μυθολογία του Μικρού
Ναυτίλου», Σημειωτική και κείμενο. Ποιητικός, σατιρικός και θεατρικός λόγος, Αθήνα:
Επικαιρότητα, 2000, σσ. 91-111.
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Όπως επισημάναμε και αλλού,5 το γέλιο της κόρης–Μούσας είναι αμφίσημο. Εμπεριέχει «μέλι και γέλιο». Έχουμε εδώ ένα φαινόμενο όπου το
ένα ουσιαστικό ακυρώνει το νόημα του άλλου και δεν περιορίζεται στην
αναπαράσταση του φαντασιακού, κάτι σαν το «γλυκόπικρο» ή ο «μαύρος
ήλιος». Έτσι δηλώνεται ταυτόχρονα η αποδοχή και η απόρριψη της ποίησης του αφηγητή. Οι καταληκτικοί ωστόσο στίχοι του λόγου της Μούσας
δηλώνουν μια έμμεση παραδοχή. Δέχεται ότι το ποιητικό υποκείμενο
ασχολείται με την ποίηση και ότι ενδιαφέρεται για τη μουσικότητα του
στίχου. Γιατί όμως το «σφυροκοπώ» παραπέμπει στην ποιητική δημιουργία; Στο ερώτημα αυτό απαντάει η διακειμενική σχέση του κειμένου με τον
Παλαμά και ιδιαίτερα με το Δεύτερο λόγο του Δωδεκάλογου του Γύφτου:
Και είμαι ο σφυροκοπητής
που σφυροκοπάει αντί σπαθιά
κάποια αφύσικα λουλούδια,
και είμ’ ο δαμαστής ο γύφτος
που γεννάει από τη φλόγα
κύκλους, ίσκιους, γρύπες, μάγια,
κάποιες ρηγικές κορώνες,
λάμιες, ξωτικές, γοργόνες
για καράβια, για σαράγια,
που δεν είναι πια ή δεν είναι ακόμα·
τ’ ανωφέλευτα, τ’ αχρείαστα και τ’ αλλόκοτα,
που τους λείπει πότε πρόσωπο,
που τους λείπει πότε σώμα,
που τους λείπει πάντα τ’ όνομα.

Έχουμε λοιπόν μια ταυτόσημη χρήση του ρήματος «σφυροκοπώ» και
στους δυο ποιητές. Στον Παλαμά ο Γύφτος δηλώνει ότι ασχολείται με
«τ’ ανωφέλευτα», όσα δηλαδή δεν έχουν χρηστική αξία. Αλλά παρόλα αυτά
δηλώνει με το ρήμα αυτό την πρωτοτυπία και το ιδιαίτερο στίγμα της ποιητικής του δημιουργίας.
Η ποιητική δημιουργία και συνακόλουθα η ταυτότητα έχουν άμεση
σχέση με τη γραφή του ποιητή. Κυρίαρχη θέση λαμβάνει εδώ ένα από
τα βασικά στοιχεία της, η ποιητική λέξη. Έτσι στον Καρυωτάκη και στο
γνωστό του ποίημα «Πολύμνια» θα διαβάσουμε:
Κάποια μεσάνυχτα
θα σε αγαπήσω,
5

Απόστολος Μπενάτσης, «Τι νέοι που φτάσαμεν εδώ…». Κώστας Καρυωτάκης. Από τα
πρώτα ως τα τελευταία ποιήματα, Αθήνα: Μεταίχμιο, 2004, σσ. 167-168.
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Μούσα. Τα μάτια σου
θαν τα φιλήσω,
να ’βρω γυρεύοντας
μες στα νερά τους
τα χρυσονείρατα
και τους θανάτους,
και τη βασίλισσα
λέξη του κόσμου,
και το παράξενο
φως του έρωτός μου.

Στους στίχους αυτούς γίνεται λόγος για ένα παράξενο φως, ένα προσωπικό ύφος, ένα ιδιόλεκτο θα έλεγε κανείς που εκφράζει τις αντιφατικές
καταστάσεις των πραγμάτων. Το βασικό εργαλείο για να εκφραστεί αυτή
η σχέση είναι η ποιητική λέξη, το συνεχώς αναζητούμενο ποθητό αντικείμενο των ποιητών. Η ποιητική έλξη δεν είναι τίποτε άλλο από μια ερωτική
διαδικασία στη συνείδηση τουλάχιστον του ποιητικού υποκειμένου. Το ίδιο
διαπιστώσαμε και στον Ελύτη πιο πάνω.
Διαφορετικό είναι το ύφος του Γιώργου Κοτζιούλα, ο οποίος στο ποίημα
«Ποιητική» σημειώνει:
Οι στίχοι γράφονται με ταραχή,
δεν είναι παιξεγέλασε η ψυχή.
Μια σκέψη για να πιάσεις ή μια λέξη,
μπορείς να καρτερείς όσο να φέξει.
Και πριν απ’ όλα ο πόνος, πρώτη αρχή,
αυτός θα στέκει να καλοναρχεί·
πρέπει να μείνεις άλαλος πεντέξι
φορές μπρος στο είδωλό σου για να στρέξει.
Στο ποίημα θα ’ναι η ίδια σου η καρδιά
που θα ξοφλά πρωτότυπα το κρίμα
δεμένη σαν καταδίκη στη ρίμα.
Κι αφού με της εντέλειας τα κλειδιά
την ασφαλίσεις, πάρ’ τηνε και δος τη
χάρισμα σ’ όποιον όποιον αναγνώστη.
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Έχουμε εδώ όλες τις εκδοχές για τη γραφή ενός ποιήματος. Η έμπνευση
πρώτα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πρέπει ο δημιουργός να βρίσκεται σε μια
ιδιαίτερη ψυχική κατάσταση που αποδίδεται σε επίπεδο επιφάνειας με τη
λέξη «ταραχή». Εμφανίζεται ακόμη ένας ποιητικός στόχος, η σωστή λέξη
που μπορεί να αποδώσει με το δικό της τρόπο βιώματα και καταστάσεις.
Αλλά η αρχή της έμπνευσης είναι ο πόνος. Σ’ αυτόν βασίζεται η ποίηση.
Ένα άτομο που ζει, μεγαλώνει και πεθαίνει ήρεμα και φυσιολογικά δεν έχει
ενδιαφέρον ποιητικό, σύμφωνα με το ποιητικό υποκείμενο. Όταν όμως
εισερχόμαστε στο χώρο των παθών, στο χώρο των αντικρουόμενων αισθημάτων και των αντιφατικών καταστάσεων, τότε μπορούμε να γράψουμε
αληθινή ποίηση. Αυτή η ποίηση όμως θα έχει ως συνοδό της τη ρίμα, την
ομοιοκαταληξία, πράγμα που παραπέμπει σε έναν ιεροπρεπή λόγο.
Ο Κάλας, ο οποίος θεωρείται ένας από τους εισηγητές του υπερρεαλισμού στην Ελλάδα, θα μιλήσει στη συλλογή του Οδός Νικήτα Ράντου για
την ποιητική λέξη με ένα ύφος που παραπέμπει στον προφορικό λόγο.
Ξύπνησε η ώρα, έδιωξα τις εικόνες
φόβοι πια δεν υπάρχουν. Γράφεις
για να ’ρθει το ποίημα, οι αποστάσεις
των λέξεων ακούγονται. Διακρίνω
κάποια κατεύθυνση. Ποιος είπε πως είμαι ελεύθερος;

Θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς εδώ τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται το ποιητικό υποκείμενο στο ποιητικό του εργαστήριο. Στόχος του
είναι η γραφή του ποιήματος. Οι λέξεις αποτελούν το κύριο μέλημά του. Η
ποιητική έμπνευση βρίσκει κάποια κατεύθυνση. Ο αφηγητής όμως δε νοιώθει ελεύθερος. Δεν ξέρει την κατάληξη του εγχειρήματος. Επιτρέπει μάλιστα στον εαυτό του και κάποιες καινοτομίες. Το ποίημα ωστόσο διακόπτεται. Τελικά ο αναγνώστης καλείται σ’ ένα διαλογισμό πάνω στο εύθραυστο
τού είναι, της ποιητικής έμπνευσης δηλαδή και, αν έχει τη σχετική ικανότητα, σε μια αισθητική πρόσληψη του εφήμερου.6
Η εποχή και μάλιστα η εποχή του εμφύλιου πολέμου έχει αντίκτυπο στο
ύφος και την ποιητική δημιουργία. Έχουμε εδώ δυο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Πρόκειται για το Νίκο Εγγονόπουλο που στο ποίημα «Ποίηση
1948» γράφει:
τούτη η εποχή
του εμφυλίου σπαραγμού
6

Βλ. A. J. Greimas, De l’imperfection, Périgueux: Fanlac, 1987, σσ. 35-43.
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δεν είναι εποχή
για ποίηση
κι άλλα παρόμοια:
σαν πάει κάτι
να γραφεί
είναι
ως αν
να γράφονταν
από την άλλη μεριά
αγγελτηρίων
θανάτου
γι’ αυτό και
τα ποιήματά μου
είν’ τόσο πικραμένα
(και πότε – άλλωστε – δεν είσαν;)
κι είναι
– προ πάντων –
και
τόσο
λίγα

Γίνεται σαφές ότι γίνεται λόγος στο κείμενο αυτό για το ρόλο του
ποιητή σε χαλεπούς καιρούς. Δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για μεγαλόπνοη ποίηση. Το ποιητικό υποκείμενο αρκείται να υπομνηματίσει την
υπάρχουσα πραγματικότητα και η ποίησή του μοιάζει με αγγελτήρια θανάτου, που σηματοδοτούν την απώλεια και το χαμό πολλών ανθρώπων, δεδομένου ότι χρησιμοποιείται εδώ ο πληθυντικός αριθμός. Ρεπόρτερ λοιπόν
και αυτόπτης μάρτυρας ο ποιητής επηρεάζεται από την υπάρχουσα κατάσταση. Το κυρίαρχο αίσθημά του είναι η πίκρα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα
να είναι λιγοστή η ποιητική του παραγωγή. Το ποιητικό υποκείμενο χρησιμοποιεί στην περίπτωση αυτή μια εξειδικεύουσα στρατηγική. Η στρατηγική
αυτή είναι σίγουρα κάπως «μυωπική», γιατί αρκείται στις λεπτομέρειες που
πετυχαίνει να απομονώσει· αλλά, επειδή δεν παρέχει οποιονδήποτε έπαινο
στην κυριαρχία των μεγάλων συνόλων, είναι ικανοποιημένη με την ιδιαιτερότητα τού απομονωμένου μέρους. Η αποσπασματικότητα στην ποίηση
είναι, κατά τον Εγγονόπουλο, αποτέλεσμα μιας άγριας εποχής.
Αντίθετα ο Αναγνωστάκης την ίδια περίοδο προσπαθεί να δώσει ένα
πανόραμα της κατάστασης που επικρατεί:
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Φίλοι
Που φεύγουν
Που χάνονται μια μέρα
Φωνές
Τη νύχτα
Μακρινές φωνές
Μάνας τρελής στους έρημους δρόμους
Κλάμα παιδιού χωρίς απάντηση
Ερείπια
Σαν τρυπημένες σάπιες σημαίες.
Εφιάλτες,
Στα σιδερένια κρεβάτια
Όταν το φως λιγοστεύει
Τα ξημερώματα.
(Μα ποιος με πόνο θα μιλήσει για όλα αυτά;)
(Παρενθέσεις, «Στον Νίκο Ε… 1949»)

Έχουμε στην περίπτωση αυτή μια συσσωρευτική στρατηγική, η οποία
έχοντας διευθετήσει τις «προοπτικές» μιας κατάστασης ή ενός ζητήματος
σε σειρές, ξέρει μόνο να τις διασχίζει, τη μια μετά την άλλη. Στοχεύει μόνο
στην εξαντλητικότητα, τη μόνη αποδεκτή αξία εδώ. Γίνεται λόγος στο
ποίημα για ατομικά και συλλογικά δράματα, για ανατροπές σε ανθρώπινο
και γνωστικό επίπεδο και μάλιστα με ένα ύφος υπαινικτικό, που αφήνει
τον αναγνώστη να συμπληρώσει τα κενά. Ο Αναγνωστάκης διερευνά και
εξερευνά μια εποχή. 7
Το ποίημα τελειώνει με ένα ρητορικό ερώτημα. Ποιος θα μιλήσει τελικά
«για όλα αυτά». Η απάντηση είναι σαφής. Ο ρόλος αυτός ανήκει στον
ποιητή. Έχουμε εδώ μια στρατηγική εκλογής, η οποία ψάχνει ανάμεσα
σε όλες τις οπτικές το «καλύτερο δυνατό δείγμα». Η αρχή που οδηγεί
μια τέτοια στρατηγική είναι αυτή της εκλογής: να επιλέξουμε να επικεντρωθούμε για να γνωρίσουμε και να ενεργήσουμε. Με τον τρόπο αυτό
παρουσιάζονται ανάγλυφα οι ιδεολογικές προκείμενες του ποιητικού
υποκειμένου.8
7

8

O Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature. Εssais de méthode, Paris: Presses Universitaires de France, 1999, σσ. 51-53, μιλά για τη λειτουργία των σημαντικών αυτών στρατηγικών στη λογοτεχνία.
Ο Δ. Ν. Μαρωνίτης,, Ποιητική και πολιτική ηθική: πρώτη μεταπολεμική γενιά: Αλεξάνδρου – Αναγνωστάκης – Πατρίκιος, Αθήνα: Κέδρος, 1976, σ. 40, επισημαίνει ότι ο διάλο-
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Έχουμε μιλήσει παραπάνω για την προσωπική ταυτότητα. Θα ερευνήσουμε ειδικότερα τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ποιητικό υποκείμενο
τον εαυτό του, τις ρηματικές εκφράσεις που χρησιμοποιεί και τη συναισθηματική ταύτιση με αυτές τις περιγραφές. Η πλήρης όμως απεικόνιση
του ιδεατού χώρου στον οποίο στοχεύει το ποιητικό υποκείμενο φαίνεται
στο ακόλουθο ποίημα του Ν. Κάλας από τη συλλογή Οδός Νικήτα Ράντου:
Αραχνοΰφαντο λόγο πλέκουν στον ουρανό
τ’ ανεμοδαρμένα κλωνάρια της Πενσυλβανίας
στο σχεδιάγραμμά τους διαβάζω το άγνωστον.
Νησιώτης ποτισμένος στο σεληνόφως λιοδέντρων
επαναστάτης, μετανάστης, επαγγέλλομαι
τον ονειροκρίτη. Μελετώ Μάγους
τον van Eyck και τον Bosch τον Breton
και τον Duchamp. Χαιρετώ άθεους Βουδιστές
του Colorado, αναρχικούς κι αιρετικούς.
Γιορτάζω το ηλιοστάσιον και την επέτειο
κάθε Κομμούνας. Σέβομαι τη σκιά του Άθωνα
τις πυραμίδες, την Αφροδίτη.
Χάνομαι στο πλήθος, ξαναβρίσκω τον εαυτό μου
στις αρτηρίες της Βαβυλώνας
στην παλάμη του μέλλοντος.

Κυρίαρχη μορφή είναι εδώ ο αφηγητής που αυτοχαρακτηρίζεται ως
«Νησιώτης», «επαναστάτης» και «μετανάστης». Το πρώτο λέξημα δηλώνει
την καταγωγή του. Το δεύτερο είναι δηλωτικό της ιδεολογίας του αφηγητή
και το τρίτο σημασιοδοτεί τη μετακίνηση, το αιώνιο της αναζήτησης. Αυτό
το τρίτο λέξημα ενισχύεται και από το πρώτο: «Νησιώτης», άνθρωπος
δηλαδή που έχει επαφή με τη θάλασσα, τα ταξίδια και τις μετακινήσεις. Η
τέχνη συνυπάρχει με τη θρησκεία, αλλά και τη μαγεία. Πρόκειται λοιπόν
για την κατάθεση ζωής ενός εστέτ, ενός προσώπου δηλαδή που αγαπά και
καλλιεργεί το ωραίο, και ενός επαναστάτη.9
9

γος του Αναγνωστάκη με το χρόνο δεν είναι «μεταφυσικός».
Σχετικοί είναι και οι ακόλουθοι πεζόμορφοι στίχοι από την ίδια συλλογή: «Μέσα στο
σκότος, φέροντες το βάρος των όσων έχουν γίνει, με ηράκλειο δύναμη μετακινούμεθα για
να εξασφαλίσουμε την επικαιρότητα των επιδιώξεων. Πρέπει να συνεχισθεί η προσπάθεια καθ’ όλην την ύπαρξίν μας! Όταν η συνέχεια διακόπτεται ο χρόνος μετενσαρκώνεται, το μέλλον μετοικεί. Δέτε τ’ αγάλματα της Μεσοποταμίας, των Κυκλάδων, των
Πασχαλίων νήσων, της δυναστείας των Τ’άγγ! Φεύγει ο Δαίδαλος από την Ιωνίαν, γίνεται Brancusi...».
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Έχουμε ήδη εισέλθει στο χώρο της Σημειωτικής των παθών και από
αυτή την άποψη ενδεικτικό είναι το ποίημα «Καισαρίων» του Καβάφη:
Εν μέρει για να εξακριβώσω μια εποχή,
εν μέρει και την ώρα να περάσω,
την νύχτα χθες πήρα μια συλλογή
επιγραφών των Πτολεμαίων να διαβάσω.
Οι άφθονοι έπαινοι κ’ η κολακείες
εις όλους μοιάζουν. Όλοι είναι λαμπροί,
ένδοξοι, κραταιοί, αγαθοεργοί·
κάθ’ επιχείρησίς των σοφοτάτη.
Aν πεις για τες γυναίκες της γενιάς, κι αυτές,
όλες η Βερενίκες κ’ η Κλεοπάτρες θαυμαστές.
Όταν κατόρθωσα την εποχή να εξακριβώσω
θάφινα το βιβλίο αν μια μνεία μικρή,
κι ασήμαντη, του βασιλέως Καισαρίωνος
δεν είλκυε την προσοχή μου αμέσως...
A, να, ήρθες συ με την αόριστη
γοητεία σου. Στην ιστορία λίγες
γραμμές μονάχα βρίσκονται για σένα,
κ’ έτσι πιο ελεύθερα σ’ έπλασα μες στον νου μου.
Σ’ έπλασα ωραίο κ’ αισθηματικό.
Η τέχνη μου στο πρόσωπό σου δίνει
μιαν ονειρώδη συμπαθητική εμορφιά.
Και τόσο πλήρως σε φαντάσθηκα,
που χθες την νύχτα αργά, σαν έσβυνεν
η λάμπα μου — άφισα επίτηδες να σβύνει —
εθάρρεψα που μπήκες μες στην κάμαρά μου,
με φάνηκε που εμπρός μου στάθηκες· ως θα ήσουν
μες στην κατακτημένην Aλεξάνδρεια,
χλωμός και κουρασμένος, ιδεώδης εν τη λύπη σου,
ελπίζοντας ακόμη να σε σπλαχνισθούν
οι φαύλοι — που ψιθύριζαν το «Πολυκαισαρίη».

Οι αρχικοί στίχοι δηλώνουν σαφώς μια υπερβολή. Η υπερβολή ορίζεται ως «πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, ως μια υπέρβαση του μέτρου και
των ορίων». Μετακινούμεθα εδώ στην ισοτοπία της εκζήτησης ή της παθολογίας. Όλοι οι Πτολεμαίοι είναι θαυμαστοί. Έχουμε μια μετατόπιση από
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την ερευνητική διάθεση του ποιητικού υποκειμένου στο συναίσθημα, που
στην προκειμένη περίπτωση μεταφράζεται σε έμμεση απόρριψη όλου του
κόσμου των Πτολεμαίων. Όλα αυτά τα δρώντα πρόσωπα είναι πραγματικά υποκείμενα που αναλαμβάνουν συγκεκριμένη δράση. Υπάρχει όμως
και ένα μη-υποκείμενο, ο Καισαρίων, ο οποίος βρίσκεται, θα λέγαμε, στο
περιθώριο της επίσημης ιστορίας. Αυτή τη μορφή αναπλάθει το ποιητικό υποκείμενο δίνοντάς της υπόσταση και προικίζοντάς την με εκείνα
τα στοιχεία ομορφιάς που ταιριάζουν στις προσωπικές του προτιμήσεις.
Έχουμε μετακινηθεί πια από τη συγκίνηση στο πάθος και μετά στο πάθος–
αίσθημα: «ιδεώδης εν τη λύπη σου». Το σχήμα που ακολουθεί αποτελεί
μέρος του χάρτη της συναισθηματικότητας που έχει άμεση εφαρμογή στην
ποίηση του Καβάφη.

χωρο-χρονική έκταση10
Θα παρατηρήσουμε ακόμη μια ιδεώδη αναλογία ανάμεσα στην ένταση
και την έκταση των συναισθημάτων στον Καβάφη. Με τον τρόπο αυτό το
ποιητικό υποκείμενο κατορθώνει από το επιμέρους να αναπλάσει μια εποχή
στο χώρο όμως των παθών. Ο «Καισαρίων» τελικά είναι ένα αφήγημα ψυχικών καταστάσεων, στο οποίο το μέσο για τη σημασιοδότηση του κόσμου
είναι το ανθρώπινο σώμα.
Ο Γιάννης Ρίτσος θα καταφύγει στη χρήση μυθολογικών αλλά και ιστορικών στοιχείων για να περιγράψει την ποιητική του υπόσταση.
Xρονολογία της γέννησής μου πιθανόν το 903 π.X. – εξίσου πιθανόν
το 903 μ.X. Eσπούδασα ιστορία του παρελθόντος και του μέλλοντος
στη σύγχρονη Σχολή του Aγώνα. Eπάγγελμά μου:
λόγια και λόγια, — τι νά ’κανα; Pακοσυλλέκτη με είπαν. Kαι τώντι.
10 Βλ. Jacques Fontanille, Sémiotique et littérature. Essais de méthode, ό.π., σ. 78.
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Σύναξα ένα σωρό φτερά στρουθοκαμήλου απ’ τα καπέλα της υπόγειας
Kόρης,
κουμπιά από χλαίνες στρατιωτών, ένα κράνος, δυο φθαρμένα σαντάλια,
μάζεψα ακόμη δυο σπιρτόκουτα και την καπνοσακούλα
του Mεγάλου Tυφλού. Στο Ληξιαρχείο, τα τελευταία χρόνια, μου δώσαν
την πλέον απίθανη χρονολογία της γέννησής μου: 1909.
Bολεύτηκα μ’ αυτήν, και μένω. Tέλος,
το 3909 κάθισα στο σκαμνί μου να καπνίσω ένα τσιγάρο. Tότε
κατάφτασαν οι κόλακες· με προσκυνούσαν· μου περνούσαν στα δάχτυλα
λαμπρά δαχτυλίδια. Oι ανίδεοι δεν ξέραν
πως τα ’χα φτιάξει εγώ με τ’ άδεια τους φυσίγγια που ’χαν μείνει
στους λόφους.
Γι’ αυτό ακριβώς, για την ωραία τους άγνοια, τους αντάμειψα πλούσια
με αληθινά πετράδια και διπλάσιες κολακείες. Πάντως
το μόνο σίγουρο: τόπος της γέννησής μου: η Άκρα Mινώα.
(«Στοιχεία ταυτότητας»)

Στο κείμενο ο χρόνος δεν έχει πραγματική διάσταση. Οι ημερομηνίες
ποικίλλουν δημιουργώντας ένα κλίμα ασάφειας. Το ποιητικό υποκείμενο
δεν έχει αρχή ούτε τέλος όπως η ίδια η ποίηση. Πηγή έμπνευσής του είναι
ο αγώνας. Μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του «ρακοσυλλέκτη», αλλά αυτό
δεν τον εμποδίζει να τονίσει ότι η ποιητική του δημιουργία αρδεύεται από
μεγάλες ποιητικές μορφές όπως είναι ο «Μεγάλος Τυφλός», ο Όμηρος
δηλαδή. Το γενικό τέλος μήνυμα του έργου είναι πως η ποιητική αθανασία είναι εξασφαλισμένη, έστω κι αν τοποθετείται σε μελλοντικό χρόνο.
Τέλος το ποιητικό υποκείμενο κάνει και μια παραχώρηση στην πραγματικότητα, αλλά με τρόπο υπαινικτικό. Τόπος της γέννησής του είναι η
«Άκρα Mινώα», η Μονεμβασία δηλαδή. Για να γίνει όμως αυτή η ταύτιση
πρέπει να ανατρέξει κανείς στον Παυσανία (Λακωνικά, ΧΧΙΙΙ.11).
Η εθνική ταυτότητα απεικονίζεται ασφαλώς και σε κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Προτιμούμε όμως να δούμε εδώ μια χαρακτηριστική
παραλλαγή της, τη συνείδηση της εντοπιότητας όπως αυτή εμφανίζεται
στην ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη και του Γιάννη Δάλλα.
Όταν ανακαλύψουμε τις μυστικές σχέσεις των εννοιών και
τις περπατήσουμε σε βάθος θα βγούμε σ’ ένα άλλου είδους
ξέφωτο που είναι η Ποίηση. Και η Ποίηση πάντοτε είναι
μία όπως ένας είναι ο ουρανός. Το ζήτημα είναι από που
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βλέπει κανείς τον ουρανό.
Εγώ τον έχω δει από καταμεσίς της θάλασσας.11
(Ο Μικρός Ναυτίλος, IV)

Για τον Ελύτη, η ποίηση είναι μία. Η οπτική γωνία των ποιητών διαφέρει.
Το ποιητικό υποκείμενο βλέπει τον ουρανό «από καταμεσίς της θάλασσας»,
σ’ όλο το μεγαλείο του δηλαδή. Τίποτε δεν εμποδίζει την ποιητική του
όραση. Ο ήρωας σημειώνει σε άλλο σημείο ότι τα ανώτερα μαθηματικά του
τα έκανε «στο Σχολείο της θάλασσας». Έχει δηλαδή την οπτική ενός θαλασσινού, που διακρίνεται για την ευρύτητά της.12
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφοράς στην εντοπιότητα αποτελεί
το παρακάτω απόσπασμα από το ποίημα του Γιάννη Δάλλα «Τα ακραία»
που περιλαμβάνεται στη συλλογή Στοιχεία ταυτότητας (1999).
Η Μεσογείων μ’ ένα ψιλοβρόχι γίνεται Παμβώτιδα
γίνεται Κωκητός κι Αχερουσία
Κάνοντας βάρκα τα πιο μαύρα μου χειρόγραφα
έβαλα πλώρη για τη δόλια μου πατρίδα
(15)

Έχουμε στο κείμενο αυτό μια σαφή συνύφανση του εδώ και του εκεί.
Η αφορμή είναι ένα φυσικό φαινόμενο, μια βροχή που μεταβάλλει τη
«Μεσογείων» σε λίμνη. Ο μετασχηματισμός όμως είναι ευρύτερος. Το
ποιητικό υποκείμενο ανάγεται στον οικείο του χώρο, στην «Παμβώτιδα», τον «Κωκητό» και την «Αχερουσία». Το μέσο επικοινωνίας είναι η
ποίηση, μια ποίηση όμως που ενέχει τα στοιχεία μιας τρυφερής θλίψης,
αλλά και το αποτύπωμα μιας ποιητικής παράδοσης που ανατρέχει στον
Όμηρο. Τα «μαύρα… χειρόγραφα» που οδηγούν το ποιητικό υποκείμενο
στη «πατρίδα» του παραπέμπουν στο «μαύρο πλοίο» της Λ΄ ραψωδίας της
Οδύσσειας. Αλλά και οι τρεις τελευταίες λέξεις του ποιήματος αναφέρονται στη συλλογή Ο Στόχος του Μανόλη Αναγνωστάκη («να δουλέψεις/ γι’
αυτή τη δόλια την πατρίδα…»).
Έχουμε επομένως εδώ σαφή στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του
ποιητικού υποκειμένου. Η ποίησή του ανατρέχει στις μεγάλες πηγές της
11 Ακολουθούμε την έκδοση: Οδυσσέας Ελύτης, Ο Μικρός Ναυτίλος, Αθήνα: Ίκαρος,1986.
12 Για το χώρο στον Ελύτη βλ. Πέτρος Μαρτινίδης, «Η ποιητική του χώρου στον Ελύτη»,
Οδυσσέας Ελύτης: ο ποιητής και οι ελληνικές πολιτισμικές αξίες, Διεθνές Επιστημονικό
Συνέδριο που οργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πνευματικό Κέντρο
Δήμου Κω, 25-29 Ιουνίου 1994, επίμ. Ε.Γ. Καψωμένος, Αθήνα: Γκοβόστης, 2000, σσ.
71-82 (ειδικά σ. 72).
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ελληνικής λογοτεχνίας και ένα από τα κέντρα της είναι ο ηπειρωτικός
χώρος. Σε επίπεδο ιδεολογίας τώρα δηλώνεται ότι η ποίηση είναι το μέσο
επικοινωνίας και με την ποιητική παράδοση, αλλά και με τον οικείο χώρο.
Η ποιητική ταυτότητα είναι ένα βασικό θέμα για τη νεοελληνική ποίηση.
Είναι ασφαλώς και ατομική και κοινωνική. Αυτή επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε ένα ποιητή ως όμοιο ή διαφορετικό από έναν άλλο. Η ταυτότητα
διαμορφώνεται από εξωγενείς και εσωγενείς παράγοντες. Στο χώρο της
σημειωτικής η ιδεολογία σχετίζεται με την αναζήτηση. Τα υποκείμενα
επιθυμούν αξίες, οι οποίες γίνονται τα αντικείμενα μιας αναζήτησης. Τα
παραδείγματα που αναφέραμε απαντούν στο ερώτημα σχετικά με τη σχέση
ιδεολογίας και ταυτότητας.
Αρχίσαμε με μια ειδική περίπτωση που συναντούμε στη γενιά του 1880.
Όπως αναφέραμε, έχουμε εκεί μια ποίηση χαμηλών τόνων και πολλοί ποιητές κατατάσσονται εύκολα στην κατηγορία των ελασσόνων. Στοιχεία της
ταυτότητας του Ιωάννη Πολέμη είναι η ωρίμανση και σε ηλικιακό επίπεδο,
αλλά και σε επίπεδο ποιητικής δημιουργίας. Αυτό που διαφοροποιεί το
ποιητικό υποκείμενο από τους ομοτέχνους του είναι πως η καλλιτεχνική
του δημιουργία όσο περνάει ο χρόνος γίνεται καλύτερη. Επομένως είναι
τώρα πιο ελκυστική και πιο αποδεκτή από το αναγνωστικό του κοινό.
Πίσω όμως απ’ αυτή την διακήρυξη μπορεί να διακρίνει κανείς μια αδιόρατη αυταρέσκεια, η οποία όμως αποτελεί στοιχείο της ιδεολογίας.
Ο Ελύτης για να δείξει το ιδιαίτερο στίγμα της ποιητικής του ταυτότητας καταφεύγει κάποτε στους ερωτικούς κώδικες Οι κώδικες αυτοί καταδεικνύουν τον ιδιαίτερο δεσμό του ποιητικού υποκειμένου με την καλλιτεχνική δημιουργία. Η σχέση του Ελύτη με την ποίηση είναι σχέση ερωτική.
Η γλώσσα λοιπόν και η όλη σκηνοθεσία που θα χρησιμοποιήσει το ποιητικό υποκείμενο έρχεται να εξυπηρετήσει αυτό το στόχο και να δείξει τη
διαφορά του από τους άλλους ποιητές. Σε επίπεδο τώρα ιδεολογίας έχουμε
τη βασική προϋπόθεση που θέτει ως αξίωμα η σημειωτική. Πρόκειται για
την αναζήτηση, για την ανεύρεση μιας αξίας και αυτή η αξία, που ταυτίζεται με την ιδιαίτερη χρήση των φωνηέντων και των συμφώνων, δίνεται
μέσα από σκηνές κυνηγιού.
Ο Καρυωτάκης από τη μεριά του θα στρέψει την προσοχή του στη
χρήση της ποιητικής λέξης. Η λειτουργία της είναι αυτή που προσδιορίζει
και το χαρακτήρα του ποιητικού υποκειμένου. Η ταυτότητα επομένως εδώ
σχετίζεται με τη γραφή. Μέσα από τις λέξεις σημασιοδοτείται ο κόσμος
και παρουσιάζεται η κοσμοθεώρηση του δημιουργού. Καθώς μάλιστα οι
λέξεις δεν εξαντλούνται ποτέ, η συγκεκριμένη ταυτότητα ενέχει το στοιχείο της διάρκειας. Σε επίπεδο τώρα ιδεολογίας η αναζήτηση της «βασίλισσας λέξης» συνδηλώνει τη συνεχή ενασχόληση με την ποιητική λειτουρ-
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γία και ένα διαρκή προβληματισμό σε θέματα δημιουργίας. Το ποιητικό
υποκείμενο υποδηλώνει πως η ποιητική λειτουργία δεν τελειώνει ποτέ. Και
στο σημείο αυτό ο Κοτζιούλας ακολουθεί τον Καρυωτάκη.
Στο πεδίο της ποιητικής ταυτότητας μπορούμε να συμπεριλάβουμε και
απόψεις που σχετίζονται με την ποιητική έμπνευση. Στην κατηγορία αυτή
ασφαλώς περιλαμβάνεται ο Νικόλαος Κάλας που παρουσιάζει ένα νέο
τύπο ποιητή. Οι διαλογισμοί του αφορούν το εύθραυστο του είναι και την
αισθητική πρόσληψη του εφήμερου. Στο σημείο αυτό διαφέρει λ.χ. η ποιητική του ταυτότητα από εκείνη του Καρυωτάκη. Ο ένας μιλάει για τη διάρκεια της αναζήτησης και ο άλλος για το εφήμερο και το στιγμιαίο. Έχουμε
λοιπόν στην περίπτωση αυτή μια σαφή υποτύπωση της ετερότητας.
Θα παρατηρούσαμε ακόμη στα ποιητικά κείμενα μια ένταση, η οποία
συνυπάρχει με την έκταση των συναισθημάτων. Η υπερβολή κατακλύζει τον ποιητικό χώρο και οι στρατηγικές αλλάζουν. Το ποιητικό υποκείμενο συσσωρεύει τις εντυπώσεις του, αλλά τελικά επιλέγει τις καλύτερες
εμπειρίες από ποιητική άποψη για να δημιουργήσει την ποίησή του. Σε
περιόδους ιδιαίτερα κοινωνικών αναστατώσεων ο ποιητής αναλαμβάνει
το ρόλο του ρεπόρτερ και του μάρτυρα των γεγονότων, όπως συμβαίνει
με τον Εγγονόπουλο και τον Αναγνωστάκη. Εδώ όμως η διαφοροποίηση
είναι σαφής. Ο πρώτος θεωρεί γνώρισμα της ποιητικής του ταυτότητας το
αποσπασματικό και το ολίγον. Με άλλα λόγια η ποίησή τους δε μιλάει για
τα μεγάλα γεγονότα της εποχής του γιατί οι κοινωνικές συνθήκες είναι
δυσμενείς και ο θάνατος επικρατεί παντού. Αντίθετα ο Αναγνωστάκης θα
μας δώσει μια πανοραμική εικόνα της Ελλάδας την ίδια περίοδο. Η στάση
αυτή έχει επιπτώσεις και σε επίπεδο ιδεολογίας. Η ιδεολογία εδώ αναφέρεται σε ένα σύνολο ιδεών και αξιών που χαρακτηρίζει τους συγκεκριμένους
ποιητές. Ο Εγγονόπουλος πιστεύει πως η ποιητική λειτουργία υποχωρεί σε
δύσκολους καιρούς, ενώ ο Αναγνωστάκης είναι πεπεισμένος πως η ποίηση
μπορεί να μιλήσει για όλα όσα συμβαίνουν μια συγκεκριμένη εποχή. Σε
ιδεολογικό λοιπόν επίπεδο έχουμε τη διάζευξη η ποίηση δε δύναται να
κάνει vs η ποίηση δύναται να κάνει.
Η περίπτωση του Καβάφη είναι χαρακτηριστική. Έχει τονιστεί μέχρι
σήμερα η φιλοσοφική ή η ιστορική διάσταση του έργου του. Αλλά δεν έχουν
επισημανθεί όσο πρέπει οι σωματικές παράμετροι της ποίησής του. Μπορεί
να γίνεται λόγος για τα ερωτικά του ποιήματα, αλλά αυτό δεν αρκεί. Το
σώμα στον Καβάφη αποτελεί στοιχείο της ποιητικής του ταυτότητας με
την έννοια ότι μέσα από αυτό μιλάει για τον κόσμο και τους χαρακτήρες
του. Ο Καβάφης θα πλάσει τα δρώντα πρόσωπά του σύμφωνα με την ιδιαίτερη συμπάθειά του για το ανθρώπινο σώμα, πηγή έμπνευσης, ερωτισμού
και αισθητικής συγκίνησης. Αυτό σε επίπεδο ιδεολογίας σημαίνει ότι εμφα-
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νίζεται στην περίπτωσή του μια άλλη φωνή για να μιλήσει και να νοηματοδοτήσει τον κόσμο. Αυτή είναι η φωνή του σώματος που εμφανίζεται ως
ερωτικό και ταυτόχρονα αισθητικό αντικείμενο. Η αισθητική λοιπόν σχέση
είναι εκείνη που δημιουργεί τη λεπτή συγκίνηση στον Καβάφη.
Μπορεί ο ποιητής να καταφεύγει σε μυθολογικά στοιχεία, να αποκρύπτει την ποιητική του ταυτότητα, αλλά τελικά μέσα από μια διαδικασία
διακειμενικών αναφορών και ενός παιγνιδιού ανάμεσα στη γνώση και την
άγνοια αποκαλύπτει πίσω από τη μυθολογία του τις αληθινές ιδεολογικές
του συντεταγμένες. Η ύπαρξη ενός υποκειμένου που υπάρχει και δεν υπάρχει, που ταυτίζεται ή δεν ταυτίζεται είναι χαρακτηριστική στην περίπτωση
του κειμένου του Γιάννη Ρίτσου που αναλύσαμε. Το ποιητικό υποκείμενο
δημιουργεί μια κατάσταση αβεβαιότητας για το ποιο είναι τελικά. Στην
ουσία δεν ενδιαφέρεται για την προσωπική του ταυτότητα, αλλά θέλει να
δηλώσει σε ιδεολογικό επίπεδο πως η ποίησή του θα αντέξει στο χρόνο.
Η εθνική ταυτότητα στον ελληνικό χώρο παραπέμπει συχνά σε θέματα
εντοπιότητας. Το τοπικό ανάγεται σε οικουμενικό και τα προσωπικά
βιώματα της ιδιαίτερης πατρίδας συσχετίζονται με την ελληνική παράδοση
και το δημοτικό μας τραγούδι. Οι συχνές ποιητικές αναφορές, ρητές ή
υπονοούμενες, στην παράδοση αποτελούν ασφαλώς ένα κυρίαρχο γνώρισμα της ταυτότητας των ελλήνων ποιητών. Και ο Ελύτης και ο Δάλλας θα
επισημάνουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ποίησής τους και σε επίπεδο
ιδεολογίας θα μας παραπέμψουν στην έννοια της εντοπιότητας. Αντίθετα
ο Κάλας θα προβάλει ως στοιχεία της ταυτότητάς του το γεγονός ότι είναι
ένας εστέτ, ένας άνθρωπος δηλαδή που αγαπά και καλλιεργεί το ωραίο και
ταυτόχρονα είναι ένας επαναστάτης.
Συμπερασματικά μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η ιδεολογική ταυτότητα είναι ένας βασικός παράγοντας που επηρεάζει και διαμορφώνει την
ποιητική ταυτότητα· πρόκειται για ένα θέμα που αξίζει να διερευνήσουμε
περαιτέρω.
•

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ζητήματα της λογοτεχνίας των αρχών
του 20ού αι. (1900-1945)

La identidad de Prometeo en la literatura neogriega
Santiago Carbonell Martínez

El de Prometeo ha sido uno de los relatos mitológicos griegos con mayor
influencia en prácticamente todas las manifestaciones. A la extraordinaria pervivencia de este mito antropogónico han contribuido su enorme
riqueza simbólica y el hecho de que tratara temas de eterna problemática,
como el origen del mal en el mundo y la actuación divina, las limitaciones
humanas o el papel de la mujer en la sociedad.1
De su larga evolución literaria se han ocupado especialistas de las diversas tradiciones.2 La literatura europea que mayor número de versiones ha
dado sobre el mito de Prometeo, pero que ha recibido menor atención por
parte de los filólogos, es precisamente la griega. De ahí nuestro interés por la
figura de Prometeo, pues constituye un claro ejemplo del diálogo constante
de los autores griegos con la tradición literaria clásica, en su búsqueda de
modelos de interpretación de la realidad válidos para la expresión artística.
La llama de Prometeo se vuelve a avivar en suelo griego a finales del s.
XIX, tras la creación del estado independiente y coincidiendo con el movimiento cultural que bajo el nombre de “arqueolatría” se interesó por recuperar el modelo de los autores clásicos. La primera traducción al griego
moderno del Prometeo encadenado de Esquilo data de 1875. A partir de
aquí se suceden las representaciones en los diversos escenarios antiguos, al
tiempo que van surgiendo las primeras versiones y reelaboraciones tanto
poéticas como teatrales, estas últimas bastante fieles en su mayoría desde el
punto de vista formal a la tragedia de Esquilo.3
1

2

3

Para profundizar en el tratamiento del mito de Prometeo en la literatura griega clásica
véase C. García Gual, Prometeo: mito y tragedia, Madrid 1979, A. López Eire, “El mito
de Prometeo: el fuego”, López Moreda-Gómez (eds.), Ideas: De Prometeo al siglo XX. Un
viaje por el legado clásico, Madrid 2006, pp. 17-54, V. Varela Álvarez, El mito de Prometeo
en Hesíodo, Esquilo y Platón, Pontevedra 2006.
Cf. M. Byron Raizis, From Caucasus to Pittsburg: the Prometeus theme in British and
American poetry, Atenas 1985, y el ya clásico trabajo de literatura comparada de R.
Trousson, Le thème de Prométhée dans la littérature européenne, Ginebra 1964.
Una idea de la extraordinaria difusión que tuvo la tragedia de Esquilo en Grecia nos
permite hacernos el trabajo de Γ. Γιατρομανωλάκης, “The Prometheus myth in the
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Un primer ejemplo interesante de pervivencia del drama esquileo es la
obra de Kostas Várnalis La luz que quema, una de las adaptaciones más
originales, tanto en la estructura y desarrollo argumental como en su contenido.4 Como hizo con otras historias míticas de la Antigüedad,5 Várnalis
adapta la pieza clásica a sus ideas políticas, reconocidamente marxistas. La
luz que quema, el otrora fuego de Prometeo, es un poderoso y a la vez peligroso elemento que representa a lo largo de toda la obra el poder revolucionario de la Razón.
La obra consta de tres partes en las cuales se suceden prosa y verso,
diálogo y narración. Es en la primera de ellas, el Μonólogo de Momo,
donde reconocemos la fuente clásica. Momo, personificación del sarcasmo
en la mitología griega, dialoga en su fuero interno con Prometeo y Cristo.
En este fantástico diálogo Momo es la voz del racionalismo. Representa a su
vez la lucha y la sed de justicia de la clase trabajadora, del proletariado que
critica tanto el ideario social de la Grecia clásica como el del mundo medieval cristiano. Si Momo representa el materialismo de la época moderna,
Prometeo simboliza la violencia de la mentalidad primitiva pagana, mientras que Cristo encarna la esclavitud religiosa propia de la época medieval.
Comunismo y ateísmo definen por tanto la posición del autor, son los
pilares básicos en los que se sustenta la obra y en particular esta primera
parte. La negación del Dios cristiano la expresa Várnalis a través de un
dios pagano. Gran parte de la comicidad del texto resulta precisamente de
los intentos de Momo de explicarle a Prometeo los misterios de la nueva
religión y de la incapacidad de éste para entenderlos con la razón.
Aparte de cuestionar los principios de la fe cristiana en un tono irónico,
el diálogo sirve para satirizar sobre cuestiones de tipo moral como la ingratitud, la mentira, la traición, la arbitrariedad de quienes imparten justicia
y emanan desde el poder las leyes o la cuestión de la ley del más fuerte. A
priori parecería que en este caso debería salir reforzado el planteamiento
igualitario y el comunismo del cristianismo frente al totalitarismo ancestral representado por el titán. Várnalis, sin embargo, va más allá al cuestionar la repercusión social que tiene la doctrina cristiana, que enseña a vivir
resignadamente en la pobreza y la esclavitud. Lo que necesita la humanidad
es una revolución, pero no meramente espiritual, sino de carácter social.

4
5

modern Greek poetry and drama: an outline and two examples”, P. Mackridge (ed.),
Ancient Greek Myth in Modern Greek Poetry, Londres 1996, pp. 151-159.
Κώστα Βάρναλη, Το φως που καίει, Αλεξάνδρεια 1922, Αθήνα 1933. Reeditado en Ποιητικά, Κέδρος, Αθήνα 1956.
Cf. Francisco Morcillo Ibáñez, “La arqueolatría en Várnalis”, Grecia y la tradición clásica,
Actas del II Congreso de Neohelenistas de Iberoamerica - VII Jornadas de Literatura
Neogriega, I.García Gálvez (ed.), Vol. 1 (2002), pp. 257-264.
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La discusión avanza en torno a los dogmas de la trinidad, la resurrección
y la vida eterna. Várnalis no niega la existencia de Jesús, sí su condición
divina. Rechaza cualquier explicación del origen del mundo mítica o religiosa, ya que al fin y al cabo son lo mismo y se convierten en instrumento
para dominar a los más débiles.
Hay un último mensaje en esta última parte de la obra, una idea que
se repetirá en versiones posteriores con similar trasfondo ideológico, la
necesidad de disfrutar de los placeres terrenales. Aquí Prometeo encarna el
valor positivo del hedonismo.
Momo: Y cuando vaciabas de tus negras redes en los canastos la
deseada plata del fondo marino ¿tus ojos no brillaban de
alegría?
Jesús: Mis ojos estaban siempre llorosos, de tristeza.
Prometeo: ¡Que me pregunten a mí! Yo era hijo de la tierra. En
mi interior hervían todos los deseos, de mi interior nacían
todas las fuerzas de los elementos naturales, todos los fuegos.
Después de tantos siglos de martirio me consuela pensar
que no dejé pasar mi juventud, la disfruté. Reí y canté, me
enamoré (…) Tú en cambio no soltaste palabra cuando te
crucificaron. Por eso no clavaron a un ser vivo, sino a un
cadáver.

Algo más compleja resulta la versión de Nikos Kazantzakis. Bajo el
nombre del mítico del héroe clásico se agrupan tres piezas cuyos títulos
corresponden a los de la trilogía de Esquilo: Prometeo portador del fuego,
Prometeo encadenado y Prometeo liberado.6 Se trata de una recreación del
mito tradicional en tono poético con un marcado enfoque filosófico-teológico. A través de la figura de Prometeo precibimos la idea recurrente en
toda la obra de Kazantzakis de “la gran alma”, una concepción mesiánica de
influencia nietzschiana del superhombre capaz de salvar a la humanidad.
La primera tragedia empieza describiendo el estado en que la naturaleza
ha quedado después de que Zeus venciera a los titanes y llegara al poder
6

Traducciones castellanas de M. Castillo Didier, las dos primeras publicadas en las Separata del Boletín del Instituto Nacional (1998) Nº 14-15, (2000) Nº 16-19, Coedición del
Centro de Estudios Griegos Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Chile y el
Instituto Nacional de Chile. La primera noticia que se tiene de esta trilogía es de 1943,
periodo en el que Grecia sufría la ocupación alemana y donde la palabra “libertad”
tenía un significado especial. La primera parte se publica dos años más tarde y la obra
completa en 1955, en un volumen de teatro junto con las otras tragedias de tema antiguo, cf. Τραγωδίες με αρχαία θέματα, Aθήνα, 1955.
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en el universo. Prometeo se niega a aceptar el regalo de Zeus, una cadena
de oro que le trae Hermes y que le convertiría en su esclavo, y prefiere no
rendirse ante el nuevo patrono de los dioses. Prometeo no perdona que
Zeus haya destruido la raza humana a la que admira por su instinto de
lucha, de supervivencia, ascensión y superación de sus limitaciones. Prometeo se propone por ello crear una nueva raza de hombres libres, sin temores ni esperanzas. La chispa de la que nos habla se convertirá entonces en la
llama inextinguible, el pájaro de fuego de su Ascética.
Su actuación rebelde es castigada. En la segunda pieza vemos a Prometeo desterrado en el abismo y crucificado entre tinieblas. El dolor es su
única compañía. Pero su esperanza libertaria permanece incólume a pesar
de los tormentos. Las Oceánides se acercan y le preguntan por su mal. La
filantropía de Prometeo se identifica con sus ansias de libertad.
El conflicto tradicional Prometeo-Zeus adquiere una dimensión existencialista. La lucha del hombre es una lucha consigo mismo. En primer
lugar el hombre lucha por hacerse un lugar en el mundo, superando las
calamidades naturales de la vida. En segundo lugar se enfrenta con la esclavitud de la religión y la fe. El ser humano pugna por liberarse de la necesidad de Dios como máscara de la realidad, como instrumento para superar las necesidades, debilidades e inquietudes humanas. El objetivo permanente y supremo de Kazantzakis era la búsqueda de Dios, lo que él llamó
la “armonía”, “la libertad total”, “el camino ascendente” o “la más alta cima
de la Esperanza”. A esta cima de paz y serenidad llega el hombre, gracias a
Prometeo, es decir, al Entendimiento.
En la última pieza asistimos a la escena de liberación del titán. Zeus
le envía una corona de olivo y Prometeo le devuelve las cadenas. Al recobrar por tanto su libertad, salvando a Dios, el hombre se salva a sí mismo.
Después de liberar de sus cadenas a Prometeo, Heracles se siente atraído
por el cielo. Prometeo le insta a quedarse en la tierra, a pesar de los pesares. Vuelve a aparecer aquí la concepción de la vida como un precipicio al
que debemos saltar. El dolor inexplicable hace que para Kazantzakis la vida
sólo cobre sentido dando primacía al espíritu, buscando la inmortalidad a
través de la obra, la acción y la lucha por la libertad, el amor a la naturaleza
y a los demás:
Prometeo: Un abismo es la vida, un abismo es la muerte. Las almas
humildes cierran los ojos para no verlo, o arrojan sobre él
un tul bordado con hijos, patrias, oro, amores, para ocultar
el gusano insaciable de la fosa. Mas tú, hijo mío, con ojos
serenos, míralo, míralo, para que sientas acrecentarse tu
fuerza al contemplarlo: ésta es en la tierra la mayor hazaña.
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Entre los velos que nos ocultan lo inevitable de nuestra condición se
alude al egoísmo y la codicia, al amor conyugal, como una trampa más de
la muerte, y al amor a la propia tierra. El término “patria” tiene aquí una
carga semántica negativa, en clara alusión a los nacionalismos exacerbados
o excluyentes. La necesidad de maridaje entre identidad propia y cosmopolitismo es un rasgo esencial de su pensamiento que conserva toda su actualidad en el mundo actual.7
Esta pieza marcaría decisivamente a los autores posteriores interesados
en la figura mítica de Prometeo, entre ellos probablemente Thanasis Petsalis.8 Publicada al final de la guerra civil griega, aunque escrita durante el
último periodo de la ocupación nazi, el Prometeo de Petsalis es una tragedia en tres actos que se corresponden también con los títulos de la trilogía
de Esquilo. Petsalis conserva el esquema argumental tradicional, aunque
dilatándolo en el tiempo para ofrecer una especie de historia pesimista de
la humanidad en su evolución religiosa. Prometeo es el hilo conductor que
lleva al lector desde el paganismo de la antigua Grecia hasta la crisis de valores de la época contemporánea, pasando por la sociedad teocrática medieval y el humanismo del Renacimiento. Para ello Petsalis incorpora personajes nuevos, al tiempo que da una significación nueva a otros tradicionales.
Toda la acción se desarrolla en la ladera de la Acrópolis de Atenas. El
primer acto empieza con la descripción de los festines y ceremonias orgiásticas que en honor de Dionisio están celebrando felices y despreocupados
los atenienses. Todo es jolgorio, hasta que llega la noche y el temor a la oscuridad hace que todos huyan. Aparece entonces Prometeo con una antorcha
encendida que ilumina el lugar, en clara reminiscencia de la caverna platónica. A pesar de las advertencias de su madre, decide donar el fuego a los
hombres para que se ilumine su potencial intelecto. Y sucede lo esperado.
El temor de Tetis se confirma. Hermes aconseja a Prometeo que escape,
aún está a tiempo de huir de la ira de Zeus. El cielo se cubre y al punto se
escuchan truenos y relámpagos por doquier. Mientras Prometeo desaparece bajo un negro nubarrón, los atenienses pasan a ocuparse de sus tareas
atendiendo cada cual a su oficio.
La primera escena del segundo acto se abre con la figura de Prometeo clavado en una roca frente al mar. El titán se lamenta de que lleva ya
7

8

Para el resto de motivos temáticos de la obra véase el análisis de O. Omatos, “Prometeo,
un héroe trágico de Kazanzakis”, Grecia y la tradición clásica. Actas del II Congreso de
Neohelenistas de Iberoamerica, VII Jornadas de Literatura Neogriega, I. García Gálvez
(ed.), Vol. 2 (2002), pp. 439-455.
Προμηθέας. Μύθος, Αθήνα 1949.
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siglos pagando por su acción. Aparece entonces el buitre que se posa sobre
Prometeo. El animal se ha convertido aquí en un símbolo de la conciencia humana, los temores infundados y la constante preocupación, instrumentalización del mitema que recuerda la versión en clave psicoanalista
de Gide.9 La única esperanza para Prometeo es que llegue el final de Zeus,
substituido por un nuevo dios, hecho que acontece. Los dioses olímpicos
acaban perdiendo su influencia en los humanos y nace así una nueva religión basada en el amor al prójimo.
A continuación aparece Océano, quien ante la incredulidad de Prometeo explica en qué consiste la llama del corazón y anuncia la resurrección
del nazareno. Será necesario, sin embargo, traer a escena un personaje con
una ligazón sentimental especial con el protagonista que le haga entender mejor la situación. Al escuchar los lamentos del titán por ver cómo la
llama de la naturaleza se apaga, se presenta Io. Es entonces cuando cobran
sentido las palabras que había proferido anteriormente Prometeo en torno
a su experiencia amorosa. Este personaje ya nada tiene que ver con la mujer
semimetamorfoseada en vaca, víctima del ímpetu amoroso del joven tirano
Zeus y perseguida por el tábano de Hera, que conocíamos por Esquilo. Más
bien recuerda a María Magdalena. Arrodillada a sus pies y con una dulce
serenidad, trata de consolar a un Prometeo desesperado y enormemente
confundido. Su presencia sirve para insistir de nuevo en la diferencia entre
la filantropía de Prometeo y la del nazareno, así como sus distintas consecuencias para la humanidad.
Pero las cosas no permanecen estables durante mucho tiempo. El
hombre vuelve a sentirse centro del universo, busca de nuevo la verdad
a través de la razón y el conocimiento, además de la belleza y los placeres
de la vida. Se produce una vuelta a los valores de la Antigüedad, resucitan incluso los dioses olímpicos, aunque con nombres y atributos diferentes. Atenea se confunde con la Virgen, Ares ha inventado nuevas armas
de guerra, Poseidón ha abierto los océanos de la ecumene. De todos estos
cambios habla Leonardo a Prometeo.
Frustrado ante el rumbo de los acontecimientos, decepcionado por el
fracaso de su acción después de comprobar que el hombre acabó utilizando
el fuego como arma de las guerras fratricidas, y desesperado al comprobar
que sus esperanzas de ascender al Olimpo y erigirse en dios no se cumplen,
Prometeo desata sus cadenas.
El acto tercero empieza con una escena de caos, griterío y desorden en la
Acrópolis. Las mujeres lloran la ausencia de sus maridos e hijos. En medio
9

André Gide, Prometeo mal encadenado, Barcelona 19792, traducción castellana de “Le
Prométhée mal enchaîné”, Mercure de France (1899).
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de su confusión algunas lanzan una maldición a Prometeo, al que juzgan
responsable de su estado. Otras invocan en sus lamentos la vuelta del nazareno, arrodilladas y alzando palmas de semana santa. Liberado ya, aparece
Prometeo para dar su versión de los hechos. Sus palabras son un resumen
de nuestra triste historia:
Prometeo: Vuestro camino os iluminé, y el fuego encendí en
vuestras mentes. En el principio os cogí de la mano, os puse
en el camino. Después Zeus encolerizó, me clavó en la roca.
Y vosotros quedasteis solos, solos avanzasteis. Ahora nadie
puede detenerse. Llegó un momento, vino un verano, en que
quedó vacío el Olimpo. ¿Lo recordáis? Se vació el Olimpo y
el nuevo dios subió la escalera de Jacob hasta lo alto hacia
el trono, el trono del Padre. (…) Nosotros los olímpicos no
pensamos mucho en vuestros corazones. Aquél avivó la
llama tan dulcemente de vuestro corazón. ¡Y vosotros lo
crucificasteis! No, no importa. Tal es el destino de los dioses.
Con todo, tampoco aquél me liberó. Vosotros renegasteis de
él y de mí.

Prometeo decide rebelarse también contra la vida y desaparecer finalmente. La obra concluye con las palabras de esperanza de un personaje
anónimo al que las mujeres están deseando escuchar para que les reconforte en su desdicha, sea éste un sacerdote, adivino o profeta, y que viene
a poner en evidencia la necesidad de la humanidad de buscar la salvación
en algún dogma. El cielo empieza a resplandecer, la escena se ilumina. ¿Es
Apolo?¿El Mesías? Sea quien sea, llega en el momento oportuno.
Un nuevo ejemplo de un uso didáctico-ideológico del mito antiguo nos
ofrece Basilis Rotas en su Prometeo o la comedia del optimismo.10 Su subtítulo es ya significativo de la perspectiva con que se aborda el relato tradicional. La comicidad surge de la sucesión en escena de personajes de épocas y
lugares diferentes y del tratamiento poco serio de determinados motivos o
situaciones trágicas. Este recurso clásico lo vemos, por ejemplo, en la ridiculización del personaje de Heracles. Cuando Prometeo le insta a que le
saque del pecho la cuña y rompa sus cadenas, aquél responde que no sabe
nada del tema, ya que a él le han ordenado sólo “matar al pájaro”. Cuando el
animal aparece en el horizonte, Heracles se prepara para darle caza con sus
10 B. Ρώτα, Προμηθέας ή η Κωμωδία της αισιοδοξίας, Ίκαρος, Αθήνα, 1966.
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flechas cual certero arquero. Como no podía ser de otro modo, lo alcanza y
empieza entonces a jactarse de su puntería.
La obra intenta además ser un alegato a favor de la vida y transmitir
en tono jovial un mensaje positivo. Esta idea aparece ya desde el primer
momento, en la escena de diálogo entre Prometeo y Orfeo, quien busca
desesperado y desconsolado a Eurídice y está dispuesto a bajar a los infiernos para rescatarla. Le pide entonces a Prometeo la luz necesaria para
encontrarla en las tinieblas. La respuesta y los consejos de Prometo son los
que daría cualquier persona enormemente vitalista.
Prometeo: ¡Pero si el Hades está vacío hombre! ¿Qué me estás
pidiendo?
Orfeo: ¿Cómo?, ¿acaso no existe el reino de los muertos?
Prometeo: Tales esperanzas da Zeus a los mortales, para que
soporten la injusticia del fuerte.

Orfeo no acaba de entender la postura de Prometeo, pues para él Eurídice era toda su vida y le es imposible disfrutar de lo que ofrece el mundo.
El “egoísmo” de Orfeo, en su sentido más negativo, se evidencia a continuación. Cuando se ofrece a ayudar a Prometeo, éste le pide en tono burlesco
algo bastante sencillo. No le pide la resurrección, sino que le alivie de la
cuña que tiene clavada en el pecho. Aquél le pregunta qué recibirá a cambio,
lo cual hace que Prometeo se irrite con él y le invite a marcharse.
Con cajas destempladas despide a los sucesivos personajes. Despacha, por ejemplo, al rey Gilgamés por sus afanes de grandeza y a Pitágoras
por intentar utilizar a Prometeo y sus conocimientos para hacerse con el
poder.
Conforme avanza la obra nos percatamos de que no estamos ante una
comedia de simple entretenimiento. Por boca del protagonista el autor va
exponiendo su ideario filosófico-político. Lo escuchamos, por ejemplo, en
la escena central, equivalente al monólogo principal de la tragedia clásica,
en la que se dirige al coro de ninfas y al de alumnos de Pitágoras que han
decidido permanecer junto al titán.
Prometeo: Me convertí en amigo y benefactor de los hombres, a
éstos quiero satisfacer, a ellos sirvo. Ellos encontraron el
mundo, no lo crearon, pero crearon el nosotros con valor
y alegría, amor y danza que yo les enseñé. Y escucha el
bien que les he hecho: les expulsé de su yo el miedo en los
corazones carnales y los saqué de las cuevas y levantaron
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cabeza (…) Con la palabra les enseñé y con símbolos a
transmitir a los demás cada novedad, cada conocimiento
nuevo, cada invento, cálculos, estudios, planes, fantasías, y
que poco a poco sometieran al tiempo y soltaran sus alas
¿Quién los alcanza ya? Hacia las estrellas el camino abierto
les está. Esto es la esperanza, lo que creamos, vida de la
humanidad, que se alcanza con libertad.

A continuación aparece en escena una mujer asustada. La persiguen
los hombres. Es el equivalente moderno de la Io acosada por Zeus. Junto
al coro intentará liberar a Prometeo. Su tarea se ve interrumpida con la
llegada de un destacamento militar encabezado por un general que representa la barbarie de la guerra y la inmoralidad de los intereses políticos y
económicos a que responde.
La liberación final llegará de la mano de Sísifo. El mito tradicional es de
este modo modificado para dar solución a la obra con un final feliz. Sísifo se
percata de que no es el único que padece tormentos, sino que está rodeado
de gente esclavizada con sed de liberación. El sufrimiento de este personaje
mitológico pasa así a simbolizar la fatiga de la clase obrera. Sísifo se erige en
líder de todos ellos y juntos deciden acudir a rescatar a Prometeo. La comedia acaba con un canto de exaltación a la paz, a la libertad y a la felicidad.
Rotas utiliza la estructura de la tragedia de Esquilo, sirviéndose de un
lenguaje poético y de los cantos corales tradicionales, incluso de elementos escenográficos inspirados en la obra clásica, para transmitir un mensaje
nuevo acorde con la época del autor. Podríamos definir esta versión del
mito de Prometeo como una adaptación formal de la tragedia clásica con
un guiño a la comedia aristofánica y la ironía de Luciano, que transmite los
valores ideológicos de una sociedad que se declaró antibelicista y hedonista, laica y democrática.
No nos sorprende que Nikiforos Vretakos, cuya poesía se caracteriza
por la fe en el hombre, la justicia social y la paz, se interesara también por el
mito de Prometeo. Su Prometeo o el juego de un día es una visión pesimista
sobre la humanidad, producto de su época de madurez, una versión poética
de difícil lectura, llena de metáforas y simbología.11
Ya el mismo título contiene una imagen con un significado ambiguo.
En un primer momento podríamos dar una interpretación literal, según
la cual la obra trataría del enfrentamiento o competición entre Prometo y
Zeus que duró un día. De hecho no hay indicación alguna en el texto de que
11 Ο Προμηθέας ή το παιχνίδι μιας μέρας, Διογένης, Αθήνα 1978.
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la acción transcurra en un periodo de tiempo dilatado, como ocurría en
versiones anteriores. Pero también podría tener un sentido más profundo y
hacer relación a lo efímero de la vida, entendida ésta como un juego o una
batalla en el que a veces se gana y a veces, las más, se pierde, aunque no su
sentido último:
Epimeteo: Las cosas no salieron
como lo habías pensado.
Has perdido el juego.
Prometeo: Cuando cae una hoja, queda el árbol.
Cuando se va un día, queda el tiempo.
Y cuando en la lucha alguien pierde
el juego, queda la lucha.

La pieza consta de cinco partes. La acción sigue de cerca la leyenda antigua. Prometeo entrega el fuego a los hombres y es castigado por Zeus. A lo
largo de la obra se suceden diferentes escenas de diálogo entre el protagonista, los enviados de Zeus que le instan a que se someta al su poder absoluto, y los hombres, que agradecen su don, prometen ayudarle ante cualquier adversidad, aunque al final lo acaban traicionando. Los únicos que se
mantienen a su lado son sus hijos Deucalión y Pirra.
Vretakos utiliza el mito para hablar fundamentalmente de sentimientos
humanos, de solidaridad, de la miseria y la injusticia del sistema.
Fue entonces la primera vez que decidí,
bajando a escondidas, traspasar
de punta a punta la tierra y buscar
una señal de justificación de la vida, que existe
bajo esta alta construcción infinita
llamada cosmos.
Y aquí me recibió el dolor humano.
Asustadas criaturas entraban y salían
de los huecos de los árboles,
los agujeros de las rocas ...

A pesar de que por su ideología parecía casi inevitable que le dedicara algún poema, Prometeo no aparece en la obra de Iannis Ritsos, salvo
en una breve mención al final del poema “Despedida” dedicado a la memoria de joven chipriota Grigoris Afxentios muerto en heroico combate ante
las tropas británicas en 1957.12
12 “Αποχαιρετισμός. Οι τελευταίες ώρες του Γρηγόρη Αυξεντίου μες στη φλεγόμενη
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Tampoco encontramos al titán, y resulta difícil aventurar alguna hipótesis del porqué, en la obra de Seferis y Elytis.13 Igualmente difícil de explicar
resulta que tampoco se ocupara del mito Kavafis, a pesar de su conocido
interés por el tema de la creación humana y el arte.
En el mito de Prometeo se han inspirado poetas menos conocidos.
Destacamos, entre otros, los poemas “Prometeo” de Melisanci,14 “Prometeo
arrastrado” de G. Bafópulos,15 “Raíz profunda, perdida entre los siglos” de
Nikos Vretós,16 y “De Prometeo hasta Pródromo” de S. Jaryianakis.17
El género novelístico ha recibido también influencias del mito. Citemos,
por ejemplo, la reciente obra de M. Lambadaridu-Pozu Líquido de luz de
luna, novela de acción con un nuevo Prometeo enfrentado al destino y el
dolor en soledad.18
Digna de mención es también Fotinós, de Panos Ioanidis, una composición poetico-teatral en la que el drama esquileo se adapta a la situación
política de la Chipre contemporánea.19 La acción se sitúa en la dédada de los
’60. El protagonista es un héroe de la lucha heleno-chipriota encadenado en
las rocas de la cima del Pentadáctilos. A diferencia de Prometeo, Fotinós ya
no está sólo. Sus compatriotas comparten su causa y su dolor por el injusto
castigo de los opresores. La historia de la isla, con sus sucesivas ocupaciones
y los tristes acontecimientos del pasado reciente que enfrentaron a ambas
comunidades de la isla y que darían lugar a la intervención británica y la
creación de la línea verde primero y a los posteriores ataques e invasión de
Turquía, constituyen el escenario de fondo sobre el que el autor realiza sus
reflexiones sobre el acontecer humano. El drama chipriota adquiere dimensiones universales y la rebeldía del protagonista se convierte en símbolo de
la libertad. Fotinós muere, pero queda la esperanza identificada con el hijo
que ha de nacer.
Fotinós: Nuestro amor es trampa y esperanza para ellos.
Zoé:
Nuestro amor es nuestra esperanza.
σπηλιά”, Κέδρος, Αθήνα 1957.
13 Γιατρομανωλάκης, op. cit., quiere suponer que el hecho de que el mito se hubiera
conectado frecuentemente con ideas de Nietzsche disuadió a estos poetas de dar una
nueva versión.
14 Cf. la colección Φλεγόμενη βάτος, 1935, reeditada en Τα ποιήματα της Μελισσάνθης,
Αθήνα 1975.
15 En la colección poética Tα Eπιγενόμενα, 1966.
16 En Δούλοι της δύσης, 1975.
17 Σ. Χαρκιανάκης, Άχρονες Ώρες. Ποιήματα, Αθήνα 2008.
18 M. Λαμπαδαρίδου-Πόθου, Υγρό Φεγγαρόφωτο, Κέδρος, Αθήνα 2009.
19 Escrita en 1969 y dirigida para la Fundación Radiofónica de Chipre en el mismo año, se
publica en Nicosia en 2000 en la editorial Αρμίδα.
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En definitiva, vemos que el mito Prometeo se ha convertido en un
lugar común de la literatura neohelénica, adaptándose constantemente a
la escatología moderna. El Prometeo neogriego asume gran parte de los
valores heredados de la tragedia esquilea y reforzados durante el Romanticismo, reflejando la fe en la acción del hombre que desafía el poder divino.
Por lo general se enfoca el mito con un tono serio para abordar temas
trascendentales, de carácter filosófico-teológico o socio-político, con un
claro predominio de la crítica mordaz de las situaciones de inmoralidad
e injusticia. La libertad individual o colectiva y el interés por los placeres
mundanos como única razón de ser de la vida constituyen los temas recurrentes. En algunos casos el conflicto entre Prometeo y Zeus admite soluciones pesimistas. Esta actitud parece comprensible si tenemos en cuenta
por una parte la dificultad de trazar un Prometeo cómico después del largo
uso literario del mito con fines serios y, por otra, el contexto histórico y las
constantes dificultades y conflictos que han marcado hasta día de hoy la
idiosincrasia de griegos y chipriotas. Con todo, ha habido también espacio
para la ironía, la parodia y la mofa.
Todas las versiones, sin embargo, se caracterizan por su cuidado estilo.
En este sentido el peso de la tradición ha sido muy sentido. Todos cuantos se han acercado al antiguo mito de Prometeo han sabido estar a la
altura de sus antepasados y han logrado plasmar sus ideas con una belleza
formal propia, alcanzando una excelencia poética digna en algunos casos
del sublime lenguaje esquileo. El Prometeo neogriego constituye, en definitiva, un ejemplo más que evidencia la continuidad de la milenaria cultura
helénica, cuyo eje fundamental, y principal rasgo de la identidad helena, ha
sido su tesoro idiomático.

•

Το Αϊβαλί του Κόντογλου και του Yorulmaz :
Η προσφυγική ταυτότητα στην ελληνική
και στην τουρκική λογοτεχνία*
Fahrettin Cengizalp & Gözde Alkan

Η ανταλλαγή του 1923 μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας επηρεάζει
δραματικά τους ανθρώπους, καθώς είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείψουν
τον γενέθλιο τόπο χωρίς τη θέλησή τους. Με τη συμφωνία αυτή λαμβάνεται μια ιστορική απόφαση για την τύχη των Ελλήνων και των Τούρκων.
Αμέσως μετά, η «προσφυγιά» γίνεται κεντρικό θέμα της ελληνικής λογοτεχνίας, ενώ στην τουρκική εμφανίζεται αρκετά αργότερα. Η μυθοποίηση της
ανταλλαγής και των επιπτώσεών της καθυστερούν στην τουρκική λογοτεχνία εξαιτίας των ιστορικών και πολιτικών συνθηκών που επικρατούν τότε.
Η Μικρασιατική Καταστροφή είναι μια τραγωδία για την Ελλάδα ενώ για
την Τουρκία, ο αντίστοιχος Πόλεμος της Ανεξαρτησίας, είναι ένας θρίαμβος που σηματοδοτεί την έναρξη του σύγχρονου έθνους-κράτους. Έτσι, η
ελληνική λογοτεχνία στρέφεται τάχιστα στα γεγονότα της Μικρασιατικής
Καταστροφής και του ξεριζωμού.
Η πεζογραφία της λεγόμενης γενιάς του ’30 επικεντρώνεται στο παραπάνω ιστορικό πλαίσιο. Πεζογράφοι με καταγωγή από τη Μικρασία, όπως
ο Φώτης Κόντογλου, εμπνέονται κυρίως από τον τόπο καταγωγής τους και
ο χρόνος της μυθιστορηματικής δράσης δεν απέχει πολύ από τον χρόνο
της συγγραφής. Την ίδια περίοδο το κυρίαρχο θέμα στην τουρκική λογοτεχνία είναι η νίκη εναντίον των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Στα πρώτα
χρόνια της Τουρκικής Δημοκρατίας η λογοτεχνία ενστερνίζεται την ιδεολογία του νεοσύστατου κράτους και προσπαθεί να συμβάλει στη συγκρότηση της τουρκικής εθνικής ταυτότητας.1 Έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
το ζήτημα της «προσφυγιάς» σχεδόν απουσιάζει. Στη συνέχεια απασχολεί
περισσότερο ή λιγότερο μια μικρή ομάδα Τούρκων συγγραφέων.2 Ένας από
*
1
2

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Θανάση Β. Κούγκουλο, διδάσκοντα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Trakya Üniversitesi, για τη πολύπλευρη βοήθειά του.
Για την ιστορία της σύγχρονης τουρκικής λογοτεχνίας βλ. Α. Özkırımlı, Çağdaş Türk
Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir 1996.
Βλ. και Η. Μήλλας, “The Exchange of Populations in Turkish Literature”, στο R.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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αυτούς είναι ο Ahmet Yorulmaz.3 Στο έργο του ασχολείται συστηματικά με
την ανταλλαγή και τη ζωή των προσφύγων μετά τη μοιραία μετανάστευση,
ζητήματα που σταδιακά κερδίζουν έδαφος στην τουρκική λογοτεχνία.4
Με βάση τις αρχές της συγκριτικής γραμματολογίας μελετούμε τη
συλλογή αφηγημάτων του Φώτη Κόντογλου Το Αϊβαλί η πατρίδα μου
(1962) και το μυθιστόρημα του Ahmet Yorulmaz Kuşaklar ya da Ayvalık
Yaşantısı - Γενιές ή η Ζωή στο Αϊβαλί (1999). Και τα δύο βιβλία αναφέρονται στο Αϊβαλί. Ο Κόντογλου περιγράφει τη ζωή των Ρωμιών πριν την
αναγκαστική φυγή και ο Yorulmaz την έλευση των Τούρκων προσφύγων
στον τόπο που εγκαταλείπουν οι Ρωμιοί. Ο χώρος είναι κοινός, η εμπειρία
της προσφυγιάς επίσης, αλλά με αντίστροφη κίνηση. Ο Κόντογλου απεικονίζει το ελληνικό Αϊβαλί, σχολιάζει τα επαγγέλματα των κατοίκων του,
τον εθιμικό τους κύκλο, τον οδυνηρό ξεριζωμό και παραθέτει μια ενδιαφέρουσα εικόνα για τον Τούρκο ως Άλλο. Ο Yorulmaz, πρόσφυγας δεύτερης γενιάς, εστιάζει στην ανταλλαγή των πληθυσμών και στην περίοδο
που την ακολουθεί, δραματοποιώντας τη δύσκολη επιβίωση και για τις δύο
πλευρές.
Η πόλη του Αϊβαλιού βρίσκεται στα βορειοανατολικά παράλια του
Αιγαίου και, σύμφωνα με τη λογοτεχνική περιγραφή του Κόντογλου και
του Yorulmaz, χαρακτηρίζεται από την αρμονία του φυσικού της περιβάλλοντος, τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι κάτοικοι της πόλης
και έναν ανεπανάληπτο συνδυασμό του μπλε και του πράσινου. Το σημαντικό ιστορικό της παρελθόν αποτελεί μία από τις πλέον θεμελιώδεις συνιστώσες της μυθοποίησής της και από τους δύο.
Κατά την ανταλλαγή, οι Έλληνες του Αϊβαλιού και του Μοσχονησίου
μεταναστεύουν στην Ελλάδα, κυρίως στη Λέσβο, και εγκαθίστανται εκεί
Τούρκοι που προέρχονται από την Κρήτη, τη Λέσβο και ελάχιστοι από τη
Ρούμελη. Ο Κόντογλου περιγράφει τον τόπο του και τη σχέση του χριστιανικού με το μουσουλμανικό στοιχείο ως εξής:
Τ’ Αϊβαλί ήτανε μια πολιτεία κάμποσο μεγάλη, γιατί είχε σαράντα χιλιάδες, όλο Έλληνες. Τούρκους ντόπιους δεν είχανε, μονάχα όσοι ήτανε

3

4

Hirschon (επιμ.), Crossing The Aegean, Part III, Berghahn Books, New York 2003, σσ.
221-227.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ahmet Yorulmaz βλ. H. Millas, Türk
Romanı ve “Öteki”, Ulusal Kimlikte Yunan imajı, Sabancı Üniversitesi, Detay Basım Ltd.,
İstanbul 2000, σ. 197.
D. Demirözü, “The Other Woman’s Choice: an alternative approach to the other society’s
woman throught the analysis of Greek and Turkish heroines in Nikos Kazantzakis’s and
Ahmet Yorulmaz’s work”, στο K. Papatheu (επιμ.), Creci e Turchi. Appunti fra letteratura,
musica e storia, Bonanno, Acireale - Roma 2007, σσ. 79-115.
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υπάλληλοι στο Διοικητήριο, στην Αστυνομία και στο Κουμέρκι, δηλαδή
στο Τελωνείο. Οι κακόμοιροι ήτανε τόσο μαλακοί, που δεν τούς λογάριαζε κανένας, και μιλούσανε στους έλληνες σα να ’τανε αφεντικά τους.5

Από την άλλη, ο Yorulmaz απεικονίζει τη φύση και τα ελληνικά μνημεία
του φιλόξενου τόπου που δέχτηκε τους Τούρκους της Κρήτης:
Το νησί του Tavuk,6 το στενό στο Ταλιάνι μπροστά στο Μοσχονήσι, η
σχεδία που μετακινεί τους ανθρώπους και τα ζώα στο στενό που λέγεται
Ντουλάπι–το πέτρινο μοναστήρι και το νησί που είναι γνωστό ως Taşlı
Manastır ή Tımarhane Adası, δηλαδή Αγιά-Παρασκευή…7

Τόσο ο Κόντογλου όσο και ο Yorulmaz αντλούν τη θεματολογία των
έργων τους από την ανταλλαγή, την υποχρεωτική μετανάστευση, τον
πόνο και την αγάπη για την πατρίδα που χάνεται μέσα στη δίνη του πολέμου. Κατά τον Κόντογλου οι πρόσφυγες από το Αϊβαλί ποτέ δεν ξέχασαν
τις συνήθειες του γενέθλιου τόπου στη νέα πατρίδα τους. Στον Yorulmaz,
ο ήρωας Hasanaki συζητά με την Κυρά Μαριγώ από την Κρήτη, η οποία
έρχεται ως επισκέπτρια στο Αϊβαλί. Οι δύο πρώην συμπατριώτες αναζητούν τους υπαίτιους της οδυνηρής ανταλλαγής. Ο Hasanaki αισθάνεται
απέραντη θλίψη για τον εκτοπισμό του και λαχτάρα για την περασμένη
ζωή του στο αγαπημένο νησί.
Και για τους δύο συγγραφείς ο πόλεμος επιδρά πάνω στους ανθρώπους. Κανείς δεν είναι από τη φύση του κακός αλλά το πολεμικό κλίμα τον
εξαγριώνει. Για τον Κόντογλου αυτό συνέβη με τους Τούρκους:
Οι Τούρκοι είναι καλοί και πονόψυχοι από φυσικό τους, πλην ο πόλεμος
είναι σαν μια αρρώστια που χτυπά και τους καλούς και τους κακούς και
τους αγριεύει. (σ.299)

Η αφήγηση δεν μεταφέρει μόνο την αίσθηση της αγάπης και της λαχτάρας για την πατρίδα. Εστιάζει και στα δραματικά γεγονότα της περιόδου.
Για παράδειγμα, ο Κόντογλου αναφέρεται στις δύσκολες μέρες του 1922:

5
6
7

Φ. Κόντογλου, Το Αϊβαλί η πατρίδα μου, Εκδ. Άγκυρα, Αθήνα 2009 (πρώτη έκδοση:
Αθήνα 1962), σ. 181.
Η ελληνική ονομασία του νησιού είναι Τ’ Αγιού-Γιαννιού ή Μπαγίρα.
A. Yorulmaz, Kuşaklar ya da Ayvalık Yasantısı, Remzi Kitabevi, İstanbul 2004 (πρώτη
έκδοση: Geylan Kitabevi, İstanbul 1999), σ. 6. Η μετάφραση των τουρκικών παραθεμάτων έγινε από την G. Alkan.
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Ήτανε Δεκαπενταύγουστος που φύγαμε από την Ανατολή και γινήκαμε
από τότε πρόσφυγες, 14 Αυγούστου 1922. (σ. 301)
Στα 1922, σαν γίνηκε ο καταραμένος ο διωγμός, πέρασε στα ελληνικά τα
μέρη κι ο μπαρμπα-Γιαννακός.
Ίσαμε που πέθανε, δεν αλλάξανε μηδέ τα σαλβάρια του, μηδέ το φέσι του,
μηδέ τα τσουράπια του. Μα το πιο παράξενο είναι, πού πήγε και τα κονόμησε κείνα τα παπούτσια, τις πάπιες, που σκανταλίζανε τους Παλιοελλαδίτες. (σ. 288)

Για τον Yorulmaz, αντίστοιχα, ο πόλεμος δημιούργησε επεκτατικές
τάσεις στους Ρωμιούς:
Κυρ-Hasan, έχεις πράγματα που νοσταλγείς από την Κρήτη;
Βεβαίως... Όσο θυμάμαι, καίγεται το σπλάχνο μου. Το χωριό μου, από την
πλευρά του ποταμού που παίζαμε, τον κήπο μας... Ακόμη και το νερό που
ήπια! Τα Χανιά που μεγάλωσα... Κυρία Μαριγώ, ο πόνος μου είναι τόσο
μεγάλος που θέλω να πω μια παλιά κατάρα για τους ανθρώπους που μας
έδιωξαν από την πατρίδα μας. Θα το επαναλάβω, αλλά μη σε πειράξει,
λέω γι’ αυτούς – για τα παιδιά τους, για τα εγγόνια τους να ταλαιπωρηθούν σ’ αυτόν τον κόσμο!
…
Λάθος είναι αυτό που σκέφτεσαι! Πρώτα, αν οι Ρωμιοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας δεν υποστήριζαν την Ελλάδα για να καταπατήσει
τη Μικρασία με τη βοήθεια της Δύσης, κι αν δεν έβαζαν την ελληνική
σημαία, δεν θα υπήρχε ανταλλαγή πληθυσμών – θα συνυπήρχαν άνετα
με την ταυτότητα του χριστιανού ορθόδοξου Ρωμιού. (σ. 199-200)

Πέρα από τις όποιες πολιτικές προεκτάσεις, σημασία έχει ότι τα προβλήματα τα προκαλεί ο πόλεμος και όχι το αντίθετο, καμία από τις δύο πλευρές δεν κατηγορείται ουσιαστικά ότι έχει φιλοπόλεμη ψυχοσύνθεση.
Η εικόνα του Τούρκου στον Κόντογλου κατά βάση είναι θετική. Μερικές φορές όμως ανεβαίνει στην επιφάνεια ένα είδος πικρίας, ανάλογο μ’
αυτό που σημειώνεται στον Yorulmaz, όταν επιχειρεί να επιμερίσει την
ευθύνη για την ανταλλαγή. Η πικρία είναι ως ένα βαθμό αναμενόμενη
λόγω των τραγικών ιστορικών γεγονότων που ξεπερνούν τους ανθρώπους. Έτσι, κάποιες στιγμές ο Ρωμιός αισθάνεται αδικημένος:
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Οι χαραμοφάγοι πήρανε τα χωράφια, πήρανε τ ’ αμπέλια, δεν αφήσανε
γης μηδέ για μνημούρι. Έτσι είναι ο νόμος του πόλεμου για τον Τούρκο.
(σ. 18)

Και τα δύο έθνη, στα εξεταζόμενα κείμενα, με αρκετά ήπιο αλλά ξεκάθαρο τρόπο προσπαθούν να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους. Ο Κόντογλου, εντούτοις, είναι λάτρης της Ανατολής. Η Ανατολή εκ των πραγμάτων
εμπεριέχει τους Τούρκους κι επομένως αυτό και μόνο απαλύνει τις διαφορές. Ο τόπος σφραγίζει και αναζωογονεί ηθικά τους ανθρώπους του:
Στεριανοί και θαλασσινοί είχανε την Ανατολή για βλογημένη, γιατί
εκεί γεννήθηκε ο Χριστός, κι από κει βγαίνει ο ήλιος, κι όσοι άνθρωποι
γεννιούνται στην Ανατολή, είναι βλογημένοι, Έλληνες και Τούρκοι.
(σ. 107)

Στον Yorulmaz η κατάσταση είναι περίπου ίδια. Οι ήρωές του επιζητούν
την ειρήνη αλλά θεωρούν πως οι Έλληνες δεν στηρίζουν όσο πρέπει μια
τέτοια προοπτική. Ο Hasanaki παρατηρεί στην ελληνίδα φίλη του:
Αντιστέκεστε στη λέξη İstanbul και λέτε Κωνσταντινούπολη... Αν συνεχίσετε έτσι, πες μου πώς οι πόλεμοι θα τελειώσουν, πώς θα ειρηνεύσουμε.
Έλα, πες μου ... (σ. 206)

Η ελληνίδα φίλη ως πρόσωπο είναι οπωσδήποτε θετικό. Εξάλλου έχει
ερωτικό δεσμό με τον κεντρικό Τουρκοκρητικό ήρωα, τον Hasanaki. Η
διάπλαση του χαρακτήρα της όμως δεν είναι απαλλαγμένη από στερεοτυπικές αντιλήψεις, που προβάλλει ο Τούρκος για τον Έλληνα. Ωστόσο, ο
Hasanaki είναι πάνω απ’ όλα ειρηνιστής και παλεύει για την ειρήνη. Εννοείται ότι και ο Yorulmaz είναι ειρηνιστής. Όταν μας παραχώρησε ευγενικά
μια συνέντευξη με την ευκαιρία της παρούσας μελέτης, τόνισε:
Θέλω να ζήσω μες στα εθνικά σύνορα χωρίς πόλεμο και ειρηνικά με τους
ανθρώπους από οποιαδήποτε φυλή.

Η προσφυγική ταυτότητα στην ελληνική και τουρκική λογοτεχνία είναι
ένα ειδικότερο θέμα της εικόνας του Έλληνα και του Τούρκου στη λογοτεχνία της άλλης όχθης. Οι προθέσεις και από τις δύο λογοτεχνίες είναι έντιμες. Ωστόσο, η πληγωμένη ιστορική μνήμη και η πολιτική φόρτιση δυσκολεύουν την αβίαστη προσέγγιση, τουλάχιστον τη δυσκολεύουν πολύ
περισσότερο απ’ ότι σ’ ένα ερωτικό μυθιστόρημα, όπως αυτά που εμφα-
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νίστηκαν πρόσφατα και στις δύο χώρες.8 Ο Κόντογλου έζησε μαζί με τους
Τούρκους και είναι σίγουρο ότι τους γνωρίζει καλά. Το ίδιο ισχύει και για
τον Yorulmaz, ο οποίος επιπλέον είναι ένας από τους σημαντικότερους
μεταφραστές της ελληνικής λογοτεχνίας στην τουρκική γλώσσα. Φυσικά
η εικόνα για τον Άλλο, Έλληνα ή Τούρκο, στη λογοτεχνία με προσφυγική θεματολογία, σύμφωνα τουλάχιστον με τα δύο παράλληλα έργα
του Κόντογλου και του Yorulmaz, δεν είναι αρνητική ούτε δυσφημιστική.
Αλλά, από την άλλη, πιστεύουμε ότι δεν έχει παραμεριστεί εντελώς κάθε
στερεότυπο ή προκατάληψη.

•

8

Σε ό,τι αφορά την ελληνική πεζογραφία για τη σταδιακή μετάβαση από την εικόνα του
Τούρκου ως εχθρού στη θετική του απεικόνιση βλ. Θ. Β. Κούγκουλος, «Τα Γιάννινα της
οθωμανικής περιόδου στη σύγχρονη πεζογραφία: Η εικόνα του Τούρκου συμπολίτη»,
Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα), Δ΄ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Γρανάδα 9-12 Σεπτεμβρίου 2010, στον τόμο Β΄
των παρόντων Πρακτικών, σσ. 281-297.

Nikos Kazantzakis o cómo el “Segundo Odiseo” partió de Creta
Helena González Vaquerizo

Vamos a hablar de un hombre griego, que recorrió múltiples senderos, que
viajó y conoció a los hombres de lugares y épocas lejanas, pero también a
los de su tiempo; que sufrió en los mares del propio pensamiento innúmeros dolores, tratando de salvar sobre el papel en el que escribía las vidas de
sus antiguos, muy antiguos antepasados y compañeros: vamos a hablar de
Nikos Kazantzakis o el “Segundo Odiseo”.
Desde la Antigüedad y hasta nuestra época, muchos se han identificado
con la figura mítica de Odiseo, héroe dotado de una de las más atrayentes
personalidades literarias de todos los tiempos: Odiseo es astuto, un viajero
incansable, es amante de la patria lo mismo que del conocimiento y las
aventuras, extremadamente perspicaz y seductor.
Quienes han visto a Odiseo como encarnación de sus aspiraciones individuales no han sido siempre, ni necesariamente, los griegos. No obstante,
tanto la imagen que estos han proyectado al exterior, como la percepción
que de sí mismos han tenido, deben mucho a los viajes y la fama de su más
ilustre antepasado.
Nikos Kazantzakis (1883-1957), autor que encontró en su isla natal,
Creta, su más poderoso referente identitario, que se reconoció a sí mismo
ante todo como cretense, esto es, como puente cultural entre Oriente y
Occidente, entre el pasado y el presente, entendió, sin embargo, que el muy
sufrido Odiseo era, a pesar de itacense, el personaje que mejor podía representar a su alter ego literario. Como tal le dedicó su monumental Odisea
(1938), una obra que quiso ser la epopeya del hombre del siglo XX y abarcar en sus 33.333 versos y en las peripecias de su héroe protagonista las
experiencias de toda la humanidad.
En esta comunicación realizaremos un viaje literario por la biografía de
Nikos Kazantzakis, analizando las motivaciones, los modos y las repercusiones de su identificación con el “Segundo Odiseo” y, de ahí, el devenir de
este en héroe supranacional. El estudio se centrará en la segunda Odisea, en
la que Kazantzakis se erige, además, en un “Segundo Homero”, pero tendrá
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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en cuenta las numerosas apariciones del héroe en la abundante producción
literaria del cretense.
En la construcción de esta identidad literaria genuinamente griega, al
tiempo que universal (porque lo genuinamente griego quizá sea lo susceptible de universalidad), encontraremos la recurrencia constante a la patria
chica del autor, esa isla de Creta a la que el nuevo Odiseo aparece estrechamente vinculado, y que nos ofrecerá la oportunidad de delimitar un poco
más las fronteras entre griegos y bárbaros, tanto en el presente, como en el
pasado.
Eran tiempos convulsos, la señorial isla de Creta, equidistante de Asia,
África y Europa, se encontraba aún bajo el dominio del agonizante imperio
otomano. Las puertas de las murallas venecianas, que rodeaban su pequeña
capital, se cerraban por las noches sobre los barrios de musulmanes y cristianos. Era el año 1883. La ciudad de grandes murallas se llamaba entonces Megalo Kastro y era el escenario de sucesivos enfrentamientos entre la
población griega y la turca, de matanzas que presentaban toda la crudeza
de los conflictos entre comunidades de distinta fe. Pero los hombres y los
dioses llevaban ya mucho tiempo habitando la zona y, muy cerca de esa
ciudad amurallada, donde un 18 de febrero nacía Nikos Kazantzakis, se
había alzado un día el majestuoso palacio del legendario rey Minos. Los
barcos habían transportado mercancías desde y hacia Egipto, Fenicia y
el continente griego. Las demás islas y ciudades griegas habían rendido
tributo al soberano de Knossos. Las leyendas se habían hecho realidad en
aquel suelo y su historia se había convertido en mito. Nikos Kazantzakis
nació en Creta y de ello obtuvo una lección para la vida (Kazantzakis [1956]
2007: 68-71).
Su padre se dedicaba al comercio, un negocio tan viejo como las piedras
que en aquellos años de su primera infancia ya estaban empezando a desenterrar los arqueólogos extranjeros. Mijalis Kazantzakis era un hombre
extremadamente duro consigo mismo y con los demás. Persuadido como
estaba de que la libertad de la isla estaba por encima de la de cualquier
individuo, tenía fama de ser un valiente patriota (Kazantzakis [1956] 2007:
32-34) y recibió el título de Kapetan, es decir, de jefe de clan. Se casó con
una mujer sumisa, dulce, abnegada y, probablemente, infeliz (Kazantzakis
[1956] 2007: 35-42). El hijo de Mijalis y María tenía la mirada profunda e
intensa, un cuerpo delgado, que fue educando a base de autodisciplina, de
privación y ejercicio ascético.
El niño contaba solo seis años de edad cuando en Creta se produjo una
sangrienta matanza (Kazantzakis [1956] 2007: 87-93); la familia huyó al
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puerto ateniense del Pireo, donde el pequeño conoció la vida de los refugiados, pero solo para regresar cuando las cosas se hubieron calmado. Más
tarde, cuando tuvo lugar la última y definitiva revuelta de los cristianos
cretenses contra el régimen otomano, la familia Kazantzakis hizo uso de
sus medios económicos para retirarse de la escena e instalarse en la vecina
isla de Naxos (Kazantzakis [1956] 2007: 94-105). El niño se matriculó en
la Escuela Comercial regida por franciscanos franceses de la Santa Cruz.
Allí, por un lado, recibía la educación que lo debía preparar para asumir
el negocio familiar, por otro, estaba entrando en contacto con la cultura
occidental, sobre todo a través de las lenguas italiana y francesa y de sus
literaturas, que iban a ser determinantes en su vida, y con la confesión católica del cristianismo. El conflicto entre su naturaleza oriental y las ideas de
Occidente adquirió desde su primera infancia tintes de crisis existencial.
Al mismo tiempo, en Naxos se afirmaba su conciencia patriótica, porque
a fuerza de relatar orgulloso las peripecias y las hazañas que acontecían en
la isla de sus antepasados, sus nuevos compañeros de estudios y de juegos
empezaron a llamarle “el cretense” y el cretense asumió simultáneamente su
condición de cuentista y patriota (Kazantzakis [1956] 2007: 94-105).
Nikos Kazantzakis, que había nacido en el épico ambiente de la revolución de Creta y que había aprendido a vivir viajando, parecía desde la infancia destinado a identificarse con el héroe viajero por antonomasia y, como
escritor, con el propio Homero. Cuando escribiera los 33.333 versos de la
Segunda Odisea, habría logrado superar en extensión la suma de las dos
epopeyas homéricas.
Creta obtuvo la independencia en 1898, pero el joven Kazantzakis no
quería por nada del mundo entrar a formar parte de la vida adulta de su
isla. Persuadió a su padre, que soñaba con verlo convertido en un abogado
o incluso en un diputado, para que le enviara a estudiar la carrera de Derecho a Atenas, y así completar su formación como hombre de negocios.
Transcurría la primera década del siglo XX. Kazantzakis había vuelto a
conseguir de su padre una prórroga por estudios y se encontraba en París.
La capital francesa era un bullicio de gentes y de ideas. Kazantzakis estudiaba a Nietzsche y asistía a las lecciones de Bergson, mientras la tormenta
de la Primera Guerra Mundial estaba a punto de cernirse sobre Europa. Un
momento crucial y violento es la época histórica en que vivimos; un mundo se
hunde, otro no ha nacido aún (Kazantzakis [1927] 2007: v. 38).1
Tenía veintiséis años y escribir se había convertido ya en un hábito y en
una necesidad. Pero no solo amaba la soledad y los libros, sino que se había
1
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acostumbrado a explorar el mundo también a través de los viajes, de modo
que, cuando llegó el momento de dejar las luces parisinas y cambiarlas por
las del Levante, Kazantzakis volvió a Creta vía Florencia y Roma.
Era verano. En el patio de una casa encalada una mujer estaba lavando.
La colada ya casi lista para ser tendida. Vestido completamente de negro,
su marido mareaba un komboloi. El “hijo pródigo” de 37 años apareció
por sorpresa. Los tres permanecieron mudos, paralizados por la emoción.
Amargura insoportable. Mejor no haber nacido (Kazantzaki, E. 1977: 99).
Y es que cuando una persona regresa, después de muchos años de luchar y
errar en el exilio, a la patria y se apoya en la tierra paterna y recorre con su
mirada los lugares conocidos, densamente poblados de espíritus lugareños, de
recuerdos infantiles y de anhelos juveniles, un frío sudor le hiela repentino la
espalda (Kazantzakis [1956] 2007: 431).
De regreso a Atenas conoció al poeta Angelos Sikelianos, con quien
realizó un viaje al Monte Atos. El viaje fue decisivo para Kazantzakis, entre
otras razones, porque allí conoció a Giorgos Zorbas, el pícaro protagonista
de la célebre novela, que se convertiría en uno de sus maestros: Si quisiera
distinguir qué hombres dejaron más profundas sus huellas en mi alma, tal vez
distinguiera tres o cuatro: Homero, Bergson, Nietzsche y Zorba (Kazantzakis
[1946] 2002: 7).
“Viajando con la luz y las tinieblas”, Kazantzakis continuó su peregrinaje por la Europa de entreguerras. Visitó primero Zurich. Después siguió
las huellas de Nietzsche en un recorrido por las altas montañas nevadas, las
“guaridas” del filósofo.
El cretense estaba ya camino de convertirse en uno más de tantos griegos residentes de forma permanente en el extranjero, en un apátrida que
solo podría amar su país, lo mismo que a las mujeres, bajo la premisa de
la distancia, sin peligro a que la realidad del día a día ensuciara sus sentimientos. Pero todavía su adhesión a la causa nacional era firme y, cuando
el gobierno de Venizelos lo nombró Director General del Ministerio de
Bienestar, con la misión de repatriar a la población griega desplazada en
el Cáucaso, aceptó con sentido de la responsabilidad y orgullo el cometido.
El invierno lo halló de regreso a los fríos escenarios de Europa central y
a los periplos por Alemania: Berlín, Dresde, Leipzig, Jena, Weimar, Núremberg y Munich. El verano volvió a encontrarlo en las cálidas arenas cretenses, donde gustaba de buscar los vestigios de las antiguas civilizaciones, y en
el Peloponeso, en Epidauro, Micenas, Tirinto y Argos, ruinas de un glorioso
pasado helénico. Pero la Viena de posguerra lo atraía con su mezcla de
agitación social y cultural, con sus niños hambrientos mendigando en las
calles, con sus reuniones políticas.
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Entretanto, en una ciudad de cautivador nombre, en la egipcia Alejandría, se publicaba su drama Odiseo ([1922] 1998a). Los versos de Homero
nunca habían dejado de acompañarlo, pero, poco a poco, la imagen de su
héroe predilecto empezaba a erguirse como un símbolo personal para el
errante Kazantzakis. La semilla de la Odisea maduraba ya en ese pedazo de
tierra cretense que siempre llevaba consigo.
Los viajes a la Unión Soviética lo llenaron de desencanto y este se vio
reflejado en la crítica al totalitarismo que iba a hacer en su Odisea (Bien
2007).
Después de cuatro años de ausencia el cretense volvió a Creta. Tras la
alegría inicial del regreso a la patria chica, sintió que no cabía ya en las estrechas callejuelas de la isla. Como al héroe de la obra por la que muy pronto
empezaría a componer, la Odisea, le pareció que su patria era demasiado
angosta para contenerlo: El segundo Odiseo regresó a la patria… y volvió a
llamar a la puerta de su casa paterna… el viejo-‘Laertes’ había envejecido…
Y el segundo Odiseo (su Compañero, Genossin)…subía y bajaba las escaleras
de la casa paterna –todo era igual, limpio, simple…, la calle me pareció estrecha, todo como más pequeño, más sencillo... los parientes empezaron a llegar,
las primas gordísimas –la gordura provinciana–, los primos gordos, millonarios, un abismo entre nosotros… Deambulo por la casa paterna, disfruto
tranquilamente de la amargura de las cosas que amé…, pienso en… mi duro
deber de renegar del padre y de la madre, de marchar lejos, en contra de
ellos, en contra de su moral, de la religión, de las supersticiones sociales, de
sus esfuerzos económicos (Kazantzaki, E. 1977: 27-28 [Carta a Eleni, Iraklio,
17/6/1924]). Y años más tarde recordaría aquellos sentimientos: Bien está
Creta, pero solo para coger carrerilla; después de unos pocos meses allí ya
no cabía; las calles se estrechaban, la casa paterna menguaba, la albahaca
y las caléndulas del patio perdían su aroma; miraba a los viejos amigos que
se habían establecido y me asustaba; no me encerraré yo nunca entre cuatro
paredes, en una oficina, juraba, no me pondré de acuerdo con el bienestar, no
firmaré que estoy conforme con la necesidad. Bajaba al puerto, miraba el mar,
una puerta a la libertad me parecía, ¡si pudiera abrirla y escapar! (Kazantzakis [1956] 2007: 309).
Con la llegada del otoño maduraron los frutos y comenzó, ahora sí, la
redacción de las primeras ocho rapsodias de la Odisea (1924-1938). Fueron
estas las rapsodias más griegas, porque tenían lugar en Ítaca (I-II), Esparta
(III-IV) y Creta (V-VIII). Y estuvieron profundamente inspiradas en las
experiencias personales del propio poeta (Bien 1989: 97 y ss.). Kazantzakis
tenía entonces cuarenta años, muchas cosas habían cambiado para siempre
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–su matrimonio con Galatea Alexiou daba a su fin, al tiempo, intuía que la
jovencísima Eleni Samiou no iba a ser otro rostro pasajero; su adhesión al
nacionalismo griego, primero, al marxismo, después, sus conatos de acción
política, sus apasionadas amistades juveniles, todo, todo parecía lejano y
desdibujado en las brumas de su pensamiento. El “segundo Odiseo” había
vuelto a su isla y estaba haciendo el recuento de su vida.
Imposible dejar de pensar en los paralelos entre los regresos del héroe
y el poeta, que dirigió a su alter ego (Friar 1979: 28; Vretakkos 1988: 52;
Janiaud-Lust 1970: 512-514, 520-529; Stefanakis 1997: 359) emotivas líneas
donde declaraba su completa identificación con él (Kazantzakis 1971: 1260
y [1956] 2007: cap. XXX y XXXI). Imposible también dejar de pensar en
el paisaje cretense al leer la Odisea, en sus altas montañas nevadas, en sus
fértiles valles, en las quemadas arenas de sus playas.
El “segundo Odiseo” realizó después un envidiable “crucero” por las
Cícladas griegas: Tinos, Mikonos, Siros, Naxos, Amorgos... Y es que uno
de los mayores placeres de su vida fue precisamente ese: estar a bordo de
un barco, con el sol y el aire del Egeo acariciándole la piel. En esta ocasión,
sin embargo, el viaje respondía a la necesidad de hacer acopio de imágenes y sensaciones para la gran obra que estaba escribiendo: Mi corazón está
cargado y feliz, como el de Odiseo, cuando regresó a Ítaca. Multitud de traits
(rasgos) entrarán en la Odisea. Recorro las calles, asimilando cuanto puedo
del amado cadáver… (Kazantzaki, E., 1977: 154-55 [Carta a Eleni desde
Naxos, 15/8/1925]).
Los viajes eran su pasión. Viajaba en el tiempo al leer y al reescribir las
viejas historias al modo de sus antepasados literarios: Me gustan mucho los
temas archiconocidos, las famosas leyendas ¿no hacían lo mismo los antiguos? (Kazantzaki, E. 1977: 567). Viajaba en el espacio a tierras que encontraban luego su reflejo en la Odisea. Egipto y el Sinaí, que recorrió con el
pintor Takis Kalmouchos, fueron plasmadas en las rapsodias IX y siguientes, que compuso inmediatamente después del viaje, retirado en la isla de
Egina. Viajó en varias ocasiones a España.
Odiseo acompañaba ya siempre a Kazantzakis. Durante una escala del
viaje, sentado, comiendo uvas recién compradas en el puerto de una isla
griega, pensaba en Odiseo, me vinieron a la mente un montón de imágenes, se tensó de nuevo la vela triangular de su negra nave en mi pecho. Oía
cómo maldecían los pescadores a mi alrededor, cómo rondaban las prostitutas pintarrajeadas desde el muelle el vapor recién llegado, sentía cómo la fruta
podrida se descomponía en el agua salada y más allá contemplaba todo el
divino piélago que resplandecía azul. Todas estas cosas eran sagradas, tienen
un alma inmortal y debo salvarlas. (Kazantzaki, E. 1977: 191-2 [Carta a
Eleni desde Corcira, 20/10/1926]).
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Consideraba que una visita a África era imprescindible para la Odisea
(Kazantzaki, E. 1977: 198 (Carta a Eleni, 18/1/1927) y prometió a Eleni, que
se encontraba a la sazón en París, que, después de echar un rápido vistazo
a África y tomar lo que pudiera para la Odisea, iría cargado con el botín de
Rusia, Palestina, Chipre, España, Italia, Egipto y Sudán, a trabajar allí junto
a ella (ibídem: 199 [Carta del 22/1/1927]).
La Odisea no lo abandonaba, pensaba constantemente en ella y en
llenarla de las imágenes que contemplaba en lugares tan aparentemente
ajenos a la tradición homérica como la Unión Soviética: la mirada de Odiseo
ha de ser un appareil, que en su oscuro tálamo da a luz el universo (Kazantzaki, E. 1977: 234 [18/5/1928]).
Hacía tiempo que Kazantzakis sentía la necesidad de estar a solas con
Eleni y el deseo de una montaña alta para la Odisea (Kazantzaki, E. 1977:
258 [Carta del 21/3/1929]). Así fue como durante un viaje en tren por
Checoslovaquia decidieron apearse al azar en una zona montañosa. Había
un refugio, que tenía el apropiado nombre de Gottesgab, ‘regalo de dios’. Allí
encontraron su cima y su felicidad: En toda mi vida no he conocido alegría
tan grande y ‘buena’ (Kazantzaki, E. 1977: 277 [Carta del 28/9/1929]).
Desde las cumbres de Europa la pareja mediterránea añoraba el sol.
Kazantzakis, el disidente, el auto exiliado, recordaba su isla y, como Odiseo,
imaginaba otros mares: ¡Creta, cómo se parece a un barco, que todos los
vientos golpean! [...] A veces deseo volver a Creta, tumbarme en sus playas,
disfrutar de sus pequeñas olas. O irme muy lejos, a las islas Marquesas, Taití,
Samoa... Hay un demonio marino dentro de mí, que me desgarra y me devora,
con la bajamar y con la pleamar, y no quiero oírlo, pero lo oigo, y conozco su
nombre y me estremezco y sonrío. ¿Será Caronte, nuestro señor con su quitón
azul? (Kazantzaki, E. 1977: 281 [Carta del 19/4/1930]).
Poco después un periódico griego le ofreció la posibilidad de viajar al
Extremo Oriente. Emocionado, como siempre, se embarcó en el Kypros. El
vapor pasó por Egipto, cruzó el canal de Suez, entre Asia y África, rumbo
al Mar Rojo... la Meca a la izquierda, Abisinia a la derecha, siento que aquí
nacieron mis antepasados, hombres del desierto (Kazantzaki, E. 1977: 369
[22/2/1935]). Una noche, antes de llegar a la India, apareció por primera
vez en el cielo la Cruz del Sur. Siguieron desplegándose ante los ojos del
“Segundo Odiseo” las maravillas: Sumatra, Sian, Singapur... De los tres
métodos que ha descubierto el hombre: Entregarse por completo y perderse,
no entregarse en absoluto y hacerse santo, el método de Odiseo vuelve a
ser el mejor (Kazantzaki, E. 1977: [Carta del 19/4/1935]). En su ánimo se
mezclaba la exaltación con la monotonía insoportable del mar infinito, la
niebla impenetrable que, tras largos días imposibles de distinguir entre sí,
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se abría para dejar surgir ante la mirada extasiada de los visitantes la ciudad
de Shanghái. Luego fue Japón, las ciudades de Kobe y Nara, Osaka, Kyoto,
Kamakoura y los templos budistas, los museos, Tokyo y el teatro kabouki.
Había, no obstante, una amargura en todas las cartas que escribía a Eleni, la
amargura de contemplar tantas maravillas sin tener al lado a la mujer que
amaba, esa mujer paciente que, como Penélope, lo esperaba. Desde Pekín,
donde emprendería el regreso del largo viaje, concluía: toda la esencia se
posará y entrará en la Odisea (Kazantzaki, E. 1977: 385 [26/4/35]).
Érase una vez... en 1938. Dice Eleni Kazantzaki (1977: 422) que el año de
1938 empezó para ellos como un cuento, cuando una rica norteamericana,
excéntrica y generosa, Miss Joe MacLeod financió la edición de 300 copias
de lujo de la Odisea de Nikos Kazantzakis. El tomo de 38 por 25,5 centímetros cayó como un meteorito venido de otra época y otro planeta sobre las
letras griegas. Era ya, desde su primera edición, un “dinosaurio poético”
(Beaton 2009: 31).
Después de 12 años en los que la Odisea había sido la razón de su existencia, Kazantzakis había cortado el cordón umbilical que lo unía a Odiseo
(Kazantzaki, E. 1977: 460). Se había deshecho del peso de aquella autoimpuesta obligación y, poco a poco, las palabras empezaban a fluir más
libres, sus pensamientos se aclaraban y de entre su prolífica producción
literaria surgían los títulos por los que iba a ser aclamado y recordado: Vida
y hechos de Alexis Zorbas (1946), Cristo de nuevo crucificado (1950), La
última tentación de Cristo (1951), El Capitán Mijalis (1953), El pobre de Asís
(1954), la Carta al Greco (1956)…
No había terminado su trabajo, no se habían agotado aún sus ideas,
cuando llegó Caronte, el negro jinete de la mitología neohelénica. No fue
a bordo de un rápido bajel, ni en la cruel lid, que a los hombres al negro
Hades precipita, donde el último aliento escapó del valladar de sus dientes.
Corría el año 1957 y la gente en Europa ya se moría en los hospitales.
En su caso todo lo desencadenó una vacuna durante la última travesía, un largo viaje a China y Japón, a donde Kazantzakis había prometido a
Eleni llevarla desde que hiciera aquel primer viaje en solitario a bordo del
Kypros, más de veinte años atrás. El brazo del ya anciano escritor de 74 años
se engangrenó a causa de una inyección. Mientras sobrevolaba las tierras
heladas del norte del continente asiático de regreso al europeo, debía acordarse de su Odiseo, muerto en el Polo Sur, pues en una de sus últimas cartas
dejó escrito: Este viaje es un viaje de despedida. Obedezco el mandamiento
de Buda y todo lo contemplo con “la mirada del elefante”: todo por primera
vez, todo por última vez. “Salud” grito “¡nevermore! El cuento llega a su fin”
[…] Regresaré a Europa por el Polo Norte (Prevelakis 1984: 729 [Carta 441
desde Pekín 30/6/1957]).
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Aterrizaron en Alemania e ingresó en la Clínica Universitaria de Freiburg im Breisgau. Cuerpo y mente lucharon hasta el último instante por
sobrevivir, provocando, como es habitual, la esperanza de los amigos, y la
sorpresa, no tan frecuente, de los médicos. ¡Pero este hombre está sano!,
decía uno de ellos. El brazo, en efecto, sanó; no hubo que amputarlo. Pero
entonces llegó, fatal e insignificante, la gripe y el organismo entero de
Kazantzakis se vino abajo. La última noche Eleni escuchó sus últimas palabras: Tengo sed (Kazantzaki, E. 1977: 645).
Era la insaciable sed de Odiseo, que se sumergía en las profundidades
de la Estigia.
Nikos Kazantzakis pasó la mayor parte de su vida autoexiliado de Creta
y de Grecia, pero fue de su recuerdo del que tomó fuerzas, una y otra vez,
para continuar su viaje. Odiseo, personaje mítico y literario, y por literario, más real, más inmediato, se convirtió en su referente identitario, en su
imagen personal, en héroe nacional y universal de todos los tiempos, en
capitán.
•
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Όψεις της ταυτότητας του Έλληνα της διασποράς :
το πρότυπο του Λουκή Λάρα (1879) του Δ. Βικέλα και
η αναμόρφωσή του στον Μανόλη τον Ντελμπεντέρη
(1900-1901) του Α. Εφταλιώτη
Μαρία Καραΐσκου

«Ο Λουκής Λάρας είταν ένας χιώτης που στον καιρό του μεγάλου Σηκωμού, στα 1821, κρυβότανε όσο και όπου μπορούσε και δεν του αρέζανε διόλου, μα διόλου, μήτε οι πόλεμοι, μήτε οι Τούρκοι. Ωφέλιμο βιβλίο
όμως ο Λουκής Λάρας, και μάλιστα για τους νέους».1
«Θέλω να γράψω ένα είδος μυθιστορικό έργο που να είναι ο αντίποδας
του Λουκή Λάρα, του χέστη».2

Οι παραπάνω μαρτυρίες δίνουν ανάγλυφα το στίγμα της πρόσληψης του
έργου του Δ. Βικέλα, Λουκής Λάρας, από τον κύκλο των δημοτικιστών. Οι
ενστάσεις τόσο του αρχηγέτη του κινήματος, Γ. Ψυχάρη, όσο και του συνοδοιπόρου του Α. Εφταλιώτη, εστιάζονται στο ήθος του κεντρικού χαρακτήρα του αφηγήματος. Πράγματι, όσο και αν στο πρόσωπο του Λουκή
Λάρα ενσαρκώνεται το ιδανικό της ήρεμης και τακτικής ζωής που ευαγγελίζεται η λογοτεχνική γενιά του 1880, οι δημοτικιστές φαίνεται να οραματίζονται ένα διαφορετικό πρότυπο νεοέλληνα ή – για να χρησιμοποιήσουμε
την προσφιλή τους ορολογία – ρωμιού,3 στο οποίο κυρίαρχο ρόλο παίζουν
τα χαρακτηριστικά της μαχητικότητας, του πάθους και της ανατρεπτικότητας, τα οποία βέβαια άμεσα σχετίζονται με τις επιδιώξεις του κινήματος.
1
2

3

Γ. Ψυχάρης, Ο «Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων», Αθήνα, Εστία 1900, 47.
Ογδόντα ανέκδοτα γράμματα του Αργύρη Εφταλιώτη (1889-1907) προς τον Αλέξανδρο
Πάλλη. Οι αγώνες των πρώτων δημοτικιστών, επιμ. Β. Α. Καραγιάννης, Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α.
1993, 95. Η επιστολή φέρει ως ημερομηνία την 6/1/1906. Πρβλ. την αναφορά στον
Λουκή Λάρα ως «όχι ηρωικό άνθρωπο» σε γράμμα του 1910 προς την Π. Δέλτα, Αλληλογραφία της Π. Σ. Δέλτα 1906 – 1940, επιμ. Ξ. Λευκοπαρίδης, Αθήνα, Εστία χ.χ., 127.
Για τη διένεξη που πυροδοτήθηκε από τον τίτλο του έργου του Εφταλιώτη Ιστορία
της Ρωμιοσύνης (1901) αναφορικά με τους όρους ελληνισμός και ρωμιοσύνη, βλ. D.
Tziovas, The Nationism of the Demoticists and its Impact on their Literary Theory (18881930), Amsterdam, Hakkert 1986, 77-85.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Η αρνητική όμως θεώρηση του εμβληματικού για την ιστορία της
νεοελληνικής πεζογραφίας αφηγήματος του Βικέλα4 υποκρύπτει και
βαθύτερα κίνητρα που έχουν να κάνουν με τον ίδιο το συγγραφέα και το
ρόλο που διαδραματίζει στη νεοελληνική πνευματική και κοινωνική ζωή
της περιόδου. Έλληνας της διασποράς ο Βικέλας, όπως ο Ψυχάρης – με
τον οποίο τον συνέδεαν δεσμοί συγγένειας – και ο Εφταλιώτης, αποτελεί μια εξέχουσα και καθολικά αποδεκτή προσωπικότητα, έχοντας αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες και ένα άξιο λόγου φιλανθρωπικό έργο.5
Επιπλέον, διαθέτοντας ένα σημαντικό κύκλο γνωριμιών στο εξωτερικό,
λειτουργεί συχνά ως «πρεσβευτής» των ελληνικών συμφερόντων και πολιτισμού.6 Πρόκειται για διπλό ρόλο, ο οποίος, όχι μόνο, όπως έχει ήδη διατυπωθεί, εμπίπτει στην ακτίνα των ενδιαφερόντων του Ψυχάρη,7 αλλά και
καθιστά τον Βικέλα επικίνδυνο για τους αγώνες των δημοτικιστών, μια και
οι απόψεις του ως προς το φλέγον ζήτημα της γλώσσας είναι όλως διάφορες. Ειδικότερα, προκρίνει ανοιχτά και ενσυνείδητα τη συμβιβαστική μέση
οδό της απλής καθαρεύουσας, θεωρώντας αφενός ότι ως προς τον πεζό
λόγο η ανόθευτη δημοτική είναι ασύμβατη με το επίπεδο του εγγράμματου
αναγνωστικού κοινού και αφετέρου ότι η ομιλούμενη γλώσσα δεν είναι
δυνατόν να αποφύγει την επίδραση της αρχαΐζουσας.8 Υπ’ αυτό το πρίσμα
είναι φυσικό ο Λουκής Λάρας ως το ονομαστότερο λογοτεχνικό του έργο
και ένα από τα πιο προβεβλημένα νεοελληνικά πεζογραφήματα του 19ου
4

5

6
7
8

Ο Λουκής Λάρας αναγνωρίζεται ως το έργο που σηματοδοτεί τη νέα τροπή που λαμβάνει χώρα στο πεδίο της πεζογραφίας γύρω στα 1880, βλ. τη χαρακτηριστική ρήση του
Κ. Παλαμά «Εις τον Βικέλαν επεφυλάσσετο η τιμή να δώση το σύνθημα», Άπαντα, τόμ.
Β΄, Αθήνα, Μπίρης χ.χ., 155 και την αντίληψη του Γ. Ξενόπουλου για τον Λουκή Λάρα
ως «γενάρχη του νεοελληνικού διηγήματος», «Οι διηγηματογράφοι μας ένας – ένας»,
Γρηγόριος Ξενόπουλος: επιλογή κριτικών κειμένων, επιμ. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη,
Αθήνα, Αδελφοί Βλάσση 2002, 125.
Η γνωστότερη πρωτοβουλία του αφορά στη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων
του 1896· για το ευρύτερο εθνικό και φιλανθρωπικό του έργο, βλ. Μ. Τερδήμου, Χρονολόγιο Δημητρίου Βικέλα, Ηράκλειο, Δήμος Ηρακλείου Κρήτης 1991.
Μ. Δήτσα, «Ημείς, το πλείστον μέρος εκ των πραγματευτών, θέλομεν πάντα άσπρα, κι
ας έχομεν ζυγόν», Δ. Βικέλας, Λουκής Λάρας, επιμ. Μ. Δήτσα, Αθήνα, Ερμής 1991, 77.
Στο ίδιο, 90.
Ο Βικέλας προβληματίστηκε έντονα ως προς τη γλώσσα, ρέποντας κατά τη δεκαετία 1850-1860, σύμφωνα με δική του ομολογία, πότε προς τη δημοτική και πότε προς
την καθαρεύουσα. Τις κατασταλαγμένες απόψεις του για μια μέση οδό διατύπωσε στα
προλεγόμενα στο Διαλέξεις και Αναμνήσεις (1893), βλ. Δ. Βικέλας, «Προλεγόμενα»,
Άπαντα, τομ. Ε΄, επιμ. Ά. Αγγέλου, Αθήνα, Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων
1997, 11-24. Πρβλ. Δ. Βικέλας, «Η ζωή μου», Άπαντα, τόμ. Α΄, επιμ. Ά. Αγγέλου, Αθήνα,
Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων 1997, 230-44. Για μια γενικότερη θεώρηση
των απόψεων του Βικέλα για το γλωσσικό, βλ. Κ. Γ. Κασίνης, «Ο Δημήτριος Βικέλας και
η γλώσσα», Η Μελέτη, περ. Β΄ (2004), 31-53.
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αιώνα, όπως συνάγεται από την αξιοσημείωτη εκδοτική και μεταφραστική
του πορεία και την σε γενικές γραμμές θετική κριτική του υποδοχή στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, να συγκεντρώνει τα πυρά των δημοτικιστών.9
Παράλληλα, η χρήση από τον Ψυχάρη του επιθέτου «ωφέλιμος» στο
πρώτο παράθεμα παραπέμπει σε μια ακόμη παράμετρο ενισχυτική της
αντιπάθειας των δημοτικιστών προς το αφήγημα του Βικέλα. Σε ένα πρώτο
επίπεδο αντηχεί το πιο φιλόδοξο ίσως εγχείρημά του, το Σύλλογο προς
Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, η ίδρυση του οποίου πυροδοτεί μια φάση
έντονης έξαρσης στις σχέσεις του με τους δημοτικιστές και ιδιαίτερα με
τον Ψυχάρη.10 Κατά κύριο λόγο όμως λειτουργεί ως ειρωνική υπόμνηση
του πρόδηλου διδακτικού χαρακτήρα του Λουκή Λάρα, ο οποίος αποτυπώνεται άμεσα στις συμβουλευτικές προς τον αναγνώστη παρεκβάσεις του
ώριμου αφηγητή, αλλά προκύπτει και έμμεσα από την αίσια έκβαση της
περιπετειώδους ιστορίας του πρωταγωνιστή.11 Ενδεικτική είναι εξάλλου η
μαρτυρημένη πρόθεση του Βικέλα να εισαχθεί το αφήγημα ως αναγνωστικό στα σχολεία αλλά και η πορεία του μετά το θάνατο του συγγραφέα στο χώρο της παιδικής / νεανικής λογοτεχνίας.12 Αυτή η παιδευτική
9

Πέντε αυτοτελείς εκδόσεις πραγματοποιούνται ζώντος του συγγραφέα, ενώ το έργο
μεταφράζεται άμεσα σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, βλ. Τερδήμου, ό.π., 10 και Δ. Τζιόβας, «Ο αποδημητικός Δημήτριος Βικέλας», Κοσμοπολίτες και αποσυνάγωγοι. Μελέτες
για την ελληνική πεζογραφία και κριτική (1830-1880), Αθήνα, Μεταίχμιο 2003, 253-54.
Για την κριτική πρόσληψη του έργου, βλ. Α. Σαχίνης, Παλαιότεροι πεζογράφοι, Αθήνα,
Εστία 1989, 65-79, Σ. Ντενίση, Το ελληνικό ιστορικό μυθιστόρημα και ο Sir Walter Scott
(1830-1880), Αθήνα, Καστανιώτης 1994, 257-65. Πρβλ. την παρατήρηση της Δήτσα,
ό.π., 31-3, ότι η θετική στάση της ελληνικής κριτικής διαμορφώνεται κυρίως από τη
δεκαετία του 1890 και μετά, όταν πλέον το αφήγημα συνδέεται με τα πεζογραφικά
επιτεύγματα της γενιάς του 1880.
10 Ο Ψυχάρης δημοσιεύει σειρά άρθρων στο Άστυ με τα οποία επιτίθεται ανοιχτά στο
Σύλλογο, βλ. την ανατύπωσή τους στο Ψυχάρης, Ο «Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων», ό.π. Πρβλ. την επιστολή του προς τον Βικέλα με αφορμή την ίδρυση
του Συλλόγου, Από την αλληλογραφία των πρώτων δημοτικιστών ΙΙ, 562 γράμματα
των Ε. Γιαννίδη, Ι. Δραγούμη, Α. Εφταλιώτη, Κ. Παλαμά, Α. Πάλλη, Δ. Ταγκόπουλου, Γ.
Ψυχάρη κ.ά., επιμ. Σ. Καρατζάς, Θεσσαλονίκη, Επιστημονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής 1985, 405-6 και τις αρνητικές αναφορές στο πρόσωπο του Βικέλα στην
αλληλογραφία με τον Εφταλιώτη κατά την αντίστοιχη περίοδο, Από την αλληλογραφία των πρώτων δημοτικιστών, Ι. Γιάννη Ψυχάρη και Αργύρη Εφταλιώτη αλληλογραφία,
716 γράμματα (1890-1923), τόμ. Α΄, επιμ. Σ. Καρατζάς, Ε. Καψωμένος, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1988, 189, 204, 205, 213, 214, 280, 283, 349. Για τη σχέση Βικέλα
- Ψυχάρη γενικότερα, βλ. Α. Αρ. Οικονόμου, Τρεις άνθρωποι. Συμβολή εις την ιστορίαν
του ελληνικού λαού (1780-1935), τόμ. Β΄. Δημήτριος Μ. Βικέλας, Αθήναι, Σύλλογος
προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων 2008, 543-8.
11 Β. Αθανασόπουλος, «Εισαγωγή», Δ. Βικέλας, Λουκής Λάρας και Διηγήματα, επιμ. Β.
Αθανασόπουλος, Αθήνα, Ίδρυμα Ουράνη 2000 , 69-70.
12 Οικονόμου, ό.π., 261.
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διάσταση του Λουκή Λάρα, η οποία απηχεί το γενικότερο ενδιαφέρον του
Βικέλα για ζητήματα παιδαγωγικής,13 προσκρούει εμφανώς στους διαφορετικούς διδακτικούς στόχους που οι δημοτικιστές τοποθετούν συχνά
σε πρώτο πλάνο στα δικά τους λογοτεχνικά έργα. Μάλιστα η ιδιαίτερη
μνεία που πραγματοποιεί ο Ψυχάρης στους νέους στην ουσία υποκρύπτει
και τις βλέψεις των δημοτικιστών προς το συγκεκριμένο υπό διαμόρφωση
αναγνωστικό κοινό στους ορίζοντες του οποίου ο Λουκής Λάρας προβάλλει ως επικίνδυνος αντίπαλος.
Αναγνωρισμένος ως ο ικανότερος αφηγητής της τριανδρίας του δημοτικισμού14 και θέτοντας το λογοτεχνικό του έργο κατεξοχήν στην υπηρεσία
του αγώνα,15 ο Εφταλιώτης ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τους νέους αναγνώστες16 στους οποίους και αφιερώνει έργα του, όπως οι Φυλλάδες του Γεροδήμου (1897).17 Μέσα από αυτή την οπτική θα πρέπει να διαβαστεί η
πρόθεση που αποτυπώνεται στο γράμμα του προς τον Πάλλη στο δεύτερο
παράθεμα. Συνεχίζοντας τη σκέψη του σε παρόμοια βωμολοχικό ύφος,
δηλώνει ότι το έργο που έχει στο μυαλό του ως αντίποδα του Λουκή Λάρα
θα αποτελεί μια διασκευή του γνωστού ιστορικού μυθιστορήματος του Σ.
Ξένου, Ηρωΐς της ελληνικής επαναστάσεως (1861).18 Το εν λόγω μυθιστόρημα δε γράφτηκε ποτέ, πράγμα που ενδεχομένως οφείλεται στις γενικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει, όπως θα δούμε, ο Εφταλιώτης με το
μυθιστορηματικό είδος σε συνδυασμό με την αρνητική κριτική υποδοχή
που γνώρισαν τα αμιγώς ιστορικά του έργα.19 Ωστόσο η σκιά του Λουκή
Λάρα εντοπίζεται στο μοναδικό μυθιστόρημα που συνέγραψε, τον Μανόλη
τον Ντελμπεντέρη,20 μόνο που σε αυτή την περίπτωση άξονα διασταύρω13 Μεγάλο μέρος του κοινωφελούς του έργου αφιερώνεται στην παιδεία. Χαρακτηριστικές είναι οι πρωτοβουλίες του για ίδρυση νηπιαγωγείων αλλά και η συμβολή του στο
πρώτο εκπαιδευτικό συνέδριο που διενεργείται στην Αθήνα (1904), βλ. Τερδήμου, ό.π.,
86, 113.
14 Θ. Σταύρου, «Εισαγωγή», Ψυχάρης, Εφταλιώτης, Πάλλης, Βλαστός, επιμ. Θ. Σταύρου,
Βασική Βιβλιοθήκη Αετού, Αθήνα, Ζαχαρόπουλος 1957, 20.
15 Γ. Δ. Παγανός, «Αργύρης Εφταλιώτης», Η παλαιότερη πεζογραφία μας, από τις αρχές
της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τόμ. Η΄ (1880-1900), Αθήνα, Σοκόλης 1997, 99.
16 Αλληλογραφία της Π. Σ. Δέλτα 1906 – 1940, ό.π., 133.
17 Ο Παγανός, ό.π., 96-7, συσχετίζει τον αφηγητή των Φυλλάδων του Γεροδήμου με τον
Λουκή Λάρα.
18 Ογδόντα ανέκδοτα γράμματα του Αργύρη Εφταλιώτη (1889-1907) προς τον Αλέξανδρο
Πάλλη, ό.π., 95. Πρβλ. Από την αλληλογραφία των πρώτων δημοτικιστών, Ι., ό.π., 664.
19 Παγανός, ό.π., 97.
20 Ο Εφταλιώτης αφιερώνει στον Βικέλα το διήγημα «Ζάνος Χαρίσης» (1891), το οποίο
δημοσιεύεται, όπως και ο Λουκής Λάρας, στην Εστία. Την περίοδο όμως αυτή οι σχέσεις
με τον Βικέλα είναι κατά πολύ ομαλότερες, βλ. και το σχόλιο του Ψυχάρη σε σχέση με
την ενέργεια του Εφταλιώτη, Από την αλληλογραφία των πρώτων δημοτικιστών, Ι., ό.π.,
27.
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σης των δυο κειμένων δεν αποτελεί η ιστορία αλλά ένας χώρος με τον
οποίο τόσο ο Βικέλας όσο και ο Εφταλιώτης ήταν στενά εξοικειωμένοι:
αυτός της διασποράς.
Αν και κατά μια γενιά νεότερος και με σαφώς χαμηλότερη οικονομική
και κοινωνική επιφάνεια, ο Εφταλιώτης μοιράζεται με τον Βικέλα αρκετά
κοινά σημεία: την αποδημία, την ενασχόληση με το εμπόριο, την εγκατάσταση στην Αγγλία και εν συνεχεία τη Γαλλία, ακόμη και τη στενή σχέση
με μια καλλιεργημένη μητέρα. Ο Μανόλης ο Ντελμπεντέρης είναι ένα από
τα λιγοστά μυθιστορήματα της γενιάς του 1880 που καταπιάνεται με το
ζήτημα της μετανάστευσης, μεταφέροντας έτσι ένα προσωπικό βίωμα του
συγγραφέα στη μυθοπλασία. Παρόλο που πρόκειται για μοτίβο επανερχόμενο στο λογοτεχνικό έργο του Εφταλιώτη,21 στον Μανόλη τον Ντελμπεντέρη το προσεγγίζει σφαιρικά, παρουσιάζοντας όλη τη διαδρομή του
πρωταγωνιστή από την εγκατάλειψη της γενέτειράς του μέχρι τον επαναπατρισμό του και παρακολουθώντας τη διαμόρφωση της διασπορικής του
ταυτότητας στις περισσότερές της εκφάνσεις. Στο φιλόδοξο αυτό στόχο σε
συνδυασμό με τις ούτως ή άλλως αυξημένες απαιτήσεις μιας μυθιστορηματικής σύνθεσης θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε τους κύριους λόγους για
τους οποίους ο Εφταλιώτης δε έμεινε τελικά ικανοποιημένος από το όλο
αποτέλεσμα και άφησε το μυθιστόρημα ανέκδοτο.22
Παρόλο που το παρόν της ιστορίας του Λουκή Λάρα αφορά στις περιπέτειες του ήρωα κατά τα πρώτα κρίσιμα χρόνια της ελληνικής επανάστασης, ο αναγνώστης πληροφορείται ήδη από τον πρόλογο ότι πρόκειται
για αναμνήσεις Έλληνα ομογενούς. Συνεπώς η αφήγηση συστήνεται ως
προϊόν της δικής του διασπορικής συνείδησης. Επιπλέον, συχνά μεταφερόμαστε στο αφηγηματικό παρόν μέσα από τα σχόλια του ώριμου αφηγητή,
στη φωνή του οποίου συγχέεται κάποτε και η φωνή του Βικέλα,23 ο οποίος
ερμηνεύει μέσα από την απόσταση του χώρου και του χρόνου συνθήκες
και συναισθήματα που αφορούν στη φυγή από το γενέθλιο τόπο. Τα σημεία
21 Μ. Γ. Μερακλής, «Αργύρης Εφταλιώτης: μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος της
ξενιτιάς στη νεοελληνική λογοτεχνία», Ο Αργύρης Εφταλιώτης στα νεοελληνικά γράμματα. Πρακτικά συνεδρίου Μήθυμνας, Μυτιλήνη, Δήμος Μήθυμνας 2002, 27-31, Παγανός, ό.π., 97.
22 Βλ. τα όσα εξομολογείται στη Δέλτα: «[…] δεν είναι του καθενός να γράφη τέτοιους
μακρινούς χαρακτηρισμούς και να είναι συνεπής ως το τέλος», Αλληλογραφία της Π. Σ.
Δέλτα 1906 – 1940, ό.π., 151. Σύμφωνα με τον Κ. Βαλέτα, ο Εφταλιώτης αναγράφει σε
σημείωμα του 1910 ότι δεν θεωρεί το μυθιστόρημα αρκετά καλό για δημοσίευση, βλ.
«Σημειώσεις πάνω στο μυθιστόρημα του Αργύρη Εφταλιώτη «Μανόλης ο Ντελμπεντέρης»», Αιολικά Γράμματα 15 (Μάης – Ιούνης 1973), 225 και «Η Οδύσσεια της μετανάστευσης», Ο Αργύρης Εφταλιώτης στα νεοελληνικά γράμματα, ό.π., 44.
23 Δήτσα, ό.π., 28. Πρβλ. Οικονόμου, ό.π., 257: «Αυτό τούτο το πρόσωπον του Λουκή
Λάρα είναι ο Δημήτριος Βικέλας υπό άλλην ενσάρκωσιν […]».
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αυτά αλλά ακόμη και ό,τι αποσιωπά ή σκόπιμα παρακάμπτει συγκροτούν
την ταυτότητά του ως απόδημου Έλληνα που, έπειτα από τη διασταύρωση
της ατομικής του μοίρας με την ιστορία, ζει πλέον ένα σταθερό παρόν οικονομικής και κοινωνικής καταξίωσης στην ελληνική παροικία του Λονδίνου.
Η επιλογή του Εφταλιώτη να συγγράψει μυθιστόρημα με κεντρικό
ήρωα έναν έλληνα έμπορο της διασποράς τον φέρνει μοιραία αντιμέτωπο
με το αρχέτυπο του συγκεκριμένου επαγγελματικού τύπου που κατασκεύασε ο Βικέλας στον δημοφιλή Λουκή Λάρα.24 Το μοντέλο του συνετού
ελληνόπουλου που, αν και «αδυνατεί» να αρθεί στο ύψος των ιστορικών
περιστάσεων, κατορθώνει να ευδοκιμήσει στο δύσκολο χώρο της ξενιτιάς,
υπονομεύεται ανοιχτά, όπως θα δούμε, στα συμφραζόμενα του Μανόλη
του Ντελμπεντέρη. Ο κεντρικός χαρακτήρας πλάθεται ως ο αντίποδας του
Λουκή Λάρα, ενώ το μυθιστόρημα θα μπορούσε να διαβαστεί εν είδει κριτικού σχόλιου στο ιδεολογικά παραπλανητικό από την οπτική των δημοτικιστών πρότυπο του Βικέλα. Άλλωστε διαφωτιστική είναι και η χρονολογική
του τοποθέτηση· παρόλο που απασχολεί τον Εφταλιώτη περίπου επί μια
εικοσαετία – από το 1890 σε μια πρώτη μορφή ως Θωμάς Ντελμπεντέρης25
και έπειτα καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα –26
η κύρια σύνθεσή του τοποθετείται, σύμφωνα με ιδιόγραφο σημείωμα του
συγγραφέα, ανάμεσα στο Σεπτέμβριο του 1900 και το Φλεβάρη του 1901.27
Πρόκειται ακριβώς για την περίοδο που, όπως ήδη υπογραμμίστηκε, κορυφώνεται η ένταση στις σχέσεις Βικέλα - δημοτικιστών. Αξιοσημείωτο είναι
μάλιστα το γεγονός ότι, όπως θα δούμε, σαφή ίχνη της ιδεολογικής τους
διαμάχης αποτυπώνονται στον Μανόλη τον Ντελμπεντέρη.
24 Δήτσα, ό.π., 33, Μ. Χ. Χατζηϊωάννου, «Ο Βικέλας και ο παροικιακός ελληνισμός», Η
Μελέτη, περ. Β΄ (2004), 147.
25 Από την αλληλογραφία των πρώτων δημοτικιστών, Ι., ό.π., 10, 14, 15, 23, 33, 35, 56, απ’
όπου φαίνεται ότι είχε σταλεί στον Ψυχάρη προσχέδιο του έργου γύρω στα 1890. Πρβλ.
Ογδόντα ανέκδοτα γράμματα του Αργύρη Εφταλιώτη (1889-1907) προς τον Αλέξανδρο
Πάλλη, ό.π., 52.
26 Κατά το συγκεκριμένο διάστημα το χειρόγραφο αποστέλλεται σε άτομα που εκτιμά·
εκτός από τον Ψυχάρη, ο οποίος είχε σταθεί από την αρχή ενθαρρυντικός, το διαβάζουν
ο Πάλλης που δε φαίνεται να έχει την ίδια γνώμη, ο Δ. Πετροκόκκινος και η Δέλτα, βλ.
τα όσα γράφει σχετικά ο Εφταλιώτης στη Δέλτα σε επιστολή συνταγμένη στα 1910,
Αλληλογραφία της Π. Σ. Δέλτα 1906 – 1940, ό.π., 150. Για τη στάση του Ψυχάρη, βλ.
Από την αλληλογραφία των πρώτων δημοτικιστών, Ι, ό.π., 352, 353, 354, 362, 363, 376,
473, 504, 511, 512, 548, 551, 567, 571, 575, ενώ για τις αντιρρήσεις του Πάλλη, οι οποίες
και ανέστειλαν τη δημοσίευση του μυθιστορήματος στον Νουμά, βλ. επιστολή του Δ.
Ταγκόπουλου προς τον Εφταλιώτη, χρονολογημένη στα 1910, Από την αλληλογραφία
των πρώτων δημοτικιστών ΙΙ, ό.π., 371.
27 Γ. Βαλέτας, «Ανέκδοτες σελίδες του Εφταλιώτη. Μανόλης ο Ντελμπεντέρης», Νέα
Εστία 46 (15/11/1949), 1478.
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Στο μυθιστόρημα του Εφταλιώτη η αφήγηση δεν ακολουθεί τη φόρμα
της αυτοβιογραφίας, όπως στον Λουκή Λάρα, αλλά ανατίθεται σε έναν
τριτοπρόσωπο παντογνώστη αφηγητή.28 Ο τίτλος, ακριβώς όπως αυτός
του Βικέλα, παραπέμπει άμεσα στον πρωταγωνιστή. Αν όμως στον Λουκή
Λάρα η απουσία οριστικού άρθρου υποβάλλει την αίσθηση ότι πίσω
από τον κεντρικό χαρακτήρα κρύβεται ο τύπος του εμπόρου της χρυσής
εποχής της ελληνικής διασποράς, στον Ντελμπεντέρη η διπλή παρουσία
του άρθρου συμβάλλει στην εξατομίκευση του πρωταγωνιστή. Εν αντιθέσει με την παραδειγματική διάσταση του πορτραίτου του Λουκή, ο Μανόλης διαθέτει γνωρίσματα που θα καθιστούσαν κάτι τέτοιο επικίνδυνο. Το
όνομά του είναι ενδεικτικό του ήθους του· αν ο Βικέλας επιλέγει το Λουκής
Λάρας λόγω ομοιότητας με το μικρό όνομα του ομογενούς στο χειρόγραφο του οποίου βασίστηκε το έργο (Λουκάς Τζίφος) ή – αν δεχτούμε μια
άλλη εκδοχή – παραλλάσσοντας το όνομα του Λουκά Ράλλη, αρχηγέτη
της γνωστής εμπορικής οικογένειας,29 η ονοματοθεσία του Εφταλιώτη
έχει συμβολικότερη βάση.30 Το Μανόλης χρησιμοποιείται γενικότερα στο
έργο του ως ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα ρωμέικα ονόματα,31 ενώ το
τουρκικής ρίζας Ντελμπεντέρης έχει την έννοια του έξω καρδιά ανθρώπου
που δε διστάζει να αφεθεί στις διαθέσεις της στιγμής ανεξάρτητα από τις
επιπτώσεις που επιφέρουν.
Τα δυο πεζογραφήματα εμφανίζουν δομικές αντιστοιχίες. Τόσο ο
Λουκής Λάρας όσο και Ο Μανόλης ο Ντελμπεντέρης ακολουθούν τον
τύπο του επιφυλλιδογραφικού μυθιστορήματος,32 το πρώτο με δέκα αυτοτελή κεφάλαια και το δεύτερο με δώδεκα. Άλλωστε η πρώτη εμφάνιση
του έργου του Βικέλα πραγματοποιείται σε συνέχειες στην Εστία, ενώ τη
28 Ωστόσο το έργο εμπεριέχει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία: πίσω από τη γενέτειρα του
Μανόλη, Λησμόβρυση, κρύβεται ο Μόλυβος της Μυτιλήνης, πατρίδα του Εφταλιώτη· ο
εμπορικός οίκος Φαρμάκης Νυφίτσας και Σία παραπέμπει σ’ αυτόν των αδερφών Ράλλη
όπου δούλευε ο συγγραφέας· ο μικτός γάμος και η εγκατάσταση του ήρωα στην Αγγλία
και τη Γαλλία ανακαλούν πραγματικά συμβάντα της ζωής του Εφταλιώτη, βλ. Βαλέτας,
«Σημειώσεις πάνω στο μυθιστόρημα του Αργύρη Εφταλιώτη «Μανόλης ο Ντελμπεντέρης», ό.π., 226-27 και «Η Οδύσσεια της μετανάστευσης», ό.π., 44. Μάλιστα ο συγγραφέας δίσταζε να το δημοσιεύσει και επειδή φοβόταν επικίνδυνους συσχετισμούς με την
προσωπική και επαγγελματική του ζωή, Από την αλληλογραφία των πρώτων δημοτικιστών, Ι, ό.π., 551, 567.
29 Δήτσα, ό.π., 99-101.
30 Αυτό συμβαίνει γενικότερα με τα ονόματα προσώπων στο μυθιστόρημα, π.χ. Χωρίστρας, Θεοτυφλίδης, Θεοδώρα, αλλά και με τα τοπωνύμια (Λησμόβρυση, Μυρσίνη).
Εξαίρεση αποτελούν τα ξένα τοπωνύμια, π.χ. Λόντρα, Παρίσια.
31 Α. Εφταλιώτης, «Οι δυο Μανόληδες», Άπαντα, τόμ. Α΄, επιμ. Γ. Βαλέτας, Αθήνα, Πηγή
1952, 556-76. Πρβλ. τη χρήση του όρου «Ψωρομανόληδες», Ογδόντα ανέκδοτα γράμματα του Αργύρη Εφταλιώτη (1889-1907) προς τον Αλέξανδρο Πάλλη, ό.π., 43.
32 Ως προς τον Λουκή Λάρα, βλ. Δήτσα, ό.π., 91-2.
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δημοσίευση του Μανόλη του Ντελμπεντέρη υπό τη μορφή επιφυλλίδας
προτείνει ο Ψυχάρης στον Εφταλιώτη.33 Ο τρόπος που αρχίζει και ολοκληρώνεται η αφήγηση και στα δυο αφηγήματα καθορίζεται από το όνειρο
της αποδημίας των πρωταγωνιστών. Στην αρχή του βιβλίου του Βικέλα ο
Λουκής εξομολογείται: «η δε κυρία μου σκέψις ήτο περί της μελλούσης
εις Αγγλίαν αποδημίας»,34 ενώ προς το τέλος ως κίνητρο επιστροφής στη
Χίο αναδεικνύεται η εύρεση των κρυμμένων οικογενειακών κειμηλίων
που θα εξασφαλίσουν το ναύλο για το ταξίδι. Ανάλογα το πρώτο κεφάλαιο του έργου του Εφταλιώτη αφιερώνεται στη «λαχτάρα» του θαυμαστή
των ευρωπαϊκών ηθών Μανόλη για την ξενιτιά35 και στη μεθόδευση ενός
σχεδίου άμεσης και ανέξοδης διαφυγής μέσω της γνωριμίας με τον φιλέλληνα Λόρδο Πήρσονα.36 Στο τέλος ο Μανόλης επιστρέφει στην πατρίδα
με αντίστροφους όμως όρους απ’ αυτούς του Λουκή: έχοντας βιώσει τον
καταποντισμό των ονείρων του.
Γενικότερα στα κεφάλαια που απαρτίζουν τα δύο αφηγήματα κυριαρχεί το μοτίβο της περιπλάνησης, ενδεικτικό του βίου ενός τυπικού εμπόρου της εποχής.37 Στο αφήγημα του Βικέλα διενεργείται σε ελληνικό χώρο
(Σμύρνη, πόλη και χωριά της Χίου, Μύκονος, Τήνος, Πειραιάς, Σπέτσες,
Άργος, Σύρος) και, όσο και αν αρχικά συνδέεται με τη διάσωση του Λουκή
από το μένος των Τούρκων, καθώς προχωρεί η αφήγηση (κεφάλαιο ΣΤ΄
και εξής) εξυπηρετεί όλο και περισσότερο την υλοποίηση των στόχων του.
Οι μετακινήσεις στον Μανόλη τον Ντελμπεντέρη λαμβάνουν χώρα σε πιο
κοσμοπολίτικο πλαίσιο (αγγλική επαρχία, Λονδίνο, θάλασσα του Ατλαντικού, Καλιφόρνια, Παρίσι, Νίκαια, Γενεύη) και είναι παρόμοια συναρτημένες με το επιχειρηματικό του δαιμόνιο. Ωστόσο δεν οδηγούν προοδευτικά
στην επιτυχία, αλλά παρουσιάζουν σκαμπανεβάσματα, αναδεικνύοντας το
ευμετάβλητο της τύχης του. Και στα δυο κείμενα το ήθος των κεντρικών
χαρακτήρων συγκροτείται κυρίως μέσα από τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν στις αλλεπάλληλες περιπέτειές τους.38 Ο Ντελμπεντέρης εμφανίζει
33 Από την αλληλογραφία των πρώτων δημοτικιστών, Ι, ό.π., 352, 363.
34 Δ. Βικέλας, Λουκής Λάρας, επιμ. Μ. Δήτσα, Αθήνα, Ερμής 1991, 4.
35 Βλ. την παρουσίαση του Μανόλη ως «φραγκοφορεμένου μορφονιού» και την αναφορά
σε «νοσταλγία για την ξενιτιά», Α. Εφταλιώτης, Ο Μανόλης ο Ντελμπεντέρης, επιμ. Σ.
Κοκκίνη, Αθήνα, Εστία 1977, 15.
36 Με το πρόσωπο του αρχαιολάτρη λόρδου μεταφέρεται το ενδιαφέρον για τον αρχαίο
ελληνικό πολιτισμό που ευδοκιμεί στην Αγγλία κατά τον 19ο αιώνα, δημιουργώντας
ένα σχετικά ευνοϊκό κλίμα για την υποδοχή αποδήμων Ελλήνων, βλ. M. C. Chatziioannou, «Greek merchants in Victorian England», Greek Diaspora and Migration since
1700. Society, Politics and Culture, ed. D. Tziovas, Farnham, Surrey, Ashgate 2009, 49-50.
37 I. Pepelasis Minoglou, «Toward a typology of Greek – diaspora enterpreneurship»,
Diaspora Entrepreneurial Networks. Four Centuries of History, ed. I. Baghdiantz Mc
Cabe, G. Harlaftis, I. Pepelasis Minoglou, Oxford and New York, Berg 2005, 178.
38 Για τη διάσταση αυτή του Λουκή Λάρα, βλ. Αθανασόπουλος, ό.π., 52.
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πολλές ομοιότητες με τον Λάρα, με μια βασική όμως διαφορά. Η κριτική
έχει υπογραμμίσει την πρόθεση του Βικέλα να παρουσιάσει έναν μέσο
άνθρωπο, έναν ήρωα - φορέα της κοινής γνώμης της τάξης του και της
εποχής του.39 Ο πρωταγωνιστής του Εφταλιώτη διέπεται αντίθετα από το
στοιχείο της ακρότητας. Τα θετικά γνωρίσματα που διαθέτει από κοινού
με τον Λουκή εκτείνονται ως την υπερβολή μέχρι το σημείο που αποκτούν
έναν αντίστροφο αρνητικό ρόλο. Όσο για τα σκοτεινά ή αμφιλεγόμενα
σημεία, τα οποία ο Βικέλας αποπειράται να δικαιολογήσει μέσα από τα
όψιμα σχόλια του ώριμου αφηγητή, ο Εφταλιώτης τα αναδεικνύει στην
πραγματική τους διάσταση. Η ηθική λοιπόν και ωραιοποιημένη εκδοχή
του Έλληνα της διασποράς που κατασκευάζει ο Βικέλας αντικαθίσταται από ένα μοντέλο πανομοιότυπο στα επιμέρους χαρακτηριστικά αλλά
ολωσδιόλου αντίθετο ως προς το σύνολο.
Το στοιχείο της φιλοδοξίας διακρίνει τόσο τον Λουκή όσο και τον
Μανόλη· στην περίπτωση του πρώτου υποστυλώνεται από τις αρετές
της εντιμότητας40 και της ηθικότητας. Ακόμη και όταν ο ώριμος Λουκής
ξεπερνά το μέτρο, αναφερόμενος στην «ηδονή του κέρδους», σπεύδει εν
συνεχεία να προλάβει παρερμηνείες: «[…] η απόκτησις του πλούτου δεν
είναι αυτή καθ’ εαυτήν πηγή ευτυχίας. Η ανεξαρτησία, – ιδού το αληθές,
ιδού το υγιές του εργατικού ανθρώπου ελατήριον».41 Η «δύναμη του ανίκητου πλούτου» μαζί με τη «δόξα της μυριοτίμητης αρχοντιάς»42 καθορίζουν
τις ενέργειες του Ντελμπεντέρη, μόνο που εδώ δε γίνεται απόπειρα εξυγίανσης των αισθημάτων του. Ίσα-ίσα η αντιπαραβολή με άλλα πρόσωπα με
παραπλήσιους στόχους αλλά περισσότερους ηθικούς φραγμούς (Μπατάλιας),43 και κυρίως η εκδίπλωση της επιχειρηματικής του ανέλιξης, η οποία
στηρίζεται και σε σκοτεινά μέσα, καταδεικνύουν ότι η φιλοδοξία του εγγίζει τα όρια του τυχοδιωκτισμού.44
Κύριο χαρακτηριστικό της ψυχοσύνθεσης του Λουκή αλλά και της
ατμόσφαιρας του μυθιστορήματος του Βικέλα είναι το αισιόδοξο πνεύμα.45
39 Τζιόβας, «Ο αποδημητικός Δημήτριος Βικέλας», ό.π., 269, Δ. Πολυχρονάκης, «Η διαλεκτική ιστορίας και καθημερινότητας στον Λουκή Λάρα του Δημητρίου Βικέλα», Νέα
Εστία 155 (Φεβρουάριος 2004), 236, 247.
40 Το ζήτημα ξεκαθαρίζεται ήδη από την αρχή του πρώτου κεφαλαίου, Βικέλας, Λουκής
Λάρας, ό.π., 2. Για τη σημασία της εντιμότητας στις συναλλαγές των εμπόρων της ελληνικής διασποράς, βλ. Pepelasis Minoglou , ό.π., 176-77.
41 Βικέλας, Λουκής Λάρας, ό.π., 174.
42 Εφταλιώτης, Ο Μανόλης ο Ντελμπεντέρης, ό.π., 53-4.
43 Πρβλ. το σχόλιο του Εφταλιώτη για τον Μπατάλια: «Είναι ο μόνος άνθρωπος», Αλληλογραφία της Π. Σ. Δέλτα 1906 – 1940, 150.
44 Βλ. ιδίως το έβδομο κεφάλαιο, Εφταλιώτης, Ο Μανόλης ο Ντελμπεντέρης, ό.π., 122-23.
45 Βλ. το σχόλιο του Παλαμά για την τάση του Βικέλα «προς αποκάλυψιν και έξαρσιν της
αγαθής όψεως των πραγμάτων», Άπαντα, τόμ. ΙΕ΄, ό.π., 168.
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Ως μότο του αφηγητή θα μπορούσε να εκληφθεί η φράση «Η νεότης είναι
φύσει αμέριμνος και εύελπις· δεν αρέσκεται να ενδιατρίβη εις τα θλιβερά».46
Η θετική οπτική απέναντι στα πράγματα αποτελεί ίδιον και του Μανόλη.
Ήδη από την αρχή ο αφηγητής προειδοποιεί τον αναγνώστη ότι «τα γύριζε
όλα, και τα πιο σημαντικά της ζωής, σ’ ένα πράμα – το κέφι του».47 Πράγματι, με όσες δυσάρεστες συγκυρίες και αν έρχεται αντιμέτωπος (γράμματα από την πατρίδα, θάνατοι, οικονομική κατάρρευση), κατορθώνει να
τις αποδιώξει με τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό «μούχλες», και να μείνει
προσηλωμένος στα οράματά του. Βέβαια μια τέτοια τακτική ενέχει έντονο
εγωκεντρισμό, κάτι που δεν λείπει και από τον Λουκή, όταν, για παράδειγμα, εγκαταλείπει χαρούμενος την εμπόλεμη Χίο χωρίς δεύτερη σκέψη
για όσους έμειναν πίσω.48 Όμως, εδώ πρόκειται για ζήτημα επιβίωσης και
συναίσθημα παροδικό για το οποίο αργότερα μετανιώνει και όχι για δείγμα
ασυνειδησίας.
Πάντως μέσα από τη συμπεριφορά του Ντελμπεντέρη υπονομεύονται
δύο βασικές συνιστώσες του ηθικού κόσμου του Λουκή Λάρα και ταυτόχρονα σημεία αναφοράς για έναν Έλληνα της διασποράς: η θρησκεία49 και
η οικογένεια. Η εκκλησία καταλαμβάνει σταθερή θέση στις αναμνήσεις του
Λουκή,50 ενώ κάθε εγχείρημά του, επαγγελματικής ή προσωπικής φύσης,
τελεί υπό την αιγίδα της θείας χάριτος.51 Στο μυθιστόρημα του Εφταλιώτη
οι αναφορές στην εκκλησία είναι λιγοστές,52 ενώ ο ήρωας εμφανίζεται να
καταπατά την ιερότητα κάθε θρησκευτικού αισθήματος. Η ερωτική του
συνεύρεση με τη θρησκόληπτη και κρυφά ερωτευμένη μαζί του Κλάρα
πραγματοποιείται με το πρόσχημα της κοινής προσευχής, ενώ αργότερα ο
όρκος του προς την ετοιμοθάνατη γυναίκα σχετικά με την προστασία της
νόθης κόρης τους παραβιάζεται άμεσα και αβασάνιστα.53
Η παραπάνω επιλογή είναι ενδεικτική και της θέσης του Ντελμπεντέρη
απέναντι στο θεσμό της οικογένειας. Κατά το μεγαλύτερο μέρος του μυθιστορήματος διάγει βίο μονήρη. Όχι μόνο καταρρίπτει τους δεσμούς με
την κόρη του, τη μητέρα του και τη νησιωτοπούλα αρραβωνιαστικιά του,
46 Βικέλας, Λουκής Λάρας, ό.π., 32. Πρβλ. την ψυχολογικού τύπου παρατήρηση «δεν
δύναται να θρηνή αιωνίως ο άνθρωπος» και το συμπέρασμα «οι κακοί είναι ολίγοι επί
της γης», στο ίδιο, 134, 138.
47 Εφταλιώτης, Ο Μανόλης ο Ντελμπεντέρης, ό.π., 20.
48 Βικέλας, Λουκής Λάρας, ό.π., 108.
49 Chatziioannou, «Greek merchants in Victorian England», ό.π., 49.
50 Βικέλας, Λουκής Λάρας, ό.π., 6-7, 19-20, 54-7.
51 Στο ίδιο, 107, 123, 138, 164, 173, 225, 239.
52 Εφταλιώτης, Ο Μανόλης ο Ντελμπεντέρης, ό.π., 51, 72.
53 Κρατά ωστόσο τους στίχους από την Αγία Γραφή που του δίνει η Κλάρα, οι οποίοι
συμβάλλουν στην αναγνώριση με την κόρη του στην τελική σκηνή. Τότε θα θυμηθεί και
τα λόγια της ότι τίποτε δεν κάνει ο Θεός δίχως σκοπό.
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Δροσούλα, αλλά ακόμα και όταν παντρεύεται τον έρωτα της ζωής του,
τη Φλώρα, ανάγοντας σε κατόρθωμα το ότι από απλός ομογενής έγινε
γαμπρός άγγλου αριστοκράτη,54 η διαφορετική εθνική καταγωγή οδηγεί το
γάμο σε διάλυση. Ο Λουκής Λάρας, αντίθετα, προβάλλει το άρρηκτο των
οικογενειακών δεσμών.55 Από τα πιο φορτισμένα συναισθηματικά μέρη του
έργου είναι η επιστροφή του Λουκή και η συνάντηση με «όσους παιδιόθεν
ηγάπησε» στο πατρικό του σπίτι πριν την καταστροφή της Χίου.56 Παράλληλα, η οικογένεια υποβοηθεί τη σταδιοδρομία στο εμπόριο: ο Λουκής
μυείται στο επάγγελμα από τον πατέρα του αλλά και συνεταιρίζεται με
τους μέλλοντες γαμπρούς του.57 Επιπλέον, ο γάμος με τη συμπατριώτισσα
και παιδιόθεν γνωστή του, Δέσποινα, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για μια
γαλήνια ζωή, αποτύπωση της οποίας αποτελεί το οικογενειακό πορτραίτο
που μας παραδίδει η τελική σκηνή του αφηγήματος.
Πέρα όμως από τις πτυχές του ιδιωτικού βίου, καθοριστική για την
ταυτότητα ενός ομογενούς είναι η στάση που υιοθετεί εκ του μακρόθεν απέναντι στο έθνος του. Η ιδεολογική τοποθέτηση του Λουκή Λάρα
απέναντι στην ελληνική επανάσταση αποτελεί, όπως είδαμε και από τις
επικρίσεις των δημοτικιστών, ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία του
ομώνυμου αφηγήματος. Πράγματι, ο Λουκής Λάρας επιλέγει να εστιάσει
στην άλλη πλευρά του μείζονος αυτού εθνικού γεγονότος: την ανατροπή
του ομαλού ρου της ζωής των απλών ανθρώπων. Έτσι, δε λείπουν οι κριτικές αιχμές προς τον αγώνα, οι οποίες εκφράζονται μέσα από τις συγκεχυμένες αντιλήψεις των ηρώων58 και την αντιδραστικότητα που ενίοτε
επιδεικνύουν μπροστά στη μέριμνα για προσωπική επιβίωση, αλλά και
μέσα από μεμονωμένα πρόσωπα που υιοθετούν αρνητική στάση απέναντι
στη σκοπιμότητα ή την έκβασή του.59
Ο ώριμος αφηγητής πάντως αισθάνεται ενοχές εξαιτίας της αποχής του
από τον πόλεμο και επανέρχεται στο θέμα προκειμένου να δικαιολογηθεί
ή να απολογηθεί και να πείσει τον αναγνώστη για την ειλικρινή του φιλοπατρία.60 Όταν στη θέα των επαναστατικών πλοίων ανοιχτά της Χίου ο
54
55
56
57

Εφταλιώτης, Ο Μανόλης ο Ντελμπεντέρης, ό.π., 115.
Πρβλ. Πολυχρονάκης, ό.π., 249-50.
Βικέλας, Λουκής Λάρας, ό.π., 31-2, 38.
Πρόκειται για συνηθισμένη τακτική χίων εμπόρων της εποχής, Χατζηϊωάννου, «Ο
Δημήτριος Βικέλας και ο παροικιακός ελληνισμός στην Αγγλία», ό.π., 146, 150.
58 Ενδεικτικό είναι το λεξιλόγιο του πρώτου κεφαλαίου: «συνησθανόμεθα μεν αορίστως»,
«νεφελώδεις τινάς ελπίδας εθνικής αποκαταστάσεως», «δεν εφανταζόμεθα ουδαμώς
ότι ευρισκόμεθα εις παραμονάς εθνικής εκρήξεως», Βικέλας, Λουκής Λάρας, ό.π., 3, 4.
59 Τέτοια πρόσωπα είναι ο υποπρόξενος Ζενάκης και ο γηραιός θείος που είχε γνωρίσει
τον Κοραή.
60 Χαρακτηριστικά τα όσα καταθέτει στο δεύτερο κεφάλαιο, Βικέλας, Λουκής Λάρας, ό.π.,
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νεαρός Λουκής έρχεται αντιμέτωπος με την «αίσθηση της εθνεγερσίας», η
αφήγηση αφήνει κάποιες κορώνες πατριωτισμού για να καταλήξει όμως με
το αποκαλυπτικό σχόλιο του ώριμου Λουκή που τοποθετεί το όλο συναίσθημα περισσότερο στο πεδίο του ιδεατού παρά του υπαρκτού: « […] ίσως
γράφων τώρα, περιγράφω μάλλον τι ηδυνάμην να συναισθανθώ τότε, ή
ό,τι πραγματικώς και ακριβώς συνησθάνθην».61 Αλλά και η επίσκεψή του
στο στρατηγείο της επανάστασης γίνεται έναυσμα όχι να παρασυρθεί από
το πολεμόχαρο κλίμα αλλά να συνειδητοποιήσει τη διαφορετικότητά του:
«Δεν ήμην πλασμένος διά βίον στρατοπέδων. Το εμπόριον ήτο η κλίσις
μου».62 Η αγάπη λοιπόν προς την πατρίδα υπάρχει ως ευγενές ιδανικό αλλά
βιώνεται εκ του ασφαλούς, ως το σημείο που δεν παραβιάζει τη μαζεμένη
σωματικά και ψυχικά φύση του ήρωα και δε θίγει προσωπικά του οφέλη.
Οι αντιλήψεις αυτές, διατυπωμένες με τόλμη από τον Βικέλα σε περίοδο
μεγαλοϊδεατισμού, απηχούν την αποστασιοποιημένη νοοτροπία πολλών
Ελλήνων ομογενών της εποχής, την οποία ο Βικέλας φυσικά γνώριζε εκ
του σύνεγγυς.63
Ο Ντελμπεντέρης ακολουθώντας το αρχέτυπο του Λουκή αγαπά την
ιδέα της πατρίδας ως το όριο που δεν παρεμποδίζει τα μεγαλεπήβολά του
σχέδια. Στο μυθιστόρημα γίνονται επίσης νύξεις στην αδιαφορία που κυριαρχεί στα σαλόνια των πλούσιων αποδήμων απέναντι σε εθνικά προβλήματα.64 Βέβαια εδώ η εικόνα δεν παρουσιάζεται νομιμοποιημένη, όπως
προκύπτει μέσα από το πορτραίτο του ταλαιπωρημένου και καθ’ όλα
συμπαθούς Λουκή. Ο Εφταλιώτης ως «μαλλιαρός» που επιθυμεί να πείσει
για τον ειλικρινή πατριωτισμό του καταφεύγει στην υπερβολή της σάτιρας για να καταδείξει την απόλυτη διαφοροποίησή του ως μέλους του
κόσμου αυτού. Μάλιστα ο προβληματισμός του εκτείνεται σε ένα κομβικό
σημείο της σχέσης πολλών ευπόρων ομογενών με την πατρίδα: την εθνική
ευεργεσία.
Η συμβολή στην πρόοδο του έθνους μέσω κοινωφελών έργων μπορεί
να μην προκύπτει από τον Λουκή Λάρα, αποτελεί όμως καθοριστικό στοιχείο της διασπορικής ταυτότητας του Βικέλα. Στο έβδομο κεφάλαιο και
στο απόγειο της δόξας του ο Ντελμπεντέρης στρέφεται στο φιλανθρωπικό
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48-51. Για την αποστασιοποίηση του ήρωα από το γεγονός του πολέμου, βλ. Πολυχρονάκης, ό.π., 243-46.
Βικέλας, Λουκής Λάρας, ό.π., 33.
Στο ίδιο, 150.
Δήτσα, ό.π., 33-5, 106-9 και Μ. Δήτσα, «Δημήτριος Βικέλας», Η παλαιότερη πεζογραφία μας, από τις αρχές της ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τομ. Ε΄ (1830-1880), Αθήνα,
Σοκόλης 1996, 399.
Βλ. κυρίως το τέταρτο κεφάλαιο, Εφταλιώτης, Ο Μανόλης ο Ντελμπεντέρης, ό.π.,
69-83.
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έργο. Η εγκατάσταση στο Παρίσι, η βράβευση με χρυσό σταυρό για την
εθνική του προσφορά και προπάντων το όραμα της «δελβεδερείου» βιβλιοθήκης αποτελούν άμεσες αιχμές στο πρόσωπο του Βικέλα.65 Η «δελβεδέρειος» βιβλιοθήκη καταπιάνεται με τη μετάφραση δοκίμων νεοελληνικών συγγραμμάτων σε πέντε ιδιώματα διαφορετικών ιστορικών περιόδων
της ελληνικής γλώσσας.66 Πρόκειται για σατιρική μεταστροφή των στόχων
του Συλλόγου προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων. Η ειρωνική αναφορά
του Εφταλιώτη σε διαδοχικά γλωσσικά στρώματα του παρελθόντος με
απώτερο σκοπό την επιστροφή στη γλώσσα της Ιλιάδας, η οποία και θα
σηματοδοτήσει την αναβίωση του αρχαιοελληνικού μεγαλείου, υποκρύπτει
την κριτική του για την καθαρεύουσα που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο του
συλλόγου ως γλώσσα οπισθοδρομική και ουτοπική. Όπως η δελβεδέρειος
βιβλιοθήκη δεν θα συμβάλει στην επιμόρφωση του ελληνικού λαού, αφού
αυτός θα αδυνατεί να διαβάσει τα ολοένα και αρχαιοπρεπέστερα γλωσσικά
της ιδιώματα, το ίδιο θα συμβεί και με το σύλλογο του Βικέλα.
Ο Βικέλας και ο Ντελμπεντέρης, ζώντας στο εξωτερικό και έχοντας
σχεδόν οικειοποιηθεί την ταυτότητα του Ευρωπαίου – κάτι που δε συμβαίνει στην περίπτωση του αιώνια προσκολλημένου στο ιδανικό της πατρίδας Εφταλιώτη – είναι ξένοι ως προς τις πραγματικές ανάγκες του έθνους
και άρα δεν είναι σε θέση να δουν το άτοπο μιας «δημοτικής βιβλιοθήκης
που ποτίζει το λαό καθαρεύουσα».67 Άλλωστε οι ευεργεσίες, όπως υπαινίσσεται ο Εφταλιώτης στο ίδιο κεφάλαιο, δεν απορρέουν πάντα από το
γνήσιο ενδιαφέρον των πλούσιων αποδήμων προς την πατρίδα.68 Περισσότερο εξυπηρετούν ανάγκες προσωπικής προβολής, αντιπροσωπεύοντας
έναν εύκολο τρόπο εξαγοράς εκτίμησης και ταυτόχρονα εξιλέωσης για την
αδιαφορία απέναντι σε κρίσιμα εθνικά ζητήματα.69
Το πρόσωπο του Μανόλη, έτσι όπως το παρακολουθήσαμε μέχρι εδώ,
εμφανίζεται ως η σκοτεινή πλευρά του καλοκάγαθου Λουκή. Ως γνήσιος
όμως δημοτικιστής που επιθυμεί να καταστήσει την ιδεολογική του θέση
απολύτως διαυγή ο Εφταλιώτης δεν αφήνει τον ήρωά του αντιπρότυπο,
65 Ο Χ. Τρικούπης απονέμει στον Βικέλα το χρυσό σταυρό του Σωτήρος το 1887· έκτοτε
ο Βικέλας δέχεται και άλλες τιμητικές διακρίσεις εντός και εκτός Ελλάδος: Τερδήμου,
ό.π., 67, 82, 99, 115.
66 Εφταλιώτης, Ο Μανόλης ο Ντελμπεντέρης, ό.π., 124-26.
67 Η φράση χρησιμοποιείται από τον Ψυχάρη στο γράμμα που γράφει στον Βικέλα με
αφορμή τον Συλλόγο, Από την αλληλογραφία των πρώτων δημοτικιστών ΙΙ, ό.π., 405.
68 Στο ίδιο κεφάλαιο γίνονται υπαινιγμοί για σκοτεινή συνομωσία με αρνητικές επιπτώσεις για τους Έλληνες, προσοδοφόρα όμως για τον Ντελμπεντέρη: Εφταλιώτης, Ο
Μανόλης ο Ντελμπεντέρης, ό.π., 122-23.
69 Γ. Δερτιλής, Κοινωνικός μετασχηματισμός και στρατιωτική επέμβαση, 1880-1909,
Αθήνα, Εξάντας 1985, 77-80.
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αλλά επιχειρεί να τον αποκαταστήσει ηθικά με την κατάληξη του μυθιστορήματος. Ήδη κατά τη διάρκεια της αφήγησης διασπείρονται ενδείξεις
που υπαινίσσονται ότι ο αριβίστας Ντελμπεντέρης διαθέτει και μια περισσότερο ευαίσθητη όψη.70 Μάλιστα αυτό το δισυπόστατο του χαρακτήρα
του φαίνεται να δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στον Εφταλιώτη και να
αναγνωρίζεται ως μια από τις βασικές αδυναμίες του έργου.71 Πάντως ο
«άλλος» Ντελμπεντέρης αποκαλύπτεται ξεκάθαρα σε δυο κομβικά σημεία.
Το ένα αφορά στην επίσκεψη της Δροσούλας στο Παρίσι, που ξυπνά μέσα
του αποναρκωμένα αισθήματα ενοχής, και το άλλο έχει να κάνει με το
όνειρό του στο πλοίο προς την Αμερική: η απελευθέρωση του ασυνειδήτου φανερώνει εσωτερικές επιθυμίες και φέρνει στην επιφάνεια το απωθημένο συναίσθημα της νοσταλγίας για το γενέθλιο τόπο.72
Πρόκειται για προσήμανση του τελευταίου κεφαλαίου, όπου ο Μανόλης
πάμφτωχος, άρρωστος και μετανοιωμένος επιστρέφει στη Λησμόβρυση.
Όσο και αν φάνηκε αρχικά να κατακτά την ταυτότητα του Ευρωπαίου, η
αψίκορη συμπεριφορά του τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του ζωή απέδειξε ότι στο βάθος στάθηκε πάντα Ρωμιός. Άλλωστε ήδη
προς τη μέση του μυθιστορήματος εμφανίζεται να έχει σχεδόν συνειδητοποιήσει ότι ο πλήρης εξευρωπαϊσμός του εν τέλει συνιστά ψευδαίσθηση.73 Έτσι, αυτό που του απομένει είναι μια ύστατη προσπάθεια επανασύνδεσης με τα πατρογονικά χώματα μέσα από το θάνατο που σχεδιάζει σε
μια απομονωμένη και απόκρημνη σπηλιά του νησιού του. Η πατρίδα όμως
αποδεικνύεται πολύ πιο γενναιόψυχη μαζί του, καθώς οι συντοπίτες του
(ανάμεσα στους οποίους είναι η Δροσούλα και η εγκαταλελειμμένη κόρη
του) γρήγορα τον ανακαλύπτουν και τον υποδέχονται ως γνήσιο εθνικό
ευεργέτη, συγχωρώντας τις πρότερες ανάρμοστες πράξεις του.
Αντιστικτικά μπορεί να διαβάσει κανείς την επιστροφή του Λουκή στη
Χίο στα δυο τελευταία κεφαλαία του Λουκή Λάρα. Αν και γίνεται αναφορά
στο «γλυκύ» και «ισχυρόν» αίσθημα της αγάπης προς την πατρίδα, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συναισθηματική αποστασιοποίηση.74 Ο Λουκής δεν
αναλώνεται σε αισθήματα νόστου αλλά επικεντρώνεται στην αποξένωση που αισθάνεται στη θέα της κατοχής της πατρογονικής του οικίας
από Τούρκους, εκφράζοντας την επιθυμία να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το αφήγημα κλείνει μεταφέροντάς μας στο παρόν της
αφήγησης με την παιγνιώδη σύγκριση των ευρωπαϊκών ενδυμάτων της
70
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Εφταλιώτης, Ο Μανόλης ο Ντελμπεντέρης, ό.π., 30-1, 80-3.
Από την αλληλογραφία των πρώτων δημοτικιστών, Ι., ό.π., 352, 675.
Εφταλιώτης, Ο Μανόλης ο Ντελμπεντέρης, ό.π., 132-33, 110, 112.
Στο ίδιο, 114-15.
Βικέλας, Λουκής Λάρας, ό.π., 187.
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Δέσποινας με τη χωριάτικη ενδυμασία της κατά τη φυγάδευσή της από
τους Τούρκους στην τελευταία επίσκεψη του Λουκή στο νησί. Το παρελθόν ενυπάρχει μέσα στο ευτυχές παρόν ως υπόμνηση του πώς ξεπερνώντας τα δεινά κατόρθωσαν τελικά να καταστούν χρήσιμοι, σύμφωνα με
την ιεράρχηση του Λουκή, για τον εαυτό τους, την οικογένεια και την
πατρίδα.75 Ο ήρωας εμφανίζεται απόλυτα ενταγμένος στο χώρο της Ευρώπης και άνετος με την ταυτότητα του επιτυχημένου έλληνα ομογενούς.
Ο Μανόλης δε φαίνεται να αποδέχεται τόσο αυτή την ταυτότητα αλλά
να ζητά με θεμιτά και αθέμιτα μέσα αυτή του Ευρωπαίου, την οποία δεν
μπορεί να αποκτήσει αλλά μόνο να μιμηθεί, διαβρώνοντας μάλιστα ό,τι
καλό έχει μέσα του. Στην περίπτωσή του η ευτυχία και η επαφή με τον
πραγματικό του εαυτό έρχεται μόνο μέσα από την επάνοδο στην πατρίδα
και τις αξίες της που φέρνουν στην επιφάνεια την πιο αυθεντική του ταυτότητα, αυτή του Λησμοβρυσιώτη.76 Έτσι, το ευρωπαϊκά προσανατολισμένο
πρότυπο του Βικέλα, αφού αποκαθηλωθεί στο αφήγημα του Εφταλιώτη ως
διεφθαρμένο και υποκριτικό, υποκαθίσταται από την εσωστρεφή εικόνα
του απόδημου Έλληνα, που, όπως ο ίδιος ο Εφταλιώτης, βρίσκει μοναδικό
προορισμό και δικαίωση στην επιστροφή στο γενέθλιο τόπο.

•

75 Στο ίδιο, 161.
76 Πρβλ. D. Tziovas, «Indigenous foreigners: the Greek diaspora and travel writing (18801930)», Greek Diaspora and Migration since 1700. Society, Politics and Culture, ό.π., 160.

Η ταυτότητα του ήρωα στην πεζογραφία του 1930
και η λογοτεχνική κριτική του Αντρέα Καραντώνη
Σάββας Καράμπελας

Εισαγωγικά πρέπει να διευκρινιστεί ότι μία σφαιρική θεώρηση της ταυτότητας του ‘ήρωα’ στην πεζογραφία της δεκαετίας του 1930 δεν είναι
δυνατό να αντιμετωπισθεί σε μία ανακοίνωση και γι’ αυτό η παρούσα θα
επικεντρωθεί στη σημασία που προσέλαβε το συγκεκριμένο αντικείμενο
στο πλαίσιο της λογοτεχνικής κριτικής του Αντρέα Καραντώνη.
Η εμφάνιση του Καραντώνη στα ελληνικά γράμματα συνέπεσε χρονικά
και ουσιαστικά με τη δράση της λεγόμενης «γενιάς του τριάντα». Το 1929,
ο, εικοσιενός ετών τότε, κριτικός εξέδωσε την πρώτη του μελέτη, για τον
Παλαμά, και το 1931, τη δεύτερη, για την παρθενική ποιητική συλλογή
του Σεφέρη Στροφή. Μολονότι η αγάπη του για τον Παλαμά δεν έπαψε
ποτέ, ο Καραντώνης ενδιαφέρθηκε άμεσα για τους λογοτέχνες της δικής
του γενιάς. Συνδέθηκε μαζί τους προσωπικά, μελέτησε τα έργα τους εν
τη γενέσει τους, πρότεινε κριτικές ιεραρχήσεις και διατύπωσε λογοτεχνικούς κανόνες. Όπως ο ίδιος υποστήριζε, «δεν υπάρχει αμφιβολία πως κάθε
λογοτεχνική γενεά πρέπει να έχει και τον κριτικό της, όπως έχει τον ποιητή
της και τον μυθιστοριογράφο της.»1 Αυτόν, λοιπόν, το ρόλο, του κριτικού,
τόσο των ποιητών όσο και των πεζογράφων, της ‘γενιάς του τριάντα’, είχε
τη φιλοδοξία να διαδραματίσει ο Καραντώνης και με αυτήν ακριβώς την
ιδιότητα κατέλαβε μία αναγνωρίσιμη θέση στην ιστορία της νεοελληνικής
λογοτεχνίας.
Αν και τα δύο πρώτα βιβλία του αφορούσαν ποιητές, ενώ και ο ίδιος είχε
δοκιμαστεί στην ποίηση δημοσιεύοντας μερικά πρωτόλειά του στο Παράρτημα της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαιδείας (1927-1929), η πεζογραφία
από νωρίς κατείχε ισότιμη θέση στο κριτικό του έργο. Στο μεσοπόλεμο η πιο
συστηματική προσέγγιση του Καραντώνη στον αφηγηματικό λόγο εκτυλίχθηκε από το 1935 μέχρι το 1940 στο πλαίσιο της έκδοσης της λογοτεχνικής επιθεώρησης Τα Νέα Γράμματα, όπου και πάλι συνεχίστηκε στα 19441945.2 Νωρίτερα και παράλληλα υπήρξε βέβαια συνεργάτης και άλλων
1
2

Αντρέας Καραντώνης, «Παύλος Νιρβάνας», Τα Νέα Γράμματα 11 (1937), 700.
Για την έκδοση του εν λόγω λογοτεχνικού εντύπου βλ. Σάββας Καράμπελας, Το περιοΠρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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εντύπων (Βιβλία, Δελτίο Κριτικής, Ελληνικά Γράμματα, Ελληνική Επιθεώρησις, Ιδέα, Ιόνιος Ανθολογία, Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία, Νέα Ζωή,
Νέα Φύλλα, Νεοελληνικά Γράμματα, Νεοελληνική Λογοτεχνία, Ο Νουμάς,
Πειραϊκά Γράμματα, Ρυθμός, Το Ξεκίνημα, Το Τραγούδι), αλλά ο πρωταγωνιστικός ρόλος του ως συνιδρυτή και διευθυντή των Νέων Γραμμάτων, σε
συνάρτηση με τη λειτουργία του περιοδικού ως πνευματικού οργάνου της
‘γενιάς του τριάντα’, συνετέλεσε στην καθιέρωσή του ως αντιπροσωπευτικού κριτικού αυτής.3 Οι κριτικές μελέτες και οι βιβλιοκρισίες του στα Νέα
Γράμματα υπερτερούν τόσο σε έκταση όσο και σε φιλολογικό ενδιαφέρον
σε σύγκριση με τα προγραμματικά και απολογιστικά σημειώματά του ως
διευθυντή, την υπόλοιπη επιφυλλιδογραφία και κάποιες σποραδικές μεταφράσεις του. Όσον αφορά τις μελέτες του, η επιλογή των αντικειμένων
τους ισορροπεί ανάμεσα στον ποιητικό και αφηγηματικό λόγο, αφού δημοσιεύονται τρεις για τους Καρυωτάκη, Σεφέρη και Ελύτη και τρεις για τους
Μυριβήλη, Θεοτοκά και Κοσμά Πολίτη. Στις βιβλιοκριτικές του, όμως, η
πεζογραφία αναδεικνύεται, με διαφορά, ως πρώτη επιλογή του, αφού από
τις στήλες του περιοδικού παρουσιάζει συνολικά 26 εκδόσεις αφηγηματικών έργων έναντι 18 ποιητικών και 12 θεωρητικών, αισθητικών, φιλοσοφικών και άλλων.
Μελετώντας τον κριτικό λόγο του Καραντώνη για τα μυθιστορήματα,
τις νουβέλες και τις συλλογές διηγημάτων που παρουσιάζει στη στήλη
«Τα βιβλία» των Νέων Γραμμάτων, διαπιστώνουμε την ύπαρξη ορισμένων
κοινών τόπων. Πρόκειται για τα αξιολογικά κριτήρια που διαμορφώνουν
τον κανόνα του για τη νεοελληνική πεζογραφία. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και των προτιμήσεών του βρίσκεται η πρόσφατη και επίκαιρη
αφηγηματική παραγωγή, όπως αποδεικνύουν και οι τρεις εκτενείς μελέτες
του, για τον Μυριβήλη, τον Θεοτοκά και τον Πολίτη, που δημοσιεύονται
στο περιοδικό, η δεύτερη, μάλιστα, σε συνέχειες, υπό τη γενική επιγραφή
«Σύγχρονοι Πεζογράφοι».4 Η επικεφαλίδα σηματοδοτεί την πρόθεση του
κριτικού να ‘συστήσει’ στο αναγνωστικό κοινό τους νεότερους αφηγηματογράφους και να συμβάλλει στη διάδοση του έργου τους. Είναι δεδομένη,

3

4

δικό Τα Νέα Γράμματα (1935-1940, 1944-1945), Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστημιακό
Τυπογραφείο Ιωαννίνων, 2009.
Κατά την πρώτη διετία της έκδοσης των Νέων Γραμμάτων ο Καραντώνης μοιράστηκε
τη διεύθυνση του περιοδικού με τον Γιώργο Κατσίμπαλη και από το 1937 και ύστερα
κατείχε μόνος του τη συγκεκριμένη θέση.
Αντρέας Καραντώνης, «Σύγχρονοι πεζογράφοι. Κοσμάς Πολίτης», Τα Νέα Γράμματα 4
(1936), 307-331, «Σύγχρονοι πεζογράφοι. Γιώργος Θεοτοκάς», Τα Νέα Γράμματα 8-10
(1937), 567-589, «Σύγχρονοι πεζογράφοι. Γιώργος Θεοτοκάς (Συνέχεια από το προηγούμενο)», Τα Νέα Γράμματα 11 (1937), 621-646, «Σύγχρονοι έλληνες πεζογράφοι.
Στρατής Μυριβήλης», Τα Νέα Γράμματα 8-9 (1938), 645-685.
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εξάλλου, η αρνητική προκατάληψη των περισσότερων μελών της ‘γενιάς
του τριάντα’ απέναντι στην παράδοση της πεζογραφίας, που εκδηλώθηκε
με την καταδίκη της οπτικής της ηθογραφίας και την υποτίμηση του διηγήματος ως αφηγηματικού είδους.5 Σύμφωνος με τις κριτικές αυτές αντιλήψεις, ο Καραντώνης ενθαρρύνει τη διεύρυνση των οριζόντων των νέων
συγγραφέων και τη διαμόρφωση του μυθιστορήματος ως εκφραστικού
οργάνου τους.6
5

6

Το σύνθημα για τη χειραφέτηση από την παράδοση της πεζογραφίας έδωσε πρώτος ο
Γιώργος Θεοτοκάς το φθινόπωρο του 1929 στο θεωρούμενο ως ‘μανιφέστο της γενιάς
του τριάντα’ δοκίμιό του Ελεύθερο Πνεύμα όπου ένα ολόκληρο κεφάλαιο, το τρίτο,
αφιερώνεται στην καταδίκη της ηθογραφίας. Βλ. Γιώργος Θεοτοκάς, Ελεύθερο Πνεύμα,
Επιμέλεια Κ. Θ. Δημαράς, Εστία, ανατύπωση 2002, 37-56. Στην ίδια κατεύθυνση ο
Θεοτοκάς συνέχισε να επιχειρηματολογεί το 1933 στο περιοδικό Ιδέα για την ανωτερότητα του μυθιστορήματος ως αφηγηματικού είδους έναντι του διηγήματος. Βλ. το
χαρακτηριστικό άρθρο του «Η εποχή του μυθιστορήματος», Ιδέα 12 (1933), 383, και το
σχολιασμό του από τη Γεωργία Λαδογιάννη στη μελέτη της Κοινωνική Κρίση και αισθητική αναζήτηση στον μεσοπόλεμο. Η παρέμβαση του περιοδικού Ιδέα, Οδυσσέας, 1993,
284.
Πριν ακόμη κλείσει μία δεκαετία μετά από το Ελεύθερο Πνεύμα του Θεοτοκά, ο Καραντώνης στα Νέα Γράμματα δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για την «πεζογραφία που
τα τελευταία χρόνια σημείωσε στον τόπο μας μια πρόοδο εξαιρετική, ευρύνοντας
απότομα τα πλαίσιά της, συγχρονίζοντας τα ζωντανά στοιχεία της παράδοσης, θάβοντας για πάντα τη δίχως κανένα περιεχόμενο συμβατική ηθογραφία» και ο ίδιος ως
κριτικός συντάσσεται με τη «γενναία προσπάθεια που γίνεται στην αφηγηματική πεζογραφία από μιαν ολάκερη γενεά (το μέλλον θ’ αποδείξει αν πετυχημένα ή όχι) για το
ξεπέρασμα της «ηθογραφίας».» (Αντρέας Καραντώνης, «Η λογοτεχνία μας το 1935»,
Τα Νέα Γράμματα 2 (1936), 163, και Αντρέας Καραντώνης, «Θάνου Κωτσόπουλου: Το
κοράκι στην ερημιά (Δραματικό ποίημα) Αθήνα», Τα Νέα Γράμματα 12 (1937), 791).
Ειδικότερα, ο Καραντώνης πλέκει το εγκώμιο του Μυριβήλη επειδή δε συνέχισε «την
αισθητική της στατικής ηθογραφίας», ενώ κρίνει θετικά το πρώτο διήγημα με τον τίτλο
«Αντιφάσεις της μοναξιάς» από τη συλλογή Ώρες Αργίας του Θεοτοκά επειδή «για
πρώτη φορά μιλά με τα χίλια στόματα των ήχων της των φώτων της και των θορύβων της η ψυχή της Αθήνας, όχι πια σαν ειδυλλιακής πρωτεύουσας της προπολεμικής
Ελλάδας, μα σα σύγχρονης μεγαλούπολης. Κύματα και ρυθμοί νέας ζωής κοινωνικής,
φώτα και χρώματα ευρωπαϊκού πολιτισμού, διαπερνούνε και φωτίζουνε τη συγκίνηση
του συγγραφέα.» (Αντρέας Καραντώνης, «Στρατής Μυριβήλης», Τα Νέα Γράμματα 8-9
(1938), 645, και Αντρέας Καραντώνης, «Γιώργος Θεοτοκάς», Τα Νέα Γράμματα 8-10
(1937), 582-583). Επίσης, ήδη από τον Ιανουάριο του 1935 ο κριτικός απορρίπτει το
διήγημα ως παρωχημένο και θεωρεί το μυθιστόρημα ως συγχρονισμένο αφηγηματικό
είδος. Θέτοντας για το πρώτο σαρκαστικά το ερώτημα «σε ποια βαλτονέρια ρουτίνας και κοσμοπολιτικής ψευτιάς αργοβουλιάζει το καθυστερημένο αυτό λογοτεχνικό
είδος», ο ίδιος αποφαίνεται ότι «αντίθετα από το μυθιστόρημα που τα τελευταία χρόνια
πάλαιψε και παλεύει για να δυναμώσει και να μεστώσει το ρυθμό της εξέλιξής του,
το διήγημα σέρνεται παράλυτο στα χρονιάτικα ημερολόγια, στις εφημερίδες και στα
λαθρόβια περιοδικά, σα να καρτερά μια πνοή αναστάσιμη που θα το ζωντανέψει και θα
το στυλώσει στα πόδια του για να τραβήξει κι’ αυτό μπροστά όπως δείχνει πως θέλει
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Παρόλ’ αυτά, όμως, η κριτική πρόσληψη της αφηγηματογραφίας από
τον Καραντώνη δεν υπήρξε μονοσήμαντη και τα αξιολογικά κριτήρια που
εφαρμόζει είναι σύνθετα και ενίοτε αντιφατικά. Στις βιβλιοκρισίες και τις
μελέτες του δεν αποφεύγει αμφιθυμίες και παλινδρομήσεις. Αξιοσημείωτη
είναι η απότομη αντιστροφή της στάσης του υπέρ του διηγήματος και κατά
του μυθιστορήματος το 1938.7 Το πιο χαρακτηριστικό, πάντως, στοιχείο
των κριτικών του ήταν ότι ενώ ενθάρρυνε τον κοσμοπολίτικο συγχρονισμό
της λογοτεχνίας της εποχής του, ταυτοχρόνως διακήρυττε την αναγκαιότητα της διαφύλαξης της ελληνικότητάς της.8 Οι προϋποθέσεις που, κατ’

7

8

να τραβήξει το μυθιστόρημα.» (Αντρέας Καραντώνης, «Αλκ. Γιαννόπουλου: «Κεφάλια
στη σειρά». Έντεκα Διηγήματα. Έκδοση Μακεδονικών Ημερών. Θεσσαλονίκη», Τα Νέα
Γράμματα 1 (1935), 38). Ο Καραντώνης επανέρχεται στο τέλος του ίδιου έτους επισημαίνοντας ότι «η λογοτεχνική μορφή που δυνατώρ’ από κάθε άλλη κεντρίζει σήμερα
προς την πρωτότυπη εργασία τις μυστικές λαχτάρες των νέων είναι το μυθιστόρημα»
και ότι «τέτοιος είναι ο εκδοτικός οργασμός από την πληθωρική συγγραφή μυθιστορημάτων ώστε να έχει κανείς την εντύπωση πως για πρώτη φορά στην Ελλάδα το μυθιστόρημα πάει να γίνει από αχρησιμοποίητο σχήμα, σώμα με βάρος, με αφή και με δυναμική ενέργεια.» (Αντρέας Καραντώνης, «Το μυθιστόρημα των νέων», Τα Νέα Γράμματα
12 (1935), 733).
Μόλις το 1938 ο Καραντώνης αναθεωρεί τις αρχικές εκτιμήσεις και προβλέψεις του
για τα αφηγηματικά είδη υποστηρίζοντας πως «στη λογοτεχνία μας, το διήγημα και
σαν απλό σκίτσο και σαν πλατειά νουβέλλα, είναι το είδος του πεζού λόγου που
αναπτύχθηκε με τη μεγαλύτερη αισθητική επιτυχία και βοήθησε τους πεζογράφους
μας να εκφράσουνε πλαστικά τον κόσμο της φαντασίας τους και τη ζωϊκή τους εμπειρία, συνθέτοντας έργα τελειωμένα στο είδος τους» και ότι «για το ελληνικό διήγημα
μπορούμε να διατυπώσουμε κρίσεις σταθερές, ενώ το μυθιστόρημα σαν τελειωμένο
είδος το βλέπουμε κάπως επιφυλαχτικά και με όλο που το φρόντισαν και το φροντίζουν προ παντός σήμερα ταλέντα δυνατά.» (Αντρέας Καραντώνης, «Στρατής Μυριβήλης», Τα Νέα Γράμματα 8-9 (1938), 649). Και το 1940 ο κριτικός εκφράζει την άποψη
πως «ήρθε ίσως η εποχή που ο πλατύς επικός ρυθμός, το πολυδιάστατο και η μεγάλη
μάζα του υλικού στην πεζογραφία ν’ αποχτήσουνε τη θεωρητική βάση που δεν είχανε
στον περασμένο αιώνα, όμως αυτό δεν εμποδίζει, προς το παρόν, τουλάχιστο, να
βαραίνει πιο πολύ ένα τέλειο και ουσιαστικό διήγημα από ένα συγκεχυμένο, ακυβέρνητο, στατικό και όπως-όπως παραγιομισμένο μυθιστόρημα.» (Αντρέας Καραντώνης,
«Θράσου Καστανάκη: Ο Ρασκάγιας (Διηγήματα)», Τα Νέα Γράμματα 1 (1940), 82).
Παρά το γεγονός ότι ο Καραντώνης συμμεριζόταν σε μεγάλο βαθμό τις ενστάσεις του
Θεοτοκά για την ηθογραφία, στην εκτενή μελέτη του για το συγγραφέα του Ελεύθερου Πνεύματος διαχώρισε την προσωπική του θέση ως κριτικού επισημαίνοντας ότι «η
πεζογραφία της παράδοσης, όποιες κι’ αν είναι οι αδυναμίες της και η αναγκαστική
στενότητα των πνευματικών της οριζόντων, έχει τουλάχιστο μια κοινή και σταθερή
αισθητική ενότητα: ένα πλούσιο υπόστρωμα εθνικής ψυχής, μια δυνατή απεικόνιση του
ελληνικού υπαίθρου, μια εξαιρετική ικανότητα ζωηρής αφήγησης, και προ παντός το
ύφος της πλούσιας, εκφραστικώτατης και σχεδόν στην εντέλεια δουλεμένης δημοτικής
γλώσσας.» (Αντρέας Καραντώνης, «Γιώργος Θεοτοκάς», Τα Νέα Γράμματα 8-10 (1937),
576). Σε αυτό το πλαίσιο ο κριτικός συστήνει παλαιότερους συγγραφείς ως πρότυπα
για τους νεότερους: «Μεγάλοι βέβαια ο Παπαδιαμάντης και ο Καρκαβίτσας», αποφαί-
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αυτόν, απαιτούνταν για την εξασφάλιση του εθνικού χαρακτήρα των ποιητικών και πεζογραφικών έργων, αφορούσαν και τη γλωσσική μορφή και το
θεματικό περιεχόμενό τους. Συγκεκριμένα, ο Καραντώνης εισηγείται την
απαρέγκλιτη χρήση της δημοτικής ως εθνικής γλώσσας και τη συστηματική καλλιέργεια από τους συγγραφείς ελληνικών θεμάτων, εμπνευσμένων
από τις αξίες και τις παραδόσεις της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού
λαού, παράλληλα με την απεικόνιση παραστάσεων της ελληνικής φύσης,
όπως το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο και το αττικό φως.9
Κινούμενος σε αυτόν τον ιδεολογικά φορτισμένο άξονα ο κριτικός
προσέγγισε τα έργα των πεζογράφων της ‘γενιάς του τριάντα’ και εξέτασε
τους ήρωες της αφηγηματικής μυθοπλασίας τους. Παρακάμπτοντας ουσιαστικά το αισθητικό κριτήριο ο Καραντώνης προέβη σε θετικές αξιολογήσεις έργων, όπου οι ιδιότητες των πρωταγωνιστών τους, κατά τη γνώμη
του, στοιχειοθετούσαν με επάρκεια την εθνική ταυτότητα, και σε αρνητι-

9

νεται ο Καραντώνης υπογραμμίζοντας πως «ερμηνέψανε με την τέχνη τους τη φύση
μας, ακούσανε την ψυχή του λαού μας σε ό,τι εκφράζει αγνό και ειδυλιακό». (Αντρέας
Καραντώνης, «Τα Πενηντάχρονα του Ξενόπουλου», Τα Νέα Γράμματα 6-7 (1937)
501-502). Και στην κριτική αναφορά του στον Μυριβήλη ο κριτικός τονίζει το γεγονός
ότι « νοιώθει και καταλαβαίνει τους ανθρώπους του λαού, όπως ο Παπαδιαμάντης και
ο Καρκαβίτσας.» (Αντρέας Καραντώνης, «Στρατής Μυριβήλης», Τα Νέα Γράμματα 8-9
(1938), 670-671).
Για την αξία που αναγνώριζε ο Καραντώνης στο δημοτικισμό και στο εθνικό περιεχόμενο της ηθογραφικής αφηγηματογραφίας βλ. την αμέσως προηγούμενη υποσημείωση
υπ’ αρ. 8. Όσον αφορά τη γλώσσα, μάλιστα, ο ίδιος επαινούσε από τους νεότερους
πεζογράφους τον Μυριβήλη και τον Θεοτοκά με κριτήριο ότι καλλιεργούσαν επιτυχημένα «τη ζωντανή μας λογοτεχνική παράδοση, το δημοτικισμό» (Αντρέας Καραντώνης,
«Γιώργος Θεοτοκάς», Τα Νέα Γράμματα 8-10 (1937), 569). Όπως για την αφηγηματική
και για τη λυρική παράδοση ο Καραντώνης θεωρεί ότι «εξυψώνοντας τη δημοτική σε
τέλεια ποιητική γλώσσα μας επέτρεψε να διαμορφώσουμε κάποια πάγια και οριστικά
αισθητικά κριτήρια της ποίησης σαν αυτόνομης τέχνης που δίχως αυτά είναι αδύνατο
να προσανατολιζόμαστε κριτικά σε καινούργιες μορφές ποιητικής τέχνης» και προσθέτει ότι «κατηγορήσανε δίκαια τη νεώτερη ποίησή μας ότι δε βύθισε τις ρίζες της βαθειά
στο εθνικό χώμα, ότι δε συνδέθηκε με τη δική μας πραγματικότητα, ότι δεν απεικόνισε στους ρυθμούς της τίποτα το ελληνικό, φυλετικά ιδανικά, ιστορικό παρελθόν,
κοινωνική ζωή, φύση» (Αντρέας Καραντώνης, «Η εξέλιξη του ποιητή Σεφέρη», Τα Νέα
Γράμματα 11 (1936), 897-898 και 907). Ειδικότερα για τη λογοτεχνική, ποιητική όσο
και πεζογραφική, απόδοση της ελληνικής φύσης ο Καραντώνης τονίζει ότι μετά τον
Σικελιανό «ακολουθεί μια σκοτεινή περίοδος λησμοσύνης του ελληνικού τοπίου» και
εκφράζει την ικανοποίησή του επειδή «ύστερα έρχεται η γενεά των σύγχρονων ποιητών
και πεζογράφων να προσθέσει στο ελληνικό τοπίο το Αιγαίο πέλαγος και τη χαριτωμένη αισθητική του νησιού, συμπληρώνοντας έτσι το στερεό με το υγρό στοιχείο. Σεφέρης, Ελύτης, Αντωνίου, Μυριβήλης, Κοσμάς Πολίτης, Θεοτοκάς, έχουνε εγκαταλείψει
το ηπειρωτικό ύπαιθρο και ατενίζουνε προς τη θάλασσα και το νησί». (Αντρέας Καραντώνης, «Η ποίηση του Οδυσσέα Ελύτη», Τα Νέα Γράμματα 1 (1940), 81).
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κές άλλων, όπου οι ήρωές τους, αντίστροφα, δεν πιστοποιούσαν τη φυλετική ιδιοσυστασία.
Απολύτως ενδεικτική είναι η βιβλιοκρισία του για το μυθιστόρημα του
Θεοτοκά Το Δαιμόνιο που κυκλοφόρησε το 1938. Αν και ο κριτικός προδιατίθεται θετικά απέναντι στο θέμα του, που ήταν «το δημιουργικό δαιμόνιο του ελληνικού λαού», τον προβληματίζει κατά πόσο στους ήρωές του
ο συγγραφέας «θα χωρέσει και θα συμπυκνώσει αυτή την ποσότητα της
πλεονάζουσας ζωής που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τύπους αντιπροσωπευτικούς του φυλετικού μας δαιμονίου, της δυναμικότητάς μας σα φυλής».
Η ετυμηγορία του Καραντώνη είναι καταδικαστική: «το θέμα του φυλετικού μας δαιμονίου γλίστρησε από τα χέρια του κ. Θεοτοκά σαν ένα βάρος
τρομερά δυσανάλογο με τις δυνάμεις του […] θα ήτανε πάρα πολύ αν
πιστεύαμε πως τη δυναμικότητα και τη ζωτική ορμή της φυλής μας την
αντιπροσωπεύει και την εκφράζει η ανιστόρητη και άγνωστη σ’ εμάς περιπέτεια της σκιώδους οικογένειας των Χριστοφήδων».10
Αντιθέτως, σε ένα άλλο μυθιστόρημα του ίδιου συγγραφέα ο κριτικός
θεωρεί λιγότερο αποτυχημένη την προσπάθειά του να «συλλάβει συγκριτικά τον χαρακτήρα του νεοέλληνα και τις ζωντανές αξίες της φυλής
μας». Συγκεκριμένα, στην κριτική του στην Αργώ του Θεοτοκά ο Καραντώνης απορρίπτει όλο το υπόλοιπο έργο πλην του τετάρτου κεφαλαίου
του με μοναδικό κριτήριο τον πρωταγωνιστικό ρόλο που κατείχε σε αυτό
ο «Παπασίδερος», ένας «φλογερός εθνολάτρης», όπως τον περιγράφει,
«αφοσιωμένος με πάθος στα τελετουργικά της θρησκείας μας και λαχταρώντας την ολοκληρωτική αποκατάσταση του γένους». Σύμφωνα με τον
Καραντώνη, μόνο στη συγκεκριμένη ενότητα του μυθιστορήματος εκφράζεται από τον Θεοτοκά «ο καημός του έθνους για το ξύπνημα του μαρμαρωμένου βασιλιά σαρκωμένος στον τύπο του Παπασίδερου» και γι’ αυτόν
το λόγο, πάντα κατά τον κριτικό, «στο κεφάλαιο αυτό δείχνεται ξάστερα
και ο δρόμος που θα έπρεπε ν’ ακολουθήσει ο ίδιος σα λογοτέχνης».11
Πανομοιότυπη είναι η προσέγγιση του Καραντώνη στα έργα άλλων
πεζογράφων, όπως, επί παραδείγματι, του Μυριβήλη. Στη δική του περίπτωση ο κριτικός ελέγχει την ανάδειξη του χαρακτήρα του Λεωνή Δρίβα
σε πρωταγωνιστή του μυθιστορήματος Η Δασκάλα με τα Χρυσά Μάτια,
επειδή, κατά την άποψή του, «είναι τύπος αρνητικά αντιπροσωπευτικός
των διανοουμένων εκείνων που δράσανε γύρω στα 1930 και λίγο υστερώτερα, ζώντας μέσα στους καπνούς μιας ιδεολογικής αυταπάτης […] όμοιος
μ’ αυτούς και ο Δρίβας πιστεύει […] στην αλήθεια κάποιων κοινωνιστικών
10 Αντρέας Καραντώνης, «Γιώργου Θεοτοκά: Το Δαιμόνιο (Μυθιστόρημα)», Τα Νέα Γράμματα 10-12 (1938), 814, 815.
11 Αντρέας Καραντώνης, «Γιώργος Θεοτοκάς», Τα Νέα Γράμματα 11 (1937), 643.
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ιδεών» και επικρίνει τον συγγραφέα γιατί «δέχτηκε να τον συμπαθήσει και
να τον εξιδανικεύσει».12 Αντίθετα, ο Καραντώνης επαινεί τον Μυριβήλη
για τη δημιουργία του ήρωα Βασίλη του Αρβανίτη στο ομότιτλο διήγημα
που συμπεριλήφθηκε στη συλλογή Το Γαλάζιο Βιβλίο το 1939.13 Υπογραμμίζοντας τις διαφορές του συγκεκριμένου χαρακτήρα σε σχέση με τον
προηγούμενο, του Λεωνή Δρίβα, συγχαίρει το συγγραφέα επειδή «η ματιά
του αντί να λιμνάζει στα πρόσωπα των μορφωμένων επαρχιακών τύπων,
ενθουσιάζεται και αναφλέγεται παρακολουθώντας την ηφαιστειώδη και
τη γιομάτη μεγαλοπρέπεια και λεβεντιά ζωή, ενός υπέροχου λαϊκού τύπου,
του Βασίλη του Αρβανίτη!». Ο κριτικός δε διστάζει να χαρακτηρίσει το
«Βασίλης ο Αρβανίτης» «ως το πιο δυναμικό, το πιο εμπνευσμένο, το πιο
πλούσιο σε ζωγραφικό ύφος, το πιο φυλετικό διήγημα του Μυριβήλη κι’
ένα από τα αντιπροσωπευτικώτερα της λογοτεχνίας μας.»14 Η κριτική
αυτή του διευθυντή των Νέων Γραμμάτων που δημοσιεύεται προς το τέλος
του 1938, επιβραβεύει ουσιαστικά τη μεταστροφή του συγγραφέα από
τον παλαιότερο σοσιαλιστικό στοχασμό του στην εθνική ιδεολογία, που
συντελέστηκε μέσα στην τελευταία δεκαετία του ελληνικού μεσοπολέμου.
Στο ίδιο διάστημα, εκτός από τον Μυριβήλη, τη γενικότερη τάση
επιστροφής στις παραδόσεις του ελληνικού λαού και αναζήτησης της φυλετικής ταυτότητας επιβεβαιώνουν με τα έργα τους και άλλοι πεζογράφοι
της ‘γενιάς του τριάντα’ δίνοντας την εντύπωση, περισσότερο ή λιγότερο
ο καθένας ανάλογα με την πνευματική ιδιοτυπία του, ότι συμπλέουν με τις
ιδεολογικές διακηρύξεις της δικτατορίας του Μεταξά. Ωστόσο, η μετατόπιση του ενδιαφέροντός τους προς τις εθνικές και λαϊκές αξίες δεν πρέπει
να ερμηνεύεται ως προϊόν καταναγκαστικής επιβολής του καθεστώτος της
4ης Αυγούστου, καθώς είχε εκδηλωθεί πριν από το 1936 ως απόρροια του
κοινωνικού αδιεξόδου που επισφράγισε το τέλος της διακυβέρνησης Βενιζέλου το 1932, και της ιδεολογικής κρίσης στην οποία είχαν περιέλθει οι
φιλελεύθεροι αστοί διανοούμενοι.15
12 Αντρέας Καραντώνης, «Στρατής Μυριβήλης», Τα Νέα Γράμματα 8-9 (1938), 678, 680.
13 Ο Μυριβήλης παρουσίασε μία πρώτη μορφή του αφηγήματός του Ο Βασίλης ο Αρβανίτης σε τρεις συνέχειες στην εφημερίδα Η Πρωία το 1934 (10, 17 και 18 Ιουνίου). Το
1938 το επεξεργάστηκε για να το συμπεριλάβει στη συλλογή διηγημάτων Το γαλάζιο
βιβλίο το 1939. Ενδεικτική του εθνικού χαρακτήρα του «Βασίλη του Αρβανίτη» είναι
η επισήμανση του Κ. Α. Δημάδη ότι «εξαιτίας του διηγήματος αυτού καθυστέρησε επί
δεκατέσσερις μήνες η έκδοση της συλλογής, επειδή η λογοκρισία φοβόταν αντίδραση
του Τούρκου πρεσβευτή στην Αθήνα.» (Κ. Α. Δημάδης, Δικτατορία, Πόλεμος και Πεζογραφία (1936-1944), Δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2004,
175). Την οριστική μορφή της νουβέλας έδωσε ο συγγραφέας στον Βασίλη τον Αρβανίτη στα χρόνια της Κατοχής με μεγάλη επιτυχία, αφού μετά την εξάντληση της πρώτης
έκδοσης το 1943 χρειάστηκε να γίνει και δεύτερη την άνοιξη του 1944.
14 Αντρέας Καραντώνης, ό. π., 681.
15 Μελετώντας τους πνευματικούς άξονες στους οποίους κινήθηκαν οι αστοί πεζογράφοι
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Η άντληση ιδεολογικών εφοδίων από την ελληνική ιστορία και παράδοση κατά τη δεκαετία του 1930 συνδέεται με την πρόθεση πνευματικών
εκπροσώπων της αστικής τάξης να ισχυροποιήσουν το δικό της ρόλο στην
επίκαιρη προσπάθεια της εθνικής αναγέννησης.16 Η έμφαση που απέδιδαν
αστοί συγγραφείς στη λειτουργία της τάξης τους, συχνά αποτυπώνεται
την εποχή αυτή στην παραγωγή των αφηγηματικών έργων όπου οι χαρακτήρες και τα θέματα της μυθοπλασίας προέρχονταν και αναπαρίσταναν
την κοινωνική θέση και εμπειρία των δημιουργών τους. Τη συγκεκριμένη
τάση της σύγχρονης πεζογραφίας επεδίωξε να προωθήσει με τις κριτικές
του στα Νέα Γράμματα ο Καραντώνης αποδίδοντας εύσημα στους λογοτέχνες που την εξέφρασαν. Ήδη από το 1935, πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του
περιοδικού, συστήνει στο αναγνωστικό κοινό τον Θανάση Πετσάλη επισημαίνοντας ότι «σα συγγραφέας έχει συνείδηση της τάξης του και φιλοδοξεί να γίνει ο μυθιστοριογράφος της» και το ότι «έγραψε υπεύθυνα και με
της βενιζελικής παράταξης την περίοδο 1935-1939, ο Κ. Α. Δημάδης παρατηρεί ότι «το
προέχον τώρα δεν είναι ο «εκσυγχρονισμός» μόνο της πεζογραφίας με την ανάπτυξη
της μυθιστορηματικής δημιουργίας κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο, αλλά η προβολή
μέσω του πεζογραφικού κειμένου των εθνικών/λαϊκών εκείνων αξιών, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την άσκηση επίδρασης στο «λαό» και να βοηθήσουν στο
ζήτημα της κοινωνικής συνοχής.». Ερμηνεύοντας τις παραπάνω πνευματικές–ιδεολογικές κατευθύνσεις τους ο Δημάδης υπογραμμίζει «το γεγονός ότι μετά το αδιέξοδο του
1935 η αναζήτηση των εθνικών/παραδοσιακών αξιών, που θα μπορούσαν να στηρίξουν το «παρόν» της ελληνικής κοινωνίας, είχε απομείνει το μοναδικό πεδίο κοινωνικού προβληματισμού για τη λεγόμενη φιλελεύθερη αστική διανόηση. Αυτός ήταν ο
αναπόφευκτος περιορισμός που επέβαλε τη στιγμή εκείνη η ταξική θέση των βενιζελικών διανοουμένων και όχι η πίεση της λογοκρισίας. Κατ’ επέκταση, αυτό απέμενε και
ως πεδίο κοινωνικού/ ιδεολογικού προβληματισμού στην πεζογραφική πράξη των νέων
βενιζελικών συγγραφέων.» (Κ. Α. Δημάδης, ό. π., 108 και 125).
16 Εξετάζοντας τα πεζογραφικά έργα των Πρεβελάκη, Τερζάκη και Μυριβήλη, Το χρονικό
μιας πολιτείας και, στις πρώτες μορφές τους, Η πριγκιπέσσα Ιζαμπώ και Η Παναγιά η
Ψαροπούλα/Γοργόνα αντίστοιχα, ο Κ. Α. Δημάδης επισημαίνει ότι «στην πραγματικότητα, η έμφαση στις εθνικές/λαϊκές αξίες, όπως εμφανίζονται στα κείμενα αυτά, εκφράζει κατά την περίοδο της δικτατορίας του 1936 τη συμπτωματολογία του κοινωνικού
αδιεξόδου στο οποίο οδηγήθηκε από το 1932 και έπειτα ο ελληνικός αστισμός. Η τάση
δηλαδή για τη λεγόμενη στροφή στο παρελθόν προκύπτει εδώ από τη συνειδητοποίηση του γεγονότος –έστω και αν αυτό δεν ομολογείται ευθέως–, ότι ο αστισμός στην
Ελλάδα δεν αποτελεί εθνική αστική τάξη με κοινωνικό και μορφωτικό προσανατολισμό,
με «παράδοση», όπως τόνιζε ο Τερζάκης την κρίσιμη χρονιά του 1935.» Μελετώντας το
μυθιστόρημα Οι Μαυρόλυκοι του Πετσάλη ο Δημάδης διαπιστώνει ότι «η προβολή της
αστικής τάξης ως φορέα των ιδεών που οδήγησαν στην εθνική αναγέννηση του ελληνισμού είχε, εντέλει, στο Οι Μαυρόλυκοι την ακόλουθη έννοια: να υποστηριχτούν οι
καθιερωμένες αστικές αντιλήψεις για το έθνος και τη φυλή, τη στιγμή ακριβώς που
ο φασισμός τις ανέτρεπε τοποθετώντας το «λαό» στην υπηρεσία της βούλησης ενός
«Οδηγού».» (Κ. Α. Δημάδης, ό. π., 109, 282-283).

Η ταυτότητα του ήρωα στην πεζογραφία του 1930...

265

απόλυτη γνώση του διάκοσμου της ανώτερης κοινωνίας μας».17 Πρέπει
να σημειωθεί, μάλιστα, ότι ο Καραντώνης διατυπώνει ορισμένες ενστάσεις για το βαθμό υλοποίησης του στόχου του Πετσάλη, αλλά αποδέχεται
ανεπιφύλαχτα την αξία του θέματος που ο συγγραφέας συνειδητά εισήγαγε
στην πεζογραφία. Στο σημείο αυτό η κριτική του θυμίζει την αντίστοιχη
για το Δαιμόνιο όπου ενώ τον είχε ενθουσιάσει η επιλογή του οίστρου της
ελληνικής φυλής ως μυθιστορηματικού αντικειμένου, ωστόσο καταλόγισε στον Θεοτοκά ανεπάρκεια στην ανάδειξή του. Με ανάλογο σκεπτικό,
λοιπόν, ο Καραντώνης αποφαίνεται πως «μπορεί ο Πετσάλης να μην είναι
ο ρωμαλέος συγγραφέας που θα επιβάλλει στη νεοελληνική λογοτεχνία
την ανώτερη αστική τάξη σαν έναν καινούργιο κόσμο, σα μια νέα κυρίαρχη αισθητική μορφή, πρέπει όμως να ομολογήσουμε πως άνοιξε πρώτος
το δρόμο προς μια τέτοια κατεύθυνση, και πως μας έδωσε με την τέχνη
του ό, τι λεπτό, ευαίσθητο και μελαγχολικά λυρικό έχει ο ανθρωπισμός,
ο πολιτισμός και η μοντέρνα νοοτροπία της τάξης αυτής.»18 Με το παραπάνω θαυμαστικό πνεύμα για τον κόσμο των υψηλότερων στρωμάτων της
κοινωνίας, ο Καραντώνης στις μελέτες και τις βιβλιοκρισίες του παρακολουθεί τη δράση των αστών ηρώων των αφηγηματικών μύθων, όπως αυτή
εκδηλώνεται πάνω στις θεμελιακές δομές του βίου της τάξης τους.
Ο κριτικός σταθμίζει εάν και κατά πόσο οι χαρακτήρες της μυθοπλασίας πληρούν τα στοιχεία ταυτότητας ενός τυπικού αστού στα πεδία του
μορφωτικού επιπέδου, της κοινωνικής επιρροής, της οικογενειακής κατάστασης και της ερωτικής συμπεριφοράς του. Θέτοντας τα συγκεκριμένα
κριτήρια ο Καραντώνης προσεγγίζει τα πεζογραφικά έργα της ‘γενιάς του
τριάντα’ και ιεραρχεί τους συγγραφείς τους. Εκτός από τον Πετσάλη και
τον Θεοτοκά, αξιολογεί και τους Καστανάκη, Τερζάκη, Κοσμά Πολίτη και
Καραγάτση. Αναλυτικότερα, για την ανάδειξη της εξουσιαστικής επίδρασης που ασκούν στην κοινωνία τα μέλη της μεγαλοαστικής τάξης, μνημονεύει το μυθιστόρημα του Καστανάκη Μεγάλοι Αστοί ως μία «ρεαλιστική
ψυχογραφία των ανθρώπων που δρώντας παρασκηνιακά διευθύνουνε την
οικονομική ζωή του τόπου μας».19 Επίσης, για το κύρος που περιβάλλει τη
λειτουργία του θεσμού της οικογένειας, αποφαίνεται πως στην Αργώ του
Θεοτοκά ξεχωρίζει ο τύπος του Θεόφιλου Νοταρά ως «αληθινός αρχηγός
μιας σοβαρής νεοελληνικής αστικής οικογένειας».20
17 Αντρέας Καραντώνης, «Θανάση Πετσάλη: Ο Απόγονος. Μυθιστόρημα «Κασταλία»
1935», Τα Νέα Γράμματα 6 (1935), 389-391.
18 Αντρέας Καραντώνης, «Η λογοτεχνία μας το 1935», Τα Νέα Γράμματα 2 (1936),
163-164.
19 Αντρέας Καραντώνης, ό. π., 164.
20 Αντρέας Καραντώνης, «Γιώργος Θεοτοκάς», Τα Νέα Γράμματα 11 (1937), 637.
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Ιδιαίτερη είναι η έμφαση που δίνει ο Καραντώνης και στη μυθοπλαστική απόδοση της ερωτικής συμπεριφοράς των νεαρών αστών της εποχής
του. Ο Καραντώνης διατυπώνει το θεώρημα ότι «κάθε κοινωνική περίοδος, κάθε τάξη, κάθε γενεά έχει ορισμένο τρόπο να ερωτεύεται». Με αυτόν
το γνώμονα αποστρέφεται το αίσθημα του αδικαίωτου έρωτα που διαπνέει
τους εσωστρεφείς ήρωες του Τερζάκη, ως ασύμβατο με την ικανοποίηση
του σεξουαλικού ενστίκτου. Επίσης, δυσπιστεί απέναντι στην προσπάθεια του Θεοτοκά να εκφράσει τη χειραφέτηση της γενιάς του στο συγκεκριμένο πεδίο. Ενώ αναγνωρίζει ότι «ο νέος του Θεοτοκά, είναι πιο υγιής,
πολύ πολύ πιο συγχρονισμένος», «είναι λυτρωμένος από τη μικροαστική
καταπίεση» (του ήρωα του Τερζάκη), ωστόσο του χρεώνει «απουσία ερωτικής φαντασίας, γνήσιας εμπειρίας και εντατικής ζωής» και υποστηρίζει ότι
«από την αρνητική αυτή άποψη ο Θεοτοκάς αποδείχνεται ο συγγραφέας
όχι του ερωτικού δυναμισμού μα της ερωτικής αδυναμίας της γενεάς του».
Σε άμεση συνάρτηση με τα παραπάνω, ο μόνος πεζογράφος τον οποίο
παραδέχεται ανεπιφύλαχτα ο Καραντώνης για τη λογοτεχνική αναπαράσταση των σεξουαλικών κατακτήσεων των σύγχρονων αστών είναι ο
Καραγάτσης.21
Η έμφαση που δίνει ο κριτικός στη φιληδονία ως πρότυπο για την
ερωτική συμπεριφορά των νέων αστών, επιβεβαιώνεται και στις προσεγγίσεις του στο πεζογραφικό έργο του Κοσμά Πολίτη. Αναφερόμενος
στους μυθιστορηματικούς χαρακτήρες του Παύλου Αποστόλου στο Λεμονοδάσος και του Παύλου Καλάνη στην Εκάτη, ο Καραντώνης προκρίνει
τον ερωτικό ηδονισμό έναντι του συναισθηματικού ιδανισμού τους. Η
ανάγνωσή του στον Πολίτη είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική της έφεσής του
να παρασύρεται από το θεματικό περιεχόμενο των έργων και το ενδιαφέρον του να αποσπάται από τις εκφάνσεις των χαρακτήρων της μυθοπλασίας, όπως η ερωτική τους δραστηριότητα. Το σύμπτωμα αυτό αποδυναμώνει καίρια τον λόγο του κριτικού, για το έργο, μάλιστα, ενός συγγραφέα,
όπως ο Πολίτης, που ξεχώρισε από τους υπόλοιπους της γενιάς του για τις
καινοφανείς μεθόδους και τις σύνθετες τεχνικές που εισήγαγε στη μορφή
της αφήγησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Καραντώνης δεν επισημαίνει
καθόλου στις κριτικές μελέτες του την πρωτοτυπία και πολυπλοκότητα
της αφηγηματικής πράξης του συγκεκριμένου συγγραφέα, αλλά αντίθετα
φαίνεται συνεπαρμένος από τη σεξουαλική ζωή των φανταστικών ηρώων
και ηρωΐδων του, όπως για παράδειγμα της Λήδας στο Λεμονοδάσος, για
την οποία αναλώνει γλαφυρές περιγραφές του τύπου «αισθησιακή γυναίκα
21 Αντρέας Καραντώνης, ό. π., 640-642, και Αντρέας Καραντώνης, «Μ. Καραγάτση: Ο
Συνταγματάρχης Λιάπκιν (νουβέλλα) 1933. Το Συναξάρι των Αμαρτωλών (διηγήματα).
Εκδόσεις Γκοβόστη 1935», Τα Νέα Γράμματα 7-8 (1935), 436-437.
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που αδιάκοπα βασανίζεται από σουβλερούς ερωτικούς πόθους, εξαναγκάζοντας τη φαντασία της σε μια μαρτυρική λειτουργία για την εξεύρεση και
τη λεπταίσθητη επεξεργασία καινούργιων ολοένα σκηνογραφιών για τις
ακόρεστες ερωτικές της απολαύσεις».22
Ολοκληρώνοντας τη μελέτη της πρόσληψης της ταυτότητας του πεζογραφικού ήρωα από τον Καραντώνη στη δεκαετία του 1930, είναι χρήσιμες δύο τελευταίες επισημάνσεις. Διαπιστώσαμε τη συστηματική προσδοκία του κριτικού από τους χαρακτήρες των αφηγηματικών έργων να
λειτουργούν ως εκπρόσωποι, φορείς και εκφραστές των αξιών που ο ίδιος
θαύμαζε: η φυλετική ιδιοσυστασία, η ορθόδοξη χριστιανική πίστη, οι εθνικές–λαϊκές πολιτισμικές καταβολές, αλλά και η οικονομική ευρωστία, η
εξουσιαστική υπεροχή, ως και ο ερωτικός δυναμισμός των μελών της αστικής τάξης αποτελούσαν στοιχεία ταυτότητας που αποτιμούσε θετικά ο
Καραντώνης όταν τα συναντούσε στους ήρωες της μυθοπλασίας.
Η πεζογραφική παραγωγή της εποχής, όμως, δεν ήταν σύμφωνη στο
σύνολό της με τις απαιτήσεις του κριτικού και οι προτεραιότητες σημαντικών συγγραφέων ήταν τελείως διαφορετικές από τις δικές του προσλαμβάνουσες. Αξίζει μία μνεία στην περίπτωση του Γιάννη Σκαρίμπα ακριβώς
επειδή ο τύπος του ήρωά του μπορεί να αντιπαραβληθεί ως αντι-ήρωας
του κριτικού προτύπου του Καραντώνη. Στη βιβλιοκρισία του μυθιστορήματος Μαριάμπας που δημοσιεύεται στα Νέα Γράμματα το 1935, ο διευθυντής του περιοδικού επικρίνει το συγγραφέα με το επιχείρημα ότι ο πρωταγωνιστής του μύθου του παραπέμπει στο χαρακτήρα του Νάγκελ του
Νορβηγού Knut Hamsun:23 Επρόκειτο για το ρόλο του αλήτη, σύμβολο
αντικομφορμιστικής ζωής, νεορομαντικής φυγής και κοινωνικής κριτικής
που η υπονομευτική του λειτουργία αποκρούστηκε από τον Καραντώνη
ως ιδεολογική απειλή.
Η δεύτερη επισήμανση αφορά την επίδραση που άσκησε ο τρόπος της
προσέγγισης του Καραντώνη στον ήρωα της πεζογραφίας τουλάχιστον
μέσα στο κριτικό περιβάλλον των Νέων Γραμμάτων. Ο Απόστολος Σαχίνης, που τον διαδέχτηκε στη δεύτερη περίοδο της έκδοσης του περιοδικού (1944-1945) στη στήλη των βιβλιοκρισιών, αποδεικνύεται ότι υιοθέτησε πλήρως τα αξιολογικά, ιδεολογικά και ηθικολογικά, κριτήρια του
Καραντώνη για την ταυτότητα του πεζογραφικού ήρωα και τα ακολούθησε πιστά στις δικές του κριτικές αναγνώσεις. Η θαυμαστική υποδοχή
από τον Σαχίνη της αυτοτελούς έκδοσης της νουβέλας του Μυριβήλη Ο
Βασίλης ο Αρβανίτης το 1943 επικεντρώνεται στη λειτουργία του ομώνυ22 Αντρέας Καραντώνης, «Κοσμάς Πολίτης», Τα Νέα Γράμματα 4 (1936), 315, 319-320.
23 Αντρέας Καραντώνης, «Γιάννη Σκαρίμπα: Μαριάμπας (Μυθιστόρημα) Χαλκίδα 1935»,
Τα Νέα Γράμματα 10 (1935), 570-572.
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μου ήρωα ως φορέα της «γνήσιας ψυχής του ελληνικού λαού» και ενός
από τα «πλάσματα τούτης εδώ της γης της ελληνικής».24 Με ανάλογο
πνεύμα ο νέος κριτικός ξεχωρίζει από τη συλλογή του Πετσάλη Πέρα στη
θάλασσα που κυκλοφόρησε το 1944, δύο διηγήματα όπου τους πρωταγωνιστικούς ρόλους κρατούν, όπως ο ίδιος επισημαίνει, «πρόσωπα σαν τις
θαυμάσιες εκείνες μορφές της ελληνίδας μητέρας και της ελληνίδας γυναίκας».25 Αλλά και αντίστροφα, όπως ακριβώς ο Καραντώνης, έτσι και ο
Σαχίνης ελέγχει τους πεζογράφους όταν θεωρεί ότι η ελληνικότητα δεν
στοιχειοθετείται επαρκώς στην ταυτότητα των ηρώων τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι κριτικές προσεγγίσεις του στον Καστανάκη, για τον οποίο σημειώνει ότι «και τα τρία κυριώτερα πρόσωπα στους
«Πρίγκηπες», ο καθηγητής Φλωράς, η κόρη του Λόλα και ο Μελογιάννης,
δεν πραγματοποιούν αυτό το αίτημα της εθνικής κάθαρσης που έθεσε ο
συγγραφέας»26, και στον Καραγάτση, για το μυθιστόρημα του οποίου Ο
κοτζάμπασης του Καστρόπυργου σημειώνει ότι ο πρωταγωνιστής Μίχαλος
Ρούσης δεν «αντιπροσωπεύει με κανένα τρόπο την εποχή της Ελληνικής
Επανάστασης» και ότι «από τ’ άλλα πρόσωπα ξεχωρίζει ο Μανώλης Τρούκας, μια αγνή και ανιδιοτελής μορφή έλληνα πατριώτη».27
Συμπερασματικά, η αναζήτηση στην αφηγηματική μυθοπλασία ηρώων
για την προβολή τους ως εθνικών προτύπων, που καλλιεργήθηκε από τον
Καραντώνη στα τέλη του ελληνικού μεσοπολέμου, συνεχίζεται με ανάλογη
ένταση από τον Σαχίνη στην κατοχική Ελλάδα λίγο πριν την πυροδότηση
του ελληνικού εμφυλίου.

•

24 Απόστολος Σαχίνης, «Στρατή Μυριβήλη: Ο Βασίλης ο Αρβανίτης (νουβέλλα), 1943», Τα
Νέα Γράμματα 2 (1944), 144.
25 Απόστολος Σαχίνης, «Θανάση Πετσάλη: Η κυρία των τιμών (διηγήματα) 1944. Πέρα
στη θάλασσα (διηγήματα) 1944», Τα Νέα Γράμματα 4 (1944), 315.
26 Απόστολος Σαχίνης, «Μεταβατικά χρόνια της νεοελληνικής πεζογραφίας. Τα χρόνια
γύρω στα 1920 – 1930», Τα Νέα Γράμματα 5-6 (1945), 423.
27 Απόστολος Σαχίνης, «Μ. Καραγάτση: Ο κοτζάμπασης του Καστρόπυργου (μυθιστόρημα) 1944. Ο τρελός με τα κουδούνια (διήγημα) 1944», Τα Νέα Γράμματα 4 (1944), 318.

Πίστη, απιστία και Γνώση. Θρησκευτικές κλίσεις
στη λογοτεχνία των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα
Αγγέλα Καστρινάκη

Σε αγαπώ διότι βασανίζεσαι εις τας φλόγας.

Αυτός που αγαπά είναι ο Πλάτων Ροδοκανάκης (ή έστω ο αφηγητής του)
και αυτός που αγαπάται είναι –ποιος άλλος; ο Σατανάς. Τούτα συμβαίνουν στο πεζό ποίημα του 1908 που τιτλοφορείται «Σατάν». Ο Σμυρνιός
λόγιος υμνεί τον Σατανά επειδή, λέει, «ηγάπησε υπερμέτρως τον άνθρωπον», επειδή μαρτύρησε για την «πρόοδο», προσβάλλοντας την απολυταρχία του Γιαχβέ, και επειδή «εθεοποίησε» τον άνθρωπο. Στο τέλος του ποιήματος ταυτίζει τον Σατανά με τον Προμηθέα, καθώς ο αντίθεος ήρωας,
απευθυνόμενος στον αρχάγγελο Γαβριήλ, προβλέπει και απειλεί:
Τότε θα αναρριχηθώ εις τας χρυσάς επάλξεις του Αδωναΐ, θα ρίξω
εκ του θρόνου του Εκείνον ο οποίος από φόβον με κρατεί εδώ, και
τότε, αετέ σκληρέ όστις μου έσχιζες το ήπαρ, θα σου μαδήσω τα
πτερά· τότε θα θρυμματίσω εις τους βράχους του Καυκάσου το
αιματηρόν σου ράμφος και τους όνυχας1.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν τυπικά σημεία του Γνωστικισμού2. Όπου
Γνωστικισμός, το μεγάλο κοσμοθεωρητικό ρεύμα που, ξεκινώντας από
τα προχριστιανικά χρόνια, συμπορεύεται, συγκρούεται και επηρεάζει τον
Χριστιανισμό, φτάνοντας έως τις μέρες μας μέσα από ποικίλα παρακλάδια
και «αιρέσεις» των κυρίαρχων δογμάτων. Γνώση είναι η αιφνίδια αποκάλυψη του Θεού, που μπορεί να συμβεί στον εκλεκτό μέσα από την προσωπική του άσκηση. Ο Γνωστικισμός δεν δέχεται ιερατείο, διαμεσολαβητές
ανάμεσα στον άνθρωπο και το θείο, και εχθρεύεται τον Γιαχβέ που δημιούργησε έναν κόσμο γεμάτο αδικίες. Ο καλός Θεός του Γνωστικισμού είναι
1
2

Πλ. Ροδοκανάκης, «Σατάν», De profundis [1908], Αθήνα (επιλογή Νάσου Βαγενά)
1987, σ. 57-61.
Έργο αναφοράς για το θέμα: Hans Jonas, The Gnostic Religion, Βοστόνη 21967.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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βαθιά κρυμμένος και έχει χάσει τον έλεγχο της Δημιουργίας. Έτσι η Γνώση
εξηγεί την ύπαρξη του Κακού στον κόσμο, καθότι η ύλη είναι γέννημα ενός
κατώτερου όντος, όχι του καλού Θεού. Και όποιος αντιμάχεται τον Γιαχβέ
και τον «Νόμο» του, ο Σατάν αίφνης, ανήκει στις τάξεις των βοηθών του
ανθρώπου, εκείνων που συμβάλλουν να ανακαλύψει το ανθρώπινο ον τις
δυνάμεις που θα το εκτινάξουν έως την αθανασία. Αδελφός του Σατάν
είναι και ο Προμηθέας, που αντιπαλεύει επίσης τον κακό θεό, τον Δία για
την περίσταση. Ο Προμηθέας είναι ο ήρωας που φέρνει το φως, όπως ακριβώς και ο Εωσφόρος στην κυριολεκτική του σημασία  ο Γνωστικισμός
είναι μια φωτολατρική κοσμοθεωρία. Ο Ροδοκανάκης, μιλώντας για τον
Σατανά του, θα κάνει ρητά λόγο και για Γνώση:
Έσυρες από την πορφύραν των πτερύγων σου τον θύσανον ενός
πτερού, εβύθισες την ελεφαντίνην αιχμήν του εις τον φλογερόν του
ηλίου κρατήρα, και επί του μετώπου των πρωτοπλάστων έθηκας
ως διάδημα με χαρακτήρα διάπυρον, το σημείον της Γνώσεως3.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, εποχή κοινωνικής κρίσης και αμφισβήτησης του
ορθολογισμού, η Γνώση, σε ποικίλες εκδοχές, σημείωσε μεγάλη άνθιση
τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα4. Εδώ θα δούμε μερικά παραδείγματα γνωστικών αντιλήψεων στους συγγραφείς που ωρίμασαν στην
πρώτη δεκαετία του 20ού αιώνα, παρακολουθώντας τους έως τις αρχές της
δεκαετίας του ’20, όταν ένα καινούργιο δεδομένο προστίθεται στα έως
τότε: η άνοδος στο προσκήνιο της καταστατικά άθεης αριστεράς.
Οφείλουμε ωστόσο να λάβουμε υπόψη μας ότι η Γνώση –λογική τροπή
της ανθρώπινης σκέψης που προβληματίζεται για την αδικία στον κόσμο,
την οποία πολύ ατελώς εξηγεί ο ορθόδοξος χριστιανισμός (γιατί ο Θεός
να βασανίζει τους αθώους και τα μικρά παιδιά;) διαδίδεται και μέσω
οργανώσεων. Η Θεοσοφική Εταιρεία της Έλενας Μπλαβάτσκι (ιδρύθηκε
το 1875), αλλά και οι τεκτονικές στοές έχουν ως βάση της κοσμοθεωρίας
τους δοξασίες που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ανάγονται στη Γνώση.
Πολλοί και ανάμεσά τους μεγάλοι συγγραφείς, Έλληνες και ξένοι, ανήκαν
για κάποιο διάστημα της ζωής τους σε τέτοιες οργανώσεις. Ένα τεράστιο
απόθεμα συμβόλων μεταγγίζεται στο έργο τους – οι αμύητοι αναγνώστες
καταλαβαίνουν μονάχα ένα μικρό μέρος, ή κάποτε αδυνατούν ολότελα να
προσεγγίσουν τα κρυμμένα νοήματα. Η έρευνα στην Ελλάδα ελάχιστα έχει
3
4

Πλ. Ροδοκανάκης, «Σατάν», ό.π., σ. 57-58.
Βλ. Ευγ. Δ. Ματθιόπουλος, Η τέχνη πτεροφυεί εν οδύνη. Η πρόσληψη του νεορομαντισμού στο πεδίο της ιδεολογίας, της θεωρίας της τέχνης και της τεχνοκριτικής στην
Ελλάδα, Αθήνα 2005.
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ασχοληθεί με τέτοιου είδους αποκαλυπτικές διασυνδέσεις5· αλλά κάποτε
οφείλει να το επιχειρήσει.
Αν ο Ροδοκανάκης «αγαπά» τον Σατανά, ο Καζαντζάκης τον υπολήπτεται
εξίσου. Τα Χριστούγεννα του 1907, υμνούσε και εκείνος τον Εωσφόρο σε
δοκίμιό του με τίτλο «Χριστουγεννιάτικο»:
Ο Εωσφόρος έχει περισσοτέρα ποίηση, όταν υψώνει το μέτωπο
γκρεμισμένος, παρά ο Γαβριήλ όταν το ταπεινώνει νικητής. «Είμαι
το πνεύμα το αιώνιο που αρνείται» είναι ομορφότερο από το
«γεννηθήτω κατά το ρήμα σου», και το αίμα που βοά του αδελφού
μέσα στ’ αυλάκια της γης γεννά μέσα μου περισσότερους θεούς
παρά όλα τα «Ωσαννά εν Υψίστοις», που θα ακουστούνε τώρα
επάνω από τη «φάτνη των αλόγων»6.

Στο δοκίμιο αυτό λοιπόν ο Καζαντζάκης εκδηλώνει την εκτίμησή του 
αισθητικής τάξης πρωτίστως, αλλά όχι μόνο προς τον Εωσφόρο, προχωρά
όμως και στην θετική αξιοδότηση του Κάιν: «τον αγαπώ ως αγαπούμε
ό,τι μοιάζει μ’ εμάς», δηλώνει προκλητικά. Δεν είναι βέβαια ο μοναδικός·
πρόκειται για ολόκληρη σέκτα, τους «Καϊνίτες», τάση των Γνωστικών που
βλέπει στον αδελφοκτόνο ήρωα της Παλαιάς Διαθήκης ακόμα μια αντίδραση ενάντια στον κακό Θεό. Για τον κρήτα συγγραφέα γνωρίζουμε
θετικά πως υπήρξε τέκτων, μυημένος το 1907. Το πλήρες γνωστικό του
πιστεύω θα το εκδιπλώσει αργότερα, με την Ασκητική, και θα το υλοποιήσει με πλείστα όσα μυθοπλαστικά κείμενα7.
Συμμεριζόταν άραγε και ο «αδελφοποιητός» του Καζαντζάκη, ο Σικελιανός, παρόμοιες γνωστικές πεποιθήσεις; Η σχέση του Σικελιανού με
τον μυστικισμό είναι γνωστή και πολυσυζητημένη: θεωρούσε τον εαυτό
5

6
7

Βλ., παραδειγματικά, Χρ. Παπάζογλου, Μυστικιστικά θέματα και σύμβολα στο Carmen
Seculare του Διονύσιου Σολωμού, Αθήνα 1995, και Νόρα Αναγνωστάκη, «Κοσμάς Πολίτης», εισαγωγή στην ανθολογία Η μεσοπολεμική πεζογραφία, Αθήνα (Σοκόλης) 1993, σ.
252-300. Στη μελέτη μου «Αναζητώντας το χρυσόμαλλο δέρας», Επίμετρο στο Κοσμάς
Πολίτης, Λεμονοδάσος, Αθήνα 2010, σ. 207-400, αναλύω επίσης τους προερχόμενους
από τη Γνώση και τον τεκτονισμό συμβολισμούς του έργου.
Κάρμα Νιρβαμή (= Ν. Καζαντζάκης), «Χριστουγεννιάτικο», Πινακοθήκη (Ιαν. 1908), σ.
172-173.
Τη σχέση του Καζαντζάκη με τη Γνώση (και τον τεκτονισμό) αναπτύσσω στο άρθρο
«Ο Καζαντζάκης Γνωστικός», Ο Καζαντζάκης στον 21ο αιώνα, Πρακτικά του διεθνούς
επιστημονικού συνεδρίου «Νίκος Καζαντζάκης 2007: Πενήντα χρόνια μετά», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο & Ρέθυμνο, 18-21 Μαΐου 2007, επιμ. Σ. Ν. Φιλιππίδης, ΠΕΚ
και Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο 2010, σ.
33-76.
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του μύστη, έναν άλλον Ορφέα, χρησιμοποιούσε κατά κόρον τα γνωστικά
σύμβολα, επεδίωκε την ώσμωση των θρησκειών, εντρυφούσε στα παλαιά
γνωστικά συγγράμματα και στους σύγχρονους μυστικούς, κοιμόταν με τον
θεόσοφο Edouard Schuré στο προσκεφάλι του, χρησιμοποίησε ως ήρωες
τους Παυλικιανούς, γνωστική σέκτα του Βυζαντίου, και πολλά ακόμα8.
Από την άλλη όμως, ο Σικελιανός δεν εκδήλωσε τελικά την αρνησίκοσμη
διάθεση, την απολύτως χαρακτηριστική για τους Γνωστικούς9. Μια κατάφαση στη ζωή και στην ύλη τον εμπόδιζε να προσχωρήσει πλήρως στη
λατρεία της εκμηδένισης10. Έπειτα, τα ποιήματά του από το «Πάσχα των
Ελλήνων», όσα αφηγούνται τη ζωή του Χριστού, είναι μάλλον ορθόδοξης
χριστιανικής έμπνευσης11. Κι αν σύνθεσε κι ο ίδιος ένα έργο όπου το εγώ
ταυτίζεται με τον Εωσφόρο, ίσως είναι εντέλει χαρακτηριστικό το γεγονός
ότι δεν το συμπεριέλαβε στον Λυρικό βίο:
Μα στην ψυχή μου, απάνω απ’ όλους τους καιρούς,
φωτάει το πρώτο που γκρεμίστη αστέρι
στην άβυσσο· και ζω· τι είμ’ απ’ αυτούς
που με τον μέγαν Άγγελο έχουν πέσει
απ’ την Παράδεισο ως εδώ. Και στη ζωήν
αυτή και μες σε τούτο τον καιρό δεν έχω θέση·
μιαν άλλη μοίρα, προαιώνια, με καλεί (…)
Ψυχή, στην εξορία προσδόκα τώρα
8

Ωραία συνοψίζει η Ρίτσα Φράγκου-Κικίλια, «Άγγελος Σικελιανός. Ο ποιητής, ο στοχαστής, ο μυστικός», στο Μυστικισμός και τέχνη· από τον θεοσοφισμό του 1900 στη «νέα
εποχή»: εξάρσεις και επιβιώσεις, Αθήνα (Εταιρεία Σπουδών) 2010, σ. 143-154.
9 Ο Πρεβελάκης, Άγγελος Σικελιανός, Αθήνα 1984, σ. 76, γράφει την εξής πολύ προσεκτική φράση: «ο Σικελιανός, ως γνωστό, ένιωσε σ’ όλη του τη ζωή τη γοητεία του
μυστικισμού, του γνωστικισμού και των συγγενών θεωριών». Ο μελετητής ωστόσο
θεωρεί ότι ο ποιητής υπερβαίνει τον πρώιμο παγανισμό του και «εκχριστιανίζεται» (σ.
131-133), κάτι που τον «αποσυσχετίζει» από τον Καζαντζάκη (σ. 137-138). Ο Ευ. Παπανούτσος, σε άρθρο του 1946 «Το πνευματικό κλίμα της σικελιανικής ποίησης» εντάσσει
–σε υποσημείωση τον ποιητή υπό μία έννοια στους Γνωστικούς: «Ξαναζεί μέσα του
το πνεύμα του Γνωστικισμού, ενός ξακαθαρισμένου βέβαια και φωτισμένου Γνωστικισμού»· τον αντιδιαστέλλει όμως από τον Καζαντζάκη: ο πρώτος λέει ναι στον κόσμο,
ενώ ο δεύτερος τον αρνείται· βλ. τώρα Παλαμάς, Καβάφης, Σικελιανός, Αθήνα 41977, σ.
248 (σημ. 2), σ. 267 (σημ. 1).
10 Για μια συνολική θεώρηση της θρησκευτικότητας στον Σικελιανό και επισκόπηση της
σχετικής βιβλιογραφίας, βλ. Κ. Ανδρουλιδάκης, «Θρησκευτικότητα και θεολογία στο
έργο του Άγγ. Σικελιανού», Νέα Εστία, τχ. 1776 (Μαρτ. 2005), σ. 376-401, όπου δεν
τίθεται όμως το ερώτημα ακριβώς από τη δική μου οπτική γωνία.
11 Την ίδια άποψη έχει και η Renée Jacquin, “Le sentiment religieux dans l’œuvre de Anghélos Sikélianos”, Asterios Argyriou (επιμ.), Le sentiment religieux dans la littérature néogrecque, INALCO 2001, σ. 227.
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με αδάμαστην υπομονή. Θα ’ρθει
κι η μέρα που τη μάχη θα σαλπίσεις,
μάχη θεού κι ανθρώπου σιωπηλή·
αλλ’, ω ψυχή μου, ώς τότε, μην ελπίσεις12.

Συγγενική, από μιαν άποψη, περίπτωση με τον Σικελιανό συνιστά ο
Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Ο κερκυραίος κόμης ήταν μυημένος στις ανατολικές θρησκείες, συνέγραψε ιστορία της ινδικής λογοτεχνίας, μετέφρασε
βεδικούς ύμνους και παρουσίασε «την πληρέστερη ίσως συναισθητική
εμπειρία εκείνης της εποχής» (όπου συναισθησία, το καλλιτεχνικό απαύγασμα του μυστικισμού)13· ενίοτε μιλούσε και για μετεμψύχωση, όπως
στα παρακάτω, όπου ο λόγος για τον Κνουτ Χάμσουν: ο μεγάλος συγγραφέας αποτελούσε κατά τον Θεοτόκη, στα 1921, μέρος του Σύμπαντος στις
«πρωτυτερνές ζωές του» και «από την ενότητα εκείνη, που ποτέ δε χάνεται,
έχει πάντοτε μέσα του αξέχαστη την πείρα». Υπέρ της «μυστικοπάθειας»
και ειρωνευόμενος την «Πάνσοφη Επιστήμη», ο συγγραφέας μας δηλώνει επίσης αντίθετος στον αστισμό (όπως και στον ηδονισμό, τους οποίους
άρρηκτα συνδέει)14.
Παρ’ όλα αυτά όμως το ορθόδοξο χριστιανικό υπόστρωμα είναι στο
έργο τού Θεοτόκη, από την αρχή έως το τέλος, ουσιαστικά πολύ ισχυρότερο. Στο διήγημα «Το βιο της κυράς Κερκύρας», 1898, η χριστιανή αγία
παρουσιάζεται υπέρλαμπρη έναντι του μάγου-διάβολου που την επιβουλεύεται· και ο μάγος, σοφός αλλά άπληστος, καταρρέει μπροστά στο
κάλλος της, κάλλος της χριστιανικής πίστης15. Έπειτα, σε αντίθεση με τον
Καζαντζάκη, τον οποίο είδαμε παραπάνω να υμνεί τον Κάιν, ο Θεοτόκης
τάσσεται κατηγορηματικά υπέρ της παραδοσιακής διάκρισης καλού-κακού
και υπέρ του «νόμου». Στο διήγημά του «Κάιν», 1904, που διαδραματίζεται μεν σε σύγχρονο χωριό είναι όμως αρχετυπικό στην απλότητά του, ο
κακός αδελφός σκοτώνει τον καλό, επειδή ο τελευταίος επέστρεψε, αντί να
κατακρατήσει, ένα δανεισμένο κοπάδι στον «νοικοκύρη» του. «Γιομάτος
μίσος» ο ένας, με «αγαθό βλέμμα» ο άλλος, εκπροσωπούν τη βιβλική τάξη,
όπως ακριβώς τη γνωρίζουμε, μακριά από κάθε ανατρεπτική βούληση. Ο
ίδιος ο «νοικοκύρης», κατά τρόπο εντελώς χαρακτηριστικό, περιγράφεται
και αυτός ως «καλός», ενώ η παράβαση του «νόμου» θεωρείται απαρά12 Άγγελος Σικελιανός, «Εωσφόρου», Λυρικός βίος, Στ΄, Άγνωστα & ανέκδοτα ποιήματα
(1902-1951), επιμ. Γ. Π. Σαββίδης, Αθήνα 21978, σ. 84.
13 Για τη συγκέντρωση των τεκμηρίων του Θεοτόκη θεοσοφιστή, βλ. Ευ. Ματθιόπουλος,
Η τέχνη πτεροφυεί εν οδύνη, ό.π., σ. 203, 246, 321, 322-323, 365.
14 Κ. Θεοτόκης, «Κνουτ Χάμσουν», Νέα Εστία 12 (1932), σ. 973-976. Κείμενο του 1921.
15 Κ. Θεοτόκης, «Το βιο της κυράς Κερκύρας», Η Τέχνη, τχ. 1 (1898), σ. 10-14.
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δεκτη: «Ο νόμος είναι νόμος», αποφαίνεται η τίμια και γενναία γυναίκα
του κακού αδελφού16. Αργότερα μάλιστα, όταν ο Θεοτόκης ενστερνίστηκε
τις σοσιαλιστικές ιδέες, η πρόσδεσή του με τον χριστιανισμό έγινε ακόμα
στενότερη17.
Ίσως λοιπόν ισχύει και για τον Θεοτόκη ό,τι ένας σύγχρονος μελετητής
παρατηρεί με αφορμή τον Σικελιανό: «Η νεοελληνική ιδιοτυπία της όσμωσης νεορομαντισμού και μυστικισμού προκύπτει, ενδεχομένως, από το ότι
ήταν εξαρχής απορροφημένη από τη συνεκτικότερη και ισχυρότερη ιδεολογία του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους»18.
Ωστόσο η Γνώση, όπως διαφάνηκε ήδη από τα παραπάνω, διαθέτει και
επαναστατικές προεκτάσεις. Η άρνηση του κόσμου ως καλώς καμωμένου καλεί σε εξέγερση, και πολλές εξεγέρσεις στην ιστορία ενδύθηκαν τον
μανδύα της Γνώσης. Η αριστερά έχει πάντοτε μια μικρότερη ή μεγαλύτερη
ροπή προς τη Γνώση, αλλά το ίδιο συμβαίνει και με απόψεις που εκκινούν
από αντικομφορμισμό και ελιτισμό. Ο Νίτσε ήταν και εκείνος Γνωστικός.
Στα καθ’ ημάς τέτοια περίπτωση υπήρξε ο Ίων Δραγούμης. Το 1917
συγγράφει ένα είδος φιλοσοφικού πιστεύω που το τιτλοφορεί «Η γνώση
μου» και όπου εκθέτει τις απόψεις του για τη ζωή, τη συνείδηση, την ψυχή,
τον Θεό, τις σχέσεις των ανθρώπων, την επιστήμη, την ηθική κλπ. Η έννοια
«γνώση» δεν είναι ιδιαίτερα σαφής στο δοκίμιο τείνει να ταυτίζεται με
τη φιλοσοφία, εντούτοις η τεκτονική ιδιότητα και αυτού του συγγραφέα
μάς επιτρέπει να τη συσχετίσουμε με αρκετή ασφάλεια, πιστεύω, με τον
Γνωστικισμό. Ένας άκρατος υποκειμενισμός αποτελεί τη βάση του δοκιμίου, όπου Θεός δεν υπάρχει και ο άνθρωπος είναι ο θεός-δημιουργός του
κόσμου του:
Απόλυτη αλήθεια δεν υπάρχει, επειδή δεν υπάρχει και απόλυτη
γνώση. Και επειδή δεν ξέρω να υπάρχει κανένα ον υπεράνθρωπο, που να κατέχει την απόλυτη γνώση ούτε και αισθάνομαι την
ανάγκη να υπάρχει κανένα τέτοιο ον (εχτός αν ήταν βολετό να
ήμουν εγώ αυτό το ον) δεν πιστεύω σε κανένα θεό19.
16 Κ. Θεοτόκης, «Κάιν», Διηγήματα, Αθήνα 1982, σ. 33-47.
17 Με τις χριστιανικές κλίσεις του Θεοτόκη στη σοσιαλιστική του περίοδο έχω ασχοληθεί
στη μελέτη «Η ζωή του χωριού, ο σοσιαλισμός και το νόημα της τέχνης. Στα μονοπάτια
του Κωνσταντίνου Θεοτόκη», Η φωνή του γενέθλιου τόπου, Αθήνα 1997, σ. 72-82.
18 Αντ. Γλυτζουρής, «Παρακμή μυστικισμός και οι νεκροφάνειες της ελληνικής ράτσας. Ο
Ασκληπιός του Άγγελου Σικελιανού», στο Μυστικισμός και τέχνη· από τον θεοσοφισμό
του 1900 στη «νέα εποχή»: εξάρσεις και επιβιώσεις, ό.π., σ. 132.
19 Ίων Δραγούμης, Σταμάτημα, Αθήνα 1927, σ. 137.
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Αλλού ωστόσο ο συγγραφέας προχωρά σε ένα είδος αυτο-θέωσης με
παράλληλο ορισμό του θεού ως φωτός:
Γι’ αυτό λέω πως ο κόσμος είναι κόσμος μου, κόσμος φαινομενικός, και θεός είμαι εγώ, ο δημιουργός του «κατ’ εικόνα και ομοίωση» του εαυτού μου, κατά την αξιοσύνη μου, κατά την ιδιοσυγκρασία μου. (…) Όταν λέω θεός μου, εγώ εννοώ τη συνείδηση του
φωτός της ψυχής μου, που με την παρουσία της μ’ ενθουσιάζει
σαν εμφάνιση θείας χάρης, σαν επιφοίτηση αγίου και αγαπητού
πνεύματος20.

Πρόκειται λοιπόν, κατά πάσαν πιθανότητα, για μια πολύ μετεξελιγμένη
μορφή Γνώσης, άθεης πλέον (άθεο είναι και ένα τμήμα των τεκτόνων),
που διατηρεί ωστόσο την κλασική στο ρεύμα αυτό πίστη στην ικανότητα
του ανθρώπου να γίνεται ο ίδιος θεός – κάτι που αποκλείεται στον ορθόδοξο Χριστιανισμό. Η εκδοχή του Δραγούμη είναι μια εκδοχή της δύναμης,
της σκληράδας των «δυνατών και ευαίσθητων», συμβατή με τον ελιτισμό
των Γνωστικών· εντυπωσιακό όμως είναι το γεγονός ότι ο συγγραφέας
μας αρνείται και τον ίδιο τον Χριστό ως «αδύνατο άνθρωπο»21, υπερακοντίζοντας στο σημείο αυτό ακόμα και τον μέγα «αντίχριστο» Φρειδερίκο
Νίτσε22.
Η Γνώση ενθάρρυνε την προσωπική έρευνα και την προσωπική διατύπωση απόψεων, κάτι που εξηγεί πώς αναφύονται αυτά τα ολιστικά δοκίμια:
«Η γνώση μου» και η Ασκητική, είναι αδελφά εγχειρήματα από διανοούμενους που είχαν εξασκηθεί στον τεκτονικό χώρο να στοχάζονται περί των
μεγάλων ζητημάτων και των εσχάτων.
Καθώς ασχολούμαστε ωστόσο με αυτήν την ομάδα των διανοουμένων,
μπορούμε να αναρωτηθούμε και για μιαν άλλη Γνώση, μυθοπλαστική αυτή
τη φορά. Είναι άραγε η ηρωίδα της Πηνελόπης Δέλτα στο Παραμύθι χωρίς
όνομα, που φέρει το όνομα Γνώση, συνδεδεμένη με το ρεύμα μας; Πρόκειται για μια νεαρή γυναικεία μορφή, η οποία εμφανίζεται κάθε στιγμή που
20 Ό.π., σ. 147.
21 Ό.π., σ. 159: «Στο βάθος όλων των αδύνατων ανθρώπων βρίσκεται κάποιο χάλασμα,
χαλάρωση του τόνου (…). Απ’ αυτούς φαίνεται πως θα βγήκαν ο Βούδας, ο Χριστός, οι
επικούρειοι και οι στωικοί, που ολοένα γυρεύουν να λυτρωθούν από τη λύπη τους και
δεν μπορούν».
22 Ο Νίτσε φαίνεται πως είχε νιώσει τη «συγκινητική γοητεία» του Ιησού, μίγματος, καθώς
λέει, «του μεγαλειώδους, του νοσηρού και του παιδιάστικου»· τον καθάριζε άλλωστε
από όλες τις αμαρτίες του Χριστιανισμού, αποδίδοντάς τις στον απόστολο Παύλο. Βλ.
Fr. Nietzsche, Ο Αντίχριστος. Ανάθεμα κατά του Χριστιανισμού, [γρ. 1888], μτφρ. Β.
Δουβαλέρης, Αθήνα 2007, κυρίως παρ. 27-42. Βλ. και σχόλια μτφρ, σ. 18-19, 29 (σημ.
8), καθώς και το Επίμετρο του Κ. Ι. Μπελέζου, σ. 223-224.
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το βασιλόπουλο βρίσκεται σε ανάγκη, αποτελώντας κατά κάποιον τρόπο
τον καλό του άγγελο· στο τέλος θα παντρευτούν κιόλας μεταξύ τους,
εξασφαλίζοντας την ευημερία του λαού και του τόπου23.
Η σχέση της Π. Σ. Δέλτα με τη θρησκεία αποτελεί ενδιαφέρον και περίπλοκο ζήτημα. Η ίδια δηλώνει (στις Αναμνήσεις που συγγράφει το 1921
και που δεν τις προορίζει για τη δημοσιότητα): «μυστικισμό και θρησκευτικότητα δεν είχα (…) ποτέ. Ο δικός μου θεός ήταν άλλος», εννοώντας
ίσως ως «θεό» (με μικρό θ) την ίδια τη συνείδησή της24. Αν και άθεη λοιπόν,
γράφει ωστόσο με άκρα επιμέλεια τη μυθιστορηματική βιογραφία Η ζωή
του Χριστού. Γιατί, αλήθεια, καταπιάνεται με αυτό το έργο; Φαίνεται πως
η προσπάθειά της ξεκινά γύρω στο 1911 ως μια απόπειρα διαφωτισμού
του βουτηγμένου στη δεισιδαιμονία ελληνικού λαού («δεν υποφέρω πια
να ακούω τα δουλικά μας να μου μιλούν για Άγιες Παρασκευές που σε
σώζουν από πονόματο και Άγιους Λυσσέους που σε σώζουν από τη λύσσα,
και γι’ αυτό πρέπει να κλείουν αυτές τις μέρες όλα τα καταστήματα και
οι πλύστρες δεν πλένουν και οι ράφτρες δε ράβουν και οι εργάτες δε
σκάβουν»25). Θα παρουσίαζε λοιπόν τη γοητευτική φυσιογνωμία του Ιησού
και τις βασικές αρχές της διδασκαλίας του, που καμία σχέση δεν έχουν
–λέει η Δέλτα εμφατικά με δόγματα, παπάδες και δεισιδαιμονίες. Οργίλη
αντιπάθεια κατά του λαού, άκρος ελιτισμός και ταυτόχρονα διαφωτιστική
βούληση είναι αντιφατικά, εν πολλοίς, αισθήματα που δύσκολα μπορούν
να οδηγηθούν στην ίδια κοίτη. Αν προσθέσουμε και τον ασφυκτικό έλεγχο
όχι μόνο από τον κοινωνικό και εκκλησιαστικό χώρο, αλλά και από το ίδιο
το περιβάλλον της, από έναν πατέρα επίσης άθεο (και τέκτονα), που απειλούσε όμως ευθέως την κόρη του πως αν παρεκκλίνει προς «προτεσταντισμούς και ελευθεροθρησκείες» θα την χτυπήσει αμείλικτα (καθότι η ορθοδοξία είναι εθνική υπόθεση), καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο ήταν τελικά
το εγχείρημα. Γι’ αυτό άλλωστε το βιβλίο άργησε πάρα πολύ να γραφεί
και να εκδοθεί26. Κυκλοφορεί μόλις το 1925 και είναι το πιο ανέμπνευστο
κείμενο της εξαιρετικά ταλαντούχου συγγραφέως27.
23 Η Τερέζα Πεσμαζόγλου, στο Η ζωή του Χριστού της Π.Σ. Δέλτα και η ανέκδοτη αλληλογραφίας της με τον μητροπολίτη Χρύσανθο (1919-1936), Αθήνα 2009, σ. 35, επισημαίνει
την ιδιαίτερη σημασιολογική αξία του ονόματος «Γνώση» στο Παραμύθι χωρίς όνομα,
αλλά δεν το συνδέει με τον Γνωστικισμό: «το εμπνευσμένο βασιλόπουλο θα βρει καταφύγιο σ’ έναν θεό που ακούει στο όνομα της Γνώσης».
24 Π. Σ. Δέλτα, Αναμνήσεις 1921, επιμ. Αλ. Π. Ζάννας, Αθήνα 1996, σ. 406.
25 Ξ. Λευκοπαρίδης (επιμ.), Αλληλογραφία της Π. Σ. Δέλτα, Αθήνα χ.χ., σ. 265. Το χωρίο
το επισημαίνει η Τερέζα Πεσμαζόγλου, ό.π., σ. 34
26 Βλ. και το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Στ. Ζουμπουλάκη, «Το αίνιγμα της Ζωής του
Χριστού της Π. Σ. Δέλτα», Νέα Εστία, τχ. 1834 (Ιούν. 2010), σ. 1187-1200, όπου εκτίθενται αναλυτικά οι δεσμεύσεις της Π. Σ. Δέλτα και η σκοπιμότητα της συγγραφής του
βιβλίου.
27 Λίαν εύστοχη, η (αρνητική) κριτική του Ε.Π.Π. (Ευ. Παπανούτσου;) το 1927, την οποία
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Μήπως κάτι ήξερε ο Εμμανουήλ Μπενάκης όταν προειδοποιούσε
την Πηνελόπη να μην παρεκκλίνει προς «ελευθεροθρησκείες»; Η ίδια
απαντούσε ψυχρά: «Ακολούθησα το δόγμα»28· και πράγματι το έχει ακολουθήσει σε μεγάλο βαθμό. Κάποτε όμως θα αφήσει να παρεισφρήσει και
κάποιο σχόλιο που οδηγεί ίσως προς διαφορετικές κατευθύνσεις:
Γυναίκα, είπε ο Ιησούς, πίστεψέ με· έρχεται η ώρα που ούτε σε
τούτο το βουνό, ούτε στην Ιερουσαλήμ δε θα προσκυνήσετε τον
πατέρα.

Πρόκειται όντως για τα λόγια του Ευαγγελίου (Ιω 4.21). Αμέσως παρακάτω όμως η συγγραφέας σχολιάζει ως εξής: «Λόγος μεγάλος, όπου στηρίζεται η τέλεια θρησκεία της ανθρωπότητος, η αγνή λατρεία, χωρίς εποχή
και χωρίς τοπικές διακρίσεις. Η θρησκεία που αγκαλιάζει ολόκληρη την
ανθρωπότητα, και την αφήνει ελεύθερη παντού και πάντα, να λατρεύει το
Θεό»29.
Αυτή είναι βέβαια ακριβώς η βάση της Θεοσοφίας, η πεποίθηση πως
κοινός πυρήνας αλήθειας υπάρχει κάτω από όλες τις εξωτερικές εκδηλώσεις των θρησκειών  βάση πάνω στην οποία στηρίζονται τα ποικίλα αμαλγάματα που επιχειρούν οι διανοούμενοι εκείνη την εποχή. (Αντιθέτως ο
Ιωάννης βάζει αμέσως μετά στο στόμα του Ιησού τη ρήση ότι «η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους»: Ιω 4.22). Αν έτσι έχουν τα
πράγματα, μπορούμε να υποθέσουμε μια κάποια επιρροή της Γνώσης και
στην Πηνελόπη Δέλτα –όχι βεβαίως όση στον αγαπημένο της Ίωνα και
να αναγνωρίσουμε κάτω από το όνομα της αγγελικής ηρωίδας στο Παραμύθι χωρίς όνομα τη συμβολική φώτιση που πετυχαίνει ο σκεπτόμενος και
αγωνιζόμενος άνθρωπος.
Έως εδώ ασχοληθήκαμε κυρίως με δοκίμια ή ιδιαιτέρως προγραμματικά
λογοτεχνικά κείμενα. Η Γνώση όμως έχει και άλλον τρόπο εκδήλωσης,
κάποτε πολύ κρυπτικό: σε συμβολιστές συγγραφείς αίφνης, όπως στον
Κωσταντίνο Χατζόπουλο. Το διήγημά του «Η αδερφή», που γράφεται
το 1912, συνιστά κατά πάσαν πιθανότητα μια διακριτική υποβολή ενός
κοσμοθεωρητικού σχήματος, που υποδηλώνει την κακότητα του κόσμου
και του Θεού-πατέρα.
Υπόθεση: Η μητέρα πεθαίνει· ο μικρός γιος ζει με τους παππούδες, η
κόρη, αρκετά χρόνια μεγαλύτερη, μπαίνει εσωτερική σε σχολείο. Όταν τα
βλ. τώρα στο Π. Σ. Δέλτα. Σύγχρονες προσεγγίσεις στο έργο της, επιμ. Αλ. Π. Ζάννας,
Αθήνα 2006, σ. 87-89.
28 Π. Σ. Δέλτα, Πρώτες ενθυμήσεις, επιμ. Π. Α. Ζάννας, Αθήνα 1985, σ. 226.
29 Π. Σ. Δέλτα, Η ζωή του Χριστού, Αθήνα 61972, σ. 55.
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αδέλφια σμίγουν, περνούν την ώρα τους παίζοντας μαζί σε ένα υπέροχο
αγρόκτημα. Ώσπου κάτι συμβαίνει: η κόρη, αφήνεται να εννοηθεί, δημιουργεί στην πόλη κάποια ερωτική κατάσταση30. Τότε εμφανίζεται στο αγρόκτημα ο πατέρας οργισμένος, αποσπά από τους παππούδες την κοπέλα
(που περνά τις διακοπές της εκεί), κι όταν την φέρνει πίσω, εκείνη μελαγχολεί θανάσιμα και στο τέλος αυτοκτονεί. Ο μικρός αδελφός αντιλαμβάνεται πια την ασχήμια του κόσμου – αφού μονάχα ως αντανάκλαση σε ένα
τζάμι μπορεί να δει κανείς, όπως το διατυπώνει, «για μια στιγμή όμορφο
τον κόσμο».
Προπατορικό αμάρτημα και τιμωρία; Το περιβόλι, τόπος «παράξενος και μαγικός», όπως χαρακτηρίζεται, φαίνεται να απεικονίζει μια Εδέμ
(ροδοδάφνες, δέντρα, ποταμάκι) που χάνεται για πάντα όταν παρεμβαίνει
ο οργισμένος πατέρας. Πατέρας, κακός θεός που τιμωρεί τα παιδιά του για
την απόκτηση της γνώσης (σεξ), υπεύθυνος για την ασχήμια του κόσμου. Η
αντανάκλαση στο τζάμι ενδεχομένως είναι η τέχνη, που μόνη αυτή μπορεί
να ανακαλέσει την εικόνα του αρχέγονου παραδείσου. (Αν όλα αυτά ακούγονται τραβηγμένα, δεν έχει κανείς παρά να ενσκήψει στο έργο του άλλου
μεγάλου κρυπτικού συμβολιστή συγγραφέα μας, του Κοσμά Πολίτη.)
Κακός πατέρας, κακό αφεντικό. Μια εναλλακτική εικόνα με την οποία
μπορεί κανείς να υποβάλει την ιδέα του κακού θεού είναι ακριβώς ο κακός
εργοδότης, το άδικο αφεντικό. Σε αντίθεση με τον καλό «νοικοκύρη», στο
ορθόδοξης θρησκευτικότητας διήγημα του Θεοτόκη «Κάιν», στο διήγημα
του Δημοσθένη Βουτυρά «Η εκδίκηση που θα έρθει», 1911, αυτός που
κρατά την τύχη του ήρωα στα χέρια του είναι ένας μεγάλος αδικητής.
Ο Παυλής, μαραγκός στο επάγγελμα, δουλεύει σε ένα πολύ κακό
αφεντικό, σε «καταραμένο μαγαζί», κι είναι «σαν κολασμένος μέσα σε
καζάνι κόλασης». Μια μέρα παρακολουθεί μαζί με άλλους συντρόφους τη
διδασκαλία ενός προσώπου, του οποίου το βλέμμα μοιάζει με του Χριστού
και η φωνή του είναι «γλυκιά, πειστική». Ο δάσκαλος αυτός μιλά για την
κοινωνική αδικία και για την εκδίκηση των Δικαίων, οπότε ο Παυλής
νιώθει ότι τα λόγια του τα ξέρει από πάντα και πως ο ίδιος είναι «σταλμένος απ’ τον Μεγάλο Κριτή για να τιμωρήσει». Πράγματι, μια νύχτα καταιγίδας, όταν το αφεντικό έχει για άλλη μια φορά φερθεί άδικα, ο ήρωας
τον φονεύει – «με μια προσπάθεια που δεν ήταν δική του, αλλ’ απ’ άλλον
δοσμένη»31.
30 Κ. Χατζόπουλος, «Η αδερφή», Τα διηγήματα, επιμ. Έρη Σταυροπούλου, Αθήνα 1989, σ.
281-289· βλ. το σχόλιο της επιμελήτριας στην Εισαγωγή, ό.π., σ. 35.
31 Δ. Βουτυράς, «Η εκδίκηση που θα έρθει», Άπαντα, τ. Γ΄, εισαγ.-επιμ. Β. Τσοκόπουλος,
Αθήνα 1999, σ. 182-199.
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Τα σημεία που εδώ προτρέπουν προς μια κοσμολογική και όχι απλώς
κοινωνική ερμηνεία είναι οι κατά συρροήν υπερφυσικοί υπαινιγμοί: το
μαγαζί είναι «καταραμένο» και η ζωή «κόλαση», κάποιος νέος Χριστός
παρουσιάζεται, βροντές και αστραπές αφθονούν την κρίσιμη νύχτα, δυνάμεις υπερανθρώπινες υπαγορεύουν τη δράση  και το επάγγελμα του τιμωρού-ήρωα είναι το βιβλικό εκείνο: μαραγκός. Το όνομά του πάλι παραπέμπει πιθανώς στον αγαπημένο απόστολο ορισμένων Γνωστικών, τον
Παύλο32. Άρα μπορούμε να ερμηνεύσουμε το μαγαζί είναι ο κόσμος μας,
όπου μας κρατάει σκλάβους ο κακός Θεός· ήρθε όμως ο Χριστός (σε δύο
μορφές, του δάσκαλου και του Παυλή) να μας απελευθερώσει, κηρύσσοντας την εξέγερση και δρώντας ως τιμωρός.
Ο Χριστός στους Γνωστικούς είναι συνήθως εκείνος που στάλθηκε από
τον καλό Θεό, προκειμένου να βοηθήσει το ανθρώπινο γένος να γλυτώσει
από τους καταναγκασμούς του κακού Δημιουργού· είναι επίσης ο ήρωας
που θυσιάζεται για την κοινότητα, δείχνοντάς της τον σωστό δρόμο:
την απάρνηση την ύλης, της σάρκας, του μιαρού κόσμου. Ο Χριστός του
Βουτυρά, ωστόσο, ένας Χριστός εκδικητής, μάλλον αποκλίνει από το
συνηθισμένο πρότυπο.
Αλλά πράγματι ο Βουτυράς επιμένει πολύ στη βία και στην εκδίκηση.
Ίδιο περίπου είναι το κήρυγμα και το σκηνικό που χρησιμοποιεί και στο
αφήγημα «Οι διηγήσεις του Ατσίγγανου», 1921. Εκεί, μέσα σε βροντές και
αστραπές, ένας παράξενος άνθρωπος, με μάτια που «λάμπανε σα δυνατά
φωσάκια», εμφανίζεται σε έναν πύργο, δηλώνει στον άρχοντα και στους
έκπληκτους συνδαιτυμόνες πως αυτός δεν έχει «ούτε σπίτι, ούτε πατρίδα»,
τα βάζει με τον «Νόμο» και με τον θεό των αφελών ανθρώπων (ένα
κούτσουρο είναι αυτός ο θεός), κηρύσσει την εξέγερση και, όταν ο άρχοντας καλεί να τον συλλάβουν, εξαφανίζεται μες στην καταιγίδα33.
Παραδόξως αυτός ο τύπος, ο «Ατσίγγανος», έχει παραπλήσια χαρακτηριστικά με τον δάσκαλο-Χριστό του προηγούμενου διηγήματος. Περιγράφονται και οι δύο ωχροί, σαν άδειοι από ζωή, με φωτεινά μάτια μονάχα34.
32 Το όνομα Παύλος χρησιμοποιεί επίσης ο Κοσμάς Πολίτης στο Λεμονοδάσος, για να
ανακαλέσει πιθανώς τον απόστολο των Γνωστικών, όπως έχει επισημάνει η Νόρα
Αναγνωστάκη. Πληροφορίες γι’ αυτή τη χρήση του ονόματος, στο Επίμετρό μου στο
Λεμονοδάσος (ό.π., σημ. 5), σ. 261-262.
33 Δ. Βουτυράς, «Οι διηγήσεις του Ατσίγγανου», Άπαντα, τ. Β΄, εισαγ.-επιμ. Β. Τσοκόπουλος, Αθήνα 1999, σ. 27-33.
34 «Η Εκδίκηση που θα έρθει», ό.π., σ. 185-186: «ψηλός, αδύνατος άνθρωπος» (…) είχε το
βλέμμα σα σβησμένο, άδειο από σπίθα ζωής, κίνησης. Αλλά μόλις ο Κουκλής τον πλησίασε και του σύστησε τον Παυλή, μια φωτεινή ακτίνα αγάπης φώτισε εκείνα τα μάτια και
έδωσε ζωή σε όλη την αδύνατη, ωχρή μορφή του». «Οι διηγήσεις του Ατσίγγανου», ό.π.,
σ. 127: «ένας μαυροντυμένος άνθρωπος είχε καθίσει, κίτρινος-κίτρινος, που θα φαινό-
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Στο δεύτερο διήγημα πρόκειται μάλλον για εωσφορική μορφή35, αλλά
Εωσφόρος και Χριστός στους Γνωστικούς συνεργάζονται συνήθως θαυμάσια για τον φωτισμό των ανθρώπων.
Ο Βουτυράς πολιτικά υπήρξε αριστερός με αποχρώσεις αναρχίας.
Πιθανότατα υπήρξε και τέκτων. Οικογενειακή παράδοση (ο πατέρας του)
τον συνέδεε με τον τεκτονισμό, ενώ και ο ίδιος χωρίς τούτο να αποτελεί
ωστόσο επαρκές τεκμήριο είχε δώσει μια διάλεξη (περί ονείρων) σε μασονική στοά36.
Εδώ αναγκαστικά οφείλουμε να σταματήσουμε. Η δεκαετία που ξεκινά,
εκείνη του 1920, φέρνει, όπως είπαμε, μια σημαντική αλλαγή: την άθεη
αριστερά στο προσκήνιο. Η αθεΐα αποκτά πλέον πατρίδα, τη Σοβιετική
Ένωση, και κήρυκες σε κάθε έθνος. Σε εμάς, ο Κορδάτος στον χώρο της
ιστορίας, ο Βάρναλης στην ποίηση, αγωνίζονται να γκρεμίσουν τους
παλιούς μύθους. Η Γνώση, αυτή που διαφαίνεται ακόμη στα έργα του πρώιμου Βάρναλη (στο Φως που καίει του 1922 π.χ.), σταδιακά υποχωρεί, δίνοντας τη θέση της σε μια πιο μαχητική αθεΐα. Μια καινούργια ιστορία αρχίζει: η προσπάθεια της Αριστεράς να αποτινάξει από πάνω της την επίμονη
γοητεία του Ιησού. Όμως αυτό είναι υλικό για μιαν άλλη εξιστόρηση.

•

τανε δίχως ζωή, αν δυο μάτια, που λάμπανε σα δυνατά φωσάκια, δεν έδειχναν όχι μόνο
το ενάντιο, αλλά και κάτι περισσότερο ακόμα». Ο διάβολος είναι κατά τι πιο ζωντανός
από τον Χριστό!
35 Ο ατσίγγανος κι ο γύφτος συγγενεύουν ενίοτε με τον εωσφόρο ή με τον διάβολο στη
λογοτεχνική παράδοση. Μια τέτοια συγγένεια εντοπίζουμε π.χ. στον Τερζάκη, στο
Ταξίδι με τον Έσπερο. Την θίγω στην εργασία μου «Άγγελος Τερζάκης, Ταξίδι με τον
Έσπερο. Μύθος της Πτώσης ή ιστορία μιας αλλοτρίωσης;», Νέα Εστία, τχ. 1830 (Φεβρ.
2010), σ. 309, όπου και η ρήση του Ι. Συκουτρή για τους γύφτους, ότι διαθέτουν «καταστάλαγμα σοφίας μυστικής (αλλά και διαβολικής)».
36 Βλ. την Εισαγωγή του Βάσια Τσοκόπουλου, στο Δημοσθένης Βουτυράς, Τα σύμβολα
στα όνειρα, Αθήνα 2007, σ. 14.

Η ταυτότητα του αφηγητή, η ιστορική ετυμηγορία
και ο καβαφικός «Δημάρατος»
Kατερίνα Κωστίου

Γραμμένο τον Αύγουστο του 1904, ξανά επεξεργασμένο τον Νοέμβριο του
1911, και δημοσιευμένο τον Σεπτέμβριο του 1921, το ποίημα «Ο Δημάρατος» αποτελεί κορυφαίο δείγμα της ιδιότυπης καβαφικής ειρωνείας και,
κατά κοινή παραδοχή, ένα από τα καβαφικά αριστουργήματα.1 Η δεκαεπτάχρονη διαδρομή του, ώσπου να δει το φως της δημοσιότητας, δείχνει,
με σχετική ασφάλεια, ότι απασχόλησε πολύ τον δημιουργό του.
Το ποίημα συνιστά το ψυχολογικό πορτρέτο του Δημαράτου, ο οποίος
βασίλευσε στη Σπάρτη από το 510 έως το 491 π.Χ. και συναριθμείται στους
διάσημους αυτόμολους της Ιστορίας. Θυμίζω ότι ο Δημάρατος εξέπεσε
του θρόνου έπειτα από συνωμοσία του συμβασιλιά του Κλεομένη του Α΄
και του διαδόχου του στο θρόνο Λεωτυχίδη, οι οποίοι δωροδόκησαν το
Μαντείο των Δελφών για να κατηγορήσουν τον Δημάρατο ότι δεν ήταν
γνήσιος βασιλικός απόγονος. Ο Δημάρατος αποφάσισε να αποτραβηχτεί και να ιδιωτεύσει, αλλά, όταν ο Λεωτυχίδης τον πρόσβαλε δημοσίως,
κατέφυγε στην αυλή του βασιλιά Δαρείου και έπειτα του Ξέρξη, με στόχο
την ανάκτηση του θρόνου της Σπάρτης και την τιμωρία των συνωμοτών.2
Η παρουσίαση αυτού του πορτρέτου γίνεται εν είδει ρητορικού γυμνάσματος –από τα πιο σημαντικά είδη της σοφιστικής– το οποίο προτείνει
ο Σύρος νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πορφύριος σε έναν μαθητή του για
άσκηση. Το ρητορικό γύμνασμα του ανώνυμου νεαρού σοφιστή συντίθεται πριν από το 305 μ.Χ., χρονιά θανάτου του Πορφυρίου. Το θέμα του
ποιήματος μεταφέρει το χρόνο της ιστορίας οκτώ αιώνες πριν, στις αρχές
του 480 π.Χ.
1

2

«Τέλειο δείγμα της καβαφικής ειρωνείας, ειρωνείας εντελώς δικής του, που δεν μοιάζει
με την ειρωνεία κανενός άλλου» θεωρεί ο Βρισιμιτζάκης το ποίημα αυτό «που την αξία
του και οι εχθροί ακόμη του Καβάφη, ακόμη και οι πιο πείσμονες, αναγνωρίζουν και
το καταλογίζουν μέσα στα αριστουργήματά του». Γ. Βρισιμιτζάκης, Το έργο του Κ. Π.
Καβάφη, Πρόλογος και Φιλολογική Επιμέλεια Γ. Π. Σαββίδη, Αθήνα, «Ίκαρος», 35.
William Smith, LL.P. (ed.), Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology,
vol. I, Boston, Little Brown and Company, 1870, 958-959. Βλ. και: Ηροδότου, Ιστορίαι,
7, 101-105· Παυσανίας, ΙΙΙ, 4.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Ασφαλώς, η επιλογή της συγκεκριμένης μορφής του ποιήματος είναι
απόρροια της βαθιάς και διαχρονικής συνάφειας της καβαφικής σκέψης με
τη δεύτερη σοφιστική, η οποία έχει μελετηθεί συστηματικά.3 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αναθεωρητική δύναμη της δεύτερης σοφιστικής αποτελεί ίσως το καταλληλότερο εργαλείο στα χέρια ενός κατεξοχήν ειρωνικού
ποιητή ώστε, παίρνοντας απόσταση από μια ιστορική ετυμηγορία, όχι μόνο
να προτείνει έναν σύγχρονο τρόπο ανάγνωσης του παρελθόντος αλλά και
να δείξει τη σχετικότητα της (ιστορικής) αλήθειας.4
Επιλέγοντας τη μορφή ενός ρητορικού γυμνάσματος του 3ου μ.Χ.
αιώνα, με θέμα προερχόμενο από τον 5ο π.Χ. αιώνα, ο Καβάφης εξασφαλίζει την απαραίτητη απόσταση, προϋπόθεση της αμεροληψίας και της
αντικειμενικότητας, που απαιτεί η αναζήτηση της αλήθειας ιδίως σε ζητήματα ηθικής αποκατάστασης.5 Δημιουργούνται έτσι διαφορετικά χρονικά
επίπεδα και η υπόρρητη υπόθεση ότι ο τρόπος με τον οποίον προσλάμβαναν την αυτομολία του Δημαράτου μετά 800 χρόνια μπορεί να είναι ίδιος
και 2.500 χρόνια αργότερα, δηλαδή και το 1904 που γράφεται το ποίημα
ή το 1921 που πρωτοδημοσιεύεται και κατά τον οποιονδήποτε χρόνο της
ανάγνωσής του στο μέλλον. Θα μπορούσε κανείς να αντιτάξει ότι η αναζήτηση της αλήθειας αποτελεί αναγκαία ποιότητα του ιστορικού και του
βιογράφου και όχι του ρήτορα ο οποίος θέλει περισσότερο να ξαφνιάσει
πραγματευόμενος πρωτότυπα ένα γνωστό θέμα παρά να βρει την ιστορική
αλήθεια. Ωστόσο, η επιλογή ενός αφηγηματικού προσωπείου με σύνθετη
ταυτότητα, με θητεία στη ρητορική αλλά με προσανατολισμό κυρίως στη
φιλοσοφία, άρα μια ταυτότητα φτιαγμένη στα ανθρώπινα μέτρα (εφόσον,
όπως ελπίζω να φανεί, η πλάστιγγα γέρνει προς το μέρος της φιλοσοφίας),
που σημαίνει επιδεκτική στην αναθεώρηση και ανοικτή σε νέες ερμηνείες,
δείχνει ότι ο στόχος είναι η επανεξέταση ενός δεδομένου λόγου και αποκαλύπτει για άλλη μια φορά την εξαιρετική δεξιοτεχνία του Καβάφη στην
κατασκευή προσωπείων.
3

4

5

Γιάννης Δάλλας, Ο Καβάφης και η δεύτερη Σοφιστική, Αθήνα, «Στιγμή», 1984. Για τη
σοφιστική κίνηση βλ. G. B. Kerferd, Η Σοφιστική Κίνηση, μτφρ. Παναγιώτης Φαναράς, Αθήνα, Ινστιτούτο του βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, ²1999 (α΄ έκδ. στα αγγλικά: 1981).
Για τη δεύτερη σοφιστική, βλ. Μενέλαος Χριστόπουλος, Η Δεύτερη Σοφιστική, Αθήνα,
Παπαδήμας, 2002.
Θυμίζω τους προβληματισμούς του Καβάφη για την αλήθεια, το ψεύδος, τη μερική
ισχύ αξιωματικών κρίσεων κ.ο.κ., που, διατυπωμένοι αφοριστικά, περιλαμβάνονται στα
Πεζά του ή στα Σημειώματα Ποιητικής και Ηθικής. (Βλ. και Δάλλας, ό.π., 223-224).
Όπως παρατηρεί ο Γ. Π. Σαββίδης, «τη χρονική αυτή απόσταση ο Καβάφης στα ποιήματα της ωριμότητάς του, την χρησιμοποιεί συχνά, ως μέσο αντικειμενικότερης προοπτικής των ιστορικών γεγονότων—ως θάλαμο αποπιέσεως, αν θέλετε, από την ατμόσφαιρα του παρελθόντος, και ως προετοιμασία του εκάστοτε σημερινού αναγνώστη
για την προσαρμογή του ποιήματος σε σύγχρονα, ανάλογα δεδομένα» (Μικρά καβαφικά, Α΄, Αθήνα, Ερμής, 1985, 343).
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Η ανάπτυξη του ποιήματος, που αποτυπώνει την περίπλοκη ψυχολογική
κατάσταση του Δημαράτου παραμονές της μάχης των Θερμοπυλών και της
ναυμαχίας της Σαλαμίνας, ακολουθεί πιστά τρία από τα τέσσερα μέρη της
ρητορικής δομής: «προοίμιον» (στ. 1-4), «διήγησις» (=υπόθεση/ανάπτυξη)
(5-25) και «πίστις» (=απόδειξη) (26-34).6 Αυτό που λείπει, δηλαδή, είναι ο
«επίλογος», ενδεχομένως επειδή πρόκειται για προσχέδιο και όχι για τελική
ρητορική μορφή. Τις ψυχολογικές μεταπτώσεις του πρωταγωνιστή περιέγραψε πρώτος αναλυτικά ο Μ. Σπιέρος στο καβαφικό αφιέρωμα του περιοδικού Κύκλος, ήδη το Νοέμβριο του 1931, παρατηρώντας ότι «κανένας
Έλληνας συγγραφέας –του πεζού ή του ποιητικού λόγου– δεν έχει σαν τον
Καβάφη την ικανότητα να αντιλαμβάνεται τα κρίσιμα στάδια ενός ψυχολογικού δράματος».7 Τη διφορούμενη φύση των αισθημάτων του ήρωα,
αυτό το «σάστισμα» μεταξύ «χαράς» και «δυστυχίας», έχει περιγράψει με
εμπεριστατωμένο τρόπο ο Ι. Α. Σαρεγιάννης, ήδη από το 1947, σε μελέτη
του για το δράμα στην ποίηση του Καβάφη.8 Έκτοτε, όλες οι ερμηνευτικές
προσεγγίσεις του ποιήματος ουσιαστικά αναπαράγουν την πρόταση του
Σαρεγιάννη.9 Άλλωστε, η μαρτυρία του ίδιου του ποιητή, σύμφωνα με τον
Λεχωνίτη, σχετικά με το θέμα της προδοσίας του Δημαράτου δεν άφησε
εξαρχής περιθώριο για παρερμηνείες: «Το ποίημα δεικνύει ότι ο Δημάρατος δεν είναι προδότης. Βαθειά στη συνείδησή του χαίρει όταν μανθάνει
ότι οι Έλληνες νικούν», διευκρινίζει ο Καβάφης.10 Για «σκοτεινή ψυχολογία
[του Δημαράτου], στους τελευταίους εννέα στίχους» κάνει λόγο ο Τίμος
6

George Α. Kennedy, Ιστορία της Κλασικής Ρητορικής, Αρχαίας, Ελληνικής και Ρωμαϊκής, μτφρ. Νίκος Νικολούδης, επίβλεψη Ιωάννης Αναστασίου, Αθήνα, εκδ. Παπαδήμα,
²2001, 53-54 και George Kennedy, The Art of Persuasion in Greece, Princeton University
Press, 1963, 11.
7 Μ. Σπιέρος, «Παρατηρήσεις πάνω στο καβαφικό έργο», Φωτοστατική ανατύπωση
του αφιερώματος, Έκδοση Εταιρείας Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου,
Αθήνα 1983, 122.
8 Ι. Α. Σαρεγιάννη, Σχόλια στον Καβάφη, Πρόλογος Γ. Σεφέρη, Εισαγωγή Ζήσιμου Λορεντζάτου, Αθήνα, Ίκαρος, 1964, 68, 70-72. Ο Σαρεγιάννης θεωρεί ότι τα ποιήματα «Η
Σατραπεία» (1910) και «Ο Δημάρατος» (1921), τα οποία αφορούν το θέμα της προδοσίας, γεννήθηκαν «για να φωτιστεί η έκφραση “πεποίθησή του” του ποιήματος «Che
fecce … il gran rifiuto» (1900), και επισημαίνει ότι αυτό που διαφοροποιεί το ποίημα «Ο
Δημάρατος» είναι ότι το δράμα του ήρωα πηγάζει «όχι από τον χαρακτήρα του, αλλά
από τις περιστάσεις, που τον σπρώχνουν σε μια θέση, όπου ποτέ εκείνος μόνος του δεν
ήταν δυνατόν να πάγει». Από εδώ εξάλλου προκύπτει και η έντονη τραγικότητα της
περίπτωσής του.
9 Βλ. Σόνια Ιλίνσκαγια, Κ. Π. Καβάφης. Οι δρόμοι προς το ρεαλισμό στην ποίηση του 20ού
αιώνα. Αθήνα, Κέδρος, 1983, 247-249, όπου, επιπλέον, γίνεται αναφορά στην έντεχνη
ρητορική του ποιήματος και επιτονίζεται η αινιγματική του φύση.
10 Γ. Λεχωνίτη, Καβαφικά αυτοσχόλια, με Εισαγωγικό Σημείωμα του Τίμου Μαλάνου,
Αθήνα, Δ. Χάρβεϋ & Σία, 1977, 41 (α΄: 1942).
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Μαλάνος, επισημαίνοντας πως «η σκοτεινάδα αυτή ίσως να είναι, ως ένα
σημείο, θελητή, αφού κατά βάθος, σκοτεινό και συγκεχυμένο ήταν κι αυτό
που αισθανόταν εκείνην τη στιγμή ο Δημάρατος».11
Η παραπάνω παρατήρηση περί σκοτεινότητας, αυτό το «τόσο πρωτότυπο flou που χαρακτηρίζει» το ποίημα, σύμφωνα με την ευαίσθητη επισήμανση του Βρισιμιτζάκη,12 είναι απόρροια της καβαφικής ειρωνείας, σμιλεμένης με τα πιο λεπτεπτίλεπτα εργαλεία της ρητορικής, όπως ελπίζω να
φανεί παρακάτω. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για διχασμό του πρωταγωνιστή ανάμεσα στα πραγματικά του αισθήματα και σ’ αυτά που θα περίμενε κανείς από έναν προσβεβλημένο άνθρωπο και, συγχρόνως, απαξιωμένο βασιλιά. Στόχος της ανακοίνωσής μου είναι να δείξω με ποιον τρόπο
η καβαφική ποιητική της ωριμότητας ενέχει στα συστατικά της μια ασφαλή
ερμηνευτική πρόταση. Εκκινώντας από ένα σημαντικό και κρίσιμο στοιχείο της ποιητικής αυτής, την ταυτότητα του αφηγηματικού προσωπείου,
θα προσπαθήσω να δείξω πώς η επιλογή του θέτει εξαρχής τους όρους
προσέγγισης του θέματος, γεγονός που επιβεβαιώνεται στη συνέχεια από
τη ρητορική του.
Δεξιοτέχνης στην κατασκευή προσωπείων, αφηγηματικών και δραματικών, ο Καβάφης έχει να παρουσιάσει ιδιαίτερα πλούσια και ευρηματική
πινακοθήκη αφηγητών, οι οποίοι, επώνυμοι ή ανώνυμοι, άλλοτε στοχαστικοί ή αμφίθυμοι, άλλοτε παραπλανητικοί ή με προδιαγεγραμμένη ιστορική
ταυτότητα, παίζουν κρίσιμο ρόλο στην ερμηνεία των ποιημάτων.13 Η ταυτότητα των αφηγητών αυτών συνιστά έναν ασφαλή ερμηνευτικό οδοδείκτη
στο ολισθηρό έδαφος της καβαφικής ανθρωπογεωγραφίας. Το ερώτημα
το οποίο θέτει και στο οποίο επιχειρεί να δώσει μια πρώτη απάντηση η
παρούσα ανακοίνωση είναι γιατί ο Καβάφης επιλέγει έναν μαθητή του
Πορφυρίου για να σχολιάσει τη συμπεριφορά και τις σκέψεις του Δημαράτου και όχι, π.χ. έναν αναγνώστη του Ηροδότου ή έναν σύγχρονό του
βιογράφο ή ιστορικό; Παρακάτω, θα εξετάσουμε την ταυτότητα του βασικού αφηγηματικού προσωπείου στο συγκεκριμένο ποίημα, του νέου σοφιστή, έτσι όπως διαμορφώνεται από τα συστατικά της στοιχεία, την ιστορική του καταγωγή και το ιδιόλεκτό του.
Προκαταρκτικά, αξίζει να σημειωθεί πως έναν χρόνο πριν συλλάβει και
συνθέσει την πρώτη μορφή του ποιήματος που μας απασχολεί, ο Καβά11 Τίμου Μαλάνου, Ο Καβάφης, Αθήνα, Δίφρος, χ.χ. (τρίτη έκδοση συμπληρωμένη και
οριστική), 351.
12 Βρισιμιτζάκης, ό.π., 35.
13 Για τα καβαφικά προσωπεία βλ. Kατερίνα Κωστίου, «Ο Οροφέρνης, οι Λακεδαιμόνιοι
και ο αμφίθυμος αφηγητής», Ο λόγος της παρουσίας, Αθήνα, Σοκόλης, 2005, σ. 143-152
και της ίδιας «Ο Μυρτίας, ο Αιμιλιανός και ο στοχαστικός σχολιαστής», Κονδυλοφόρος
4 (2005) 109-128.
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φης γράφει στα αγγλικά ένα σημαντικό κείμενο ποιητικής, ένα θεωρητικό
κείμενο περί συμβολής στην ποιητική σύνθεση της «εικασίας» (δηλαδή της
φαντασίας σε αντίθεση προς την προσωπική εμπειρία) με τίτλο «Philosophical scrutiny», που σχετίζεται άμεσα με τον τρόπο σύνθεσης πολλών
ποιημάτων του, ανάμεσα στα οποία και το υπό εξέταση: «Guess work is not
to be avoided by any means in a whole-sale manner; but of course it must
be used cautiously. Guess work indeed—when intelligently directed—loses
much of its riskiness, if the user transforms it into a hypothetical experience. This is easier in the description of a battle, of a state of society, of a
scenery. By the imagination (and by the help of incidents experienced and
remotely or nearly connected) the user can transport himself into the midst
of the circumstances and can thus create an experience. The same remark
holds good—though it presents more difficulty—in matters of feeling.
»I should remark that all philosophers necessarily work largely on guess
work—guess work illustrated and elaborated by careful thought and weighing of causes and effects, and by inference, I mean knowledge of other
experience.
»Moreover the poet in writing of states of mind can also have the sort
of experience furnished by his knowledge of himself and has therefore
very reliable gauging of what he would feel were he placed in the imagined
conditions».14
Στο προοίμιο του ποιήματος, ένας ανώνυμος αφηγητής, τακτικός ακροατής ως φαίνεται των μαθημάτων του Πορφυρίου, μας πληροφορεί πώς
ένας νέος σοφιστής «εξέφρασε» σε μια πρώτη γραφή («σκοπεύοντας μετά
ρητορικώς να το αναπτύξει») το θέμα, «ο Χαρακτήρ του Δημαράτου»,
που του έδωσε να πραγματευθεί ως άσκηση ρητορικής ο Πορφύριος σε
μια προφορική συνομιλία μαζί του. Ο λόγος είναι αποστασιοποιημένος και
«πληροφοριακός». Η παρένθετη πρόταση στον στίχο 4 («σκοπεύοντας,
μετά, ρητορικώς να το αναπτύξει») αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο
συνέθεταν οι μαθητές ρητορικής τους λόγους τους, δίνοντας έμφαση στο
πρώτο και στο δεύτερο στάδιο της σύνθεσης του γυμνάσματος: πρώτα
«εὕρεσις» και μετά «τάξις» και «λέξις», δηλαδή πρώτα αναζήτηση της βασικής θέσης που θα υποστηρίξει ο ρήτορας στο λόγο του και ανάπτυξη με μια
συγκεκριμένη σειρά των επιχειρημάτων και γλωσσική διατύπωσή τους.15
14 «Philosophical scrutiny», K. Π. Καβάφη, Τα πεζά (1882;-1931), Φιλολογική επιμέλεια
Μιχάλης Πιερής, Αθήνα, Ίκαρος, 2003, 256-257.
15 Στη ρητορική ορολογία τα μέρη της ρητορικής είναι πέντε: εύρεσις (σημαίνει να βρει ο
ρήτορας τη βασική θέση που πρόκειται να υποστηρίξει στο λόγο του), τάξις (η σειρά
των επιμέρους επιχειρημάτων), λέξις (η γλωσσική διατύπωση), μνήμη (η απομνημόνευση του λόγου) και υπόκρισις (η προφορική και δίχως χειρόγραφο απαγγελία του).
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Σχολιάζοντας τον παρένθετο στίχο («σκοπεύοντας μετά ρητορικώς να το
αναπτύξει») ο Γ. Βρισιμιτζάκης τον χαρακτηρίζει «τέλειο δείγμα της καβαφικής ειρωνείας», όπου «σαν να προκαλή ειρωνικά ο ποιητής, άλλους, να
αναπτύξουν αυτό το ποίημα με τη ρητορική τους, να πάρουν αυτό το θέμα
και να το εκμεταλλευτούν, να το απλώσουν, να το εκτείνουν στο τέλος
απλούστατα με τες πρόσθετες γραμμές που θα του βάλουν […]. Αφαιρέσετε ένα κόμμα από τον Δημάρατο», παρατηρεί, «προσθέσατε μίαν τελείαν,
παύει να είναι αριστούργημα».16
Ασφαλώς, η παρατήρηση του Βρισιμιτζάκη δεν αποκλείει και μια άλλη
λειτουργία του τέταρτου στίχου, η οποία σχετίζεται με τη διδασκαλία του
Πορφυρίου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο παρένθετος στίχος μετατοπίζει
το κέντρο βάρους από την πειθώ στην ανθρωπογνωσία, υποβαθμίζοντας
την «επιδεικτική» διάσταση του γυμνάσματος. Ιδίως με την επιβαλλόμενη
από τη στίξη παύση, που απομονώνει και άρα προβάλλει τη λέξη «μετά»,
τα πρωτεία δίνονται εμφατικά στην εύρεση του ζητούμενου, σε σχέση με
την καλλιέπεια. Ενδεχομένως, η ταυτότητα του Πορφυρίου να σχετίζεται με τον παραπάνω στόχο: παρά την καλλιέπεια και τη ρητορική δεινότητα των συγγραμμάτων του, ο Πορφύριος, μαθητής του Λογγίνου αρχικά,
έμαθε γραμματική και ρητορική, για να τις εγκαταλείψει χάριν της φιλοσοφίας που διδάχθηκε στη Ρώμη από τον Πλωτίνο.17
Η ιδιαίτερη και μακρόχρονη σχέση του Καβάφη με τον Πορφύριο
προκύπτει από το γεγονός ότι τον απασχόλησε από πολύ νωρίς, αφού
τον Σεπτέμβριο του 1892, δηλαδή πέντε χρόνια πριν από την σύνθεση
του δοκιμίου του «Ὀλίγαι σελίδες περὶ τῶν σοφιστῶν»18 έγραψε ποίημα
με τίτλο «Πορφύριος», το οποίο δεν σώζεται, αλλά μαρτυρεί το πρώιμο
ενδιαφέρον του για τον σοφιστή.19 Είναι προφανές ότι ο Καβάφης γνώριζε
το κείμενο «Βίος Πορφυρίου» του Ευναπίου, αφού στη βιβλιοθήκη του
βρίσκεται το βιβλίο Βίοι Φιλοσόφων καὶ Σοφιστῶν, στην έκδοση Boissonade του 1878,20 ενώ μνεία αυτού του έργου από τον ποιητή γίνεται το 1896
στο δοκίμιό του «Ἕλληνες λόγιοι ἐν Ρωμαϊκαῖς οἰκίαις», καθώς και σε ένα
σχόλιό του για τον Γίββωνα.21 Όπως πολύ σωστά παρατηρεί η Diana Haas,
«η πλευρά της προσωπικότητας του Πορφυρίου που ήλκυε τον Καβάφη,
Βλ. George Kennedy, The Art of Persuasion in Greece, ό. π., 10-12.
Βρισιμιτζάκης, ό.π., 54.
Ευνάπιος, Βίοι σοφιστών και ρητόρων ΙΙΙ-IV 2 = 1T.Smith.
Δάλλας, ό.π., 20-30.
Diana Haas, «“Αι Αρχαί του Χριστιανισμού”»: ένα θεματικό κεφάλαιο του Καβάφη»,
Χάρτης, αφιέρωμα στον Κ. Π. Kαβάφη, 5-6 (Απρίλιος 1983), 594-595.
20 Haas, ό.π., 594. Βλ. και Η βιβλιοθήκη Κ. Π. Καβάφη, καταγραφή και επιμέλεια Μιχαήλα
Καραμπίνη-Ιατρού, Αρχείο Καβάφη, Ερμής 2003, 51-52.
21 Haas, ό.π., 594.
16
17
18
19
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παραμένει θέμα εικασίας». Οι λόγοι τους οποίους η μελετήτρια αναφέρει
ως πιθανούς πόλους έλξης του Καβάφη προς τον Δημάρατο συνάδουν με
την πνευματική συγκρότηση του Καβάφη: η ενδιάμεση θέση του Πορφυρίου ανάμεσα στον ορθολογισμό του Πλωτίνου και τους πειρασμούς των
καινούργιων τάσεων των διαδόχων του προς τη θεουργία· ο ρόλος του
ενάντια στον Χριστιανισμό· ή, αντίθετα, η κοινή με τους Χριστιανούς
ροπή του προς τον μυστικισμό και τον ασκητισμό. Όπως εύλογα επισημαίνει η ίδια, η ένταξη του ποιήματος στο θεματικό κεφάλαιο «Αἱ ἀρχαὶ τοῦ
Χριστιανισμοῦ» αποτελεί ένδειξη ότι το θέμα μάλλον αφορούσε τη σχέση
μεταξύ Νεοπλατωνισμού και Χριστιανισμού. Το ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ
ο Καβάφης σε σημείωμά του το 1906 έγραφε ότι αυτό το ποίημα «would
disgrace me now», παράλληλα, γράφει το ποίημα που μας απασχολεί, όπου
κάνει ξανά την εμφάνισή του ο Πορφύριος, μέσα σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο.22
Ακολουθώντας τα ίχνη της καβαφικής διαδρομής στην περιοχή της
δεύτερης σοφιστικής, μπορεί κανείς να πιθανολογήσει ότι υπάρχει ένας
λόγος που ενδεχομένως να φωτίζει την επιλογή ενός μαθητή του Πορφυρίου εκ μέρους του Καβάφη ως αφηγηματικού προσωπείου στο συγκεκριμένο ποίημα. Ο Πορφύριος, ως ρητοροδιδάσκαλος, είχε ασχοληθεί, ανάμεσα σε άλλα, με τον τρόπο υπεράσπισης ενός κατηγορουμένου. Από τα
ευάριθμα αποσπάσματα που σώζονται από τα περί ρητορικής έργα του
Πορφυρίου23 θα σταθώ σε ένα απόσπασμα από το έργο του «Συναγωγὴ
τῶν ῥητορικῶν ζητημάτων», τo οποίο συνοψίζει τη στάση του Πορφυ22 Haas, ό.π. 594, 595.
23 Ο πολυγραφότατος Πορφύριος έγραψε, ανάμεσα σε άλλα, τρία βιβλία περί ρητορικής,
από τα οποία σώζονται ελάχιστα αποσπάσματα (Βλ. Andrew Smith (ed.), Porphyrii
philosophi fragmenta, Stutgardiae & Lipsiae: Teubner 1993, 487-489): α) «Εἰς τὴν Μινουκιανοῦ Τέχνην» (Σούδα ε.λ. Πορφύριος, Ν, 178, 29=2Τ Smith. Για τον ρητοροδιδάσκαλο
Μινουκιανό βλ. <http://www.uni.koeln.de/phil-fak/ifa/zpe/downloads/1996/113pdf/11
3066pdf> και για πιο σύντομα <http:///www.ancientlibrary.com/smith.bio/2200.htm>)·
β) «Περὶ τῶν στάσεων τέχνη», από όπου σώζεται το απόσπασμα «τοῦ γὰρ λόγου ψυχὴν
δοκοῦντος ἔχειν καὶ σῶμα, ἡ μὲν τῶν νοημάτων εὕρεσις δικαίως ἂν ψυχὴ τοῦ λόγου
νομίζοιτο, ἡ δὲ ἑρμηνεία σῶμα» (416 F. Smith=Συριαν. Υπόμν. Εις Ερμογ. Περί στάσεων
ΙΙ, 14 Rabe)· βλ. και υποσ. 24· γ) «Συναγωγὴ τῶν ρητορικῶν ζητημάτων» από όπου
προέρχεται το απόσπασμα με το οποίο ασχολούμαστε διεξοδικά στο κείμενο (βλ. και
υποσ. 22).
Στο άρθρο του «Prophyry’s Rhetoric», υπό δημοσίευση στο περιοδικό C.Q., ο
Malcolm Heath εξετάζει τη συμβολή του Πορφυρίου στη ρητορική και σχολιάζει τα
αποσπάσματα που σώζονται από τα ρητορικά έργα του σε σχέση με τις επιδράσεις που
δέχτηκε, τις καινοτομίες που εισήγαγε και τις πιθανές επιδράσεις που άσκησε στους
μεταγενέστερους σοφιστές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα μας παρουσιάζει η άποψη
του μελετητή ότι ο Πορφύριος ως φιλόσοφος ασχολήθηκε με θέματα που σχετίζονται
ως «υποδομή» με τη θεωρία των στάσεων (Google, «Porphyry’s Rhetoric», σ. 13).
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ρίου σε θέματα ενοχής και μπορεί να σχετιστεί με τη στάση του Καβάφη
απέναντι στον Δημάρατο. «Τρία εἰσὶν τὰ γενικώτατα ζητήματα·» γράφει
ο Πορφύριος· «εἰ ἔστιν, τί ἐστιν, ὁποῖóν τί ἐστιν. Καὶ τὸ μὲν εἰ ἔστιν ἐν τῷ
στοχασμῷ, τὸ δὲ τί ἐστιν ἐν τῷ ὅρῳ, τὸ δὲ ὁποῖόν τί ἐστιν ἐν ταῖς ἄλλαις».24
Η οργάνωση της θεωρίας «τῶν στάσεων» στο παραπάνω τριαδικό σχήμα
είναι βέβαια παραδοσιακή, αλλά, ο Πορφύριος, διαφοροποιώντας τη
στάση του από τον ρητοροδιδάσκαλο Μινουκιανό του οποίου το έργο
έχει σχολιάσει, ρίχνει το βάρος στην «ποιότητα» της πράξης.25 «Τρία είναι
τα πιο γενικά θέματα» γράφει ο Πορφύριος. «Αν συνέβη [το έγκλημα],
τι [έγκλημα] συνέβη και ποια ιδιαίτερη ποιότητα είχε αυτό που συνέβη»,
δηλαδή σε τι είδους συνθήκες συνέβη το έγκλημα κτλ. «Και το μεν πρώτο,
δηλαδή το αν συνέβη, το πραγματεύεται ο «στοχασμὸς», το δε δεύτερο,
δηλαδή το τι συνέβη, το πραγματεύεται ο «ὅρος», ενώ το τρίτο, δηλαδή το
σε ποιες συνθήκες συνέβη το έγκλημα, ποια είναι η ιδιαίτερη ποιότητά του,
το αντιμετωπίζουν οι υπόλοιπες στάσεις». Ο «στοχασμὸς» και ο «ὅρος»
αποτελούν τεχνικούς όρους για δύο στάσεις. Η πρώτη αποσκοπεί στην
αμφισβήτηση του ίδιου του γεγονότος για το οποίο κατηγορείται ο κατηγορούμενος και η δεύτερη στον επανακαθορισμό, μέσα στο πλαίσιο μιας
δεδομένης νομικής οριοθέτησης των εγκλημάτων, του τύπου εγκλήματος
που όντως διέπραξε εκείνος. Ενώ λοιπόν με τον «στοχασμὸν» ο ρήτορας
θα αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμειξη του κατηγορούμενου στις υποθέσεις
για τις οποίες κατηγορείται, με τον «ὅρον» θα αποδεχτεί μεν την ανάμειξη
του πελάτη του, αλλά θα προσπαθήσει να αποδείξει ότι εκείνος πρέπει να
κατηγορηθεί για ένα άλλο έγκλημα και όχι για αυτό για το οποίο κατηγορείται. Με τη φράση «ἐν ταῖς ἄλλαις» ο Πορφύριος εννοεί τις άλλες περιπτώσεις «στάσεων», όπου ο συνήγορος αποδέχεται την κατηγορία, όπως
έχει διατυπωθεί από το επίσημο κατηγορητήριο και προσπαθεί να αθωώσει
τον κατηγορούμενο βρίσκοντας κάθε είδους ελαφρυντικά.
Όσον αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση του εγκλήματος του Δημαράτου, ο «στοχασμὸς» και ο «ὅρος» δεν αποτελούν στάσεις που μπορούν να
εφαρμοστούν στην περίπτωσή του: ο Δημάρατος έχει όντως βρεθεί στην
αυλή του Πέρση βασιλιά και δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία ότι η πράξη
του αυτή συνιστά προδοσία, αφού η αυτομόληση στο χώρο του εχθρού
αποτελεί εθνική προδοσία. Η ετυμηγορία της Ιστορίας, αν και αναγνωρί24 F 5 (417 F. Smith), anon. Par. 3032 fol. 137r.
25 Για το θέμα των «στάσεων» βλ. Σπύρος Ράγκος, «Η ταξινόμηση των στάσεων στην
αρχαία ρητορική και η σχέση της με την Πλατωνική-Αριστοτελική διαλεκτική», Αρχαιογνωσία, τ. 12 (2003-2004) 57. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο κ. Σπύρο Ράγκο για τη
βιβλιογραφική του συνδρομή και τις διαφωτιστικές πληροφορίες του σχετικά με τον
Πορφύριο και τη θεωρία των «στάσεων». Ευχαριστώ επίσης πολύ τον Χρήστο Παπάζογλου για τις καβαφικές περιπλανήσεις μας.

Η ταυτότητα του αφηγητή, η ιστορική ετυμηγορία και ο «Δημάρατος»

289

ζοντας ότι ήταν πληγωμένος από τη συμπεριφορά των αντιπάλων του, έχει
τελεσίδικα καταδικάσει τον Δημάρατο ως αυτόμολο. Επομένως, μόνο την
τρίτη περίπτωση («ὁποῖόν τί ἐστιν») μπορεί να ακολουθήσει ένας πραγματικός ή φανταστικός υπερασπιστής του και η περίπτωση αυτή διανοίγει το πεδίο όλων των άλλων στάσεων σύμφωνα με τις οποίες ο συνήγορος προσπαθεί να βρει ελαφρυντικά. Ο νέος σοφιστής που μαθητεύει
στον Πορφύριο πρέπει να βρει ποια «στάσιν» να ακολουθήσει. Το ρητορικό ζήτημα που του έχει ανατεθεί, ο Χαρακτήρ του Δημαράτου, είναι ιδιαίτερα απαιτητικό γιατί δεν είναι δυνατόν να αμφισβητήσει ούτε τα γεγονότα ούτε την ετυμηγορία της Ιστορίας που έχει προσάψει στον Δημάρατο
το έγκλημα της προδοσίας. Ο νέος σοφιστής οφείλει να σκεφτεί πολύ πριν
αποφασίσει πώς ακριβώς θα χειριστεί το θέμα του, αν θέλει ο λόγος του να
είναι, σε ένα δεύτερο στάδιο, επιτυχής και πειστικός.
Ενδεχομένως, το άλλο σωζόμενο απόσπασμα, που παρατίθεται στην
υποσημείωση 21, ενδυναμώνει την άποψη ότι ο μαθητής του Πορφυρίου
λειτουργεί κυρίως ως συνήγορος του Δημαράτου. Στο απόσπασμα αυτό
είναι φανερό ότι ο Πορφύριος θεωρεί ότι η επιλογή της βασικής υπερασπιστικής γραμμής σε έναν δικανικό λόγο, της βασικής πρότασης (προτροπής ή αποφυγής) σε έναν συμβουλευτικό λόγο και της κυρίαρχης θέσης
σε έναν επιδεικτικό λόγο εξαρτάται από τις συνθήκες. Όταν γράφει «τοῦ
γὰρ λόγου ψυχὴν δοκοῦντος ἔχειν καὶ σῶμα, ἡ μὲν τῶν νοημάτων εὕρεσις δικαίως ἂν ψυχὴ τοῦ λόγου νομίζοιτο, ἡ δὲ ἑρμηνεία σῶμα»,26 ο λόγος
παρουσιάζεται, με τη γνωστή μεταφορά, σαν ένας ζωντανός οργανισμός
που διαθέτει ψυχή και σώμα. Και το μεν σώμα του λόγου είναι η λεκτική
εκφορά των νοημάτων, ενώ η ψυχή του είναι τα ίδια τα νοήματα και η
συγκεκριμένη επιλογή τους από τον λέγοντα («τῶν νοημάτων εὕρεσις»).
Το παράθεμα παραδίδεται αυτολεξεί από τον Συριανό στο πλαίσιο μιας
συζήτησης για την διαφορά ανάμεσα στην ταξινόμηση («διαίρεσιν») των
στάσεων, που είναι πάντα δεδομένη και ίδια, από την μια μεριά, και την
«εὕρεσιν», από την άλλη, δηλαδή την επιλογή της βασικής άποψης που
πρόκειται να υποστηριχτεί σε κάθε δεδομένη περίσταση, η οποία δεν επιδέχεται κανόνες αφού διαφοροποιούνται οι συνθήκες. Ο Συριανός θέλει να
τονίσει πόσο σημαντική είναι η «εὕρεσις τῶν νοημάτων», που δεν επιδέχεται θεωρητικοποίηση, και χρησιμοποιεί τον Πορφύριο ως αυθεντία για
την άποψη ότι η ψυχή του λόγου (το πιο σημαντικό του κομμάτι) είναι η
«εὕρεσις».
Ο Καβάφης πιθανότατα γνώριζε την ύπαρξη των έργων «Εἰς τὴν Μινουκιανοῦ τέχνην» και «Περὶ τῶν στάσεων τέχνη»,27 εφόσον το ενδιαφέρον
26 416 F Smith=Συριαν. Υπόμν. Εις Ερμογ. Περί Στάσεων ΙΙ, 14 Rabe.
27 Βλ. παραπάνω, υποσ. 21.
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του για τον Πορφύριο, άρα και η συναναστροφή με το έργο του χρονολογείται, όπως ήδη αναφέρθηκε, από το 1892 και εφόσον είναι γνωστό ότι
συμβουλευόταν το λεξικό του Σουίδα.28 Είναι πολύ πιθανό ο Καβάφης να
είχε υπόψη του τη σχέση του Πορφυρίου με τη ρητορική, από την εννεάτομη έκδοση του Chr. Walz, Rhetores Graeci, 1832-36 ή και τη νεότερη
έκδοση από τον L. Spengel (Λειψία 1853-56), δηλαδή πολύ πριν να εκδώσει
ο Hugo Rabe στο Rheinisches Museum τα αποσπάσματα από τα τρία βιβλία
του Πορφυρίου (βλ. υποσ. 24).29 Να είναι άραγε σύμπτωση ότι η χρονιά
συγγραφής του ποιήματος «Πορφύριος» (1892) συμπίπτει με την έκδοση
από τον Rabe του πρώτου τόμου του Υπομνήματος του Συριανού εις το Περὶ
Ἰδεῶν του Ερμογένους;30 Τα παραπάνω στοιχεία, είτε αποτελούν αποδείξεις
είτε απλώς ενδείξεις, νομίζω ότι όχι μόνο νομιμοποιούν το ερώτημα που
τέθηκε εξαρχής αλλά και στοιχειοθετούν μια πρώτη απάντηση: η επιλογή
από τον ποιητή του συγκεκριμένου, ιστορικά και ιδεολογικά προσδιορισμένου, αφηγηματικού προσωπείου εγγράφεται εξαρχής σε ένα πλαίσιο
ανα-θεώρησης (με την κυριολεκτική σημασία του όρου) της ταυτότητας
του Δημαράτου, ανεξάρτητα από την ετυμηγορία της Ιστορίας ή ίσως εξαιτίας της. Δεν θα με εξέπληττε αν από το λοιπό έργο του Πορφυρίου στοιχειοθετείται κάποιο ιδεολογικό ή άλλο πλαίσιο το οποίο είναι δυνατόν να
σχετίζεται με την περίπτωση του Δημαράτου. Αλλά αυτό το θέμα απαιτεί
συστηματική μελέτη του έργου του Πορφυρίου, κάτι που εκ των πραγμάτων είναι έξω από το πλαίσιο της παρούσας μελέτης.
Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε αναλυτικά τη ρητορική του αφηγηματικού προσωπείου και τη στιχουργία του ποιήματος, στοιχεία καθοριστικά
για την ταυτότητά του. Ήδη στην πρώτη στροφική ενότητα, όπως ήδη
αναφέρθηκε, έχουν τεθεί οι προϋποθέσεις πρόσληψης της διατριβής: α)
η αναζήτηση της πραγματικής φύσης του Χαρακτήρα του Δημαράτου θα
προχωρήσει πέρα από την ετυμηγορία της Ιστορίας και β) το κείμενο που
ακολουθεί αυτολεξεί, εντός εισαγωγικών, αποτελεί, δήθεν, ένα «πρόχειρο»
κείμενο που αναζητεί και άρα καταγράφει την ουσία και ναι μεν δεν ενδιαφέρεται να γοητεύσει, αφού δεν έχει ακόμη «αναπτυχθεί ρητορικώς»,
28 Σχετικά με το πρώτο απόσπασμα που παρουσιάστηκε αναλυτικά παραπάνω, ο Heath
παρατηρεί ότι «αυτό το απόσπασμα προέρχεται από τη Συναγωγὴ τῶν Ρητορικῶν Ζητημάτων, αλλά είναι προφανές ότι παρόμοια προσέγγιση υιοθετήθηκε, όσον αφορά τη
δομή της θεωρίας των στάσεων, κατά τον σχολιασμό του Μινουκιανού». (Heath, ό.π.,
16).
29 Η. Rabe, “Aus Rhetoren Handschriften: 3. Die quellen des Doxapatres in den Homilien
zu Aphthonius”, R. M. 62 (1907), 559-586, στο 561 n. 2.
30 H. Rabe, Syriani in Hermogenem commentaria, Τeubner Leipzig 1982. Ο δεύτερος
τόμος εκδίδεται το 1893 και περιλαμβάνει τη μνεία του αποσπάσματος από το «Περὶ
στάσεων τέχνη», που σχολιάζεται παραπάνω.
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ωστόσο ήδη το προσχέδιό του, δηλαδή «ἡ εὕρεσις τῆς στάσεως» που θα
ακολουθηθεί, αποσκοπεί στο να πείσει τον ακροατή ότι ο κατηγορούμενος είναι όντως αθώος. Η δεύτερη στροφική ενότητα (στ. 5-8) μας μεταφέρει στην παραμονή της μάχης στις Θερμοπύλες και της ναυμαχίας στη
Σαλαμίνα και περιγράφει με τρόπο σχεδόν αποστασιοποιημένο την κατάσταση του Δημαράτου, ο οποίος, περνώντας από την αυλή του Δαρείου
στην αυλή του Ξέρξη, πλησιάζει το στόχο του, δηλαδή τη δικαίωσή του. Ο
τρόπος της δικαίωσής του δεν προσδιορίζεται ακόμη επακριβώς. Η φράση
«επιτέλους», που δείχνει αδημονία και άρα, αν όχι τη συναισθηματική
συμμετοχή του νέου σοφιστή, οπωσδήποτε τη συμπάθειά του, υπονομεύει
την αρχική αποστασιοποίηση αφού λειτουργεί ως ένδειξη ότι ο σοφιστής
θα αποτολμήσει μια εκ των ένδον ψυχολογική αποτίμηση του Δημαράτου,
ένα είδος «πνευματικής βιογραφίας» (intellectual biography),31 και όχι μια
ψυχρή καταγραφή των πράξεών του ή και αποστασιοποιημένη βιογραφία
του.
Στην επόμενη στροφική ενότητα (στ. 9-16) ο αφηγητής ακολουθώντας προφανώς τον Ηρόδοτο κάνει αναδρομή στην πορεία του Δημαράτου και εξηγεί τους λόγους που έφεραν τον Σπαρτιάτη βασιλιά στην αυλή
του Ξέρξη. Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφονται τα γεγονότα αφήνει να
διαφανεί η συμπάθεια του νέου σοφιστή προς τον Δημάρατο, καθώς η
παρουσίαση της συμπεριφοράς των αντιπάλων του γίνεται με πολύ αρνητικό τρόπο. Ήδη ο στίχος 9 («Μεγάλη αδικία τον έγινε.») ακαριαία λόγω
της συντομίας του και αδιαμφισβήτητα λόγω της κατηγορηματικότητάς
του (ιδίως χάρη στην εναρκτήρια λέξη «μεγάλη»), και της ισχυρής στίξης,
καταθέτει το μέγεθος της αδικίας που υπέστη ο Δημάρατος. Οι δύο επόμενοι στίχοι επεξηγούν την αδικία (στ. 10-11: «Ή τ α ν του Αρίστωνος ο υιός.
Αναίσχυντα / εδωροδόκησαν οι εχθροί του το μαντείον.»). Εδώ η στιχουργία και η τυπογραφική διάταξη επιστρατεύονται για να επιτονισθεί η
αισχρότητα των αντιπάλων και συγχρόνως η ακεραιότητα του Δημαράτου.
Η πρόταση «Ή τ α ν του Αρίστωνος ο υιός.» στον στίχο 10 θέτει υπεράνω
υποψίας την γνησιότητα της καταγωγής του Δημαράτου, όχι μόνον λόγω
αραιογράφησης του ρήματος, αλλά και λόγω της ισχυρής στίξης μέσα
στον στίχο. Ο εύγλωττος και διόλου απαραίτητος μετρικά διασκελισμός
που ακολουθεί (Αναίσχυντα / εδωροδόκησαν), με την έμφαση που δίνει
στις δύο παραπάνω λέξεις που χωρίζει και ιδίως στο επίρρημα «αναίσχυντα», αθωώνει δραστικά τον Δημάρατο, αφού τον παρουσιάζει ως θύμα
πλεκτάνης και μάλιστα μέσω μιας όχι μόνον αισχρής αλλά και βέβηλης
πράξης, της δωροδοκίας του μαντείου, προκειμένου να εξασφαλιστεί η
31 Tim Kaposy, «On Intellectual Biography», Politics and Culture [ηλεκτρονικό περιοδικό],
2, 6 Οctober 2010.
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συμμετοχή με το κύρος του στην κατασκευή της ιστορίας. Στους λοιπούς
στίχους της στροφικής ενότητας αξίζει να παρατηρήσει κανείς ότι ρητά ή
υπόρρητα προκύπτουν τουλάχιστον τρεις θετικές ιδιότητες του Δημαράτου: αγωνιστικότητα (στ. 13: «όταν πια υπέκυψε»: η λέξη «πια» δείχνει ότι
αντιστάθηκε πριν υποκύψει), αποφασιστικότητα, πατριωτισμό και σωφροσύνη, που τον οδηγούν στην παραίτηση και την καρτερικότητα (στ. 13-14:
«και το απεφάσισε / να ζήσει μ’ εγκαρτέρησιν ως ιδιώτης,»).32 Αντίθετα, οι
εχθροί του εμφανίζονται αδίστακτοι με στόχο όχι απλώς να του πάρουν
τη βασιλεία αλλά να τον συντρίψουν (στ. 12, 15, 16: «και δεν τους έφθασε
που τον εστέρησαν την βασιλεία,»/ […] / έπρεπ’ εμπρός και στον λαό να
τον προσβάλουν, / έπρεπε δημοσία να τον ταπεινώσουν στην γιορτή.»).
Η επανάληψη του ρήματος «έπρεπε» στους στίχους 15 και 16 τονίζει τη
σκληρότητα και την αισχρότητα των εχθρών του οι οποίοι παρουσιάζονται να λειτουργούν με βάση προκαθορισμένο σχέδιο εξόντωσης, το οποίο
«έπρεπε» να εφαρμόσουν ανεξάρτητα από τη συμπεριφορά του θύματος.
Η επόμενη στροφική ενότητα (στ. 17-22) μεταφέρει τον αναγνώστη
ξανά στο περσικό παρόν του Δημαράτου. Η πρώτη φράση που εκτείνεται
σε έναν στίχο (στ. 17: «Όθεν τον Ξέρξη με πολύν ζήλον υπηρετεί.») αναπαράγει ένα αντικειμενικό ιστορικό γεγονός: την αυτομόληση του Δημαράτου στην περσική αυλή· η έμφαση δίνεται κυρίως στα επηρεασμένα από
τα μελλοντικά σχέδια εκδίκησης συναισθήματά του. Ο συμπερασματικός τρόπος με τον οποίο εισάγεται η πρόταση («όθεν») παρουσιάζει την
ενέργεια της αυτομόλησης του έκπτωτου και συντριμμένου Σπαρτιάτη ως
φυσικό επακόλουθο των όσων είχαν προηγηθεί. Ο δίκαιος θυμός κλιμακώνεται καθώς το σχέδιο της παλινόρθωσής του γίνεται πιο συγκεκριμένο. Οι έντονοι διασκελισμοί στους στίχους 20-21 («πώς θα τον διώξει»
/ αμέσως») και 21-22 («εξευτελίσει / εκείνον») αποτυπώνουν την ένταση
της σκέψης του Δημαράτου, η οποία περιστρέφεται στην τιμωρία του
ενόχου. Η συνακόλουθη αλλαγή του ρυθμού στα ημιστίχια, που διαμορφώνει εκατέρωθεν ο διασκελισμός εστιάζει εμφατικά στον στόχο του («τον
ραδιούργο Λεωτυχίδη») και αποτυπώνει την εσωτερική ταραχή. Ακόμη, ο
τρόπος με τον οποίο ο ανώνυμος νέος σοφιστής περιγράφει την επιθυμία
του Δημαράτου να ξαναγυρίσει στη Σπάρτη, να αναλάβει τον θρόνο και
να τιμωρήσει τον ένοχο φανερώνει τη συμμετοχή του στη συναισθηματική
ένταση του πρωταγωνιστή. Ωστόσο, η αποκατάσταση του ομαλού ιαμβικού ρυθμού και η αποστασιοποιημένη περιγραφή του παρόντος του Δημαράτου, στην επόμενη στροφική ενότητα, την συντομότερη του ποιήματος
(στ. 23-25), απομακρύνει οποιαδήποτε υπόνοια μεροληψίας.
32 Την ιδιότητα αυτή, όπως γνωρίζουμε από άλλα ποιήματα, ο Καβάφης αναδεικνύει ιδιαίτερα (π.χ. βλ. «Ο βασιλεύς Δημήτριος»).

Η ταυτότητα του αφηγητή, η ιστορική ετυμηγορία και ο «Δημάρατος»

293

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην έκτη και τελευταία στροφική ενότητα
η ένταση πυκνώνει και η καβαφική ειρωνεία βρίσκεται σε μια από τις
καλύτερες στιγμές της. Ήδη η εσωτερική αντίφαση που δημιουργείται από τους στίχους 26 και 27 (στ. 26-27: «Πολλές φροντίδες, πολλή
σκέψις και για τούτο / είν’ έτσι ανιαρές του Δημαράτου οι μέρες·») προειδοποιεί τον αναγνώστη για το εσωτερικό δράμα του έκπτωτου βασιλιά.
Ένας άνθρωπος με «πολλές φροντίδες» και «πολλήν σκέψιν» για κάτι που
σταθερά επιδιώκει δεν είναι δυνατόν να περνά «ανιαρές μέρες», επομένως, οι φροντίδες του και η σκέψη του αφορούν κάτι που δεν επιθυμεί
πραγματικά. Η ήδη υπονομευμένη φύση των «πολλών φροντίδων» και
της «πολλής σκέψεως» καθίσταται ύποπτη από την επανάληψη στον στίχο
28 αυτούσιου του στίχου 26 και την διαπίστωση στον στίχο 29 πως στην
ανία έρχεται να προστεθεί και η δυσθυμία (στ. 28-29: «πολλές φροντίδες,
πολλή σκέψις και για τούτο / καμιά στιγμή χαράς δεν έχει ο Δημάρατος»).
Επιπλέον, ο στρωτός ιαμβικός ρυθμός σ’ αυτούς τους δύο στίχους δημιουργεί ειρωνική αντίθεση ανάμεσα στην «ηρεμία» του αφηγητή και την ιδιαίτερα ταραγμένη συναισθηματική κατάσταση του πρωταγωνιστή. Πρόκειται για ένα κομβικό σημείο του ποιήματος όπου ο ρυθμός, σύντονος και
εναρμονισμένος προς το υπόρρητο νόημα, αποτυπώνει την ικανοποίηση
του νεαρού αφηγητή που έχοντας πετύχει να αποδώσει τον διχασμό του
Δημαράτου, έχει φέρει σε πέρας την άσκηση που του ανατέθηκε. Γιατί αυτό
προέχει τη συνείδηση του μαθητή του Πορφυρίου και όχι η προ πολλών
αιώνων ταραχή του Δημαράτου. Εξάλλου, η ηρεμία του αφηγητή βρίσκεται
σε ειρωνική αντίθεση με την ταραχή του ήρωά του και ο ρυθμός ακολουθεί,
καθώς είναι αρμονικά συνταιριασμένος με την κατάσταση του αφηγητή
και αντιθετικά ανακόλουθος με την κατάσταση του Δημαράτου.
Οι στίχοι 30, 33 και 34 (στ. 30, 33-34: «γιατί χαρά δεν είν’ αυτό που
αισθάνεται / […] / όταν τα πράγματα τον δείχνουν φανερά / που οι Έλληνες θα βγούνε νικηταί.») έρχονται να απαντήσουν και να αιτιολογήσουν
την δήθεν έλλειψη χαράς: τα πράγματα δείχνουν φανερά πως οι Έλληνες
θα νικήσουν. Αυτή όμως η εξήγηση αφορά τα συναισθήματά του με κριτήριο όχι τον Χαρακτήρα του, αλλά την προσδοκώμενη με βάση το ρόλο του
στάση του: ο Δημάρατος, ως αυτόμολος, οφείλει να μη νιώθει χαρά. Οι
στίχοι 31 και 32 που παρεμβάλλονται σε παρένθεση αποκαλύπτουν, δήθεν
κρύβοντας, τα πραγματικά αισθήματά του, κορυφώνοντας τη δραματική
ένταση του ποιήματος (στ. 31-32: «(δεν είναι· δεν το παραδέχεται· / πώς
να το πει χαρά; εκορυφώθ’ η δυστυχία του)». Η ασθματική δομή που πετυχαίνεται με τη λιτή ρηματική σύνταξη και την ισχυρή στίξη (με τις δύο
άνω τελείες και το ερωτηματικό στη μέση του στίχου) ασφαλώς αποτυπώνουν την ταραχή του πρωταγωνιστή. Αλλά το πιο δραστικό τέχνασμα
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είναι η σοφή κλιμάκωση του νοήματος σ’ αυτούς τους στίχους, έτσι όπως
προκύπτει από τη συνεργασία των αρνητικών τύπων των δύο ρημάτων
«δεν είναι», «δεν το παραδέχεται»: το πέρασμα από την πεισματική άρνηση
με την επανάληψη ενός ρήματος αντικειμενικής εγκυρότητας («χαρά δεν
είναι», «δεν είναι») στην υποκειμενική και άρα αποδυναμωμένη ισχύ του
ρήματος «παραδέχεται», ανατρέπει τον ισχυρισμό του Δημαράτου, αφού
παρωθεί τον αναγνώστη να διαβάσει ανάμεσα στις γραμμές «[είναι χαρά
αλλά] δεν το παραδέχεται». Στον επόμενο στίχο, η εξακολουθητικά ταραγμένη απορηματική διατύπωση «πώς να το πει χαρά;» και η για τρίτη φορά
επανάληψη και, σε τελική ανάλυση, κατίσχυση της λέξης «χαρά» έχουν
υπονομεύσει εκ των προτέρων τη δήλωση που ακολουθεί («εκορυφώθ’ η
δυστυχία του»), η οποία ηχεί δραματικά δείχνοντας το διχασμό του πρωταγωνιστή ανάμεσα στο ρόλο που του επεφύλαξε η καταφορά των πραγμάτων και στον πραγματικό του «Χαρακτήρα». Εξάλλου, η έγνοια του Δημαράτου δεν είναι, εν τέλει, πώς να νιώσει ή να μην νιώσει χαρά αλλά «πώς
να το πει χαρά αυτό που αισθάνεται», πώς να το «παραδεχθεί» ότι νιώθει
χαρά, έτσι παγιδευμένος που βρίσκεται στο δόκανο της μοίρας. Ο πλάγιος
λόγος, επιπλέον, αποκαλύπτει την έντονη συναισθηματική συμμετοχή του
αφηγηματικού προσωπείου στο δράμα του πρωταγωνιστή. Η αναγωγή του
Δημαράτου από προδότη σε τραγικό ήρωα ολοκληρώνεται στη δραματική
έξοδο του ποιήματος.
Χάρη στην έξοχη καβαφική ποιητική που χρησιμοποιεί ένα αφηγηματικό προσωπείο με ταυτότητα σύνθετη, ο Δημάρατος αθωώνεται στην
επικράτεια της ποίησης, αλλά και στη συνείδηση του σύγχρονου αναγνώστη, όπως και του ανθρώπου του 3ου μ.Χ. αιώνα, ενώ το ομώνυμο καβαφικό
ποίημα αναδεικνύεται σε ένα έξοχα και με απόλυτη συνέπεια συγκροτημένο δείγμα της πολύτροπης καβαφικής ειρωνείας.
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Η επιθετική ταυτότητα του Οδυσσέα στο έπος του Νίκου
Καζαντζάκη: μια πρόταση μέσω των ασαφών συνόλων
Νικόλαος Μαθιουδάκης & Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Χειμώνας 1924 : Κρήτη : Ο Νίκος Καζαντζάκης ξεκινάει την συγγραφή της
δικής του ΟΔΥΣΕΙΑΣ 1, που είναι η συνέχεια της ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ του Ομήρου.
Αγωνιά και αγωνίζεται να δημιουργήσει ένα έπος που να μπορέσει να
θεωρηθεί ως ένα από τα σπουδαιότερα έργα της «λευκής φυλής» (sic) και
να είναι ισάξιο της ομηρικής δημιουργίας. Μετά από δεκατρία ολόκληρα
χρόνια σκληρής δουλειάς, ο Καζαντζάκης, ως άλλος Οδυσσέας, περιπλανώμενος σε χιλιάδες στίχους, ανάμεσα σε εκατοντάδες λέξεις, αναγράφοντας την ποιητική του ιδέα εφτά φορές, αναζητά την αθάνατη πηγή, την
προσωποποίηση του Θεού, καταλήγοντας μονιάς2 στην τελική μορφή του
μεγαλειώδους έργου των εικοσιτεσσάρων (24) ραψωδιών και των τριάντα
τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών (33.333) στίχων.
Μέγα το χρέος του ποιητή και μέγας ο άθλος των μελετητών να ασχοληθούν με την ΟΔΥΣΕΙΑ, όπως τονίζει ο Πρεβελάκης (1958) αφού «ελάχιστοι
την έχουν διαβάσει ολόκληρη». Και ειλικρινά πώς να καταπιαστεί κανείς
με την «γλωσσική πλημμυρίδα της ΟΔΥΣΕΙΑΣ» (Γιακουμάκη, 1982), πέρα
από τα άλλα επίπεδα ανάγνωσής της –όπως υφολογικό, φιλοσοφικό κά. Η
ΟΔΥΣΕΙΑ στο μεταίχμιο έντονων κοινωνικο-πολιτικών αλλαγών εκφράζει
με ρυθμό γεωμετρικής προόδου τη δυναμική αποτύπωση της γλώσσας και
την προσπάθεια της δημοτικής να κυριαρχήσει σε διάφορους τομείς των
Νεοελλήνων.
Οι ήρωες αναπλάθονται ως αντιήρωες με σκοπό την ενδυνάμωση των
σύγχρονων ιδεών. Ο Οδυσσέας-Όμηρος παρουσιάζεται πολυμήχανος και
1

2

Στην πρώτη έκδοση του 1938, ο Καζαντζάκης τιτλοφορεί το επικό του ποίημα ΟΔΥΣΕΙΑ,
γράφοντας το με ένα «Σ». Γι’ αυτό το λόγο στην παρούσα ανακοίνωση, χρησιμοποιούμε
κι εμείς τον τίτλο του έπους με ένα «Σ», σεβόμενοι την ορθογραφική του επιλογή αυτή.
Από την άλλη, διαχωρίζεται από τον τίτλο του έπους του Ομήρου ΟΔΥΣΣΕΙΑ, που
γράφεται με δύο «Σ».
Καζαντζάκης, 1938: ‘το πιο ρωμαλέο παιδί της λύκαινας που η μάνα το ανέθρεψε ξέχωρα’.
Σε άλλα λεξικά ερμηνεύεται ως ‘ο μοναχικός, ο μόνος’.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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πολυταξιδεμένος, αντίθετα με τον Οδυσσέα-Καζαντζάκη που σκιαγραφείται κοσμοκαταλύτης –που θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ‘ο κατακτητής του κόσμου’– και κοσμοπαρωρίτης –που θα μπορούσε να ερμηνευτεί
ως ‘αυτός που έμεινε μέχρι αργά στον κόσμο τριγυρνώντας’ 3. Παρουσιάζεται λοιπόν ο καζαντζακικός Οδυσσέας ως ένας κατακτητής κι ως ένας
‘αλήτης’ –από το αρχαίο ρήμα ‘αλίσκομαι’– που πολύ απέχει από το σκοπό
του γυρισμού της πατρίδας, αλλά περισσότερο με την έννοια του ανθρώπου που τριγυρνούσε στον κόσμο με σκοπό να τον κατακτήσει και να τον
κυριεύσει –δηλ. ως ένας διαχρονικός Έλληνας.

2. Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΟΔΥΣΕΙΑΣ
«Η δημοτική γλώσσα είναι η πατρίδα μας»4 τόνιζε συνεχώς σε δημοσιεύματα και σε επιστολές του ο Καζαντζάκης και ως γνήσιος πατριώτης δεν
έκανε τίποτα άλλο από το να γράψει και την ΟΔΥΣΕΙΑ του σε δημοτική,
που ήταν για την εποχή του μια γλώσσα ισότιμη της επανάστασης.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΟΔΥΣΕΙΑ εκδόθηκε το 1938, μια περίοδο που η δημοτική δεχόταν οξύτατη επίθεση κι ο Καζαντζάκης όφειλε να
εμφανιστεί ως ένας αμείλικτος υπερασπιστής της. Ο Καζαντζάκης θέλει να
καταστήσει το ποίημά του τον αγωγό της μεταφοράς της δημοτικής γλώσσας στο στόμα των Νεοελλήνων.
Βέβαια, ο Καζαντζάκης ήθελε να δημιουργήσει μια απλουστευμένη
δημοτική, χωρίς τονιζόμενη λήγουσα, χωρίς διπλά σύμφωνα (Καζαντζάκης, 1938) και με άλλους παρόμοιους γραμματικούς κανόνες που ξεπερνούσαν και την δημοτική ελευθερία του Ψυχάρη (Μανδηλαράς, 1987).
Πολλές φορές όμως η γλωσσική του ελευθεριότητα, κατά την συγγραφή
του έπους, και το πάθος του για τον αγώνα υπέρ της δημοτικής τον οδηγούν
σε αναπόφευκτες ακρότητες. Ο ίδιος χαρακτηρίστηκε εργάτης της δημοτικής και η ΟΔΥΣΕΙΑ ήταν η προσπάθειά του να δημιουργήσει ένα λεξικό
με τύπους αποθησαυρισμένους ώστε να διασωθούν διαμέσου της λογοτεχνίας παρά να χαθούν από τον καιρό κι από τη λησμονιά των νεότερων
(Bien 1972, Γιακουμάκη 1982, Μανδηλαράς 1987).
Σχετικά με αυτήν την προσπάθειά του, ο Bien (1972) αναφέρει ότι ο
Καζαντζάκης θέλησε να κάνει την ΟΔΥΣΕΙΑ ένα έργο τέχνης, το δικό του
“magnum opus” και συνάμα ένα εγχειρίδιο δημοτικής, ένα θησαυρό, ένα
3

4

Εδώ θα μπορούσε κανείς να κάνει τη σύνδεση με το περίφημο ρεμπέτικο του Κατσαρού
«Ελληνική απόλαυσις» , όπου ο ήρωας, ένας ναυτικός, αναφέρεται ως ‘νυχτογυριστής’,
πράγμα περίεργο για κάποιον που ζει και πεθαίνει πάνω σε ένα καράβι.
Καζαντζάκης, 1941: σσ. 98-99.
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λεξικό5.
Τελικά, φαίνεται πως η αφύπνιση της ελληνικής συνείδησης του Καζαντζάκη άρχισε με τη δημοτική γλώσσα και με τις ιδιαιτερότητες που την
χειριζόταν. Ο γλωσσοπατριωτισμός του γεννήθηκε, μεγάλωσε και μέστωσε
διαμέσου της ΟΔΥΣΕΙΑΣ.

2.1 Αγωνία για τη λέξη
Ο Καζαντζάκης είχε μια έντονη αγωνία για την ανεύρεση της σωστής και
κατάλληλης διατύπωσης της έμπνευσής του και ήθελε να την εκφράσει με
την πιο δυσεύρετη και παράξενη λέξη.
Σε πολλές επιστολές του προς τον Πρεβελάκη (1984) ζητά τη βοήθειά
του στην αναζήτηση άγνωστων και νέων λέξεων6, ενώ ο ίδιος τις καταγράφει σε σημειωματάρια, κατηγοριοποιώντας τις με σκοπό να μπορούν να του
φανούν χρήσιμες. Πριν αρχίσει πάλι την ΟΔΥΣΕΙΑ θέλει νέα σοδειά από
λέξεις, καινούργιο γλωσσικό υλικό7. Εκείνο που τον βασανίζει περισσότερο είναι το ειδικό λεξιλόγιο. Συμβουλεύεται τον Ποριώτη για ναυτικούς
όρους8 και συζητά με τον Πρεβελάκη λέξεις στα γαλλικά και πώς αυτές
αποδίδονται στη δημοτική9. Σε ένα γράμμα του προς τον Στεφανίδη του
ζητά επίμονα να του βρει λέξεις για «το κυνήγι, την ψαρική, το καράβι, το
κρασί, τον ήλιο, τη βροχή, τη θάλασσα, τον έρωτα, τον πόλεμο» (Αλεξίου,
1978). Ακόμη, συμβουλεύεται βιβλία, περιοδικά και λεξικά σε διάφορες
γλώσσες, με σκοπό να αντλήσει γλωσσικό υλικό. Οτιδήποτε μπορεί να του
φανεί χρήσιμο στην συγγραφή του έπους του, το σημειώνει, το καταγράφει
και εμπλουτίζει το λεξιλογικό του πλούτο.
Όπως κάθε ποιητής δημιουργεί το δικό του γλωσσικό κανόνα, τη δική
του ατομική συγγραφική σφραγίδα, την προσωπική του ποιητική γραμματική, που του δίνει το δικαίωμα της έμπνευσης να εκφράζει και να εκπέμπει
το λογοτεχνικό του μήνυμα όπως ο ίδιος επιθυμεί (Μπαμπινιώτης 1991,
Μαθιουδάκης 2010). Κι όπως επισημαίνει κι ο Ανδριώτης (1959) «ο λογοτέχνης κρίνεται από τι νέο, τι προσωπικό, τι ολότελα δικό του ‘εκόμισε εις
την τέχνη’10, τόσο σε ιδέες όσο και σε εκφραστικά μέσα.»
5

Bien, 1972: σ.192, “make the Odyssey a demotic dictionary as well as a work of art”:
σ.202, “make his magnum opus, the Odyssey, a textbook of demotic, a thesaurus, a
dictionary”.
6 Πρεβελάκης, 1984: γράμμ. 75, σσ. 113-115.
7 Πρεβελάκης, 1984: γράμμ. 81, σσ. 129-130.
8 Πρεβελάκης, 1984: γράμμ. 21, σσ. 37-39.
9 Πρεβελάκης, 1984: γράμμ. 93, σσ. 160-163.
10 Ο Ανδριώτης δανείζεται τον τίτλο από το ποίημα του Καβάφη του 1921 Εκόμισα εις την
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2.2 Διάλεκτος Κρητική ή Πανελλήνια Γλώσσα (;)
Ο Καζαντζάκης δεν αρκείται στις οικείες του λέξεις αλλά αναζητά να
εγκλωβίσει στον στίχο του εκφράσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Στόχος του είναι να δημιουργήσει μια ενιαία πανελλήνια γλώσσα συνδυάζοντας λέξεις από όλες τις διαλέκτους και να κάνει μια γλωσσολογική
επανάσταση δημιουργώντας μια νέα δημοτική.
Όπως είναι φυσικό, γεννημένος και αναθρεμμένος στην Κρήτη, κάνει
χρήση λέξεων και διαλεκτικών σχημάτων από την ιδιαίτερη πατρίδα του
στη συγγραφή της ΟΔΥΣΕΙΑΣ. Ο ίδιος παραδέχεται πως είχε υιοθετήσει
μερικές κρητικές λέξεις11, αλλά θεωρούσε ότι είχε υποτάξει τον μηχανισμό της γλώσσας του στους πανελλήνιους κανόνες (Πρεβελάκης, 1958).
Παρόλα αυτά, δεν καταφέρνει να απαλλαγεί από την κατηγορία ότι η
ΟΔΥΣΕΙΑ είναι γραμμένη σε κρητική διάλεκτο. Το κρητικό ιδίωμα είναι
ευδιάκριτο στους στίχους της ΟΔΥΣΕΙΑΣ (Γιακουμάκη 1982, ΦιλιππάκηWarburton 1978) κι αν όχι σαν ατόφιες αποκλειστικά κρητικές λέξεις, ως
δύναμη δημιουργίας ιδιολέκτων, σύνθετων λέξεων, ακόμα και με τη χρήση
κρητικοφανών λέξεων. Δέχεται επιρροές από γραπτά κείμενα της κρητικής
λογοτεχνίας (Ερωτόκριτος, Κρητικό Θέατρο κά), τα οποία έχει μελετήσει με
επιμέλεια, από ιδιωματικές φράσεις, από δημοτικά τραγούδια της Κρήτης,
ριζίτικα και μαντινάδες.
Ο Καζαντζάκης, βέβαια, δανείζεται ιδιωματικά στοιχεία –λέξεις, φράσεις,
τραγούδια– κι από άλλες περιοχές της Ελλάδας και κυρίως από τη Μάνη,
Νάξο, Ρόδο, Κύπρο, Ήπειρο κά. Για άλλη μία φορά αναδεικνύεται πιστός
εργάτης της ελληνικής γλώσσας, ένας λαογλωσσολόγος όπου γνώρισε τα
ελληνικά ιδιώματα και με σύνεση τα αφομοίωσε και τα ανάπλασε.
Από την άλλη μεριά, τώρα, η Γιακουμάκη (1982) αναφέρει κατηγορηματικά ότι «η γλώσσα της ΟΔΥΣΕΙΑΣ είναι η κρητική διάλεκτος» και πάνω σε
αυτή –συμπληρώνουμε εμείς– ο ποιητής χτίζει τις υπόλοιπες διαλέκτους
και προσπαθεί να κατακτήσει τη μεγάλη ιδέα της πανελλήνιας γλώσσας.

2.3 Νεολογισμοί
Ο Καζαντζάκης ισχυρίζεται ότι είχε δημιουργήσει μόλις μερικές νέες λέξεις
(Καζαντζάκης 1938, Πρεβελάκης 1958, Πρεβελάκης 1984, Μανδηλαράς
Τέχνην.
11 Καζαντζάκης, 1943: σ. 1030.
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1987) και μάλιστα μόνο στις περιπτώσεις που χρειαζόταν να δημιουργηθεί μια νέα λέξη. Αντίθετα, αρκετοί μελετητές (Ανδριώτης 1959, Γιακουμάκη 1982, Μαρινάκης 2004) σημειώνουν ότι η ΟΔΥΣΕΙΑ έχει πλήθος
ιδιολέκτων, γλωσσοπλαστικών γεννημάτων νεολογισμών. Το μεγάλο όγκο
νεολογισμών αυτών τον διαπιστώνουμε κι εμείς κατά τη γλωσσολογική
μας μελέτη.
Ο Καζαντζάκης συνεχώς τονίζει ότι οι περισσότερες λέξεις είναι από
το στόμα του λαού, γι’ αυτό κι έχουν μια τέτοια πλαστικότητα (Πρεβελάκης 1958, 1984), ενώ προτιμά τη χρήση ιδιωματικών τύπων ως πιο έντονα
εκφραστικούς. Χρησιμοποιεί τις λέξεις με μια ιδιαίτερη αγάπη ως φορείς
των ξεχωριστών του νοημάτων. Προτιμά να συνθέτει και να παράγει λέξεις
γιατί γοητεύεται από την σπανιότητα της ύπαρξής τους. Ρήματα, επίθετα,
ουσιαστικά, επιρρήματα γεννιούνται και αναγεννιούνται από ένα λογοτεχνικό μυαλό που απέχει πολύ από την επιστήμη της γλωσσολογίας –όπως
αυτή αναπτύσσεται θεωρητικά–, αλλά ο Καζαντζάκης παρουσιάζεται ως
ένας γλωσσολόγος του δρόμου, ένας γλωσσοταξιδευτής που συλλέγει και
δημιουργεί λέξεις, όχι αυθαίρετα, αλλά με πάθος: ένα πάθος που πηγάζει
από την πραγματική αγάπη του για τη γλώσσα.
Παρόλο που ο ίδιος θεωρεί τον εαυτό του περισσότερο συλλέκτη-καταγραφέα παρά γλωσσοπλάστη-δημιουργό, αναρωτιόμαστε ποιο επιχείρημα
θα έβρισκε ο Καζαντζάκης, αν ζούσε σήμερα, να μας πείσει ότι οι 10.000
νεολογισμοί ή καλύτερα μη καταγεγραμμένες λέξεις που έχουμε αποθησαυρίσει μελετώντας την ΟΔΥΣΕΙΑ είναι όλες παρμένες από το στόμα του
λαού; Κάποιες ίσως να είναι, αλλά οι περισσότερες πιστεύουμε ότι είναι
δημιουργήματα του ποιητή. Πιθανολογούμε, λοιπόν, ότι ο Καζαντζάκης
δεν θεωρούσε γλωσσοπλαστικές και δικές του τις λέξεις που έφτιαχνε
σύμφωνα με τους κανόνες σύνθεσης και παραγωγής λέξεων.

3. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
Μέσα στο θησαυρό της ΟΔΥΣΕΙΑΣ βρίσκει κανείς χαρακτηρισμούς για
τους ήρωές του με καινοφανή επίθετα και ουσιαστικά όπου δημιουργούν
πολλά προβλήματα κατανόησης αλλά βέβαια και μια ιδιαίτερη μαγεία
ανακάλυψης.
Συγκεκριμένα, για τον πρωταγωνιστή του ποιήματος, τον Οδυσσέα,
υπάρχουν περισσότερα από διακόσια επίθετα12 και ουσιαστικά μέσα στο
έπος για να τον χαρακτηρίσουν. Όλα ένα προς ένα διαλεγμένα, ένα προς
ένα τοποθετημένα στην κατάλληλη θέση για να δημιουργούν κάθε φορά
12 Πρεβελάκης, 1958: σχόλιο 177, σ. 312.
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μια ιδιαίτερη αίσθηση για την ταυτοποίηση του ήρωα με τις πράξεις του.
Ήταν δύσκολο έργο, ουσιαστικά αδύνατον σε μία μόνο παρουσίαση, να
περιγράψουμε τον Οδυσσέα από τις επιθετικές λέξεις και των εικοσιτεσσάρων ραψωδιών. Γι’ αυτό το λόγο επιλέξαμε τις αρχικές ραψωδίες Α΄ και
Β΄ που περιγράφουν τον πρωταγωνιστή λίγο πριν φύγει από την Ιθάκη,
καθώς και την καταληκτική ραψωδία Ω΄, εκεί όπου ο ήρωας είναι κρεμασμένος σε ένα παγόβουνο με συντροφιά το Χάρο, λίγο πριν αφήσει την
τελευταία του πνοή.
Ο Οδυσσέας του Καζαντζάκη δεν προσομοιάζει με τον ηθικό πρωταγωνιστή του Ομήρου. Ο ομηρικός Οδυσσέας παρουσιάζεται νοσταλγός
της πατρίδας, ενώ ο καζαντζακικός ήρωας νοσταλγός της ελευθερίας.
Ο ομηρικός ήρωας αναζητά ατέρμονα τον γυρισμό στην πατρίδα, ενώ ο
καζαντζακικός Οδυσσέας αναζητά την αλήθεια, την αθάνατη πηγή, τον
ίδιο τον Θεό.
Πάνω σε αυτές τις διαφορές σκιαγραφείται κι ο χαρακτήρας του Οδυσσέα-Καζαντζάκη: Ο ήρωας παρουσιάζεται ως ένας αβόλευτος μονιάς,
μοναχικός αδροσύντυχος αφέντης του εαυτού του και συνάμα σαν βαριοκοπαδάρης αρνοτσέλιγκας που οδηγάει τους συντρόφους του σε άγνωστες περιπέτειες. Φανερώνεται ως ένας πολυπλάνητος καστροκαταλύτης.
Το θρασερό πολύκλαρο μυαλό του για άλλη μία φορά τον βασανίζει
και γίνεται βαριόχνοτος διπλοβοσκός ανθρώπων και ζώων. Ανασκουμπώνει τις βρυγιασμένες του παλάμες και δυναμώνει τα αρμυροφαγωμένα
χεροπόδαρά του. Απ’ την κορφή του κεφαλιού του, από τα καπυρά του τα
μαλλιά σύγκλαρος καίγεται από τα μέσα ως τα έξω με επιθυμία μακριά να
ταξιδεύσει κι ως γαβαθάς που τη ζωή του ξέρει να γλεντά, ορμάει, κατασπαράζει τα πάντα: αισθήματα, ιδανικά κι ανθρώπους.
Κρεμάει το τόξο του στις μαλλιαροκουτάλες κι αποχωρίζεται την
πατρίδα του, αφήνοντας πίσω του ξανά την έρμη του γυναίκα, με μόνο
του σκοπό να γίνει θεοφονιάς και γαύρος κλεφταράς της άπιαστης ιδέας,
της αθάνατης πηγής. Αράθυμος, χιλιολογίτης δράκος συντάσσεται με τους
συντρόφους του τους διαλεχτούς και προσπαθεί να γίνει γοργοβλέφαρος
πρωτολάτης των καιρών. Ο νους του παιγνιώτης και αυτός αϊτοβούλης
που πια δεν τον χωρά καμιά κορφή του κόσμου.
Ως κλωθονούσης μηχανεύεται κι ως γοργονούσης πράττει να γίνει άξιος
δοξαράς, εφτάψυχος να κυριεύσει το θάνατο. Χτυπά την ύστατη στιγμή τα
πετρογόνατά του, θεριόχνοτος, αφηνιασμένος χαροδόξαρος, τον Μαύρο
όμως δεν μπορεί πια να τον νικήσει. Αφήνεται νεκρός ο κοσμοπαρωρίτης
στης μοναξιάς την ψύχρα κι ως κοσμοκαταλύτης αντρίκια χάνεται.
Παρά την ήττα του, ο ήρωας καταφέρνει να τον θυμούνται όλοι ως τον
Ένα τον αγαπό, Δυσσέα.
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4. Η ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΥΣΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
4.1 Στρατηγική ικανότητα
Το ερώτημα που αβίαστα έρχεται τώρα είναι κατά πόσον η συναρπαστική
ταυτότητα του Οδυσσέα, του Δυσσέα13, είναι κατανοητή και προσβάσιμη
στους νέους και μεγαλύτερους δυνάμει αναγνώστες της ΟΔΥΣΕΙΑΣ. Με
άλλα λόγια, οι επιθετικοί προσδιορισμοί, που χρησιμοποιεί ο Καζαντζάκης είναι αρκετά διαφανείς για να γίνουν αντιληπτοί από τον μη-ειδικό
αναγνώστη; Το ερώτημα αυτό τίθεται έτσι επειδή αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα της επιθετικής ταυτότητας του Οδυσσέα στη συγκεκριμένη
μελέτη. Κάλλιστα, όμως, θα μπορούσε να αφορά και οποιοδήποτε γλωσσικό θέμα μέσα στο έργο.
Πώς λοιπόν ο νεαρός, κυρίως, αναγνώστης του 21ου αιώνα θα προσεγγίσει αυτό το έργο; Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ μπαίνει ένα γλωσσολογικό ζήτημα, ή καλύτερα ένα ψυχογλωσσικό, αυτό των στρατηγικών
ανάγνωσης.
Ο όρος ‘στρατηγική’ είναι πλέον της μόδας: πολιτική, διαπραγματευτική, οικονομική στρατηγική. Ουσιαστικά αντικατέστησε τη λέξη ‘μέθοδος’.
Τι εννοούμε όμως με τον όρο ‘στρατηγική’ στη γλώσσα;
– «Σύνολο βημάτων και παιδαγωγικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά τη γλωσσική διδασκαλία προκειμένου να επιτευχθεί ένας δεδομένος παιδαγωγικός σκοπός».
– «Σύνολο τεχνικών που χρησιμοποιεί ο μαθητής προκειμένου να
‘αποκτήσει’, να ενσωματώσει και να επαναχρησιμοποιήσει τη γλώσσαστόχο (την ξένη γλώσσα)».
Όπως είναι σαφές, ο 1ος ορισμός αφορά ξεκάθαρα στον/την διδάσκοντα/ουσα ενώ ο 2ος στον/την μαθητή/τρια. Κατά συνέπεια ο όρος στρατηγική στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να αφορά τόσο τον/την
δάσκαλο/α όσο και τον/την μαθητή/τρια. Άλλωστε αυτοί οι δυο πόλοι
της μάθησης συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και είναι αναπόσπαστα δεμένοι μεταξύ τους. Ενώ αποτελούν τα άκρα, τους πόλους ενός
συνεχούς διαστήματος τα όρια μεταξύ τους είναι απολύτως ασαφή (fuzzy).
13 Ο Καζαντζάκης την ΟΔΥΣΕΙΑ προσφωνεί τον ήρωά του άλλοτε ‘Οδυσσέα’ κι άλλοτε
‘Δυσσέα’. Είναι σύνηθες στις διαλέκτους να εκπίπτει το πρώτο γράμμα αν είναι φωνήεν.
Παρόμοια όπως το Ιωάννης-Γιάννης, Ιωσήφ-Σήφης, Ειρήνη-Ρηνιώ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στον Ερωτόκριτο κι ο Κορνάρος προσφωνεί τον ήρωα του ‘Ρωτόκριτο’.
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Με άλλα λόγια, οι ρόλοι πολλές φορές εναλλάσσονται ή θα έπρεπε να
εναλλάσσονται. Γεγονός πάντως αποτελεί ότι η αρμονία στη σχέση τους
εξασφαλίζει την τελική νίκη.
Κατά την Kambakis-Vougiouklis (1992a) η στρατηγική ικανότητα
αποτελείται από τρία, τουλάχιστον, είδη στρατηγικών: τις στρατηγικές
επεξεργασίας, τις στρατηγικές επικοινωνίας, και τις στρατηγικές μάθησης.
Στη συγκεκριμένη παρουσίαση θα ασχοληθούμε μόνο με τις στρατηγικές
επεξεργασίας (processing strategies), επειδή είναι αυτές κυρίως που εμπλέκονται στη διαδικασία της ανάγνωσης κειμένου.

4.1.1 Στρατηγικές επεξεργασίας – processing strategies
Ο όρος στρατηγικές επεξεργασίας αναφέρεται στους τρόπους με τους οποίους οι ομιλητές εκμεταλλεύονται την γλωσσική και διαλεκτική τους γνώση
για να επικοινωνήσουν με άλλους ομιλητές σε πραγματικό χρόνο. Οι Clark
και Clark (1977) τον χρησιμοποιούν για να συμπεριλάβουν όλους τους
τύπους των ψυχογλωσσικών στρατηγικών απόδοσης που ενεργοποιούνται κατά τη διαδικασία της ακρόασης (listening), της ομιλίας (speaking),
της γραφής (writing) και της ανάγνωσης (reading) τόσο ενός/μιας Φυσικού/ής Ομιλητή/τρια (ΦΟ) όσο και ενός/μιας Μη Φυσικού/ής Ομιλητή/
τριας (ΜΦΟ).
Στην παραγωγή (production), η έλλειψη άνεσης στον λόγο, για παράδειγμα, μπορεί να σημαίνει ότι ο/η ΦΟ ή ο/η ΜΦΟ μιας γλώσσας, δυσκολεύεται με τις διαδικασίες παραγωγής λόγου.
Στην πρόσληψη (reception), που μας ενδιαφέρει εδώ, εντοπίζονται
δύο ειδών διαδικασίες: (α) η αντίληψη και (β) η κατανόηση. Η αντίληψη,
σύμφωνα με την ψυχολογία, είναι μία σύνθετη λειτουργία με την οποία ο
άνθρωπος αποκτά γνώση της πραγματικότητας είτε άμεσα με τις αισθήσεις του είτε έμμεσα με παρέμβαση της λογικής. Σύμφωνα με την γλωσσολογία τώρα, η αντίληψη έχει σχέση με τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί
ο/η αναγνώστης/στρια ή ο/η ακροατής/τρια στην προσπάθειά του/της να
αναγνωρίσει μονάδες της γλωσσικής ικανότητας (φωνολογίας/ορθογραφίας). Από την άλλη πλευρά, η κατανόηση αναφέρεται σε διαδικασίες που
δίνουν την δυνατότητα στον/στην αναγνώστη/στρια ή ακροατή/τρια να
καταλάβει τη σημασία μιας έννοιας ή τις σχέσεις που συνδέουν τις έννοιες
μεταξύ τους καθώς και τις αιτίες και τα αποτελέσματα που διαμορφώνουν
μια κατάσταση. Αυτές οι διαδικασίες στην ορολογία της σύγχρονης ψυχογλωσσολογίας ονομάζονται στρατηγικές ανάγνωσης.
Το πλέον ολοκληρωμένο πρότυπο (μοντέλο) ανάγνωσης είναι αυτό
του Goodman, πιο γνωστό ως κατωφερές μοντέλο (top-down model of
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processing). Ο Goodman (1967), ορίζει την ανάγνωση ως «ένα ψυχογλωσσικό παιχνίδι εικασιών». Πιστεύει ότι οι ικανοί/ές αναγνώστες/στριες
μαντεύουν για το τι πληροφορίες θα προκύψουν στο κείμενο. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα η ανάγνωση να γίνεται μια διαδικασία εξέτασης υποθέσεων,
που επιβεβαιώνονται ή απορρίπτονται. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται έως ότου οι αναγνώστες/στριες ικανοποιηθούν από το μάντεμά τους.
Αυτό το «ψυχογλωσσολογικό παιχνίδι μαντέματος» εξαρτάται από τους
σκοπούς των αναγνωστών/στριών.
Όσον αφορά σε συγκεκριμένες στρατηγικές ανάγνωσης-επεξεργασίας κειμένου τώρα, υπάρχουν πολλές. Ο/η αναγνώστης/στρια πρέπει να
μάθει, ουσιαστικά να διδαχτεί, να χρησιμοποιεί την κατάλληλη κάθε φορά
ανάλογα με τον στόχο του και το είδος του κειμένου. Μεταξύ αυτών, το
μάντεμα (guessing), ως μία από τις πιο παραγωγικές δεξιότητες στην κατανόηση γραπτού κειμένου, αποτελεί το κομβικό σημείο που συνδέει τις
στρατηγικές επεξεργασίας αυτού του είδους με τις στρατηγικές μάθησης
και τις στρατηγικές επικοινωνίας στην κατανόηση (Kambakis-Vougiouklis,
1990, 1992b, 1993a/b).
Από την άλλη πλευρά, η χρήση λεξικού αποτελεί πάντα μία σταθερή
αξία, η οποία όμως, όπως και το μάντεμα, δεν είναι αυταπόδεικτες. Αντίθετα ο δάσκαλος, με την ευρύτερη έννοια του όρου, πρέπει να διδάξει
αυτές τις δύο στρατηγικές στους μαθητές/τριες.

4.2 Τα ασαφή σύνολα στην ανάγνωση
και αξιολόγηση λογοτεχνικού κειμένου
Ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα αποτελεί η ασάφεια της λογοτεχνικής –αλλά και γενικότερα της γλωσσικής– επικοινωνίας της σημασίας. Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η σημασία όπως αυτή προσλαμβάνεται
από τον κάθε αναγνώστη είναι μία ασαφής (fuzzy) περιοχή. Η ασάφεια δεν
αποτελεί πρόβλημα, αντίθετα είναι μέρος της γοητείας της διαφορετικότητας. Άλλωστε η γλώσσα είναι συνολικά μία ασαφής περιοχή.
Μεθοδολογικά, η αντικειμενικοποίηση του υποκειμενικού, προκειμένου να μετρηθεί κατά κάποιον τρόπο και να εντοπιστούν τυχόν κανονικότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία, ίσως
για κάποιους θεωρείται αδύνατη έως και βλασφημία. Όμως, η αξιολόγηση
των απαντήσεων των μαθητών/τριών σε ερωτήσεις κατανόησης κειμένου
και ακόμη πιο συγκεκριμένα στην κατανόηση της σημασίας συγκεκριμένων λέξεων, όχι για βαθμολόγηση αλλά για εξοικείωση με το διάβασμα,
είναι εκ των ουκ άνευ. Το να βαθμολογείται μία απάντηση με άριστα όταν
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είναι η προτεινόμενη ή αυτή που ο/η διδάσκων/ουσα θεωρεί ορθή και όλες
τις άλλες λάθος, αποτελεί διαδικασία άχρηστη, άδικη και άστοχη. Κι αυτό
γιατί τόσο στην καθημερινή γλώσσα όσο και στη λογοτεχνία υπάρχουν
ερμηνείες περισσότερες της μίας, άλλη λιγότερο άλλη περισσότερο ακριβής αλλά εντός του γενικότερου σημασιολογικού πεδίου το οποίο είναι
εγγενώς ασαφές. Από την άλλη πλευρά, η κλιμακούμενη παραδοσιακή
βαθμολογία από 1 έως 20 στη μέση εκπαίδευση ή από 1 έως 10 στο δημοτικό και στο πανεπιστήμιο ταλάνισε επί δεκαετίες διδάσκοντες και διδασκομένους. Αλλά και πάλι, πώς να αξιολογήσεις μία απάντηση σε ερώτηση
που αφορά τη λογοτεχνία μ’ αυτόν τον τρόπο; Όσο για τις κλίμακες Likert,
αυτές προσφέρουν μια διαφορετική αντιμετώπιση αντί του ‘σωστό-λάθος’
και χρησιμοποιούνται κατά κόρον από ερευνητές/τριες. Όμως, έχουν κι
αυτές αρκετά μειονεκτήματα τόσο στη διαδικασία όσο και στην επεξεργασία, όπως η δυσκολία της κατανόησης εκ μέρους των υποκειμένων μιας
έρευνας των λεπτών σημασιολογικών διαφορών μεταξύ των διαφορετικών
διαβαθμίσεων μιας κλίμακας. Για παράδειγμα, οι λιγότερο εκλεπτυσμένοι
ομιλητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ διαβαθμίσεων όπως ‘αρκετά σίγουρος’, ‘σχεδόν σίγουρος’ και ‘απολύτως σίγουρος’
και χρειάζεται χρόνος και κόπος για να το καταλάβουν, πολλές φορές εις
βάρος της έρευνας αυτής καθ’ αυτής.
Μια εναλλακτική μέθοδο αξιολόγησης, η οποία αφορά στη χρήση της
ράβδου (bar), ενός εργαλείου ‘δανεισμένου’ από τη θεωρία των ασαφών
συνόλων (fuzzy sets)14, αντί της κλίμακας Likert, προτείνουν οι Vougiouklis και Vougioukli (2008). Η μέθοδος αφορά την αντικατάσταση της κλίμακας Likert με τη ‘ράβδο’ –δηλαδή ένα συνεχές– στην οποία στο αριστερό
άκρο υπάρχει το 0 και στο δεξιό άκρο το 1, ως εξής:
0_________________________________________1
Ο/Η ερωτώμενος/η, αντί να επιλέξει μία βαθμίδα της κλίμακας, καλείται να τμήσει (‘κόψει’) κάθετα το σημείο της ράβδου το οποίο θεωρεί ότι
εκφράζει την απάντησή του/της στο συγκεκριμένο ερώτημα.
Όποιος καλείται να απαντήσει δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση
και δεν μπαίνει στην διαδικασία να διακρίνει την, έτσι κι αλλιώς, δυσδιάκριτη διαφορά μεταξύ δυο διαβαθμίσεων της κλίμακας. Αυτή η διαδικασία
μπορεί να αναπαρασταθεί με την προσπάθεια ενός αυτοκινήτου να ανέβει
μια σκάλα (Likert) ή ένα κεκλιμένο επίπεδο (ράβδος).
Το σημαντικότερο, όμως, ρόλο εδώ παίζει ο ψυχολογικός παράγων
επειδή ο/η ερωτώμενος/η θέτει μια κάθετη γραμμή στη ράβδο-συνεχές
14 Zadeh, 1965.
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(continuum) [0,1], βασιζόμενος/η κυρίως στη διαίσθησή του, που εκείνη
τη συγκεκριμένη στιγμή καθορίζει το ακριβέστερο σημείο. Η ράβδος δίνει
τη δυνατότητα της ασαφούς (fuzzy) συμπεριφοράς αφού στην ουσία ζητά
μια απεικόνιση στo διάστημα [0,1] αντί της σαφούς απάντησης 0 ή 1.

4.3 Προηγούμενη έρευνα
Είναι γεγονός ότι η ‘παραξενιά’, η ιδιαιτερότητα του λεξιλογίου είναι το
κύριο σημείο δυσκολίας που συναντά ο μέσος αναγνώστης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Γιακουμάκη (1982): «Σε κάθε μορφή τέχνης το νέο παραξενεύει, προκαλεί σχόλια». Είναι φυσικό λοιπόν ένα έπος γεμάτο από παράξενες λέξεις είτε γλωσσοπλαστικές είτε ιδιωματικές να προκαλεί δυσκολίες
κατανόησης. Το θέμα της ιδιομορφίας δεν αφορά μόνο στο λεξιλόγιο αλλά
και στην ορθογραφία και τη γραμματική (Bien 1972, Σιδεράς 1983, Μανδηλαράς 1987), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα στην
ανάγνωση του έπους. Επιγραμματικά, όπως σχολιάζει ο Σιδεράς (1983, σ.
156) ένα έπος με «μείξη τύπων και εκφράσεων» και με «δόση υπερβολών»
στη γλώσσα του δεν θα μπορούσε να γίνει κατανοητό και φυσικά να βρει
εφαρμογή και διάδοση στους λογοτεχνικούς κύκλους, πόσο μάλλον στον
‘μέσο αναγνώστη’ και πολύ περισσότερο στον μαθητή/τρια.
Οι Mathioudakis και Kambaki-Vougioukli (2009) και ο Mathioudakis (2009) σε δύο πιλοτικές έρευνες που πραγματοποίησαν σε νεαρούς
αναγνώστες –η πρώτη σε φοιτητές Ελληνικής Φιλολογίας και η δεύτερη
σε μαθητές Β΄ Λυκείου– ερευνούν εάν και κατά πόσον οι νεαροί, που είναι
δυνάμει αναγνώστες του έπους, εφαρμόζουν κάποιες στρατηγικές συνειδητά ή ασύνειδα. Συγκεκριμένα, καλούνται να συμμετέχουν σε μία έρευνα
με λεξιλόγιο της ΟΔΥΣΕΙΑΣ του Καζαντζάκη, όπου έχουν να απαντήσουν
(α) σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice) και (β) σε ερωτήσεις ελεύθερου μαντέματος (guessing). Ακόμη, πρέπει να δηλώσουν και τον
βαθμό βεβαιότητάς τους ότι μάντεψαν σωστά με τη χρήση της ράβδου αντί
της κλίμακας Likert. Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνών δείχνουν
ότι οι νεαροί αναγνώστες τα καταφέρνουν αρκετά καλά και με τους δύο
τρόπους ερωτήσεων και ακόμη ότι αισθάνονται και αρκετά σίγουροι με την
ορθότητα των απαντήσεών τους, ότι δηλαδή μάντεψαν σωστά.

5. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η έλλειψη προηγούμενης έρευνας όσον αφορά στην κατανόηση της γλώσ-
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σας της ΟΔΥΣΕΙΑΣ, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε εμείς προσωπικά
κατά την διεξαγωγή των ερευνών μας, όταν δεν είχαμε κάποιες αναφορές
από άλλους ερευνητές/τριες αλλά και οι δυσκολίες κατά την ανάγνωσή
της, μας ώθησαν στο να πραγματοποιήσουμε ακόμη μια πιλοτική έρευνα.
Αυτή τη φορά μας απασχολεί ο άλλος πόλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο/η εκπαιδευτικός. Σ’ αυτήν την τρίτη κατά σειρά πιλοτική, λοιπόν,
προσπαθούμε να διερευνήσουμε σε ποιο βαθμό οι λέξεις που χρησιμοποιεί
ο Καζαντζάκης στο επικό του ποίημα για να χαρακτηρίσει τον κεντρικό του
ήρωα, τον Οδυσσέα, μπορούν να κατανοηθούν και να ερμηνευτούν από
νέους επιστήμονες φιλόλογους. Το ζήτημα αυτό αποτελεί ταμπού, κατά
κάποιο τρόπο, επειδή στο ελληνικό δασκαλοκεντρικό σύστημα ο/η δάσκαλος/α θεωρούνται αυθεντίες και παντογνώστες. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν
ισχύει ούτε θα μπορούσε να ισχύσει υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Εκείνο
που μας ενδιαφέρει είναι να διαπιστώσουμε αν οι φιλόλογοι γνωρίζουν τη
γλώσσα του Καζαντζάκη, αν έχουν συνειδητή ή ασύνειδη γνώση στρατηγικής ανάγνωσης και πώς νιώθουν απέναντι στη γλώσσα του Καζαντζάκη.
Κι αυτό γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι εάν οι φιλόλογοι δεν γνωρίζουν
τη γλώσσα του Καζαντζάκη, και ακόμη περισσότερο, αν τη φοβούνται, θα
περάσουν το ίδιο συναίσθημα και στους μαθητές.
Προκειμένου να διαπιστώσουμε αν και σε ποιο βαθμό οι φιλόλογοι (α)
μπορούν να κατανοήσουν τη γλώσσα του Καζαντζάκη, (β) κάνουν χρήση
κάποιων στρατηγικών όπως η χρήση του λεξικού ή/και το μάντεμα και (γ)
αισθάνονται σίγουροι/ες με τις επιλογές τους, διεξαγάγαμε μία πιλοτική
έρευνα στην οποία επίσης χρησιμοποιούμε τη ράβδο ως εργαλείο αυτόαξιολόγησης των υποκειμένων αλλά και ως εργαλείο αξιολόγησης των
υποκειμένων από τους ερευνητές.

6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
6.1 Υποκείμενα
Το δείγμα της έρευνάς μας αποτελούν είκοσι νέοι επιστήμονες φιλόλογοι
–δέκα άντρες και 10 γυναίκες– ηλικίας από 25-35 χρονών. Παρόλο που
το δείγμα μας δεν είναι αριθμητικά μεγάλο, φροντίσαμε να υπάρχει ποικιλία ως προς τον τόπο προέλευσης των υποκειμένων, όπως Κρήτη, Αττική,
Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία κά. Όλα τα υποκείμενα της έρευνας διδάσκουν σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε σε δημόσια ή ιδιωτικά
σχολεία είτε σε ιδιωτικά φροντιστήρια.
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6.2 Εργαλεία
Επιλέξαμε τις ραψωδίες Α΄, Β΄ και Ω΄ της ΟΔΥΣΕΙΑΣ του Νίκου Καζαντζάκη που είναι η αρχή και το τέλος του έπους, όπως ακριβώς ήταν και η
επιλογή μας για την παρουσίαση της επιθετικής ταυτότητας του ήρωά μας
στη συγκεκριμένη ανακοίνωση.
Από τις ραψωδίες Α΄, Β΄, Ω΄ επιλέξαμε επίθετα-ουσιαστικά που χαρακτηρίζουν τον Οδυσσέα στο έπος και παρουσιάζουν σημασιολογικό ενδιαφέρον. Τελικά, καταλήξαμε στο ερωτηματολόγιο μας να διερευνήσουμε τη
σημασία είκοσι λέξεων που να προσδιορίζουν τον ήρωά μας.

6.3 Σχεδιασμός
Για την πιλοτική μας έρευνα, χωρίσαμε τις μεταβλητές μας σε ανεξάρτητες και εξαρτημένες. Οι εξαρτημένες μεταβλητές (dependent variables, DV)
είναι (α) η ορθότητα των απαντήσεων και (β) η βεβαιότητα των υποκειμένων για τις απαντήσεις που τελικά έδωσαν. Οι ανεξάρτητες μεταβλητές
(independent variables, IV) είναι (α) οι πειραματικές μεταβλητές, που είναι
οι ερωτήσεις με τις λέξεις προς ερμηνευτική προσέγγιση. Οι ερωτήσεις
ήταν ελεύθερου μαντέματος, οπότε τα υποκείμενα έπρεπε να φανταστούν
τη σημασία κάθε λέξης, διερευνώντας όλα τα στοιχεία, το συγκείμενο,
την ανάλυση της λέξης, τους πιθανούς συσχετισμούς με άλλες παρόμοιες
λέξεις κά, με άλλα λόγια ψάχνοντας για εσωτερικούς και εξωτερικούς
υπαινιγμούς, προτού πάρουν την τελική απόφαση για την σωστή –κατά
τη γνώμη τους– ερμηνεία. (β) οι υποκειμενικές μεταβλητές: i) το φύλο, ii) η
ηλικία, iii) οι γλώσσες ή διάλεκτοι της ελληνικής, που μπορούν τα υποκείμενα να μιλήσουν ή να καταλάβουν.

6.4 Διαδικασία
Τα υποκείμενα έλαβαν το ερωτηματολόγιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς κι ένα παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε
να απαντήσουν στις ερωτήσεις όσον αφορά την ερμηνεία, αλλά και το πώς
θα σημείωναν-‘έκοβαν’ τη ράβδο για να δηλώσουν τη βεβαιότητά τους για
τις απαντήσεις που θα έδιναν.
Ο χρόνος που τους δόθηκε ήταν μόλις μία (1) ώρα, μέσα στην οποία
όφειλαν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις, να σημειώσουν τη βεβαιό-
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τητά τους για τις απαντήσεις που έδωσαν σημειώνοντας πάνω στη ράβδο
και, τέλος, να αποστείλουν πίσω ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιό τους.
Τα υποκείμενα, αφού έγραψαν τις ερμηνείες τους –μονολεκτικά ή περιφραστικά–, σημείωσαν πόσο σίγουροι/ες ήταν για την κάθε μία από τις
απαντήσεις τους πάνω σε ένα συνεχές [0,1], όπου 0=καθόλου σίγουρος/η
και 1=απόλυτα σίγουρος/η. Ουσιαστικά, τα υποκείμενα έπρεπε να ‘κόψουν’
τη ράβδο στο σημείο που δήλωνε τη βεβαιότητά τους, όπως ακολούθως:
καθόλου
απόλυτα
0____________________________________1
σίγουρος/η
σίγουρος/η
0___/_/_/_/_/_/______/______/_/_/_/_______/___/_/____1
καθόλου σίγουρος/η
απόλυτα σίγουρος/η

6.5 Βαθμολόγηση της ορθότητας και της βεβαιότητας
Στο στάδιο της βαθμολόγησης της ορθότητας και της βεβαιότητας, αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε την παρακάτω μέθοδο βαθμολογίας:
(α)
Όσον αφορά τη βεβαιότητα, αφού λάβαμε τις απαντήσεις των
υποκειμένων, χωρίσαμε το συνεχές-ράβδο σε πέντε μέρη από το Μηδέν
(0=είμαι καθόλου σίγουρος/η) έως το Τέσσερα (4=είμαι απόλυτα σίγουρος/η). Η διευκόλυνση που μας προσφέρει η ράβδος είναι ότι αν αργότερα
θελήσουμε μια πιο λεπτομερή ανάλυση των αποτελεσμάτων, μπορούμε να
τη χωρίσουμε σε οκτώ, δέκα, είκοσι κτλ. μέρη.
(β)
Όσον αφορά στην ορθότητα, για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις απαντήσεις των υποκειμένων μας βασιστήκαμε στη θεωρία
των ασαφών περιοχών, με την οποία προσπαθούμε να αντικειμενικοποιήσουμε την υποκειμενικότητα. Επειδή στη λογοτεχνία, έτσι κι αλλιώς, δεν
μπορούμε να αναφερόμαστε σε μία μόνο ερμηνευτική προσέγγιση μιας
λέξης, επιλέξαμε κι εδώ μια βαθμολογία από το Μηδέν (0=απόλυτα λάθος)
έως το Τέσσερα (4=απόλυτα σωστό). Τα κριτήρια τα αποφασίσαμε μετά
από συζήτηση με μια ομάδα φιλολόγων αλλά και κάθε φορά που παρουσιάζονταν κάποια αμφιβολία ως προς κάποια ερμηνεία, το συζητούσαμε
μεταξύ μας.
Για παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να αξιολογήσουμε τις ερμηνείες της
λέξης γοργοβλέφαρος15 που δόθηκαν από τους εκπαιδευτικούς. Ο ίδιος ο
15 Παραθέτουμε το απόσπασμα του ερωτηματολογίου που θέσαμε στην ερευνά μας:
[…] σκυφτός παρακατσεύει τη σπηλιά με τα γκαβά ματάκια –
κι ο γοργοβλέφαρος τον μπάνισε και τον καλωσορίζει:
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Καζαντζάκης (1938) την ερμηνεύει ως ‘αυτός που έχει άγριο και βλοσυρό
βλέμμα’, από το αρχαίο ‘γοργός’ που σημαίνει ‘τρομακτικός’. Όμως, στα
νέα ελληνικά η λέξη ‘γοργός’ έχει τη σημασία του ‘γρήγορος’. Επίσης,
το συγκείμενο δεν βοηθά σημαντικά στην ορθή ερμηνεία της λέξης.
Επομένως, οι απαντήσεις των υποκειμένων μας είχαν ως εξής: Δύο από
τους είκοσι ερμήνευσαν τη λέξη ως ‘ο άγριος, με βλοσυρό βλέμμα’ και πήραν
βαθμό τέσσερα. Δεκατρείς από τους είκοσι την ερμήνευσαν ως ‘αυτός
που αντιλαμβάνεται γρήγορα και εύστροφα, που είναι παρατηρητικός’ και
πήραν βαθμό τρία. Ένας από τους είκοσι την ερμήνευσε ως ‘αυτός που έχει
έξυπνη και γρήγορη ματιά’ και πήρε βαθμό δύο. Ένας από τους είκοσι την
ερμήνευσε ως ‘αυτός που είναι έξυπνος’ και πήρε βαθμό ένα και τέλος, τρεις
από τους είκοσι την ερμήνευσαν ως ‘αυτός που ανοιγοκλείνει τα βλέφαρα,
ο διπλωμάτης’ και πήραν βαθμό μηδέν.

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ

4

άγριος, με βλοσυρό βλέμμα

3

παρατηρητικός, που αντιλαμβάνεται
γρήγορα και εύστροφα

2
1

αυτός που έχει έξυπνη και γρήγορη ματιά
έξυπνος

0

αυτός που ανοιγοκλείνει τα βλέφαρα,
ο διπλωμάτης

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Αφού βαθμολογήσαμε την ορθότητα των απαντήσεων των υποκειμένων
και μετρήσαμε τη βεβαιότητά τους για τις απαντήσεις αυτές, είχαμε τα
παρακάτω συνολικά αποτελέσματα –ανδρών και γυναικών–, τα οποία σας
τα παρουσιάζουμε σχεδιασμένα πάνω στη ράβδο για να έχουμε μια γενικότερη άποψη. Φυσικά, η μετατροπή των αποτελεσμάτων προκειμένου
να υποβληθούν σε στατιστική ανάλυση είναι μέσα στις μελλοντικές μας
προτεραιότητες.
«Μωρέ, καλώς το παραζούβαλο, το νεραδογλειμμένο·
καλώς το κλοτσοσκούφι του Θεού με τη λερή φουντίτσα!»
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(α)
Ορθότητα: Στο σύνολο των τετρακοσίων απαντήσεων που έδωσαν
και οι άντρες και οι γυναίκες είχαμε τα παρακάτω αποτελέσματα: Ογδόντα
εφτά ήταν απόλυτα λάθος, δεκαπέντε ήταν σχεδόν λάθος, δεκαεφτά ήταν
ούτε λάθος ούτε σωστές, εβδομήντα μία ήταν σχεδόν σωστές και διακόσιες
δέκα ήταν απόλυτα σωστές.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
απόλυτα λάθος _______________________________ απόλυτα σωστό
87
15
17
71
210
(β)
Βεβαιότητα: Στο σύνολο των τετρακοσίων ερωτήσεων, τα αποτελέσματα της βεβαιότητας των απαντήσεων για τους άντρες και τις γυναίκες διαμορφώνονται ως εξής: Στις ογδόντα εφτά απαντήσεις τα υποκείμενα της έρευνας δεν ήταν καθόλου βέβαια αν ερμήνευσαν σωστά τις
λέξεις, στις τριάντα τέσσερα ήταν σχεδόν αβέβαια, στις πενήντα δεν ήταν
ούτε βέβαια ούτε αβέβαια, στις εξήντα εννιά ήταν σχεδόν βέβαια και τέλος,
στις εκατόν εξήντα ήταν απόλυτα βέβαια.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
καθόλου σίγουρος/η _________________________ απόλυτα σίγουρος/η
87
34
50
69 160
Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι το ιδιοσυγκρασιακό λεξιλόγιο του Καζαντζάκη στην ΟΔΥΣΕΙΑ δημιουργεί προβλήματα ανάγνωσης και κατανόησης
τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους εκπαιδευόμενους (Mathioudakis-Kambaki 2009, Mathioudakis 2009).
Υποστηρίζουμε ότι αναγνώσματα όπως η ΟΔΥΣΕΙΑ, καθώς και παρόμοια της νεοελληνικής γραμματείας, μπορούν να γίνουν πιο προσιτά στους
αναγνώστες, εφόσον και αν υπάρχει ουσιαστική ενίσχυση της εκπαίδευσης
μας με κατάλληλες μεθόδους στρατηγικών ανάγνωσης.
Δεν θέτουμε ως σκοπό την απομνημόνευση και ενσωμάτωση στην
καθημερινότητά μας των λεξιλογικών ιδιαιτεροτήτων αυτών των κειμένων. Κυρίως θέτουμε ως στόχο την προσπάθεια κατανόησης των κειμένων αυτών αλλά και την ανάπτυξη της φαντασίας μας για να μπορούμε
να γίνουμε κι εμείς δημιουργοί και φύλακες της ελληνικότητας του λεξιλογίου μας.
Ο πλούτος της ελληνικής μας γλώσσας είναι τόσο μεγάλος που είναι
κρίμα να τον απορρίπτουμε χωρίς να προσπαθούμε να τον κατακτήσουμε
όποιες δυσκολίες κι αν αντιμετωπίζουμε στην κατανόησή του. Οφείλουμε
να προφυλάξουμε τον λεξιλογικό μας θησαυρό, όπως ο Καζαντζάκης
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θέλησε να κάνει με το πολύστιχο αυτό ποίημα. Με αυτό τον τρόπο και
μόνο θα μπορέσουμε να διαφυλάττουμε και να υπερασπιζόμαστε την ελληνικότητα της λεξιλογικής μας ταυτότητας.

8. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ο Καζαντζάκης, στην ΟΔΥΣΕΙΑ του, πάλεψε με τον ήρωά του. Ο συγγραφέας πάλεψε με τον Οδυσσέα πάνω στο χαρτί, μέσα στο λόγο, πίσω από
τις λέξεις, έξω από τα νοήματα, μπροστά στα μάτια τόσων αναγνωστών.
«Σε κοιτάζω ολούθε και μάχουμαι να σε στριμώξω, μέσα στο λόγο, να
σταματήσω το πρόσωπό σου και να σου πω: “Σε κρατώ, δε μου ξεφεύγεις!”,
μα εσύ συντρίβεις τη λέξη, πού να σε χωρέσει! γλιστράς και ξεφεύγεις κι
ακούω το γέλιο σου από πάνω μου στον αέρα.»16 Αυτός είναι ο ήρωάς μας:
ένας απλός άνθρωπος που κάνει χίλια κομμάτια την Ιθάκη σαν να ήταν η
μεγαλύτερη παγίδα που του ’στησαν.
«Τι ονόματα δε σου ’στησα παγίδες για να σε πιάσω!», αναφωνεί ο
συγγραφέας. Κι από την άλλη, εμείς πώς να μπορέσουμε να σε πιάσουμε
σε μερικές χιλιάδες λέξεις, να περιγράψουμε την επιθετική ταυτότητα ενός
ήρωα; Άλλωστε οι ήρωες δεν έχουν ταυτότητα, ούτε μέλλον, παλεύουν
κόντρα στη σκέψη, προς το άγνωστο.
Αλήθεια, Οδυσσέα, «Ιθάκη δεν υπάρχει· υπάρχει μονάχα η θάλασσα, κι
ένα καραβάκι μικρό σαν το κορμί του ανθρώπου κι ο καπετάνιος ο Νους».
Κανένας, Οδυσσέα, δεν θα σε πιάσει· δεν μπορούν· δεν θέλουν· εσύ συντρίβεις τις λέξεις σαν να είναι πέτρες, αυτοί ακόμα πέτρες τις βλέπουν. Και θα
γλιστράς και θα ξεφεύγεις και θα είσαι το γέλιο που ακούμε να σβήνει στον
αέρα…
Και ο συγγραφέας ολοκληρώνει τον μέγα άθλο του, την ΟΔΥΣΕΙΑ, και
πώς συνεχίζει το μύθο του ήρωα που φέρει το όνομα ‘Οδυσσέας’ :
ΗΛΙΕ, μεγάλε ανατολίτη μου, τα μάτια σου βουρκώσαν,
κι όλος ο κόσμος πια σκοτείνιασε κι όλη η ζωή ζαλίστη,
και κατεβαίνεις στης μανούλας σου το κυματοχαμώι.
Κι η μάνα σου που σε αραθύμησε πα στο κατώφλι εστάθη,
κρατάει χλωρή λαμπάδα φέγγει σου, κρατάει κρασί κερνά σε.
«Γιέ μου, και τάβλα σού ’στρωσα να φας και να καλοκαρδίσεις·
γιέ μου, σαράντα φουρνοκάρβελα, κρασί σαράντα στάμνες,
σαράντα κοπελιές που πνίγηκαν λαμπάδες να σου φέγγουν·
16 Καζαντζάκης, 1982: σσ. 468-469.
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γιέ μου, και ρόδα κλίνη σού ’στρωσα και γιούλια προσκεφάλια·
νύχτες και νύχτες σε λαχτάρησα, γιόκα μου κανακάρη!»
Μα ο μαύρος ήλιος μας ξαγριεύτηκε, δίνει κλοτσιά στην τάβλα,
σκορπίσαν τα ψωμιά στα κύματα κι η θάλασσα κρασώθη
κι οι πρασινομαλλούσες βούλιαξαν σα σμέρνες μες στα φύκια.
Έσβησε η γης, θαμπώθη η θάλασσα, ξεπαραλύσα οι σάρκες,
το σώμα πνέμα ανάριο γίνηκε, το πνέμα εγίνη αγέρας,
κι ο αγέρας σάλεψε, αναστέναξε, και στην κουφή, μεγάλη
σιγή, τη λιοστερνή κραυγή της Γης, γρικήθη απελπισμένο,
χωρίς λαιμό και στόμα και φωνή, το γηλιομοιρολόι:
«Μάνα, κι αν έχεις δείπνο γέψου το, κρασί ξεφάντωσέ το,
μάνα, κι αν έχεις στρώμα ξάπλωσε τα χοντροκόκαλά σου·
δε θέλω, μάνα, πια κρασί να πιω μήτε ψωμί ν’ αγγίξω·
απόψε βίγλισα τον αγαπό σα στοχασμό να σβήνει.»
(Καζαντζάκης, 1967)
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Κέρινες ταυτότητες στην Κερένια Κούκλα
του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου
Πολυξένη Κ. Μπίστα

Το έργο του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου Η Κερένια Κούκλα πρωτοδημοσιεύτηκε το 1908 στην εφημερίδα Νέον Άστυ σε συνέχειες και εκδόθηκε
το 1911, μετά το θάνατο του συγγραφέα. Χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο
«αθηναϊκό μυθιστόρημα» και από τους κριτικούς «ποιητική πεζογραφία»
ή ρεαλιστικό μυθιστόρημα, στο οποίο «δίνεται η ζωή φτωχών βιοπαλαιστών». Όπως είναι γνωστό ο συγγραφέας θεωρείται από τους κυριότερους
εκπροσώπους του αισθητισμού στην Ελλάδα. Αυτός ο «εστέτ και ωραιολόγος»1 στην Εισαγωγή της Κερένιας κούκλας αναγγέλλει τις αρχές πάνω
στις οποίες χτίζει το έργο του: «Εσείς που θα διαβάσετε αυτή την ιστορία
θα σκεφθείτε ίσως πως με περισσότερην υποταγή κ’ ευγνωμοσύνη πρέπει
να ζήσομε τη θλίψη της ζωής που μας έδωσε η Μοίρα.» Αυτή η απαισιοδοξία του Χρηστομάνου, η ανελπιδοσύνη του, αποτελεί σοβαρό μειονέκτημα
για τον Ξενόπουλο στην κριτική που δημοσιεύει στα Παναθήναια, το 1908,
αμέσως μετά την πρώτη δημοσίευση του έργου.
Ο Κωνσταντίνος Χρηστομάνος χρησιμοποιεί τον τόπο, το χρόνο και
κάποιους διαλόγους, ως ρεαλιστική επίφαση διάκρισης του υποκειμενικού από το αντικειμενικό· τα κύρια πρόσωπα όμως κινούνται μέσα και έξω
από την πραγματικότητα, «φάσματα ονείρου και υποβολής». Η ρευστότητα χαρακτηρίζει το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαγράφεται η ζωή αλλά και
ο ψυχισμός των γυναικείων προσώπων, της Βεργινίας και της Λιόλιας οι
οποίες ενώ στην αρχή φαίνεται να έχουν διακριτή ταυτότητα, βαθμιαία
συγχωνεύονται. Παράλληλα και ο τίτλος του έργου παραπέμπει στο διπλό,
δηλώνοντας ταυτόχρονα το υποκείμενο και το αντικείμενο.
Ο Νίκος και η Βεργινία Ρώτα, ένα νιόπαντρο ζευγάρι, ζουν στου Φιλοπάππου μέσα σε μια ατμόσφαιρα ιδιαίτερα πνιγηρή. Η Βεργινία αποτελεί
το κεντρικό πρόσωπο του έργου που μέσα από τη δική της μοίρα καθορίζει και τη μοίρα όσων σχετίζονται μαζί της. Η εικοσιπεντάχρονη γυναίκα
φαίνεται να υποφέρει από μια μυστική αρρώστια που μέρα με τη μέρα την
1

Στέλιος Ξεφλούδας, Νιρβάνας, Ροδοκανάκης, Χρηστομάνος και άλλοι, Αθήνα, Βασική
Βιβλιοθήκη 30 (1953) 17.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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εξουθενώνει. Ο αφηγητής δείχνει τη συμπάθεια και τον οίκτο του για τη
νεαρή γυναίκα.
Μα πιο λυπητερό ακόμα ήτονε να βλέπατε τη νέα γυναικούλα να κρυφοβογγά και να σέρνεται, στραγγίζοντας στα πόδια της, χωρίς να θέλει να
τ’ ομολογήσει στον ίδιο τον εαυτό της.2

Κρυφός καημός αποτελεί για τη Βεργινία η διαφορά ηλικίας που είχε με
τον άντρα της. Τα δύο χρόνια που τους χώριζαν μετά την αρρώστια της την
έκαναν να φαίνεται δέκα χρόνια μεγαλύτερη.
Κακό πράμα να ’ν’ η γυναίκα και μια μέρα μεγαλύτερη από τον άντρα
της! Τον αγαπάει μ’ αλλοιώτικη αγάπη από ’κείνονε, με μια φωτιά που
καίει [...]»3

Παράλληλα όμως λυπάται και το ανδρικό αγόρι4 που ζει δίπλα σε μια
γυναίκα, η οποία γίνεται ολοένα και ασχημότερη.
Ήτονε μικροκαμωμένος ο Νίκος, ενώ η Βεργινία ήτον αψηλή και ξερακιανή ανέκαθε, με κάτι κοκκάλες στο πρόσωπο, με μαλλιά κοκκινωπά
κι’ αριά, κ’ έτσι έδειχνε τουλάχιστο δέκα χρόνια πιο μεγάλη του, που δεν
είχαν ούτε τρία χρόνια διαφορά.5

Κι όμως η Βεργινία, τότε που τα μάτια του Νίκου τής είχαν κάνει μάγια6
και της έκανε ταχτικά τα βράδια καντάδες, ήταν μια όμορφη γυναίκα.
Εξάλλου από τις πρώτες σελίδες του έργου γίνεται φανερή η προτίμηση
του Χρηστομάνου στην ομορφιά η οποία αποτελεί το θεμέλιο λίθο του
αισθητισμού. «Απόλυτο και μοναδικό ιδεώδες βίου για τους εκπροσώπους
του αισθητισμού είναι η ομορφιά, η λατρεία της ομορφιάς, η αποκλειστική
καλλιέργεια της ομορφιάς.»7
Μέσα στο σπίτι η γυναίκα αγωνιζόταν να ανταποκριθεί στις βασικές
απαιτήσεις του γυναικείου ρόλου. Καθάριζε, μαγείρευε και έκανε όνειρα.
Βαθιά μέσα της είχε την ελπίδα πως θα αποκατασταθεί η υγεία της και
θα μπορέσει να αποκτήσει ένα παιδί. Εξάλλου οι συχνές επισκέψεις του
2
3
4
5
6
7

Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, Η κερένια κούκλα, Αθήνα, Νεφέλη, 1988, σ. 10.
Ό.π., σ. 11.
Ό.π., σ. 17.
Ό.π., σ. 11.
Ό.π., σ. 13.
Απόστολος Σαχίνης, Η πεζογραφία του αισθητισμού, Αθήνα, Εστία, 1981, σ. 9.
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γυναικολόγου, μετά την αποβολή, που λίγο έλειψε να τη στείλει στον
τάφο, πίστευε ότι θα τη βοηθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση.
Δεν της είχε πει ο γιατρός πως την είχε σαβανώσει για πάντα εκείνην την
ελπίδα που δεν υπάρχει πιο γλυκειά για την γυναίκα: να γίνει μητέρα.
Κ’ έτσι έλπιζε πάντα, άμα που θα ’ρθη το καλοκαίρι ν’ αλλάξουν τα
πράματα.8

Κάθε μέρα όμως η Βεργινία γινόταν ολένα και πιο διάφανη, έλιωνε σαν
το κερί, κιτρίνιζε σαν το λεμόνι, λαχάνιαζε με το παραμικρό. Τότε ήταν που
η ίδια πήρε την απόφαση να φέρει στο σπίτι μια μακρινή της συγγενή, ένα
δεκαεξάχρονο κορίτσι, τη Λιόλια, για να αναλάβει το νοικοκυριό. Οι δύο
γυναίκες φαίνεται να έχουν, αρχικά, τη δική τους διαφορετική ταυτότητα:
σύζυγος του Νίκου Ρώτα, η πρώτη, το κοριτσόπουλο που αναλαμβάνει τη
φροντίδα της άρρωστης Βεργινίας, η δεύτερη.
Ένας αέρας αλλοιώτικος, σαν κάποιο φως, μπήκε στο σπίτι που ως τώρα
ήταν αφώτιστο, πνιγμένο απ’ την περίχυτη κούραση και το βαστηγμένο
πόθο της άρρωστης γυναίκας.9

Αδύναμη, κατάχλωμη, σχεδόν ακινητοποιημένη πια στο κρεβάτι, απογοητευμένη η εικοσιεξάχρονη σύζυγος του Νίκου Ρώτα βρίσκεται μεταξύ
ζωής και θανάτου. Γελαστή, γεμάτη ζωή, η Λιόλια, ένα κορίτσι χωρίς επώνυμο, η ψυχοκόρη της θείας Ελέγκως, μοιάζει να βρίσκεται στους αντίποδες της Βεργινίας. Ο ερχομός της δρα καταλυτικά στη σχέση του ζευγαριού, επιταχύνοντας το τέλος της Βεργινίας.
Ο αφηγητής, που συχνά-πυκνά απευθύνεται στα πρόσωπα του έργου,
από τη μια πλευρά, συμπονά και κατανοεί την κατάσταση της Βεργινίας
αλλά από την άλλη δεν επικρίνει το Νίκο και τη Λιόλια, γιατί είναι νέοι και
ωραίοι. Μικροκαμωμένη, καστανή, χαρούμενη, μοιάζει να βρίσκεται στους
αντίποδες της Βεργινίας. Όσο η σύζυγος χάνει την ομορφιά της, τόσο ο
κοινωνικός περίγυρος οικτίρει τον άντρα που υποχρεώνεται να ζει κοντά
στη «χτικιάρα», επειδή είναι παντρεμένος. Εξάλλου ο αισθητισμός αποχωρίζει το ωραίο από το ηθικό και το αληθινό. Η αισθητική στέκεται πάνω
από την ηθική. «Όπως για όλους τους εστέτ, δεν υπήρχε και για το Χρηστομάνο τίποτε το καλό ή κακό. Όλα έπρεπε να είναι ωραία ή άσχημα.»10
8 Ό.π., σ. 18.
9 Ό.π., σ. 25.
10 Απόστολος Σαχίνης, ό.π., σ. 359.
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Όταν η ίδια η Βιργινία αποφασίζει η Λιόλια να κοιμάται στο ίδιο δωμάτιο με το ζευγάρι, δίπλα της στο πάτωμα, το κορίτσι μοιάζει να αποτελεί το
διπλό της άρρωστης.
Μα της Βεργινίας το πρόσωπο ήτον όλο απ’ όξω, σα να φοβότανε μήπως
πνιγή, κι άσπριζε σα μια χούφτα αφρός απάνω σ’ ένα κύμα απλωτό –
αφρός που δεν ήθελε να λειώση. Και στα βάθη αυτό το κύμα έκρυβε τη
δύναμη και την αρρώστεια– κι η αρρώστεια λαχταρούσε τη δύναμη την
κοιμισμένη. Και το κύμα έπεφτε από πάνω από της Βεργινίας το αδυνατισμένο κορμί και φιλούσε της Λιόλιας, που κοιτότανε στο πάτωμα, το
γλυκό παρθενικό κεφάλι.11

Η σύζυγος βαθμιαία χάνει την αίσθηση της οντότητάς της και γίνεται
μόνο δυο μάτια που παρακολουθούν τη γεμάτη ζωή Λιόλια.
Όλη η ζωή που της έμεινε είχε μαζευτεί αυτόν τον καιρό στα μάτια της:
αυτά μιλούσαν, αυτά φώναζαν, αυτά έτρεχαν απάνω- κάτω και σηκώνανε χέρια παρακαλεστά, αυτά σπάραζαν και σβήνανε λιγόθυμα. Η ίδια δεν
είχε πια δύναμη να τα κάνει όλ’ αυτά κ’ η φωνή της δεν μπόραγε να τα
πει τα όσα ήθελε.12

Ακόμα και το τραγούδι της Λιόλιας της θυμίζει τις καντάδες του Νίκου
πριν παντρευτούν. Όσο μάλιστα βλέπει το Νίκο να γίνεται χαρούμενος και
να τη φροντίζει, όσο δεν τη φρόντιζε παλιότερα, τόσο αισθάνεται ότι η
παρουσία της είναι περιττή. Κάποιες στιγμές μάλιστα φαίνεται να παραχωρεί τη θέση της στο κορίτσι, να ζει μέσα από εκείνη, να αποτελεί η Λιόλια
τον άλλο της εαυτό:
Ο καθένας είναι το πεπρωμένο του άλλου, και αναμφίβολα το μυστικό
πεπρωμένο του καθένα είναι να καταστρέψει τον άλλο (ή να τον σαγηνεύσει), όχι από κατάρα ή κάποια άλλη ενόρμηση θανάτου, αλλά από τον
ίδιο του το ζωικό προορισμό.13

Όταν μάλιστα ο Νίκος ένα βράδυ, μέσα στον ύπνο του, την μπερδεύει
με τη Λιόλια, η σύζυγος αισθάνεται ευτυχισμένη. Σταδιακά η Βεργινία
αποχωρεί από τη ζωή, η κέρινη μορφή της γίνεται ένα με τα λευκά σεντόνια του κρεβατιού της. Η σύγχυση των ταυτοτήτων των δύο γυναικών
11 Ό.π., σ. 28.
12 Ό.π, σ. 29.
13 Jean Baudrillard, Η διαφάνεια του κακού, Αθήνα, Εξάντας, 1996, σ.176.
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βαίνει ολοένα και εντονότερη. Η ίδια η σύζυγος, καθηλωμένη οριστικά στο
κρεβάτι, παροτρύνει το Νίκο να πάει με τη Λιόλια να κόψουν λουλούδια
μακριά από το σπίτι. Η Βεργινία, έχοντας ταυτιστεί με την κοπέλα, νιώθει
ότι αυτό κάνει ευτυχισμένο τον άντρα της και κατ’ επέκταση την ίδια.
Όταν μάλιστα μετά το γυρισμό του ζευγαριού βεβαιώνεται για τη σχέση
τους, αποφασίζει ότι πρέπει να πεθάνει.
Από την άλλη πλευρά η Λιόλια ψυχανεμίζεται και τις πιο μύχιες σκέψεις
της κυράς της, κλαίει παράλληλα με εκείνη. Η Λιόλια με το γλυκό όνομα,
κατά τα λεγόμενα του Νίκου, δεν ανέλαβε απλά το ρόλο της κυράς της,
όπως φάνηκε στην αρχή, βαθμιαία αποκτά στοιχεία του ψυχισμού της
Βεργινίας. Μια θλίψη, μια ανεξήγητη θλίψη που πολλές φορές φτάνει στην
οδύνη, διαβρώνει και στις πιο ευτυχισμένες της στιγμές, όπως συνέβαινε
στο παρελθόν και στην άλλη ηρωίδα. Εξάλλου η ομορφιά σύμφωνα με τον
Έντγκαρ Άλαν Πόε, σημαντικό πρόδρομο του αισθητισμού, συνδέεται με
τη μελαγχολία και τη λύπη.
Κανένας ανταγωνισμός δεν διακρίνεται από την πλευρά της για τη
σύζυγο, ενώ είναι φανερό ότι κάποιες στιγμές η Λιόλια αισθάνεται ενοχικά
απέναντι στη σύζυγο. Παρόλα αυτά ο αφηγητής θεωρεί αθώα τη Λιόλια
στην οποία συχνά πυκνά απευθύνεται στο β΄ ενικό, προσφωνώντας την
κοριτσάκι. Δεν φταίει η Λιόλια που είναι όμορφη και αυτή η εξωτερική
ομορφιά κάνει χαρούμενο τον άντρα της Βεργινίας. Παράλληλα το κορίτσι
αισθάνεται ότι ζει κάτω από τη σκιά του φεγγαριού μέσα στο οποίο βλέπει
συχνά το πρόσωπο της Βεργινίας:
Τι άσπρο που ’τον το φεγγάρι και τι λυπημένο! – σαν τη Βεργινία. Και
καθώς το κύτταζαν ακόμα, είδαν πως ήταν το πρόσωπο της Βεργινίας
μες το φεγγάρι.14

Το φεγγάρι που δηλώνει τη ρευστότητα, την αστάθεια, τη μεταβατικότητα αλλά και το όνειρο, το φανταστικό και το θάνατο, διεισδύει στις ζωές
των τριών ηρώων, παρευρίσκεται στις πιο οδυνηρές τους στιγμές. Έτσι η
Λιόλια δεν ξέρει αν ζει στην πραγματικότητα ή σε όνειρο κάτω από το φως
της πανσελήνου, που την καλεί να παντρευτεί το Νίκο, ενώ την ίδια στιγμή
η Βεργινία σηκώνεται από το κρεβάτι, ύστερα από πολύ καιρό, για να πέσει
σε λίγο σχεδόν νεκρή,
σα να ’χε πέσει το ίδιο το φεγγάρι απ’ τον ουρανό και να ’χε ξεψυχήσει
εκεί δα τυλιγμένο μες τα πέπλα των αχτίδων του.15
14 Ό.π., σ. 111.
15 Ό.π., σ.112.

Πολυξένη Κ. Μπίστα

320

Μέσα σε αυτό το απατηλό περιβάλλον το γεμάτο σκιές και ασαφή περιγράμματα η Λιόλια αναρωτιέται αν είναι η ίδια που φώναξε ή η Βεργινία. Η
Βεργινία δεν είναι αυτή τη στιγμή για τη Λιόλια το Άλλο, το ξένο. Ταυτίζεται με την ετοιμοθάνατη, νιώθοντας ό,τι νιώθει και η σύζυγος για τον
άντρα. Ενστικτωδώς μάλιστα υποδύεται το Νίκο,
γιατί αισθανόταν πως αυτήν και πεθαμένη θα την ξύπναγε εκείνο το
όνομα.16
Ολομόναχο το κοριτσάκι, αλαλιασμένο απ’ το φόβο του θανάτου έτριβε
τα χέρια του, έπειτα πήγε και γονάτισε μπρος στο κρεβάτι και φιλούσε το
χέρι της Βεργινίας που κρεμόταν απ’ όξω:
«Βεργινία μου! Αγάπη μου Βεργινία! Εγώ είμαι, ο Νίκος σου!»17
Μετά το θάνατο της Βεργινίας, η Λιόλια αντιλαμβάνεται ότι με τη
νεκρή έχουν την ίδια ταυτότητα.
Βεργινία Ρώτα, ετών 26 μες το φωτοσκόταδο της αμίλητης σούρπας! (κι
αυτήν την έλεγαν τώρα Λιόλια Ρώτα –με του Νίκου τ’ όνομα κ’ οι δυο
τους! 18

Κοιμάται με το Νίκο στο κρεβάτι της πεθαμένης, αποκομμένη από τον
έξω κόσμο. Όπως η Βεργινία αισθανόταν ότι δεν υπήρχε διαφυγή, το ίδιο
νιώθει και η Λιόλια.
Η ζωή της Λιόλιας έπιασε άλλο δρόμο τώρα –άλλαξε το σκοπό της τον
τραγουδιστό. […] Απ’ την ημέρα που ξαναπάτησε το πόδι της στην
κάμαρη που ’χε πεθάνει η Βεργινία, σκοτείνιασ’ η ψυχή της: ζούσε σα
μέσα σε κάποιαν από ’κείνες τις συννεφιασμένες νύχτες, τις ασάλευτες
και ναρκωμένες, με περίχυτο ένα φως χλωμό απ’ το πνιγμένο το φεγγάρι.19

Ο ίδιος «μυστικός εχθρός» κατατρώγει τη χαρά της και δηλητηριάζει τη
σχέση της με το Νίκο. Περνά το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στο υπόγειο
του σπιτιού εκεί όπου το φως είναι ελάχιστο, γεμάτο σκιές, χωρίς καθαρά
περιγράμματα, χωρίς σαφή αίσθηση της πραγματικότητας μεταξύ αίσθησης και παραίσθησης, σαν μέσα σε όνειρο. Τα νιάτα της, η όρεξη για ζωή
έχουν σβήσει. Μοιάζει να έχει χαθεί η επαφή με τον εαυτό και οι λιποθυμίες
της, συχνές, θυμίζουν εκείνες της Βεργινίας.
16
17
18
19

Ό.π., σ. 115.
Ό.π., σ. 115.
Ό.π., σ. 170.
Ό.π., σ. 144.
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Ο συγγραφέας χρησιμοποιώντας μακροπερίοδο λόγο, μεγάλες παρομοιώσεις, που θυμίζουν τις ομηρικές, περιγράφει αυτή την αλλαγή της
Λιόλιας. Εκείνο που συνδέει τον εσωτερικό με τον εξωτερικό κόσμο είναι
το φεγγάρι, πότε μικρό, πότε πανσέληνος, άλλοτε χλωμό και ασημένιο κι
άλλοτε μαυροκόκκινο είναι η Βεργινία και σε αυτές τις στιγμές δηλώνει
κατά μία έννοια το διπλό.
[…] κι όταν είχε φεγγάρι, έκλεινε τα μάτια της περίτρομα να μην το δει,
μα πάλι τ’ άνοιγε λες και της τ’ άνοιγε εκείνο με τα χέρια του, και τότε το
κύτταζε, το κύτταζε; Κ’ ήτον το πρόσωπο της Βεργινίας […]20

Ακόμα και η εγκυμοσύνη δεν αλλάζει την ψυχική της διάθεση. Το εξαιρετικό, το ασυνήθιστο, το παράδοξο, το υπερφυσικό, κοινοί τόποι στον
Αισθητισμό, διατρέχουν το κείμενο και φτάνουν στην κορύφωσή τους
με τη γέννηση της κερένιας κούκλας. Το κορίτσι που έρχεται στον κόσμο
πρόωρα, χλωμό και ατροφικό, δεν μοιάζει καθόλου στη μητέρα του.
Κερένια κούκλα! Καλά λες! Μωρ’ τ’ είναι τούτο; Μπάα! […] Καλέ, δε
βλέπετε που μοιάζει της μακαρίτισσας;
Κάλε-κάλε-κάλε! Ίδια η Βεργινία, φτυστή! είπε ένα γραΐδιο με φακιόλι.
Μπω-μπω-μπω! έκαναν οι άλλες· η Βεργινία!
Για δες κατάρα!
Εκ Θεού! Εκ Θεού!
Να και τα μαλλιά της τα κόκκινα!
Αμ’ το μάτι! τι σου λέει το μάτι;
Έχει και τα κόκκαλα τα πεταγμένα κάτω απ’ τα μάτια! 21

Ένα κέρινο ομοίωμα της Βεργινίας είναι το μωρό. Τα πρώτα ρούχα της
κερένιας κούκλας είναι οι παλιές φανελίτσες της Βεργινίας, το βλέμμα του
είναι το βλέμμα της πεθαμένης. Γεννιέται χωρίς πνοή […] σαν από κερί
ασπροκίτρινο άφωνο, όπως ήταν η Βεργινία, όταν ζούσε. Μοιάζει περισσότερο με είδωλο της νεκρής παρά με ανθρώπινη οντότητα.
Σαν κερένια κούκλα ήτον το τσαμένο, σαν κούκλα που ’βγαζε και λίγη
φωνή άμα τη ζουλούσαν.22

Σε αυτό το σημείο αναδύεται το ανοίκειο, που δημιουργεί φρίκη στη
Λιόλια και τον Νίκο, και προκύπτει τόσο από το άψυχο που γίνεται έμψυχο,
20 Ό.π., σ. 149.
21 Ό.π., σ. 164.
22 Ό.π., σ. 162.
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όσο και από το ότι το παιδί αποτελεί το σωσία της πεθαμένης.23 Η Βεργινία, μέσω της Λιόλιας, αποκτά με το Νίκο το παιδί που ποθούσε και κατ’
αυτό τον τρόπο επανέρχεται στον κόσμο,24 στοιχειώνοντας τις ζωές της
Λιόλιας και του Νίκου. Από αυτό το σημείο και πέρα η σύνδεση των δύο
γυναικών είναι σχεδόν απόλυτη. Η Λιόλια δείχνει να πιστεύει το αλλόκοτο, το φρικώδες, ότι δηλαδή το παιδί της είναι το παιδί της άλλης. Ενώ
το σφίγγει στην αγκαλιά της είναι σαν να φροντίζει τη Βεργινία, τότε που
πρωτοήρθε στο σπίτι του ζευγαριού. Η κέρινη χλωμάδα του βρέφους δεν
της αφήνει περιθώριο να χαρεί, γιατί αισθάνεται ότι και αυτό θα έχει την
ίδια κατάληξη. Ο τρόμος που νιώθει η ηρωίδα, θυμίζει εκείνον της Βεργινίας για το δικό της θάνατο που ένιωθε να έρχεται.
Στο κείμενο βαθμιαία και συστηματικά υποσκάπτεται η εικόνα μιας
συμπαγούς και ενιαίας ταυτότητας ενός εκάστου από τα γυναικεία πρόσωπα. Η Βεργινία Ρώτα, η Λιόλια Ρώτα και η Ευτυχία Ρώτα αποτελούν το
κέρινο είδωλο η μια της άλλης.
Ο συγγραφέας με τις λέξεις κερί- κερένιος δεν αναφέρεται μόνο στη
νεκρική χλωμάδα εκείνων που πρόκειται να πεθάνουν, αλλά και στην ύλη
από την οποία πλάθονται τα αντίγραφα, συνδέοντας όλα τα πρόσωπα του
έργου. Όσο προχωρεί η αφήγηση επαναλαμβάνονται λέξεις ή φράσεις οι
οποίες, ενώ στην αρχή αναφέρονταν στη Βεργινία, τώρα συνδέονται με την
κερένια κούκλα, τη Λιόλια, το Νίκο. […] κι’ ήτον κίτρινος σαν αγιοκέρι […]25
Ειδικά στο ενδέκατο και τελευταίο κεφάλαιο με τον τίτλο «Τα τρία
κεράκια» όπου το υπερφυσικό στοιχείο κυριαρχεί, η Λιόλια χλωμή, ίδιο
φάντασμα προσφεύγει στον τάφο της Βεργινίας, παρακαλώντας την να
της αφήσει το παιδί:
Λυπήσου μοναχά το Νίκο που τον αγαπούσες, γιατί θα αρρωστήσει. Μη
μας πάρεις το παιδί μας! Θα του βγάλω τ’ όνομά σου γιατί σου μοιάζει –
αχ, γιατί μου το ’κανες αυτό! 26

Σχετικά ο Φρόυντ, στο Τοτέμ και Ταμπού σημειώνει ότι «[…] οι νεκροί
ζητούν να τραβήξουν κοντά τους ζωντανούς, για τους οποίους τρέφουν
ανθρωποκτόνους προθέσεις»27. Η Λιόλια αποδίδει στη Βεργινία υπερφυσι23 Freud Sigmund, Το ανοίκειο, Μτφ. Έμη Βαΐκούση, Αθήνα, Πλέθρον, 2009, σ. 26. Η
αίσθηση του ανοίκειου επιτείνεται από το συνδυασμό των μοτίβων του σωσία και της
κούκλας ως άψυχο αντικείμενο που είναι τελικά έμψυχο.
24 Σύμφωνα με το Φρόυντ το όμοιο συμβάλλει στην αίσθηση του ανοίκειου, ό.π., σ. 41.
25 Ό.π., σ. 180.
26 Ό.π., σ. 171.
27 Ζίγκμουντ Φρόυντ, Τοτέμ και ταμπού, Μτφ. Κωστή Μεραναίου, Αθήνα, Δαρεμάς, χχ.,
σ. 68.
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κές δυνάμεις, πιστεύοντας ότι έχει δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω στην
καινούρια οικογένεια του Νίκου. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να ανάψει
τρία κεριά πάνω στον τάφο της και να την παρακαλέσει:
[…] έρριξε τα μάτια της στα κεριά: το κεράκι του παιδιού είχε λειώσει ως
κάτω κ’ η φλόγα του έβγαινε ακόμα μέσ’ από το χώμα σα να τη ρουφούσε αυτό· έκαιγε και το κεράκι του Νίκου με μια φλόγα πλατειά, πεσμένη
ανάποδα με το κεφάλι κάτω, που ’γλειφε, ίδια μια γλώσσα πύρινη μέσ’
απ’ τα μαύρα χνώτα της καπνιάς, το κερί, και τ’ ανάλυνε σε κίτρινους
θρόμπους και το λύγιζε κουλούρα· μα το δικό της το κερί ήτον άγγιχτο,
σβηστό, όπως το ’χε ανάψει. Πετάχτηκε ορθή! Δεν το ’θελε το κερί της η
νεκρή! Μα τ’ άλλα δυο; Τ’ άλλα δυο; Το κερί του παιδιού! 28

Η Βεργινία έχοντας σαβανώσει την ελπίδα να γίνει μητέρα αποχώρησε
από τη ζωή και παραχώρησε προσωρινά τον αγαπημένο της στη Λιόλια
για να αποκτήσει εκείνη, ως άλλη Βεργινία, το παιδί που ποθούσε. Στη
συνέχεια και η Λιόλια σαβανώνει το δικό της παιδί, έχοντας αποδεχτεί ότι
ανήκε στην άλλη:
[…] έβαλαν την Κερένια Κούκλα μες το χώμα, στα πόδια του τάφου της
Βεργινίας […]29

και χάνει το Νίκο που δολοφονείται:
κι είδε τότες ένα φεγγάρι πελώριο μαυροκόκκινο που ήτον η πύρινη
γλώσσα του κεριού που είχε ανάψει για το Νίκο στον τάφο της Βεργινίας,
η ίδια φλόγα που έτρωγε το κεράκι μέσ’ απ’ τα μαύρα χνώτα της καπνιάς,
που τώρα είχε θεριέψει κ’ είχε πεταχτεί στον ουρανό! Και ξεκόλλησε απ’
τον ουρανό το πελώριο μαυροκόκκινο φεγγάρι κ’ έπεσε απάνω της και τη
σώριασε χάμω.30

Τελικά η ζωή της Λιόλιας συντρίβεται, όπως στο παρελθόν είχε συντριβεί εκείνη της Βεργινίας. Κατά βάθος όπως αποδείχτηκε, τα γυναικεία
πρόσωπα δεν αποτέλεσαν απόλυτα διαφορετικές οντότητες, αλλά μάλλον
η μια συμπλήρωνε την άλλη.
•
28 Ό.π., σ. 172.
29 Ό.π., σ. 175.
30 Ό.π., σ. 180.

Πολυξένη Κ. Μπίστα

324

Βιβλιογραφία
Jean Baudrillard, Η διαφάνεια του κακού, Αθήνα, Εξάντας-Νήματα, 1996.
Στέλιος Ξεφλούδας, Νιρβάνας, Ροδοκανάκης, Χρηστομάνος και άλλοι, Αθήνα,
Βασική Βιβλιοθήκη 30(1953).
Otto Rank, Δον Ζουάν, Αθήνα, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 1996.
Απόστολος Σαχίνης, Η πεζογραφία του αισθητισμού, Αθήνα, Εστία, 1981.
Σίγμουντ Φρόυντ, Τοτέμ και Ταμπού, Μετφ. Κ. Μεραναίου. Αθήνα, Δαρεμάς, χ.χ.
Sigmund Freud, Το ανοίκειο, Μετφ. Έφη Βαικούση, Αθήνα, Πλέθρον, 2009.
Κωνσταντίνος Χρηστομάνος, Η κερένια κούκλα, Αθήνα, Νεφέλη, 1988.

•

De Petros Walhalla a Marabú:
las múltiples identidades de Nicos Cavadías en su vida y su obra
Raquel Pérez Mena

1.-Introducción
Cuando se cumplen cien años del nacimiento de Nicos Cavadías, nos
gustaría aprovechar la oportunidad que nos brinda este encuentro de
neohelenistas para ofrecer un sencillo homenaje a su persona y su obra,
bajo la especie de comunicación. No son más que palabras, pero aspiran
a convertirse en aportación de interés para quienes se acercan a este poeta
θαλασσοδαρμένος (en todos los sentidos), y en ofrenda depositada para él
sobre las olas como una corona tejida de letras.
Podría decirse que la cuestión de la identidad en Cavadías es uno de los
grandes temas (si no el único) tanto en su obra literaria como en su propia
vida, pues si algo lo caracterizó siempre es el eterno juego entre realidad y
ficción, las múltiples facetas que de su yo mostraba a amigos y desconocidos, bajo el envoltorio de exóticas historias a veces, chocantes otras, extravagantes la mayoría de las veces. Tanto es así que tendremos que zarpar
desde la certeza de que con toda probabilidad nada de lo que digamos es
cierto, o dicho de otro modo, que en la mayoría de los casos, nunca podremos afirmar con seguridad nada en cuestiones relativas a su mundo vital
o literario. Da la sensación de que prefirió mantenerse siempre entre dos
aguas, quién sabe si por extrema timidez, celoso afán de mantener intacto
su mundo interior e íntimo, o por pura tendencia fantasiosa. Pero veamos
todo esto con algo más de detenimiento.
2.-Nicos Cavadías, ego ipse.
Es de sobra conocido el hecho de su nacimiento en tierras exóticas, nada
menos que en Manchuria, en una zona geográfica y políticamente “bisagra”
entre China y Rusia, de padres griegos oriundos de la isla de Cefalonia. Esto
de por sí creó en Cavadías un sentimiento de identidad doble: si su tozudez y modo de actuar coincidía con el proverbial carácter de las gentes de
su isla, otros aspectos de su modo de ser eran atribuidos por él mismo a su
procedencia “china”. Por otra parte, su propio nombre mantuvo las resoΠρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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nancias de su primer hogar, pues siempre fue conocido como Kolia entre
amigos y familiares, igual que su hermana era Yenia (Ευγενία) y el pequeño
Mikias (Δημήτρης).
Pero no era este su único apodo familiar, pues siempre fue aficionado a
motes, diminutivos e hipocorísticos varios1, como el de Μαυρής, con el que
a menudo firmaba sus cartas personales. De hecho, a partir de la publicación de su primer poemario pasaría a ser Marabú, nombre este que constituiría uno de los sellos de su identidad, y por el que muchos de sus conocidos se referían a él.
Sin embargo, el apelativo del pájaro funesto no fue su primer alias literario. Con ocho años publicó en la revista Διάπλαση των παίδων2, con el
nombre de “ο μικρός ποιητής”, en lo que no era sino el comienzo de su
pasión por las letras, no sólo en el aspecto de la creación literaria, sino en el
del correcto uso de la lengua y el hallazgo del término perfecto para aquello que quería expresar3.
Pero el que abriría la lista de pseudónimos oficiales sería aquel con el
que publicó sus primeros poemas en un par de revistas4: Πέτρος Βαλχάλας.
Este nombre, de nórdicas resonancias, fue creación, al parecer, del que
fuera su maestro literario, el poeta Nicos Apostolidis, más conocido como
Παύλος Νιρβάνας5. Lo habría compuesto con un claro paralelismo con
el suyo, buscando para el jovencísimo Cavadías un lugar de evasión en
1
2
3

4

5

Cf. ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ, Δ., Χρυσόσκονη στα γένια του Μαγγελάνου. Νίκος Καββαδίας,
Atenas, 2004, p. 25, nota 1.
Referencias a ello en, p. ej., ΚΑΒΒΑΔΙΑ, ΤΖ., «Σύντομο βιογραφικό», en la edición de
Του πολέμου / Στο άλογό μου, Atenas 2002, p. 52, y passim.
Según sus propias palabras, “έχω μανία με τη γλώσσα, με τα σωστά ελληνικά”, como se
recoge en ΝΙΚΟΡΕΤΖΟΣ, Δ., Νίκος Καββαδίας. Ο τελευταίος αμαρτωλός, Atenas, 2003,
p. 36.
En concreto, Περιοδικό Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαιδείας y Διανοούμενος, entre los
años 1928-1930. Cf. el completo análisis de estas publicaciones, nueve en total, con sus
contenidos y los comentarios que recibieron en ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Κ., Νίκος Καββαδίας. Βιβλιογραφία 1928-1982, Atenas 1983, pp. 129-141.
Pavlos Nirvanas (1866-1937), notable periodista, académico y poeta, al que admiraba Cavadías, resultaba ser padre de un compañero de Instituto, y uno de los primeros en descubrir su talento. Precisamente su biografía presenta sorprendentes coincidencias de identidad con nuestro autor: nació en Rusia de padres griegos procedentes
de islas (Scópelos y Quíos); fue médico en la Marina Real, conocido como “καπετάνιος” o “γιατρός” y famoso por su generosidad y filantropía en su oficio; amigo personal
de Papadiamandis. Es decir, griego del mar, apasionado del conocimiento y la estética,
habitual de los corrillos artísticos y literarios, e imbuido de los ideales humanistas, al
igual que su ahijado literario, Cavadías, quien también había sentido una temprana
vocación por la Medicina y llegó a examinarse para entrar en la Facultad y cursar
estudios. Sobre la relación de Nirvanas con Cavadías, cf. ΚΑΒΒΑΔΙΑ, ΤΖ., op. cit., pp.
56-57.
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ese mítico paraíso ultraterreno donde reposan los guerreros rodeados de
hermosas doncellas. Conocía ya bien el mal du départ que siempre aquejó
a Kolia y su ansia infinita de viajar a mundos lejanos.
Y si Marabú fue su nombre literario “oficial”, tampoco resultó ser el
último, pues en los duros años de la Ocupación utilizó una vez más este
recurso para dar a conocer su protesta a modo de poema con el título de
“Αθήνα 1943”, firmado como Α. Ταπεινός6. Como es bien sabido, Marabú
es el título del poema que abre su primer libro publicado, y se refiere a un
ave que para los marinos es de mal agüero, además de símbolo de lo feo,
apodo elegido por él mismo siendo aún muy joven7. Y es que a pesar de su
fantasía y su poder de atracción sobre otros, siempre reservó para sí mismo
una imagen de fealdad que no dudaba en mostrar en durísimas descripciones que pueblan su obra, pero también en entrevistas o conversaciones
reales8. Del mismo modo, sus pseudónimos siempre se asocian a ideas muy
alejadas de la vanidad o la presunción.
Mas no fueron estas sus únicas tentativas de enmascarar de algún modo
su persona: los testimonios que nos han llegado de su vida componen un
mosaico multicolor donde la realidad y lo imaginario están estrechamente
soldados. Innumerables eran las historias que animaban las veladas donde,
rodeado de amigos y conocidos, gustaba pasar sus momentos en tierra. En
ellas el elemento fantástico se superponía a la verdad a cada instante, sin
que sus oyentes pudiesen jamás averiguar el punto de unión de ambos, y sin
que les importase, dicho sea de paso. Como afirmaba uno de ellos:
Ο Κόλιας ποτέ δεν ξέρεις πότε λέει αλήθεια και πότε ψέματα. Η αλήθεια
είναι κάπου στη... μέση. Αυτό είναι η γοητεία του9.

Esto es aplicable no sólo a las disparatadas historias que contaba, como
buen marino, de sus viajes, sino a cualquiera de las muchas situaciones
cotidianas en que podía verse envuelto. Por ejemplo, cuando fue reclutado
6
7
8

9

Se publicó en la revista Πρωτοπόροι, en diciembre de 1943.
SAUNIER, M., en la Introducción a la edición francesa de Βάρδια, citado en la
contraportada de la edición griega de esa misma obra, Atenas 2002.
Por ejemplo, estas palabras suyas en una entrevista: “Κοίταξέ με καλά... είμαι σα σκαραβαίος. Ένας άσχημος, κουτός σκαραβαίος. Δεν χαράζω πάνω στην άμμο, αλλά πάνω
στο χαρτί τα ανώφελα παραλληλόγραμμά μου”, ΚΟΥΒΕΛΑ-ΤΑΣΣΙΑΚΟΥ, Φ., “Νίκος
Καββαδίας, ο αρμενιστής φιλόσοφος”, en revista Γυναίκα nº 736, 26-03-1978, p. 38,
recogido en ΚΟΡΦΗΣ, Τ., Νίκος Καββαδίας. Συμβολή στη μελέτη της ζωής και του
έργου του, Atenas 1994, p. 46.
Palabras de Βασίλης Μοσκόβης (1915-1994, poeta, novelista y ensayista) en una de esas
reuniones, recogidas por ΝΙΚΟΡΕΤΖΟΣ, Δ., op. cit., p. 37.
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en 1938 y a la pregunta de cuál era su especialidad, contestó sin inmutarse
que era jockey, con lo que le asignaron un puesto de conductor de mulas10.
O cuando se hizo pasar por intérprete de un jerifalte nazi, que no era otro
que Caragatsis11 disfrazado, para dar una lección a un zapatero que había
estafado a la esposa de este12. O cuando hizo creer a un periodista que su
madre era una elegante prostituta...13
Muy significativo es este testimonio con el que concluiremos esta
primera parte, apenas una mirada por la rendija abierta de su existencia,
velada por la tupida malla de lo imaginario:
Έπλαθε φανταστικές ιστορίες κι έλεγε ψέματα, όχι για να ξεγελάσει ή
να κερδίσει κάτι τι, μα για να διασκεδάσει τους συνομιλητές του ή να
τους κάνει ν’αλλάξουν την άδικη γνώμη τους για κάποιον που ο ίδιος
αγαπούσε. Είχε τη συστολή μικρού παιδιού και ήταν αμέτρητες οι φορές
που όταν τον ρώτησαν «Μα είσθε ο ποιητής Καββαδίας; ο Μαραμπού;»
[algo que sucedía con relativa frecuencia cuando iba a bordo] κοκκίνιζε
και απαντούσε «Όχι, όχι. Είμαι απλώς ο ξάδελφός του. Εγώ είμαι μόνο
ναυτικός. Δεν ξέρω από χαρτιά κι από ποιήματα».14

2.-Nicos Cavadías, alter ego.
“Πού αρχινάει ο μύθος, πού φτάνει την αλήθεια, πού η αλήθεια κόβει το
μύθο... πού τελειώνει... πού ξεπερνάει...;”15. Estas palabras de Cavadías resumen una idea básica en su obra: la falsa identidad, representada en ocasiones por un cambio de papeles, en otras por el encubrimiento de la verdad,
casi siempre por personajes que son una trasposición literaria del propio
autor. Muchas son las figuras de Cavadías que se pasean por el delgado
filo de la cortante hoja que establece la división entre lo verdadero y lo
10 ΜΟΘΩΝΙΟΣ, Α., “Ο ποιητής Νίκος Καββαδίας”, conferencia pronunciada en 1978,
recogida por ΝΙΚΟΡΕΤΖΟΣ, Δ., op. cit., entre las pp. 150-165. La cita está en la p.
158. Es una anécdota interesante pues esta identidad suya se recoge en los dos relatos
ambientados en la guerra de Albania, Του πολέμου y Στο άλογό μου, como veremos más
adelante.
11 M. Kαραγάτσης, (1908-1960), prosista de la generación del 30, autor de Γιούγκερμαν o
Ο κίτρινος φάκελος. Como curiosidad, su nombre es también un pseudónimo.
12 Divertida anécdota registrada por ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Μ., en su obra Κορυφαίες
μορφές της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, (vol. II), Atenas 1993, y recogida por ΝΙΚΟΡΕΤΖΟΣ, Δ., op. cit., pp. 106-107.
13 Anécdota recogida por ΚΑΣΟΛΑΣ, Μ., Νίκος Καββαδίας. Γυναίκα – Θάλασσα – Ζωή.
Αφηγήσεις στο μαγνητόφωνο, Atenas 2004, pp. 126-127.
14 ΜΟΘΩΝΙΟΣ, Α., “Νίκος Καββαδίας”, en el periódico Ημερησία, 16-2-1975, p. 10,
recogida por ΚΟΡΦΗΣ, Τ., op. cit., p. 52.
15 Του πολέμου, Atenas 1987, pp. 31-32.
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falso, verdaderas personae / πρόσωπα, en su sentido originario de “máscaras” sobre el actor principal, él mismo. La más representativa es sin duda
Nicos, el telegrafista que protagoniza su obra Βάρδια, de tan difícil clasificación precisamente por su carácter de anecdotario, como un cuaderno de
bitácora de un personaje disfraz de sí mismo, que a su vez recoge historias y
ocurrencias tanto propias como de otros pasajeros. En el mundo de Βάρδια
Nicos camina constantemente por la cuerda floja del presente y los recuerdos; de los hechos reales y los ficticios.
Y como en todo número de circo que se precie, nunca podemos ver
dónde está el truco. ¿Cómo aventurarnos a afirmar qué grado de verdad
contienen las historias de la muchacha de Mitilene16 o de Calamité17, o
incluso las referencias a su propio padre, abastecedor del ejército ruso,
como la de la cucaracha aparecida en un pan que él afirmó ser una uva pasa
para evitar el fusilamiento, tragándosela18?
Tal vez algunas de esas historias contengan algo de verdad por su obsesiva aparición en esta y otras obras, ¿o son meras ideas literarias, pero recurrentes? La guardia19 es un enorme compendio de imágenes y lugares comunes de toda su creación, que a menudo aparecen concretados en determinados poemas o relatos. Es el caso de la muchacha de Mitilene, citada
también en Li 20, relato este que, por otra parte, contiene muchos elementos que podrían considerarse autobiográficos o bien se pueden entender
como pertenecientes a una nueva identidad literaria teñida de datos personales. En él un marino retenido en Hong Kong por causas técnicas conoce
a la niña Li, que entra a su servicio. Entre ellos se establece una tierna relación donde los papeles se invierten, y es el mayor quien aprende verdaderas
lecciones de sabiduría de la niña.
16 Desarrollada a lo largo de Βάρδια, es la historia de una huérfana que se le encomienda
a Nicos para llevarla a casa de un tío suyo en Beirut, aunque una vez allí descubren que
se ha ido del país. Ella escapa a la vigilancia de Nicos para quedarse en un burdel cuya
dueña, conocida del marino, pagará a este una generosa cantidad. El núcleo central está
entre las pp. 72-81 de la citada edición.
17 La historia de Calamité se narra entre las pp. 131-134. Para esconderse de un crimen en
el rellano de la escalera, Nicos entra en un piso al azar. Allí vive encamada una pobre
enferma con una traqueotomía que se le entrega. Luego él acaba con su vida taponando
la cánula por la que respiraba.
18 Ibídem, p. 100.
19 Con este título se publicó la versión en español, realizada por Natividad Gálvez, en
Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Madrid 1994.
20 Atenas 1987, p. 46: Θα περπατάς μπροστά μου, της είπα. Θέλω να βλέπω την κοτσίδα
σου. Θυμήθηκα τη Μυτιληνιά που μου γλίστρησε πριν πολλά χρόνια ένα δειλινό στη
Βηρυτό, που δεν ησύχασα ούτε όταν έπειτα από χρόνια την ξαναβρήκα. Που ποτέ δε θα
ησυχάσω.

330

Raquel Pérez Mena

En el texto hay mucho de la admiración de Cavadías por algunos rasgos
del carácter de la que fuera su primera patria, como veíamos, e igual que
en La guardia se relata un viaje hacia China con enorme simbolismo de
retorno a los orígenes del hombre y de sí mismo21, aquí se nos presenta el
mismo motivo, pero despojado en gran parte de la carga de connotaciones
negativas, como puedan ser, p. ej., historias desagradables que le acompañan en la conciencia, el terrible mal francés que llevan a bordo, o el lamentable estado del barco en que viajan.
En todo caso, en ese encuentro consigo mismo que es el viaje a China y
que constituye un paso hacia la confesión y el cara a cara con el interior de
uno mismo22, en contraposición con lo que sucede en La guardia, la niña
Li lo guía hacia la parte más serena de ese estado de autoanagnórisis, de
vuelta a sus años más felices e inocentes, los de la infancia, y actúa como un
dulce psicopompo en busca de la reconciliación con su propio yo, con sus
preguntas que le hacen retornar a ese mundo perdido:
—Εσύ από πού κρατάς;
—Από μακριά. Από ένα τόπο που εσείς το λέτε Hsi La Kuo (Ελλάδα).
Κατάλαβε τα κινέζικά μου. Χάρηκε.
—Ξέρεις κινέζικα; Τα ’μαθες στο Peioing; (Πεκίνο).
—Pu Shih (όχι). Όμως έχω γεννηθεί στο Tung Sun Sheng (Μαντζουρία)23.

Esa especie de mayéutica de su interior continúa a lo largo del relato:
—Μα ποιος σου έμαθε να δουλεύεις μαζί και τα δύο [δάχτυλα για τα
chop sticks];
—Μια Μαντζουριανή στο Χαρμπίν.
—Για αυτό δεν ξέρεις να τα πιάσεις σωστά. Τη θυμάσαι;
—Ναι, ήταν δεκάξι χρονώ, η κοτσίδα της ήταν πλεγμένη σφιχτά και
μύριζε κάτι που δεν μπορώ να θυμηθώ.
—Σαν ξύλο βρεγμένο;
—Ίσως24.

Quizá esta chica de Manchuria fuese aquella cuidadora que lo inició en
los juegos amorosos cuando aún era un crío en China, dejando en él un
21 Como señala SAUNIER, M. en su interesante estudio Ετούτο το κορμί το τόσο αμαρτωλό... Έρευνα στον μυθικό κόσμο του Νίκου Καββαδία, Atenas 2004, pp. 65-69.
22 Ibídem, p. 66
23 p. 15. Cf. Βάρδια, p. 52, en palabras de Nicos: “–Μα είμαι γεννημένος σε τούτα τα μέρη
που πάμε τώρα”. “–Δηλαδή; Από Κινέζους;” “–Όχι μωρέ, από Κεφαλλονίτες”.
24 p. 38.
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entrañable recuerdo, cuyo nombre era... Le25. Y si la niña del relato, Li, es
la versión literaria del recuerdo de la otra niña (según Cavadías no tenía
más de once años), la ha despojado de todo rasgo carnal para dejar sólo su
cordura, dignidad y sabiduría, convertida en la clave del reconocimiento
de sí mismo:
—Γιατί δε γελάς; Δε σε έχω δει να γελάς.
—Μα βέβαια γελώ, αποκρίθηκα, δε βλέπεις;
—Οι μόνοι Κινέζοι που ’δα να γελάνε δυνατά, είπε, είναι τούτοι εδώ
[unas máscaras]. Οι ψεύτικοι. Εμείς γελάμε με τα μάτια, τα χείλια, τ’αυτιά. Είχες παραμάνα Κινέζα;
—Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο.
—Εγώ ξέρω. Έχεις βυζάξει γάλα δικό μας. Για αυτό δε γελάς!
Έγνεψα με το κεφάλι26.

En realidad, sus relatos cortos, a pesar de ser la parte menos conocida de
su producción, contienen muchas claves para completar el rompecabezas
de su obra. Sin ir más lejos, en su primer relato publicado, Το ημερολόγιο
ενός τιμονιέρη27, anterior a Marabú, aparece ya una versión de la historia
narrada en el poema “Marabú”, con la joven que se convierte para el marino
en símbolo de pureza y virtud, para luego reconocerla en una prostituta
envilecida cuyos servicios ha comprado. Por su parte, en el ya citado relato
Στο άλογό μου el protagonista es un enfermero que con su caballo transporta heridos y medicinas, en el frente de Albania.
Pero en este juego de identidades, quizá sea el relato Του πολέμου el que
más se adentra en el mecanismo de la suplantación y de la mentira, no ya
para salvar la vida, sino por pura diversión. En él, un soldado del frente de
Albania, con una mula cargada de medicinas, motivo ya empleado en el
relato Στο άλογό μου, que lo acompaña, llega agotado bajo una torrencial
lluvia a una casa donde un anciano con malas pulgas le permite secarse un
poco. Ante una foto de un familiar, inventa haberlo conocido y aporta datos
que resultan ser verdaderos, con lo que, sin necesidad ya, sigue ampliando
la mentira al tiempo que acierta con cada nueva ocurrencia.
25 ΚΟΥΒΕΛΑ-ΤΑΣΣΙΑΚΟΥ, Φ., op.cit, p. 40, recogido en ΚΟΡΦΗΣ, Τ., op. cit., p. 72; Por
su parte, ΚΑΣΟΛΑΣ, Μ., op. cit., pp. 128-131, recoge esta historia también narrada por
él mismo, pero con detalles más “sabrosos”.
26 p. 43.
27 SAUNIER, M., Το ημερολόγιο ενός τιμονιέρη. Αθησαύριστα πεζογραφήματα και ποιήματα, Atenas 2005, pp. 16-17.
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Este relato cuyo tema central es la dialéctica de la mentira28, donde la
verdad puede escapar a la lógica y ser fruto de la creación humana, trata de
lo imposible de una verdad absoluta, pero también de una identidad única:
la identidad de cada cual es la que uno se quiera forjar o, en otras palabras, la que uno quiera presentar, toda vez que, como afirma Nicos en La
guardia, la auténtica verdad sólo hay que decirla para salvar a alguien de la
horca; si no, se acaba volviendo contra ti y la que rueda es tu cabeza...29. Así,
el protagonista se convierte en quien desea y a su vez convierte al desconocido de la foto en alguien familiar, como aquel desconocido que un día
lo abordó a él en esas mismas condiciones y con quien compartió horas de
entrañable diversión, entrando en ese mismo juego de las identidades30, en
aparente contradicción con la lógica, pero, como dice el texto, “μόνο τους
λογικούς δεν μπορείς να πείσεις. Ούτε να σε πείσουν.”31
Este mismo juego de máscaras es el que convierte a Cavadías en quien
quiere dentro de sus poemas, desde Marabú hasta el dueño del cuchillo
maldito32, el aprendiz a punto de perecer en un naufragio33, el marino que
añora a Smaró34, el que fuma marihuana en el barco pirata35, o el anciano
enamorado que evoca su infancia36 con nostalgia. Todos contienen algo de
esa verdad “judicial”37, la extraliteraria, en la que hemos convenido todos,
pero ¿en qué medida? Igual sucede de manera inversa: también sus creaciones son retazos de verdad revestidos de ficción literaria, tanto la mujer que
lo espera cosiéndole una camisa38, como la peruana que machaca hierbas
en un mortero mascando setas alucinógenas39. Tal vez la protagonista de
“Marabú” o la muchacha de Mitilene... Una vez más, πού αρχινάει ο μύθος,
πού φτάνει την αλήθεια, πού η αλήθεια κόβει το μύθο...
28 Como ha señalado SAUNIER, M., Ετούτο το κορμί..., pp. 131-133, dentro del capítulo 8,
dedicado en exclusiva a este tema de la verdad y la mentira en Cavadías.
29 pp. 39-40.
30 Του πολέμου, p. 19.
31 Ibídem.
32 “ Ένα μαχαίρι”, Μαραμπού, Atenas 1990, pp. 18-19.
33 Ibídem, “ Ένας δόκιμος στη γέφυρα εν ώρα κινδύνου”, pp. 14-15.
34 “Θεσσαλονίκη”, Πούσι, Atenas 1989, pp. 29-30.
35 Ibídem, “Αρμίδα”, pp. 17-18.
36 “Yara Yara”, “Αντινομία” o “Πικρία”, Τραβέρσο, Atenas 1989, pp. 17-18, 31 y 36-37
respectivamente.
37 Cf. SAUNIER, M., Ετούτο το κορμί..., pp. 126-127.
38 “Θεσσαλονίκη II”, Τραβέρσο, p. 27. Se trata de la misma Smaró citada más arriba, en
evidente paralelismo con el primer poema de ese nombre. Sobre ella, cf. ΚΟΡΦΗΣ, Τ.,
op. cit., pp. 77-78.
39 “Guevara”, Τραβέρσο, p. 24. Cf. ΚΟΡΦΗΣ, Τ., op. cit., p. 81.

De Petros Walhalla a Marabú

333

En este sentido, resulta interesante la observación de la crítica40 sobre
el poema “Gabrielle Didot41” y la relación que tendría con la identidad del
poeta. Según esta, el personaje de la prostituta protagonista del texto no sería
sino un trasunto del propio autor (o de sus imágenes literarias), en versión
femenina. Es alguien de quien se apartan sus compañeras por su comportamiento “raro” y serio (como sucede con el sujeto de “Marabú”); constantemente embebida en curiosos pensamientos (περίεργες σκέψεις). Su infinito
aburrimiento, su afán por recordar todos sus amantes, la eterna presencia
del mar en su mirada, son todos elementos que la identificarían con muchas
de las facetas, reales o ficticias, del autor de La guardia, y a su vez recuerda
diversos motivos esparcidos en distintas obras, incluso las no publicadas.
Gabrielle Didot sería un gemelo en femenino, un negativo del escritor.
3.-Unas últimas reflexiones.
Por último, pondremos sobre el tapete algunas consideraciones sobre
la cuestión de la identidad en la obra de Cavadías, en ámbitos y niveles
distintos de los ya observados. Un tema básico es el de la identidad del
marino y su oposición con el hombre de tierra firme, el llamado στεριανός.
Como todas las ideas en nuestro autor, no aparece delimitado en un único
lugar, sino que aflora de manera constante a lo largo de su obra y su vida.
Aunque el oficio de marino constituye una especie de fatum (μοίρα) que
marca como un tatuaje toda su existencia, existen algunos peligros que,
cual cánticos de sirena encubiertos, pueden arrastrarlo y, en última instancia, hacerle perder esa su verdadera identidad.
La tierra firme, por ejemplo, tiene en la obra de Cavadías un fuerte
carácter apotropaico, sin duda porque comprende muchos elementos que
entrañan ese riesgo: una vivienda permanente, una familia, un trabajo,
pueden anclar la vida del marino lejos del mar, y ello no sería más que una
traición a su identidad. Innumerables serían los ejemplos que podrían ilustrar esta idea. Por otro lado, la pretendida misoginia de Cavadías también
podría explicarse en parte desde este punto de vista, pues la mujer, además
de amarrar al marino a puerto para siempre (la peor maldición), puede
hacer temblar los cimientos de su identidad exigiéndole convertirse en
otro, bueno o malo (tanto esposo sumiso como ladrón, asesino o algo más
abominable42) o robándole su masculinidad43.
40 SAUNIER, M., Ετούτο το κορμί..., pp. 195-197.
41 Μαραμπού, pp. 30-31.
42 Como en la historia de Catherine, contada entre las páginas 198-215, donde Nicos se ve
obligado por ella a ayudarla a deshacerse del hijo que espera, con lo que se siente contaminado y maldito para siempre.
43 Sobre la visión de la mujer asexuada en Cavadías, cf. SAUNIER, M., Ετούτο το κορμί...,
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Cualquier aspecto, pues, que pueda arrebatarle esa identidad queda
al instante fuera del margen de lo aceptable para pasar al ámbito de lo
odioso o aborrecible. Un ejemplo es la posibilidad de enriquecerse con
su oficio, la idea siquiera de ahorrar dinero ganado en el mar, concebido
como otro modo de traición, como señala en uno de sus últimos poemas,
“Θεσσαλονίκη II”44:
Σιχαίνομαι το ναυτικό που εμάζεψε λεφτά.
Εμούτζωσε τη θάλασσα και τηνε κατουράει.

Este motivo está muy relacionado con otro, que constituye uno de sus
principales e irremediables temores: el momento de la jubilación y el abandono definitivo del mar, con la renuncia última a su identidad, atrapada
entre los grilletes de la tierra firme. La imagen del marino desembarcado
aparece en diversos lugares de su obra45, siempre rodeada de tristeza y
angustia; la imagen de quien está viviendo fuera de su verdadera realidad,
lejos de aquello que lo identifica. En tierra firme, los galones de su chaquetilla no son más que falso oropel, y sus brillos no esconden sino una nostalgia infinita por el viaje.
Pero el viaje, una vez más en el doble plano de lo real y lo literario,
entraña otros peligros. Otro de los miedos más presentes en la obra de
Cavadías es el que suponen los trópicos y el mundo más allá del Ecuador, representados por el paso al mar Rojo46, como puerta ante el peligro,
lo desconocido... Cruzar esa línea implica de modo tácito una pérdida de
identidad al abandonar el familiar Mediterráneo y su querida, segura civilización. ¿O tal vez es todo lo contrario? ¿Acaso simboliza el acceso al terrible abismo del mundo interior, a la confesión, al encuentro con la propia
identidad, allí donde no hay ayuda posible y el alma queda al pairo frente
al leviatán de su yo?
En otro orden de cosas está la cuestión de su identidad como escritor
y cómo se aviene con la del marino. En la vida real ambas coexisten, y es
probable que el escritor se sintiera amenazado lejos del mar, donde lo abrumaban preguntas, como vimos, y lisonjas poco acordes con su forma de ser.
Ante la típica pregunta de si se sentía poeta o telegrafista, contestaba:
Εγώ είμαι ασυρματιστής. Τώρα αν τα ποιήματά μου αρεσουν, αυτό είναι
άλλη ιστορία47.
44
45
46
47

pp. 159-162; sobre el uso del mito de Judith en su obra, cf. ibídem, pp. 169-172.
Perteneciente a Τραβέρσο, p. 27.
Por ejemplo, Βάρδια, pp. 170-172.
Ibídem, p. 113.
Testimonio de Δ. Πολίτης, ex director general de la Ελληνική Ραδιοναυτική Εταιρεία,
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Con todo, en el nivel literario, parece que ambas identidades no pueden
superponerse: como ha hecho notar la crítica48, el mundo de la escritura
estaría ligado a la tierra firme, y por ende, sería opuesto al oficio del marino.
Esta dualidad, en realidad la eterna dicotomía entre vida activa y contemplativa, entre el escritor y el hombre de acción, está entretejida a lo largo de
su obra, tanto en La guardia49 como en los poemas, siendo uno de los más
representativos “Mal du départ” 50
En todo caso, este problema de la dualidad inasumible, de las dos identidades que se repelen como polos opuestos, sólo existiría como imagen
literaria, únicamente en el plano de la creación del poeta, toda vez que su
coexistencia en la realidad es un hecho innegable, aunque se podría decir
que, a pesar de la humilde (¿o pícara?) afirmación de nuestro autor, la identidad del poeta es la primordial y a ella se supedita la del marino51.
En última instancia, quizá el problema (este y el de los límites de cada
identidad, ficticia o real, de Cavadías) no esté sino en el propio lector, empeñado en diseccionarlas y ponerles fronteras, sin haber entendido las reglas
de su juego. Las “verdades” creadas por el poeta a medida del momento y
el interlocutor. Las “mentiras” adobadas de realidad y salidas del saco del
marino. “Τα ψέματα του βουτηχτή, του ναύτη, του λωλού”52.
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Helenismo y religiosidad en la obra de T. K. Papatsonis
Mariano Villegas Hernández

T. K. Papatsonis (1895-1976), considerado por la crítica de forma unánime
como el pionero del modernismo literario en Grecia y, según muchos estudiosos, como el precursor del citado movimiento después de Cavafis, es a su
vez una de las figuras literarias neogriegas que más controversias ha generado. Consecuencia de esta falta de consenso en lo referente al verdadero
papel que pudo desempeñar y la influencia y aportaciones que pudo ofrecer a la hora de la “modernización” de las letras neogriegas, es el segundo
plano, si no el olvido, al que este autor se ha visto relegado en la totalidad de
los manuales dedicados al estudio de la literatura griega moderna.
Varios serían los aspectos que se habrían de abordar en el intento de
resolver la citada controversia. Entre ellos, sin duda alguna, se encontraría la temática de carácter religioso que se hace patente a lo largo de toda la
producción literaria de Papatsonis y que constituye una de las características más importantes de la misma. Autor cristiano, neocristiano, ortodoxo,
católico, unita, místico, metafísico, fisiólatra, panteísta… son los adjetivos
con los que desde distintos puntos de vista la crítica califica la fe que profesaba el autor.
La primera referencia aparece en el periódico Εμπρός el veinticinco de
febrero de 1916 en un artículo firmado por W, uno de los pseudónimos que
utilizaba Kostís Palamás en sus aportaciones a periódicos y revistas. En ella
se lee: el poeta a menudo ensueña, es un místico, sufre, supongo, de cierta
atracción hacia la divinidad, hacia lo espiritual.1 La importancia de esta
temprana crítica tiene un carácter doble: por un lado Papatsonis es aceptado
y, en cierta medida, incluido en la nómina de los poetas de la época por uno
de los mayores representantes de la que se conoce como la Nueva Escuela
Ateniense. Por otro lado, el poeta, ya desde sus primeras apariciones, había
conseguido despertar el interés de la crítica por la temática tan peculiar de
sus composiciones. Asimismo, ha de señalarse que la primera aparición
1

Παλαμάς, Κ., «Ακόμη ένας…», Εμπρός 25-12-1916, p. 1.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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de Papatsonis en el mundo de las letras griegas data del dos de noviembre
de 1913 por lo que resulta llamativo que en tan sólo poco más de dos años
el autor hubiera conseguido convertirse en un precoz referente literario.
Desde entonces continuó haciendo pequeñas aportaciones en periódicos
y revistas pero no llegó a publicar su primer libro de poemas hasta 1934,
fecha en la que aparece Εκλογή Α΄.
El diez de junio de 1934 la revista Εργασία publica el artículo de Áristos Kambanis titulado Θρησκευτικοί Ποιηταί. Su autor, a modo de reseña,
presenta un breve análisis de este primer poemario de Papatsonis.
He aquí una poesía que en absoluto comprenderán los atenienses, una
poesía muy original. Está constituida por una serie de pensamientos filosóficos, alegorías, impresiones de ámbitos religiosos y confesiones dogmáticas versificadas libremente en una lengua que toma sus medios de expresión de la lengua hablada de la ciudad, del griego antiguo, de los dialectos,
del latín de la Iglesia, una lengua anárquica o, si lo prefieren, personal. El
poeta es un cristiano sui generis, un católico que cree en la infalibilidad
del Papa. […]No se asusten con sus adjetivos, es un impresionista peculiar. […]Es una persona de máximas y refranes, un docente, un imitador
de la Biblia, un condensador de la experiencia de la vida, un filósofo, un
moralista, etc.[…]Naturalmente no puedes seguir siempre al poeta en su
Odisea espiritual. Es, queriéndolo o no, oscuro. Y unas veces es un teólogo sofista seco, otras un pensador tajante. Por otro lado no puedo negar
que he encontrado también interés en las impresiones del señor Papatsonis
de las misas de las Grandes Celebraciones, impresiones que algunas veces
se ven adornadas con pensamientos…panteístas. […]Además creo que la
religión puede renovar un día la mixta poesía europea. 2

También Kleon Parasjos reseña el mismo año en el tomo XVI de la
revista Νέα Εστία el citado poemario. De su reseña se han de destacar las
siguientes apreciaciones:
A Papatsonis, desde el primer momento en que apareció e incluso hasta
ahora, todos lo llaman poeta religioso. Tal nombre no querría dárselo
también yo por muy grande –la mayor posible– por muy vasta que sea
la extensión de su significado. Esta palabra, no sé cómo, por qué tipo de
malentendido y confusión, fortuitamente quizá, y sobre todo en Grecia en
2

Καμπάνης, Α., «Θρησκευτικοί Ποιηταί», Εργασία, 10-06-1934, p. 749.
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estos últimos años, ha adquirido un sentido algo estricto, casi dogmático,
que no se adecua a Papatsonis. A Papatsonis, por lo menos si lo vemos de
un modo más amplio, no podemos encerrarlo dentro de ningún dogma:
el poeta es la criatura que se estremece profundamente por las cosas, por
las personas, por la naturaleza al observarlas con admiración, con éxtasis, con reverencia, con amor, es decir religiosamente. Sólo en este sentido
se le adecua el título de poeta religioso. […] Hoy vemos que no sólo no es
este tipo de persona estricta (y muy antipática, particularmente antipática para mí) que se llama católica, ni siquiera es cristiano sino algo mucho
más amplio: un cristiano panteísta quizá, si nos permiten los dogmas unir
estas dos palabras, una profunda y verdadera, una sencilla en el más pleno
y rico sentido de la palabra, persona religiosa. […] En especial el misticismo de Papatsonis no lo puedo llamar cristiano. Es un misticismo muy
griego que se estremece en su totalidad por todos los arrebatos voluptuosos de la tierra, lleno de jugos y sabor de frutos, de colores y de aromas. 3

Este mismo autor en el número especial de Navidad del mismo año de
la revista Νέα Εστία publica un artículo titulado Η θρησκευτική πίστη στη
Νέα Ελληνική ποίηση en el que presenta diversas teorías acerca de la poesía
de los autores más representativos de la literatura griega moderna. Pertinente aquí es la apreciación que hace de la poesía de Papatsonis:
¿Acaso son cristianos Duras o Papatsonis? […] Papatsonis me dará siempre la impresión de que es un converso que se afana en convencernos de
que ha encontrado la felicidad en el cristianismo pero que nunca conseguirá convencernos.4

Un año después, en diciembre de 1935, aparece en la revista Χρυσόστομος
otro artículo relacionado con éste último. Su autor, D. Kuimutsópulos, lo
titula Η θρησκεία εις την νεοελληνικήν ποίησιν y en él sostiene que los representantes más célebres y valiosos de la poesía neogriega sintieron plenamente
en sus sensibles almas las emociones más profundas de la religión y se vieron
atraídos e inspirados por la pureza y lo celestial de los ideales cristianos más
valiosos, y continúa, el rayo elevado del cristianismo iluminó con riqueza y
movió prontamente hacia las alturas el verso griego más selecto.5
3
4
5

Παράσχος, Κ., «Τ. Κ. Παπατσώνη: Εκλογή Α΄», Νέα Εστία, tomo XVI, pp. 619-621.
Παράσχος, Κ., «Η θρησκευτική πίστη στη Νέα Ελληνική ποίηση», Νέα Εστία, tomo
XVI, Especial de Navidad pp. 74-77.
Κουϊμουτσόπουλος, Δ., «Η θρησκεία εις την νεοελληνικήν ποίησιν», Χρυσόστομος,
diciembre de 1935.
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Cinco años más tarde, en 1940, se publica la Νεοελληνική θρησκευτική
ανθολογία de Andreas Keramidas. El autor en el prólogo se refiere directamente a los dos últimos artículos citados y expresa su afinidad con las ideas
de Parasjos cuando este sostiene que la poesía religiosa neogriega es, comparada con la totalidad de las obras de los poetas neogriegos, cuantitativamente
insuficiente y pobre, y cualitativamente –salvo excepciones– mixta, sin un
contenido cristiano profundo y sustancial. De este argumento se sirve Keramidas para expresar las dificultades a las que se ha enfrentado a la hora de
elaborar la antología y añade que a pesar de todo existen composiciones de
algunos de nuestros poetas como Karasutsas, Duras, Papatsonis, Barlás, Ftiarás, Avgueris, Xydis y otros que son verdaderamente espontáneas y que son
conmovidas por un verdadero sentimiento religioso y cristiano. 6
A este diálogo abierto acerca de la religiosidad en la poesía griega
moderna viene a sumarse asimismo I. M. Panayotópulos, autor del artículo publicado en el número especial de Navidad del año 1942 de la revista
Νέα Εστία bajo el título Η νεοελληνική λογοτεχνία και το θρησκευτικό
συναίσθημα. De este artículo han de destacarse los siguientes aspectos: Tras
haber criticado las posturas sostenidas por los tres últimos autores aquí
citados, y en especial la de Parasjos, por identificar la religión con el cristianismo y por haberse limitado sólo a la poesía, el autor dentro de su estudio
llega a tres conclusiones:
1) La literatura neogriega en su totalidad no tiene para ofrecer más que
pocas manifestaciones de perseverantes vivencias religiosas y mucho más
densas expresiones de convencida fe. 2) El sentimiento religioso neogriego –y griego de manera más general– tiene cierta particularidad que
no constituye la negación del elemento cristiano. 3) El materialismo y el
racionalismo del siglo pasado no tuvieron un impacto tal en nuestra vida
intelectual de aquellos tiempos que influyera en los giros y las peripecias
de nuestro discurso poético. 7

Llegado a este punto el autor realiza y justifica sus observaciones acerca
de los escritores más representativos de la literatura neogriega entre los que
se encuentra Papatsonis. En este punto señala:
6

7

Κεραμίδας, Α. Ιω., Νεοελληνική Θρησκευτική Ανθολογία, με πρόλογο, εισαγωγικό και
κριτικό σημείωμα και περιεχόμενα καθ’ ύλην. Εκδόσεις Οίκου Μιχ. Ι. Σαλιβέρου Α. Ε.,
Atenas 1940.
Παναγιωτόπουλος, Ι. Μ., Η νεοελληνική λογοτεχνία και το θρησκευτικό συναίσθημα,
Νέα Εστία, especial de Navidad de 1942, p. 36.
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No creo que exista poeta neogriego alguno que no haya escrito además
sus versos religiosos. La mayoría se queda en lo pintoresco. Algunos suben
hasta la moral. Algunas veces nos dan, todos ellos, poemas valiosos.
Empero no nos ofrecen la “obra” que justificaría su clasificación entre los
poetas de voluntad religiosa. Hace tan sólo veinticinco años aproximadamente que apareció en nuestra tradición poética la escuela que podría
llamarse neocristiana. A ella pertenecen bien poetas exclusivamente religiosos bien ricos de un ánimo afín. Takis Papatsonis es el más eminente. Dogmáticamente su inspiración cristiana tiene una disposición católica; formalmente su verso libre se viste de un lenguaje particular, rico en
elementos tomados de la lengua purista y dados con cierta grandiosidad
ritual; en el fondo se trata de una tendencia “mística” (empapada de una
fisiolatría piadosa) que ininterrumpidamente se eleva entre la metafísica
y la ética y que eternamente proyecta, con calidez a pesar de su frialdad a
menudo superficial, su inquebrantable afirmación.8

El seis de octubre de 1935 Nikolaos Kalamaris, el escritor y crítico literario que también firmaba sus poemas como Nikolas Kalas y sus obras
de carácter teórico como M. Spieros, publicó en la revista Νεοελληνικά
Γράμματα el artículo titulado Ένας μεταφυσικός ποιητής. En este artículo
presenta un breve pero detallado análisis del libro de poemas de Papatsonis Εκλογή Α΄.
Papatsonis ruega a Dios, a su creación más hermosa, a la naturaleza.
[…] Papatsonis tan niño que todo lo que lo rodea lo conmueve como si
fueran juguetes o cosas maravillosas, intenta encontrar una casa donde
todo quepa, su Beatriz, mares, montañas, codornices, glaciares. La vivienda, la iglesia aparta de su vida una pesada losa. Allí, dentro de la casa
habrá una familia y un cabeza de familia que lo regulará todo, lo liberará
del equívoco en el que incurre. Busca la infalibilidad, al Dios que permita
al poeta y al hombre errar, busca la religión. En la evolución de la poesía
de Papatsonis, dice, distingo períodos.
El primero comprende poemas de 1914 y 1915. En ellos se vislumbra ya al
artista pero su personalidad no se manifiesta bien, la impresión poética se
genera con medios sencillos y habituales. Poesía de motivos irrelevantes, el
creador está en un estadio en el que descubre cierta relación estética entre
cosas someras. Poesía auténtica, de pequeña envergadura no obstante.
8

Ibid. p. 39.
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El segundo contiene versos que fueron escritos en su mayoría entre los
años 1919 y 1930. Aquí Papatsonis se vuelve más católico, más amplio,
su amor por la naturaleza evoluciona en fisiolatría, tanto que a Parasjos
se le antoja panteísta. La fisiolatría hace sombra al cristianismo. […] El
artista se ha encontrado a sí mismo. Empero él mismo está tan embelesado por su capacidad de transformar cuanto toca que pretende convertirlo
todo en lírica áurea, de ahí tanto adorno, tantos dioses. Panteísmo en la
apariencia mas no en la intención, pasión en ella. El ruego no es el de un
panteísta sino el de un cristiano que no aún no ha transmitido su adoración por Cristo. El sacerdote es dionisíaco, no comprende el oficio sin lujosas vestiduras talares.
El tercer período muestra que quizá está entrando de nuevo en otro estadio evolutivo. Inconscientemente se funden aquí las dos últimas tendencias, la panteísta con la posterior abstracta y más sobria. Encuentra el
modo de expresar de manera poética elementos desconocidos de su propio
ser. Por fin puede subordinar su gran capacidad descriptiva a los propósitos de su veneración. Por primera vez las cosas, los seres renuncian a su
inminencia por las necesidades de una vida interior indisoluble. Su alma
se ha vuelto dramática. Lo pintoresco desaparece, vence el drama. 9

En la última parte del artículo, el autor analiza la forma y la religiosidad
de la obra poética de Papatsonis. Acerca de ésta última afirma que no ha
de arrastrarnos el matiz religioso y en especial católico de tantos poemas y de
todo su trabajo. Puesto que la religión del poeta no predica, no tiene para el
lector carácter de mandato. La religión es revelación, una forma de satisfacer
sus emociones, acepto sólo la emoción.10
En la Historia de la literatura griega moderna de Linos Politis encontramos la siguiente valoración: Takis Papatsonis por el contrario, aunque
de la misma generación (Politis lo ubica dentro de la llamada generación
del 20 junto a Várnalis, Melajrinós, Filiras, Uranis, Karyotakis, Lapaciotis y
Agras), se encuentra completamente fuera de este monótono clima de decadencia e incredulidad. Su obra encuentra un firme fundamento en su fe, sobre
todo religiosa (ligada en los primeros poemas al Catolicismo) pero también fe
en los valores y en las ideas. 11
9

Καλαμάρης, Ν., «Ένας μεταφυσικός ποιητής», Νεοελληνικά Γράμματα, 6 de octubre de
1935, p. 3.
10 Ibid. p. 3.
11 Πολίτης, Λ., Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής
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Asimismo Aléxandros Arguiríu ha estudiado, en su caso bastante más a
fondo, la figura literaria de Papatsonis. En su última publicación aparecida
en el año 2009, que lleva por título el nombre del poeta, el autor afirma:
Me faltan (o nos faltan) datos acerca de su ascendencia (en este punto del
estudio Arguiríu está comentando el sobrenombre Nobilissimus con el que
firmaba Papatsonis algunos de sus poemas) que probablemente podrían
explicar también el catolicismo de Papatsonis. Con todo, incuestionablemente
estudió en un colegio católico –cuya fe (según deduzco) conservó hasta el final
de su vida, dado que su muerte se anunció después de sus exequias. Como si
quisieran ocultar el tipo de ritual mortuorio, a pesar de que tenía derecho a
que lo costeara el estado. De lo que también tenemos noticia es de su confesión: que era cristiano “anterior al Cisma”, ¿Unita pues? Si por el contrario
juzgo a partir del texto de Kleon Parasjos publicado en Καθημερινή (aquí
hace referencia a un texto publicado el diez de marzo de 1963) Papatsonis negaba en público su catolicismo. ¿Por qué motivo? Mi teoría: el socialmente reconocido Papatsonis se sentía, en cuanto a su fe, marginado y por
ello procuró ocultarlo.12
Matceos Mundés es quien ofrece el dato que Arguiríu califica de confesión, en el número 37 de la revista Η Λέξη, el correspondiente al mes de
septiembre de 1984. En su escrito cuenta que, siendo aún estudiante, tras
haber dado una conferencia sobre la poesía de Papatsonis, el poeta, que
había asistido, pasados unos días le envió una carta en la que le agradecía la
molestia de haberse ocupado de analizar el contenido de su poesía y, según
nos detalla Mundés:
Me declaró que no era “católico”, como yo había referido en mi conferencia. Así lo tenía yo entendido. Como a su vez tenían esa misma impresión
los pocos que lo leían. Así pues Papatsonis, tras elogiar Bizancio y lo característico de la Ortodoxia, me declaró que su postura era la postura de un
cristiano anterior al Cisma de las Iglesias.13

Quizá una de las opiniones más acertadas es la formulada por Kostas
Tsirópulos en su texto titulado Ο Συνδοξασμός recogido en el volumen
dedicado a Papatsonis, Τιμή στον Τ. Κ. Παπατσώνη για τα ογδοντάχρονά
του, que es el primero de la destacada colección de monografías de Τετράδια
Τραπέζης, Αθήνα 2007, 16η ανατύπ. (1978), p. 250.
12 Αργυρίου, Α., Τάκης Παπατσώνης, Γαβριηλίδης, Atenas 2009, pp. 60-61.
13 Μουντές, Μ., «Τ. Κ. Παπατσώνης», Η Λέξη, número 37, septiembre de 1984, p. 608.
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«ΕΥΘΥΝΗΣ». Allí Tsirópulos sostiene:
En esta poesía las estaciones, los acontecimientos de la naturaleza tienen
proyecciones y alusiones religiosas. […] Papatsonis se atrevió a romper el
hilo temático de la poesía neogriega. Se alza –a comienzos de nuestro siglo
infiel, pensad, cuando comienza el garbino de la infidelidad a marchitar
todo lo verde que surgía en nuestra tierra, cuando el cielo sellado y el dios
muerto comenzaban a ser la presunción vana y ponzoñosa de las personas
cultas, de los intelectuales, de los escritores… –se alza entonces Papatsonis
como un poeta conscientemente religioso, con una identidad cristiana que
intenta y consigue sintetizar de manera armónica las tradiciones ortodoxa
y católica de las Iglesias de Cristo. Nueva poesía, nueva lengua, nueva
alma de la poesía (los “temas”), nueva síntesis de Oriente y Occidente.14

Tras realizar este recorrido por las opiniones más representativas acerca
del carácter religioso de la obra de Papatsonis y no sin tener en cuenta que
se podrían incorporar otras muchas que aquí han sido omitidas a pesar
de su indudable importancia, resulta oportuno observar el testimonio del
propio autor. Ciertamente, un gran número de sus textos tanto en prosa
como en verso encierran un fuerte sentimiento religioso de carácter muy
personal. Pero quizá sean las transcripciones de las entrevistas recogidas en
el libro de Zanasis. Z. Niarjos titulado Πραγματογνωμοσύνη της εποχής las
que pueden ser más ilustrativas:
Pregunta: Si le pidieran que caracterizara nuestra época con un único
suceso, ¿cuál sería?
Respuesta: …no le debe resultar extraño si digo que el único suceso que
señalo como un hito es el encuentro del Papa de Roma y el Patriarca de
Constantinopla en los Lugares Sagrados, el abrazo fraternal, la genuflexión
y las preces del Papa de Roma en el venerable Templo de Santa Sofía, ante
los ojos de los infieles, y la casi concelebrada misa de réquiem de estos dos
simbólicos Obispos en San Pedro de Roma. […] Por mucho que el imprudente vocifere que hemos matado a Dios, que Dios ha muerto, Dios vive
y la religión de la Misericordia que Cristo sembró y la religión del total
sacrificio que Cristo enseño fehacientemente con su ofrenda “queda para
14 Τσιρόπουλος, Κ., «Ο συνδοξασμός», en VV.AA., Τιμή στον Τ. Κ. Παπατσώνη για τα
ογδοντάχρονά του, segunda edición complementada, Τετράδια «ΕΥΘΥΝΗΣ» número 1,
Atenas 1999, pp. 142-143.
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siempre”15. Por eso señalo los históricos encuentros apostólicos que van a
extinguir los odios y los prejuicios de los años oscuros. […]
Pregunta: … ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción moral de su trayectoria
literaria?
Respuesta: […] He considerado y considero la mayor satisfacción –en
especial ahora que los años han pasado como un sueño- cuando me topo
con la comprensión, el amor y alguna vez la dedicación de personas jóvenes. Encuentro una justificación a todo lo que, habiendo sido compuesto
con dolor y elevación espiritual, consideraba como un monólogo que se
perdía en el caos y volvía a mí mismo nuevamente como un eco. No creo
que el artesano intelectual pueda sentir mayor alegría. En especial si comprende que su obra ha contribuido a dar deleite y elevación espiritual a
personas más jóvenes. […]
Pregunta: Ante los jóvenes de nuestra época y ante los jóvenes de las
épocas que llegarán, ¿Cuál sería su último discurso, el definitivo, qué les
recomendaría a modo de legado, qué les aconsejaría que salvaguardaran
y cuál cree que es la herencia que les deja?
Respuesta: Herencias dejan quienes son ricos. Yo no dispongo de nada;
todo lo que me da la vida y el deleite lo he expresado en mis escritos. Lo
que expresé también me ha orientado. Existe una armonía total y sólo ella
ha enriquecido mi vida. Así pues, a todos los jóvenes, a los cuales he querido y quiero su cándido ímpetu y sed de algo íntegro tan sólo les haría
un llamamiento: que no desarraiguen jamás de su interior la intensa fe
en la existencia y la fuerza del Místico Más Allá. No es una utopía, no es
una superstición; es sustancia, es la misma sustancia de la que formamos
parte. Coexistimos con el Misterio de la Divinidad. Al querer ignorarlo
por soberbia, creamos nosotros solos nuestro propio infortunio. Los remito
a las Escrituras: “¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian cosas
buenas!”16 Ésta es mi herencia.
Pregunta: Si en un futuro muy lejano, tanto su presencia como la totalidad de su obra sobrevivieran en la conciencia pública con un único sentido, ¿Cuál querría que fuera éste?
15 Juan 8,35.
16 Romanos, 10,15.
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Respuesta: […] Mi deseo futuro y póstumo sería, si como reacción algún
día la gente recobrara cierta serenidad, que descubrieran en los restos conservados de un extraño Papatsonis el suspiro de una tranquilidad, de un
equilibrio. La fe que profeso y el convertirme en una participación incorruptible –y por ello inmortal- del gran Misterio creador del Universo, la
fe, que sólo ella tiene la fuerza sobrenatural de apoyar y conducir al ser
humano en el intervalo de su efímera vida. De una vida que sin esta fe,
parece algo irracional y dramático. Entonces se podría considerar que todo
cuanto de manera espontánea elaboré en mi vida podría constituir un
valioso regalo para el ser humano, traído éste nuevamente a su primordial
sencillez e inocencia. […] 17

Tal y como ha quedado aquí expuesto, el contenido de carácter religioso
en la obra poética de T. K. Papatsonis es un tema que ha suscitado numerosas interpretaciones por parte de la crítica y ha generado la controversia
que, en cierta medida, se mantiene hasta hoy. Sin duda alguna, la lectura
de la obra en prosa de carácter ensayístico del autor constituye el punto de
partida para una interpretación más acertada del elemento temático más
importante de su producción literaria.

•

17 Νιάρχος, Θ. Θ., Πραγματογνωμοσύνη της εποχής, Οι Εκδόσεις των Φίλων, Atenas 1976,
pp. 122-133.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ζητήματα της λογοτεχνίας των αρχών
του 20ού αι. (1900-1945):
Η γενιά του 1920

Ηδυόνειρο1 και πραγματικότητα ή ο ποιητής Ρώμος Φιλύρας
και ο «πιερότος»: σχέσεις ταυτότητας και εκφάνσεις
του ποιητικού υποκειμένου
Αγγελική Δημουλή

Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να εξακριβώσει τη σημασία
της παρεμβολής της μορφής του πιερότου και των συναφών της λέξης
εννοιών στα εξής πέντε ποιήματα του Ρώμου Φιλύρα: στο Μεσ’ την
αποκρηά (συλλογή «Γυρισμοί», 1912-1918), στο ποίημα ο Πιερότος (1923),
στο ποιήμα Αποκριάτικο (περιοδικό Οικογένεια, 5.3.1927), στο ποίημα
ο Μώμος (εφημερίδα Νέος Κόσμος, 10.2.1935) και στο ποίημα Πιερότος
(περιοδικό Λόγος, Μάρτης 1936)2 καθώς και στο πεζό διήγημα O θεατρίνος της ζωής, και πιο συγκεκριμένα να κάνει φανερές τις αθέατες, σε
πρώτη ανάγνωση, πτυχές της ύφανσης της ταυτότητας του ποιητή μέσα
από τα ποιήματα αυτά και τελικά να προσπαθήσει να επιβεβαιώσει αν ο
πιερότος λειτουργεί ως ένδυμα που φορά ο ποιητής και μεταφέρει με τον
τρόπο αυτό, ειρωνικό ή παρωδιακό, το περιεχόμενο του έργου του και αν
εν τέλει αποτελεί μια συμπληρωματική ετερότητα της ποιητικής ταυτότητας. Σε κάθε ποίημα άλλωστε και σε κάθε ποιητική συλλογή της γενιάς
στην οποία ανήκει ο Φιλύρας, ο ποιητής κατασκευάζει συνήθως ένα είδους
μάσκας που συμπυκνώνει τον ορισμό της ψυχικής του κατάστασης. Για τον
Λαπαθιώτη, παραδείγματος χάριν, που θα λέγαμε ότι φαίνεται εμπνευσμένος από την αισθητική και τη στυλιστική του Oscar Wilde, διακρίνουμε
μια διπλή μάσκα στο έργο του, εκείνη του «ωραιοπαθή» και εκείνη του
«αλήτη», στον Ουράνη πάλι η ταύτιση με κάποια ζωντανή μορφή διαφαίνεται πιο δύσκολη και έτσι παρατηρείται η μορφοποίηση της μάσκας σε
κάτι άψυχο μεν, ισχυρής συναισθηματικής αξίας δε, όπως είναι το «γενέ1

2

Ηδυόνειρη ποίηση είναι η ποίηση η οποία μας προκαλεί ηδέα όνειρα και η οποία βρίσκεται διαρκώς στον όρθρο της και στη γλωσσική της νεότητα, TΖΟΥΛΗΣ, Θανάσης,
Ψυχανάλυση και Λογοτεχνία, εκδόσεις Οδυσσέας, Αθήνα, 1996, σελ. 91.
Λόγω της άφθονης παραγωγικότητας του Φιλύρα δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε επακριβώς αν κάποιο από τα παραπάνω ποιήματα γράφτηκε σε πολύ διαφορετική χρονολογία από αυτήν της έκδοσής του, οπότε αποδεχόμαστε a priori την κατάταξη του Κόρφη. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ΚΟΡΦΗΣ, Τάσος, Ρώμος Φιλύρας,
συμβολή στη μελέτη της ζωής και του έργου του, σελ. 142-154.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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θλιο σπίτι του», ή άλλοτε διακρίνουμε το προσωπείο του «κοσμοπολίτη»·
στον Φιλύρα, έπειτα, βλέπουμε τη μορφή του αιώνιου «δονζουάν» και του
αέναου υπερβατικού εραστή καθώς όμως και του «μώμου», του «πιερότου»
και του «φασουλή».
Η επιλογή της ανάδειξης των συγκεκριμένων ποιημάτων πηγάζει όχι
από ποσοτική υπερίσχυση της προαναφερθείσας θεματικής στο ποιητικό
εργό του Φιλύρα αλλά κυρίως από μια συγκεκριμένη πρωτοτυπία που
προάγει η παραπάνω θεματική, ιδωμένη βεβαίως συγχρονικά μέσα από
την ταυτόχρονη θεματολογία των άλλων ποιητών της ίδιας γενιάς, η οποία
συμβατικά ονομάζεται «Γενιά του ’20», και όχι απαραίτητα διαχρονικά –
συγκριτικά με την ευρωπαϊκή ποίηση.
Άνθρωπος/ποιητής-νευρόσπαστο
H σχέση άνθρωπος-νευρόσπαστο3 λοιπόν, τείνει να χρησιμοποιηθεί ως
το ερμηνευτικό κλειδί της αποκαλυπτικής διαδικασίας της ποιητικής και
της ατομικής ταυτότητας.
Μικρό ιστορικό πλαίσιο
Αυτή η αναζήτηση της ταυτότητας μέσω του δίπολου καλλιτεχνική
προσωπικότητα και υποκριτική προσωπικότητα δεν είναι ξέχωρη από τη
γενικότερη λογοτεχνική παραγωγή του 19ου αιώνα, την οποία συγγραφείς
και λογοτέχνες της Ευρώπης την αναπαρήγαγαν μέχρι κοινοτοπίας4. Αυτή
η αναπαραγωγή, πέρα από τα εξωτερικά αίτια που προφανώς έχει, υποστηρίζεται και από μια πιθανότατη ταύτιση του καλλιτέχνη με τη μορφή της
συνομωτικής παρενδυσίας, του ποιητή-πιερότου:
Πιερότοι εσύ κι εγώ κι άλλοι κοντά του (Ο ΠΙΕΡΟΤΟΣ)
Άρα, δε μιλάμε μόνο για μια τραγική φιγούρα που λόγω μερικής παραβατικότητας και περιθωριοποίησης ασκεί έλξη στους εκάστοτε καλλιτέχνες
3

4

Με τον όρο νευρόσπαστο νοούμε κάθε μορφή επινοημένη από τον καλλιτέχνη στα
ποιήματά του. Τέτοιες μορφές είναι στα συγκεκριμένα ποιήματα ο πιερρότος, ο φασουλής, ο μώμος και ο παλιάτσος.
Αυτό το ενδιαφέρον επιδέχεται καταρχάς μια εξήγηση εξωτερικής μορφής: ο κόσμος
του τσίρκου και του πανηγυριού αντιπροσώπευε μέσα στη θαμπή ατμόσφαιρα της υπό
εκβιομηχάνιση κοινωνίας ένα κομμάτι της φαντασιακής αναπαραστατικής μνήμης, ένα
ταξίδι στο παρελθόν της παιδικής ηλικίας, ένα δίαυλο διαφυγής από τη μουντή πραγματικότητα. Επίσης η οπτική έλξη που προφανώς ασκούσε αυτό το βάψιμο των απανταχού μπουφόνων επιδρούσε άμεσα στη συγκινησιακή σφαίρα των εξ ορισμού περισσότερο ευαίσθητων καλλιτεχνών, των ζωγράφων και των ποιητών, ΣΤΑΡΟΜΠΙΝΣΚΙ,
Ζαν, Το πορτραίτο του καλλιτέχνη ως σαλτιμπάγκου, μτφρ. Χαρά Μπακονικόλα Γεωργοπούλου, Εξάντας, 1991, σελ. 12.
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αλλά μιλάμε για ηθελημένα παραμορφωτική απόδοση του ίδιου του καλλιτέχνη που5:
Είχε χολή σε υπόσταση πανένια,/πλαστογραφούσε υπόκριση ρητή/
κι εσυγχιζότανε σά νιόκοπη γαρντένια/με τεχνητή καμέλια στο
κουτί 6 (Ο ΠΙΕΡΟΤΟΣ)
Από τη γενιά του Φιλύρα, μια γενιά που πιστεύουμε ότι διέπεται από
μια συνειδησιακή κρίση ταυτότητας7, βρίσκουμε το μοτίβο του «πιερότου»
και των συνώνυμών του σε κάποια ποιήματα8, όχι όμως σε τόσα πολλά
ώστε να χαρακτηριστεί η φιγούρα αυτή ως επαναλαμβανόμενο μοτίβο
χαρακτηριστικό της γενιάς αυτής, όπως είναι για παράδειγμα ο αδιέξοδος έρωτας, η θάλασσα και οι περαστικές γυναίκες. Αυτός που συνειδητά
αλλά και ασυνείδητα μετουσιώνει τον παλιάτσο σε απόδειξη και σύμβολο
μιας εποχής είναι ο Φιλύρας. Έτσι, ο ποιητής, προτείνοντας μια ποιητική
του υποκειμένου και τη χρήση του προσωπείου του πιερότου, μορφοποιεί
όρους που αποτυπώνουν πρωτοποριακά την ίδια την εποχή τους.
Ο μύθος του κλόουν αναπτύσσεται αρχικά στη λογοτεχνία μεταξύ του
1830 και του 18709 και δομείται κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής ρομαντικής περιόδου. Ο Φιλύρας, νεορομαντικός και μετασυμβολιστής ως ποιητής10 και δημοσιογράφος με ποικίλες ανησυχίες στο επάγγελμα, λειτουργεί
5

Ο Μυσσέ αυτοσκιαγράφεται κάτω από τα χαρακτηριστικά του Φαντάζιο, ο Φλωμπέρ
δήλωνε στην επιστολή του της 8ης Αυγούστου 1846 ότι το βάθος της φύσης του είναι
ο σαλτιμπάγκος, ο Ρουώ πολλαπλασιάζει την αυτοπροσωπογραφία του κάτω από τα
φτιασίδια του πιερρότου ή των τραγικών κλόουν, ο Πικάσσο κάνει το ίδιο μέσα στο
απόθεμά του από κοστούμια και μάσκες και ο Χένρυ Μίλλερ διαλογίζεται πάνω στον
κλόουν, ΣΤΑΡΟΜΠΙΝΣΚΙ, ό.π., σελ. 13.
6 Η παραπάνω παράθεση δείχνει τη δυσφορία του καλλιτέχνη μέσα στη σύγχρονή του
κοινωνία και άρα την τάση του να «παραμορφωθεί» προκειμένου να κρίνει από τη μια
αλλά και να επιβιώσει από την άλλη, ΔΑΛΛΑΣ, Γιάννης, Ρώμος Φιλύρας: μια παρουσίαση από τον Γιάννη Δάλλα, Γαβριηλίδης, Αθήνα, 1999, σελ. 45.
7 Και αυτό το διαπιστώνουμε από διάφορες μετέπειτα ερμηνείες τους αλλά και από τους
ίδιους τους ποιητές όχι μόνο μέσα από τα ποιήματά τους αλλά και μέσα από τα ημερολόγια ορισμένων (Ναπολέων Λαπαθιώτης), από τις αυτοβιογραφίες τους (Κλέων
Παράσχος) είτε πάλι και με μια απλή ανάγνωση της ιστορικής εκείνης περιόδου που
βρίθει αλλαγών, ανατροπών και εξελίξεων.
8 Ανάλογη θεματική συναντάμε στον Καρυωτάκη: Είμαι ένας κλόουν τραγικός...(‘‘άλογα
μαύρα”),..ελύγισαν, εκόπηκαν στα δύο...(‘‘Ηλύσια”),...Άνθρωποι μόνο στων άλλων την
φαντασία...(‘‘Ανδρείκελα”),...χορός των μεταμφιεσμένων, χορός από ανδρείκελα...(Φυγή,
ΙΙ). Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ΔΑΛΛΑΣ, ό.π., σελ. 14.
9 ΣΤΑΡΟΜΠΙΝΣΚΙ, ό.π., σελ. 14.
10 Ο όρος Μετασυμβολισμός που προτείνεται εδώ υπογραμμίζει τη χρονική σχέση μεταξύ
του Συμβολισμού και της ποιητικής ομάδας που δημοσίευσε τα πρώτα της συμβολιστικά
ποιήματα μετά το 1910. Στο Συμβολισμό ανήκουν ποιητές όπως ο Γρυπάρης, ο Πορφύρας και ο Χατζόπουλος και στη δεύτερη ανήκουν οι ποιητές της γενιάς του Καρυωτάκη,
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με ουσιώδη τρόπο ως εκφραστής της μανιεριστικής αυτής συμβολοποίησης του υποκείμενου πιερότου έχοντας επιρροές από ξένες λογοτεχνίες11.
Σε μια εποχή για την Ελλάδα που θα μπορούσε να αναπαρασταθεί με σισύφιες εικόνες, η τάση του εξαστισμού προκαλεί χαώδη συναισθήματα και
καταστάσεις και ο Φιλύρας «είδε το χάσμα ανάμεσα στον παλιό κόσμο και
τον καινούριο, τις ανθρώπινες προσπάθειες να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα,
το άνδρωμα των πόλεων με την αστυφιλία, τον αγώνα των ξεριζωμένων να
επικρατήσουν τους καημούς τους»12. Η κριτική της αστικής τιμής λοιπόν,
διαφαίνεται αναπόφευκτη εκ μέρους του ποιητή και επενδύεται στα παρόντα ποιήματα με μια αυτοκριτική που στοχεύει ενάντια στην ίδια την
αισθητική κλίση13:
Σα νά ’ταν ανεμπόδιστος στην πλάση/ χωρίς την ψεύτικην ευγένεια και τη γνώση/ ελεύθερος να κλάψει ή να γελάσει,/ δίχως
ν’ακούσει σχόλια ή ν’αρθρώσει.
Είχε του θετικού την παρουσία/ το ρεμβασμό ενός όντος νοητικού,/ ευπρέπεια πολλή, ετοιμολογία/ κι ύφος κρυψίνου σ’έμπασμα
ιερού.
Άλλοτε είχε αυθάδεια μεγάλη/ κι έπαιρνε η φάτσα του έκφραση
πικρή,/ περιφρονούσε τις κυρίες όπου οι άλλοι/ θαυμάζανε και του
φαινόντουσαν μικροί!
Είχε πρωθύστερη η μορφή του σημασία/ κι όμως μας απατούσε
όλους μαζί/ κι ενώ ήταν άνθρωπος σωστός, ουσία/ γυρεύαμε και
θέλαμε να ζει (Ο ΠΙΕΡΟΤΟΣ)
Τα ποιήματα θα μπορούσαν, αν αγνοήσουμε ημερομηνίες και χρονολογίες, να διαβαστούν σα μια ενιαία και αδιάσπαστη ενότητα, σαν ένα
και μοναδικό ποίημα μιας και, ξεκινώντας από τους τίτλους, παρατηρούμε σχεδόν ταυτοσημία των όρων: δύο πιερότοι και ο μώμος ταιριάζουν
απόλυτα στο παγανιστικό παρελθόν της Αποκριάς. Έτσι, σε ένα καθαρά
ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ, Έλλη, Η Γενιά του Καρυωτάκη: φεύγοντας τη μάστιγα του λόγου, εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα, 2009, σελ. 16.
11 Σύχναζε στο ‘‘Νέο Κέντρο’’ της οδού Προαστίου με συναδέλφους της ποίησης και της
λογοτεχνίας όπως ο Στέφανος Μαρτζώκης, ο Σγούρος, ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, ο
Κώστας Βάρναλης, ο Γεράσιμος Βώκος. Βλ. Δάλλας, ό.π., σελ. 78. Ο ίδιος ο ποιητής
επίσης αναφέρει οτι είχε επιρροές από τον Όμηρο, τον Αισχύλο, τον Σοφοκλή αλλά και
τον Σαίξπηρ (ο Έμπορος της Βενετίας, Τρικυμία, Χειμωνιάτικο Παραμύθι), τον Καρντούτσι, τον Ντανούτσιο, κάποιους Γάλλους ποιητές (που δεν αναφέρει διεξοδικά), τον
Σέλλευ, τον Κήτς και τον Μπάυρον, ΚΟΡΦΗΣ, Τάσος, Ματιές σε ποιητές του Μεσοπολέμου, Πρόσπερος, Αθήνα, 1978, σελ. 24.
12 ΚΟΡΦΗΣ, ό.π., σελ. 25.
13 ΣΤΑΡΟΜΠΙΝΣΚΙ, ό.π., σελ. 14.
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ρεαλιστικό πλαίσιο παρατηρούμε το κοινό νήμα που συνδέει τα ποιήματα μεταξύ τους: η κοινή θεματική τους, γεγονός που εν εξελίξει αποδεικνύει και τη σύνδεση των εν λόγω ποιημάτων με τον Θεατρίνο της Ζωής.
Αν δεχτούμε, όπως έχει αποδείξει ο Γιάννης Παπακώστας, ότι το συγκεκριμένο πεζό είναι ένας συνδυασμός μυθοπλασίας και αυτοβιογραφίας14,
τότε μπορούμε να προβάλουμε τη σκέψη αυτή και στα ποιήματα τα οποία
προάγουν, κατ’αναλογία, ένα σύμπλεγμα βιογραφίας περισσότερο, αλλά
και ποιητικής αφήγησης, δύο παραμέτρων βασικών για την κατανόηση της
ταυτότητας του ποιητή.
Σχέσεις «ταυτότητας» στο πεζό και στα ποιήματα
Τη σύνδεση του Θεατρίνου της ζωής με το ποίημα ο Πιερότος είχε επιχειρήσει ήδη ο Μαλακάσης15, συναρτώντας μάλιστα το ένα κείμενο με το
άλλο. Πράγματι, παρά το διαφορετικό είδος στο οποίο εντάσσονται, τα
δυο κείμενα παρουσιάζουν συνάφεια ως προς τη θεματική τους, καθώς
προβάλλουν τον κωμικοτραγικό τύπο του πιερότου, του θεατρίνου ή του
φασουλή, και τον αποδίδουν με μια ανατρεπτικά χιουμοριστική αίσθηση.
Η συνάρτηση αυτή διαφαίνεται και στους παρακάτω στίχους, που ο Μαλακάσης αφιερώνει στον Φιλύρα:
Ο θεατρίνος της ζωής σου κι ο πιερότος σου.
Τι σαρκασμός, μα και τι σάτιρα φαρμακερή!
Κι αν με πικρό ένα χάχανο πληγώνει ο πρώτος σου,
ο δεύτερός σου πιο κακόκαρδα βαρεί! 16
Από την άποψη του μύθου, σύμφωνα με τον Παπακώστα, η έμφαση
δίνεται στην προβολή και ανάλυση των ιδιοτήτων του χαρακτήρα του
κεντρικού ήρωα του Γαλαζή, όπου διερευνώνται οι σκέψεις και οι πράξεις
του, καθόλη τη διάρκεια της ζωής του, κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη
διαγραφή ενός «χαρακτηρολογικού πορτρέτου».17 Η βιογραφική πρόθεση
άλλωστε δηλώνεται από τον Φιλύρα ήδη από την αρχή, στο προλογικό
του σημείωμα, όπου γράφει σχετικώς με τον βασικό ήρωά του, τον Γαλαζή:
14 ΦΙΛΥΡΑΣ, Ρώμος, Η ζωή μου εις το Δρομοκαΐτειον και άλλα αυτοβιογραφικά, επιμ.πρόλ. Γιάννης Παπακώστας, σελ. 11.
15 Ο Βλάσσης Γαβριηλίδης πρώτος αναφέρθηκε στον αυτοβιογραφικό του χαρακτήρα. Για
περισσότερα βλ. ΦΙΛΥΡΑΣ, Ρώμος, ό.π., σελ. 127.
16 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, Γιάννης, Ρώμος Φιλύρας: Από τον αφηγηματικό λόγο στην αυτοβιογραφία, <http://poema.gr/dokimio>.
17 Στο διήγημα Ο θεατρίνος της ζωής η αφήγηση καλύπτει διαδοχικά επεισόδια από την
παιδική, την εφηβική και την ενήλικη ζωή του κεντρικού ήρωα, τα οποία αναπτύσσονται σε «έξι ενότητες και ακολουθούν τη γραμμική διάταξη μιας αυτοβιογραφίας»,
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ό.π.
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Την ανάλυσί του ως ιδιοσυγκρασία, ως σύνολο ιδιοτήτων και
συμπτωμάτων θα την επιχειρήσω με τις ίδιες τις πράξεις του, που
τις γνωρίζω ως «φίλος του εκ περιεργείας» και με τις σκέψεις,
που τις παρακολουθούσα. Βάζω λοιπόν στη σειρά πράξεις του και
συλλογισμούς, κινήματά του και σκέψεις του, που τις παίρνω στην
τύχη και τις απανθίζω από τη ζωή του ήρωά μου, που τον επωνόμαζαν Γαλαζή18.

Ως προέκταση των παραπάνω σκέψεων θα λέγαμε ότι το πεζό συνδέεται έμμεσα και με όλα τα προς μελέτη ποιήματα τα οποία όμως και μεταξύ
τους, όπως προαναφέραμε, συνδέονται, δημιουργώντας έτσι ένα κοινό
πλέγμα πεζού και ποιημάτων που συγκρατεί ή αναπαράγει τη διπολικότητα της προσωπικότητας του ποιητή-πιερότου και, επιπρόσθετα, την
ακούσια και εκούσιά του «είσοδο–έξοδο» από το κοινωνικό σύνολο.
Έτσι, στον Θεατρίνο της ζωής (1916), ο Φιλύρας μέσω του φανταστικού alter ego του, του Γαλαζή, εκθέτει τις σκέψεις του για τη σχέση ατόμου
και κοινωνίας γενικά αλλά και μεταξύ του εαυτού του και των άλλων ειδικότερα, δικαιολογώντας με αυτόν τον τρόπο, πιθανότατα, κομμάτια του
ατομικού του Εγώ:
Είδε ο Γαλαζής άξαφνα τον εαυτό του να μιλή με το αίμα! Και
εθυμήθη το Φασουλή! [...] Η κουβέντα του Φασουλή ήταν ο
καθαυτό κραυγαστικός απόλογος του αίματός του! Ω! αν μπορούσε να φωνάξει το αίμα του θα φώναζε σαν Φασουλής! [...] Φασουλής λοιπόν επήρε τους δρόμους και εκινούσε το κεφάλι σαν
Φασουλής και εκινείτο και περιστρέφονταν η φούντα του φεσιού
του! Α! τους αθλίους! Γιατί να τους δίνω σημασία; Καλλίτερα να
παίζω το Φασουλή! Καλλίτερα να στριφογυρίζη η φούντα μου σαν
αστεία φοβέρα, που δεν την πιστεύουν, καλλίτερα να γελώ και να
γελιέμαι, να γλεντώ και να γλεντούν μαζύ μου! 19
Και παρακάτω,
Γιατί όταν ξυπνά μέσα μας ο αιώνιος Μώμος, οι άνθρωποι πληγώνονται και μας βάζουν στη θέσι μας. Πρέπει πάντοτε να μας βάζουν
στη θέσι μας για να μένουν ευχαριστημένοι! «Γέλα παληά-τσο,
γιατί ο κόσμος πληρώνει!». Αυτό είνε η μεγαλυτέρα φιλοσοφία!
18 ΦΙΛΥΡΑΣ, Ρώμος, Η ζωή μου εις το Δρομοκαΐτειον..., σελ. 14. Στο απόσπασμα χρησιμοποιείται ένα ρεαλιστικό τέχνασμα, που αποδίδει δυο βασικές αρχές του είδους της
βιογραφίας, εκείνη της τέλειας αξιοπιστίας του αφηγητή και της μετέπειτα δημιουργίας
ενός αντίστοιχου αξιόπιστου κλίματος.
19 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ, ό.π., σελ. 19.
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Η επανάληψη των εννοιών του «παλιάτσου» και του «Μώμου» στα
ποιήματα και στο πεζό δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τη μεταξύ τους
σχέση. Ιδίως η χρήση της λέξης «Μώμος» που άλλοτε απαντάται γραμμένη
με μικρό γράμμα (π.χ. στον Πιερότο) και άλλοτε με κεφαλαίο (ο Μώμος, ο
Θεατρίνος της ζωής), αφήνει κάποια ερωτήματα σχετικά με το ποιόν της.
Θα μπορούσαμε λοιπόν επ’ αυτού να κάνουμε δυο υποθέσεις. Έτσι, θα
λέγαμε ότι είτε πρόκειται για παραφθορά της λέξης «μίμος», γεγονός που
άμεσα την εντάσσει στις σχεδόν συνώνυμες λέξεις του «πιερότου» και του
«παλιάτσου», είτε ότι πρόκειται για το όνομα ενός αρχαίου έλληνα ασήμαντου θεού της ελληνικής μυθολογίας, γνωστού και από τις αναφορές του
Αισώπου, που εκδιώχθηκε από τον Όλυμπο επειδή αμφισβήτησε το Δία.
Είναι ο θεός της χλεύης και του σκώμματος, της ειρωνείας και του σαρκασμού, προσωποποίηση της κοροϊδίας και της αποδοκιμασίας. Είναι πιθανότατα ο πρόγονος του κλόουν20. Η όψη του θεού αυτού είναι άκρως τρομακτική καθώς η έννοια της λέξης που εκπορεύεται από αυτόν περιλαμβάνει
κάθε είδος παραμόρφωσης του σώματος, όπως κομμένη μύτη, σπασμένο
πόδι ή χέρι, κομμένους όρχεις, κακή όραση, ψώρα ενώ στη φαντασία των
ανθρώπων αναποδογυρίζει απότομα τις τύχες τους. Τους ρίχνει απ’ την
ευτυχία στη δυστυχία, μετατρέπει τις επιτυχίες τους σε αποτυχίες και τους
«θριάμβους» τους σε απόγνωση21. Και αν δεχτούμε τη δεύτερη υπόθεση,
ότι δηλαδή ο Φιλύρας εννοεί τον θεό Μώμο κάθε φορά που αποδίδει τη
λέξη με κεφαλαίο γράμμα, αυτή η υπόθεση επαληθεύεται διττά: πρώτον,
από το ποιήμα ο Μώμος όπου λέει:
Ο αιώνιος ήταν τύπος, ο θείος Μώμος/ της πανάρχαιας τραγωδίας η μάσκα/ ο ειρηνικός ο καγχασμός κι ο κώμος (Ο ΜΩΜΟΣ)
και δεύτερον διαχρονικά και επαληθευτικά από τη μεταγενέστερη μεσαιωνική προέλευση της λέξης «αρλεκίνος» ο οποίος αρχικά ήταν ο δαίμονας Ελλεκίν με μορφή ζώου22. Και μόνο το πέρασμα των αιώνων ξορκίζει την κακοποιό ενέργεια του κακού θεού και του κακού δαίμονα που
μετατρέπεται σε μορφή κωμική προκειμένου ν’ανταπεξέλθει στην κοινω20 Για το θεό Μώμο, η ελληνική μυθολογία λέει ότι καθώς οι άνθρωποι έγιναν πολλοί ο
Δίας, μπροστά στην επανεμφάνιση του προβλήματος του πληθυσμού τους, ζήτησε τη
συνδρομή και άλλων θεών. Τότε ο Μώμος, γιος της Νύχτας – κατά άλλους της Θέμιδας
και του Ύπνου ενώ κατά άλλους, πατρός αγνώστου – τον συμβούλεψε να συλλάβει το
σχέδιο ενός μεγάλου πολέμου που αργότερα θα γινόταν γνωστός ως Τρωικός πόλεμος,
<http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8E%CE%BC%CE%BF%CF%82>, βλ. και
Ησίοδος: Θεογονία – 214, Αίσωπος: Μύθοι – 253 και Φιλόστρατος.
21 <http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8E%CE%BC%CE%BF%CF%82>.
22 ΣΤΑΡΟΜΠΙΝΣΚΙ, ό.π., σελ. 121.
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νική ευταξία και στην πειθαρχία των ηθών23. Ο Μώμος, έτσι, με βάση τις
παραπάνω υποθέσεις, φαίνεται να αποτελεί την κορυφαία από τις εν δυνάμει κωμικοτραγικές μορφές με τις οποίες ταυτίζεται ο Φιλύρας και για
έναν ακόμα λόγο. Αν παίρνοντας το όνομα του Φιλύρα, Ρώμος, αντικαταστήσουμε το πρώτο γράμμα, δηλαδή το Ρ, με το Μ, παίρνουμε τη λέξη
«Μώμος» και μάλιστα με κεφαλαίο γράμμα. Να είναι άραγε ένα συνειδητό παιχνίδι του ποιητή με τους αναγνώστες του, ένα πρώτο βήμα για να
δηλώσει την άμεση ταύτισή του με τα διάφορα προσωπεία, ή μια ασύνειδη
πράξη; Ταυτόχρονα, μη μπορώντας να αγνοήσουμε την αρχαιομάθεια του
Φιλύρα24 καθώς και μια συγκεκριμένη μεγαλομανία25 που είχε, όπως επίσης
ότι το ποίημα γράφτηκε το 1934, δηλαδή 7 χρόνια μετά την εισαγωγή του
στο Δρομοκαΐτειο Θεραπευτήριο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δε διάλεξε
μια ήσσονα μορφή από το «μπουλούκι», όπως για παράδειγμα τον κλόουν
ή τον πιερότο, αλλά έναν θεό έστω και άσημο. Εφαρμόζει δηλαδή στα εν
λόγω ποιήματα μια ιεραρχική πυραμίδα κωμικοτραγικών προσωπείων
όπου την πρωτοκαθεδρία κατέχει ένας θεός και ακολουθούν ο πιερότος
και ο παλιάτσος. Και αν παρατηρηθούν προσεκτικότερα τα ποιήματα, θα
διαπιστώσουμε ότι στο μόνο ποίημα στο οποίο ο ήρωας-Μώμος φαίνεται ξεκάθαρα ότι βρίσκεται σε θεατρική σκηνή διαχωρίζοντας και προσδιορίζοντας εξ αρχής τον τόπο δράσης του, είναι ο Μώμος. Στα υπόλοιπα,
ο χώρος δράσης δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένα και αναλυτικά, γεγονός που μας επιτρέπει από τα επιμέρους να ορίσουμε ως υποθετικό χώρο
δράσης το γενικότερο κοινωνικό αστικό περιβάλλον της εποχής.
Τα των προσωπείων πρόσωπα
Έτσι το ποίημα Ο Μώμος παρουσιάζεται και μορφολογικά διαφοροποιημένο γιατί αποτελεί το μόνο σονέτο ανάμεσα στα υπόλοιπα ποιήματα. Επίσης, είναι το μόνο ποίημα όπου το ποιητικό υποκείμενο απουσιάζει και η ποιητική αφήγηση γίνεται εξολοκλήρου σε τρίτο πρόσωπο, ενώ
στα υπόλοιπα ποιήματα παρατηρούμε την εναλλαγή του α΄ ενικού, του β΄
ενικού και του α΄ πληθυντικού, καθώς ο Φιλύρας «παίζει με το ‘‘αυτός” και
το ‘‘εμείς”»26.
23 Με αυτή την υπόθεση, ο Μώμος ίσως έρχεται πιο κοντά και σε μια άλλη μορφή, εκείνη
του μπουφόνου (buffone), μορφή της ιταλικής αναγέννησης (16ος αιώνας), που αποτελεί τον πρόγονο του γκροτέσκου αποτελώντας και αυτός όπως και οι προηγούμενες
αναφορές μια σωματοποιημένη παραμορφωτική τέχνη του ίδιου του σώματος, ΣΤΑΡΟΜΠΙΝΣΚΙ, ό.π., σελ. 122.
24 Βλ. υποσημείωση 11, σχετικά με τις επιρροές του.
25 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεγαλομανία του Φιλύρα βλ. ΚΟΡΦΗΣ,
Τάσος, Ρώμος Φιλύρας, συμβολή στη ζωή και το έργο του, σελ. 93.
26 ΦΙΛΟΚΥΠΡΟΥ, Έλλη, ό.π., σελ. 41.
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Ο «πιερότος» του Φιλύρα, από την άλλη, εμφανίζεται με ποικίλες
μορφές που άλλοτε λειτουργούν ως ένα είδος μετεγγραφής των «υποσυνείδητων» σκέψεων του ποιητή και άλλοτε λειτουργούν ως ο ίδιος ο ποιητής που καταγγέλει, μέσα από τη μοναχικότητά του, το μοντέρνο σώμα
της εξατομίκευσής του, μέσα στη νέα μορφή της κοινωνίας, της αστικής.
Καταγγέλει λοιπόν τη φιγούρα του εγωιστικού, αστικού, οικονομικού και
απομονωμένου ανθρώπου27.
Έτσι βρίσκουμε τη μορφή του πρώιμου πιερότου (1912-1918, συλλογή
«Γυρισμοί»), ο οποίος εμφανίζεται ερωτευμένος στο Μεσ’ την Αποκρηά.
Είναι ο μόνος πιερότος του Φιλύρα που έχει τόσο allegra διάθεση και
φαίνεται ν’απολαμβάνει πιο συμβατικά την γιορταστική κατάσταση στην
οποία εμφανίζεται. Δεν αφήνει δηλαδή ιδιαίτερο χώρο για συμβολιστικές
αναγωγές σε περαιτέρω ερμηνείες παρά μόνο σε εκείνη του τρελού έρωτα,
γεγονός το οποίο δικαιολογείται από την εκρηκτική ιδιοσυγκρασία του και
από το νεαρό της ηλικίας του ποιητή (το έγραψε μεταξύ του 1912 και του
1918, δηλαδή μεταξύ 24 και 30 ετών) αλλά και από τη μη προσβολή του
ακόμα από την ασθένεια, η οποία τον κτύπησε 8 χρόνια πριν εισαχθεί στο
Δρομοκαΐτειο, δηλαδή γύρω στα 1919:
Τρελλός εγώ Πιερρότος, Κολομπίνα/ εσύ, σκηνούλα ωραία η ζωή
μας:/ όλα τα μάγια της Αγάπης τα πιο φίνα/ να μας μεθούνε μέσα
στο φιλί μας28 (ΜΕΣ’ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΗΑ)
Το παραπάνω ποίημα ωστόσο αναφέρεται στο γεγονός της Αποκριάς, σε μια μορφή αστικοποίησης του παγανιστικού καρναβαλιού όπου η
γιορτή λαμβάνει χώρα σε κλειστό χώρο παρέα με όλα τα αστικά «εργαλεία» ερωτικής έκφρασης όπως είναι το πιάνο:
Κι’ ύστερα κάθισε κοντά στο πιάνο/ και παίξε το μελωδικό τραγούδι/ που τη φλόγα απαλύνει και τον πόνο/ και σαν μύρο ναρκώνει
από λουλούδι (ΜΕΣ’ ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΗΑ)
Εδώ καταμαρτυρείται από βιογραφικής άποψης η συνήθεια του Φιλύρα
να συχνάζει σε διάφορες χοροεσπερίδες29 και από την άλλη η νεωτερική
27 ΠΕΡΟΥΛΗΣ, Κώστας, Τρελός, Μπουφόνος, Κλόουν. Πρόδρομοι σχηματισμοί της λογοτεχνίας και του υποκειμένου της νεωτερικότητας: το παράδειγμα των SHAKESPEARE,
DIDEROT, και BECKETT, <http://invenio.lib.auth.gr/record/112471>.
28 ΦΙΛΥΡΑΣ, Ρώμος, (Μεσ’την Αποκρηά), Άπαντα, κριτική εισαγωγή Αιμ. Χουρμούζιου,
σελ. 57.
29 Η ποιήτρια Μελισσάνθη αναφέρει: «[...] Τον Φιλύρα τον ξανασυνάντησα στις Αποκριές,
στο χορό των Συντακτών που γινόταν στα “Ολύμπια” κι ήταν το κοσμικό γεγονός της
χρονιάς [...]», βλ. ΚΟΡΦΗΣ, Τάσος, Ρώμος Φιλύρας, συμβολή στη ζωή και το έργο του,
σελ. 97-98 αλλά και τις ίδιες τις μαρτυρίες του Φιλύρα στο ΚΟΡΦΗΣ, ό.π. Επίσης ο
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εμπειρία του έρωτα, έτσι όπως την αντιλαμβάνεται και την οικειοποιείται ο
ποιητής, μέσα στο αστικό σαλόνι, που διαλέγεται με το παρωχημένο ρομαντικό ιδεώδες, το υπονομέυει αλλά και το ενσωματώνει ταυτόχρονα σε μια
νέα σκηνοθεσία. Αν θέλαμε να κατηγοριοποιήσουμε τη μορφή αυτή του
«πιερότου», θα λέγαμε ότι είναι ο πιερότος-εραστής.
Στα μετέπειτα ποιήματα έχουμε, όπως προαναφέραμε, μια μορφή του
ποιητή-πιερότου που δηλώνει τη μερική παραβατικότητά της και γι’αυτό
έλκει. Ο πιερότος έτσι παρουσιάζεται με μια σχετικά μεγαλοποιημένη
ικανότητα να ξεπερνά τα επίγεια: εμφανίζεται να κάνει έναν άθλο που
προσδίδει ιλλιγγιώδη διάσταση στα συμφραζόμενά του. Αυτή η διάσταση
του πιερότου αποδίδεται με το ιλλιγιώδες ύψος30 :
Πιερότε τρελέ, που μες στη ζάλη/ του φόξ πηδάς και μεθάς τίς
Κολομπίνες/ αναμπαιχτή της Μοίρας, που την πάλη/ και της
Ζωής αψηφάς, λύπες και πείνες (ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ)
Έτσι η υπάρχουσα μορφή γίνεται το ισοδύναμο της ποιητικής πράξης31.
Αυτή η προς τα πάνω ορμή δίνει στην εν δυνάμει εξέγερση του ποιητή τις
δάφνες μιας ένδοξης νίκης και κάνει τον ποιητή-πιερότο αναμπαιχτή της
μοίρας32 καθώς αντιπαραβάλλεται με την προς τα κάτω άβυσσο, η οποία
στο φιλυρικό έργο ταυτίζεται αμιγώς με την επίγεια ζωή. Ο Φιλύρας ταυτίζεται με αυτή την απογειωτική δύναμη, με το υπερφυσικό ύψος: Ανέβα,
ανέβα...να σε πάω πρός τ’άστρα33 γιατί σ’ αυτό αναγνωρίζει την εξουσία
που ο ίδιος ασκεί πάνω στο λεκτικό τμήμα της γλώσσας. Αλλά μέχρι εκεί.
Ο πιερότος χωρίζεται από το κοινό και αν και ο ποιητής το εφαρμόζει
αλληγορικά στον εαυτό του, «επιστρατεύει, σύμφωνα με τον Σταρομπίνσκι, το είναι του στην κατάφαση της ελευθερίας του, μέσα σ’ένα ανώτερο κι
αυθαίρετο παιχνίδι, κοροϊδεύοντας ταυτόχρονα τους αστούς, τα πλήθη»34 :
Άνθρωπε, χάσκε ώσπου ν’ανέβεις στον αιθέρα... (ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ)

30
31

32
33
34

χωροχρόνος του Φιλύρα ορίζεται από το Γιάννη Δάλλα ως η «κοσμική Αθήνα του Μεσοπολέμου, με τα βαριετέ, τα μιούζικ χώλ, τα ντάνσινγκ, τις τρελές αποκριές, τις χοροεσπερίδες στα “Ολύμπια” των συντακτών, τους περιπάτους και τα κέντρα της εφήμερης χαράς», ΔΑΛΛΑΣ, Γιάννης, Ρώμος Φιλύρας, μια παρουσίαση από το Γιάννη Δάλλα,
σελ.11.
ΣΤΑΡΟΜΠΙΝΣΚΙ, ό.π., σελ. 36.
Σύμφωνα με μια αντίληψη για την ποίηση που θεωρεί την τεχνική αυτοπειθαρχία και
την επιδεξιότητα ως ουσιώδη αρετή, κάτι που υποστηρίζει ο Μπανβίλλ στο εισαγωγικό
ποίημα και στο επιλογικό ποίημα της παρωδιακής του συλλογής Ακροβατικές ορμές
(1857), ΣΤΑΡΟΜΠΙΝΣΚΙ, ό.π., σελ. 36.
ΦΙΛΥΡΑΣ, Ρώμος, (Μεσ’ την Αποκρηά), Άπαντα, σελ. 57.
ΦΙΛΥΡΑΣ, ό.π., σελ. 57.
ΣΤΑΡΟΜΠΙΝΣΚΙ, ό.π., σελ. 41.
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Πέρα από την υπερβατική αυτή μορφή, ο Φιλύρας παρουσιάζει τους
πιερότους του να εμφανίζονται φορτωμένοι μια μνήμη παρελθοντική που
τους κάνει σχεδόν να μοιάζουν με δαιμονικούς αγγελιαφόρους, ανατρέχοντας έτσι στην αρχετυπική τους35 μορφή και υφαίνοντας μια άλλη πλευρά
της ποιητικής ύπαρξης: ο πιερότος εμφανίζεται βεβαρυμένος με στοιχεία
τρομακτικά που τον παρουσιάζουν σα δαίμονα επί γης, σαν πιερότο-θύτη:
Λευκός σαν ό,τι μένει από το φίδι, ράσο/ πουκάμισο, ιερότης
του βρυκολάκου, αδρή/ η ατέρμων ματαιότης, το φάντασμα, να
πλάσω/ μιαν ανθρωπίνη εικόνα σαν τάχα πονηρή.
Μια μολιέρεια φάτσα, ένα προφίλ μοιραίο,/ τριτέταρτο ένα σχήμα,
μια κάτοψη φτενή/ ονειρεμένο μέθι, χαζό και τεταρταίο/ μια της
Σατύρας φάση, σαν όγδοοι ουρανοί (ΠΙΕΡΟΤΟΣ)
Παίρνοντας αυτή την οπτική για τον πιερότο του Φιλύρα, βλέπουμε
άμεση σχέση με το σχόλιο του Σταρομπίνσκι για το λιπόσαρκο πιερότο
των ευρωπαίων συμβολιστών που γίνεται ένα ερμείο πλάσμα και δρασκελίζει τα όρια της ζωής σαν να ήταν χάρτινος κύκλος. Είναι ένα πλάσμα που
«συμφύρει τις προφανείς αναμνήσεις από την Κομέντια36 αλλά και τη στοχαστική σιλουέτα του Άμλετ, το μορφασμό του Μεφιστοφελή και του Γκαίτε κι
όλα τούτα στολισμένα ad libitum με τις φιγούρες της Μονμάρτρης»37.
Απ’ την άλλη, παρατηρούμε επίσης μια άλλη μορφή του φιλυρικού
«πιερότου», εκείνη του πιερότου-θύματος, μορφή που την έχουμε ξανασυναντήσει στον Καρυωτάκη38 και τη βρίσκουμε και στον Βaudelaire,
σύμφωνα με τον οποίο ο ηθοποιός γενικά κρύβει κάτω από τη χαρά και
την ανεμελιά του μια απελπισμένη ψυχή39:
[...] παίζαμε με τη φόρμα του, ρίχναμε κάτου /τ’ ομοίωμά του [...]
(Ο ΠΙΕΡΟΤΟΣ)
Και:
Ο τραγικός παλιάτσος, πλέρια κάσκα/ θυμόσοφος, πουντραρισμέ35 Όπως προαναφέρθηκε οι κωμικοτραγικές αυτές μορφές έχουν δαιμονικές καταβολές.
36 Κοντά στην παραπάνω άποψη βρίσκεται και ο Γιάννης Δάλλας στην εισαγωγή του
βιβλίου του, ΔΑΛΛΑΣ, Ρώμος Φιλύρας, μια παρουσίαση από τον Γιάννη Δάλλα, σελ. 15.
37 ΣΤΑΡΟΜΠΙΝΣΚΙ, ό.π., σελ. 77.
38 Κι είμαι ένας κλόουν τραγικός, που οι άνθρωποι θα δούνε/να παίζει, να συντρίβεται με
την οπλή του αλόγου, Κ. Γ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, Άπαντα, εκδόσεις Μέρμηγκα, σελ.113
(Ελεγεία και Σάτιρες, 1927).
39 ΣΤΑΡΟΜΠΙΝΣΚΙ, ό.π., σελ. 82. Ο συγγραφέας αναφέροντας το ποίημα του Baudelaire, Ἀλμπαντρος λέει ότι «προσδίδει στον ποιητή την επιβλητική κυριαρχία με το μοναχικό φτερούγισμα, αλλά με αντίτιμο την «κλοουνίστικη» υποβάθμισή του ανάμεσα στους
ανθρώπους: Αυτός ο φτερωτός ταξιδευτής πόσο δειλός/κι αδέξιος είναι!/Τόσο ωραίος
άλλοτε, τι κωμικός κι άσχημος είναι τώρα!».
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νος, συσπασμένος,/ σε μονοκόμματη γκριμάτσα γέλιου, δακρυσμένου (ΜΩΜΟΣ)

Στο παραπάνω απόσπασμα μάλιστα η υπερπληθώρα συμφωνικών συμπλεγμάτων αποτελούμενων από δύο και τρία σύμφωνα, όπως ντρ, γκρ, τρ,
κάνει πιο εμφανή τον ήχο ενός ενδεχόμενου μορφασμού μιας κατασκευασμένης κωμικοτραγικής μορφής, ενός νευρόσπαστου.
Έτσι ο ποιητής-Φιλύρας εμφανίζεται ως ο ηθοποιός που είτε ταπεινώνοντας τον εαυτό του είτε ταπεινώνοντας τον αναγνώστη, αφυπνίζει τη
γνώση του αξιολύπητου που έκαστος άνθρωπος παίζει εν αγνοία του μέσα
στην κωμωδία του κόσμου40:
Πιερότοι εσύ κι εγώ κι άλλοι κοντά του [...] (Ο ΠΙΕΡΟΤΟΣ)
και εδώ ακριβώς βρίσκει εφαρμογή η μπαχτινική θέση για το καρναβαλικό
γέλιο κατά την οποία ο γελών με τον κόσμο εν τέλει γελάει με τον εαυτό
του, καθώς ανήκει και ο ίδιος στον κόσμο αυτό41.
Επίλογος
Κλείνοντας, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια σύνδεση της κωμικοτραγικής μορφής του «πιερότου» με παλαιότερες μορφές έκφρασης42 και
θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η καρικατουρίστικη μορφή συνδέεται
και με τον τρελό. Ανέκαθεν ο τρελός και ο κλόουν έστεκαν ξέχωρα από
τον κόσμο στον οποίο εντάσσονταν. Την ίδια στιγμή ταυτίζονται, με έναν
αντανακλαστικό τρόπο, με τον κόσμο αυτό είτε καθρεφτίζοντας τον εαυτό
τους πάνω του, είτε μ’εκείνον να καθρεφτίζεται πάνω τους. Η θέση τους
στην κοινότητα ενέχει, κατ’αρχάς, αυτήν την τρόπο τινά αντιφατική και
μαζί διαθλαστική διάσταση, ένα συνεχές «εντός–εκτός». Και αν ο πιερότος
είναι ο ποιητής εν δράσει, τότε διαφαίνεται η μη πρόθεση ή η αδυναμία
του ποιητή να διαφύγει της εποχής του. Και ο Φιλύρας σε καμία περίπτωση
δεν το κάνει αυτό, είτε γιατί δε θέλει είτε γιατί δεν μπορεί. Η διπολικότητά
του όμως που εμφανίζεται μέσα από τη μορφή του «πιερότου», μαρτυρά
την επιθυμία του να ξεφύγει στιγμιαία από την πραγματικότητα και ανανεωμένος, ενδυναμωμένος, να ανταπεξέλθει σε αυτήν. Η τρέλα του εν τέλει
στάθηκε συμπληρωματικό πλεονέκτημα για την ποίηση και την εν γένει
δημιουργικότητά του43. Ο ίδιος μάλιστα υποστηρίζει ότι «δεν είμαι τρελός
40
41
42
43

ΣΤΑΡΟΜΠΙΝΣΚΙ, ό.π., σελ. 101.
ΠΕΡΟΥΛΗΣ, ό.π., σελ. 49.
Όπως είναι οι γιορτές στο χωριό, για παράδειγμα.
Ο Κ. Βάρναλης σημειώνει για τον Φιλύρα: «Η ποίηση του Φιλύρα απαντά θετικά σ’ένα
πρόβλημα της ψυχοπαθολογίας. Τα καλύτερα ποιήματά του τάγραψε στα χρόνια του
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μόνον τώρα, στην αρρώστια μου...είμαι τρελός από καιρό»44. Η κριτική του
Κόρφη για τον «πιερότο» είναι μεστή νοήματος όταν λέει ότι «ο Πιερρότος του σύμβολο της αντιφατικότητας αυτού του κόσμου, πότε απομονωμένος αλλά πάντα μέσα στο τσίρκο της ζωής, περιφέρει το μαρτύριο της ευγενικής ψυχής του σε μια συνεχή περιπέτεια [...]»45. Και συμπληρώνεται από
τον Σήφη Κόλλια που υποστηρίζει ότι «Η φιλυρική ποίηση δεν είναι όπως
θα περίμενε κανείς μια φυγάδευση, αλλά μια κατάκτηση και μετουσίωση
του Είναι του. Ζει την πραγματικότητα κι απαγκιστρώνεται από την απελπισία που κατακτά πολλούς απ’ τους ανθρώπους με την βαρειά μοίρα και την
πικρή γεύση της ζωής»46.

•

σαλεμένου λογικού του. Δεν είν’ η πρώτη φορά που σημειώνεται στην ιστορία των Γραμμάτων και της Τέχνης αυτό το περιστατικό. Αλλά δεν πρέπει να βγάζουμε το συμπέρασμα πως χωρίς τη λογική μπορεί να γίνει καμιά δουλειά σωστή. Απλούστατα συνεχίζουνε
να κάνουν οι άρρωστοι μηχανικά ό,τι μάθανε να κάνουνε πρωτύτερα συνειδητά», στο
ΚΟΛΛΙΑΣ, Γ. Σήφης, Μνήμη Ρώμου Φιλύρα, ανάτυπον από το φιλολογικό περιοδικό
Σταθμοί, Αθήνα, 1972, σελ. 20.
44 Και συνεχίζει: «Αυτό μου συνέβη ίσως εκ φύσεως, ίσως από το εξής γεγονός που μου έτυχε
όταν ήμουν 7 χρονών παιδί ακόμα και που μόλις επήγαινα στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου» και περιγράφει έπειτα ένα περιστατικό παιδικού παιχνιδίου όπου μια
«οξεία, κοφτερή και μυτερή πέτρα» τον χτύπησε στο κεφάλι αφήνοντάς του μάλιστα και
μόνιμο σημάδι και κλείνει τη διήγησή του ως εξής: «Αυτή ήταν η πρώτη πετριά της ζωής
μου, η πετριά της τρέλας», ΦΙΛΥΡΑΣ, Ρώμος, «Η πετριά», περιοδ. Μπουκέτο, σελ. 1245.
45 ΚΟΡΦΗΣ, Τάσος, Ματιές σε ποιητές του μεσοπολέμου, σελ. 37.
46 ΚΟΛΛΙΑΣ, Γ. Σήφης, ό.π., σελ. 22.

Ζητήματα ταυτότητας στο πεζογραφικό έργο
του Γιάννη Σκαρίμπα
Ελένη Κόλλια

«ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ο σοβαρός Κύριος που είμαι, ήμουν ένα άτομον νομοταγές και φιλήσυχο, μη στερούμενον και ποιου τινός χιούμορ. Από κάμποσον καιρό τώρα, είμαι άλλος άνθρωπος». Πρόκειται για τις πρώτες λέξεις
του διηγήματος «Φιγουραζέρ Κυριών» του Γιάννη Σκαρίμπα.1 Οι ήρωες,
πλάσματα μιας σχεδόν ονειρικής περιπλάνησης, βαδίζουν έξω από τα
όρια του πραγματικού κόσμου ή ακόμα και του ίδιου τους του εαυτού
στο σκαριμπικό σύμπαν, από την πρώτη κιόλας εμφάνιση του συγγραφέα
στους κόλπους της νεοελληνικής λογοτεχνίας, το 1929.2 Άνθρωποι και
αντικείμενα, υπαρκτά και μη, δημόσια και ιδιωτική ταυτότητα, εαυτός και
άλλος, παρουσία και απουσία, λογική και τρέλα, ζωή και θάνατος, αρσενικό και θηλυκό, ανώνυμος και πολυώνυμος, αλήθεια και ψέμα, πραγματικότητα και φαντασία, συγγραφέας και ήρωας, υπαρκτές μεταμφιέσεις
και πλαστές ταυτότητες· υπάρχουν όρια ανάμεσά τους; Εικόνες και λέξεις
δοσμένες σε ένα τοπίο θολό, σε ένα παιχνίδι δίχως κανόνες γύρω από τα
όρια, την ύπαρξη της μιας ταυτότητας στο έργο του αιρετικού πεζογράφου
της γενιάς του ’30.
Η ταυτότητα των ηρώων του ήταν ένα από τα σημεία όπου εξαρχής
επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον των μελετητών, προκειμένου κάθε φορά να
γίνει αντιληπτή η κυριαρχία μιας «σκαριμπικής» πραγματικότητας στο έργο
του· μιας πραγματικότητας που υπονομεύει κάθε άλλη και απελευθερώνει
1
2

Βλ. Γιάννης Σκαρίμπας, Τυφλοβδομάδα στη Χαλκίδα, επιμ. Κατερίνα Κωστίου, Νεφέλη
1996, σ. 31. (Όπου δεν αναγράφεται τόπος έκδοσης εννοείται η Αθήνα.)
Τη χρονιά αυτή δημοσιεύεται το πρώτο του διήγημα με τίτλο «Στις πετροκολώνες το
λιμάνι» στο περιοδικό Ελληνικά Γράμματα που διεύθυνε ο Κωστής Μπαστιάς, ενώ την
ίδια χρονιά παίρνει το πρώτο βραβείο στον πανελλήνιο διαγωνισμό διηγήματος που
οργανώνει το περιοδικό, με το διήγημα «Ο Καπετάν Σουρμελής ο Στουραΐτης». Και τα
δύο αυτά διηγήματα περιλαμβάνονται στη συλλογή διηγημάτων Καϋμοί στο Γριπονήσι
που δημοσιεύονται από τα Ελληνικά Γράμματα τον Ιανουάριο του 1930. Για όσα έργα
του Σκαρίμπα εξετάζονται εδώ χρησιμοποιούνται και τα σημειώματα της επιμελήτριας
Κατερίνας Κωστίου στις αντίστοιχες εκδόσεις. Βλ. αναλυτικά τη βιβλιογραφία στην
εργασία αυτή.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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τόσο τον ίδιο όσο και τον αναγνώστη του από τα όρια της λογικής, του
κοινωνικού του περιβάλλοντος αλλά και τις συμβάσεις της γραφής. Ο
προσδιορισμός της ταυτότητας ενός χαρακτήρα προϋποθέτει την αναφορά
στις έννοιες πρόσωπο, σώμα, συμπεριφορά, άλλος, τη διάκριση μεταξύ
κοινωνικής / δημόσιας και εσωτερικής / ιδιωτικής ζωής των ηρώων3 αλλά
ταυτόχρονα κινείται γύρω από τους άξονες του χρόνου και του τόπου, οι
οποίοι μπορούν να επιτρέψουν ή να αποτρέψουν τον προσδιορισμό αυτό·4
όταν δηλαδή «ρωτούμε αν ένα πράγμα είναι το ίδιο ή όχι, γίνεται πάντοτε
αναφορά σε κάτι το οποίο υπήρξε στον τάδε χρόνο και στον τάδε τόπο, για
το οποίο εκείνη τη στιγμή, ήταν βέβαιο ότι ήταν ίδιο με τον εαυτό του».5
Στο έργο του Σκαρίμπα όλα τα παραπάνω σημεία αναφοράς ανατρέπονται και διαταράσσεται η ενότητα της ταυτότητας. Άλλωστε, όπως
υποστηρίζει και ο Mikhail Bakhtin, «ένας άνθρωπος δεν έχει εσωτερική
κυρίαρχη επικράτεια, βρίσκεται εξολοκλήρου και μονίμως στο μεταίχμιο.
Κοιτάζοντας μέσα του, κοιτά μέσα στα μάτια κάποιου άλλου ή με τα μάτια
κάποιου άλλου».6 Ετούτη η απομάκρυνση από τον εαυτό και σταδιακά η
απώλεια της ταυτότητας του ήρωα (ή αλλιώς η διαφορετικότητα) πραγματώνεται με ποικίλους τρόπους: α) με ομοιώματα του ανθρώπινου σώματος, υπαρκτά και μη, β) με ανατροπές ως προς την αμιγή ταυτότητα του
φύλου των ηρώων, γ) με την αμοιβαία αλλαγή του ονόματος ανάμεσα σε
πρόσωπα του ίδιου φύλου και τέλος δ) μέσω του δανεισμού του ονόματος
«Γιάννης» του ίδιου του συγγραφέα σε ήρωες διηγημάτων και μυθιστορημάτων του.
Ας σημειωθεί εδώ πως η απώλεια της ταυτότητας του σκαριμπικού
ήρωα συνδέεται και με ένα μοτίβο που αγκαλιάζει το σύνολο του έργου
του συγγραφέα· πρόκειται για το μοτίβο της περιπλάνησης (πραγματικής ή φανταστικής), της απομάκρυνσης του ήρωα από το περιβάλλον του
και της υιοθέτησης ενός νέου τρόπου ζωής. Το μοτίβο αυτό εμφανίζεται
αρχικά σε έξι από τα έντεκα διηγήματα της συλλογής Καϋμοί στο Γριπονήσι7 με τη μορφή μιας βάρκας, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία γι’ αυτόν·
3
4
5
6

7

Βλ. αναλυτικά Δημήτρης Τζιόβας, Ο άλλος εαυτός. Ταυτότητα και κοινωνία στη νεοελληνική πεζογραφία, Πόλις 2007, σ. 91-2.
Για το ζήτημα της ταυτότητας βλ. αναλυτικά Paul Ricœur, Ο ίδιος ο εαυτός ως άλλος,
μτφρ. Βίκυ Ιακώβου, επίμετρο Γιώργος Ξηροπαΐδης, Πόλις 2008, σ. 53-61 και σ. 158-218.
Βλ. Ricœur, ό.π., σ. 170.
Βλ. Mikhail Bakhtin, «Toward a Reworking of the Dostoevsky Book (1961)», Problems
of Dostoevsky’s Poetics, Manchester University Press, Μάντσεστερ 1984, σ. 287. Η παραπομπή στο βιβλίο Τζιόβας, ό.π., σ. 24.
Πρόκειται για τα ακόλουθα διηγήματα: «Τράτα κουλουριώτικη», «Στις πετροκολώνες το λιμάνι», «Ο καπετάν Σουρμελής ο Στουραΐτης», «Ο διάβολος στην Κάβιανη»,
«Πάπια του γιαλού» και «Μια μάχη που δεν πάρθηκε».

Ζητήματα ταυτότητας στο πεζογραφικό έργο του Γιάννη Σκαρίμπα

365

γίνεται το άσυλο της ψυχής του, το καταφύγιο του σώματός του που τον
απελευθερώνει από τη δυσάρεστη εξωτερική του πραγματικότητα, την
κοινωνική του ταυτότητα, το παρελθόν του και τον οδηγεί σταδιακά στη
λύτρωση. Ωστόσο, ο ήρωας σπάνια πραγματοποιεί το ταξίδι, επιχειρώντας
ουσιαστικά να αλλάξει την εσωτερική του ζωή.
Το ταξίδι με τη βάρκα που έχει αγοράσει ο ήρωας Ιωάννης Πιττακός
ή με το τρένο8 που δεν το προλαβαίνει ακυρώνεται και στο μυθιστόρημα
Μαριάμπας. Η αδυναμία του να επικοινωνήσει με τους ανθρώπους που τον
περιβάλλουν, καθώς κανένας δε γνωρίζει την αληθινή του ταυτότητα, από
πού ήρθε ή τι γυρεύει, του δημιουργούν την επιθυμία για φυγή από μια
πραγματικότητα που ο ίδιος έχει πλάσει υιοθετώντας την ταυτότητα και
τη συμπεριφορά κάποιου άλλου, στην προσπάθειά του να λυτρωθεί ίσως
από την παλιά του ταυτότητα. Κι όπως εδώ ο ήρωας δεν επιβιβάζεται στο
«Σούθαμπτον» που τον προσκαλεί, έτσι και ο Αντώνης Σουρούπης στο
μυθιστόρημα Το Σόλο του Φίγκαρω δεν επιβιβάζεται στο «Αποίκια» για να
μπορέσει να βγει έξω από τα όρια του κόσμου αλλά λυτρώνεται μέσω της
ποίησης9 και έχοντας πλάσει ένα κόσμο δικό του πια στο φρενοκομείο· κι ο
ήρωας Αγησίλαος στο διήγημα «Η τελευταία των 6 ½» της συλλογής Τρεις
άδειες καρέκλες αποβιβάζεται από ένα τρένο που ταξιδεύει στο παρελθόν
(γίνεται 36 χρόνια νεώτερος) για να αλλάξει από το σημείο αυτό κι έπειτα
τη ζωή που είχε ζήσει, τον εαυτό του.10 Πρόκειται ουσιαστικά για μια διορθωτική επέμβαση στο ίδιο του το παρελθόν.11
Στην ίδια περίπτωση που εξετάζεται εδώ, ανήκει και ο ήρωας Γιάννης
στο διήγημα «Σκλάβος στη Χαλκίδα» της συλλογής Καϋμοί στο Γριπονήσι,
ο οποίος χάνει την ταυτότητά του μέσω της απομάκρυνσής του από τον
κόσμο όλο, που τον θεωρεί πια νεκρό. Ο εαυτός του μοιάζει να μην υπάρχει στη γη, κλεισμένος ο ίδιος στη δική του πραγματικότητα όπου υπάρχει μονάχα η Μαριγδίτσα, η γυναίκα του. Έχει απαρνηθεί το κοινωνικό του
περιβάλλον, την παλιά του ταυτότητα και ζει τη ζωή ενός άλλου, διατηρώ8

Για το μοτίβο του πλοίου και του τρένου βλ. αναλυτικά Κατερίνα Κωστίου, «Ο Σκαρίμπας της φυγής και της περιπλάνησης. Η μαρτυρία του πεζογραφικού του έργου», Η
Λέξη, τχ. 68, Οκτώβρης 1987, σ. 771-9 και Συμεών Γρ. Σταμπουλού, Πηγές της πεζογραφίας του Γιάννη Σκαρίμπα, Σύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων 2006, σ. 410-6.
9 Εδώ η απώλεια της ταυτότητας του ήρωα συνδέεται με την ίδια τη συγγραφική πράξη,
καθώς ο επίδοξος μυθιστοριογράφος, Αντώνης Σουρούπης, λυτρώνεται μόνο μέσω της
ποίησης σε αντίθεση με τον πραγματικό συγγραφέα, Γιάννη Σκαρίμπα, ο οποίος κατορθώνει να γράψει το μυθιστόρημά του, ένα μυθιστόρημα όμως εις πείσμα των καθιερωμένων πεζογραφικών συμβάσεων.
10 Για το μοτίβο του τρένου και τη σχέση του με το χρόνο βλ. αναλυτικά Κωστίου, «Ο
Σκαρίμπας της φυγής και της περιπλάνησης. Η μαρτυρία του πεζογραφικού του έργου»,
ό.π., σ. 774-5 και Σταμπουλού, ό.π., σ. 416-420.
11 Βλ. και Τζιόβας, ό.π., σ. 27.
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ντας μονάχα το όνομά του για να θυμίζει το παρελθόν του. Ουσιαστικά,
όμως, ετούτη η ταύτισή του με τον «άλλο» (τη γυναίκα του) είναι που
τελικά γεννά την αίσθηση της ολότητας, διαμορφώνοντας από την αρχή
τον εαυτό του.
Την άρνησή του να ενταχθεί στην κοινωνία, η οποία τον έχει παρεξηγήσει, εκφράζει και ο ήρωας Γιάννης στο μυθιστόρημα Το Θείο Τραγί. Για
τους άλλους είναι ένας αλήτης, ένα τέρας με ανθρώπινη μορφή, ακόμα και
για την ίδια του την αδελφή. Εκείνος περιπλανιέται στη γη, επιχειρώντας
παράλληλα και μια εσωτερική περιπλάνηση. Μοιάζει σα να έχει καταδικάσει την κοινωνία στην οποία ζει και τους ανθρώπους της, αφού πρώτα
τον έχει τιμωρήσει εκείνη με την ασυνέπεια και την αδικία που απλόχερα
του χάρισε. Εδώ το εγώ γεννιέται ως απόρροια της αντίθεσής του με τους
άλλους. Μετά το βιασμό της Μαρίας από τον ίδιο, έχοντας πια ελευθερώσει όλο το μίσος του και την ωμότητά του στο πρόσωπο που αγάπησε
κι από το οποίο προδόθηκε και πληγώθηκε, απαρνιέται τις συμβάσεις και
εκείνους που τις οικειοποιούνται, ίσως γιατί έχει σκοτώσει πια ό,τι τον
κρατούσε πίσω, ό,τι τον πόνεσε και τον έβγαλε στο δρόμο, τον έκανε αυτό
που οι άλλοι θεωρούν τέρας κι αλήτη. Ουσιαστικά εδώ υπάρχει σύγκρουση
ανάμεσα στην εξωτερική (σώμα) / δημόσια ταυτότητα των ηρώων αυτών
και στην ψυχική / ιδιωτική τους ταυτότητα που προκύπτει από τη ματιά
των άλλων και τη ματιά τη δική τους στον εαυτό τους και τους άλλους
και η οποία τους οδηγεί στην αναζήτηση μιας νέας ταυτότητας, ενός νέου
τρόπου σκέψης και ζωής.
Έπειτα από αυτή τη συνοπτική παρουσίαση του μοτίβου της περιπλάνησης και του τρόπου σύνδεσής του με το ζήτημα της απώλειας ταυτότητας στο σκαριμπικό σύμπαν, εξετάζονται στη συνέχεια οι τρόποι με τους
οποίους οι ήρωες απομακρύνονται από τον εαυτό τους, ακολουθώντας την
κατηγοριοποίηση που έγινε παραπάνω. Ας σημειωθεί εδώ πως πρόκειται
για μια πρώτη περιδιάβαση η οποία αναγκαστικά θα καταγράψει τις περιπτώσεις δίχως να εμβαθύνει ιδιαίτερα ή να εξαντλήσει το θέμα.
Στην πρώτη περίπτωση, λοιπόν, η διαδικασία απώλειας της ταυτότητας του ήρωα πραγματοποιείται μέσω της παρουσίας ή απουσίας αντικειμένων που αντικαθιστούν ανθρώπινες παρουσίες διαταράσσοντας τα
όρια της ταυτότητάς τους. Αρχικά στους Καϋμούς στο Γριπονήσι συχνά η
βάρκα υποκαθιστά τη γυναικεία παρουσία και λειτουργεί ως αντικείμενο
πόθου12 για τους ήρωες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από μια πραγματικότητα που την έχει στιγματίσει η μοναξιά ή κάποιος ανεκπλήρωτος
έρωτας. Μάλιστα στο διήγημα «Στις πετροκολώνες το λιμάνι» η Τρισεύγε12 Βλ. και Σταμπουλού, ό.π., σ. 164-6.
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νη,13 ο ανεκπλήρωτος έρωτας του ήρωα, δανείζει το όνομά της στη βάρκα
του Καπτα-Σουρμελή στο διήγημα «Ο Καπετάν Σουρμελής ο Στουραΐτης»
της ίδιας συλλογής. Οι ήρωες μιλούν στις τράτες τους «γλυκά, παθητικά,
μπερδεμένα» και μοιάζουν κι εκείνες να τους κοιτούν σκεπτικές. Μέσα στο
ίδιο σώμα αναζητούν μια νέα εσωτερική ταυτότητα αδιαφορώντας για το
κοινωνικό τους περιβάλλον, το οποίο τους φυλακίζει σε μια πραγματικότητα που πια δεν τους ικανοποιεί. Η βάρκα γίνεται ο άλλος μέσα από τον
οποίο αναζητούν τον εαυτό τους· άλλωστε ως σύμβολο παραπέμπει στην
κίνηση, στην ελευθερία, στην ίδια τη ζωή14 και συνεπώς μπορεί να γίνει
φορέας αλλαγής της ταυτότητας ενός ανθρώπου.15
Η Ζηνοβία Ζαλούχου, ηρωίδα στο μυθιστόρημα Μαριάμπας, μεταμορφώνεται σε κουρδισμένη κούκλα που κινείται μηχανικά, μέσα από την
οπτική του ήρωα Πιττακού· αλλά και σύμφωνα με την οπτική του αναγνώστη, καθώς «ο τρόπος, ο τόπος και ο χρόνος της αυτοκτονίας [της] είναι
αυτοί που ο Πιττακός έχει προδιαγράψει για την ηρωίδα του στο μυθιστόρημα που έγραφε» όπως παρατηρεί ο Ξ. Α. Κοκόλης.16 Ακολουθώντας τη
μοίρα της πλασματικής ηρωίδας του εγκιβωτισμένου μυθιστορήματος,
η σκαριμπική ηρωίδα προσεταιρίζεται την ταυτότητα της ηρωίδας του
Πιττακού υιοθετώντας μια οριακή ταυτότητα· αυτή του θανάτου της. Σε
κούκλα μοιάζει να μεταμορφώνεται και η Νίνα Δολόξα στο μυθιστόρημα
13 Το όνομα της ηρωίδας απαντά και στο θεατρικό δράμα του Κωστή Παλαμά Τρισεύγενη,
δράμα σε τέσσερα μέρη (1903). Η Τρισεύγενη εδώ παντρεύεται τον καπετάν Φλώρη,
το θηλυκό όνομα του οποίου ταυτίζεται με την τράτα του Καπταθάνου (Φλώρα) στο
διήγημα «Τράτα κουλουριώτικη» αλλά και τη βάρκα του ήρωα Γιάννη Σαλαμάτα στο
διήγημα «Ο διάβολος στην Κάβιανη» της συλλογής Καϋμοί στο Γριπονήσι. Και στις δύο
αυτές περιπτώσεις η βάρκα λειτουργεί ως αντικείμενο πόθου για τους ήρωες υποκαθιστώντας τη γυναικεία μορφή. Για το όνομα «Τρισεύγενη» βλ. και Σταμπουλού, ό.π., σ.
211.
14 Η βάρκα ως σύμβολο παραπέμπει επίσης και στο τέλος της ζωής, στη λύτρωση μέσω
του θανάτου (με βάρκα μεταφέρονταν οι ψυχές στην Αχερουσία λίμνη).
15 Τα αγάλματα υποκαθιστούν επίσης τη γυναικεία παρουσία και γίνονται πιθανά αντικείμενα ερωτικού πόθου στον Μαριάμπα και στο Βατερλώ δυο Γελοίων, δίχως να έχουν
την ίδια δυναμική, εφόσον πρόκειται για ακίνητα αντικείμενα. Βλ. αναλυτικά Γιάννης
Σκαρίμπας, Μαριάμπας, επιμ. Κατερίνα Κωστίου, Νεφέλη 1992, σ. 30 και Γιάννης Σκαρίμπας, Το Βατερλώ δυο Γελοίων, επιμ. Κατερίνα Κωστίου, Νεφέλη 1994, σ. 241-2. Παράλληλα για τα αγάλματα βλ. και Ξ. Α. Κοκόλης, Άνθρωποι και μη. Τα όρια της φαντασίας
στο Σκαρίμπα, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 29. Ας θυμηθούμε επίσης
την «Αφροδίτη της Μήλου» με συρτάρια του Dali που είχε ως στόχο να διαταράξει την
αίσθηση του παρατηρητή για την πραγματικότητα.
16 Βλ. αναλυτικά Κοκόλης, ό.π., σ. 138 και σ. 105-111. Για τη Ζηνοβία Ζαλούχου αλλά
και τη διάκριση ανάμεσα σε έμψυχα και μη πραγματικά ανθρώπινα όντα βλ. και Μαίρη
Μικέ, Μεταμφιέσεις στη Νεοελληνική Πεζογραφία (19ος – 20ός αιώνας), Κέδρος 2001, σ.
243-7.
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Το Σόλο του Φίγκαρω. Πρόκειται για έναν φανταστικό (ή και φαντασιακό)
ρόλο που επινοεί η ηρωίδα, διχάζοντας την ατομική της ταυτότητα, καθώς
έτσι αποκτά δήθεν μια αδελφή, τη Λουίζα, μια γυναίκα-βιόλα. Η υιοθέτηση
του ρόλου ενός ρομπότ17 από την πλευρά της δεν γίνεται αντιληπτή από
τον ήρωα Αντώνη Σουρούπη. Παρασυρμένος καθώς είναι από τον ερωτικό
του πόθο, δεν αντιλαμβάνεται ότι η Λουίζα είναι ο δεύτερος εαυτός της
Νίνας και άθελά του τη σκοτώνει, στην προσπάθειά του να ακούσει, κουρδίζοντάς την, το σόλο του Φίγκαρω. Το μουσικό κομμάτι δεν ακούγεται
ποτέ, συνοψίζοντας την απουσία που ενσαρκώνεται στην ακύρωση της
ύπαρξης και των δύο εκδοχών της ηρωίδας: Νίνα και Λουίζα συνιστούν ένα
πρόσωπο υπαρκτό αλλά με διχασμένη ταυτότητα, η οποία με τη σειρά της
ακυρώνεται από τον θάνατο. Δημιουργείται μια ατμόσφαιρα φανταστική
γύρω από την ηρωίδα Δολόξα και υπονομεύεται η ματιά του αναγνώστη.18
Άλλωστε, το ίδιο το όνομά της (δόλος και λόξα) παραπέμπει στην τρέλα.19
Ο Σουρούπης κινείται ανάμεσα σε πράγματα και ομοιώματα ανθρώπων,
ταυτίζεται μ’ αυτούς, ώστε αρχίζει να νοιώθει κι αυτός σαν ελαττωματικό
ρομπότ στο Σόλο του Φίγκαρω. Ουσιαστικά, εδώ το εγώ, ο «άλλος του
εαυτός», γεννιέται μέσα από τη διάδρασή του με τους άλλους. Ονειρεύεται μάλιστα πως είναι ένας κουρδιστός άνθρωπος έχοντας την ανάγκη
να πιστέψει στην ύπαρξη της Λουίζας και να ικανοποιήσει τις επιθυμίες
του μέσω αυτής. Με ανάλογο τρόπο στο διήγημα «Κομμωτής Κυριών» της
συλλογής Τυφλοβδομάδα στη Χαλκίδα ο ίδιος ήρωας πιστεύει πως και η
κόρη της Νίνας Δολόξα, η Μύγια Δολόξα είναι ρομπότ, μια κούκλα που
παίζει μουσική και τη σκοτώνει με ένα κλειδί-στιλέτο προκειμένου να
ακούσει τη σονάτα του Σούμπερτ. Κι εδώ μοιάζει να λειτουργεί ο «μηχανισμός των συγκοινωνούντων δοχείων ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα».20 Η συμπεριφορά του αλλά και η συμπεριφορά των άλλων
17 Όπως παρατηρεί η Κωστίου, «στο μυθιστόρημα επισημαίνεται ότι τα ρομπότ έχουν
κατασκευαστεί στη Βιέννη, γεγονός που ίσως φέρνει στο νου τον Φρόυντ και την
ψυχαναλυτική του Σχολή, των οποίων ο ρόλος, όπως είναι γνωστό, στάθηκε καθοριστικός για τον υπερρεαλισμό». Για τα ρομπότ βλ. αναλυτικά το σημείωμα της επιμελήτριας
στην έκδοση Σκαρίμπας, Το Σόλο του Φίγκαρω, ό.π., σ. 133-4.
18 Για τη λειτουργία της τρέλας στο Σόλο του Φίγκαρω βλ. αναλυτικά Eleni Yannakakis,
«The Solo of Madness: Approaching the Limits of the Genre in Skarimpas’ Το Σόλο του
Φίγκαρω» Μολυβδοκονδυλοπελεκητής, τχ. 3, 1991, σ. 253-289 και Μικέ, ό.π., σ. 252-62.
19 Βλ. Yannakakis, «The Solo of Madness: Approaching the Limits of the Genre in
Skarimpas’ Το Σόλο του Φίγκαρω», ό.π., σ. 260 και Henri Tonnet, Ιστορία του ελληνικού
μυθιστορήματος, μτφρ. Μαρίνα Καραπάνου, επιμ. μτφρ. Γ. Φ. Γαλάνης, Πατάκης 2001,
σ. 251. Για τη λειτουργία των ονομάτων στο μυθιστόρημα Το Σόλο του Φίγκαρω βλ.
αναλυτικά Ελένη Κόλλια, «Οι νεολογισμοί ως στοιχείο ύφους στο Σόλο του Φίγκαρω»,
Πρακτικά Α΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου για τον Γιάννη Σκαρίμπα, επιμ. Κατερίνα Κωστίου,
Διάμετρος, Χαλκίδα 2007, σ. 75-86.
20 Βλ. αναλυτικά Κ. Γ. Κασίνης, Διασταυρώσεις. Μελέτες για τον ΙΘ΄ και Κ΄ αι., Χατζηνι-
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απέναντί του κλονίζει οποιαδήποτε βεβαιότητα του αναγνώστη για τους
ήρωες και τις πολλαπλές εκδοχές της ταυτότητάς τους, ανάλογα με το
σημείο της αφήγησης κάθε φορά.
Όσον αφορά την ταυτότητα του φύλου τους, οι σκαριμπικοί ήρωες είναι
αρκετά σύνθετοι· αγαπούν τη μεταμφίεση, το πέρασμα του σώματός τους
σε ένα σώμα διαφορετικό του άλλου φύλου και υιοθετούν για το κοινωνικό τους περιβάλλον ανάλογο όνομα και συμπεριφορά.21 Πιο συγκεκριμένα, ο Αντώνης Σουρούπης, το όνομα του οποίου εμφανίζεται και σε
άλλα τέσσερα διηγήματα,22 στο Σόλο του Φίγκαρω δεν ενοχλείται με τη
δημόσια χρήση του θηλυκού χαϊδευτικού του ονόματός του (Αντωνούλα
και Αντωνίτσα) από το στόμα της μητέρας του, όταν εκείνη τον γυρεύει
και ρωτάει τους διαβάτες γι’ αυτόν, γεγονός που γίνεται και η αφορμή να
αρχίσει ο ίδιος να φαντάζεται τον εαυτό του με γυναικεία όψη και συμπεριφορά για να ενσωματωθεί στη συνέχεια σε ένα σώμα γυναικείο διατυπώνοντας ταυτόχρονα την επιθυμία του να κάνει αγόρι! Παρόμοια, στο
διήγημα «Πατς κι απαγάι» ο Σουρούπης μεταμφιέζεται σε Σταυρούλα και
εξαπατά τον Μάριο / Μαίρη Δεπάνου, που τον έχει ήδη εξαπατήσει με τη
μεταμφίεσή της στο διήγημα «Ο κύριος του Τζακ». Ουσιαστικά γίνεται
ο ένας καθρέπτης του άλλου στο πλαίσιο των δύο διηγημάτων. Ωστόσο,
πέρα από την εξωτερική αλλαγή της εμφάνισής τους μοιάζει να αλλάζει
και εσωτερικά η ταυτότητά τους, καθώς ερωτεύονται ο ένας τον άλλον και
εκφράζουν τη φοβία τους για το ενδεχόμενο ενός ομοφυλοφιλικού έρωτα.
Μοιάζουν να συνυπάρχουν εδώ, να αλληλεπιδρούν ο εαυτός του ήρωα και
ο «άλλος» του εαυτός.
Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η Μύγια Δολόξα στο διήγημα «Κομμωτής
κυριών» όπου μεταμφιέζεται σε Μύγιο, στον οποίο δίνει την ιδιότητα του
δίδυμου αδελφού της και ταυτόχρονα παριστάνει και τον Ριχάρδο Γκαμόν,
τον επισκευαστή των ρομπότ, στον Σουρούπη.23 Ουσιαστικά η ηρωίδα
αυτή βρίσκεται εγκλωβισμένη ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές ταυτότητες για τον αναγνώστη, μαζί με εκείνη του εαυτού της, αποκρύπτοντας και συγχρόνως αποκαλύπτοντας τις ποικίλες όψεις μιας ταυτότητας.
κολή 1998, σ. 289-93.
21 Για τη φαντασιακή αλλαγή του φύλου των ηρώων αλλά και γενικά για τον τύπο του
ανδρόγυνου βλ. αναλυτικά Κοκόλης, ό.π., σ. 115-121, Μικέ, ό.π., σ. 252-76, Συμεών Γρ.
Σταμπουλού, «Ο ίσκιος της γραφής. Όψεις μιας επίμονης εικόνας του Γιάννη Σκαρίμπα», Πρακτικά Α΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου για τον Γιάννη Σκαρίμπα, ό.π., σ. 291-94 και
Σταμπουλού, Πηγές της πεζογραφίας του Γιάννη Σκαρίμπα, ό.π., σ. 371-85.
22 Πρόκειται για τα διηγήματα «Ο κύριος του Τζακ», «Πατς κι απαγάι», «Κομμωτής
κυριών» και «Το μουστάκι».
23 Θυμίζουμε πως η ίδια ηρωίδα αναλαμβάνει και έναν τρίτο ρόλο στο διήγημα αυτό· εκείνον του ρομπότ και πάλι απέναντι στον Σουρούπη.
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Παρενδυσία σημειώνεται και στο Βατερλώ δυο γελοίων, όπου ο Χαμόδρακας φοράει γυναικεία ρούχα και εμφανίζεται ως Σόνια στον ήρωα, Αντώνη
Ταπιάγκα. Ταυτόχρονα δίνεται και μια διπλή παρενδυσία με τη μορφή ενός
κινηματογραφικού έργου στο πλαίσιο του ίδιου μυθιστορήματος.
Όλες αυτές οι μεταμφιέσεις των ηρώων συνδέονται με το υποσυνείδητο, με την άρνησή τους να ενταχθούν σε μια μονάχα τάξη πραγμάτων
και οδηγούν τελικά στη μετατόπισή τους ανάμεσα σε δύο όψεις μιας θέσης.
Τόσο στη ματιά των άλλων προσώπων του έργου όσο και στο βλέμμα του
αναγνώστη, τα πρόσωπα αυτά αποκλίνουν από τη λογική και φλερτάρουν με την τρέλα·24 υπηρετούν κι αυτά το παιχνίδι του συγγραφέα, την
προσπάθειά του να υπονομεύσει την κυρίαρχη κοινωνική αντίληψη για τη
στεγανότητα των ορίων ανάμεσα στο αρσενικό και στο θηλυκό και γενικότερα να ανατρέψει οποιοδήποτε σημείο αναφοράς στην εξωτερική πραγματικότητα, να συμφιλιώσει οποιαδήποτε αντίθεση ανάμεσα στην ταυτότητα και τη διαφορετικότητα.
Η αναντιστοιχία ονόματος και προσώπου αποτελεί άλλο ένα συγγραφικό τέχνασμα που σχετίζεται με το καίριο θέμα της ταυτότητας των χαρακτήρων στο έργο του Σκαρίμπα. «Αν θέλετε να κρύψετε τ’ όνομά σας,
τις πράξεις σας, κανένας δε σας τ’ απαγορεύει. Πάρτε ένα ψευδώνυμο αν
θέλετε. Μην έχετε αν προτιμάτε μήτ’ όνομα. Μα μην, όμως, κάνετε χρήση
του ονόματος μιας άλλης. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Το όνομα είναι το πιο ιερό
κτήμα που έχει ο άνθρωπος»,25 υποστηρίζει ο συγγραφέας Τάκας Τακάς
απευθυνόμενος προς την Τζουλιέττα Σαφά στο μυθιστόρημα Μαριάμπας.
Ουσιαστικά εδώ ο ήρωας Πιττακός του μυθιστορήματος με την ιδιότητα
του συγγραφέα τοποθετεί τα παραπάνω λόγια στο στόμα του ήρωά του. Η
ειρωνική λειτουργία αυτής της δήλωσης ενεργοποιείται όταν αποκαλύπτονται οι πραγματικές ταυτότητες των προσώπων.
Την κοινωνική αυτή σύμβαση του ονόματος ως δηλωτικού ταυτότητας ακυρώνει ουσιαστικά ο Σκαρίμπας αρχικά στον Μαριάμπα, όπου
στην πραγματική Χαλκίδα «περιέχονται άλλες τρεις ομώνυμες πόλεις»
σύμφωνα με τον Κοκόλη,26 εκείνες των εγκιβωτισμένων μυθιστορημάτων που απαντούν στο έργο· υπαρκτά πρόσωπα που κινούνται στην πραγματική Χαλκίδα και ήρωες της μυθιστορηματικής Χαλκίδας σε όλες τις
εκδοχές της, συχνά ταυτίζονται ως προς τα ονόματα και τους ρόλους που
24 Το μοτίβο της τρέλας θεματοποιείται στο Σόλο του Φίγκαρω, αφού ο ήρωας Σουρούπης οδηγείται στο φρενοκομείο στο τέλος του έργου. Θυμίζουμε στο σημείο αυτό πως
για τους υπερρεαλιστές η τρέλα αποτελούσε το κλειδί για την κατανόηση και τη συμφιλίωση των αντιθέτων. Βλ. C. W. E. Bigsby, Νταντά και σουρρεαλισμός, μτφρ. Ελένη
Μοσχονά, Ερμής 1989, σ. 107.
25 Βλ. Σκαρίμπας, Μαριάμπας, ό.π., σ. 62.
26 Βλ. αναλυτικά Κοκόλης, ό.π., σ. 91-111.
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αναλαμβάνουν και δημιουργείται σύγχυση·27 υπονομεύεται η πραγματικότητα, που δεν διαχωρίζεται εύκολα από τον κόσμο της φαντασίας στο
βλέμμα του αναγνώστη.
Αναντιστοιχία ανάμεσα στο όνομα και στο πρόσωπο στο οποίο αυτό
παραπέμπει με τη μορφή της συνωνυμίας εντοπίζεται και στο διήγημα
«Φιγουραζέρ Κυριών» της συλλογής Τυφλοβδομάδα στη Χαλκίδα. Εδώ ο
ήρωας Ζανής Ζανετόπουλος αναλαμβάνει το ρόλο του πεθαμένου28 άγνωστου συνονόματού του,29 που ήταν ένας απλός ταξιδιώτης στη Χαλκίδα,
ενώ στο τηλεγράφημα με το οποίο κλείνει το διήγημα υπογράφει ως Γιάννης Σκαρίμπας.30 Ετούτη η οικειοποίηση της ταυτότητας ενός αγνώστου
υπογραμμίζει ίσως την εσωτερική ανάγκη του ήρωα να απομακρυνθεί από
τον εαυτό του, από τη ζωή του και τις εμπειρίες του ως τη στιγμή εκείνη και
να ζήσει ως κάποιος άλλος μέσα στο ίδιο σώμα.
Επίσης, η Νανά Κελαδή, στο μυθιστόρημα Μαριάμπας πάλι, υιοθετεί το
ρόλο της υπηρέτριας της οικογένειάς της Αριάδνης ή Βιολέττας Σμιρλή στο
γράμμα που στέλνει στον αγαπημένο της Μαριάμπα, όπου εκτός από το
όνομά της οικειοποιείται και τα ορθογραφικά της λάθη. Το δεύτερο όνομα
της υπηρέτριας παραπέμπει στη Βιολέττα Κελαδή, τη μεγάλη αδελφή της
Νανάς, την οποία σκόπευε να ζητήσει σε γάμο ο Πιττακός, προκειμένου ο
αληθινός Μαριάμπας να παντρευτεί τη Νανά. Ουσιαστικά η Νανά Κελαδή
27 Για τη Φιγιέττα Γ. Πνευματικού βλ. αναλυτικά Κοκόλης, ό.π., σ. 91-101. Για τις σχέσεις
Σκαρίμπας – Φιγιέττα, Πιττακός – Ζαλούχου, Τακάς – Τζουλιέττα βλ. αναλυτικά Κοκόλης, ό.π., σ. 105-111 και Μικέ, ό.π., σ. 248-49.
28 Το μοτίβο του θανάτου, που αγκαλιάζει το σύνολο του έργου του Σκαρίμπα, συνδέεται με την τρέλα και τον υπερρεαλισμό, κυρίως όταν αυτός έχει τη μορφή της αυτοκτονίας. Όπως παρατηρεί ο Συμεών Σταμπουλού, «η αναζήτηση της υπέρτατης απόλαυσης συνδέεται με την επιθυμία καταστροφής του Εγώ και συχνά εκδηλώνεται με την
απελευθέρωση της σκέψης από τις συμβάσεις της λογικής. Βλ. αναλυτικότερα Σταμπουλού, Πηγές της πεζογραφίας του Γιάννη Σκαρίμπα, ό.π., σ. 99-100 και Ελένη Κόλλια, «Το
μοτίβο του θανάτου στους Καϋμούς στο Γριπονήσι και στον Μαριάμπα», Τα Νεφούρια,
τχ. 13, Αφιέρωμα στον Γιάννη Σκαρίμπα, Χαλκίδα, Νοέμβριος 2005, σ. 13-5.
29 Ο Χαμόδρακας αναλαμβάνει επίσης το ρόλο του πεθαμένου συζύγου στο μυθιστόρημα
Το βατερλώ δυο γελοίων, προκειμένου να παρακολουθήσει τις επιλογές της γυναίκας
του Αγγέλας, για να αυτοκτονήσει στο τέλος, αφού ο Ταπιάγκας τον έχει πείσει πως
εκείνη δεν θα τον ήθελε αν ήξερε πως είναι ζωντανός. Ο Σταμπουλού συνδέει το όνομα
Χαμόδρακας με το όνομα ενός ήρωα από το θεατρικό δράμα του Κ. Παλαμά Τρισεύγενη «που στρέφεται ομοίως στο μοτίβο του ερωτικού τριγώνου. Ιδιαίτερης σημασίας
είναι η καταγωγή του ονόματος από το αντιπολεμικό έργο [του Σκαρίμπα] Φυγή προς
τα εμπρός, με την διπλή σηματοδότηση: του μελλοθάνατου και του αντιήρωα». Βλ.
Σταμπουλού, Πηγές της πεζογραφίας του Γιάννη Σκαρίμπα, ό.π., σ. 338. Το μυθιστόρημα
Το βατερλώ δυο γελοίων επιπλέον συνδέεται ως προς τη θεματολογία του με το μυθιστόρημα Ο μακαρίτης Ματθίας Πασκάλ (1904) του Luigi Pirandello. Για τον Pirandello
βλ. και Σταμπουλού, Πηγές της πεζογραφίας του Γιάννη Σκαρίμπα, ό.π., σ. 346.
30 Βλ. Σκαρίμπας, Τυφλοβδομάδα στη Χαλκίδα, ό.π., σ. 60.
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υπηρετεί τρεις ρόλους στο έργο· τον αληθινό της εαυτό, εκείνο της υπηρέτριας και τέλος το ρόλο της μεγάλης αδελφής, Βιολέττας, στη ματιά του
Πιττακού, στον οποίο έχει δανείσει το όνομά του ο Μαριάμπας. Ετούτη η
εναλλαγή και η υιοθέτηση πολλαπλών, ενίοτε αντιφατικών, ταυτοτήτων
από τους ήρωες του μυθιστορήματος στοχεύουν στην υπονόμευση της
βεβαιότητας του αναγνώστη αναφορικά με την αναπαραστατική δυνατότητα της γλώσσας και της λογοτεχνίας.
Ο Μαριάμπας31 λοιπόν δεν λαμβάνει ποτέ το γράμμα της αγαπημένης
του Νανάς, καθώς έχει δανείσει το όνομά του στον Πιττακό· λαμβάνει εκείνος το γράμμα και δεν αναγνωρίζει το γραφικό της χαρακτήρα. Εκτός από
το όνομά του, ο Πιττακός υιοθετεί και την ανάλογη συμπεριφορά, η οποία
προσλαμβάνεται ως περίεργη από το κοινωνικό του περιβάλλον και δημιουργεί πολλές παρεξηγήσεις που φτάνουν ως την αυτοκτονία του. Για τον
αναγνώστη η βεβαιότητα γύρω από την ταυτότητα του ήρωα μοιάζει να
συνοδεύεται πάντοτε από μια άρση. Η αληθινή ταυτότητα του Πιττακού
γίνεται αντιληπτή μονάχα στο τρίτο μέρος του μυθιστορήματος, με την
επιστολή του προς τον Μαριάμπα. Ωστόσο, για τους άλλους μυθιστορηματικούς ήρωες η αυτοκτονία του Πιττακού ισοδυναμεί με τον θάνατο του
Μαριάμπα, εφόσον ο Πιττακός παριστάνει τον Μαριάμπα ως το τέλος του.
Έτσι, ο τελευταίος είναι αναγκασμένος να οικειοποιηθεί μια νέα ταυτότητα, εκείνη του Πιττακού, ή να οδηγηθεί στην ανωνυμία. Άλλωστε, και
ο ίδιος ο Πιττακός στο γράμμα του προς τον Μαριάμπα οικειοποιείται τη
δανεισμένη του ταυτότητα και υπογράφει ως Μαριάμπας. Η βεβαιότητα
του αναγνώστη γύρω από την ταυτότητα των δύο ηρώων ανατρέπεται
ξανά, μια και ο Πιττακός πεθαίνει ως Μαριάμπας, όχι μονάχα για το κοινωνικό του περιβάλλον μα και για τον ίδιο του τον εαυτό.
Η αρχική επιθυμία του Μαριάμπα να αυτοκτονήσει προκειμένου να
λυτρωθεί, ικανοποιείται μέσα από ένα άλλο πρόσωπο, εκείνο του Πιττακού, που μοιάζει να έχει αρνηθεί το παρελθόν του και να έχει ενσωματωθεί
πλήρως στο σώμα του πρώτου.32 Για τους άλλους είναι ο Ιωάννης Μαριάμπας, μια ταυτότητα που συγκρούεται εσωτερικά με εκείνη του Πιττακού,
31 Για την ταυτότητα του Μαριάμπα / Πιττακού βλ. και Μικέ, ό.π., σ. 244-49.
32 Ο τρόπος που ο Πιττακός επιλέγει να αυτοκτονήσει μα και η οικειοποίηση της δανεισμένης του ταυτότητας, η οποία ταυτίζεται με άρνηση της δικής του ταυτότητας ή με
ταυτόχρονη υιοθέτηση δύο ρόλων, αποτελούν στοιχεία που παραπέμπουν στην τρέλα
και στον υπερρεαλισμό. Άλλωστε, κατά τη νεκροψία αποκαλύπτονται ορισμένες σωματικές ιδιορρυθμίες του Πιττακού, ο οποίος στο μυθιστόρημα αυτό παραμένει άνθρωπος, ενώ στο Σόλο του Φίγκαρω ο νεκρός χαρακτηρίζεται ως «αυτοματικός κινητάνθρωπος», για να συνδεθεί ίσως με τα ρομπότ. Για την τρέλα στον Μαριάμπα βλ. και
Μαρία Ακριτίδου, «Σελήνη και θάνατος στο μυθιστόρημα Μαριάμπας του Σκαρίμπα»
στο βιβλίο Κοκόλης, ό.π., σ. 169-71.
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αφού ως Μαριάμπας λυτρώνεται μεν από τη ζωή που έζησε ως Πιττακός
αλλά δεν έχει εμπειρίες ζωής, δεν έχει μνήμη, δεν υπάρχουν σημεία αναφοράς του στο παρελθόν και δεν μπορεί να έχει ούτε μέλλον· μονάχα παρόν.
Ο εαυτός του ως άλλος αποτυχαίνει, καθώς δεν αποδέχεται τη νέα ζωή που
έχει πλάσει ως Μαριάμπας (μοιάζει να έχει απομακρυνθεί από την αρχική
πρόθεσή του να βοηθήσει τον αληθινό Μαριάμπα) ή ολοκληρώνεται εδώ.
Η απώλεια της ταυτότητας του ήρωα μοιάζει να συνδέεται με την αποσύνθεση της αφήγησης, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση τόσο στο κειμενικό
περιβάλλον όσο και στον αναγνώστη, στη ματιά του οποίου η πλοκή ξεκαθαρίζει ίσως μονάχα στο τέλος, ταυτόχρονα με την αποκάλυψη της αληθινής ταυτότητας του Πιττακού.
Αποκορύφωμα του προβληματισμού του Γιάννη Σκαρίμπα αναφορικά
με το θέμα της ταυτότητας/ετερότητας είναι η υιοθέτηση από τον ίδιο
πλασματικών προσωπείων ή ο δανεισμός του ονόματός του σε πλασματικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, δανείζει το όνομά του33 σε πέντε ήρωες των
διηγημάτων του στη συλλογή Καϋμοί στο Γριπονήσι,34 στον Γιάννη που
πρωταγωνιστεί στο Θείο Τραγί, στους Γιάννη Μημίλια, Γιάννη Μαριάμπα και Γιάννη Πιττακό του μυθιστορήματος Μαριάμπας, στο μικρό Γιαννάκη του διηγήματος «Ζόμιο, το παιδί του τσίρκου» και στον Γιάννη του
διηγήματος «Οι τρεις άδειες καρέκλες» το οποίο δίνει και το όνομά του
στη συλλογή, στον καπτα-Γιάννη του διηγήματος «Τυφλοβδομάδα στη
Χαλκίδα» το οποίο χαρίζει το όνομά του σε ολόκληρη τη συλλογή και
στον ποιητή Γιάννη Μπαρίσκα του διηγήματος «Το μουστάκι» της ίδιας
συλλογής. Μάλιστα, όπως ήδη αναφέρθηκε, στο διήγημα «Φιγουραζέρ
Κυριών» της τελευταίας συλλογής, ο ήρωας Ζανής (Γιάννης) Ζανετόπουλος υπογράφει ως Γιάννης Σκαρίμπας στο καταληκτικό τηλεγράφημα.
Πρόκειται για πολλές όψεις μέσα από τις οποίες δίνεται το συγγραφικό
εγώ, για πολλά κομμάτια που συνθέτουν τον ίδιο τον εαυτό του, και ίσως
τον επαναπροσδιορίζουν.
«Όλα τα πράγματα κυττάζουν τον άνθρωπο για να τους δώσει πρόσωπο
για να σωθούν και όνομα για να υπάρξουν»,35 δηλώνει ο συγγραφέας
αναφερόμενος στους μυθιστορηματικούς χαρακτήρες που αγκαλιάζουν το
έργο του. Ποια είναι όμως η αληθινή τους ταυτότητα στις περιπτώσεις που
33 Για το όνομα Γιάννης και τη λέξη «εαυτούληδες» στους Καϋμούς στο Γριπονήσι, στο
Θείο Τραγί, στον Μαριάμπα, στο Βατερλώ δυο γελοίων και στην ποιητική συλλογή Οι
Εαυτούληδες (1952) βλ. και Κοκόλης, ό.π., σ. 18-20.
34 Πρόκειται για τον Γιάννη Μελετογιάννη του διηγήματος «Στις πετροκολώνες το
λιμάνι», τον Γιάννη Σαλαμάτα του διηγήματος «Ο διάβολος στην Κάβιανη», τον Γιάννη
του διηγήματος «Σκλάβος στη Χαλκίδα», τον Γιάννη Μπαρδέλια του διηγήματος «Στον
πάνω μαχαλά στα Μαρουχλέικα» και τον Γιάννη του διηγήματος «Ο καπετάν Γκρης».
35 Βλ. Σκαρίμπας, Τυφλοβδομάδα στη Χαλκίδα, ό.π., σ. 139.
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δεν επιτρέπουν την εξίσωση της φιγούρας με τον χαρακτήρα στον οποίο
αυτή παραπέμπει; Το σώμα αποτελεί μια μορφή μεσολάβησης ανάμεσα
στον εαυτό και στον κόσμο και οι μυθιστορηματικοί ήρωες μοιάζουν να
μεταμορφώνονται καθώς εξελίσσεται η πλοκή στο πλαίσιο του ίδιου έργου
και ταυτόχρονα εμφανίζονται ως άλλοι σε επόμενα έργα.36 Οι παραλλαγές γύρω από το σώμα λοιπόν αποτελούν παραλλαγές του εαυτού τους,
και στην περίπτωση του Σκαρίμπα, του ίδιου του εαυτού του. Άλλωστε, η
ενότητα που χαρακτηρίζει το σύνολο του έργου του, με την εμφάνιση των
ίδιων μυθιστορηματικών προσώπων και των ίδιων μοτίβων, δημιουργεί την
αίσθηση μιας μονάχα ταυτότητας του έργου του, με πολλές όμως εκδοχές.
Ό,τι τελικά υπερισχύει είναι μια σκαριμπική, θαυμαστή πραγματικότητα
που είτε αποτελεί προέκταση και μεταμόρφωση της γύρω πραγματικότητας είτε ισοδυναμεί με το θάνατό της. Είναι οι μυθιστορηματικοί ήρωες που
αλλάζουν στο πλαίσιο ενός ταξιδιού δίχως τέλος, είναι η ίδια η ζωή που
όπως υπογραμμίζει και ο Σκαρίμπας «είναι απέραντη για όσους έσκυψαν
ν’αφουγκραστούν τον παλμό της».37

•
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Ταυτότητες της θάλασσας στην ποίηση και τη ζωγραφική
της γενιάς του 1920: Πορφύρας, Ουράνης, Λύτρας,
Οικονόμου
Eλευθέριος Μύστακας & Αλίκη Τσοτσορού

Στην ελληνική ποίηση και ζωγραφική των αρχών του 20ού αιώνα, η ταυτότητα της θάλασσας ορίζεται από τη μορφή της και την οπτική γωνία του
καλλιτέχνη ή του ποιητή. Ο Λάμπρος Πορφύρας1 και ο Κώστας Ουράνης2 επηρεάζονται από τους Γάλλους συμβολιστές3. Ο Νίκος Λύτρας και ο
Μιχάλης Οικονόμου επηρεάζονται από φωβιστές καθώς και συμβολιστές
καλλιτέχνες4.
1

2

3

4

Για τον Πορφύρα και τον συμβολισμό, βλ., Λάμπρος Πορφύρας, Τα Ποιήματα (18941932), Πρόλογος, Εισαγωγή, Φιλολογική Επιμέλεια Ελένη Πολίτου-Μαρμαρινού,
Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήνα 1993, σσ. 36-38,
41-42, 75-81· Η ελληνική ποίηση, Ρομαντικοί – Εποχή του Παλαμά – Μεταπαλαμικοί,
Ανθολογία – Γραμματολογία, τ. Β΄, Εισαγωγή, Επιμέλεια Μ.Γ.Μερακλής, εκδ. Σοκόλη,
Αθήνα 2000, σσ. 360-61· Η ελληνική ποίηση, Η ανανεωμένη παράδοση, ό.π., τ. Γ΄,
Εισαγωγή, Επιμέλεια Κώστας Στεργιόπουλος, σ. 17. Για τον συμβολισμό, βλ., Charles
Chadwick, Συμβολισμός, μτφρ. Στέλλα Αλεξοπούλου, Σειρά Η γλώσσα της κριτικής Νο.
16, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1978.
Για τον Ουράνη και τη νεορρομαντική σχολή, βλ., Κώστας Στεργιόπουλος, Η ποίηση
και το πνεύμα μιας εποχής, Ο Τέλλος Άγρας και το πνεύμα της παρακμής, Βιβλιοπωλείον
της “Εστίας”, Αθήνα 1962, σσ. 11-22· Η ελληνική ποίηση, Η ανανεωμένη παράδοση,
ό.π., σσ. 40-45, 58, 286-289.
Λάμπρος Πορφύρας, Τα Ποιήματα, ό.π., σσ. 97-107· Η ελληνική ποίηση, Η ανανεωμένη
παράδοση, ό.π., σ. 44. Για την ποίηση των αρχών του 20ού αιώνα, βλ., Στέφανος Διαλησμάς, «Αδιέξοδα της νεορομαντικής ποίησης του Μεσοπολέμου και διαφυγές του Υπερρεαλισμού: Το παράδειγμα του Νίκου Εγγονόπουλου», Επιστημονική Επετηρίς της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. ΛΑ΄ (1996-1997), Αθήνα 1997, σσ.
437-456· Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, σειρά: Θεωρία
– Κριτική, μτφρ. Ευαγγελία Ζουργού – Μαριάννα Σπανάκη, Νεφέλη, Αθήνα 1996, σσ.
168-171.
Για τις σπουδές και τις επιδράσεις στο έργο του Λύτρα, βλ., Αφροδίτη Κούρια, Δημήτρης Πορτόλος, Νίκος Λύτρας: χτίζοντας με το χρώμα και το φως, Κείμενα Αφροδίτη
Κούρια, Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Ελληνικό και Λογοτεχνικό Αρχείο, Αθήνα 2008, σσ. 18-19, 22-24. Για τις σπουδές και τις επιδράσεις στο έργο
του Οικονόμου, βλ., Αφροδίτη Κούρια, Μιχάλης Οικονόμου, Αδάμ, Αθήνα 2001, σσ. 18,
242-243, 247-250.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Μολονότι η κριτική συμπεριέλαβε τον Λύτρα και τον Οικονόμου στους
ζωγράφους που ασχολήθηκαν με τη θαλασσογραφία5, η προσέγγισή τους
στο θέμα διαφέρει. Τους συνδέει η κοινή περίοδος δημιουργίας, όταν στην
ελληνική ζωγραφική η διάθεση για τον νατουραλισμό ή την ηθογραφία
υποχωρεί και η θέση της γενιάς του 1930 για την ελληνικότητα δεν έχει
ακόμη αναπτυχθεί. Επιπλέον τα έργα τους υπερβαίνουν τον στόχο της
τοπιογραφίας, εφόσον αποτελούν ουσιωδώς έρευνα πλαστικών λύσεων.
Στον ποιητικό λόγο του Πορφύρα η θάλασσα λειτουργεί ως στοιχείο
συμβολιστικό και όχι απλώς περιγραφικό6. Στην ποίηση του Ουράνη, οι
εικόνες της θάλασσας, που είναι κυρίαρχες, λειτουργούν ως στοιχεία
συμβολιστικής ατμόσφαιρας. Ο Οικονόμου τοποθετεί το χρώμα του χωρίς
να χρησιμοποιεί ενδιάμεσα χρώματα. Αντίθετα ο Λύτρας χρησιμοποιεί
όλες τις δυνατές μεταβατικές χρωματικές μεταβάσεις. Το φαινόμενο αυτό
μπορεί να παραλληλισθεί με τη χρήση της μεταφοράς και της παρομοίωσης. Στην παρομοίωση, αντίθετα από ό,τι ισχύει στη μεταφορά, η μετάβαση
από τον ένα κόσμο εικόνων στον άλλο γίνεται σταδιακά. Στον Πορφύρα
κυριαρχούν οι παρομοιώσεις, ενώ στον Ουράνη οι μεταφορές7.
Ο Λύτρας είναι ο αριστοτέχνης της χρωματικής κλίμακας και των μεταβατικών αποχρώσεων. Θήτευσε επί μακρόν στις απαιτήσεις της ανάλυσης
των χρωματικών μικροδιαστημάτων της προσωπογραφίας, πράγμα ορατό
και στην τοπιογραφία του. Το χρώμα αποτίθεται με πινελιές ποικίλης
γραφής και άφθονη χρωματική ύλη, αποκαλύπτοντας τη συνείδηση της
ιδιαίτερης γλώσσας του υλικού μέρους της ζωγραφικής. Η αξιοποίηση των
δυνατοτήτων της γλώσσας αυτής καθιστά σαφή τη μοντερνιστική πεποίθηση του Λύτρα για την υλική πραγματικότητα του έργου ζωγραφικής8. Ο
θεατής στα έργα του βλέπει πρωτίστως μια αναπαράσταση αλλά παράλληλα συνειδητοποιεί την απόλυτα ελεγχόμενη ισορροπημένη διαδοχή
αναλυτικών αποχρώσεων και αλληλεξαρτώμενων λεπτομερειών. Τα ίχνη
των ταχύτατων διαδρομών του πινέλου και η παχιά πάστα του χρώματος
συντονίζουν τον ρυθμό και ολοκληρώνουν το ύφος9.
Στο αναπαραστατικό επίπεδο ο Λύτρας βρίσκεται πλησίον των εξπρεσιονιστικών προτάσεων της γερμανικής σχολής του Μονάχου αλλά δεν
5
6
7
8

9

Χρύσανθος Χρήστου, Η θάλασσα στην ελληνική ζωγραφική: δέκατος ένατος και εικοστός αιώνας, Αίθουσα Τέχνης ‘Νέες Μορφές’, Αθήνα 1992, σσ. 48, 52.
Λάμπρος Πορφύρας, Τα Ποιήματα, σημ. 1, ό.π., σσ. 70, 73-74.
Λάμπρος Πορφύρας, Τα Ποιήματα, σημ. 1, ό.π., σσ. 77-80.
Για τον Λύτρα ως μοντερνιστή, βλ., Αντώνης Κωτίδης, Μοντερνισμός και “Παράδοση”
στην ελληνική τέχνη του μεσοπολέμου, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1998 (α΄
έκδοση 1993), σσ. 192-94· Αφροδίτη Κούρια, Δημήτρης Πορτόλος, Νίκος Λύτρας, βλ.
σημ. 4, ό.π., σσ. 17.
Για την τεχνική του Λύτρα, βλ., Αφροδίτη Κούρια, Δημήτρης Πορτόλος, Νίκος Λύτρας,
βλ. σημ. 4, ό.π., σσ. 36-37, 110-11, 161.

Ταυτότητες της θάλασσας...: Πορφύρας, Ουράνης, Λύτρας, Οικονόμου

379

έχει την κοινωνική καταγγελτικότητα του ρεύματος αυτού. Χρησιμοποιεί
τον εξπρεσιονισμό ως εικαστικό ιδίωμα που του επιτρέπει να εκφράσει
λύσεις σε αισθητικά προβλήματα. Η ζωγραφική του κινείται στον χώρο
της αποτύπωσης της εμπειρίας της πραγματικότητας, όπως τη συλλαμβάνει και τη μετουσιώνει η ευαίσθητη αφή του βλέμματός του. Υπάρχει
δηλαδή η αίσθηση της υποβολής μιας προσωπικής άποψης για τη μετάπλαση των οπτικών στοιχείων της φύσης σε εικαστικές μορφές, στοιχείο
που τον φέρνει πιο κοντά στους συμβολιστές καλλιτέχνες. Σε έργα όπως
το Παραθαλάσσιο τοπίο (εικ. 1), η έντονη ρυθμικότητα των αλλεπάλληλων στροφικών κινήσεων του χρωστήρα στην απόδοση του πράσινου της
βλάστησης και του γαλανού του ουρανού, αυξάνει την ένταση των χρωματικών σχέσεων που περιβάλλουν τη θάλασσα.
Οι θαλασσινές εικόνες του Πορφύρα χαρακτηρίζονται από περιγραφές χρωμάτων, πράγμα που αποκαλύπτει το ενδιαφέρον του για τη ζωγραφική10. Η θάλασσα, συνήθως σε τρικυμία, συνδέεται με την εικόνα της
«μαυροφόρας του νησιού» και είναι «Αιώνια, σκοτεινή, φουρτουνιασμένη»
(«Φως μεσ’ στην τρικυμία», Σκιές, σσ. 150-51). «Κυματούσα», με «το σκοτεινό της δίχτυ», σε ταραχή, «Άγριο το κύμα της Νοτιάς τώρα χτυπά ολοένα
[...] Θαλασσινό φθινόπωρο στον πάτο έχει σκεπάσει/ Τις αστραπές των κοχυλιών και των φυκιών τα δάση, [...] Σαν κάστρα που ρημάξανε τα βράχια
στο λιμάνι·/ Μόνο της μπόρας έμειναν οι γλάροι καπετάνιοι» («Ένα λιμάνι»,
Σκιές, σσ. 155-56). Ανάλογη εικόνα υπάρχει και στο ποίημα «Ο Γλάρος»:
«Ο κεραυνός με τη φωτιά στο σκοτεινό το θόλο/ Γράφει μια προσταγή:/ Να
σπάζουνε τα κύματα στο γκρεμισμένο μώλο,/ Με λυσσασμένη οργή.» (Σκιές,
σ. 163).
Δεν λείπουν ωστόσο οι εικόνες της «στρωτής θάλασσας». Στη σειρά
«Φωνές της θάλασσας» από τη μεταθανάτια συλλογή του Μουσικές Φωνές,
σημαντικό στοιχείο είναι η γαλήνη. Ο ποιητής βλέπει το φως στην επιφάνεια της θάλασσας «Σε συλλογιέμαι στου γιαλού τα σπήτια, στα καΐκια,/ Σε
βλέπω απάνω στου νερού την άφωνη γαλήνη» («Προσευχή για το φως»,
Μουσικές Φωνές, σ. 278). Η γαλήνη απομακρύνει όλους τους κινδύνους
από τους «πένθιμους καπνούς των βαποριών» και από τα «μαύρα ξένα». Οι
βράχοι γίνονται «πένθιμοι», οι στέγες «μαύρες» και οι αυλές «αμίλητες»,
ως συνέπεια της σκληρής θαλασσινής ζωής (Μουσικές Φωνές, σ. 214). Οι
διαδοχικές εικόνες γαλήνης και τρικιυμίας «ετούτη τη νυχτιά στην αμμουδιά πετάει/ Απ’ το καΐκι πούπνιξε, μι’ αντένα του σπασμένη» και «τη νυχτιά
10 Λάμπρος Πορφύρας, Τα Ποιήματα, βλ. σημ. 1, ό.π., σσ. 80-81. Ανάλογη είναι και η
κριτική του Διονύσιου Κόκκινου για την έκθεση του Οικονόμου στον Παρνασσό το
1927, στην Ελληνική της 4ης Δεκεμβρίου 1927: «Τα νέα έργα του φθάνουν να είναι ποιήματα», Αφροδίτη Κούρια, Μιχάλης Οικονόμου, βλ. σημ. 4, ό.π., σ. 125.
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την άλληνε πως έπνιγε ξεχνάει/ Κι’ όλο φιλά κι όλο γελά σαν ξέννοιαστη
ερωμένη», (Μουσικές Φωνές, σ. 219), συνδέονται με την κυρίαρχη εικόνα
της θάλασσας ως πρόξενου συμφοράς. Τα φώτα των σπιτιών που την κοιτάζουν είναι «αιώνια λυπημένα». Αντίθετα η εικόνα της γαλήνης ταυτίζεται
με την ακρογιαλιά: «Σήμερα πάλι λιόχαρος ειν’ ο γιαλός κι’ ο δρόμος/ Ο
ερημικός, που σέρνεται κοντά στ’ ακροθαλάσσι» (Μουσικές Φωνές, σ. 210).
Με τις εικόνες της θάλασσας ο Πορφύρας αποδίδει ανθρώπινα συναισθήματα, όπως στο ποίημα «Ένα λιμάνι» (Σκιές, σσ. 155-56), όπου ο ποιητής
«σαν κύμα» ονειρεύεται να βρει τη γαλήνη στο «αμμουδιαστό ακρογιάλι»
και το «κλειστό αραξοβόλι»: «Θάρθω σαν κύμα κάποτε που στην ανεμοζάλη/ Αναζητεί τη μοίρα του στ’ αμμουδιαστό ακρογιάλι».
Η νησιωτική καταγωγή του Πορφύρα (Χίος) και του Λύτρα (Τήνος)
θα ήταν αναμενόμενο να προσδώσει νησιωτική ταυτότητα στο έργο τους.
Ωστόσο η θάλασσα δεν αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο στο σύνολο του
έργου του Λύτρα. Λίγα έργα, τα οποία έγιναν κατά τη διάρκεια κάποιων
καλοκαιριών που πέρασε στην Τήνο, έχουν θέμα τη θάλασσα11. Αλλά και
στο έργο του Πορφύρα δεν αφθονούν οι θαλασσινές εικόνες. Με τους
πίνακες του Λύτρα για την Τήνο μπορεί να παραλληλισθεί το ποίημά
του «Δέηση για την ψυχή του Παπαδιαμάντη», όπου κυριαρχούν οι εικόνες της καθημερινής ζωής των γυναικών, τα σπίτια, τα δέντρα, ο κάμπος,
τα ξωκκλήσια. Στο ποίημα «Ο προσκυνητής» (Σκιές, σ. 187), η εικόνα της
θάλασσας βρίσκεται μέσα σε ένα σύνολο από εικόνες του κάμπου, των
ζώων και του δάσους. Στο Τοπίο της Τήνου Ι (εικ. 2) ο νησιώτης ζωγράφος
βλέπει τη θάλασσα από μακριά σα στενό γαλάζιο σύνορο: το αναγκαστικό
όριο της στεριάς, η οποία καταλαμβάνει σχεδόν εξ ολοκλήρου τον εικαστικό χώρο, ακτινοβολώντας ζωή από φως και χρώμα. Σύμφωνα με αυτή
τη χωροταξία, η στεριά είναι αυτό που κατέχει ο ζωγράφος. Ο χώρος στον
οποίο χαίρεται τη με πλήθος χρωμάτων και φώτων ζωή. Η στεριά είναι ο
πρωταγωνιστής και στο Τοπίο της Τήνου ΙΙ (εικ. 3). Είναι η ενδοχώρα –ο
τόπος με τις ξερολιθιές που εκφράζει τη μη ναυτική πλευρά των νησιωτών– που κρατά το ενδιαφέρον του ζωγράφου. Με μια ευαίσθητη ποικιλία αποχρώσεων ώχρας, ενώ η θάλασσα δεν είναι παρά μια περιθωριακή
υπόμνηση στην πάνω δεξιά γωνία του έργου. Η απώθηση αυτή, ο χωρικός
περιορισμός του θαλασσινού στοιχείου, πιστεύουμε ότι σηματοδοτεί ένα
σκέλος της σχέσης του Λύτρα με τη θάλασσα.
Σε ορισμένα έργα η έκταση της θάλασσας μοιάζει να μεγαλώνει, όπως
στο έργο Θάλασσα με καϊκάκι (εικ. 4). Ωστόσο και εδώ από τη στεριά που
αναπαρίσταται με φωτεινά και ζωηρά ηχηρά χρώματα φαίνεται η θάλασσα
11 Αφροδίτη Κούρια, Δημήτρης Πορτόλος, Νίκος Λύτρας, βλ. σημ. 4, ό.π., σσ. 115-19,
163-65.
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1

σκοτεινή, μπλάβα, σιωπηλή, να εισδύει στη στεριά. Η οξεία τονική και
χρωματική αντίθεση και το βάρος
της γωνιώδους καμπύλης δημιουργούν μια πίεση προς την κάτω
πλευρά του έργου, η οποία θα ήταν
καταθλιπτική ως αίσθηση, αν δεν
υπήρχε το μικρό φωτεινό πλεούμενο στην πάνω αριστερή γωνία.
Το μικρό καΐκι δεν είναι μόνο μια
συνθετική εξισορρόπηση. Είναι η
ελπίδα που επιμένει να αρμενίζει
λουσμένη στο φως.
Στο έργο ο Φάρος (εικ. 5) το
θέμα είναι το λιμάνι της Τήνου, που
παρίσταται ιδωμένο εκ των άνω,
έτσι ώστε οι προβλήτες να διαγράφονται καθαρά. Η θάλασσα εμφανίζεται περιορισμένη ανάμεσα στις
δύο στεριές πάνω και κάτω, ενώ οι
δύο προβλήτες σαν στεριανοί βραχίονες απλώνονται για να προστατεύσουν τους εισπλέοντες ναυτικούς. Η εισβολή της στεριάς στη
θάλασσα προβάλλει το θέμα που
απασχολεί τον ζωγράφο.
Στα τοπία της Τήνου η θάλασσα παρίσταται περιορισμένη, άηχη,
σκοτεινή, χωρίς φωσφορισμούς,
διαφάνειες, αντανακλάσεις, ένα

2

3

4
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αινιγματικό μπλάβο. Η στεριά
είναι η φωτεινή, η πολύχρωμη, η
πολύμορφη, η ομιλητική. Η αντίθεση αυτή δεν είναι ίσως τυχαία.
Ο Λύτρας είναι νησιώτης. Και στο
μεσοπόλεμο η θάλασσα για πολλούς νησιώτες σήμαινε απομόνωση, χωρισμό και πένθος, σκληρά
θαλασσινά επαγγέλματα και ξενιτιά. Η χώρα, η στεριά, είναι που
ενδιαφέρει τον ζωγράφο και σε
αυτήν θα βρει ακόμα και τις εκτάσεις που προορίζονταν για τη
θάλασσα, όπως τουλάχιστον φαίνεται στο έργο Χωράφι με στάχυα,
5
όπου τα σταροχώραφα εκτείνονται
με αρυτίδωτη γαλήνη ή στο Λιβάδι
(εικ. 6), όπου ένα μεγάλο ζώο φαίνεται σαν να πλέει μισοβυθισμένο
στη «θάλασσα» του λιβαδιού.
Αντίθετα από αυτό που παρατηρούμε στους Πορφύρα και
Λύτρα, στα ποιήματα του Ουράνη
η θάλασσα αποτελεί συμβολικό, πραγματικό, νοσταλγικό χώρο,
6
φυσικό φαινόμενο αλλά και κατάσταση, ταξίδι και εμπειρία ζωής12. Ο
ποιητής βλέπει τη θάλασσα από το μέρος της στεριάς, σε όλα της τα χρώματα, σε κατάσταση ηρεμίας ή τρικυμίας αλλά και από την οπτική του ναυτικού που ταξιδεύει ή ονειρεύεται ταξίδια. Σε πολλά από τα ποιήματα του
Ουράνη το πλαίσιο αποτελεί η ταύτιση του ποιητή και των δραστηριοτήτων του με τη θάλασσα, τα κύματά της ή με ένα σκάφος. Στην περιγραφή
της σχέσης αυτής αφθονούν οι παρομοιώσεις και οι μεταφορές με χαρακτηριστικά της θάλασσας: η σκέψη του ταυτίζεται με το πέλαγο και η ζωή
του ταυτίζεται με τα κύματα. Τα χρώματα της θάλασσας αποδίδουν μια
12 Για μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της ποίησης του Ουράνη, βλ., Βασίλειος Α. Πολυχρονόπουλος, Το ποιητικό έργο του Κώστα Ουράνη, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή,
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2005. Για την παρουσία του ταξιδιού και της θάλασσας στον
Ουράνη, βλ., Βασίλειος Α. Πολυχρονόπουλος, Το ποιητικό έργο του Κώστα Ουράνη,
ό.π., τόμος δεύτερος, σσ. 386-415, 416-417, 440-455.
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κλίμακα από το ξημέρωμα ως το ηλιοβασίλεμα και τα χρώματα της σελήνης. Αν η θάλασσα του Πορφύρα είναι συνήθως αφιλόξενη, τρικυμιώδης
και σκοτεινή, η θάλασσα του Ουράνη μπορεί να είναι εξίσου γαλήνια και
προσκαλεστική όσο και ταραγμένη και επικίνδυνη. Ο κίνδυνος ταυτίζεται με τις εμπειρίες της ζωής ως ταξιδιού. Ο Ουράνης ατενίζει τη θάλασσα
τόσο από τη μεριά της στεριάς όσο και από τη θέση του ταξιδιώτη και του
σκάφους. Η στάση του απέναντι στους ναυτικούς αποτελεί νοσταλγική
αναζήτηση ενός τρόπου ζωής.
Αντίστοιχα, στα έργα του Οικονόμου η θάλασσα κυριαρχεί, ήρεμη ή
ταραγμένη, καθρέφτης και επιφάνεια χωρίς όρια, μόνο της όριο ο ουρανός.
Αν στα έργα του αναπαρίσταται η ξηρά, η έμφαση βρίσκεται στο καθρέφτισμά της πάνω στο υγρό στοιχείο. Ο ζωγράφος κατά κανόνα βλέπει τα
σπίτια από τη μεριά της θάλασσας, πράγμα που τον φέρνει κοντά στον
Ουράνη, στον οποίο η θάλασσα αποτελεί βίωμα και εμπειρία χρώματος,
ταξίδι, αναζήτηση και ανακάλυψη ζωής.
Η ζωγραφική του Οικονόμου στο μεγαλύτερο μέρος της έχει θέμα τη
θάλασσα. Στα πρώτα κι όλας έργα του με το θέμα αυτό αναπτύσσεται
μια συνθετική δομή, που θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της
σταδιοδρομίας του. Η δημιουργία των πρώτων έργων με θέμα τη θάλασσα
τοποθετείται στα 1913, ενώ μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η πρώτη
συλλογή του Ουράνη με τίτλο Spleen εκδίδεται το 1912. Ο απεικονιζόμενος χώρος ανήκει σε ένα παραθαλάσσιο χωριό της νοτιοδυτικής Γαλλίας,
τη Martigue. Η δομή της εικαστικής σύνθεσης εμφανίζεται και σε καρτποστάλ της εποχής από την περιοχή αυτή και δείχνει ίσως την αφετηρία
αλλά και τον μαγνητισμό που άσκησε στον ζωγράφο. Τα έργα εμφανίζουν μια εικαστική πρόσληψη της θάλασσας, που έχει κάποιες οφειλές στο
καδράρισμα της εικόνας, όπως γίνεται και στην καρτ-ποστάλ. Ο ζωγράφος
θα διατηρήσει τη δομή της κάρτας και όταν ακόμη θα δημιουργήσει εικόνες οι οποίες συνδέονται με άλλους γεωγραφικούς τόπους.
Η συνθετική δομή στα έργα του Οικονόμου με θέμα τη θάλασσα έχει
την εξής γενική μορφή: Στο παραλληλόγραμμο επίπεδο του καμβά δημιουργούνται οριζόντιες καταχωρήσεις κατά το πλάτος του επιπέδου, ορίζοντας δύο ζώνες και αντιστοίχως δύο εικαστικά επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο
στο κάτω μέρος του έργου είναι η ζώνη της θάλασσας, το υγρό στοιχείο. Το
δεύτερο επίπεδο είναι η ζώνη της γης, των οικημάτων. Υπάρχει μια σχέση
ανάμεσα σε αυτά τα δύο επίπεδα καθότι στο πρώτο επίπεδο η θάλασσα
ακινητεί και μεταβάλλεται σε καθρέφτη του δεύτερου επιπέδου. Οι κατοικίες καθρεφτίζονται στα ακίνητα νερά. Η θάλασσα αναδιπλασιάζει το
δεύτερο επίπεδο, τα σπίτια, και συνομιλεί εικαστικά με το σχέδιο και το
χρώμα. Το βάθος του έργου κατά το άνω μέρος πλαισιώνεται από έναν
λιγότερο ομιλητικό ουρανό. Όσον αφορά στη θέση του παρατηρητή, ίσως
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να βρίσκεται στην άλλη μεριά του καναλιού, ίσως μέσα σε ένα πλεούμενο.
Αυτή η συνθετική εικαστική διάταξη οπωσδήποτε τοποθετεί το σημείο
θέασης από τη μεριά της θάλασσας. Ό,τι βλέπουμε, σπίτια, καθρεφτισμός,
είναι η εικόνα που προσλαμβάνει κανείς, προσεγγίζοντας την ακτή.
Στην καρτ-ποστάλ της Martigue (εικ. 7) βλέπουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό ψαράδων. Το πλήθος των πλεούμενων –οι βάρκες των ψαράδων– πιστοποιεί το γεγονός αυτό. Επίσης η διαγώνια λοξή γραμμή της
ακτής του λιμένα, η οποία οδηγεί προς το μέρος του θεατή, αποκαλύπτει
την καμπύλη, προσδίδει κίνηση, ενισχύει την προοπτική και προσδιορίζει
τη θέση του θεατή-φωτογράφου στον μυχό του κόλπου. Σε μερικά από τα
πρώτα του έργα με τίτλο Σπίτια στη Martigue (εικ. 8) ο ζωγράφος, αν και
επέλεξε την άποψη της κάρτας, πραγματοποίησε ουσιαστικές μεταβολές.
Αφαίρεσε τα πλεούμενα, μειώνοντας την αίσθηση της τοπογραφίας και
της περίστασης, της καταγραφής συγκεκριμένου τόπου, δηλαδή του ψαράδικου χωριού. Επίσης έχει μεταβάλει την ακτογραμμή του λιμένα, το όριο
γης και θάλασσας, σε οριζόντια γραμμή. Έτσι καταργεί την αίσθηση της
προοπτικής και αυξάνει τη στατικότητα. Ήδη έχει θέσει τους αναγκαίους
όρους της δομής της εικονοποιίας του. Το καθαρά σχεδιασμένο και χαμηλό
ύψος της γης, η οποία διαχωρίζει τον καμβά κατά πλάτος, σαν μια γραμμή
από ώχρα, και ο συμμετρικός κατοπτρισμός των σπιτιών, χωρίζει τα έργα,
όπως έχει υποστηριχθεί13, στη ζώνη του πραγματικού και του φανταστικού.
Τα χρώματα σε αυτά τα έργα είναι αρκετά νατουραλιστικά ακόμη. Η
ύπαρξη ερριμμένων σκιών διατηρεί την πραγματικότητα της παρατήρησης
και κάτι από την αίσθηση της χρονικής στιγμής. Μιας στιγμής όμως την
οποία, ο ήρεμος ουρανός, η θάλασσα που ακινητεί, η συμμετρία, επιμηκύνουν στο διηνεκές. Σαφώς δεν πρόκειται για τοπιογραφία. Είναι μια ζωγραφική ιδεών. Είναι η απεικόνιση της συμμετρίας, η απεικόνιση της μίμησης
της μίμησης. Δεν γνωρίζουμε αν απασχολούσαν τον ζωγράφο ή αν ενστικτωδώς ένιωθε τον μαγνητισμό τους.
Ήδη από την πρώτη συλλογή του Ουράνη εντοπίζουμε ποιήματα, όπου
με τη μορφή της «καρτ ποστάλ» ζωγραφίζει τα ολλανδικά κανάλια, χωρίς
να είναι σαφές αν ταυτίζεται με τη θέση του γέρου ναυτικού ή αν βλέπει
τα κανάλια από τη μεριά της θάλασσας. Μιλά ακριβώς ως ζωγράφος: «Τα
ολλανδικά κανάλια μου τα ξαναζωγραφίζει ο νους» (Spleen, σ. 30). Δεν είναι
σπάνιο να βλέπει ο Ουράνης της στεριά από τη μεριά της θάλασσας: «Τις
νύχτες, όταν στους βαθείς τους ουρανούς τ’ αστέρια/ μας γνέφουν, τρεμοσβήνοντας, και με τα φώτα μοιάζουν/ μιας πολιτείας άγνωστης που, πλέοντας τα πλοία,/ τη βλέπουνε στο δρόμο τους – και δεν την πλησιάζουν»
(«Μοναξιά», Τραγούδια, σ. 222). Η έννοια της καρτ ποστάλ ταυτίζεται με
13 Αφροδίτη Κούρια, Μιχάλης Οικονόμου, βλ. σημ. 4, ό.π., σ. 108.
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τη νοσταλγία του ναυτικού, όταν μόνος πάνω στο πλοίο, μεταξύ ουρανού και θάλασσας, θυμάται: «τις ώρες της γαλήνης,/ [...] και καρτ ποστάλ
να βγάζουν,/ [...] που κάθουνται νοσταλγικά καιρό και τις κοιτάζουν...»
(Τραγούδια, σ. 255).
Στο ποίημα από τη συλλογή Νοσταλγίες «Ταξίδι στα Κύθηρα» (σ. 85),
η θέση του ποιητή βρίσκεται μέσα στο πέλαγο, πάνω στο πλοίο. Το τοπίο
συντίθεται από τρία επίπεδα. Η θάλασσα παρουσιάζεται εχθρική («κύμα
αφρισμένο»), σε αντιδιαστολή με το «χαρωπό λιμάνι», το πλοίο απεικονίζεται «γιορταστικά με γιασεμιά και ρόδα στολισμένο» και οι ουρανοί εχθρικοί («τους άξενους ουρανούς»). Το τρίπτυχο πλοίο – θάλασσα – ουρανός μπορεί να παραλληλισθεί με τα έργα του Μιχάλη Οικονόμου, όπου ο
θεατής βλέπει τις αντίστοιχες ζώνες.
Στο έργο Ψαρόσπιτα στη Βρετάνη (εικ. 9), η συμμετρία και η αφαίρεση
εντείνονται, η ακτογραμμή εκλεπτύνεται και προοδευτικά εξαφανίζε-
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ται προς τη δεξιά πλευρά του έργου. Τα σπίτια μοιάζουν με βράχους που
προβάλλουν από τη θάλασσα και είναι συνυφασμένα με αυτήν. Η θάλασσα
κρατά την εικόνα τους. Οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά ζουν και μέσα της. Η
θάλασσα είναι η δεύτερη φύση, η άλλη τους πραγματικότητα. Από αυτήν
τους χωρίζει μια λεπτή λωρίδα γης. Η οικειότητα με τη θάλασσα στα έργα
του Οικονόμου είναι η οικειότητα του θαλασσινού στην πιο ευρεία μορφή
της. Η ζωή σαν όνειρο νόστου. Στο έργο Σπίτι στην ακρογιαλιά (εικ. 10)
το σπίτι πάνω και μέσα στο νερό λάμπει μοναχικό, κάτασπρο, μόνο φωταγωγό στοιχείο μέσα στο σιωπηλό και χωρίς επεισόδια περιβάλλον, πιο πολύ
σκέψη παρά πραγματικότητα. Δίπλα του το σκούρο πλεούμενο αναμένει
την αναπόφευκτη αναχώρηση.
Ο Ουράνης ταυτίζεται με τους γέρους ναυτικούς, που αγναντεύουν τα
καράβια καθώς αυτά φεύγουν από το λιμάνι, στο ποίημα «Νοσταλγίες» από
την ομότιτλη συλλογή: «και χάνονταν, αφήνοντας στην πορφυρή τη δύση/
έναν καπνό που αυλάκωνε τον ουρανό πριν σβήσει» (σ. 56). Εδώ ο ποιητής βλέπει από τη μεριά του λιμανιού. Ο ουρανός παραπέμπει στα έργα
του Οικονόμου. Η εικόνα της αχανούς σκούρας έκτασης και η «απέραντη ερημία της θάλασσας» (Τραγούδια, σ. 205) μας οδηγούν στις ανοιχτές
θάλασσες και τους ωκεανούς του Οικονόμου.
Στο ποίημα με τον χαρακτηριστικό ζωγραφικό τίτλο «Ακουαρέλλα»,
από τις Νοσταλγίες, ο μώλος καθρεφτίζεται στα νερά, χωρίς να προσδιορίζεται ακριβώς η θέση του ποιητή: «και τα μικρά τα σπίτια του, γυμνά κι
ασβεστωμένα,/ κάνουνε άσπρες πινελιές στη θάλασσαν απάνω./ Τα πρασινόχρυσα νερά, διάφανα, ακινητούνε,/ δείχνοντας βότσαλα ασημιά, φιδοστριμμένα φύκια,/ άγκυρες που σκουριάζουνε και τους μαβιούς τους ίσκιους/ που
τ’ αραγμένα ρίχνουνε τριγύρω τους καΐκια» (σ. 62). Ο καθρεφτισμός στα
ακίνητα νερά ανοικτών και σκούρων τόνων μπορεί να συγκριθεί με τους
καθρεφτισμούς στα έργα του Οικονόμου. Η ακινησία των νερών, όπου
αντικατοπτρίζονται τα πανιά του καραβιού υπάρχει και στο ποίημα «Ένα
καράβι φεύγει» (Αποδημίες, σ. 132): «Ένα μεγάλο τετρακάταρτο καράβι/
αφήνει αγάλια αγάλια το λιμάνι – προς το βράδυ./ Η νηνεμία των νερών
καθώς τη σχίζει,/ μ’ αντιφεγγίσματα λευκών πανιών γεμίζει.». Στο ποίημα
«Νιώθω πως έζησα άλλοτες» (Τραγούδια, σ. 233) κυριαρχούν τα χρώματα
της σελήνης και ο ωκεανός απεικονίζεται γαλανός και γαλήνιος: «[...] ο
μέγας Ωκεανός-/ [...] απλώνονταν περήφανος, γαλήνιος, γαλανός/ [...]
Κι όταν από τον άπειρον Ωκεανό η Σελήνη/ επρόβαινε κι αργύρωνε νερά,
βουνά και δάση,/ [...] κοιτάζαμεν αμίλητοι τη μαγεμένη πλάση.».
Η αναλογία μεταξύ του Οικονόμου και του Ουράνη μπορεί να εντοπισθεί και στο γεγονός ότι ο Ουράνης χρησιμοποιεί μεταφορές, απότομες
δηλαδή μεταβάσεις στους συσχετισμούς ανάμεσα στον κόσμο της θάλασ-

Ταυτότητες της θάλασσας...: Πορφύρας, Ουράνης, Λύτρας, Οικονόμου

387

σας και στον κόσμο των ανθρώπινων αισθημάτων. Ο Οικονόμου
χρησιμοποιεί τραχείες υφασμάτινες
επιφάνειες ως καμβάδες των έργων
του. Οι υφασμάτινες επιφάνειες,
συνήθως από φανέλα, τα «χνουδάτα», όπως τα ονόμαζε ο ίδιος14,
10
λόγω της τραχύτητάς τους, παρέχουν στον ζωγράφο τη δυνατότητα
μιας δικαιολογημένης ασάφειας
ως προς τη γραφή. Στον βαθμό
που ο ζωγράφος εκμεταλλεύεται
κατάλληλα τη δυνατότητα αυτή,
μπορεί να περνά από τη μια χρωματική κηλίδα σε άλλη διαφορετικού
χρώματος, χωρίς ενδιάμεσες μετα11
βατικές αποχρώσεις, αλλά μόνο
εκείνες που προέρχονται από την αποτριβή του χρώματος, από την αδυναμία να καλυφθεί καλά αυτή η τραχεία επιφάνεια, όταν μειώνεται η χρωματική ύλη (Ψαρόσπιτο, εικ. 11). Ο τρόπος αυτός περιορίζει τον πλούτο των
αποχρώσεων αλλά προσδίδει ένταση, καθώς το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την πύκνωση ή την αραίωση της ύλης μιας απόχρωσης. Έτσι, ενώ
διατηρούνται κάποια στοιχεία από τη ρεαλιστική εμπειρία της μετάβασης
των τόνων, υποβάλλεται ταυτόχρονα η αίσθηση μιας ισχυρής προσωπικής αποκάλυψης. Η τραχύτητα των επιφανειών δείχνει μεταξύ των άλλων
ότι ο ζωγράφος αντιλαμβάνεται ως μοντερνιστής τη σημασία της υλικής
υπόστασης του έργου τέχνης. Αν επιδιώκαμε να τοποθετήσουμε ιστορικά
το περιβάλλον από το οποίο εκκινεί η εικαστική του έκφραση, αυτό ταυτίζεται οπωσδήποτε με τον χώρο του συμβολισμού αλλά η εμμονή του σε μια
προσωπική πορεία είναι επίσης χαρακτηριστική.
Ο εικαστικός κόσμος του Οικονόμου εκφράζει όπως αναφέραμε μια
προσωπική σχέση του δημιουργού με τρία κυρίως θεματικά μοτίβα: Το
σπίτι κοντά στην ακτή, το όριο θάλασσας–στεριάς και το πλεούμενο. Αν
τα δούμε κάπως σχηματικά, ο σκηνογραφικός του ορίζοντας περικλείεται από το όριο θάλασσας–στεριάς και από τους χώρους διαμονής των
ανθρώπων: σπίτι και πλοίο. Η μεταφορά ως προς το πρόσωπο του ζωγράφου είναι σαφής. Διαμονές πραγματικές αλλά και διαμονές υπαρξιακές,
ανάμεσα στη σταθερότητα και τη βεβαιότητα του σπιτιού και της στεριάς
14 Για την τεχνική του Οικονόμου, βλ., Αφροδίτη Κούρια, Μιχάλης Οικονόμου, σημ. 4, ό.π.,
σσ. 106-113, 237-243.
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και στην αβεβαιότητα των αντικατοπτρισμών του νερού και του πλοίου. Οι
δύο καταστάσεις ενώνονται με μια ισορροπία μεταξύ τους ποικίλλουσα και
σημαίνουσα. Το γεγονός ότι σε πολλά έργα η σχέση αυτή παρουσιάζεται
αδιατάρακτη και απογυμνωμένη από άλλα εικονιστικά στοιχεία ενισχύει
την οξύτητα της μεταφοράς. Από αυτή την άποψη ο κόσμος της ασταθούς
διαμονής και ο συμβολισμός της θάλασσας μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι
υπάρχει και στα ποιήματα του Πορφύρα με τη συμβολοποίηση της θάλασσας. Κατεξοχήν όμως υπάρχουν ανάλογες μεταφορές και συμβολοποιήσεις σπιτιών και θαλασσινών ταξιδιών στα ποιήματα του Ουράνη, όπου
η θάλασσα είναι κυρίαρχη και οι συμβολισμοί αυτοί καθρεφτίζουν τη ζωή
του ποιητή, η οποία αποτελεί ένα διαρκές ταξίδι.
Στα έργα του Οικονόμου με τίτλο Θαλασσινό τοπίο (εικ. 12) ο ζωγράφος
επιφυλάσσει για τη θάλασσα τη μεγαλύτερη δυνατή έκταση του εικαστικού
χώρου του έργου. Ακριβώς αυτή η διάθεσή του να βιώσει τη χαρά της περιγραφής της θάλασσας, τον ωθεί να προτιμήσει την ασυνήθιστη σύνθεση
των οριζόντιων καταχωρήσεων, που εξυπηρετούν το θέμα του συμβολικά και αναπαραστατικά. Ο ορίζοντας που διαγράφεται σαν μακρινό όριο
στεριάς είναι τοποθετημένος ψηλά, κοντά στην πάνω πλευρά, πάνω από
τα τρία τέταρτα του συνολικού ύψους του έργου, ενώ η θάλασσα, η οποία
εκτείνεται στον υπόλοιπο χώρο, παρουσιάζεται πολύχρωμη, με διαφάνειες,
με λεπτούς ιριδισμούς αφρών και ελαφρό κυματισμό, κατοικούμενη από
πλήθος μικρών πλεούμενων στο ύψος του ορίζοντα.
Η κατοικημένη, η ζωντανεμένη από πλήθος πλεούμενων θάλασσα είναι
ίσως μια προσωπική εικόνα του Οικονόμου και τη βλέπουμε όταν η θέση
όρασης του ζωγράφου αλλάζει, όταν δηλαδή κοιτάζει τη θάλασσα από τη
στεριά. Στα έργα με τίτλο Σπίτι στη θάλασσα (εικ. 13), η θάλασσα φαίνεται
να αγκαλιάζει το σπίτι, καθώς αυτό προβάλλεται χωρίς αυστηρή γεωμετρική δόμηση, ως προεξοχή, ως ακρωτήριο μάλλον μιας στεριάς που δεν
αναπαρίσταται στο έργο. Η όραση είναι από ψηλά αλλά ο ορίζοντας ανοίγει στο βάθος. Είναι μια θάλασσα, όπου η εναλλαγή ήπιων τόνων του μπλε
του κοβαλτίου και ενός διαφανούς πράσινου μειώνουν το οπτικό βάρος
του εικαστικού της μεγέθους, ενώ η παρουσία των ψαροκάικων μας την
καθιστούν οικεία. Η θάλασσα αναδεικνύεται σαν πλατύς κάμπος, όπου τα
θαλάσσια και τα γήινα χρώματα εναλλάσσονται, ατάραχος τόπος, ακύμαντος, κατοικούμενος από πλεούμενα, τα οποία καθρεφτίζονται σαν να
ακινητούν. Η θάλασσα εμφανίζεται ως ο αγρός των ψαράδων.
Γαλήνια μπορεί να είναι και η θάλασσα του Ουράνη, όπως στο ποίημα
«Μια Δύση Ήλιου Στη Βόρειο Θάλασσα» (Spleen, σσ. 35-36), που αποδίδει
στη θάλασσα τις ιδιότητες του βελούδου: «χυθήκαν μεσ’ στη θάλασσα οι
αχτίδες του,/ το γαλανό βελούδινο χαλί της βάφοντας∙». Ο ποιητής επιμέ-
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νει στη χρωματική αναπαράσταση
της θάλασσας, όταν για παράδειγμα, στην «Υστερία» (Spleen, σσ.
49-50) περιγράφει τη θάλασσα ως
«ατάραχη και σκοτεινή και θρυλική
και πλάνα,/ έτσι ως απάνου σε μια
θάλασσα, που απόστασε/ να δέρνεται μονάχη της και που κοιμάται/ εις
των σκιών της τους βαθιούς πέπλους
12
διπλωμένη,/ ένα φεγγάρι κατακόκκινο, ολοστρόγγυλο, που υψώνεται./ και της μιλάει για παράξενα
ναυάγια και πνιγμούς...». Ο Ουράνης μιλά ουσιωδώς για τη σκέψη
του «στη θάλασσα της σκέψης μου».
Με αυτήν ταυτίζεται η θάλασσα.
Μέσω της τολμηρής μεταφοράς
του ο αναγνώστης πείθεται ότι ο
ποιητής μιλά αποκλειστικά για τη
θάλασσα και τους καθρεφτισμούς
13
του φεγγαριού, για τη θάλασσα και
τα ναυάγιά της.
Ο ποιητής παίρνει την ταυτότητα των κυμάτων και του πελάγους, όπως
φαίνεται από την πρώτη του συλλογή «είμαι κάτι σαν κύμα μεσ’ σ’ απέραντο πέλαγο,/ που ποτές δεν του γράφτηκε σ’ ακρογιάλι να φτάσει» του πελάγους (V, Spleen, σ. 12), με παρομοιώσεις και μεταφορές του πελάγους και
των καραβιών («Παράξενη αγάπη», Spleen, σσ. 39-40): «έτσι που τα ονείρατά μου –σαν καράβια που εστοίχιωσαν–/ σα θρυλικό ένα πέλαγο σκέψεων
φέρνουνται». Στο ποίημα ΧΙ (σ. 20) ταυτίζεται και με πλοίο «ποντοπόρο»
και στο ποίημα «Nel mezzo del’ cammin…» (Αποδημίες, σσ. 126-128) η
ψυχή του «κραδαζόταν [...]/ απ’ της λαχτάρας την ορμή,/ σαν πρωτοτάξιδο καράβι/ που τρίζουν όλοι του οι αρμοί...». Η παρομοίωση του ποιητή
με βάρκα παρουσιάζεται και στο ποίημα «Άλλο δεν έκανα...» (Αποδημίες,
σ. 169). Αλλά και στα τελευταία ποιήματα του Ουράνη παρουσιάζεται η
εικόνα του ποιητή ως σκάφους, όπως για παράδειγμα στο ποίημα «Σήμερα
πλέον...» από τα Τραγούδια (σ. 225) με την παρομοίωση της βάρκας,
«αφήνουμαι μέσ’ στη ζωή σα μια λυμένη βάρκα/ όπου το κύμα παίζοντας στην τύχη τηνε φέρνει.» ή στο ποίημα «Οι άρρωστοι» με τη μεταφορά του καραβιού: «Οι άρρωστοι είν’ τα γέρικα κι άχρηστα πια καράβια,/
που, όταν φυσάει ο άνεμος τα χειμερινά τα βράδια,/ γογγύζουνε, τραντάζο-
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νται, να σπάσουν προσπαθούν/ τις άγκυρες που τα κρατάν σκλάβους – μα δε
μπορούνε!» (Τραγούδια, σ. 238). Ο ποιητής ταυτίζεται και με καράβι αλλά
συγχρόνως και με τους απόμαχους ναυτικούς στο ποίημα «Επιστροφή
στην Πατρίδα» από τα Τραγούδια, (σ. 290): «Μια μέρα θα ’ρθω απ’ τα παλιά
κι από τα πλάνα ξένα,/ σαν τα καράβια τα παλιά, τα θαλασσοδαρμένα:/ –
μα θα ’μαι ως οι απόμαχοι – το ξέρω! – καπετάνιοι,/ που δε μπορούνε να μην
παν μια μέρα ως το λιμάνι...»15. Τα πλεούμενα που κινούνται στις θάλασσες
του Οικονόμου αντιστοιχούν σε εκείνα του Ουράνη, που παρομοιάζονται
με όνειρα, όπως στο ποίημα «Λάγγεμα» από τη συλλογή Νοσταλγίες, όπου
«λευκά καΐκια ως όνειρα τη θάλασσα αρμενίζουν...» (σ. 75).
Στην ίδια συλλογή, στο ποίημα «Η ζωή μου», ο ποιητής παρομοιάζει
τον εαυτό του με «σπίτι ναυτικών στη θάλασσα κοντά» (σ. 83), τοποθετώντας την εικόνα του στην ακτή, ωσάν να ταυτίζεται με την εικαστική δομή
του ζωγράφου. Και η σιωπή του στο ποίημα «Της Αγάπης» παρομοιάζεται με «χαμηλό σύγνεφο τρικυμίας» και ταυτίζεται με σχήμα μεταφορικό
με «ναυάγιο»: «είτε με πάρεις και χαθώ στη δίνη σου ως κυκλώνας,/ είτε,
μαζί παίζοντας, ναυάγιο μ’ αφήσεις,/ –τίποτα δεν είν’ ακριβό πολύ για σένα
Αγάπη!–,/ όπως κι αν ’ρθεις, καλώς να ’ρθεις...Μονάχα μην αργήσεις!...»
(Αποδημίες, σσ. 160-162). Και η παρομοίωση της ζωής του με τη θάλασσα
εστιάζεται και στην ηχητική εικόνα του ποιήματος «Όπως...», το οποίο έχει
και ως τίτλο τον σύνδεσμο που εισάγει τις παρομοιώσεις: «Όπως μέσα στα
ρόδινα όστρακα/ όλη η θάλασσα βαθιανασαίνει,/ έτσι μέσ’ απ’ τα βάθη του
είναι μου/ η βοή της ζωής ανεβαίνει.» (Αποδημίες, σ. 163). Ο ποιητής ταυτίζει τη ζωή του με την ακτή με την τολμηρή μεταφορά «Μέσ’ στη γυμνή κι
απέραντη αχτή που ’ν’ η ζωή μου» και με την παρομοίωση της σκέψης του
με θάλασσα ταραγμένη «η Σκέψη μου τη θάλασσα την ταραγμένη μοιάζει,/ που με τον ίδιο της εαυτό παλεύει μανιασμένα/ ωσάν μ’ οχτρό – και που
στιγμή ποτές δεν ησυχάζει» («Μάταιη πάλη», Τραγούδια, σ. 223).
Αλλά και η θάλασσα του Οικονόμου δεν εμφανίζεται μόνο γαλήνια
και προσκαλεστική. Στα έργα με τίτλο Ωκεανός (εικ. 14) συμπληρώνει το
πορτραίτο της. Η επιλογή του αρσενικού γένους ίσως δεν είναι τυχαία.
Οι Ωκεανοί του δε φιλοξενούν μικρά πλεούμενα, όπως τα άλλα του έργα
με τίτλο Θάλασσα (εικ. 15). Στους Ωκεανούς τίποτε δεν δηλώνει παρουσία ανθρώπου. Αλλά ούτε και ακτή. Μόνο κάποια μικρή υπόμνησή της. Ο
ωκεανός κατέχει τον εικαστικό χώρο και παρουσιάζεται με όλο το μεγαλείο της δύναμής του. Ο ορίζοντας βρίσκεται ψηλά, πάνω από τα δύο
15 Για τη σημασία του ταξιδιού στον Ουράνη, βλ., Πέτρος Μαρκάκης, Κώστας Οράνης, Ο
ψυχικός και πνευματικός του κόσμος, Ψυχογραφικό δοκίμιο, Βιβλιοπωλείο της Εστίας,
Αθήνα 1969. Κώστας Ουράνης, Ταξίδια, Ελλάδα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Ιωάννου
Δ. Κολλάρου & Σίας Α.Ε, Αθήνα, σσ. 135-143, 153-158.
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τρίτα του ύψους των έργων. Η αντίθεση ανάμεσα στα φωτεινά θερμά
ρόδινα χρώματα του ουρανού
και τον συμπαγή, σκοτεινό, χωρίς
διαφάνειες, ταραγμένο υδάτινο
όγκο, ο οποίος αποδίδεται με τους
τόνους του κυανού, του βαθυκύα14
νου και του ιώδους, προσδίδει στον
ωκεανό ένα βάρος σχεδόν μεταλλικό. Η οξεία παρατήρηση και η
επιτυχής απόδοση του ζωγράφου
μας δίνει λιτές εικόνες μεγάλης
εκφραστικότητας, χωρίς τα συνηθισμένα κοινότοπα των θαλασσογραφιών. Απουσιάζουν δηλαδή
στοιχεία όπως η προσήλωση στη
διαφάνεια, οι βραχώδεις ακτές,
προκειμένου να σπάει σε αυτές το
κύμα ή άλλες γραφικές λεπτομέ15
ρειες. Ο συνδυασμός της εικαστικής απόδοσης –η οποία σε αυτά τα
έργα του Οικονόμου τείνει στον ρεαλισμό- και της σύνθεσης που υιοθετεί τις λύσεις του συμβολισμού, δημιουργεί το πλαίσιο της υποβολής μιας
αβεβαιότητας. Στα έργα αυτά υπάρχει μόνο το πρόσωπο του ωκεανού,
άναρχο και ανεξιχνίαστο.
Όπως στα θαλασσινά του τοπία ο Οικονόμου συναντά τον Λύτρα, έτσι
και ο Ουράνης κινείται σε δρόμους παράλληλους με τον Πορφύρα. Τα
περισσότερα εικαστικά έργα με θέμα τη θάλασσα αποφεύγουν τη γραφικότητα. Γενικότερα, δεν προσπαθούν να αποτυπώσουν κάποιες κοινωνικές ή ιδεολογικές πτυχές του τόπου. Αυτό που βλέπουμε στα έργα είναι το
προσωπικό όραμα του καλλιτέχνη και η συνείδηση της εικαστικής πράξης.
Το παράλληλο στοιχείο που βλέπουμε στις θαλασσογραφίες του Λύτρα και
στα ποιήματα του Πορφύρα, είναι η έμφαση στην απεικόνιση της ξηράς,
των σπιτιών και των εκκλησιών. Αντίστοιχα με τον Λύτρα και τον Οικονόμου στον Πορφύρα και τον Ουράνη η περιγραφή του υγρού στοιχείου
λειτουργεί αποκλειστικά ως σύμβολο, ως ψυχολογική εμπειρία και ως
κατάσταση ζωής. Χωρίς περιγραφικούς στόχους εθίμων ή συνηθειών.
Στα μεταγενέστερα έργα του Οικονόμου Κόκκινη βάρκα (εικ. 16) και
Ύδρα (εικ. 17) το «σπίτι κοντά στο νερό» δεν υπάρχει πια. Υπάρχει μόνο η
βάρκα που τη συντροφεύουν κάποια άλλα πλεούμενα μέσα σε ένα υδάτινο
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τοπίο, του οποίου ο χώρος δεν
καθορίζεται με σαφήνεια. Οι αχνές
γραμμές του ορίζοντα δεν προσδιορίζουν αν πρόκειται για θάλασσα
ή λίμνη. Η εκφραστική διάθεση
του ζωγράφου επικεντρώνεται στη
βάρκα, που κατακόκκινη έλκει όλο
το ενδιαφέρον του έργου και με το
στεγόμορφα διπλωμένο πανί της
16
είναι πλέον καταφύγιο, κατάλυμα
και ταξίδι. Ο αντικαθρεπτισμός
στο νερό είναι ακόμη σαφής. Η πραγματικότητα και το είδωλό της αποτελούν ακόμη χωριστούς κόσμους. Στο έργο Ύδρα οι δύο κόσμοι χάνουν την
αυτοτέλειά τους. Στη θέση των οριζόντιων καταχωρήσεων των παλαιότερων έργων υπάρχει μια διαγώνιος. Ένας ωχρός ήλιος μέσα στην ατμοσφαιρική αχλύ δεν καθρεφτίζεται στο νερό αλλά σβήνει την οριζόντιο, το όριο
θάλασσας και ουρανού. Ο ζωγράφος σκηνοθετεί έναν χώρο αβέβαιο. Η
βάρκα στο πρώτο επίπεδο βίσκεται ακόμη μέσα στη στέρεα διαγώνιο του
βράχου αλλά με σηκωμένο πανί, σαν έτοιμη να αποπλεύσει. Δεν βλέπουμε
όριο ανάμεσα στη βάρκα και το
είδωλό της στο νερό. Ο ζωγράφος το έχει αποσιωπήσει. Πραγματικότητα και μη πραγματικότητα,
αληθινό και φανταστικό ενώνονται. Πρόκειται για μια βάρκα στην
Ύδρα ή για μια συμβολική αυτοπροσωπογραφία του ζωγράφου,
κάτι αντίστοιχο σαν το «σκάφος» ή
το «κύμα» με το οποίο ταυτίσθηκε ο
Κώστας Ουράνης;

17

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο και το Δ.Σ. του Μ.Ι.Ε.Τ. για την χορήγηση άδειας χρήσης εικόνων των έργων
του Νίκου Λύτρα από το βιβλίο των Αφροδίτης Κούρια και Δημήτρη Πορτόλου Νίκος
Λύτρας: χτίζοντας με το χρώμα και το φως,
Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Ελληνικό και Λογοτεχνικό
Αρχείο, Αθήνα 2008. Τα έργα του Μιχάλη
Οικονόμου βρίσκονται στην ιστοσελίδα
<www.peritexnis.gr>.
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Ναπολέων Λαπαθιώτης, ποιητής και πεζογράφος
Λουκία Στέφου

Πριν από λίγο καιρό, η φίλη και συνάδελφος Μαρία Μαραγκουδάκη, μου
έφερε να δω κάποιες σελίδες, δώδεκα τον αριθμό, χειρόγραφες, ευλαβικά
φυλαγμένες από την ίδια, για πολλά χρόνια, δώρο-κληρονομιά από ένα
φίλο της ποιητή, τον Νίκο Ακριβούση, που «έφυγε» στις 18/6/1993.
Κοίταξα τα κείμενα, γραμμένα με λεπτή πένα και μαύρο μελάνι σε
κόλλες αναφοράς και με μεγάλη συγκίνηση αντίκρισα δυο πεζά του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, μάλιστα αυτόγραφα, όπως προέκυψε και από τη
σύγκριση της γραφής του με τα αντίγραφα άλλων αυτόγραφων έργων του
που απόκεινται στο ΕΛΙΑ.
Επιπλέον και τα δύο, έξι σελίδων το καθένα, κλείνουν στο κάτω μέρος
της 6ης σελίδας, το ένα, και στο μέσον περίπου της ίδιας σελίδας, της 6ης,
το άλλο, με τη χαρακτηριστική υπογραφή του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη,
επιβλητική και εύγλωττη, αδιάψευστο μάρτυρα της υψηλής αισθητικής του
υπογράφοντος.
Πρόκειται για τα διηγήματα Ο Τυχερός και Παραμύθι, αντίγραφα των
οποίων δεν υπάρχουν στο αρχείο Λαπαθιώτη που απόκειται στο ΕΛΙΑ και
που, όπως εξάλλου όλα τα πεζά του Λαπαθιώτη, παραμένουν ανέκδοτα, με
τη φιλολογική έννοια του όρου.
Στην πρώτη σελίδα του Τυχερού1, στην ώα και στο μέσον, διά χειρός
Λαπαθιώτη και με μαύρο μελάνι, διαβάζουμε: Ο ΤΥΧΕΡΟΣ, τον υπογραμμισμένο, δηλ., τίτλο του κειμένου που ακολουθεί, αρχίζοντας από την τρίτη
αράδα της 1ης σελίδας. Επίσης στην ώα, πάνω και αριστερά, σημειώνεται
χειρόγραφα αλλά όχι από τον Λαπαθιώτη, με άλλο γραφικό χαρακτήρα και
μολύβι faber, η υπογραμμισμένη φράση: Ἑλληνικά Διηγήματα, ενώ επίσης
στην ώα, αλλά πάνω δεξιά, και πάλι με μολύβι faber και υπογραμμισμένο:
Τοῦ κ. Ναπολέοντος Λαπαθιώτη.
Στην έκτη σελίδα, verso, σημειώνονται χειρόγραφα με τον ίδιο γραφικό
χαρακτήρα, όχι αυτόν του ποιητή, τα εξής:
Πάνω αριστερά, κάθετα προς τη φορά των αράδων της σελίδας, με
κυανό κραγιόνι, κεφαλαία, η λέξη: ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ, υπογραμμισμένη με
1

Ακολουθούν φωτογραφίες του χφου, στο τέλος της ανακοίνωσης.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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ροδί και το ίδιο κυανό κραγιόνι. Δίπλα και κατά μήκος των αράδων της
ίδιας σελίδας, της 6ης verso, τα εξής:
Πάνω το ΚΛΙSΕ
Η2 ΑΠΟ(Κ)ΡΗΕS SΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 42
Το Καρναβάλι τῆς Κολωνίας. Ὁ χο/ρὸς τοῦ Νυφοπάζαρου.
(Εἰκὼν τοῦ ζωγράφου Χρ. Χέϋδεν)/ Μ. Κάτω Εἰκὼν-λεζάντα
Μετά από σχετική έρευνα, με πολύτιμη οπωσδήποτε αρωγή από την
αποδελτίωση του Τάσου Κόρφη «Δημοσιεύματα Λαπαθιώτη στο Μπουκέτο» που υπάρχει στο περιοδ. Διαγώνιος, Τόμ. Γ΄, 1974, σελ. 238, διαπίστωσα ότι ο Τυχερός, πρωτοδημοσιεύτηκε στο «Μπουκέτο», όπως και
κάπου 50 άλλα πεζά του Λαπαθιώτη, και συγκεκριμένα στις 6 Μαρτίου
1932. Ο Νίκος Σαραντάκος, που συγκεντρώνει ηλεκτρονικά και διαθέτει
στο διαδίκτυο πολύ υλικό που αφορά τον Λαπαθιώτη, ευγενικά μου παραχώρησε (μέτρια τη χαρακτήρισε ο ίδιος) φωτογραφία της πρώτης σελίδας
του περιοδικού, την οποία και επισυνάπτω.

2

Αξιοσημείωτη η ορθογραφία του πληθυντικού του θηλυκού άρθρου, που παραπέμπει
στον Καβάφη.
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Εδώ επιβεβαιώνονται οι χαρακτηρισμοί της ώας της πρώτης σελίδας
του χφου: Ἑλληνικά Διηγήματα, τοῦ κ. Ναπολέοντος Λαπαθιώτη, που
όπως φαίνεται, γίνονται: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ, ΤΟΥ κ. ΝΑΠΟΛ.
ΛΑΠΑΘΙΩΤΗ, αριστερά και δεξιά του τίτλου του κειμένου Ο ΤΥΧΕΡΟΣ.
Όσο για τους χαρακτηρισμούς της 6ης σελίδας του χφου επισημαίνουμε:
Ο Τυχερός είναι πράγματι το πρώτο πεζό του τεύχους, άρα ο χαρακτηρισμός «Πανηγυρικό» επιβεβαιώνεται. Ο τίτλος Η ΑΠΟ(Κ)ΡΗΕS SΤΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ γίνεται Η ΑΠΟΚΡΗΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΗΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ενώ
κάτω από την εικόνα του Γ. Φραντζ, και όχι του Χρ. Χέυδεν του χφου,
διαβάζουμε τη λεζάντα: Τὸ Καρναβάλι στὴν Κολωνία. Ἡ παρέλασις τῶν
νέων, αντί του: Το Καρναβάλι τῆς Κολωνίας. Ὁ χορὸς τοῦ Νυφοπάζαρου,
του χφου.
Ο Τυχερός αναδημοσιεύτηκε στο αφιέρωμα Λαπαθιώτη του περιοδικού Νέα Σύνορα το 1970, τ. 6, σσ. 65-68, (Απρίλιος-Ιούνιος). Το περιοδικό
αυτό αφιερώνει στο Λαπαθιώτη δύο τεύχη, το 6ο (Απρίλιος-Ιούνιος) και το
7ο (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) /1970.
Ας δούμε τι συμβαίνει και με το άλλο κείμενο, το Παραμύθι3: Και στην
πρώτη σελίδα του Παραμυθιού, στην ώα, πάνω και αριστερά, σημειώνεται
χειρόγραφα από τον ίδιο γραφικό χαρακτήρα που είχε χαρακτηρίσει και
το κείμενο του Τυχερού, αλλά με μαύρο μελάνι, η φράση: Ἑλληνικά Διηγήματα, υπογραμμισμένη με μολύβι faber. Όπως και στον Τυχερό, επίσης στην
ώα, πάνω δεξιά, διαβάζουμε: Τοῦ κ. Ναπολ. Λαπαθιώτη και πάλι γραμμένο
—αλλά αυτή τη φορά και υπογραμμισμένο— με μαύρο μελάνι. Επίσης στην
ώα και στο μέσον, διά χειρός Λαπαθιώτη και με μαύρο μελάνι, διαβάζουμε:
ΠΑΡΑΜΥΘΙ, τον υπογραμμισμένο, δηλ., τίτλο του κειμένου που ακολουθεί, αρχίζοντας κι αυτή τη φορά από την τρίτη αράδα της 1ης σελίδας.
Ομοίως στην έκτη σελίδα, verso, σημειώνονται χειρόγραφα από το ίδιο
πρόσωπο —τον υπεύθυνο σύνταξης δηλαδή του εντύπου— τα εξής:
Μ. Πάνω το 3.755/ Κ. Μέσον Εἰκὼν/ Χωρὶς λεζάντα
Στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας σημειώνονται με ροδί κραγιόνι:
Κον
Ναπ. Λαπαθιώτην/ ΙΑΧ4
Το Παραμύθι δημοσιεύτηκε στο «Μπουκέτο», 10-4-1932, σ. 496 και
επαναδημοσιεύτηκε στα «Νέα Σύνορα», τ. 6/1970, σσ. 57-59.
Η πρώτη σελίδα μάλιστα της δημοσίευσης του Παραμυθιού στο «Μπουκέτο», επιβεβαιώνει και αποσαφηνίζει επίσης (το 3.755 είναι μια εικόνα)
τους χαρακτηρισμούς που μόλις αναφέραμε.
3
4

Ακολουθούν φωτογραφίες του χφου στο τέλος της ανακοίνωσης.
Ιδίαις αυτού χερσίν.
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Κατά συνέπεια, και εφόσον είναι ίδιος ο γραφικός χαρακτήρας στο
χαρακτηρισμό και των δύο κειμένων, ένα και το αυτό είναι και το πρόσωπο
που τα χαρακτήρισε εκδοτικά. Και επειδή και τα δύο κείμενα πρωτοδημοσιεύθηκαν στο «Μπουκέτο», πρόκειται για τον Μήτσο Παπανικολάου,
διευθυντή και αρχισυντάκτη του συγκεκριμένου εντύπου από το 1924 ως
το 1932, άρα τη χρονική περίοδο που ο Λαπαθιώτης συνεργάσθηκε με το
περιοδικό. Η ταυτότητα του εκδότη επιβεβαιώνεται και από τη σύγκριση
του εν λόγω γραφικού χαρακτήρα με αυτόγραφα του Παπανικολάου από
το αρχείο του που απόκειται στο ΕΛΙΑ. Γνωρίζουμε εξάλλου ότι ο Μήτσος
Παπανικολάου διαδέχθηκε στη θέση του διευθυντή και αρχισυντάκτη του
«Μπουκέτου» τον Χάρη Σταματίου, που υπέγραφε με το ψευδώνυμο Χάρης
Επαχτίτης. Και οι δυο υπήρξαν φίλοι του Λαπαθιώτη. Ο Μήτσος Παπανικολάου, όμως, είχε ιδιαίτερα στενή σύνδεση με τον ποιητή.
Ο Λαπαθιώτης, λοιπόν, στο «Μπουκέτο» δημοσίευσε 61 ποιήματα, 52
διηγήματα και 18 μόνον πεζοτράγουδα, παρά το ότι την εποχή αυτής της
συνεργασίας, από τα μέσα της δεκαετίας του ’20, μέχρι και τη δεκαετία του
’30, το πεζοτράγουδο ήταν πολύ διαδεδομένο.5
Είναι αξιοσημείωτο ότι με τον τίτλο Παραμύθι, τον ίδιο δηλαδή με του
ενός από τα κείμενα που μας απασχολούν εδώ, υπάρχει ένα ακόμα κείμενο
του Ν. Λαπαθιώτη, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στη «Νέα Εστία»,
έτος Α΄, 15 Ιουνίου 1927, τ. 5 και αναδημοσιεύτηκε στην «Αλεξανδρινή
Τέχνη», το 1927.
Το περιεχόμενο αυτού του κειμένου, που έχει χαρακτηρισθεί ως πεζοτράγουδο, είναι τελείως διαφορετικό από το Παραμύθι που δημοσιεύτηκε
στο «Μπουκέτο» και επαναδημοσιεύτηκε στα «Νέα Σύνορα». Το Παραμύθι- πεζοτράγουδο αρχίζει:
«Κάποτε —μια φορά κι έναν καιρό— ήταν ένα κατάξανθο παιδάκι. Τα
μάτια του ήταν έτσι γαλανά, που τίποτε μέσ’ στο μεγάλο κόσμο δεν ήταν
γύρω τόσο γαλανό. Κ’ είχε κ’ ένα χαμόγελο στα χείλη τέτιο, που μοναχά να
το κοιτούσες, μονάχ’ αυτό αρκούσε για να ζεις…
»Κι’ απ’ το παλιό, το γαλανό παιδάκι, δεν έμεινε πια τίποτε απολύτως.
»Τίποτε —μα τίποτε απολύτως.»
Είναι όμως γνωστή η συνήθεια του Λαπαθιώτη να επανέρχεται σε
πρόσφατα ή και παλαιότερα γραπτά του και να τα ξαναδουλεύει —και δη
τα παλαιότερα. Όχι με την τάση τελειομανίας του Σολωμού, αλλά κυρίως ή
5

Συνολικά πάντως ο Λαπαθιώτης είχε γράψει γύρω στα 60 πεζοτράγουδα —αυτά στην
ουσία ανήκουν στο ποιητικό του έργο, που συγκροτείται από έμμετρα και πεζά ποιήματα— τα οποία αναφέρει και σχολιάζει ο Τάκης Σπετσιώτης στο «Χαῖρε Ναπολέων,
Δοκίμιο για την τέχνη του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη», 63 πεζά ποιήματά του και εικόνες του Άγγελου Παπαδημητρίου, Άγρα, Αθήνα 1999. Στο εξής θα αναφέρεται ως Τάκης
Σπετσιώτης.
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για να πειραματισθεί με το είδος ή για να δώσει στον εαυτό του την ευκαιρία να ξιφουλκήσει εναντίον των υπερρεαλιστών.
Ο ίδιος πάντως δεν δημοσίευσε ποτέ σε βιβλίο κανένα του πεζοτράγουδο.
Κατά τ’άλλα δημοσίευσε μόνο μια επιλογή από τα ποιήματά του όσο
ζούσε, 50 τον αριθμό στις εκδόσεις «Πυρσός», το 1939 και ματαίωσε μια
δεύτερη μεγαλύτερη έκδοση των ποιημάτων του, 70 αυτή τη φορά, το
1943, παρότι είχε υπογράψει και συμβόλαιο με τις εκδόσεις «Αριστ. Μαυρίδης» και είχε γι’ αυτό το λόγο αιτηθεί στην «Επιτροπή Βοηθείας των πνευματικών αξιών της Χώρας», κατά τη διάρκεια της Κατοχής, να του χορηγηθεί κάποιο ποσόν ως βοήθεια για την έκδοση.
Από μια συνέντευξη που παραχώρησε ο ίδιος στον Κωστή Μπαστιά,
είναι φανερό ότι αυτολογοκρίνεται και μάλιστα πολύ αυστηρά, λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι «Εἶναι6 πολὺ φυσικὸ νὰ ὑπάρχῃ πολλὴ σαβοῦρα μέσα
στὰ γραφόμενά μου και θέλω ἡ σαβοῦρα αὐτὴ νὰ μὴν περάσῃ στὸ βιβλίο. Τὸ
ξεκαθάρισμα λοιπὸν αὐτὸ μοῦ τρώει πολὺν καιρό…»7. Σε κάθε περίπτωση,
φαίνεται και από μαρτυρίες ανθρώπων που τον γνώριζαν προσωπικά και
διηγούνται ανάλογα περιστατικά ότι ο Λαπαθιώτης δεν είχε πραγματική
επιθυμία να εκδώσει το έργο του. Είτε από αδιαφορία, είτε από απογοήτευση, είτε γιατί αυτό εναρμονιζόταν απολύτως προς τον ρόλο του δανδή
που είχε υιοθετήσει και υποδυόταν ο ίδιος στις κοινωνικές του συναναστροφές, είτε γιατί βίωνε βαθιά μέσα του την τραγικότητα της εποχής του.
Ίσως όμως όλα αυτά να οφείλονταν στο ότι έδινε προτεραιότητα στη ζωή
και τοποθετούσε τα της τέχνης και των γραμμάτων σε δεύτερη μοίρα. Γι’
αυτό ίσως, μιλώντας με τον Τάκη Σπετσιώτη για τον Λαπαθιώτη ο ποιητής Γιώργος Κακουλίδης, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Σπετσιώτης, του είπε
κάποτε: «σνόμπαρε τη θεότητα που είχε μέσα του»8.
Ίσως πάντως περισσότερο από καθετί άλλο δεν προχώρησε σε έκδοση
του έργου του από μια λύπη που φώλιαζε, λες, στα κύτταρά του:
«Κι η ζωή μου εξακολουθεί. Ομολογώ πως είμαι κουρασμένος, λυπημένος, απογοητευμένος. Όχι πως είχα πλάσει πολλά όνειρα που μου τα σκόρπισε ή που μου τα διέψευσε: Ήμουν πάντα συντηρητικός, κι οι χίμαιρές
μου περιορισμένες. Ούτε είχα και ποτέ φιλοδοξίες, που δεν κατόρθωσα να
ικανοποιήσω. Δεν είχα ίσως καν φιλοδοξίες. Δεν ζητούσα παρά τη γαλήνη,
την ήρεμη ζωή, το στοχασμό. Κι αυτά, μπορώ σχεδόν να πω πως τα κατόρθωσα. Και είμαι βέβαιος πως κάποιοι καλοί άνθρωποι, αναμετρώντας έτσι
τη ζωή μου, θα είχαν ίσως την ανόητη αφέλεια να με πιστεύουν για πολύ
ευτυχισμένο, και για «προνομιούχο» της —ποιος ξέρει! Έτσι φαίνονται τα
πράγματα απ’ έξω.
6
7
8

Κρατώ την ορθογραφία των αυτούσιων κειμένων.
Στο περιοδικό Ἑβδομάς, στη στήλη «Φιλολογικοὶ περίπατοι», 4 Απριλίου 1931.
Τάκης Σπετσιώτης, σ. 19.
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»Κι όμως εγώ είμαι κουρασμένος!9
»Κι η ζωή μου εξακολουθεί…»10
Παρόλα αυτά, στην ίδια συνέντευξή του στον Μπαστιά, ο Λαπαθιώτης ομολογεί ότι: «ἔχω στὸ νοῦ μου νὰ βγάλω ὅλα-ὅλα τρία βιβλία. Τὸ ἕνα
θἄπρεπε νὰ εἶχε βγῇ ἐδῶ καὶ πέντε χρόνια. Εἶχε ἀναλάβει ὁ Μελῆς Νικολαΐδης νὰ τὸ ἐκδώσῃ, ἀτυχῶς ὅμως ἡ δουλειές του δὲν πῆγαν καλὰ και γι’
αὐτὸ τὸ βιβλίο αὐτὸ ὥς σήμερα δὲν εἶδε τὸ φῶς…
»Εἶναι ἕνα μόνο ποίημα, ποὺ μὲ τὴς εἰκόνες, θὰ πιάσῃ δύο τυπογραφικὰ. Εἶναι γιὰ τὴν ἀκρίβεια 30 ἑξάστιχα καὶ εἶναι ἕνα ποίημα ἀφηγηματικό.
Ἀφηγοῦμαι μιὰ προσωπικὴ μου ἱστορία.
»Τὸ δεύτερο βιβλίο ποὺ πρέπει νὰ βγῇ, εἶναι μιὰ σειρὰ στοχασμῶν.
Ἔχω σημειώσει σκέψεις μου γιὰ διάφορα πράγματα ποὺ εἶδα ἤ ἐμελέτησα,
καὶ ἡ σκέψεις αὐτὲς, ξεκαθαρισμένες φυσικὰ, ἀξίζει νὰ ἰδοῦν τὸ φῶς. Μὲ
ἀντιπροσωπεύουν σημαντικά. Το τρίτο βιβλίο πρέπει νὰ εἶναι ἕνα μικρὸ
ἀπάνθισμα τῶν καλλιτέρων τραγουδιῶν μου καὶ τῶν πιὸ καλῶν διηγημάτων μου. Ὥς τὴν ὥρα ἡ εἰκοσιπεντάχρονη φιλολογικὴ μου δουλειὰ αὐτὰ
τὰ τρία βιβλία νομίζω ὅτι μπορεῖ νὰ γεμίσῃ. Κάθε τὶ περισσότερο θὰ ἦταν
φλυαρία καὶ δὲν θα εἶχε κανένα λόγο ὑπάρξεως.»11
Εδώ, λοιπόν, τίθεται το ερώτημα: θα συμπεριελάμβανε ο Λαπαθιώτης
σε μια πιθανή έκδοση του έργου του τα διηγήματα Ο Τυχερός και το Παραμύθι; Μήπως το Παραμύθι-πεζοτράγουδο αποτελεί ένα είδος σύνδεσης με
το Παραμύθι-διήγημα, προκειμένου να συνεκδοθούν στον ίδιο τόμο; Είναι
σίγουρα και αυτός ένας τρόπος να αξιολογήσουμε τα κείμενα από τέτοιου
είδους εξωκειμενικά στοιχεία. Όπως επισημαίνει ο Τάκης Σπετσιώτης,
«το αμιγώς ποιητικό» έργο του Λαπαθιώτη «δεν είναι το μόνο του έργο
και επειδή τα πεζοτράγουδά του έχουν μιαν ιδιάζουσα μορφή (αυτή των
μικρών τραγουδιών σε πεζό ρυθμό), θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμέψουν, επίσης, και ως συνδετικός κρίκος με το υπόλοιπο πεζογραφικό
έργο του Λαπαθιώτη.»12 Είναι βέβαια αξιοσημείωτο ότι ο Λαπαθιώτης
αναφέρεται σε ένα μόνο ποίημα (αυτό του πρώτου βιβλίου), ενώ στο τρίτο
βιβλίο θα συμπεριελάμβανε τα καλλίτερα τραγούδια του. Κι εδώ θα έπρεπε
οπωσδήποτε να σταθούμε, γιατί, αν επιχειρούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον
δημιουργό Λαπαθιώτη ως ποιητή, πεζογράφο και δοκιμιογράφο, ή να του
αποδώσουμε μόνο μία από τις προηγούμενες ιδιότητες, ο ίδιος, σύμφωνα
9

Υπάρχει και ποίημά του με τίτλο: «Είμαι τόσο κουρασμένος», στο Ναπολέων Λαπαθιώτης Ποιήματα, Εισαγωγή Μαρίνα Λυπουρλή, Εκδ. Ζήτρος, Θεσ/νίκη 2001, σ. 276.
10 Ναπολέων Λαπαθιώτης, Η ζωή μου, απόπειρα συνοπτικής αυτοβιογραφίας, φιλολογική
επιμέλεια Γιάννης Παπακώστας, Κέδρος, Αθήνα 2009, σ. 275. Στο εξής θα αναφέρεται
ως Γιάννης Παπακώστας.
11 Ἑβδομάς.
12 Τάκης Σπετσιώτης, σ. 15.
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και με τη συνέντευξη που προαναφέρθηκε, δεν ξεχώριζε καθόλου ούτε την
ενασχόλησή του ούτε τις επιδόσεις του στα διαφορετικά λογοτεχνικά είδη.
Επομένως τολμώ να πω ότι ακόμα και τα είδη τα οποία υπηρέτησε,
ξεκινώντας από το δράμα «Νέρων ο Τύραννος», που συνέθεσε στην ηλικία
των 13 μόλις ετών, μέχρι το αφηγηματικό ποίημα, τους Στοχασμούς, τα
«τραγούδια», όπως τα λέει ο ίδιος, και τα διηγήματα και για τον ίδιο είχαν
μάλλον ρευστά όρια. Όχι γιατί δεν τα διέκρινε ο ίδιος ως προς το είδος,
αλλά γιατί σε όλα επεδείκνυε συνθετική ευχέρεια. Και επομένως ο ίδιος τα
αντιμετώπιζε με τον όρο «τα γραφόμενά μου».
Σε όλα, λοιπόν, τα κείμενα του Λαπαθιώτη, και στα πεζά αλλά και στα
ποιήματά του, αυτό που έχει σαφή ταυτότητα και τον αποκαλύπτει σαφώς
και ασφαλώς συμβαίνει να είναι η αισθητική του που ανιχνεύεται κυρίως:
Α. στη στίξη —με την κατάχρηση του κόμματος, της παύλας, των
αποσιωπητικών και του θαυμαστικού, έχει κανείς την εντύπωση ότι ο
Λαπαθιώτης έγραφε ιστορίες που πλαισίωνε με μουσική· και με τα σημεία
στίξης χαρακτήριζε τις ποιότητες των ήχων, της χροιάς και των παύσεων.
Είναι εξάλλου γνωστό ότι έπαιζε πολύ καλά πιάνο και ότι είχε συνθέσει
154 μουσικές συνθέσεις13. Υπάρχει κι ένα κείμενο που δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί πεζοτράγουδο «καθαρόαιμο», λέει ο Σπετσιώτης14, με τίτλο
«Αισθητικά Οράματα», 7 Nocturnes de Chopin- Ut diese mineur,15 και το
είχε εμπνευσθεί από τα «Νυχτερινά» του Chopin. Το ίδιο κείμενο ο Λαπαθιώτης ξαναδημοσίευσε στο «Μπουκέτο», του 1933, χωρίς τους μουσικούς χαρακτηρισμούς, ελαφρώς παραλλαγμένο. Είναι λοιπόν εμφανές ότι
ο Λαπαθιώτης αντιμετώπιζε και τον πεζό λόγο ως είδος μουσικής, πράγμα
που κατά κόρον υποστήριζε με τη στίξη.16
Β. στον ρυθμό —1) με επαναλήψεις λέξεων και φράσεων ολόκληρων
Από το κείμενο Μίσος17
«Ἤτανε στον κῆπο φυτρωμένη, μιὰ μεγάλη κίτρινη τριανταφυλλιά· αὐτὴ
τὴν τριανταφυλλιὰ τὴν ἀγαποῦσα, τὴν ἀγαποῦσα μ’ ὅλη μου τὴν ψυχὴ,
μόνο καὶ μόνο γιατὶ ἦταν λυπημένη, λυπημένη σὰν κι’ ἐμένα.
13 Δεν είναι γνωστό πού φυλάσσονται ή αν βρίσκονται καν.
14 Τάκης Σπετσιώτης, σ. 361, υποσ. 44.
15 Δημοσιεύθηκε στην Ελλάδα, έτος Α΄, τ. 42, 14/9/1908, σε τέσσερα μέρη: Larguetto, Piu
Mosso, Apassionato, Adagio.
16 Μια αναλυτική προσέγγιση σ’ αυτό το θέμα, θα άξιζε ίσως τον κόπο, αλλά θα προϋπέθετε εξειδικευμένες γνώσεις και δεν είναι του παρόντος.
17 Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Εβδομάς, το 1928, με το ψευδώνυμο Ναπολέων Παπαγεωργίου, παραλλαγή ενός πεζού ποιήματος που δημοσιεύθηκε με τον τίτλο «Τριλογία»
επίσης στην Εβδομάδα του 1928.
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Ἦταν ἀλλόκοτη τριανταφυλλιὰ, μιὰ τριανταφυλλιὰ ποὺ δὲν ξαναγεννήθηκε στὸν κόσμο —καὶ μήτε καὶ θὰ γεννηθῇ ποτέ…
Κι’ ἔκαμε γι’ ἀγάπη μου κάτι ῥόδα τόσο θλιμμένα, μὰ τόσο κίτρινα —καὶ
τόσο θλιμμένα…
Κι’ εἶχε φυτρώσει ἔτσι παράξενα, ποὺ νόμιζες πὼς θὰ σοῦ μιλήσει!...»
2) με χρήση αφήγησης που θυμίζει παραμυθάδες
Από το κείμενο Ο Τυχερός
«…Μιὰ φορὰ τοῦ χαμογέλασε ἡ τύχη —ἀλλὰ θὰ δῆτε, καὶ κείνη τη
φορά, με τι τρόπο φοβερό του χαμογέλασε…
»Ένα βράδυ που γυρνούσε νηστικός, παρουσιάστηκε μπροστά του ένας
άνθρωπος. Ήταν παραμονή πρωτοχρονιάς. Έκανε κρύο, κι έπεφτε χιονόνερο. Είχε σταθεί μπροστά σε μια βιτρίνα, και κοίταζε, δαγκώνοντας τα
χείλη απ’ το κρύο, τ’αγιοβασιλιάτικα παιχνίδια. Τότε παρουσιάστηκε ο
άνθρωπος μπροστά του. Το πρόσωπό του δε φαινότανε σχεδόν, κουκουλωμένος, καθώς ήταν, ως τη μύτη, με δυο μάτια πονηρά, σατανικά —μάτια
διαβόλου που γυρεύει λεία, ή πλουσίου που ζητεί μια διασκέδαση…»
Από το κείμενο Παραμύθι
«…Στα μισά του δρόμου, θα βρούμε και τον πύργο και της Πεντάμορφης, που θα τη φυλάν οι αραπάδες, γιατί κι αυτήν την κυνηγάν οι δράκοι
και θέλουν να την πάρουν στη σπηλιά τους, επειδή ο ρήγας, ο πατέρας της,
τους έχει στήσει πόλεμο, και δεν τους αφήνει, τόσα χρόνια, να κάτσουν σε
χλωρό κλαρί. Γι’ αυτό, και κείνοι, περιμένουν τη στιγμή, που θα τους καταφέρουν να την κλέψουν...Εμείς, όμως, δε φοβόμαστε τους δράκους – δεν
είναι έτσι; – και θα τη βοηθήσουμε, κι κείνη, να γλιτώσει. Αν θέλεις, πάλι,
Θα την αφήσουμε στα νύχια τους για λίγο, για να χαρούμε πιο πολύ, όταν
θα τη γλιτώσουμε... Κι αν θέλεις, πάλι, θα μπούμε και στον πόλεμο του
ρήγα με τούς δράκους – με τη μεριά του ρήγα, φυσικά – και θα κάνουμε,
κ’ εμείς, τα παλικάρια...Αλλά μπορεί να μην τα θέλεις όλ’ αυτά. Μπορεί να
θέλεις και να ναυαγήσουμε, να χαθούμε, να βασανιστούμε – να πέσουμε
στα χέρια των αγρίων – και να ξαναβγούμε στη στεριά μας, έπειτα από
πολλές περιπλανήσεις...»
3) με σύνθεση φράσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν στίχους
«Κι ο βασιλιάς θα ν’ ένας άσχημος αράπης/, με χαλκάδες στα ρουθούνια και στ’ αυτιά/, με φτερά χρωματιστά, στο κούτελο/, κι όταν θα γελάει,
τη νύχτα, με τα φώτα/, τα δόντια του θ’ αστράφτουν σουβλερά/, και το
στόμα του θα. μοιάζει σαν πηγάδι/.»
4) ακόμα και με τη χρήση επιδοτικών, ερωτήσεων/απαντήσεων ή αντιθετικής σύνδεσης
«Θα μάς μιλήσει, σε μια γλώσσα φοβερή, χειρονομώντας και γουρλώνοντας τα μάτια – τόσο στρυφνή και τόσο φοβερή, που δε θα ξέρουμε κ’
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εμείς τι να του πούμε… Θα κάνουμε νοήματα, για να μάς λυπηθεί – κ’
εκείνος θα μουγκρίζει και θα σκούζει... Τώρα, τι θέλεις; Θέλεις ν’ ανάψουν
γύρω μας φωτιές, και να βαράνε κρόταλα και τούμπανα, για να μάς φάνε,
στο τέλος τής γιορτής, και να γλιτώσουμε με χίλιες πονηριές ή θέλεις να
μάς κάνουν βασιλιάδες; Θέλεις να μάς κάνουν βασιλιάδες ;.. Τότε θα μάς
φέρουν δυο κλαριά – δυο σκουπόξυλα, καλύτερα, μεγάλα – και θα μάς τα
βάλουν με το στανιό στο χέρι θα μάς κρεμάσουν χάντρες στο λαιμό, και θα
μάς πάνε, ίσα, στο θεό τους – ένα μεγάλο ξόανο, στη μέση, της πλατείας.
Θα μάς περικυκλώσουνε χορεύοντας και κάνοντας διάφορες γκριμάτσες,
και θα φωνάζουν, θα φωνάζουν, σαν τρελοί..»
5) και φυσικά με την ταυτόχρονη σύνθεση όλων των προαναφερομένων έχει κανείς την εντύπωση ότι διαβάζοντας οδηγείται σταδιακά σε ένα
crescendo που άλλοτε προωθεί και άλλοτε αποκορυφώνει και λύνει την
ιστορία:
«…Και μια νύχτα, ύστερ’ από καιρό, καθώς θα σεργιανάμε το γιαλό, θα
δούμε μακριά, κάποιον καπνό – και θα ν’ ένα καράβι της πατρίδας μας...
Θα πέσουμε στη θάλασσα, μ’ όλα μας τα στολίδια, και θα πάμε κολυμπώντας, στο καράβι. Κ’ εκείνο θα μας πάρει, και θα φύγουμε…»
Γ. στη θεματική —με την επιλογή θεμάτων και μοτίβων που επανέρχονται σταθερά στο έργο του:
1) Το θέμα του Καρναβαλιού και της μεταμφίεσης
«Και δεν χαιρόμουνα παρά το Καρναβάλι, με τ’ αθώα μασκαρέματά
του, και τ’ αναίμακτα κι ελεύθερά του γλέντια, και τις αισθητικές του
απολαύσεις.
»Και σήμερα ακόμα, που όλα αυτά τ’ αναπολώ μ’ αλλιώτικα αισθήματα, η νοσταλγία της Αποκριάς επιμένει πάντα στην ψυχή μου δυνατή,
ανωτέρα, κι αναλλοίωτη…»18
Κι αλλού:
«Διατηρώ ακόμα ζωηρό, έπειτ’ από την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς και το γλέντι της το εξωφρενικό, το παγερό συναίσθημα της έρημης,
νεκρής, βαρειάς και πένθιμης επόμενης Καθαράς Δευτέρας…. Και το
θέαμα της ξύλινης εξέδρας του Κομιτάτου της Αποκριάς, στην οδό Κοραή,
είτε στο Σύνταγμα, άδειας κι αξιοθρήνητης, γέμιζε, με την αντίθεσή της
προς τον χθεσινό πανζουρλισμό, θλίψη ανείπωτη και πένθος την καρδιά
μου! Κι αυτό το αίσθημα της νέκρας και του πένθους, κάθε τέτοια μέρα,
ταχτικά, με τυραννούσε, ακόμα και μεγάλον…»19
18 Γιάννης Παπακώστας, σ. 200.
19 Γιάννης Παπακώστας, σ. 83-4.
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Από το κείμενο Ο Τυχερός
«…Τότε παρουσιάστηκε ο άνθρωπος μπροστά του. Το πρόσωπό του
δε φαινότανε σχεδόν, κουκουλωμένος, καθώς ήταν, ως τη μύτη, με δυο
μάτια πονηρά, σατανικά —μάτια διαβόλου που γυρεύει λεία, ή πλουσίου
που ζητεί μια διασκέδαση…Τον σκούντησε με τρόπο στον αγκώνα. Μια
στιγμή, μετρηθήκαν με τα μάτια —ο ένας θλιβερός, κακοντυμένος, ο άλλος
ζωηρός, καλοθρεμμένος, με το παλτό του και τα πέτσινα τα γάντια του.»
Παρόλο που η πλοκή του κειμένου αυτού εξελίσσεται μια νύχτα Πρωτοχρονιάς, οπότε έχει νόημα και η τόσο μοιραία αναφορά στην τύχη και
τα περίεργα γυρίσματά της στη χαρτοπαιχτική μυθολογία και την ζωή
του ήρωα, η παρουσία του μυστηριώδους ανθρώπου στηρίζεται στην
αμφίεση και το ρόλο του που ενισχύεται από τις φράσεις «μάτια πονηρά,
σατανικά —μάτια διαβόλου που γυρεύει λεία, ή πλουσίου που ζητεί μια
διασκέδαση…».
2) Το θέμα της περιπλάνησης και των περιπετειών στη χώρα της «χιμαίρας» και της ουτοπίας
Ολόκληρο το Παραμύθι αναφέρεται σ’ αυτό ακριβώς.
«—Θέλεις, μικρούλη μου, εδώ που κουβεντιάζουμε, να ταξιδέψουμε
στη χώρα της χιμαίρας; Άσε τα παιχνιδάκια σου…
»Ετοιμάσου, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Η βάρκα, που θἄρθει να μας πάρει,
δε θἄναι τίποτ’ άλλο, παρά ένα θαυμάσιο κι’ αστραφτερό κοχύλι, που θα
λάμπει σα μαργαριτάρι…
»…Κι αφού γυρίσουμε και δούμε και χαρούμε, θα ’ρθεί μιαν ώρα που
θα ’ρθούμε πάλι πίσω. Τα φτερά θα πέσουν απ’ τις πλάτες μας —και θα
βρεθούμε πάλι στο σπιτάκι μας, καθιστοί, εγώ στην πολυθρόνα, και συ
καβάλλα, εκεί-δα, στα γόνατά μου, που μούδιασαν να σε κρατάνε τόσην
ώρα… Σύρε τώρα να βρεις τα παιχνιδάκια σου, που σε κοιτάνε παραπονεμένα, γιατί δεν τα πήρες, κ’ εκείνα, στο ταξίδι, το ταξίδι που κάναμε, μαζί,
στη χώρα της Μεγάλης Ουτοπίας —τη μεγάλη χώρα της Χιμαίρας, που ο
καθένας πασκίζει να τη βρει, αλλά κανένας άλλος δεν τη φτάνει, μόνο το
Παιδί κι’ ο Ποιητής…».
Είναι σαφές ότι μέσα από τα μοτίβα αυτά ο Λαπαθιώτης
I) ουσιαστικά ενστερνίζεται και υποδύεται ουαϊλδικούς και μαλλαρμεϊκούς ρόλους-πρότυπα, όπως τα αποκαλεί και ο Τάκης Παπατσώνης στο
δοκίμιό του «Ο Λαπαθιώτης μετέωρο και σκιά», που αποτελούν γι’ αυτόν
σχεδόν στοιχείο ταυτότητας·
II) οδηγείται σταδιακά στη διαμόρφωση 14 προσωπείων20 και
III) αποδίδει με τον προσωπικό του τρόπο όλες τις επιδράσεις που έχει
20 Τάκης Σπετσιώτης σσ. 58-62.
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δεχθεί από τη λογοτεχνία γενικά, κυρίως όμως από τους αρχαίους κλασικούς μέχρι τον Σαίξπηρ και τον Γκαίτε21 και διαμορφώνει μια πολύ γοητευτική ατμόσφαιρα που στηρίζεται αφ’ ενός στο λυρισμό και αφ’ ετέρου στο
τραγικό και τις ανατροπές.
Δεν υπάρχει πουθενά στο αρχείο του Λαπαθιώτη, που απόκειται στο
ΕΛΙΑ, καμία σημείωση —ή έστω ένδειξη από τον ίδιο— σχετική με την
αξιολόγηση του έργου του, όπως την είχε υπαινιχθεί στη συνέντευξη που
έδωσε στον Μπαστιά. Δεν είναι, λοιπόν, δυνατόν, ακόμα κι αν το θέλαμε,
να ανιχνεύσουμε, ως προς τα κείμενα Ο Τυχερός και το Παραμύθι, τις εκδοτικές προθέσεις του —πέραν των γνωστών δημοσιεύσεων των εν λόγω
κειμένων—, αλλά αυτό στην πραγματικότητα δεν μας προσθέτει τίποτε
στην προσπάθειά μας να κατατάξουμε, μάλλον να κατανοήσουμε καλλίτερα την ταυτότητα του έργου του Λαπαθιώτη.
Ο Τάκης Σπετσιώτης πιστεύει22 ότι και τα διηγήματα του Λαπαθιώτη, αν
και naiv ως προς την πλοκή ή τον μύθο, είναι σαφές ότι «προεκτείνουν κι
αυτά τη ‘λυρική’ αισθητική της ποιήσεώς του (έμμετρων και πεζών ποιημάτων) πίσω απ’ το προσωπείο του διηγήματος».23
Ο Τάκης Παπατσώνης πάλι θεωρεί πως το έργο του Λαπαθιώτη «αποτελείται από τραγούδια και πεζά τραγούδια δουλεμένα όλα μουσικά και
ανάγλυφα με τη φροντίδα μανιακού τεχνίτη»24.
Ο ίδιος πάντως ο Λαπαθιώτης ομολογεί: «Γράφω γιατί μ’ αρέσει· τίποτ’
άλλο».25
Ο Τυχερός και το Παραμύθι: τα χειρόγραφα

21 Για παράδειγμα: ο καλοντυμένος αλλά με μάτια σατανικά ήρωας του Τυχερού είναι η
σύνθεση του Λαπαθιωτικού Μεφιστοφελή. Ενώ το ταξίδι μέσα στη βάρκα-κοχύλι, στο
Παραμύθι, παραπέμπει σαφώς σε σκηνές έργων Τσαϊκόφσκι, ή στην αρχαία ελληνική
μυθολογία. Όσο για τα παράδοξα κι αλλόκοτα που συμβαίνουν, θα μπορούσε κανείς να
φανταστεί ότι ο Λαπαθιώτης έχει επηρεασθεί από τα Ομηρικά έπη ή την Αληθινή Ιστορία του Λουκιανού.
22 Ο ίδιος πιστεύει ότι: «έμμετρα ή πεζά ποιήματα δεν αποτελούσαν για τον Λαπαθιώτη
τίποτ’ άλλο από παραλλαγές πάνω στα ίδια θέματα και, κυρίως, πάνω στα ίδια τεχνικά
και μουσικά μοτίβα». Τάκης Σπετσιώτης, σ. 107.
23 Ό.π., σ. 107.
24 Τ. Κ. Παπατσώνης, «Ο Λαπαθιώτης μετέωρο και σκιά», περιοδ. Νέα Εστία, τόμος 35,
Αθήνα, Ιανουάριος 1944, σ. 86.
25 Η φράση από αυτόγραφο κείμενό του που απόκειται στο ΕΛΙΑ.
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Τάκης Σπετσιώτης, Χαῖρε Ναπολέων, Δοκίμιο για την τέχνη του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, 63 πεζά ποιήματά του και εικόνες του Άγγελου Παπαδημητρίου,
Άγρα, Αθήνα 1999.
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Κώστας Στεργιόπουλος, «Ένας Αθηναίος Ντόριαν Γκρέυ», Περιδιαβάζοντας, τόμος
Α΄, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1982, σ. 126.
Α. Β. Στρατής, «Πενήντα συν κάτι για τον Λαπαθιώτη», περιοδ. Ὁδός Πανός, Νο
79-80, Μάιος-Αύγουστος 1995.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ζητήματα της λογοτεχνίας των αρχών
του 20ού αι. (1900-1945):
Καβαφικές μελέτες

Οι καβαφικές τελετουργίες
και η πολιτισμική ταυτότητα του ελληνισμού
Έφη Πέτκου

Χαρακτηρίζοντας τον Καβάφη ως έναν «λόγιο Ρωμιό», ο Γ. Σεφέρης σημειώνει: «Έχω την εντύπωση […] πως υπάρχει στο εικονοστάσι που μας
δείχνουν τα ποιήματα του Καβάφη κάτι που αντιστοιχεί με τον καημό
που βλέπουμε στη δημοτική παράδοση για την καταστροφή της παλιάς
δόξας»1. Πράγματι, ο αλεξανδρινός ποιητής, υπερασπιζόμενος το ιδανικό
μιας διαχρονικής επιβίωσης του ελληνισμού βασισμένης στην «ποικίλη
δράση των στοχαστικών προσαρμογών» του2 και στην ευρεία διάδοση της
ελληνικής γλώσσας3, προβάλλει στην ποίησή του στοιχεία ενός παρακμασμένου, αλλά ζωντανού και διασκορπισμένου από άποψη ιστορική και
γεωγραφική ελληνικού πολιτισμού, που έχει ως επίκεντρο τη γενέτειρά
1
2

3

Γ. Σεφέρης, Ο Καβάφης του Σεφέρη (1984), 255.
Βλ. στ. 29 από το καβαφικό ποίημα «Στα 200 π.χ.» (1931). Ο Στρ. Τσίρκας παρατηρεί σχετικά: «Ο Καβάφης και πριν και μετά τα 1910 εκφράζει την εποχή του, κοιταγμένη μέσα από το πρίσμα ενός τομέα της: του παροικιακού ελληνισμού. Το σύμπλεγμα
Πρωτέας-ποικίλη δράση των στοχαστικών προσαρμογών, το μυστικό δηλαδή της επιβίωσης του ελληνισμού της διασποράς, το έκαμε πυρήνα της βιοθεωρίας του, όταν μετάθεσε τις ελπίδες της προέκτασής του μέσα στο χρόνο από το ηθικοκοινωνικό στάδιο
στο ποιητικό» («Ο Απατηλός Γέρος», Ο Καβάφης και η εποχή του, 1971, 440). Αλλά και
ο Γ. Βρισιμιτζάκης σημειώνει: «Την ηθική του Καβάφη, μια ηθική όχι δογματική, ηθική
καθαρώς συνειδήσεως του ατόμου, την βλέπομεν λοιπόν σφιχταγκαλιασμένη με μια
πολιτική διαγωγή προσαρμογής.» («Η Πολιτική του Καβάφη», Εισαγωγή στην ποίηση
του Καβάφη, 1993, 69).
Ο Γ. Π. Σαββίδης κάνει αναφορά σε «μια σειρά συνθέσεων του Καβάφη, οι οποίες έχουν,
εν μέρει ή εν όλω, αντικείμενο την γλωσσική ταυτότητα του Ελληνισμού», σημειώνοντας ότι «η σειρά αυτή ξεκινά στα 1893 με το ανέκδοτο «Επιτάφιον» και σταματάει στα
1931 με το ποίημα «Στα 200 π.χ.» – το προτελευταίο που ο Καβάφης επρόλαβε να τυπώσει σε μονόφυλλα» («Η Μεγάλη Ελλάδα του Καβάφη», Τράπεζα πνευματική, 1994,
240). Στα ποιήματα αυτά, που μαρτυρούν τον θαυμασμό του ποιητή για τη μητρική του
γλώσσα, διακηρύσσεται η ανωτερότητα της ελληνικής γλώσσας έναντι οποιασδήποτε
άλλης. Αλλά και με άλλη αφορμή ο Καβάφης υπογραμμίζει την παράδοση της ενότητας
της ελληνικής γλώσσας και προτείνει να «σπουδάζηται» «ουχί ως γλώσσα νεκρά, αλλά
ως ζώσα και πλήρης ακμής» («Ο καθηγητής Βλάκη περί της νεοελληνικής» στο Κ. Π.
Καβάφης, Πεζά, 1963, 42).
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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του, την Αλεξάνδρεια4.
Όψεις της πολιτισμικής ταυτότητας του ιδιότυπου αυτού καβαφικού
ελληνισμού διαγράφονται και κατά την ποιητική αναπαράσταση ελληνικών τελετουργιών ή τελετουργικών πρακτικών, που προέρχονται από
διαφορετικές ιστορικές περιόδους και παραδόσεις και μέσα από την
επανεγγραφή τους σε κείμενα ή έργα τέχνης αντικατοπτρίζουν τη «συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού»5. Οι τελετουργίες6, νοούμενες ως εθιμοτυπικές διαδικασίες συχνά με συμβολικό χαρακτήρα, έχουν λόγω της τελεστικής διάστασής τους7 μια αξιοσημείωτη θέση στην καβαφική ποίηση,
η οποία διακρίνεται, όπως είναι γνωστό, για τη θεατρικότητά της8. Έτσι,
στο καβαφικό ποιητικό σύμπαν αναπλάθονται όχι μόνο θρησκευτικές και
κοσμικές τελετουργίες, αλλά και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται
από ένα συγκεκριμένο τελετουργικό τυπικό.
Ο Καβάφης εύλογα συγκαταλέγεται στους εκφραστές ενός πρώιμου μοντερνισμού, όπως ο E. Pound, o T. S. Eliot, o W. B. Yeats και ο St.
Mallarmé, που επιχειρούν να προβάλλουν μέσα από το έργο τους τη διαλογική ή διαδραστική σχέση μεταξύ της τέχνης και διαφόρων τελετουργιών,
«αποσκοπώντας σ’ έναν ποιητικό και ιδεολογικό επαναχειρισμό των αρχέγονων ή “πρωτόγονων” τρόπων επικοινωνίας», προκειμένου να υπερβούν
την αίσθηση απομόνωσης και να θεμελιώσουν μια ορισμένη αίσθηση της
4
5
6

7

8

Βλ. κύκλο καβαφικών ποιημάτων της Δυτικής Ελλάδας ή της Μεγάλης Ελλάδας, ποιήματα ελληνο-περσικά ή Μηδικά, ελληνο-ρωμαϊκά και της Αλώσεως ή ελληνοτουρκικά.
Για το θέμα της ελληνικής πολιτισμικής συνέχειας βλ. Μ. Herzfeld, Ours Once More:
Folklore, Ideology and the Making of Modern Greece (1982).
Ο όρος ‘τελετουργία’ χρησιμοποιείται ως όρος ισοδύναμος προς τον ιδιαίτερα ευρύ και
περιεκτικό αγγλικό όρο ‘ritual’. Για τα διακριτικά γνωρίσματα των τελετουργικών εκδηλώσεων βλ. Δ. Γιατρομανωλάκης – Π. Ροϊλός, Προς μια τελετουργική ποιητική (2005),
29 και S. J. Tambiah, Culture, Thought and Social Action: An Anthropological Perspective
(1985), 128. Για την επισκόπηση διαφόρων ορισμών της τελετουργίας βλ. Sally Falk
Moore – Barbara G. Myerhoff, «Introduction. Secular Ritual: Forms and Meanings»,
Secular Ritual (1977), 3-24, καθώς και C. Bell, Ritual Theory, Ritual Practice (1992) και
του ιδίου Ritual: Perspectives and Dimensions (1997).
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι στις τελετουργίες ο ρόλος των συμμετεχόντων συμπίπτει
με τον ρόλο των θεατών. Για τον διττό ρόλο των συμμετεχόντων στις τελετές και την
τελεστική διάσταση των τελετουργιών βλ. S. J. Tambiah, Culture, Thought and Social
Action: An Anthropological Perspective, ό.π., 123-166. Βλ. ακόμη για τη σύνδεση της
τελετουργίας με το δράμα και γενικότερα το θέατρο: V. Turner, From Ritual to Theatre:
The Human Seriousness of Play (1982).
Όπως είναι γνωστό, η ποίηση του Καβάφη χαρακτηρίστηκε ως δραματική από πολλούς
κριτικούς (Φ. Μεντζελόπουλο, Τ. Μαλάνο, Αχ. Παράσχο, Τ. Άγρα, F. M. Pontani, Γ.
Πράτσικα κ.ά.). Βλ. ενδεικτικά Ι. Α. Σαρεγιάννης, «Το δράμα στην ποίηση του Καβάφη»,
Σχόλια στον Καβάφη (2005), 51-79 και Κ. Θ. Δημαράς «Η ηθοποιία του Καβάφη» (1933),
Σύμμικτα, τ. Γ΄ (1992), 59-66.
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συνέχειας9. Με την ανανεωτική αυτή χρήση ενός τελετουργικού κώδικα
επικοινωνίας σε ποιητικές δοκιμές με μοντερνιστικό χαρακτήρα αξιοποιείται η αμεσότητα παραδοσιακών τρόπων συμβολικής επικοινωνίας και
ανανεώνεται η εμβέλειά τους, ενώ παράλληλα εκφράζεται η επιβεβλημένη
για τους μοντερνιστές αντίθεσή τους προς τους καθιερωμένους κανόνες
θεώρησης της πραγματικότητας και γενικότερα προς τις παγιωμένες λογοτεχνικές συμβάσεις.
Ι. Από τις τελετές που σχετίζονται με σημαντικά γεγονότα της ανθρώπινης ζωής: τη γέννηση, τον γάμο ή τον θάνατο και χαρακτηρίζονται
ως διαβατήριες10 στην καβαφική ποίηση αναφέρονται ή περιγράφονται
σχεδόν αποκλειστικά τελετές επικήδειες11. Παρά την αποστασιοποίησή
του από τη θανατολαγνεία των συγχρόνων του ρομαντικών ποιητών, ο
Καβάφης δεν παραλείπει να εκφράσει τη μεταφυσική αγωνία του για το
τελεσίδικο γεγονός του θανάτου ήδη από τα χρόνια της νεότητάς του στα
ποιήματα «Φωνή από τη θάλασσα (αποκηρυγμένο, 1893) και «Εν τω κοιμητηρίω» (ανέκδοτο, 1893). Στο πρώτο από αυτά η στέρηση της τελετής της
ταφής και η αδυναμία σαβανώματος των νεκρών επιφέρουν την αγωνιώδη
μεταθανάτια περιπέτεια των ψυχών των θαλασσοπνιγμένων. Η χριστιανική αντίληψη της αιώνιας μετά θάνατον ζωής διασταυρώνεται στο συγκεκριμένο ποίημα με την αρχαιοελληνική αντίληψη για το αιώνιο μαρτύριο
των ψυχών στον Κάτω Κόσμο, όταν δεν δέχονται τις εθιμοτυπικές νεκρικές τιμές. Επιπρόσθετα, απαντούν θεματικά μοτίβα που σχετίζονται με το
χριστιανικό τελετουργικό τυπικό και αξιοποιούνται συστηματικά σε ποιήματα της ωριμότητας του Καβάφη, όπως είναι η παρηγορητική διάσταση
της χριστιανικής πίστης και η ανάπαυση της ψυχής του νεκρού ύστερα
από την καθιερωμένη χριστιανική επικήδεια τελετή12. Στο ποίημα «Εν
9

Δ. Γιατρομανωλάκης – Π. Ροϊλός, Προς μια τελετουργική ποιητική, ό.π., 60. Για την
αναθεώρηση της τελετουργίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μοντερνισμού βλ. J. Korg,
Ritual and Experiment in Modern Poetry (1995), ενώ για τις σχέσεις μεταξύ της τελετουργίας και της νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας βλ. M. Alexiou, After Antiquity:
Greek Language, Myth and Metaphor (2002).
10 Πρόκειται για τελετές των οποίων η δόμηση βασίζεται στο τριμερές σχήμα: αποχωρισμός, μετάβαση, μύηση ή επανένταξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελετές αυτές εντάσσονται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο μορφών πολιτισμικής επικοινωνίας που θεωρούνται
μεταιχμιακές, στις οποίες οι καθημερινές έννοιες του χρόνου, του χώρου και της τάξεως
ανατρέπονται (V. Τurner, The Anthropology of Performance, 1987, 24).
11 Απλή αναφορά στη χριστιανική βάπτιση γίνεται μόνο στο καβαφικό ποίημα «Από την
σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου» (1921).
12 Μartha Vassiliadi, «Le discours muet du corps: les jeunes morts de C. Cavafy», Le corps
dans la langue, la littérature, les arts et les arts du spectacle néo-hellénique (2005), 460. Βλ.
ακόμη Diana Haas, Le problème religieux dans l’œuvre de Cavafy (1996), 309-310.
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τω κοιμητηρίω», όπου αποτυπώνεται η φορτισμένη με έκδηλη θρησκευτικότητα εικόνα ενός χριστιανικού κοιμητηρίου, τον τρόμο μπροστά στο
άγνωστο του θανάτου μετριάζει η πίστη στο «έλεος του Ιησού» και η παρομοίωση του θανάτου με αιώνιο ύπνο, ενώ υπογραμμίζεται η σεμνότητα της
χριστιανικής επικήδειας τελετουργίας σε αντίθεση προς την αντίστοιχη
πομπώδη των ειδωλολατρών εθνικών.
Λεπτομερή στοιχεία της αρχαιοελληνικής επικήδειας εθιμοτυπίας εντοπίζονται και σ’ ένα άλλο νεανικό καβαφικό ποίημα του 1908 με τίτλο «Η
Κηδεία του Σαρπηδόνος»13. Η προετοιμασία του νεκρού ήρωα για τη μετάβασή του στον άλλο κόσμο και οι νεκρικές τιμές που του αποδίδονται,
οι οποίες περιλαμβάνουν τον καθαρισμό του πληγωμένου σώματος, τον
αρωματισμό και την ένδυσή του περιγράφονται με την εκζήτηση ενός
αισθητιστή ποιητή, οποίος γοητεύεται από την ομηρική περιγραφή των
αρχαιοελληνικών περιποιήσεων στο νεκρό σώμα.
Του ήρωος τον νεκρό μ’ ευλάβεια και με λύπη
σηκώνει ο Φοίβος και τον πάει στον ποταμό.
Τον πλένει από τες σκόνες κι απ’ τα αίματα·
κλείει τες φοβερές πληγές, μη αφίνοντας
κανένα ίχνος να φανεί· της αμβροσίας
τ’ αρώματα χύνει επάνω του· και με λαμπρά
Ολύμπια φορέματα τον ντύνει.
Το δέρμα του ασπρίζει· και με μαργαριταρένιο
χτένι κτενίζει τα κατάμαυρα μαλλιά.
Τα ωραία μέλη σχηματίζει και πλαγιάζει.
(Ποιήματα Α, 118, 11-20) 14

Και στο ποίημα αυτό η συσχέτιση του θανάτου με τον ύπνο, που απαντά
επίσης στη χριστιανική παράδοση, υποδηλώνεται από την παρουσία των
μυθολογικών προσώπων του Ύπνου και του Θανάτου. Επιπλέον, καταγράφεται με ακρίβεια η εθιμοτυπία της αρχαιοελληνικής επικήδειας τελετής, που περιλάμβανε επίσης τον θρήνο και τις σπονδές. Η προβεβλημένη
13 Το συγκεκριμένο ποίημα ανήκει στον κύκλο των εμπνευσμένων από τα έπη του Ομήρου
ποιημάτων του Καβάφη, στον οποίον ανήκουν επίσης τα ποιήματα «Πριάμου νυκτοπορία» (1893) και «Τα άλογα του Αχιλλέως» (1896).
14 Τα ποιητικά παραθέματα που χρησιμοποιούνται αντλούνται από τις ακόλουθες καβαφικές εκδόσεις: Ποιήματα A (1897-1918), Ποιήματα B (1919-1933), επιμ. Γ. Π. Σαββίδη,
Ίκαρος, Αθήνα 1995 (4η ανατύπωση της έκδοσης 31991) | Κρυμμένα ποιήματα 1877;1923, επιμ. Γ. Π. Σαββίδη, Ίκαρος, Αθήνα 1993 | Τα Αποκηρυγμένα. Ποιήματα και Μεταφράσεις, επιμ. Γ. Π. Σαββίδη, Ίκαρος, Αθήνα 1983 και Ατελή ποιήματα 1918-1932, επιμ.
Renata Lavagnini, Ίκαρος, Αθήνα 1994.
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στην αρχαιοελληνική πολιτισμική παράδοση ηρωική φύση του νεκρού δεν
υπογραμμίζεται ιδιαίτερα, ενώ έμφαση δίνεται κυρίως στη μεταμόρφωση
του νεκρού σώματος χάρη στις περιποιήσεις του θεού Απόλλωνα15. Έτσι, η
αφήγηση μιας αρχαιοελληνικής τελετουργικής πρακτικής από τον Όμηρο
και η μετέπειτα απεικόνισή της από άλλους καλλιτέχνες γίνεται αφορμή
για την ανάδειξη από τον Καβάφη των καλαισθητικών μορφικών λεπτομερειών του νεκρού σώματος16.
Στοιχεία του επικήδειου τελετουργικού τυπικού εντοπίζονται και
σε δύο όψιμα επικήδεια καβαφικά ποιήματα, και τα δύο του έτους 1929:
«Ωραία λουλούδια κι άσπρα ως ταίριαζαν πολύ» και «Μύρης· Aλεξάνδρεια του 340 μ.X.», στα οποία η περιγραφή της επικήδειας τελετής αποτελεί την αφορμή για την ποιητική αφήγηση μιας ατυχούς ιστορίας αγάπης.
Στο πρώτο ποίημα ο φακός της ποιητικής αφήγησης εστιάζει στη νεκρική
κάσα, που είναι στολισμένη με λευκά όμορφα άνθη, όπως ταιριάζει στη
νεαρή ηλικία και στην ομορφιά του νεκρού. Παρόμοια εστίαση στο φέρετρο απαντά και στο ατελές ποίημα «Την ψυχήν επί χείλεσιν έσχον» (1918),
όπου υπογραμμίζεται επίσης το συμβολικό λευκό χρώμα του και θίγεται ο αγνός και μοναχικός θρήνος της μάνας στην κηδεία του γιου της17,
στην οποία ο αφηγητής δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, όπως χαρακτηριστικά
επισημαίνεται.
Η προσωπική σχέση του αφηγητή με τον εκλιπόντα είναι εμφανής
και στο ποίημα «Μύρης· Aλεξάνδρεια του 340 μ.X.», όπου η χριστιανική
επικήδεια τελετή περιγράφεται με λεπτομέρειες και τονίζεται εμφατικά η
δυσχέρεια της συμμετοχής του σ’ αυτήν. Μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται
στο τυπικό της χριστιανικής τελετουργίας και στους συμμετέχοντες, ενώ
απεικονίζεται το μεγαλόπρεπο σκηνικό της, το οποίο αντιβαίνει στο σεμνό
χαρακτήρα χριστιανικών τελετουργιών. Παρά το γεγονός ότι καταγράφο15 Η θεματική του νεκρού σώματος που γίνεται μνημείο μιας εξιδανικευμένης ομορφιάς
απαντά και στα επιτάφια ποιήματα του Καβάφη. Βλ. για τα ποιήματα αυτά Λίζυ Τσιριμώκου, «Νεκρομαντική τέχνη – Η επιτάφια καβαφική ποίηση», Εσωτερική ταχύτητα.
Δοκίμια για τη λογοτεχνία (2000) και Μartha Vassiliadi, «Le discours muet du corps»,
ό.π.
16 Αξίζει να τονιστεί ότι κάθε μορφή τελετουργίας, η οποία προσδιορίζεται ως μια παραδοσιακά δομημένη επικοινωνιακή διαδικασία, βασίζεται στη χρήση και στην τυποποιημένη επανάληψη μορφικών συμβόλων, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη σπουδαιότητα της μορφής. Δ. Γιατρομανωλάκης – Π. Ροϊλός, Προς μια τελετουργική ποιητική,
ό.π., 55-60.
17 Ο θρήνος της μάνας για τον άδικο και απρόσμενο χαμό του γιου της εντοπίζεται και
στο ποίημα «Αριστόβουλος» (1918), ενώ στο ποίημα «Πάρθεν» (ανέκδοτο, 1921)
απαντά ένας δημοτικός θρήνος της Αλώσεως από την Τραπεζούντα. Για τον ελληνικό
τελετουργικό θρήνο βλ. M. Alexiou, Ο τελετουργικός θρήνος στην ελληνική παράδοση
(2002).
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νται στιγμιότυπα από την κοινή ζωή του Μύρη και του ποιητικού υποκειμένου, δεν γίνονται ιδιαίτερα σχόλια για την εικόνα του νεκρού. Από την
άλλη, η ποιητική αφήγηση εστιάζει στην παρουσία ορισμένων γριών και
στις προσευχές των ιερέων με επικλήσεις του Ιησού Χριστού και της Παναγίας, με χρήση του συμβόλου του σταυρού και με δεήσεις για τη σωτηρία και ανάπαυση της ψυχής του αποθανόντος18. Ωστόσο, η τυπολατρία
των παραβρισκόμενων χριστιανών κατά τη διάρκεια της τελετουργικής
αυτής διαδικασίας19, που επισφραγίζει την ενότητα ανάμεσά τους διευρύνοντας παράλληλα το χάσμα ανάμεσα στις δύο αντίρροπες θρησκευτικές
ομάδες των χρόνων διάδοσης του χριστιανισμού, τους «εθνικούς» και τους
«χριστιανίζοντες»20, αναγκάζει τον αφηγητή, που δεν είναι ομόθρησκος,
να αισθανθεί ότι είναι «ξένος πολύ» και να τραπεί σε φυγή. Στο συγκεκριμένο ποίημα, εκτός από την αποτυχημένη συμμετοχή του εθνικού αφηγητή
στη χριστιανική τελετουργία της κηδείας του Μύρη, περιγράφεται και η
εξίσου αποτυχημένη απόπειρα συμμετοχής του χριστιανού Μύρη σε τελετουργικές θρησκευτικές εκδηλώσεις της εθνικής ομήγυρής του21.
Στις επικήδειες τελετές που αναπλάθονται στην καβαφική ποίηση
απαντούν στοιχεία ενός παρακμιακού και μεταιχμιακού ελληνικού πολιτισμού, που θεμελιώνεται στην αφομοίωση αξιών από διαφορετικές ιστορικές παραδόσεις. Η πίστη στη μεταθανάτια ζωή και στην αναγκαιότητα της
επικήδειας εθιμοτυπίας, η θεώρηση του θανάτου ως αιώνιου ύπνου, και η
μέριμνα για την καλαισθητική εικόνα του νεκρού πριν από τη μετάβασή
του στον άλλο κόσμο, όπως και ο τελετουργικός θρήνος ή η προσευχή
για την ψυχική γαλήνη των αποθανόντων αποτελούν δεδομένα αυτής της
πολλαπλώς διαστρωματωμένης πολιτισμικής παρακαταθήκης που αφομοιώνονται στα καβαφικά ποιήματα.
ΙΙ. Προβάλλοντας στην ποίησή του την πάλη για την επιβίωση των
ελληνικών πολιτισμικών αξιών μπροστά στις επερχόμενες ιστορικές αλλα18 Το θεματικό μοτίβο της τελετουργικής προσευχής είτε για την ανάπαυση του ψυχής του
αποθανόντος είτε για την αναζήτηση παρηγοριάς, ανακούφισης και σωτηρίας απαντά
και στα καβαφικά ποιήματα «Ιερεύς του Σεραπίου» (1926), «Δέησις» (1898), «Η αρρώστια του Κλείτου» (1926) και «Αθανάσιος» (ατελές, 1920).
19 Το θέμα των τύπων στο ποίημα σχολιάζεται από τους Ι. Α. Σαρεγιάννη (Σχόλια στον
Καβάφη, ό.π., 99-103), Ε. Κeeley (Η Καβαφική Αλεξάνδρεια, εξέλιξη ενός μύθου, 1991,
181-184).
20 Η μετοχή «χριστιανίζων» υποδηλώνει ροπή προς μια ορισμένη θρησκευτική συμπεριφορά και όχι ολοκληρωμένη μεταστροφή του προσώπου. Βλ. σχετικά Γ. Δάλλας, Ο
Ελληνισμός και η Θεολογία στον Καβάφη (1986), 56-57 και Diana Haas, «Θρησκευτικές
μεταστροφές στην Αλεξάνδρεια του Καβάφη», Η ποίηση του κράματος. Μοντερνισμός
και διαπολιτισμικότητα στο έργο του Καβάφη (2000), 47-65.
21 Diana Haas, «Θρησκευτικές μεταστροφές στην Αλεξάνδρεια του Καβάφη», ό.π., 60.
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γές, ο Καβάφης εστιάζει στην αντιπαράθεση ανάμεσα στη χριστιανική και
την αρχαιοελληνική παράδοση22, αντιπαράθεση η οποία γίνεται ιδιαίτερα
έκδηλη στο διάστημα της τρίχρονης βασιλείας του Ιουλιανού (361-363
μ.Χ.), όταν η χριστιανική ελληνική κοινωνία απειλείται από τον μισαλλόδοξο παγανισμό του23. Ωστόσο, όπως τονίζει ο Ε. Keeley, «ο Καβάφης
βλέπει την ειδωλολατρία (τουλάχιστον του είδους του Ιουλιανού) σαν
έδρα του πουριτανικού αυταρχισμού, ενώ απεναντίας ο πρώιμος χριστιανισμός, αν και χρωματίζεται ολοένα και περισσότερο από την ευσέβεια, είναι
αρκετά ανεκτικός κι ελαστικός [...], ώστε να επιτρέπει τον “περιλάλητο”
και απόλυτα καλαίσθητο βίο που σέβεται ο μυθικός κόσμος του ποιητή»24.
Η ειρωνική στάση του Καβάφη απέναντι στην αποστασία του Ιουλιανού γίνεται αντιληπτή καταρχήν στο ανέκδοτο ποίημά του «Ο Ιουλιανός
εν τοις Μυστηρίοις» (1896)25, όπου περιγράφεται με τονισμένο μυστικιστικό χαρακτήρα η θρησκευτική τελετή μύησης του Ιουλιανού στα αρχαία
ελληνικά μυστήρια. Ιδιαίτερο βάρος στην περιγραφόμενη τελετουργία, που αποτελεί ένα είδος διαβατήριας τελετουργίας αντίστοιχης προς
το χριστιανικό βάπτισμα, καθώς επιδιώκεται η μέθεξη με το θείο, δίνεται
στους μύστες, στους σκόπιμα αποκαλούμενους από τον ποιητή «Έλληνας
αθέους». Όταν ο μυούμενος, τρομοκρατημένος από ξαφνικές «δόξαις και
μεγάλα φώτα» στο σκοτεινό χώρο της τελετής, καταφεύγει στο σημείο του
σταυρού για να αντιμετωπίσει τον φόβο του και οι «άϋλες μορφές» εξαφανίζονται, εκείνοι σπεύδουν να ειρωνευτούν την πίστη του στην ισχύ του
σταυρού και καταφέρνουν να τον μεταπείσουν.
Στοιχεία της ελληνικής τελετουργικής θρησκευτικής ζωής, τόσο της
χριστιανικής όσο και της ειδωλολατρικής, εντοπίζονται διάσπαρτα στον
κορμό της καβαφικής ποίησης, προβάλλοντας μιαν «ελληνοχριστιανική»
πολιτισμική στρωματογραφία. Έτσι, στο όψιμο καβαφικό ποίημα «Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία» (1924) θίγονται τόσο «Η θεουργίες κ’ η επισκέψεις
στους ναούς | των εθνικών» όσο και μια εκκλησιαστική τελετουργία, η
22 Για τη διάσταση και τον συγκρητισμό των δύο αυτών βιοθεωριών βλ. Γ. Δάλλας, «Ο
Ιουλιανός και η διάσταση των δύο κόσμων στον Καβάφη», Η ποίηση του κράματος, ό.π.,
67-80.
23 Για τα δώδεκα καβαφικά ποιήματα του Ιουλιανού βλ. G. W. Bowersost, «The Julian
Poems of C. P. Cavafy» (1981), 89-104.
24 Ε. Keeley, «Ο κόσμος του ελληνισμού», Η Καβαφική Αλεξάνδρεια, εξέλιξη ενός μύθου,
ό.π., 143-176: 164. Στο συγκεκριμένο μελέτημά του ο Keeley σχολιάζει «την καβαφική
ροπή προς τον ελληνικό τρόπο ζωής, που τόσο εκτιμάει την καλλιτεχνική επιδεξιότητα,
την κομψότητα, τα νιάτα, την ομορφιά και την ελληνική γλώσσα» (144).
25 Το συγκεκριμένο ποίημα είναι το μόνο που διασώθηκε από τα ποιήματα της θεματικής
ενότητας καβαφικών ποιημάτων με τίτλο «Αι αρχαί του Χριστιανισμού». Βλ. σχετικά
Diana Haas, «Αι αρχαί του Χριστιανισμού. Ένα θεματικό κεφάλαιο του Καβάφη» (1983),
589-608.
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οποία χαρακτηρίζεται από την ευλάβεια και τη «χριστιανική ευσέβεια» των
συμμετεχόντων. Ενώ η θαυματουργή και σωτήρια δύναμη του σταυρού,
που αποτελεί τη βάση της χριστιανικής λαϊκής παράδοσης, υπογραμμίζεται
έντονα και στο ποίημα «Μεγάλη συνοδεία εξ ιερέων και λαϊκών» (1926)26,
όπου αναπαράγεται με πιστότητα η εθιμοτυπία μιας ετήσιας χριστιανικής
εορτής, που τελείται στην πόλη της Αντιόχειας με ιδιαίτερη λαμπρότητα,
όταν έρχεται το τέλος της βασιλείας του «μιαρότατου» και «αποτρόπαιου»
Ιουλιανού:
Στης επιβλητικής, μεγάλης συνοδείας την αρχή
ωραίος, λευκοντυμένος έφηβος βαστά
με ανυψωμένα χέρια τον Σταυρόν,
την δύναμιν και την ελπίδα μας, τον άγιον Σταυρόν.
[…] Προχωρεί
ο άγιος Σταυρός. Εις κάθε συνοικίαν
όπου εν θεοσεβεία ζουν οι Χριστιανοί
φέρει παρηγορίαν και χαρά:
βγαίνουν, οι ευλαβείς, στες πόρτες των σπιτιών τους
και πλήρεις αγαλλιάσεως τον προσκυνούν την δύναμιν, την σωτηρίαν της οικουμένης, τον Σταυρόν.(Ποιήματα Β, 59, στ. 5-8, 13-19)

Από την άλλη, το εκκλησιαστικό τελετουργικό τυπικό της χριστιανικής
θείας λειτουργίας, που ανάγεται στη βυζαντινή πολιτισμική παράδοση του
ελληνισμού αναπαρίσταται ποιητικά με ιδιαίτερη θέρμη από την πλευρά
του ποιητικού υποκειμένου στο ποίημα «Στην εκκλησία» (1912):
Εκεί σαν μπω, μες σ’ εκκλησία των Γραικών·
με των θυμιαμάτων της τες ευωδίες,
με τες λειτουργικές φωνές και συμφωνίες,
τες μεγαλοπρεπείς των ιερέων παρουσίες
και κάθε των κινήσεως τον σοβαρό ρυθμόλαμπρότατοι μες στων αμφίων τον στολισμόο νους μου πιαίνει σε τιμές μεγάλες της φυλής μας,
στον ένδοξό μας Βυζαντινισμό.
(Ποιήματα Α, 52, στ. 1-11)
26 Το ποίημα αποτελεί κατοπινή μορφή ενός προηγούμενου ποιήματος με τίτλο «Ο Σταυρός» (1917) που δεν διασώθηκε και ανήκει στη θεματική ενότητα με τίτλο «Αι αρχαί του
Χριστιανισμού».
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Ο όρος «βυζαντινισμός», που χρησιμοποιείται με θετική φόρτιση στο
τέλος του ποιήματος, όπως εύστοχα επισημαίνει η D. Haas, «αντιστοιχεί
σε μία σύνθεση ταυτόχρονα “ελληνοανατολική” και […] “ελληνοχριστιανική”, στη δημιουργία της οποίας η εκκλησία έπαιξε τον κύριο ρόλο»27.
Υπογραμμίζεται ο καλαισθητικός διάκοσμος της εκκλησίας, καθώς και η
λαμπρότητα, η μεγαλοπρέπεια και η σοβαρότητα της βυζαντινής λειτουργίας, «η οποία με τον συνθετικό της χαρακτήρα, εξασφάλισε, στο χώρο,
την ένωση των ποικίλων πληθυσμών της Αυτοκρατορίας, και, στο χρόνο,
τη συνέχεια του αρχαίου πολιτισμού ως τη σύγχρονη εποχή»28. Αξιοπρόσεκτη είναι επίσης η ιδιαίτερα επιμελημένη θεατρική σκηνοθεσία της αναπαριστώμενης θρησκευτικής τελετής, που οδηγεί στη διέγερση αισθήσεων,
όπως της όρασης, της ακοής και της όσφρησης και συνδέει το όραμα του
«ένδοξού μας Βυζαντινισμού» που προκαλείται μέσα στην εκκλησία με τη
νοσταλγική αναπόληση αισθητικών και αισθησιακών ιδανικών29.
Ο καβαφικός αισθητικός ιδανισμός διαγράφεται ανάγλυφα και σε
σκηνές της διονυσιακής λατρευτικής τελετουργίας της αρχαιοελληνικής
πολιτισμικής παράδοσης που αναπαρίστανται στα ποιήματα «Η συνοδεία του Διονύσου» (1907) και «Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» (1911). Στο
πρώτο ποίημα πηγή έμπνευσης αποτελεί η έξοχη καλλιτεχνική απεικόνιση
σε «παριανό μάρμαρο» της πομπής του θεού Διονύσου και της συνοδείας
του, που προχωρούν με αναμμένη λαμπάδα και ταυτόχρονα παραδίνονται
στην οινοποσία, στη μέθη και στο τραγούδι:
[…] Στο πλάγι του Ακράτου
η Μέθη χύνει στους Σατύρους το κρασί
από αμφορέα που τον στέφουνε κισσοί.
Κοντά των ο Ηδύοινος ο μαλθακός,
τα μάτια του μισοκλειστά, υπνωτικός.
27 D. Haas, ««Στον ένδοξό μας βυζαντινισμό»· σημειώσεις για έναν στίχο του Καβάφη»,
Πρακτικά Τρίτου Συμποσίου Ποίησης (1984), 189-190.
28 D. Haas, ««Στον ένδοξό μας βυζαντινισμό»· σημειώσεις για έναν στίχο του Καβάφη»,
ό.π., 191.
29 Η ίδια αυτή διέγερση των αισθήσεων στο πλαίσιο μιας θρησκευτικής τελετής ή τελετουργικής εορτής που έχει ωστόσο τις καταβολές της στην ελληνική ειδωλολατρική
παράδοση εντοπίζεται και σε άλλα καβαφικά ποιήματα, όπως στα ποιήματα «Οι Ταραντίνοι διασκεδάζουν» (αποκηρυγμένο, 1898) και «Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» (1916), καθώς επίσης στα ποιήματα «Ποσειδωνιάται» (ανέκδοτο, 1906) και «Είγε
ετελεύτα» (1920), όπου γίνεται λόγος αντίστοιχα για τελετές «ωραίες» και «καλαίσθητες ελληνικές». Βλ. σχετικά D. Haas, «“Στον ένδοξό μας βυζαντινισμό”· σημειώσεις για
έναν στίχο του Καβάφη», ό.π., 190. Το ίδιο συμβαίνει και στο ποίημα «Σαμ ελ Νεσίμ»
(αποκηρυγμένο, 1892), που βγαίνει από τη μουσουλμανική παράδοση.
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Και παρακάτω έρχοντ’ οι τραγουδισταί
Μόλπος κ’ Ηδυμελής, κι ο Κώμος που ποτέ
να σβύσει δεν αφίνει της πορείας την σεπτή
λαμπάδα που βαστά· και, σεμνοτάτη, η Τελετή.(Ποιήματα Α, 35, στ. 6-14).

Από την άλλη, στο ποίημα «Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» ο «αόρατος»
θίασος του προστάτη θεού που περνά «με μουσικές εξαίσιες, με φωνές»
επιτρέπει την ύστατη υπόμνηση της ηδονής λίγο πριν την έλευση του
τέλους του Αντωνίου κι εντέλει «φέρνει μήνυμα θανατερό που αφορά
τον κάθε άνθρωπο, άσχετα από την κοσμική επιτυχία ή αποτυχία του»30,
ανατρέποντας με τον τρόπο αυτόν την εορταστική ευφορία της διονυσιακής λατρευτικής τελετουργίας.
ΙΙΙ. Σε ορισμένα ποιήματα του Καβάφη με έκδηλη ειρωνική αιχμή
ανατρέπεται επίσης εσκεμμένα ο επίσημος εορταστικός χαρακτήρας δημόσιων κοσμικών τελετών. Ενδεικτικά τέτοια ποιήματα είναι δύο ποιήματα
του κύκλου των καβαφικών ιστορικών ποιημάτων που είναι εμπνευσμένα
από την κοσμοϊστορική τομή του 31 π.χ.31: «Αλεξανδρινοί βασιλείς» (1912)
και «Το 31 π.χ. στην Αλεξάνδρεια» (1924). Στο πρώτο από τα ποιήματα
αυτά αναπλάθεται η λαμπερή και πολυτελής τελετή νομής στην Κλεοπάτρα και στους γιους της των χωρών που κάποτε εξουσίαζε ο Έλληνας
στρατηλάτης Μεγαλέξανδρος32 και φωτίζεται ιδιαίτερα η ενθουσιώδης
στάση του κοινού της τελετής, του όχλου των Αλεξανδρινών που μαζεύτηκαν «μες στη λαμπρή παράταξι των στρατιωτών»33. Αλλά και στο δεύτερο
ποίημα περιγράφεται μια παράλογη επινίκια τελετή, που πραγματοποιείται χάρη στις ψεύτικες διαδόσεις για νίκη του Αντωνίου στη ναυμαχία του
Ακτίου, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη του κοινού για συμμετοχή του σε
συσπειρωτικές τελετουργίες που απομακρύνουν από τη ζοφερή αλήθεια.
Την ειρωνική πολιτική προοπτική του ποιήματος «Αλεξανδρινοί βασιλείς» αποκαλύπτει η γνώση της τραγικής τύχης των πρωταγωνιστών της
30 Γ. Π. Σαββίδης, «Διαβάζοντας τρία “σχολικά” ποιήματα», Μικρά Καβαφικά, τ. Α΄,
(1996), 196-197.
31 Τον κύκλο αυτόν αποτελούν το ανέκδοτο ποίημα «Το Τέλος του Αντωνίου» και τα ποιήματα: «Αλεξανδρινοί Βασιλείς», «Καισαρίων», «Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια» και «Εν
δήμω της Μικράς Ασίας» (Γ. Π. Σαββίδης, «Διαβάζοντας τρία “σχολικά” ποιήματα»,
ό.π., 190 και 197).
32 Πρόκειται για ένα ιστορικό συμβάν του 34 π.Χ. που επέφερε τη μοιραία αναμέτρηση
στη ναυμαχία στο Άκτιο το 31 π.Χ.
33 Βλ. Ι. Α. Σαρεγιάννης, «Ο Καβάφης άνθρωπος του πλήθους», Εισαγωγή στην ποίηση
του Καβάφη, ό.π., 179-190.
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τελετής και ενισχύει η αξιοπρόσεκτη έμφαση που δίνει ο Καβάφης στο
«παρουσιαστικό» με λανθάνουσα αισθησιακή διάσταση των μοναρχών34.
Πίσω από την ειρωνική έμφαση που δίνεται από τον Καβάφη στην επίσημη
και μεγαλεπήβολη αμφίεση των κοσμικών αρχόντων, η οποία συχνά
εξαπατά και δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα, λανθάνουν πτυχές
μιας ασκητικής βιοθεωρίας της χριστιανικής πολιτισμικής παράδοσης,
βασισμένης σε αρετές όπως η σεμνότητα, η ταπεινότητα και η απάρνηση
των κοσμικών μεγαλείων35. Παρόμοια, και στο ποίημα «Από υαλί χρωματιστό» (1925)36 περιγράφεται μια ανατρεπτική τελετή στέψης βυζαντινών
αυτοκρατόρων, του Ιωάννη Καντακουζηνού και της Ειρήνης, στην οποία
χρησιμοποιείται στέμμα διακοσμημένο με κομματάκια από «υαλί χρωματιστό», που «μοιάζουνε […] | σαν μια διαμαρτυρία θλιβερή | κατά της άδικης
κακομοιριάς των στεφομένων» (Ποιήματα Β, 50, στ. 10-12).
Η προσήλωση αυτή του ποιητή σε σκηνοθετικές επιλογές που επιτρέπουν μια ανατρεπτική παρουσίαση παραδοσιακών συμβάσεων με συμβολικό χαρακτήρα ορισμένων κοσμικών τελετουργιών συνιστά μέρος μιας
απόπειρας παρωδιακής ανάπλασής τους με απώτερο στόχο την ανάδειξη
της κενότητάς τους. Παρόμοιες ανατροπές γίνονται αντιληπτές και κατά
την ποιητική αναπαράσταση ελληνικών εορτών που τελούνται με τη
συμμετοχή των μελών της κοινότητας των Ελλήνων της Μεγάλης Ελλάδας στα ποιήματα «Τιμόλαος ο Συρακούσιος» (αποκηρυγμένο, 1894), «Οι
Ταραντίνοι διασκεδάζουν» (αποκηρυγμένο, 1898) και «Ποσειδωνιάται»
34 Το ίδιο συμβαίνει και στα ποιήματα «Η Δυσαρέσκεια του Σελευκίδου» (1915) και
«Περιμένοντας τους Βαρβάρους» (1904). Στο πρώτο ποίημα προβάλλεται η διαλεκτική
ανάμεσα στην επίμονη τυπολατρία του Σελευκίδη, που υπερασπίζεται την πολιτική
σκοπιμότητα της καθιερωμένης βασιλικής εθιμοτυπίας, και στη συνειδητή ταπεινοφροσύνη του Λαγίδη, «που ήλθε για την επαιτεία» στη Ρώμη και στο δεύτερο «ο αυτοκράτωρ, οι ύπατοι και οι πραίτορες στολίζονται για να εντυπωσιάσουν τους σχεδόν παράκλητους κατακτητές τους». Βλ. σχετικά Γ. Π. Σαββίδης, «Διαβάζοντας τρία «σχολικά»
ποιήματα», ό.π., 200-202.
35 Χαρακτηριστικές περιπτώσεις καβαφικών ποιημάτων όπου είναι επίσης ευκρινής η
βιοθεωρία αυτή είναι το ποίημα «Μανουήλ Κομνηνός» (1915), όπου ο βυζαντινός αυτοκράτορας λίγο πριν την έλευση του τέλους του, που διαισθάνεται ο ίδιος παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις των αστρολόγων, φορά ενδύματα εκκλησιαστικά «κ’ ευφραίνεται
που δείχνει | όψι σεμνήν ιερέως ή καλογήρου» ή το ποίημα «Ο βασιλεύς Δημήτριος»
(1906), όπου ο Μακεδόνας στρατηγός απεκδύεται το βασιλικό ντύμα προτιμώντας την
«απελευθερωτική γύμνωση», όταν τον εγκαταλείπουν οι στρατιώτες του, για να ενταχθούν στο στρατό του αντιπάλου του, Πύρρου. Βλ. σχετικά Γ. Π. Σαββίδης, «Ένδυμα,
ρούχο και γυμνό στο σώμα της καβαφικής ποίησης», Μικρά Καβαφικά, τ. Α΄, ό.π., 227
και 229.
36 Το ποίημα ανήκει στον κύκλο των καβαφικών ποιημάτων του Ιωάννη Καντακουζηνού,
όπως και τα ποιήματα «Ο Ιωάννης Καντακουζηνός υπερισχύει» (1924), «Ο Πατριάρχης» (ατελές, 1925) και «Στα Φώτα» (ατελές, 1925).

Έφη Πέτκου

438

(ανέκδοτο, 1906)37. Οι εορτές αυτές, που είναι συνήθως λατρευτικές, με
την τήρηση ορισμένων τελετουργικών συμβάσεων που αντλούνται από
την αρχαιοελληνική παράδοση κι επιτρέπουν τη διαβίωση της ελληνικής
γλώσσας και των ελληνικών εθίμων καλλιεργούν μια αίσθηση ενότητας
μεταξύ των μελών της κοινότητας των Ιταλιωτών Ελλήνων38 κι εξασφαλίζουν την επαφή με τις ελληνικές ρίζες:
Το μόνο που τους έμενε προγονικό
ήταν μια ελληνική γιορτή, με τελετές ωραίες,
με λύρες και με αυλούς, με αγώνας και στεφάνους.
Κ’ είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής
τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται,
και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε,
που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι.
(«Ποσειδωνιάται», Κρυμμένα, 89, 4-10).

Ωστόσο, αναφορικά με τις εορτές αυτές, που λήγουν είτε μελαγχολικά
είτε απότομα, ο Γ. Σεφέρης επισημαίνει πως «μας κάνουν να αισθανόμαστε την καταστροφή που υποβόσκει»39, ενώ ο Γ. Π. Σαββίδης υπογραμμίζει
πως συνιστούν δράματα των οποίων «τόσο η ύβρις όσο και η κάθαρση […]
υπονοούνται» και στη σκηνοθεσία τους γίνονται εμφανείς αρκετές φορές
«θυμικές παραφωνίες»40. Με τον τρόπο αυτό υποδηλώνεται «το τραγικό
στοιχείο» της ταυτότητας του καβαφικού ελληνισμού, που παρουσιάζεται
αξεδιάλυτα συνυφασμένο «με την αίσθηση, που έχει [ο Καβάφης] μόνιμα
μέσα του, του εξευτελισμού και της φθοράς» 41.
Στα ποιήματα του Καβάφη, που έζησε στο πολυπολιτισμικό περιβάλλον
της Αλεξάνδρειας και υπήρξε κοινωνός μιας ζωντανής ελληνικής παράδοσης, σκιαγραφείται μια ελληνική πολιτισμική ταυτότητα που χαρακτηρίζεται αναπόφευκτα από την ετερογένεια42, την αντιφατικότητα και την
37 Για τον κύκλο των καβαφικών ποιημάτων που αναφέρονται στην αρχαία και μεσαιωνική Ιταλιώτικη Ελλάδα βλ. Γ. Π. Σαββίδης, «Η Μεγάλη Ελλάδα του Καβάφη», ό.π.,
233-246.
38 Ο Κeeley, σχολιάζοντας τη σημασία που έχει για τους Έλληνες της διασποράς η επαφή
με τις ελληνικές τους ρίζες, παρατηρεί πως «για έναν Έλληνα το ν’ αποκοπεί από την
ελληνική παράδοση των προγόνων του, από την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό
τρόπο ζωής, είναι ένα είδος πτώσης από τον παράδεισο» (Η Καβαφική Αλεξάνδρεια,
εξέλιξη ενός μύθου, ό.π., 151).
39 Γ. Σεφέρης, Ο Καβάφης του Σεφέρη, ό.π., 164.
40 Γ. Π. Σαββίδης, «Η Μεγάλη Ελλάδα του Καβάφη», ό.π., 237-238.
41 Γ. Σεφέρης, Δοκιμές, τ. Α΄ (1984), 511.
42 Στο σημείο αυτό αξίζει ίσως να παρατεθεί και η άποψη του Καβάφη για την ετερογένεια της πολιτισμικής παράδοσης του ελληνισμού: «Είναι αψυχολόγητο το να έχουμε
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τραγικότητα. Στα αντιφατικά στοιχεία της ταυτότητας αυτής, που αναδύονται μέσα από τις ποιητικά αναπαριστώμενες σκηνές κοσμικών ή θρησκευτικών τελετουργιών, συγκαταλέγονται τόσο η αναζήτηση της σύνδεσης
με το αρχαιοελληνικό παρελθόν, η ροπή προς τις αισθησιακές απολαύσεις,
και η ανάγκη μέθεξης με το θείο στο πλαίσιο μυστικιστικών ή ηδονιστικών λατρευτικών εκδηλώσεων, όσο και η πρόκριση μιας λιτής και ταπεινής
διαβίωσης χωρίς εντυπωσιασμούς, η έκφραση της θεοσέβειας και της ευλάβειας, στενά συνδεδεμένης με τη διαδεδομένη αντίληψη για την αιώνια
μεταθανάτια ζωή, η πίστη στη σωτήρια και θαυματουργή δύναμη της
προσευχής και του σταυρού, και τέλος η ανάγκη προάσπισης και προβολής
της αγνότητας, που συμβολίζεται από το λευκό χρώμα. Ωστόσο, παρά την
φανερή αντίφαση ανάμεσα στην αρχαιοελληνική-ειδωλολατρική και τη
χριστιανική παράδοση που διέπει τον πυρήνα της πολιτισμικής ταυτότητας
του καβαφικού ελληνισμού και ανάμεσα στην ηδονιστική και την ασκητική
βιοθεωρία που οι παραδόσεις αυτές αντιπροσωπεύουν, αναγνωρίζονται ως
υπέρτατες αξίες του η σεμνότητα και η καλαισθησία, απόλυτα συνταιριασμένες τόσο με τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής του ποιητή όσο και με τις αισθητιστικές αναζητήσεις του. Διατρανώνοντας με περηφάνια ο αλεξανδρινός
ποιητής πως ο ίδιος είναι «Ελληνικός» και όχι «Έλλην, ούτε Ελληνίζων»43,
αγωνίζεται με όπλο την απαράμιλλη ποιητική τέχνη του να υπερβεί την
πολύμορφη διαφορετικότητά του σ’ έναν κόσμο της διασποράς, προσεγγίζοντας, επιβεβαιώνοντας και φυσικά διαιωνίζοντας μια γοητευτική ελληνική ταυτότητα, η οποία, παρά την έκθεσή της στις προκλήσεις της πολιτισμικής ετερότητας, παρουσιάζεται εντέλει ως ανώτερη και αναμφισβήτητα
αξιοσέβαστη.
•

την απαίτησιν από ένα κράτος με τόσο μακραίωνη ιστορία να έχει μείνει ανεπηρέαστο
από εξωτερικούς παράγοντας, να έχει μείνει απόλυτα αμιγές. Είναι σαν να ζητούσαμε
από έναν άνθρωπο που έζησε μια ζωή, μακρά, γεμάτη δράσι κ’ εντατικά αποδοτική, να
είχε μείνει μακρυά από κάθε περιπέτεια, να μην είχε κάμει ποτέ του κραιπάλη, να μην
είχε ποτέ του ανακατωθεί με τα πιο απίθανα, με τα πιο ξένα προς αυτόν. Ίσως μάλιστα
το ανακάτωμα του αυτό να υπήρξε συντελεστικόν της ζωτικότητός του». Τη συγκεκριμένη άποψη του Καβάφη καταγράφει ο Γ. Α. Παπουτσάκης στο Κ. Π. Καβάφης, Πεζά,
ό.π., 48.
43 Πρόκειται για σχόλιο του ποιητή σε μια συζήτηση με τον Στρ. Τσίρκα, που καταγράφεται από τον Τ. Μαλάνο στο Περί Καβάφη (Συμπληρωματικά σχόλια) (1935), 56.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ζητήματα της λογοτεχνίας των αρχών
του 20ού αι. (1900-1945):
Σεφερικές μελέτες

Resisting Subsumption: Autobiographical discourse
as thought experiment in George Seferis’ Μέρες*
Theodoros Chiotis
Introduction
In my paper, I would like to discuss briefly how autobiographical discourse in Seferis’ Μέρες can be read as a thought experiment that
disrupts and calls into question conceps of self, subjectivity and temporality
as well as the powers of endurance of the self. German historian and philosopher Wilhelm Dilthey posited that autobiographical discourse is marked
by the desire to understand oneself in order to have a fuller life: it is an
extension of ordinary conceptions and mental activities.1 This understanding of oneself is based on the practice of writing and a cultivation of awareness of one’s reactive self. The poet notes to this effect:
“Demon de midi του Bourget. Κακό βιβλίο· όλο σπάγγους. Όμως
τελειώνει έτσι: ‘Il faut vivre comme on pense, sinon tôt ou tard
on finit par penser comme on a vécu’” (Evening, September 1
1925).


1

This paper is a modified version of my paper delivered at the 4th Conference of the European Society of Modern Greek Studies, Identities in the Greek World (from 1204 until
today).
Wilhem Dilthey, Selected Works Volume V: Poetry and Experience. Ed. Rudolf A. Makkreel
and Fritjhof Rodi. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1985, 143. Dilthey makes
this point when referring to Goethe’s Faust: “Goethe’s Faust is composed of moments of
the poet’s own life. This is generally his procedure. An event or story of general interest is
found for an inner lived experience. Their fusion occurs suddenly through inspiration,
and then a slow process of metamorphosis and completion of the discovered symbol
begins. For years he would press his sufferings and joys, the conflicts of his heart, and
his mind’s deepest agitations into the vessel of such an invented or real story. In many
cases this process would last for half his lifetime. The characterization process in Faust
is no exception. It is rather “the apotheosis of this art form. Goethe’s wonderful ability to
give the most sensitive expression to states of mind and their actual backgrounds, and
to visualize them in tropes, is apparent in his most hastily written notes as well as in his
lyric poems. He displays what moves him through the great trope of an action which
dresses even the most intimate lived experience in beautiful garments. He describes all
this with the transparency and purity of nature herself; never has anyone been more
truthful.”
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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The act of thinking investigates the forces and drives that have an effect
on one’s life; thought proves itself to be an act of resistance towards the
forces and events which structure and transform the subject despite itself:
“Γύρεψα να βρω τον απόντα. Έτυχε να πέσω σε στιγμές μεγάλου ενθουσιασμού και δύναμης, που μ’ άφηναν στο τέλος σαν
το δαρμένο σκυλί. Τώρα δεν ξέρω πια. Ιατρικά, θα μπορούσε να
μου πει κανείς ότι πρόκειται για βιολογικές διαθέσεις· θα ήταν
μεγάλη ανακούφιση αν μπορούσε κάποιος να με πείσει. Εκείνο
που ξέρω είναι ότι ο εαυτός μου δεν μπορεί να χωριστεί· οι πνευματικές μου κρίσεις είναι και σωματικές· και το αντίστροφο.
Είμαι μια μονάδα, και από αυτή τη μονάδα αντλώ τα υλικά της
δουλειάς μου που είναι και αυτά αδιαίρετα” (Thursday April 28
1932).

Subjectivity in Μέρες is a composite substance, an aggregate of vital
forces, habits and polychronic temporalities. The self in Μέρες is not a
determining principle itself; rather, it is determined by the convergence of
series of other subjectivities, other composite substances. Creation of self
and creation of the work of art thus burst forth from the folding in of inner
and outer world as the relation between them comes into being. Concepts
of identity and self are not only created but also contested and transformed
when the poet encounters forces subverting and challenging his identity
and his very being [“Ο φοβερός πόλεμος που κάνει η πλάση για να να μην
υπάρξει ο ποιητής” (Wednesday March 1st 1950)] or when these forces push
Seferis into meditating on the encounters which increase his capacity to act
in the world [“Τα κυκλάμινα όλο και πιο βαθύχρωμα καθώς προχωρούμε
προς το χειμώνα. Με περισσότερο χαρακτήρα. Κατά βάθος, ο ποιητής έχει
ένα θέμα: το ζωντανό σώμα του” (Tuesday November 6 1946)]. Continental philosopher Gilles Deleuze in his seminal work Difference and Repetition notes: “Something in the world forces us to think. This something is
an object not of recognition but of a fundamental encounter.”2 It is through
this encounter that the act of thinking becomes an act of experimentation:
“to think is to experiment, but experimentation is always that which is in
the process of coming about – the new, remarkable and interesting that
replace the appearance of truth and are more demanding than it”.3 Events
2
3

Gilles Deleuze, Difference and Repetition. Trans. Paul Patton. New York: Columbia
University Press, 1994, 139.
Gilles Deleuze & Felix Guattari, What is Philosophy. Trans. Hugh Tomlinson and

Autobiographical discourse as thought experiment in George Seferis’ Μέρες 447

Seferis recorded in his diary challenge him to reevaluate and recalibrate his
concepts of self, subjectivity and temporality as the poet comes to accept
the porous relationship that exists between himself and the world:
“Οι λεπτομέρειες που βυζαίνουν τις ώρες μας και τις ζωές μας,
τώρα που μόνο γενικές ιδέες θα ’πρεπε να ήταν βολετό να
συλλογίζεται κανείς· θέλω να πω αδρές ιδέες ή αδρά απογυμνωμένα συναισθήματα” (Tuesday November 24 1942).

It is because of this porous relationship that intuition leads the subject in
Μέρες beyond the state of mediated experience, that is to say representation,
to the conditions of real experience:4 “Πόσοι δε γυρεύουν μπουκαπόρτες
εκεί που δεν τις βλέπει κανείς· επειδή τις ξέρουν.” (Christmas 1948) It is
important to note that Μέρες do not simply document the complex events
that bring about the possibility of something new, they are the tool the
poet uses to break away from the habit of thinking about certain concepts
in a certain way, a discontinuity between stimulus and response hitherto
non-existent.

Autobiographical discourse and subjective revision: “…πελεκώντας τον
εαυτό μας, έτσι γράφουμε”
As late as 1967, Seferis was still having doubts regarding the role and use
of the diary to document his thoughts:
Ξύπνησα σήμερα πρωί με το λόγο του Λασκαράτου “…οι στοχασμοί μου είμαι εγώ”. Αναρωτιόμουν ποια γραφή είναι στ’ αλήθεια
εμείς, και ποιος μπορει να πει ποια είναι. Κάποτε μια λέξη ή μια
διόρθωση μπορεί να δείξει πολλά, κάποτε χρειάζεται να ιδεί
κανείς όλα τα γραφτά μας, και πάλι τούτα εξαρτώνται από το
χαρακτήρα του συγγραφέα και από το χαρακτήρα του μελετητή. Κι επειδή τούτο τον καιρό έχω στο νου τις ‘μέρες’ συλλογίζομαι ότι διόλου δε θα νόμιζα αυτές οι βιαστικές σημειώσεις είναι
εγώ περισσότερο από άλλα μου κείμενα. Έπειτα κρατώντας τις,
δε φρόντιζα προπάντων να σημειώνω τα σπουδαία (ό,τι κι αν
σημαίνει αυτό) αλλά περισσότερο τα άμεσα τα αυθόρμητα, τα
όσα έπεφταν στο μάτι μου. (October 15 1967)5
4
5

Graham Birchill. London: Verso, 1994, 111.
Gilles Deleuze, Bergsonism, Trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam, New York:
Zone Books, 1988, 27.
Seferis quoted in Χρονολόγιο-Εργοβιογραφία Γιώργου Σεφέρη [1900-1971], Metechmio:
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The poet doubts whether there can be a coincidence of the self ’s thoughts
and the thoughts recorded in the diary, which piece of writing is concomitant with himself and who can really say which piece of writing can verify
this coincidence.6 Seferis’ diary consists of random events if not intuitive
recording of events occurring in his life. The poet had noted as much in a
diary entry 27 years earlier:
“…ημερολόγιο δεν είναι διόλου όλες οι στιγμές μας, μήτε η
πεμπτουσία της ζωής μας, αλλά το σημάδι, σχεδόν τυχαίο, μιας
οποιαδήποτε στιγμής, κάθε τόσο, και όχι πάντα της σπουδαιότερης. Προσπαθώ να του πω πως κάνοντας έτσι, δε γράφει ημερολόγιο αλλά λογοτεχνία. ‘Γιατί θες να διαγράψεις μια στιγμή του
εαυτού σου;’ τον ρωτώ. Διστάζει και δεν απαντά: φόβος του
λογοτέχνη μήπως αφήσει πίσω του γραφτά που θα μπορούσαν
να τον παραμορφώσουν” (Sunday March 3 1940).

The act of keeping a diary thus depends on the perception of self and
other to make the decision regarding truth and falsity of self. In 1949 the
poet notes:
Έβαλα στο καθαρό καμιά πενηνταριά σελίδες του ’38-’39· με
κούρασαν περισσότερο παρά αν έγραφα ένα βιβλίο. Δουλειά
“δεύτερης ή τρίτης ζώνης”. Όμως και στα περασμένα, σε πολύ
πιο ζωντανούς καιρούς, μου έτυχε συχνά να σκεφτώ πώς έπρεπε
κάποτε ν’ αποφασίσω να την κάνω ή να τα κάψω αυτά τα σημειωματάρια. Δεν αφέθηκα στην άρνηση· δεν μ’ αρέσει ν’ αποκηρύχνω τον εαυτό μου ή να τον κρύβω· δεν πιστεύω πως με
απωθήσεις μπορεί να φτάσει κανείς πουθενά. Τώρα που αντιγράφω και, μπορώ να προσθέσω, ξαναδιαβάζω για πρώτη φορά,
συνέχεια από την αρχή, τις γραμμές αυτές που έγραψα όπως το
’φεραν οι περιστάσεις, σημειώνω ότι δεν πρόκειται για εξομολογήσεις, μήτε για προσπάθεια να υπογραμμίσω τα πιο αξιόλογα.
Μπορεί το ημερολόγιο να έχει κάποια συμμετοχή σ’ αυτά, όπως
κι ο εαυτός μου συμμετέχει σε ό,τι ζω. Αλλά δεν έχει ούτε καν
έφεση προς την πληρότητα. Είναι, το πολύ, τα ίχνη που αφήνει
6

Athens, 2002, 220.
Leibniz in Theodicy (1890) posits that the stability of the determined subject is guaranteed by God but in Seferis the existence of God is a rather complicated matter thus
complicating the stability of the subject.
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κανείς καθώς διαβαίνει. “Τα πατήματα στο χιόνι”, για να θυμηθώ
τη μουσική εκείνη του Claude-Achille· ίχνη από λίγες στιγμές
που δεν είναι πάντα οι πιο σημαντικές, αλλά οι πιο εύκαιρες·
εκείνες που έλαχαν. Έτσι υπάρχουν πολλά και μεγάλα χάσματα.
(Saturday June 4 1949)

Μέρες can thus be read as a recording of what Joyce called the “ineluctable modality”7 of living. It is important that we take into account not only
the historical circumstances surrounding the writing of said diary but also
the time the poet spent to write the diary, the time of day and season. All
these different temporalities infuse the writing of the diary. By opening up a
plurality of temporalities, something happens to the poet’s own temporality.
The poet comes to access different durations, different personal perceptions
of time: “a tear-off calendar has just as much time as a perpetual calendar,
although the time in question is not the same”.8 The poet, and to a certain
extent ourselves as readers, actively participate in the production of something different by opening up to the different temporalities folded in the
diaries.9 Seferis recognises that the diary presents an opportunity not only
to draw a cartography of the self but also to act on it. In both of the quoted
passages the poet reacts to the normativity and reification of personal experience as literary product whose ulterior motive is posterity or a reproduction of lived experience. The poet places the diary in an inbetween space
where it folds in both literary processes and lived experience to create a
discrete entity, self-enclosed and complete in itself.10 The diary is not to be
seen as a supplement to the poet’s literary production but as an instrument
to facilitate the poet’s contact with experiences outside himself but also a
framework to be used in order to comprehend the resulting assemblages
and constructions of self. The diary for Seferis is not a literary undertaking but rather a panopticon of the self ’s random encounters with the forces
outside itself and the effects of the outside on self. It is important that the
diary is dissociated from memory and acts as a tool to associate the habit
of writing with the self and as a reminder to remain associated with one’s
mentors. The self is the result of habit.
7
8

James Joyce, Ulysses, London: Penguin, 2000, 45.
Gilles Deleuze & Felix Guattari, A Thousand Plateaus. Trans. Brian Massumi. London:
Continuum, 2000, 261.
9 Simon O’ Sullivan, “The Production of the New and the Care of the Self ”, 91-103, in
Deleuze, Guattari and the Production of the New. Ed. Simon O’Sullivan and Stephen
Zepke, London: Continuum, 2008, 99.
10 Cf. Fredric Jameson, The Modernist Papers. London: Verso, 2007, 185.
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Κυριακή 5 Ιουνίου 1949: “Δεν τον φανταζόμουν τόσο επίπονο
αυτόν τον γυρισμό στο ημερολόγιο, που γράφονταν μόνο για να
κρατήσω τη συνήθεια της πένας (κυρίως στα πιο βαριά χρόνια
της δημόσιας υπηρεσίας) και για να θυμάμαι τους δασκάλους
μου. Βράδυ. Στα νιάτα μου είχα τη ροπή να σημειώνω τις στενάχωρες στιγμές. Ίσως να είναι πρόοδος που τώρα λυπούμαι παρατηρώντας πως η διαστολή της χαράς δε μ’ έσπρωχνε εύκολα
προς το χαρτί.”

Seferis in this way is attempting to preclude the construction of a literary work functioning as a supplement to his poet or others’ perception of
the poet’s identity. This is to say that the continuous narrative present of the
reminiscing autobiographical subject and subsequent narrative revision by
the subject often find their expression in an anxiety that the constructional
principles of a literary genre might contaminate the writing of the diary. In
the passage quoted Seferis had noted:
“Δεν αφέθηκα στην άρνηση· δεν μ’ αρέσει ν’ αποκηρύχνω τον
εαυτό μου ή να τον κρύβω· δεν πιστεύω πως με απωθήσεις
μπορεί να φτάσει κανείς πουθενά”.11

11 The full quote reads as follows: “Δεκαπέντε μέρες τώρα ξανάπιασα το ξεκαθάρισμα και
την αντιγραφή του ημερολογίου από το 1925 ως το τέλος του ’47. Τώρα είναι ο μόνος
τρόπος για να επιβάλω στον εαυτό μου κάποιαν άσκηση. Εδώ αισθάνομαι τόσο ελεεινά.
τόσο χωρίς ανάσα, που το έχω πάρει απόφαση πως μόνο μια μηχανή θα μπορούσε να
με κινήσει. Την έβαλα μπρος αυτή τη μηχανή τον περασμένο χειμώνα. Άθλιοι μήνες· το
ατελείωτο χιόνι που είχε καταντήσει βραχνάς, ανυπόφοροι πόνοι (ένας μήνας κρεβάτι)
και η πιο μεγάλη πίκρα που ένιωσα από δικό μου άνθρωπο. Έβαλα στο καθαρό καμιά
πενηνταριά σελίδες του ’38-’39· με κούρασαν περισσότερο παρά αν έγραφα ένα βιβλίο.
Δουλειά “δεύτερης ή τρίτης ζώνης”. Όμως και στα περασμένα, σε πολύ πιο ζωντανούς
καιρούς, μου έτυχε συχνά να σκεφτώ πώς έπρεπε κάποτε ν’ αποφασίσω να την κάνω
ή να τα κάψω αυτά τα σημειωματάρια. Δεν αφέθηκα στην άρνηση· δεν μ’ αρέσει ν’
αποκηρύχνω τον εαυτό μου ή να τον κρύβω· δεν πιστεύω πως με απωθήσεις μπορεί να
φτάσει κανείς πουθενά. Τώρα που αντιγράφω και, μπορώ να προσθέσω, ξαναδιαβάζω
για πρώτη φορά, συνέχεια από την αρχή, τις γραμμές αυτές που έγραψα όπως το ’φεραν
οι περιστάσεις, σημειώνω ότι δεν πρόκειται για εξομολογήσεις, μήτε για προσπάθεια
να υπογραμμίσω τα πιο αξιόλογα. Μπορεί το ημερολόγιο να έχει κάποια συμμετοχή
σ’ αυτά, όπως κι ο εαυτός μου συμμετέχει σε ό,τι ζω. Αλλά δεν έχει ούτε καν έφεση
προς την πληρότητα. Είναι, το πολύ, τα ίχνη που αφήνει κανείς καθώς διαβαίνει. “Τα
πατήματα στο χιόνι”, για να θυμηθώ τη μουσική εκείνη του Claude-Achille· ίχνη από
λίγες στιγμές που δεν είναι πάντα οι πιο σημαντικές, αλλά οι πιο εύκαιρες· εκείνες που
έλαχαν. Έτσι υπάρχουν πολλά και μεγάλα χάσματα – (change of paragraph) Τηλέφωνο·
πρέπει να φύγω· δεν προλαβαίνω να συμπληρώσω τη σκέψη μου” Saturday June 4 1949.
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The impulse of life narrators to relate their story is an impulse directed
towards, what Charles Taylor calls “epistemic gain”,12 that is to say, an
impulse directed towards “a new way of seeing things that constitutes a
gain over the previous one”.13 It has to be noted that the concept of “epistemic gain” implicitly emphasizes the importance of ethical gain as well.14
Epistemic gain and a fragmented, gap-ridden self are not mutually exclusive; if anything, fragmentation of self seems to be intensified by epistemic
gain but somewhat alleviated by the ethical gain in the process. Theotokas’
act of ripping up pages from his diary introduces artificial discontinuites
and blind spots in the narrative of the self ultimately resulting in the negation of any ethical and epistemic gain. The author’s search for something or
someone who can tell him which part of his writing coincides with himself
can be read as an ironic reversal of Mrs. Ψ, an acquaintance of Theotokas,
who could not experience a single feeling or emotional reaction without
her thinking how she would record this in her diary. Seferis in Μέρες avoids
solipsistic activity of this type by using the diary as an attempt to understand the causes of one’s experiences. Or to put differently, he sought to
understand that which determines us, and why it is that we act the way we
do.15 Seferis’ rejection of Theotokas’ diary practice is an attempt to “insist on
a further allegorical dimension in which writing is itself grasped as a figure
for sheer activity and for production as such” and not as a narrative prosthesis to the self.16 This is why Seferis’ personal diary is simply titled Μέρες
and not Ημερολόγιο: it is the days themselves unfolding in the text and not
simply a discursive representation of the days in the poet’s life. The days
are completed with their corrolary as they are reappropriated in a second
act which restore them as an experience for the first time.17 The days as the
whole of a life are made complete after the fact: the diaries do not refer to
a preconceived totality or if they do it is to an undefinable, peripheral one.
Gusdorf has noted that the diary is the life of its author itself, the original copy whose existence even when properly recounted would amount to
12 “We are convinced that a certain view is superior because we have lived a transition
which we understand as error-reducing and hence as epistemic gain”. Charles Taylor,
Sources of the Self: The Making of Modern Identity, Massachusetts: Harvard University
Press, 1989, 72.
13 David Parker, The Self in Moral Space: Life Narrative and the Good, Ithaca, NY: Cornell
University Press, 2007, 77.
14 Edward W. Lehman, “The Cultural Dimensions of The Active Society”, 23-52, in Wilson
McWilliams (ed.), The Active Society Revisited, New York: Rowman & Littlefield, 2005,
49.
15 O’Sullivan, 93.
16 Jameson, 186.
17 Ibid.
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nothing more than an approximate outline.18 A life thus is an inconceivable thing and the experiment of the diary is what will approximate the
very experience of life. Seferis has implied as much when he quoted Emily
Dickinson:
“ ‘Οι βιογραφίες μας μαθαίνουν προπάντων πως η ιστορία μιας
ζωής είναι κάτι ασύλληπτο’ (Emily Dickinson) – δε θυμάμαι πια
από πού το σημείωσα αυτό. Αλλά θα το έβαζα για επιγραφή στα
ημερολόγιά μου – και στην Ακρόπολη.” (Saturday February 25)
So, what are days for? We can never read the entirety of the diary all
at once. Every diary entry in Μέρες is a quasi-totality wherein the subject
is constituted by the points of view expressed and existing therein.19 The
“days” to which Seferis refers to in the title of his diary are these points
of view forming selves and experiences of time:20 past durations and new
ones are yoked together in the recording of these unfolding selves and
experiences (i.e. durations).21

Autobiographical discourse and temporality
Subjectivity is formed in time and it is only in time that one’s “undetermined existence is determinable”:22
“ Έχω πολλή δουλειά ακόμη, δουλειά που πρέπει να γίνει πάνω
στο πετσί μου. Αυτός είναι ο μπελάς. Χρειάζομαι καιρό και
βάσανο πολύ για να γράψω τα λίγα που γράφω” (24.10.1946).

The intensity of the undertaking collapses all ideas of interiority and
exteriority, body and thought but also mobilises the faculties of thinking,
18 Georges Gusdorf, Auto-Bio-Graphie: Lignes de vie 2. Paris: Edile Jacob, 1991, 158.
19 Daniel W. Smith,“Deleuze on Leibniz: Difference, Continuity, and the Calculus”, available at <http://www.gold.ac.uk/media/leibniz-paper.pdf>, 8. Smith also notes: “Instead
of a certain number of predicates being excluded from a thing in virtue of the identity of
its concept, each ‘thing’ is open to the infinity of predicates through which it passes, and
at the same time it loses its center, that is to say, its identity as a concept and as a self.”
20 Cf. Deleuze: “underneath the self which acts are little selves which contemplate and
which render possible both the action and the active subject. We speak of our ‘self ’
only in virtue of these thousands of little witnesses which contemplate within us: it is
always a third party which says ‘me’”. Gilles Deleuze, Difference and Repetition. Trans.
Paul Patton. London: Continuum, 2001, 75.
21 James Williams, “Ageing, Perpetual Perishing and the Event as Pure Novelty: Peguy,
Whitehead and Deleuze on Time and History, 142-160, in Deleuze and History, Ed.
Jeffrey A. Bell and Claire Colebrook, Edinburgh University Press: Edinburgh, 2009, 147.
22 Deleuze & Guattari 1994, 31.
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memory and sensibility. Seferis does not avoid the task and the process of
becoming a subject becomes inscribed on the body itself. Sensation replaces
form as the poetic subject undergoes a process of becoming wherein writing refers to a future that cannot yet be represented.23 “Αλλά πού θα είσαι
τη στιγμή που θα ’ρθει/εδώ σ’αυτό το θέατρο το φως;” Seferis asks in Επί
σκηνής ΣΤ. The character created is not a fixed self commemorated in the
diary, but rather the recording of the sensation and duration of memory. In
this manner, commemoration becomes fabulation.
As we have already noted, the passage of time and its effect on the (writing) subject and its environement is the (not so) occluded axis of all autobiographical texts. The diary is a grand illustration of the self ’s negotiation
with the “debris of a future”.24 “Προσπαθεί κανείς να βάλει κατά μέρος κάτι,
με χίλια βάσανα, για μια δύσκολη ώρα, για μιαν αρρώστια. Και τα λίγα
που βάζει στην τράπεζα εξατμίζουνται μόνα τους. Πρέπει να μάθουμε πως
δεν έχουμε τίποτε άλλο παρά τον εαυτό μας.” (Wednesday April 14 1943)
writes Seferis. We can only investigate time through its effects; as Elizabeth
Grosz astutely notes, “time is the paradoxical form of interiority without
itself being interior, the form of objects without being objective, the form
of subjects without being subjective (….), the form of matter without being
material”.25 So, is time a moth eating away at our finite duration or are we to
reconcile ourselves with time by revising and recreating our lives again in
the form of a literary narrative? Seferis when reading the line “όλα υπήρχαν
στο εξής με το μοναδικό σκοπό να γίνουνε κάποτε βιβλία” in Theotokas’
Μέρες Αργίας reacts somewhat abrasively:
“Θεέ μου, τι θλιβερή κατάσταση. Ο Τριβωνιανός είναι μπροστά
μας. Βλέπω τη ζωή μας από τα βάθη ως τα πέρατα των αιώνων
βαμμένη με τυπογραφική μελάνη, σαν ασφαλτωμένη λεωφόρο
το καλοκαίρι: λες να είναι έτσι; […] Τι δράμα και τι απόγνωση
και τι καλά που παθαίνει κάποτε κάποτε αναιμία ο στυλογράφος.
‘Ναθαναήλ, πότε θα κάψουμε όλα τα βιβλία!’, για να θυμηθούμε
τους δασκάλους μας.”26

The idea that one’s life exists only to be recovered and revised as
“dramatic patterns”27 in a narrative is another way of imposing normative
23 Cf. Constantin Boundas, “Intensity”, 131-2, in The Deleuze Dictionary. Ed. Adrian Parr.
Edinburgh University Press: Edinburgh, 2005, 132.
24 Phrase coined by Ernst Mach, quoted in Gusdorf, 160.
25 Elizabeth Grosz, Time Travels: Feminism, Nature, Power. Duke University Press, 2005, 3.
26 George Seferis & George Theotokas, Αλληλογραφία (1930-1966). Ed. G. P. Savvidis.
Ikaros: Athens, 1981, 49.
27 Francis R. Hart. “Notes for an Anatomy of Modern Autobiography”, 485-511, in New
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structures on one’s life and Seferis objects strongly to the idea. The characteristics and force of time and their effect on the subject are recorded in
Μέρες as an act of resistance to subjective reconversion. The subject asks:
What can I be? What can I do? What am I? What do I know? How can I
produce myself as a subject?28 The diary recalibrates the much desired but
often contested “unity of the subject and object of knowledge”29 in autobiographical discourse. The division of the subject in Seferis as a recurrent theme has been acknowledged by a number of scholars amongst
which Vayenas, Aggelatos, Dimiroulis. The tension generated by the duality of autobiographical discourse as a means of self-scrutiny and as writing
for public consumption30 is central to any discussion of autobiographical
narrative: it defines the form the autobiographical narrative will assume.
The diary revolves around the mythology of its coincidence and concomitance with the self and the duplication of existence by writing.31 To write
as a personal exercise by and for oneself is to be seen as an art of disparate
truth where fragments are unified through their subjectivation to the exercise of personal writing:32
“Σήμερα τελείωσα τη σύντομη ομιλία μου για το θάνατο του
Κωστή Παλαμά. Οι πρώτες λογοτεχνικές σελίδες που έγραψα
από τον περασμένο Ιούλιο. Κι αυτές στο γόνατο, όπως όλα εδώ.
Το πρωί, καθώς έγραφα στο στενόχωρο τραπεζάκι μου, ξέσπασα
σε ασυγκράτητους λυγμούς. Είναι αυτό που ονομάζω τώρα το
σύμπλεγμά μου της μουσικής: είτε πρέπει να κρατώ το φλασκί
των αισθημάτων καλά σφραγισμένο, είτε, αν τ’ ανοίξω, καταποντίζομαι σ’ ένα κυκλώνα συγκίνησης” (Sunday March 7 1943).

In Cavafy Seferis found a good example of this art of disparate truth:
“…όταν μιλά για μερικότητα, ο Κ. ένα πράγμα έχει στο νου του,
καθώς νομίζω, την αντικειμενικότητα. Και μ’ αυτή την αντικειLiterary History, vol. 1, issue 3, Spring 1970, 490.
28 Gilles Deleuze, Foucault, Trans. Seàn Hand. Minneapolis: University of Minnesota
Press, 2000, 114, 115.
29 Laura Marcus, Auto/biographical discourses: Theory, criticism, practice. Manchester
University Press: Manchester, 1994, 5.
30 Marcus, 18.
31 Michel Braud, La forme des jours: pour une poétique du journal personnel, Seuil: Paris,
2006, 234.
32 Michel Foucault, “Self-writing”, 207-222, in Ethics: Subjectivity and Truth – Essential
Works of Foucault 1954-1984. Ed. Paul Rabinow. Penguin: London, 2000, 212-3.
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μενικότητα, ο Κ. γράφει την ηθογραφία ή, αν επιμένουμε, την
ηθοποιία του κόσμου του. Ο Κ. δεν είναι ο άνθρωπος των μεγάλων ηθικών παραγγελμάτων, όπως έλεγα. Δεν πρόκειται να
βροντήσει, όπως ο Κεραυνός της Έρημης Χώρας: ‘δώσε, συμπάθησε, κυριάρχησε’, αλλά τα δεδομένα του προβλήματος: το
στέγνωμα των πηγών της συγκίνησης, τον πόθο του ξαναγεννημού, τα αισθάνεται απάνω στο κορμί του, ανθρωπομορφικά·
είναι Έλληνας και δεν έχει πίσω του τη μακριά παράδοση της
ηθικολογίας του κηρύγματος. […] Ο Κ. δεν δίνει υποθήκες· δίνει
τον εαυτό του στο έργο, και μ’ αυτόν τον τρόπο εικονίζει τον
κόσμο. Έτσι διατυπώνει ένα θεμελιώδες πρόβλημα της ζωής μας,
με μεγάλη καθαρότητα.. Δε διατυμπανίζει πεποιθήσεις· διατυπώνει τη συμπεριφορά ορισμένων στοιχείων της ζωής μας. Από εκεί
και πέρα, σ’ εμάς ανήκει να κρίνουμε και να βγάλουμε συμπεράσματα.” (Πόρος Αθήνα 46-47, μετά Τετάρτη 12 Απρίλη 1950)

This implied deliberate heterogeneity does not refer to a mythology of
part objects and fragments revolving around the last missing piece that will
glue back together all these pieces into a long-lost unity; if there is a totality
it is only peripheral, a unity added to these fragments as a new part, a part
that has been fabricated separately.33
Foucault when talking about the practice of the hypomnemata (individual notebooks serving as memory aids) notes that “through the interplay
of selected readings and assimilative wrting, one should be able to form an
identity through which a whole spiritual genealogy can be read”.34 We see
this interplay of selected readings occurring frequently in Μέρες; autobiographical discourse thus comes to act as a placeholder for identity and self.
Ιn “Eπί Σκηνής”, Seferis writes:
Πότε θα ξαναμιλήσεις;
Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας.
Σπέρνουνται γεννιούνται σαν τα βρέφη
ριζώνουν θρέφουνται με το αίμα.
Όπως τα πεύκα
κρατούνε τη μορφή του αγέρα
ενώ ο αγέρας έφυγε, δεν είναι εκεί
το ίδιο τα λόγια
33 Gilles Deleuze & Felix Guattari, AntiOedipus: Capitalism and Schizophrenia. Trans.
Robert Hurley, Mark Seem & Helen R. Lane. Routledge: London, 2004, 45.
34 Foucault, 214.
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φυλάγουν τη μορφή του ανθρώπου
κι ο άνθρωπος έφυγε, δεν είναι εκεί.

The Romantic ‘autonomous self ’ in Μέρες is replaced by the shape of a
self: a self that exists only within webs of interlocution.35 Hart reminds us
that “form in autobiographical discourse partakes in experimental fluctuation of both control and revelation and this experimental activity generates
a variety of controlled forms: the tensile forms of inner and outer, man and
mask, […] forms of stylistic and modal counterpoint […], anti-forms […]
playing against conventional expectations”.36 The self contained therein,
must be seen as the product of a rhetorical system with a history and a
genealogy which do not stretch to primordial time.37 As readers, we must
acknowledge our role not only in the consitution of a text’s meaning but
also in the consitution of the author as a subject.38 Rousseau might have
stated that he would like “in some way to make transparent my soul to the
reader’s eye” and to recount faithfully the succession of feelings that constitute the history of his soul39 but the private autobiographical narrative is
“historically produced, socially constructed, and coequal with, not anterior
to, contractual rhetoric”.40 Takis Kayalis has observed that the organisation
of experience on both a synchronic and a diachronic level and the articulation of said expression in written discourse refer to a whole or rather to
a sequence of constructional processes.41 Identity and self are not constituted in an apocryphal fashion; they are not only the result of a structure of
a mutltitude of forces imposing themselves on a not-yet formed subject but
also the result of the work of the subject on itself. Seferis when writing to
Theotokas regarding Μέρες Αργίας observes in a rather wry fashion that his
book forms a “geological formation of yourself ” (“γεωλογική σύνθεση του
35
36
37
38

Charles Taylor quoted in Parker, 89.
Hart, 490.
Michael Ryan, “Self-evidence”, 2-16, in Diacritics, Vol. 10, No. 2 (Summer, 1980), 13.
Juliana Spahr, “Resignifying Autobiography: Lyn Hejinian’s My Life”, 139-159, in American Literature, Volume 68, Issue 1, Write Now: American Literature in the 1980s and
1990s (Mar., 1996), 151.
39 Jean Jacques Rousseau quoted in Hart, 493.
40 Ryan, ibid. Also cf. Pierre Macherey, A Theory of Literary Production, Trans. Geoffrey
Wall, London: Routledge, 2006, 70-74.
41 “H οργάνωση της εμπειρίας τόσο σε συγχρονικό όσο και σε διαχρονικό επίπεδο και
πολύ περισσότερο, η διατύπωση αυτής της οργάνωσης σε γραπτό λόγο, προφανώς
παραπέμπουν σε ένα σύνολο ή, καλύτερα, σε μιαν αλληλουχία κατασκευαστικών
διεργασιών”, Takis Kayalis, “Η αυτοβιογραφία ως κατασκευή”, 337-345, in Περί
Κατασκευής: Τοπικά Β΄, Ed. Panayiotis Poulos. Athens: Etaireia Meletis ton Epistemon
tou Anthropou, 1996, 341.
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εαυτού σου”).42 Seferis’ comment to Theotokas points out the importance
of acknowledging and effectively engaging with the formless non-identity
constituting the ground of the subject:
Όσο δεν υπάρχει σχηματοποίηση, όλα υπάρχουν μαζί μέσα στον
άνθρωπο, αξεχώριστα, και το ζήτημα είναι πού πέφτει το φως.
Αν μετακινήσουμε τον κύκλο του σ’ ένα ελάχιστο διάστημα, ο
ήρωας μπορεί να παρουσιαστεί σαν ένα σύμπλεγμα αδυναμιών.
Είναι ο κίνδυνος του βάθους, εκεί όπου όλα συναπαντιούνται και
διαλύουνται. Το ‘βάθος’ είναι συχνά διαλυτικό. Άλλοτε, τουλάχιστο, χάθηκα πολύ μέσα στην αυτοανάλυση. Αγάπησα πολύ το
γνώθι σαυτόν. Αλλά το γνώθι σαυτόν δεν είναι να ερευνάς μόνο
τον εαυτό σου, αλλά και να τον δοκιμάζεις: αξία της πράξης.
Μου χρειάστηκε πολύς κόπος και πολύς καιρός για να το καταλάβω. (Wednesday noon May 12 [1937], Korytsa)

The self is the result of sedimentation and the impetus to speak about
oneself is a decision laden with ethical implications: the self has to engage
with the world. Robert Parker in his book The Self in Moral Space: Life
Narrative and the Good points out the need of “life narrators” to speak
from a moral orientation they take to be right, when accounting for key
identity-forming decisions and actions.43 The diary entry uses this narrative impulse to map out a conception of time underlying the structure of
Μέρες. The question recurs: what are days for? It is in time that the subject
grows and it is in time that the subject and the thoughts it thinks become
deformed. The danger of the depth is the reluctance to engage with senselessness, the absence of meaning. Seferis tells us that the only way to deal
with the absence or destruction of meaning is by making sure that light is
directed towards the correct spot on the territory that is the self; that it to
say, thought finds meaning only when it turns “chance into an object of
affirmation”.44 This is a process that requires time. Seferis notes in an early
diary entry:
Πρόσεξε τις αντιδράσεις του υλικού και στο έργο της γραφής· η
ρίμα που λυγίζει την ιδέα, η γλώσσα που αλλάζει τον τόνο του
συναισθήματος (….) Υπάρχει ένα ποσοστό έκφρασης που ανήκει
42 Seferis & Theotokas, 47. The letter is dated March 9, 1931.
43 David Parker, The Self in Moral Space: Life Narrative and the Good, New York: Cornell
University Press, 2007, 87.
44 Gilles Deleuze, The Logic of Sense. Trans. Mark Lester & Charles Stivale. Columbia
University Press: New York, 1990, 60.
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στο υλικό, ανεξάρτητο από τον τεχνίτη· δεν ξέρω αν θα το έλεγα
τυχαίο. Τον άξιο τεχνίτη τον αναγνωρίζει κανείς, ακριβώς, από
το συνδυασμό που επιτυχαίνει της βούλησής του με τη βούληση
του υλικού. Αυτή η επιτυχία δίνει το μέτρο της ικανότητάς του
να κάνει το υλικό να μιλήσει. (….) Ο σιδερένιος ανεμόμυλος στο
δειλινό, σα ρολόι χωρίς δείχτες, πάλευε να καταργήσει τον καιρό
(August 16 1926).

Ιt is through this process that thoughts45 communicate in one long
thought which insinuates chance and ramifies each thought, linking
momentous events that happen only once (life-defining events) to events
that are recurring so that a continuous self is formed.46
The inability to test oneself or express oneself is the most significant
impasse the self will face: “Δυσκολία να διατυπωθώ και πάλι. Αισθησιακά
χάσματα μέσα στη μνήμη” (May 1936). The event of non-expression is an
event nonetheless, a transmitting sign: the poet is experiencing gaps in his
memory that will make self-expression difficult yet again. We see in Μέρες
that there can be no gaps in the duration of the self; gaps and impasses are
to be considered as minute narratives stacking up to create a sense of self
for both poet and reader. The poet in an early diary entry notes: “Πολύ
δύσκολα εκφράζομαι. Αυτές οι σελίδες μου φαίνουνται ιερογλυφικά που
μόνο εγώ μπορώ να καταλάβω. Κι όμως τις έγραψα πάντα με προσπάθεια,
συχνά με αγάπη” (April 12 1926). The poet has experienced difficuties of
self-expression before but by the time we read the diary he will have overcome this obstacle. The diary is a textual system made up of all these disparate parts transmitting and receiving signs,47 i.e. events. Seferis will offer
a definition of memory in late 1949 where memory is not simply discontinuous but rather an immanent substance made up of impasses, gaps and
discontinuities:
Άγκυρα Οκτώβρης 49–τέλη Γενάρη 50: “Σε τελευταία ανάλυση,
έναν ορίζοντα έχει η μνήμη, είτε είναι μέρες του 200 π.Χ. είτε του
45 “Each thought forms a series in a time which is smaller than the smaller minimum
conscious thinkable time” (Deleuze 1990, ibid.).
46 “All of these thoughts communicate in one long thought, causing all forms or figures of
the nomad distribution to correspond to its own displacement, everywhere insinuating
chance and ramifying each thought, linking the ‘once and for all’ to ‘each time’ for the
sake of ‘all time’” (Deleuze 1990, ibid.).
47 “The signal is a structure in which differences of potential are distributed, assuring the
communication in disparate components: the sign is what flashes across the boundaries
of two levels, between two communicating series….All physical systems are signs, all
signs are qualities” (Deleuze 1990, 261).
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340 μ.Χ. είτε του 1911. Η αίσθηση της μνήμης δεν είναι κομματιασμένη, άλλο αν υπάρχουν χάσματα, κενά. Βασικά, δεν υπάρχει λύση της συνέχειας. Τη χωρίζουμε σε διαμερίσματα, γιατί
οι συλλογισμοί μας είναι παρατακτικοί και τους τοποθετούμε
παρατακτικά. Όταν βλέπουμε τον Κ. σημειώνει: ‘Το γνωρίζομεν, ο καιρός είμεθα ημείς’ (ΜΠ 82), Μπερξόν ή όχι, βλέπουμε
με σαφήνεια πώς λειτουργεί η αίσθηση της μνήμης σ’ αυτόν (Δες
και Προυστ, Retrouve, 253). Δεν πρόκειται για αναδρομές, όπως
στο διαβασμένο κεφάλαιο ενός ιστορικού βιβλίου, ή διάφορα
‘εγκεφαλικά’ κουβαλήματα, όπως θα έλεγαν. Πρόκειται για ένα
συγκινησιακό παράγοντα που δεν ξέρω αν για την ώρα είμαστε
αρκετά εξασκημένοι να τον ξεχωρίσουμε.

One experiences a state of semi-consciousness where the gaps of sensation folded in memory push the subject towards experience a waking state
where interlocking moments of the present penetrate elongated past and
future moments.48 Seferis equates sensation with memory; there is no
solution to the discontinuity of memory, only a repetition of fragmented
sensation.
As we have noted, Seferis often makes a point of referencing the constitution of self as an act of creating the missing pieces rather than finding
them.
“‘Αυτό που είμαστε, μονάχα ο Θεός μπορεί να το συμπληρώσει.’
[…] Τα βουνά, το ένα μέσα στο άλλο, είναι σώματα που αγκαλιάζουνται, χύνουνται το ένα μέσα στο άλλο, προχωρούν και σε
συμπληρώνουν. Το ίδιο και με τη θάλασσα. Αυτό το καταπληκτικό γίνεται. Αδύνατο να εκτύπωσω καλύτερα τούτη την αποκάλυψη. Από κει και πέρα, αν είσαι ή όχι ένα πρόσωπο, δεν έχει
καμιά σημασία. Ή: το πρόσωπο δεν είσαι πια εσύ, το πρόσωπο
είναι εκεί. Αν μπορείς το συμπληρώνεις. Αν μπορείς, κάνεις μια
πράξη ιερή. Σ’ αυτό το σημείο, ευτυχία ή δυστυχία δε σημαίνουν
τίποτε. Είναι μια πάλη που γίνεται σε άλλους τόπους. Διαστολή της ψυχής μέσα σ’ αυτό τον άλλο κόσμο. Μια τρομαχτική
άβυσσο μπροστά σου ως τη συστολή της ψυχής που δοκίμασες
όταν σε κατασπίλωσε κι εσένα το αδερφικό φονικό. Πώς να την
περάσεις αυτή την άβυσσο; Αβάσταχτη, οδυνηρή σιωπή. Ζάλη.
48 “Briefly, there are two times, one of which is composed only of interlocking presents; the
other is constantly decomposed into elongated pasts and futures.” (emphasis in the text;
Deleuze 1990, 62).
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Μέσα σ’ αυτή την άβυσσο, η κοιλιά μιας γυναίκας που γίνεται,
ολοένα περισσότερο, η κοιλιά μιας άγνωστης, η κοιλιά της γης.
Η μαύρη και αγγελική αττική μέρα.” (Sunday June 2 1946)

Temporality and especially its recording are often bound to the problem of expression playing a significant part in the conception of self in
Μέρες. It is not simply about not having enough time to create the self:
“ Ένας μήνας χωρίς να γράψω μια γραμμή. Μένει ό,τι προφτάσει· όχι ό,τι θα
ήθελα.” (Monday December 20 1943 in Alexandria, “Windsor” Hotel). The
self finds that it is lacking time. Seferis had previously noted on his problem
of expression in a diary entry dated December 6 1942:
“ Έχω κάποτε όρεξη να μουγκρίζω από το μαράζι που δεν μπορώ να
γράψω”

and in another diary entry dated Friday January 12 1945:
“ Όταν δεν μπορείς να γράψεις ολόκληρο το αίσθημά σου και
ολόκληρη τη σκέψη σου, όλα τούτα γίνουνται γρήγορα βαρετά.
Τι ολόκληρο μας έχει μείνει;….Χαλάσματα, χαλάσματα· σπίτια
τιναγμένα, σμπαραλιασμένα, μ’ αυτό το αλλόκοτο και φοβερό
χιούμορ που παίρνουν τα έργα των ανθρώπων όταν ξεχαρβαλωθούν και αχρηστευτούν. Κατοικίες ανοιγμένες σαν τα σπασμένα καρύδια, αφήνοντας να φαίνουνται από μέσα τα ίχνη της
ζωής που γύρεψε να προστατευτεί, να φτιάξει μιαν ιδιαίτερη
ατμόσφαιρα”.

Seferis writes this shortly after the events of December 1944 and the
succession of images hint strongly not only at the destruction of buildings
but also in the gutting and emptying of subjectivity. Seferis hints at an individual identity that has passed into the landscape becoming “part of the
compound of sensations”:49 “να θες να γίνεις ένα χρώμα, ή ένα δέντρο,
ή ένα μάρμαρο που γύρω του χορεύει ο ουρανός” (Thursday 18 January
1946); the following quote also hints at the dissolution of identity: “μετά το
κολύμπι: το φως είναι τέτοιο που σε απορροφά όπως το στουπόχαρτο το
μελάνι· απορροφά την προσωπικότητα” (Tuesday October 8 1946).
In Μέρες conventional autobiographical narrative gives way to a narrative of perpetual duration; this is a temporal framework wherein the self
is subject to encounters pushing it into re-evaluating and reconsidering
49 Deleuze & Guattari 1994, 169.
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previously held beliefs: “η λύση, αν υπάρχει, δεν είναι ποτέ πίσω, μήτε στο
σταμάτημα – προχώρησε” (Thursday October 24 1946). Seferis in his diary
reads the world and the subjects inhabiting the world as phantasms, a world
constituted by disparity and a heterogeneity that does not finally coalesce
into unity. In the bitterly phrased poem “Αφήγηση” (from Ημερολόγιο
Καταστρώματος Α΄) the poet uses the figure of Elpenor50 to talk about a
world where identity subsists but only as a principle of complicating the
world as we know it:
Τον συνηθίσαμε δεν αντιπροσωπεύει τίποτε
σαν όλα τα πράγματα που έχετε συνηθίσει
και σας μιλώ για αυτόν γιατί δε βρίσκω
τίποτε που να μην το συνηθίσατε·
προσκυνώ.

The denial of reproduction of the image of man (i.e. biography) is a
subversion of the world of representation. Seferis notes in June 1948:
“Ξέρω πως θα ήθελαν να γράφω ό,τι τους μοιάζει· όπως οι αγιογράφοι των
Αιθιόπων κάνουν τις Παναγίες μελαψές”. If the aim of autobiographical
narrative is copying and duplication, then it produces nothing that is new;
autobiographical writing as an actualisation of forces is a profoundly ethical undertaking in which thought and art are not only real but also disrupt
received notions about reality and morality.51 The unfounding of the world
of representation as the diary permits several stories to be told at once,52
the rejection of the diary as a copy and representation of real life paves the
way for what Nietzsche designated as the untimely: a belief in a time to
come.53 Thought in Μέρες is simultaneously experiential and experimental as the self in Μέρες is a self stoically enduring the passage of time: “Και
όταν ειπωθούν όλα, έρχεται η στιγμή που καταλαβαίνεις πως η μηχανή
της μετουσίωσης γυρίζει από το άλλο μέρος και ξαναφέρνει το μοναδικό,
αυτό που άνθιζε, στην κατάσταση του σπόρου, που ακολουθεί τους άλλους
σπόρους στις μυλόπετρες” (Saturday August 9 1947).
•
50 Cf. the following diary entry from Μέρες: “Το σύνδρομο του Ελπήνορα. Λοιπόν πρέπει
να προσέχουμε τι γράφουμε· μπορεί, ποιος ξέρει, να γίνει κάποτε επίσημη αρρώστια”
(Κυριακή 20 Ιουνίου 1948).
51 Deleuze 1990, 60.
52 Ibid. 260.
53 Ibid. 265.

Ο Στράτης (Θαλασσινός) στο έργο του Γιώργου Σεφέρη:
Η αναζήτηση μιας ελληνικής ταυτότητας
Ειρήνη Παπακυριακού

Ο Γιώργος Σεφέρης, ως γνήσιος εκπρόσωπος του μοντερνισμού, αναζητά
στο σύνολο του συγγραφικού έργου του, σε σημαντικό βαθμό, την έννοια
μιας ελληνικής ταυτότητας. Παράλληλα, κινείται επαγγελματικά σε ένα
«κοσμοπολίτικο» περιβάλλον διανοουμένων και εκπροσωπεί το ελληνικό
κράτος ως διπλωμάτης. Το γεγονός δε ότι πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της
ζωής του εκτός των συνόρων της Ελλάδας δημιουργεί ακόμη εντονότερη
την εντύπωση της συγγένειάς του με τον αγγλοσαξονικό μοντερνισμό, οι
κυριότεροι εκπρόσωποι του οποίου έζησαν επίσης και κυρίως εκτός των
κρατών καταγωγής τους (Ezra Pound, T.S. Eliot, James Joyce). Η γεωγραφική αυτή απόσταση, καθώς και η κατά διαστήματα κατάργησή της έχουν
διαμορφώσει μια ενδιαφέρουσα, δυναμική και ευρεία άποψη περί της ελληνικής ταυτότητας, κατά περίπτωση, σε σχέση με την εστίαση και τη συναισθηματική εμπλοκή ή φόρτιση του συγγραφέα.
Ας διευκρινιστεί εξαρχής ότι το ζήτημα του επαναπροσδιορισμού μιας
ελληνικής ταυτότητας, όπως τη διαπραγματεύεται στο σύνολο του έργου
του ο Σεφέρης, εμπεριέχει πολλές παραμέτρους και σχήματα, ώστε να καθίσταται αδύνατη η κάλυψή του σε αυτή την παρουσίαση. Εξάλλου, στόχος
αυτής της μελέτης είναι η σύντομη ανίχνευση αυτού του θέματος μέσω του
μακροβιότερου και πληρέστερου προσωπείου του συγγραφέα, του Στράτη
Θαλασσινού. Το προσωπείο αυτό διατρέχει τόσο το ποιητικό όσο και το
πεζογραφικό έργο του Σεφέρη, καθώς και τα ημερολόγια για περίοδο περίπου 30 χρόνων (καλοκαίρι 1924 έως τον Ιανουάριο 1955, με κάποιες μεταγενέστερες σποραδικές και εκ παραδρομής αναφορές έως τον Φεβρουάριο 19561). Ο Στράτης αποτελεί το κατεξοχήν alter ego του συγγραφέα2 και
εκφράζει συχνά ή κυρίως τη δεύτερη αφηγηματική φωνή ή την εναλλα1
2

Γιώργος Σεφέρης, Βαρνάβας Καλοστέφανος: τα σχεδιάσματα, εισαγ. και φιλολ. επιμ.
Ναταλία Δεληγιαννάκη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2007, σσ. 18-19.
Roderick Beaton, «Η εμπλοκή του Ποιητή: ο μυθιστοριογράφος Γ. Σεφέρης», μτφρ. Αλ.
Ζήρας, Γράμματα και Τέχνες, τχ. 38 (Φεβρουάριος 1985), σ. 7.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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κτική θεώρηση των καταστάσεων και των γεγονότων. Επιπλέον, να σημειωθεί ότι αρχικά αυτό το προσωπείο απαντάται ως Στράτης στα πρώτα πεζά
κείμενα του Σεφέρη, ενώ η προσθήκη του επωνύμου Θαλασσινός εμφανίζεται μόλις στα 1931, στην ημερολογιακή εγγραφή της 1ης Νοεμβρίου3, και
παράλληλα στα ποιήματα αυτής της περιόδου4. Το ότι τα δύο προσωπεία
ταυτίζονται είναι, κατά τη γνώμη μου, σαφές και από τη μετέπειτα πορεία
του Στράτη ή του Στράτη Θαλασσινού, καθώς και από διάσπαρτες ενδείξεις στις ημερολογιακές εγγραφές του Σεφέρη.
Ας παρακολουθήσουμε κατ’ αρχάς χρονολογικά τη γεωγραφική πορεία
του Στράτη εν παραλλήλω με κάποιες βασικές βιογραφικές συντεταγμένες του Γιώργου Σεφέρη, προσέγγιση χρήσιμη, πιστεύω, όπως θα φανεί
παρακάτω:
1. Το καλοκαίρι του 1924 και αφού ο Σεφέρης ολοκληρώνει τις σπουδές
του στο Παρίσι, εγκαθίσταται για μερικούς μήνες στο Λονδίνο.
Εκεί, μεταξύ άλλων, σχεδιάζει το πρώτο του πεζό κείμενο: ένα
μυθιστόρημα, όπως μας πληροφορεί ο ίδιος. Τίτλος του Στο
απέραντο σκάκι της «Κονκόρτας»5. Η ιστορία εκτυλίσσεται
στο Παρίσι και το υλικό αντλείται προφανώς από βιώματα του
συγγραφέα κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
2. Μετά το πέρας των σπουδών του και την επιστροφή του στην Αθήνα,
ο Σεφέρης καταπιάνεται με την πρώτη γραφή ενός άλλου μυθιστορήματος, με τίτλο Έξι νύχτες στην Ακρόπολη (Αθήνα, 1974). Η
συγγραφή του θα διαρκέσει από το 1926 έως το 19306, ενώ πολύ
αργότερα ο συγγραφέας θα επανέλθει στο κείμενο (το 1954 στη
Βηρυτό) για να οριστικοποιήσει τη μορφή του και να προσθέσει
τα απαραίτητα στοιχεία διακειμενικότητας με τη Θεία Κωμωδία
του Δάντη7, χωρίς όμως να αλλάξει ουσιαστικά τον Στράτη. Η
υπόθεση του ημερολογιακού μυθιστορήματος εκτυλίσσεται στα
1928 στην Αθήνα και φέρει αυτούσιες ή ελαφρώς παραλλαγμένες πολλές εγγραφές από τις Μέρες Α΄.
3
4
5

6
7

Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Β΄: 24 Αυγούστου 1931 – 12 Φεβρουαρίου 1934, Ίκαρος, Αθήνα
20073 (1984), σ. 19.
Νάσος Βαγενάς, Ο ποιητής και ο χορευτής: Μια εξέταση της ποιητικής και της ποίησης
του Σεφέρη, Κέδρος, Αθήνα 19912 (1979), σσ. 172-173.
Το σχεδίασμα, αν και γραμμένο στα 1924, εντάχθηκε ως επίμετρο μετά τις ημερολογιακές εγγραφές του 1925, βλ. Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Α΄: 16 Φεβρουαρίου 1925 – 17
Αυγούστου 1931, Ίκαρος, Αθήνα 20034 (1975), σσ. 27-37.
Γιώργος Σεφέρης, Έξι νύχτες στην Ακρόπολη, Ερμής, Αθήνα 19982 (1974), σ. 256.
Σχετικά με αυτό το θέμα βλ. Άρης Μαραγκόπουλος, «Η Ακρόπολη ως Πουργατόριο», Ο
Γιώργος Σεφέρης ως αναγνώστης της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, επιμ. Κατερίνα Κωστίου,
University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2002, σσ. 39-66.
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3. Στα 1931 ο Σεφέρης αναχωρεί για το Λονδίνο όπου διορίζεται υποπρόξενος. Εκεί συνθέτει, ανάμεσα σ’ άλλα, και κάποια ποιήματα,
τα οποία αποδίδει στον «ποιητή» πια Στράτη Θαλασσινό. Όσα
θεώρησε ολοκληρωμένα εντάχθηκαν αργότερα στο Τετράδιο
γυμνασμάτων (Αθήνα, 1940). Σε αυτά τα ποιήματα αρχίζει ήδη
να διακρίνεται η ταύτιση του Στράτη Θαλασσινού με τον μυθικό
Οδυσσέα, ή έστω ασαφώς πολλά στοιχεία από την οδυσσειακή
θεματολογία.
4. Μαζί με την εξόριστη κυβέρνηση κατά τη γερμανική κατοχή, στα
1941, ο Σεφέρης μεταβαίνει στη Νότιο Αφρική και αργότερα,
στα 1942, στην Αίγυπτο όπου θα παραμείνει για δύο χρόνια. Απ’
αυτή την περίοδο βρίσκουμε δύο εκτενή ποιήματά του, τα οποία
συμπεριλήφθησαν στο Ημερολόγιο καταστρώματος β΄ (Αλεξάνδρεια, 1944), και αποτελούν αμιγείς οδυσσειακές παραλλαγές
του νόστου και της νέκυιας, αυτή τη φορά με τον Στράτη Θαλασσινό ως πρωταγωνιστή.
5. Στα 1952, ο Σεφέρης διορίζεται στη Βηρυτό πρέσβης για τη Μέση
Ανατολή (Λίβανο, Συρία, Ιορδανία, Ιράκ), μέχρι και το 1956. Απ’
εκεί μεταβαίνει τρεις φορές στην Κύπρο, όπου και τον συνεπαίρνει η ελληνική, αλλά διαφορετική από του ελληνικού κράτους,
ατμόσφαιρα στα χρόνια λίγο πριν από τον αντιαποικιακό αγώνα
κατά των Άγγλων. Παράλληλα με τα ποιήματα που συνθέτει
αυτή την περίοδο, σχεδιάζει και νέο μυθιστόρημα, τον Βαρνάβα
Καλοστέφανο (Αθήνα, 2007), το οποίο έφερε αρχικά τον τίτλο
Ο Στράτης Θαλασσινός στην Κύπρο. Στα αποσπάσματα αυτού
του ανολοκλήρωτου έργου, το οποίο φαίνεται να εγκαταλείπει
οριστικά στα 19568, είναι προφανής η σταδιακή αποδέσμευση
του συγγραφέα από το προσωπείο του Στράτη. Τα ποιήματα
αυτής της περιόδου το αποδεικνύουν περίτρανα. Ο συγγραφέας
άλλωστε, εν μέσω της σύνθεσης του μυθιστορήματος, δηλώνει
στα ημερολόγιά του9 την αλλαγή του ονόματος του ήρωα από
Στράτη σε Σταύρο. Έπειτα απ’ αυτή την ημερομηνία δεν απαντάται ξανά ονομαστικά ο Στράτης, παρεκτός σε κάποια –ίσως
και μεταγενέστερα– αποσπάσματα του μυθιστορήματος, όπου
προφανώς εκ παραδρομής ο Σταύρος ξαναβρίσκει την προγενέστερη ονομασία του10.
8
9

Γιώργος Σεφέρης, Βαρνάβας Καλοστέφανος, 2007, σσ. 14-17.
Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Στ΄: 20 Απριλίου 1951 – 4 Αυγούστου 1956, Ίκαρος, Αθήνα
20082 (1986), σ. 175.
10 Γιώργος Σεφέρης, Βαρνάβας Καλοστέφανος, ό.π., σσ. 18-19.
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Η αναζήτηση εκδοχών της ελληνικής ταυτότητας συνεξετάζεται παράλληλα με την ποιητική ωρίμανση του συγγραφέα. Εξάλλου, όπως φάνηκε
και με την αμέσως προηγούμενη χρονολογική παρουσίαση της χρήσης του
προσωπείου του Στράτη, όσο ο Σεφέρης κατασταλάζει ποιητικά, γλωσσικά
και αισθητικά, τόσο απομακρύνεται από το alter ego του, για να προχωρήσει στη δημιουργική χρήση και ένταξη αρχέτυπων μορφών, όπως αυτών
του Οδυσσέα, της Ελένης, του Τεύκρου κ.ο.κ.11, αλλά και για να απογυμνώσει το δικό του «εγώ» μέσα στην ποιητική έκταση12.
Ο Στράτης εμφανίζεται ήδη αρκετά νωρίς13 στο έργο του συγγραφέα,
ως η άλλη φωνή του, αποτελώντας κατ’ αυτό τον τρόπο ουσιαστικά ένα
γλωσσικό ή αφηγηματικό τέχνασμα. Λειτουργεί ως επόπτης, με άξονα
πάντα το παρελθόν (ιστορικό, μυθικό ή προσωπικό), της σχέσης του
πρωταγωνιστή του κάθε έργου με τον παρόντα ιστορικό χρόνο, καθώς και
της σχέσης του με την εκάστοτε περιβάλλουσα κοινωνία, όπου και αν αυτή
ορίζεται γεωγραφικά. Είναι δηλαδή ένας παρατηρητής που ενίοτε, βέβαια,
συμμετέχει στη δράση, ο οποίος, μη κατέχοντας ανεπτυγμένα προσωπικά χαρακτηριστικά (ουδέποτε περιγράφεται ουσιαστικά ο χαρακτήρας
του, παρά κάποιες εκφάνσεις της ψυχικής του διάθεσης προς διευκόλυνση
της έκφρασης του λόγου του, αλλά ούτε και η εξωτερική του εμφάνιση),
αποτελεί εντέλει ένα προσωπείο του συγγραφέα, το οποίο δρα και ως ο
άλλος αφηγητής.
Ο Σεφέρης, αναζητώντας τα δικά του εργαλεία ώστε να διαμορφώσει
μια προσωπική ποιητική, προς το είδος που του αρμόζει καλύτερα (ποίηση
ή μυθιστόρημα14) πειραματίζεται, αν και σαφώς φαίνεται να προτιμά την
11 Για τη χρήση αρχέτυπων μυθολογικών μορφών στο έργο του Σεφέρη βλ. και τη μελέτη
του Νίκου Α. Νικολάου, Μυθολογία Γιώργου Σεφέρη: Από τον Οδυσσέα στον Τεύκρο,
Δαίδαλος Ι. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα 1992.
12 Δώρα Μέντη, «Στράτης Θαλασσινός και Μαθιός Πασκάλης. Δύο προσωπεία του Γιώργου Σεφέρη», Ποίηση, τχ. 13 (Άνοιξη-Καλοκαίρι 1999), σ. 204.
13 Χρονικά δεν απέχει πολύ η εμφάνιση του Στράτη Θαλασσινού (1924) από αυτήν του
επίσης σημαντικού προσωπείου του Σεφέρη, του Μαθιού Πασκάλη (1928), ο οποίος
φαίνεται να αποτελεί την πιο δυτικότροπη και ευρωπαϊκή εκφορά του σεφερικού ποιητικού λόγου. Γι’ αυτό το θέμα βλ. Δημήτρης Ν. Μαρωνίτης, Η ποίηση του Γιώργου
Σεφέρη, Ερμής, Αθήνα 19892 (1984), σσ. 106-107 και σ. 152, σημ. 6, καθώς και το κατατοπιστικό άρθρο της Δώρας Μέντη, ό.π., σσ. 188-204.
14 Όσον αφορά το πεζογραφικό έργο του Σεφέρη βλ. και τα κείμενα των Δημήτρη Αγγελάτου, «Ο Σεφέρης και το μυθιστορηματικό είδος: προς μια ιστορική ποιητική του ημερολογίου», Γιώργος Σεφέρης: Φιλολογικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, επιμ. Μιχάλης
Πιερής, Πατάκης, Αθήνα 1997, σσ. 149-164 και Νάσου Βαγενά, «Έξι νύχτες στην Ακρόπολη: το ημερολόγιο ως μυθιστόρημα», Διαβάζω, 142, Αθήνα 1986, σσ. 79-84.
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ποίηση15. Η θεματολογία του αντλείται τόσο από τα ιστορικά συμφραζόμενα, όσο και από τις προσωπικές και λεπτομερείς παρατηρήσεις συμβάντων μικρότερης ή και αυστηρώς προσωπικής κλίμακας, με βασικό
εργαλείο, ιδίως στη δεύτερη περίπτωση, τα ημερολόγιά του, καθώς και
αποκόμματα εφημερίδων.
Η ονομαστική είσοδος του Στράτη επιτελείται, λοιπόν, εκτός ελληνικού
περιβάλλοντος. Στο Απέραντο σκάκι της «Κονκόρτας», αυτό που αρχικά
μοιάζει να απασχολεί έντονα το alter ego του συγγραφέα, σ’ εκείνη την
πρώτη δυτικοευρωπαϊκή περίοδο της ζωής του Σεφέρη, εκφράζεται ως
σκέψη σημειωμένη στα χαρτιά του πρώιμου Στράτη. Παραθέτω:
[…] Κρίμα ν’ αρχίζουμε να διαβάζουμε ξένα βιβλία που καλά
καλά δεν μπορούν να μας θρέψουν, αφού η δική μας μόρφωση
δεν μας άσκησε σε τίποτε–
Θεέ μου αυτά που έμαθα σε τι θα μου χρησιμέψουν; Απόγνωση
να αισθάνεσαι πως ανήκεις σε άλλο κόσμο: η σκέψη που σκέπτομαι είναι σωστή για όλους, εκτός για τους σημερινούς ανθρώπους της φυλής μου. […]16

Σε αυτό το κείμενο ο Στράτης δηλώνει την αγωνία του για την ελληνική παιδεία –τις αδυναμίες της οποίας ενδεχομένως θα έχει εντοπίσει
στη διάρκεια των σπουδών του στο Παρίσι–, καθώς και για τα αναγνώσματα των συμπατριωτών του εκείνης της εποχής. Εκφράζει συνάμα και
κάποιους φόβους ως προς το θέμα της ελληνικής γλώσσας. Όχι τόσο ως
συλλογικού προβλήματος (αν και ο Σεφέρης έλαβε θέση και στο γλωσσικό
ζήτημα, υπέρ των δημοτικιστών), αλλά ως προσωπικού, συγγραφικού. Κι
αυτό φαίνεται λίγο παρακάτω στο κείμενο, όταν κάποια στιγμή ο Στράτης
«χάνει» την ικανότητά του να γράψει ή ίσως και να μιλήσει στα ελληνικά:
Κάποια στιγμή ο Σ. δεν μπορεί να εκφραστεί ελληνικά, παλεύει στο κενό.17
Το κενό αυτό προβάλλει κυρίως ως προσωπικό αλλά και δημιουργικό
άγχος. Ο συγγραφέας αναζητά το είδος στο οποίο θα εκφραστεί, αλλά και
τον τρόπο. Αναρωτιέμαι, ωστόσο, μήπως δεν επιδιώκει συνάμα να αφήσει
και μια αιχμή –σε συνδυασμό και με το αμέσως προηγούμενο απόσπασμα–
ότι ως Έλληνας συγγραφέας βρίσκεται σε μειονεκτική θέση έναντι άλλων
15 Βλ. και την ανάλυση στο σχετικό άρθρο του Ζήση Δ. Αϊναλή, «Έξι νύχτες στην Ακρόπολη. Η σκοτεινή πλευρά του ποιητή», e-poema, τχ. 10, (Φθινόπωρο 2009), <http://
www.e-poema.eu/dokimio.php?id=194>.
16 Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Α΄, ό.π., σ. 29.
17 Στο ίδιο, σ. 30.
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Ευρωπαίων ή Αμερικανών συγγραφέων. Ακριβώς γιατί η πνευματική ζωή
του τόπου είναι σε κάποιο βαθμό ανεπαρκής, εξαιτίας των ραγδαίων μεταβολών στις οποίες, εκείνη την εποχή, η κοινωνία υπόκειται.
Αυτά τα πρώτα ψήγματα της ποιητικής και γλωσσικής αγωνίας του
νέου συγγραφέα, της θέσης της «φυλής» του –ιδιαίτερα των διανοουμένων της– στον παγκόσμιο χάρτη, ενσωματώνονται και αποτελούν πλέον
μια από τις βασικότερες αφηγηματικές διαδρομές του δεύτερου και μόνου
ολοκληρωμένου μυθιστορήματός του. Στις Έξι νύχτες στην Ακρόπολη, ο
Στράτης, ως ένας από τους δύο αφηγητές –ο άλλος είναι ο παντογνώστηςαφηγητής (συγγραφέας)–, ολοένα επιδιώκει με τις ημερολογιακές εγγραφές του να ενισχύσει τη σύγκλιση των δύο φωνών, δηλαδή τη συνοχή
του λόγου στο μυθιστόρημα. Καθότι η απουσία συνοχής στην αφήγηση
θα ήταν σύμπτωμα της απουσίας μιας ακέραιης ταυτότητας18, πρώτα του
ίδιου του ατόμου του μέσα στην πόλη της Αθήνας και έπειτα της παρέας
του μέσα στο αστικό τοπίο. Ως αυτοαναφορικό το έργο, οδηγείται προς τη
λύση του όσο ο Στράτης πλησιάζει την ενότητα στην αφήγηση.
Εν προκειμένω, η παρέα αποτελείται από διανοούμενους και η αγωνία
τού μόλις επαναπατρισθέντα Στράτη για την πνευματική ζωή του τόπου,
στο πλαίσιο αυτού του εν ζυμώσει αστικού χώρου, διατρέχει το μυθιστόρημα19. Εξ ου και η απογοήτευσή του, ίσως και η απελπισία του, για τη
δυνατότητα της Ελλάδας να ορθοποδήσει πνευματικά, με την αντίστοιχη
δική του δυσκολία να γράψει ποίηση όπως επιθυμεί. Επιπλέον, αδυνατώντας ο ίδιος να ταυτιστεί με τον περιβάλλοντα κόσμο στην Αθήνα, βυθίζεται στη μοναξιά του. Όσο μάλιστα προχωράει η αφήγηση, φαίνεται ότι
η λύση στο ζήτημα της συνοχής της παρέας20, καταρχήν μείζον θέμα ή
αφορμή για τις συναντήσεις στην Ακρόπολη, δεν έχει πια ουσιαστικά ιδιαίτερη βαρύτητα και εγκαταλείπεται οριστικά. Αντίθετα, το θέμα της γλωσσικής και ποιητικής ταυτότητας του Στράτη, ο οποίος αναζητά τη φωνή
του, τις ρίζες του, γίνεται ο οδηγός της πολυφωνικής αφήγησης ώσπου
αυτός τελικά να κατορθώσει να συναντήσει την άλλη φωνή. Επιτυγχάνεται τότε περίπου μια σύζευξη μεταξύ του συγγραφέα και του προσωπείου του. Και έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η ποιητική δημιουργικότητά του Στράτη απελευθερώνεται διαμέσου της ερωτικής σχέσης του με
18 Claudiu Sfirschi-Laudat, «Το θέμα της συνοχής στο μυθιστόρημα Έξι νύχτες στην Ακρόπολη», Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Βουκουρέστι, 2-4 Ιουνίου 2006, passim, <http://www.eens-congress.eu/>, επιλογή
«Θέματα», κατηγορία «Λογοτεχνία του 20ού αιώνα».
19 Άρης Μαραγκόπουλος, ό.π., σ. 65.
20 Γιώργος Σεφέρης, Έξι νύχτες…, ό.π., σσ. 18-19.
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δύο συμπληρωματικές γυναίκες: τη Σαλώμη (Μπίλιω) και τη Λάλα, όταν
μάλιστα ο ίδιος βρεθεί τελικά για λίγο στην ελληνική επαρχία, στο νησί της
Σαλώμης. Ωσάν και έτσι να αποφεύγει τον χαοτικό κατακερματισμό του
εαυτού του στην απρόσωπη πόλη. Ο Στράτης σημειώνει γι’ αυτές τις ξεχωριστές μέρες τα εξής:
[…] Το σπίτι μας είναι δυο κάμαρες. […] Έχω ένα τραπέζι και
δυο βιβλία: την Οδύσσεια και τον Μακρυγιάννη. Από το παράθυρό μας φαίνεται η θάλασσα. Τρία ακατοίκητα νησιά και
τίποτε άλλο, ώς τον ορίζοντα. […] Φαίνεται έχουμε εξαντλήσει τα λόγια. Συνεννοούμαστε με μονοσύλλαβα και χειρονομίες
τυφλών. Μεγάλη ευλογία. […]21

Φαίνεται, δηλαδή, ότι το ζήτημα της ελλιπούς πνευματικής ζωής του
τόπου προκύπτει και από την αδυναμία της Αθήνας να αποτελέσει ουσιαστικά το αστικό κέντρο, το χωνευτήρι ιδεών και δημιουργίας. Ο Σεφέρης, εξάλλου, στην ημερολογιακή εγγραφή του με τίτλο «Κυριακή, Νοέμβρης 1927» εξηγεί τον κεντρικό άξονα της ιστορίας του μυθιστορήματός
του: […] Κεντρική ιδέα είναι η αρρώστια της Αθήνας, η αρρώστια από την
Αθήνα, όχι η παρουσίαση του τάδε ή του τάδε τύπου. […]22 Έτσι, μοιάζει
λογικό ο Στράτης να βρίσκει την ενότητα του εαυτού του και του λόγου
του, εντέλει την ποιητική φωνή του διά της απουσίας των λέξεων, καθώς
και την πολυπόθητη και χαμένη στον αστικό κυκεώνα αυθεντικότητα
μακριά από την πόλη. Αυτή η εύρεση της προσωπικής ποιητικής φωνής
παραπέμπει και πάλι στη συνοχή της ατομικής ταυτότητας. Διότι, εάν ο
Στράτης στο προηγούμενο χειρόγραφο, ευρισκόμενος στο Παρίσι, αντιμετώπιζε πρόβλημα με τα ελληνικά του, τότε ο νέος Στράτης στην Ακρόπολη αντιμετωπίζει παρόμοιες δυσκολίες μέσα στην καρδιά της Ελλάδας.
Η εξορία από τη γλώσσα του αποτελεί, νομίζω, τον πυρήνα των δύο αυτών
εμφανίσεων του προσωπείου του Στράτη, με τη δεύτερη τελικά να υπερβαίνει το πρόβλημα.
Έπειτα, ωσάν και η εύρεση φωνής για τον Στράτη-ποιητή στο μυθιστόρημα να αποτελούσε το εφαλτήριο για την ποιητική συνέχεια, ο Σεφέρης
μάς πληροφορεί στο Τετράδιο γυμνασμάτων ότι ο κ. Στράτης Θαλασσινός συνθέτει τα δικά του ποιήματα23, χρονολογημένα ανάμεσα στα 1931
21 Στο ίδιο, σ. 222.
22 Γιώργος Σεφέρης, Μέρες Α΄, ό.π., σ. 95.
23 Για την πρόθεση του Σεφέρη να υποδυθεί τον εκδότη που ανακάλυψε το έργο κάποιου
κ. Στράτη Θαλασσινού βλ. λεπτομερώς στο Νάσος Βαγενάς, Ο ποιητής…, ό.π., σσ.
140-143.
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και 1933, και ξεκινάει την ενότητα βάζοντας μπροστά το μότο24 από τη
Γυναίκα της Ζάκυνθος του Σολωμού ως δήλωση της επανεμφάνισής του
στα συγγραφικά πράγματα. Τα ποιήματα του Στράτη χωρίζονται σε τρεις
ενότητες: τα Πέντε ποιήματα του κ. Σ. Θαλασσινού, άλλα πέντε ποιήματα
με γενικό τίτλο Ο Στράτης Θαλασσινός περιγράφει έναν άνθρωπο και τέλος
επτά ποιήματα για τις ημέρες της εβδομάδας στις Σημειώσεις για μια εβδομάδα. Και στις τρεις ενότητες κεντρικός άξονας είναι μεν και πάλι η αναζήτηση της ιδανικής ποιητικής, αλλά συνάμα παρουσιάζονται ατόφιες εικόνες ενός ελληνικού κόσμου, όπως αυτός αποσπασματικά περνάει μέσα στις
αναμνήσεις του ξενιτεμένου Στράτη. Σε αυτές προστίθεται και η αγωνία
της εξορίας ως αίσθηση αδυναμίας ταύτισης συναισθημάτων και τοπίου.
Έντονο παράδειγμα αποτελεί το πρώτο ποίημα «Hampstead», όπου ενώ μια
ευχάριστη ανάμνηση από την Ελλάδα επισκέπτεται τον Στράτη, ωστόσο ο
ερχομός του δειλινού στο λονδρέζικο τοπίο προκαλεί βαθιά μελαγχολία25,
η οποία διαχέεται στους στίχους του ποιήματος και δεν υπάρχει παρά μια
μοναδική επιθυμία για τον εξόριστο:
[…] Τώρα γυρεύω λίγη ησυχία
θα μού ’φτανε μια καλύβα σ’ ένα λόφο
ή σε μια ακρογιαλιά
θα μού ’φτανε μπροστά στο παράθυρό μου
ένα σεντόνι βουτημένο στο λουλάκι
απλωμένο σαν τη θάλασσα […]26

Η Ελλάδα ως τοπίο έρχεται να προσθέσει άλλη μια παράμετρο στην
αναζήτηση μιας ταυτότητας στον Στράτη. Πέρα από τη γλώσσα, το περιβάλλον όπου αναπτύσσονται οι αισθήσεις του ανθρώπου έχει ιδιαίτερη
σημασία. Γι’ αυτό και η Ελλάδα δεν είναι μόνο ό,τι συνταγματικά ορίζεται
ως το κράτος της, αλλά και τοπίο. Ο άνθρωπος ορίζεται από το περιβάλλον του, αναπτύσσει συγκεκριμένες προτιμήσεις, μνήμες των αισθήσεων
και του σώματος. Αυτά τα στοιχεία αναμφισβήτητα περνάνε στην καλλιτεχνική δημιουργία, και ιδιαίτερα στον αφαιρετικό συμβολικό ποιητικό λόγο.
Ωσάν εδώ ο Στράτης να ακυρώνει μεμιάς την πρόσφατη μνήμη μιας ευχάριστης μέρας, ανακαλώντας μια βαθύτερη ανάμνηση από τα παλιά, ενός
τοπίου, που είναι το δικό του, κομμάτι του εαυτού του, της γλώσσας του.
Κι αυτό το τοπίο δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που αντικρίζει από το παράθυρό του.
24 «Κι ετοιμαζότουνα να φωνάξει δυνατά για να δείξει πως δεν επέθανε», βλ. και το
σχετικό σχόλιο της Δώρας Μέντη, ό.π., σ. 197.
25 Νάσος Βαγενάς, Ο ποιητής…, ό.π., σ. 198.
26 Γιώργος Σεφέρης, Ποιήματα, Ίκαρος, Αθήνα 19925 (1972), σσ. 105-106.
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Είναι αδύνατον να σχολιαστούν εδώ και τα 17 ποιήματα, αλλά ας
αναφερθεί ότι η δεύτερη ενότητα εξετάζει την απώλεια του ονείρου στη
διάρκεια όλων των ηλικιακών φάσεων της ζωής ενός άντρα, οπότε αφορά
την υπαρξιακή αγωνία του Στράτη μέσα στον χρόνο, ενώ η τρίτη ενότητα
διαπραγματεύεται, ανάμεσα σ’ άλλα, και πάλι την αγωνία της ποιητικής
έκφρασης, καθώς και του βάρους του ιστορικού παρελθόντος. Ο Στράτης,
μελαγχολικός, αισθάνεται και πάλι ανίκανος να γράψει το ιδανικό έργο
στη μητρική του γλώσσα. Αν ίσως το έγραφε με μια στάλα από το αίμα του;
Εξάλλου το βάρος του ακρωτηριασμένου σήμερα ιστορικού του παρελθόντος τον στοιχειώνει. Έτσι το τελευταίο ποίημα της σειράς, με τίτλο
«Κυριακή», κλείνει ως εξής:
[…] Σε λίγο θα νυχτώσει· βλέπω να με κοιτάζει ακόμη ένα
αέτωμα γεμάτο αγάλματα ακρωτηριασμένα.
Πόσο βαριά είναι τα αγάλματα;
Προτιμώ μια στάλα αίμα από ένα ποτήρι μελάνι.27

Με παρόμοια συναισθήματα, υπό το βάρος πια της αναγκαστικής
εξορίας, στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική, ο Στράτης επανέρχεται σε
δύο ποιητικές στιγμές του Σεφέρη, στο Ημερολόγιο καταστρώματος β΄.
Η αίσθηση του ξεριζωμού, της εξορίας και της αθεράπευτης νοσταλγίας
προσδίδουν έναν σπαρακτικό τόνο αυτή τη φορά. Στο ποίημα «Ο Στράτης
Θαλασσινός ανάμεσα στους αγάπανθους», η οδυσσειακή νέκυια καταλήγει σε απόλυτη διάψευση για κάθε ελπίδα επιστροφής, αφού ο Στράτης δεν
κατορθώνει στον ξένο τόπο να μιλήσει με τους νεκρούς του. Ίσως διότι δεν
είναι οι δικοί του νεκροί, αφού δεν πρόκειται εδώ για τον τόπο του, ίσως
διότι δεν έχει εδώ ασφοδέλους, διαμέσου των οποίων γίνεται η ομηρική
κατάβαση στον Άδη. Εξάλλου με αυτή κιόλας τη διαπίστωση ξεκινάει το
ποίημα: Δεν έχει ασφοδίλια, μενεξέδες, μήτε υάκινθους·/ πώς να μιλήσεις με
τους πεθαμένους. […]28 Χωρίς όμως αυτή την κατάβαση και την επιτυχή
επικοινωνία με τους νεκρούς ο Οδυσσέας είναι αδύνατον να επιστρέψει,
συνεπώς ούτε και ο Στράτης. Απομένει με πόνο να κοιτάζει την τραγική
κατάληξη του ανώριμου συντρόφου του Ελπήνορα.
Στο δεύτερο ποίημα με τίτλο «Ο Στράτης Θαλασσινός στη Νεκρή
Θάλασσα», ο Στράτης, πικραμένος και ειρωνικός, μάς ξεναγεί στην ακυβέρνητη πολιτεία της προσφυγιάς, την Ιερουσαλήμ, και μας δείχνει τη
27 Στο ίδιο, σ. 135.
28 Στο ίδιο, σσ. 196-197.
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Νεκρή Θάλασσα, αντιπαραβάλλοντάς την με το ζωντανό Αιγαίο και με
ό,τι δεν είναι η Ελλάδα. Η περιοδική επανάληψη στα αγγλικά του στίχου
«This is the place gentlemen!» εντείνει την αίσθηση εξορίας. Εξάλλου ρητά
αναφέρεται και πάλι η αίσθηση του ξενιτεμού. Παραθέτω κάποιους στίχους
σχετικά:
[…] Στη Νεκρή θάλασσα
οχτρούς και φίλους
παιδιά, γυναίκα
και συγγενείς,
άει να τους βρεις.
[…]
GENTLEMEN,
συνεχίζουμε την περιοδεία μας
πολλές οργιές κάτω απ’ την επιφάνεια του Αιγαίου.29
Σε γενικές γραμμές, η παρουσία του Στράτη στην ποίηση του Σεφέρη
έχει αναμφισβήτητα και κάποια συγγένεια με τη δημοτική παράδοση και
τα τραγούδια της ξενιτιάς, ένα επιπλέον στοιχείο της αναζήτησης. Βέβαια,
κάπου μετά απ’ αυτό το σημείο, ο ποιητικός κύκλος του Στράτη κλείνει και
χάνονται πια τα ίχνη του στην ποίηση του Σεφέρη. Η μορφή του μετουσιώνεται πια είτε στο «εγώ» του ποιητή είτε στη φιγούρα του Οδυσσέα. Δεν
γίνεται πλέον καμιά αναφορά στον Στράτη, έως το 1954, όταν ο Σεφέρης
ολοκληρώνει τις Έξι νύχτες στην Ακρόπολη και τρεις μέρες αργότερα σχεδιάζει και γράφει το κυπριακό μυθιστόρημά του, με αρχικό τίτλο Ο Στράτης
Θαλασσινός στην Κύπρο.
Το μυθιστόρημα τελικά φέρει τον τίτλο Βαρνάβας Καλοστέφανος. Η
υπόθεσή του εκτυλίσσεται στην Κύπρο. Ο Στράτης / Σταύρος είναι ο Ελλαδίτης φίλος που καταφθάνει για να δει τον Κύπριο παλιό συμφοιτητή του
στην Αγγλία, τον Βαρνάβα, μετά από 20 χρόνια. Στην εξέλιξη της ιστορίας
εμφανίζονται και άλλα πρόσωπα, αλλά καταλυτικό ρόλο παίζει η Ελλαδίτισσα Βάσω (φτιαγμένη κατά το πρότυπο της Μαρώς Σεφέρη), φίλη του
Στράτη / Σταύρου, η οποία έρχεται και αυτή στην Κύπρο, όπου και έχει
μια σύντομη ερωτική σχέση με τον Βαρνάβα, ενώ αυτός είναι παντρεμένος με τη Δανάη και έχουν μαζί παιδιά. Από τα αποσπάσματα που υπάρχουν στη διάθεσή μας, μπορούμε εν ολίγοις να μιλήσουμε για άλλο ένα
έργο με πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία του Σεφέρη. Αν και δεν χρησιμοποιεί –όπως στις Έξι νύχτες στην Ακρόπολη– αυτούσια αποσπάσματα
από τις ημερολογιακές εγγραφές του, εντούτοις είναι βέβαιο ότι σημαντική
29 Στο ίδιο, σσ. 203-206.
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πηγή του αποτελούν οι Μέρες Στ΄, όπου και εγγράφεται η αποκαλυπτική
εμπειρία του Σεφέρη κατά τις τρεις επισκέψεις του στο νησί (1953, 1954
και 1955), εμπειρία που περιγράφεται έντονα και στο συνοδευτικό σημείωμα της συλλογής των ποιημάτων του με τίτλο …Κύπρον ου μ’ εθέσπισεν…
(ή Ημερολόγιο καταστρώματος γ΄). Αντιγράφω ενδεικτικά ένα σύντομο
απόσπασμα:
[…] Και συλλογίζομαι πως αν έτυχε να βρω στην Κύπρο τόση
χάρη, είναι ίσως γιατί το νησί αυτό μου έδωσε ό,τι είχε να μου
δώσει σ’ ένα πλαίσιο αρκετά περιορισμένο για να μην εξατμίζεται, όπως στις πρωτεύουσες του μεγάλου κόσμου, η κάθε αίσθηση, και αρκετά πλατύ για να χωρέσει το θαύμα. Είναι περίεργο
να το λέει κανείς σήμερα· η Κύπρος είναι ένας τόπος όπου το
θαύμα λειτουργεί ακόμη. […]30

Ο Σεφέρης ανακαλύπτει ουσιαστικά στην Κύπρο την αγνή ελληνική ταυτότητα που έψαχνε, ίσως την επαρχιώτικη, εκεί ίσως όπου δεν περίμενε να τη
βρει. Αποτελεί κι αυτό, βέβαια, δείγμα των μοντερνιστικών αναζητήσεών
του, κατά τα πρότυπα που προαναφέρθηκαν.
Κατά πόσον, σε αυτή την περίπτωση, ισχύει ότι ο Σεφέρης χρησιμοποιεί το προσωπείο του Στράτη για την αναμφισβήτητη απόπειρα προσδιορισμού μιας ελληνικής ταυτότητας στην Κύπρο είναι ενδεχομένως ένα
ερώτημα που προκύπτει, διότι κατ’ αρχάς στους φακέλους των χειρογράφων του ο Σεφέρης αναφέρει και το εξής: «Ο Σταύρος δεν είναι ο Στρ.
Θαλασσινός, είναι ολωσδιόλου αντικειμενικό πρόσωπο, λεπτό, κριτικό.»
(φ. 51)31 Οπότε τίθεται το ζήτημα εάν πρόκειται για προσωπείο ή πλέον
για καθαρά λογοτεχνικό χαρακτήρα, αλλά και το θέμα της αλλαγής του
ονόματος. Ωστόσο, κρίνω ότι στον βαθμό που έχει προχωρήσει η επεξεργασία του κειμένου και βάσει της αρχικής σύλληψης της ιδέας του μυθιστορήματος, καθώς και του ρόλου του Στράτη / Σταύρου ως παρατηρητήσχολιαστή μάς επιτρέπεται η ταύτιση των δύο.
Στην ιστορία αυτή ο Στράτης / Σταύρος μάς παρέχει την οπτική του
απ’ όπου παρακολουθούμε την εξέλιξη της πλοκής. Οι αναφορές στα
πρόσφατα ιστορικά γεγονότα (Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος και Εμφύλιος)
30 Μιχάλης Πιερής, «Σεφέρης και Κύπρος. Το ‘θαύμα’ ως εκδοχή του μοντέρνου», Γιώργος
Σεφέρης: Φιλολογικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις, επιμ. Μιχάλης Πιερής, Πατάκης,
Αθήνα 1997, σ. 83.
31 Γιώργος Σεφέρης, Βαρνάβας Καλοστέφανος, 2007, σ. 19.
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είναι πυκνές, αλλά και ο αναβρασμός της προετοιμασίας του αντιαποικιακού αγώνα κατά των Άγγλων είναι έντονα παρών. Ο Βαρνάβας –συναισθηματικός σαν πάντοτε, θα πει ο Στράτης / Σταύρος, ώστε να κατηγορηθεί
από τον φίλο του ότι έχει κιόλας υιοθετήσει τις εκφράσεις των κατακτητών32– θέτει επανειλημμένα το ζήτημα του αν και κατά πόσον οι Κύπριοι
ανήκουν στο ελληνικό έθνος, αλλά και του κατά πόσον η Κύπρος πρέπει
να αποτελέσει τμήμα του ελληνικού κράτους. Άλλοτε προσπαθώντας με
επιχειρήματα και γεγονότα, άλλοτε βέβαια ωσάν σε παραλήρημα τρέλας,
πνιγμένος μες στα συναισθήματά του. Διαβάζω από μια συνομιλία Στράτη
/ Σταύρου και Βαρνάβα:
[…] Πέταξε το τσιγάρο, σηκώθηκε και πήγε και πήρε μια μπουκάλα ουίσκι. Μισογέμισε το ποτήρι.
–Να σου φέρω νερό; ρώτησε ο Σ.
–Όχι, φτάνουν τα μπασταρδέματα, θέλω να πιω ανέρωτο το
ποτό της Αυτοκρατορίας.
Άδειασε το ποτήρι του μονοκοπανιά.
–Let the enemy entertain us, πώς το ’λεγε εκείνος ο φίλος σου
στην Κρήτη […]
Ο Σ. σώπαινε πάντα· ένιωθε πως μια ελάχιστη αδέξια κίνηση
μπορούσε να φέρει την τελειωτική καταστροφή. […]33

Ας μην ξεχνάμε κιόλας ότι η πλοκή εκτυλίσσεται στα 1953 όπου το
ζήτημα της αυτοδιάθεσης της Κύπρου έχει διεθνοποιηθεί και τεθεί ήδη
στον ΟΗΕ. Η πιο επώδυνη ωστόσο διαπίστωση του Βαρνάβα είναι αυτή
που συμπεριέλαβε και σε ένα από τα ποιήματά του …Κύπρον ου μ’ εθέσπισεν… (ή Ημερολόγιο καταστρώματος γ΄), το «Σαλαμίνα της Κύπρος».
Παραθέτω το σχετικό απόσπασμα:
[…] Αφού θέλουν να μας κρατήσουν –δεν έχουν τίποτε άλλο
στη διάθεσή τους παρά να μας αποστειρώσουν– αν ήταν ναζίδες,
θα είχαν εγκαταστήσει αποστειρωτικά πρατήρια σ’ όλα τα χωριά
του νησιού και δος του μεροκάματο το νυστέρι. Αλλά τούτοι
έχουν το habeas corpus –μένουμε σωματικά ακέραιοι και «ελεύθεροι»– βγάλαν λοιπόν άλλη μηχανή, το πνευματικό νυστέρι –
να μας κάνουν μπάσταρδους. (φ. 68)34
32 Στο ίδιο, σσ. 228-229.
33 Στο ίδιο, σσ. 105-106.
34 Στο ίδιο, σ. 51.
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Επιπλέον, ένα άλλο ζήτημα που διαπραγματεύεται ο συγγραφέας στα
διαθέσιμα χειρόγραφα είναι και αυτό του κινδύνου να ερμηνευτεί κάθε
διαφορετική συνήθεια, κάθε ιδιωματισμός, ως σημάδι ή μάλλον απόδειξη
του μη ανήκειν των Κυπρίων στο ελληνικό έθνος. Τέτοιες επιστημονικές αποδείξεις φαίνεται να αναζητούν εκείνη την εποχή οι Άγγλοι για να
αμφισβητήσουν το ελληνικό στοιχείο στην Κύπρο. Ο Βαρνάβας αναφέρει
κάπου μια επιστημονική εργασία ενός φίλου του, του Νεοκλή. Δεν μαθαίνουμε περισσότερα σχετικά, παρά μόνον ότι ο Νεοκλής αποφεύγει να τη
δημοσιεύσει μέχρι να ελευθερωθεί η Κύπρος. Ο Ελλαδίτης Στράτης / Σταύρος αναρωτιέται γιατί, για να λάβει την εξής απάντηση:
[…] τώρα, όπως είναι τα πράγματα, κάθε εργασία που δείχνει την
ιδιορρυθμία της Κύπρου μάς βλάπτει. Έχω την εντύπωση πως θα
την αρπάξουν αυτοί (εννοούσε τους Άγγλους) για να προσθέσουν ένα ακόμη επιχείρημα πως δεν είμαστε Έλληνες, πως είμαστε αερόλιθοι που έπεσαν μέσα στην ποδιά του Ντισραέλι.35

Η απάντηση, όμως του Στράτη / Σταύρου είναι αποστομωτική, ίσως και
να πρόκειται για τη μοναδική φορά στο έργο του Σεφέρη, όπου ο Στράτης
ορίζει με τόση σιγουριά και αυτοπεποίθηση τι είναι ελληνικό:
Μα, του είπα, όλη η Ελλάδα είναι έτσι, όπου και να πας θα βρεις
μια τοπική παράδοση· ακόμη και στα άτομα είναι το ίδιο – τέτοιο
είναι το σόι μας· δε δεκτήκαμε ποτέ τους οδοστρωτήρες. […]36

Εδώ πιστεύω ότι ολοκληρώνεται ο κύκλος μιας αναζήτησης. Αφηγηματικά εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους μεν, σε ελληνικό περιβάλλον δε, ο Στράτης εγκαταλείπεται ως προσωπείο, αφού πρώτα έχει προσδιορίσει αρκετά ευκρινώς την έννοια του ανήκειν στον ελληνικό πολιτισμό.
Η ποιητική συνέχεια του έργου του Σεφέρη αφομοιώνει και εντάσσει
πλήρως όλα αυτά τα γλωσσικά στοιχεία, τις διακειμενικές συνδηλώσεις
και τις αρχέτυπες μορφές που συνηγορούν υπέρ της οριστικής απάντησης
στην αναζήτηση για έναν σαφή προσδιορισμό της ταυτότητας ενός έργου
ζωής.
•

35 Στο ίδιο, σ. 112.
36 Στο ίδιο.
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Ζητήματα της λογοτεχνίας των αρχών
του 20ού αι. (1900-1945):
Ταυτότητες στην πεζογραφία
της Γενιάς του ’30

Μ. Καραγάτσης – Romain Gary.
Όταν η πολυώνυμη φαντασία συναντά
μια ψευδώνυμη πραγματικότητα
Αντιγόνη Βλαβιανού

Επιθυμώ να διευκρινίσω ευθύς εξαρχής ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν
επιχειρεί μια ισόρροπη αντιπαραβολή της πολυώνυμης μυθιστορίας του
Καραγάτση με την ψευδώνυμη ζωή του Gary. Μια παρόμοια αντιπαράθεση –άνιση και άδικη εκ των πραγμάτων– δεν θα είχε ενδιαφέρον, νομίζω,
πολλώ μάλλον σ’ ένα συνέδριο νεοελληνιστών, μυημένων στο έργο του
Καραγάτση. Επικεντρώθηκα, λοιπόν, στο σημείο όπου συναντώνται σαν
ένας καθρέφτης διπλεστιακός, με την ελπίδα ότι ο μεγεθυντικός φακός της
βιογραφίας του δεύτερου παρέχει νέες οπτικές θέασης των ηρώων αλλά
και της προσωπικότητας του πρώτου.
Ο Μ. Καραγάτσης (1908-1960) και ο κατά έξι χρόνια νεώτερός του
Romain Gary (1914-1980) υπήρξαν πληθωρικά παραγωγικοί1 συγγραφείς,
που εντυπωσίασαν τους αναγνώστες τους με το βουλιμικό πάθος της
πολυειδούς δημιουργίας τους: στη σύντομη –κατά το μάλλον ή ήττον–
ζωή τους, πρόλαβε ο καθένας να αθροίσει περισσότερα από τριάντα έργα,
μεταξύ των οποίων, μυθιστορήματα, συλλογές διηγημάτων, θεατρικά
έργα, ταξιδιωτικές εντυπώσεις, δημοσιογραφικές ανταποκρίσεις, άρθρα
αισθητικής ή πολιτικής και κινηματογραφικά σενάρια. Η ανυπόμονα εντατική συγγραφική τους γονιμότητα δεν υπήρξε, όμως, πάντοτε «ισοϋψής»,2
*
1

2

Όλα τα αποσπάσματα από κείμενα του R. Gary ή γάλλων κριτικών μεταφράστηκαν από
την υπογράφουσα.
Με τη σημασία που προσδίδει ο Μ. Καραγάτσης στον όρο (βλ. Μ. Κ. «Ο έρωτας στο
νεοελληνικό μυθιστόρημα, Ι», εφημ. Η Πρωία, 24.2.1943), βάσει αποσπάσματος που
εύστοχα σταχυολογεί ο Δημήτρης Τζιόβας, «Λαϊκός και μοντέρνος. Η διάρκεια του
Καραγάτση», στο Μ. Καραγάτσης. Ιδεολογία και ποιητική. Πρακτικά συνεδρίου, 4 & 5
Απριλίου 2008, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 2010, σσ. 315-316.
«[…] Η πνευματική παραγωγή του […] δεν υπήρξε και ισοϋψής. Τ’ ανεβοκατεβάσματα
δεν είταν σπάνια στην τέχνη του Καραγάτση», αποφαίνεται ο Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος.
(«Επιστροφή στον Καραγάτση», στο Επανεκτίμηση του Μ. Καραγάτση – Είκοσι χρόνια
από τον θάνατό του, Τετράδια «Ευθύνης» 14, Αθήνα 1981, σ. 12.)
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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με αποτέλεσμα πολλοί να προσάψουν στο «οιστρήλατο ταλέντο»3 τους
αχαλίνωτο παρορμητισμό, άτσαλη πλησμονή, ηφαιστειακή αμετροέπεια,
ατημέλητη προχειρότητα και «φραστική ασυδοσία».4
Μάταια (και αρκετά αργά) επικαλέστηκαν ορισμένοι5 την πυρετώδη
συγγραφική δημιουργία των γάλλων και ρώσων προγόνων τους –πρωτίστως, του Balzac και του Dostojevski, που επηρέασαν βαθύτατα και τους
δύο– για να ερμηνεύσουν τον «διονυσιακό αυθορμητισμό»6 τους. Στην
πλειονότητά της, η κριτική στάθηκε δύσπιστη –αν όχι επικριτική– απέναντι στην επιτακτική βιασύνη7 της γραφής τους (αυτό το βρέξει-χιονίσει
του Gary: «γράφω ή υπαγορεύω επτά ώρες καθημερινά, όπου κι αν είμαι,
με όποιες συνθήκες, αλλιώς δεν θα μπορούσα να υποφέρω τον κόσμο»8).
Ατημελησία ασυγχώρητη, η οποία, –σε συνδυασμό με την πανθομολογούμενη «ηδονολατρία»9 των ηρώων τους (που αντικατοπτρίζει τον ακόρεστο ερωτισμό των ιδίων), μιαν αχαλίνωτη φαντασία (που καθιστά ύποπτο10
3

Υιοθετώ την ευθύβολη διατύπωση του Γιάννη Βαρβέρη. («Το χαμένο νησί της θεατρικής κριτικής», στο «Αφιέρωμα στον Μ. Καραγάτση», Νέα Εστία, έτος 740, τ. 148ος, τχ.
1729, Δεκ. 2000, σ. 948.)
4 Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, ό.π., σ. 13. Λίγοι διέβλεψαν σε αυτή την «εν θερμώ» γραφή και
την «έλλειψη πειθαρχίας» την «πίεση της έμπνευσή[ς] τους» (Βαγγέλης Αθανασόπουλος, «Η περίοδος διαμόρφωσης ενός μεγάλου συγγραφέα», εισαγωγή στο Μ. Καραγάτσης, Νεανικά Διηγήματα, φιλολογική επιμέλεια Β. Αθανασόπουλος, Βιβλιοπωλείον
της Εστίας, Αθήνα 1993, σσ. 35, 20, 37) ή το προμάντεμα ενός επικείμενου θανάτου
(« Έγραφε λες και δεν είχε τη ζωή μπροστά του», γράφει ο Pierre Assouline, «Romain
Gary, les risques du je», στο «Romain Gary retrouvé», Magazine Littéraire, No 487,
Ιούνιος 2009, σ. 44), κι ακόμα λιγότεροι ερμήνευσαν τις ανισοϋψείς εκφάνσεις της εκρηκτικής τους παραφοράς ως «πρωθόρμητες συγγραφικές δυνάμεις» (Αντρέας Καραντώνης, «Ο λογοτέχνης που έλειψε…», Τετράδια «Ευθύνης», ό.π., σ. 134), «πλατιές […]
άσωτες χειρονομίες» (Απόστολος Σαχίνης, Μεσοπολεμικοί και μεταπολεμικοί πεζογράφοι, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 1985, σσ. 36, 37) και «γοητευτικές ανισότητες»
(Γ. Βαρβέρης, ό.π.), λόγω νεανικότητα[ς] ψυχής» (Ν. Δ. Καρούζος, «Μ. Καραγάτσης»,
Τετράδια «Ευθύνης», ό.π., σ. 48).
5 Ανάμεσά τους, οι Γιάννης Νεγρεπόντης, Αντρέας Καραντώνης, Γ. Π. Σαββίδης, Στρατής Πασχάλης και Σταύρος Ζουμπουλάκης, όσον αφορά στον Καραγάτση· η Mireille
Sacotte και ο Bernard-Henri Lévy, όσον αφορά στον Gary.
6 Αντρέας Καραντώνης, «Μνήμη του Καραγάτση», Τετράδια «Ευθύνης», ό.π., σ. 136.
7 Έγραφαν και οι δύο με ασθμαίνουσα ταχύτητα κάτω από την πίεση της κελευστικής
έμπνευσής τους, επιφέροντας ελάχιστες διορθώσεις στα γραπτά τους, γεγονός που
δεν τους εμπόδιζε να επιστρέφουν μετά από καιρό στα δημοσιευμένα κείμενά τους –με
αφορμή μιαν επανέκδοση ή τη μετάφραση έργου τους σε άλλη γλώσσα– αναθεωρώντας τα και επαυξάνοντάς τα. (Βλ. σχετικά, Romain Gary, La nuit sera calme, Gallimard
Folio, Παρίσι (1974) 1976, σ. 254 και Δ. Τζιόβας, ό.π., σ. 326.)
8 R. Gary, στο ίδιο, σ. 314.
9 Α. Καραντώνης, «Ο λογοτέχνης που έλειψε…», ό.π., σ. 132.
10 «Σαν άλλος Ιούλιος Βερν καθισμένος στο γραφείο του [ο Καραγάτσης] μπορούσε
να περιγράφει χώρες που δεν γνώρισε, τόπους εξωτικούς που δεν επισκέφθηκε […].
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τον κοσμοπολιτισμό τους) και τη δηκτική ειρωνεία ή αυτοειρωνεία των
ηρώων τους (που αποκαλύπτει τους ίδιους απρόσμενα σαρκαστικούς και
κυνικούς στα μάτια των επικριτών τους)–, δημιούργησε έντονη αμηχανία ή δυσαρέσκεια έναντι του έργου τους, ωθώντας την κριτική να τους
αδικήσει11 ή –ακόμη χειρότερα– να τους αγνοήσει.12 Την περισσότερο ή
λιγότερο συνειδητή απόπειρα παραγνώρισής τους βοήθησε αποφασιστικά,
βεβαίως, ο ντεγκωλισμός του ενός και ο φιλομαρκεζινισμός13 του άλλου,
προσδίδοντας δεξιά πολιτική χροιά στις ιδέες τους, την οποία επέτεινε η
αριστοκρατική στάση τους έναντι του σιναφιού τους: δεν ανήκαν ποτέ
στους λεγόμενους «κύκλους»,14 παραμένοντας πάροικοι και παρεπίδημοι15
στο λογοτεχνικό χώρο. Τυχαία κατοικήθηκαν και οι δύο, άραγε, από ένα

11

12

13

14
15

Έτσι μας χάρισε έργα όπως το: «Άμρι-α-Μούγκου», τον «Γιούγκερμαν» κ.λπ.» γράφει
ο Νίκος Τουτουντζάκης («Καραγάτσης. “Ένας δαιμονικά προικισμένος συγγραφέας”»,
Τετράδια «Ευθύνης», ό.π., σ. 67) και ο Gary αποφαίνεται: «[…] πρέπει να ξεμπερδέψουμε μια μέρα με το αστείο της “αληθινής” μυθιστορίας επειδή είναι βιωμένη… Η
ωραιότερη περιγραφή της πανούκλας βρίσκεται στο Ημερολόγιο της πανούκλας του
Defoe που δεν είδε ποτέ στη ζωή του μια επιδημία πανούκλας» (R. Gary, La nuit sera
calme, ό.π., σσ. 322-323.)
«Ο Καραγάτσης […] καθιερώθηκε στην κοινή συνείδηση σαν ένας ρηχός, επιφανειακός συγγραφέας και, επί πλέον, σαν ένας κυνικός χωρίς ευαισθησία», γράφει ο Φαίδρος
Μπαρλάς στηλιτεύοντας την «κριτική [που] τον κακομεταχειρίστηκε [όσο] κανέναν
άλλο της γενεάς του» («Καραγάτσης», Τετράδια «Ευθύνης», ό.π., σ. 141) και ο Α. Καραντώνης επικυρώνει: «έφυγε από τη ζωή […] με την πίκρα πως ήταν “αδικημένος” » (ό.π.,
σ. 130), ενώ ο B.-H. Lévy αναφωνεί σκεπτόμενος τον Gary: «Τον είδαν με κακό μάτι όσο
ζούσε· τον περιγέλασαν, τον δυσφήμησαν, τον υποτίμησαν.» («Il gagnera son procès en
appel», Magazine Littéraire, ό.π., σ. 53.)
Δεν έχει μόνο ο Καραγάτσης το προνόμιο να είναι επί σειρά ετών «ο μεγάλος αγνοημένος από την επίσημη κριτική» (Γιάννης Νεγρεπόντης, «Νύξεις στη λειτουργία του
γραφιά», Τετράδια «Ευθύνης», ό.π., σ. 69), αλλά και ο Gary. Είκοσι χρόνια μετά τον
θάνατό του, η πανεπιστημιακός Mireille Sacotte καταθέτει στο Α΄ Παγκόσμιο Συνέδριο
που έγινε για το έργο του (Σορβόννη, Paris III, Μάιος 2000): «Αυτό είναι το παράδοξο:
ο Gary είναι από τους μεγαλύτερους συγγραφείς του 20ού αιώνα, αλλά το πεδίο [μελετών για το έργο] του παραμένει χέρσα γη» (εισαγωγή στο Romain Gary et la pluralité
des mondes, PUF, Παρίσι 2002, σ. 7). Βλ. επίσης, όσα επισημαίνει ο Στ. Ζουμπουλάκης για την αργοπορία της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας ως προς τη μελέτη/
διδασκαλία του έργου του Μ. Καραγάτση («Χαιρετισμός», Μ. Καραγάτσης. Ιδεολογία
και ποιητική, ό.π., σ. 19).
Βλ. σχετικά, Παναγιώτης Φωτέας, «Ο πολιτικός Καραγάτσης και η πανανθρώπινη
παλίρροια» (Τετράδια «Ευθύνης», ό.π., σσ. 102-103) και Δημοσθένης Κούρτοβικ, «Άβολος και εμπρηστικός ώς το ιωβηλαίο του» (Μ. Καραγάτσης. Ιδεολογία και ποιητική, ό.π.,
σ. 337).
Βλ. σχετικά, Α. Καραντώνης, ό.π., σ. 130 και Γ. Νεγρεπόντης, ό.π., σσ. 82, 83.
«Ο γάλλος συγγραφέας Gary θα παραμείνει μετανάστης», δηλώνει η Myriam
Anissimov, συγγραφέας της πιο πρόσφατης βιογραφίας του («Blasphémer pour affronter la Shoah», Magazine Littéraire, ό.π., σ. 47).
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έντονο «συναίσθημα αποξένωσης»16; Τυχαία προσηλώθηκαν με εμμονή
στο έργο τους στην «ιδέα τ[ου] ξεριζωμένο[υ]»17;
Μοναδικό προτέρημα που τους αναγνώρισαν οι πάντες εξαρχής, η
αδιαφιλονίκητη ικανότητα και των δύο να είναι εξαιρετικοί παραμυθάδες
– έστω κι αν μερικοί εκφέρουν επικριτικά τη λέξη, καθιστώντας τη
συνώνυμη του ρηχού, του επιφανειακού και, στην ακραία εκδοχή της,
ενός «πνευματικού λαϊκισμού»,18 εν τέλει. Κοινή αποδοχή, επίσης, που
επιτείνει την ταυτότητα (με τη σημασία της πλήρους ταύτισης) των δύο
συγγραφέων, ότι «η ζωή του[ς] προσφέρεται […] για μυθοποίηση»19
ή, ακόμη περισσότερο ως προς τον Gary, ότι η βιογραφία του συνιστά
προέκταση της μυθιστορίας του, χειροπιαστή απόδειξη, δηλαδή, ότι
«δύναται κανείς να περάσει» όχι από την πραγματικότητα στη φαντασία,
αλλά, αντιστρόφως, «από τη φαντασία στην πραγματικότητα».20
Ιδού ένα παράδοξο, που επαληθεύεται όμως από την ίδια την Ιστορία
της Λογοτεχνίας: Εάν μέχρι τον 20ό αιώνα η τέχνη λειτούργησε ως μίμηση
(mimésis) της πραγματικότητας, αναπαράγοντας πιστά την αλήθεια για
να την καταστήσει πιο υποφερτή στον κόσμο, από τις αρχές του 20ού
αιώνα και μετά, η πραγματικότητα αρχίζει να αναπαράγεται μέσα από τις
εγκεφαλικές κατασκευές της τέχνης, μετατρέποντας τις ποικίλες εκφάνσεις
της δεύτερης (μυθιστόρημα, μουσική, ζωγραφική, κινηματογράφο) σε
σύγχρονους μύθους ικανούς να τη διαμορφώσουν. Η περίφημη δήλωση
του Oscar Wild «η ζωή μιμείται την τέχνη»21 παραπέμπει ευθέως, λοιπόν,
στην πεποίθηση του Gary ότι μοναδικός τρόπος να γονιμοποιήσει κανείς
την αληθινή πραγματικότητα είναι να την εφεύρει μέσω της αυθεντικής
ομορφιάς της τέχνης: «Δεν μπορείς να αγαπήσεις τον άλλον αν δεν
τον φανταστείς και δεν τον εφεύρεις πρώτα.»22 Και παρακάτω: «[…] οι
μικροαστικές κοινωνίες σκότωσαν τη “συμβολή του Rimbaud” […] κι όταν
θέλησαν να σαρώσουν το ψέμα […], σάρωσαν τη συμβολή της φαντασίας,
[…] χωρίς την οποία δεν υπάρχει ούτε πολιτισμός, ούτε άνθρωπος, ούτε
αγάπη.»23
16 Β. Αθανασόπουλος, .ό.π., σ. 52.
17 Ιουλία Ιατρίδη, «Ο Καραγάτσης και οι ήρωές του», Τετράδια «Ευθύνης», ό.π., σ. 34.
18 Ελισάβετ Κοτζιά, «Το πεζογραφικό έργο του Μ. Καραγάτση ως προάγγελος του σημερινού λαϊκισμού», Μ. Καραγάτσης. Ιδεολογία και ποιητική, ό.π., σ. 167.
19 Α. Καραντώνης, «Ένας πεζογράφος. Μια γόνιμη εικοσαετία: 1935-1955», Τετράδια
«Ευθύνης», ό.π., σ. 121.
20 «Sa propre biographie était […] la preuve qu’il est possible de passer de la fiction à la
réalité», αποφαίνεται ο μελετητής του Jørn Boisen («À l’assaut de la réalité. La dominante de l’œuvre de R. Gary», στο Romain Gary et la pluralité des mondes, ό.π., σ. 43).
21 Oscar Wild, “life imitates art”.
22 R. Gary, La nuit sera calme, ό.π., σ. 309.
23 Στο ίδιο, σ. 311.
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Εάν, κατά τον Gary, ο μόνος τρόπος ηθικής24 βίωσης της πραγματικότητας είναι μέσω της αυθεντικής ομορφιάς της τέχνης –γεγονός
που συνδέει άρρηκτα «l’esthétique et l’éthique»,25 την αισθητική (ως ευαισθησία και δημιουργική φαντασία) με την ηθική στάση του ανθρώπου,
συμφιλιώνοντας έτσι τον αμφίρροπο εσωτερικό διχασμό του σε Καλό και
Κακό–, ο μόνος τρόπος πρόσβασης στην αυθεντική πραγματικότητα είναι
μέσω της φαντασίας και του ψεύδους. Κατά συνέπειαν, ο μόνος τρόπος
βίωσης και αφήγησης μιας ζωής –εν προκειμένω της δικής του– είναι μέσω
μιας αενάως εφευρετικής φαντασίας. Μια σημασία του «παραμυθά» δεν
είναι, άλλωστε, αυτός που λέει ψεύδη συστηματικά και πειστικά;
«Για να βρει κάποιος τον εαυτό του, πρέπει πρώτα να τον εμπνευστεί»,26
δηλώνει απερίφραστα ο Gary. Στην περίπτωσή του, όμως, αυτός που
εμπνεύστηκε τον δικό του εαυτό δεν ήταν ο ίδιος, αλλά η μητέρα του
και, δη, στην προστακτική, συγχέοντας τους χρόνους «είναι» και «θα
γίνει»27: «Θα γίνεις ήρωας, θα γίνεις στρατηγός, Gabriele d’Annunzio,
Πρέσβης της Γαλλίας!»28 Παραμύθι και παραμυθία μαζί, αυτή η διαρκώς
επαναλαμβανόμενη επιταγή29 προς τον δωδεκάχρονο Roman από μια μάνα
δοτική μέχρι αυτοθυσίας, αλλά και αυταρχική, εξουσιαστική, ευφάνταστη
και μεγαλομανή που τον λατρεύει («δεν μπορείς να αγαπήσεις τον άλλον
αν δεν τον […] εφεύρεις πρώτα», δεν είπαμε;), όσο παράλογη κι αν φαντάζει
ως χρησμός όταν την προφέρει, θα μετατραπεί από «υπόσχεση αυγής»30
(για να υιοθετήσω τον τίτλο του βιβλίου του όπου μιλάει σχετικά) σε
παρακαταθήκη ιερή, που ο Gary θα ενστερνιστεί ζώντας στην προστακτική
τη ζωή του, αρχής γενομένης από το ψευδώνυμό του, Gari, προστακτική
24 Ως προοδευτική ανάπτυξη μιας ηθικής συνείδησης που ελέγχει τις πράξεις των
ανθρώπων.
25 Ο Gary προκρίνει τη σύλληψη κάθε έκφρασης πολιτισμού, τέχνης και δημιουργίας, εν
γένει, ως «γέννηση της ηθικής από την αισθητική» (R. Gary, Europa, traduit de l’anglais
par Paul Audi, Gallimard Folio, Παρίσι 1972, σ. 274.) Άλλο ένα σημείο ταύτισης του
Gary με τον Καραγάτση, τον «μεγάλο ηθικό» (Γ. Νεγρεπόντης, ό.π., σ. 79), που, «πότε
ρεαλιστής και πότε λυρικός, πότε ενδοστρεφής και πότε σατιρικός ή και ευτράπελος,
αλλά πάντοτε μοραλιστής στο βάθος, στάθηκε ένας από τους οξύτερους […] ελεγκτές
της νεοελληνικής, αστικής ιδίως, κοινωνίας». (Γ. Π. Σαββίδης, «Μυθιστοριογράφος και
μοραλιστής», στο ίδιο, σ. 143.)
26 R. Gary, « Un picaro moderne », συνέντευξη στον K. A. Jelenski, Livres de France, No 3,
Μάρτιος 1967, σ. 3.
27 « Elle ne faisait pas la distinction entre “est” et “sera” », λέει χαρακτηριστικά για τη
μητέρα του. (R. Gary, La promesse de l’aube, NRF Gallimard, Παρίσι 1960, σ. 178.)
28 Στο ίδιο, σ. 14.
29 Με διάφορες παραλλαγές: «Θα γίνεις γάλλος συγγραφέας, πρέσβης της Γαλλίας, θα
πάρεις τη Λεγεώνα της Τιμής» ή «θα γίνεις d’Annunzio! Θα γίνεις Victor Hugo, βραβείο
Νόμπελ!»
30 R. Gary, La nuit sera calme, ό.π., σ. 309.
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του ρήματος καίγομαι στα ρωσικά, «καύσου!», δηλαδή, ή «να καίγεσαι!»,
«μια εντολή από την οποία δεν προσπάθησ[ε] ποτέ να ξεφύγ[ει], ούτε
στο έργο [τ]ου ούτε στη ζωή [τ]ου»,31 όπως ομολογεί ο ίδιος. Ενέχει οργή
και αυτοκαταστροφή αυτό το ψευδώνυμο, αλλά συγχρόνως υποβάλλει
την έννοια της θυσίας και την πρόθεση ενός πυριφλεγούς πάθους, παραπέμποντας αντιστικτικά στην αιχμηρότητα της «μαύρης λεύκας» που
υιοθετεί ως ψευδώνυμο ο Καραγάτσης, «γιατί ηχεί σαν γδάρσιμο, σαν
σκίσιμο, σαν ξύσιμο, σαν βία».32
Με τη διαφορά ότι, ενώ για τον Δημήτρη Ροδόπουλο, η επιλογή ενός
ψευδωνύμου δεν υπακούει μόνο στην προσφιλή συνήθεια «μιας γενιάς
κυρίων, ως επί το πλείστον, με ψευδώνυμα»,33 αλλά, πρωτίστως, στην
περιφρονητική εντολή του πατέρα του να μη χρησιμοποιήσει το πατρικό του
όνομα για να μην το «αμαυρώσει»,34 για τον Roman Kawec (αυτό ήταν το
αρχικό όνομα του Gary), η προσφυγή σ’ ένα ψευδώνυμο υπαγορεύεται από
την ένθερμη προτροπή της μητέρας του35 να υιοθετήσει ένα γαλλικό όνομα
για να δικαιώσει τον ενορατικό χρησμό της. Πλην όμως, αθροίζοντας με
τον νου του τις πιθανές εκδοχές36 του νέου ονόματός του, ο νεαρός Roman
–του οποίου το όνομα δεν παραπέμπει μόνο στο μυθιστορηματικό είδος,37
αλλά, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του Gary, ενέχει και την απεριόριστη
δυνατότητα μιας «αφθονίας ταυτοτήτων»38– θα επιδοθεί (ανεπίγνωστα;)
σε μια παράλληλη μυθοποίηση της ζωής του, μετατρέποντας τα κατ’ όψιν
αδύναμα σημεία της βιογραφίας του σε γενεσιουργό αφορμή ιδιαίτερης
δύναμης ή δεξιοτήτων και, συγχρόνως, πολλαπλασιάζοντας τα προσωπεία
31 Στο ίδιο, σ. 12.
32 Παντελής Κρανιδιώτης, «Το ερωτικό στοιχείο στο έργο του Καραγάτση», Διαβάζω, αρ.
258, 6.3.91, σ. 35. Είναι γνωστό, βεβαίως, ότι ο Καραγάτσης επέλεξε αρχικά ως ψευδώνυμο το Πτελεάτης (άλλη ονομασία του δέντρου καραγάτσι: πτελέα ή φτελιά) και στην
Κατοχή το Χρήστος Νεζερίτης, όπως είναι επίσης γνωστό ότι χρησιμοποίησε το όνομα
(Μιχάλης ή Κωστής, αναλόγως) Ρούσης ως μυθιστορηματικό προσωπείο.
33 Μάρω Δούκα, «Ένας αντι-σχολικός συγγραφέας!», Νέα Εστία, ό.π., σ. 848.
34 Βλ. σχετικά, Β. Αθανασόπουλος, ό.π., σσ. 50-51. Η δυναστική μορφή του Γεωργίου
Ροδόπουλου, πατέρα του Μ. Καραγάτση (βλ. σχετικά Β. Αθανασόπουλος, «Στη σκιά
του πατέρα», Διαβάζω, ό.π., σσ. 25-26), όπως περιγράφεται στο διήγημα «Από τη ζωή
του Μιχάλη Ρούση» (Νυχτερινή ιστορία, 1943), παραπέμπει εμφανώς στη φοβιστική
εικόνα του πατέρα του Chateaubriand στο αυτοβιογραφικό αφήγημα «Η ζωή στο
Κονμπούρ» (Απομνημονεύματα πέραν του τάφου, 1848-1850).
35 Βλ. σχετικά, R. Gary, La promesse de l’aube, ό.π., σ. 22.
36 Βλ. ενδεικτικά την ατέρμονη λίστα πιθανών ψευδωνύμων που παραθέτει ο Gary, με
περισσή αυτοειρωνεία, στο ίδιο, σσ. 22, 30, 31, 32.
37 Όπως επισημαίνει ορθώς η συγγραφέας και δοκιμιογράφος Nancy Huston στο βιβλίο
της Tombeau de Romain Gary, Actes Sud, Παρίσι 1995, σ. 19.
38 « L’illimité […] d’un foisonnement d’identités ». (R. Gary, Pour Sganarelle, NRF Gallimard, Παρίσι 1965, σ. 326.
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ενός πολυπράγμονος «εγώ», που θα διεκδικήσει να γίνει αποδεκτό σε κάθε
έκφανσή του ως γνήσιο και αυθεντικό. Ας γίνω πιο σαφής.
Νόθος γιος αγνώστου πατρός39 (όντως;40), λίγο Κοζάκος, λίγο Τάταρος
και κατά το ήμισυ Εβραίος,41 ο έφηβος Roman –που, εν τω μεταξύ, έχει
αλλάξει το όνομά του επί το γαλλικότερον σε Romain– καταφθάνει το
’28 στη Νίκαια της Γαλλίας, έμπλεος προσδοκιών από τη χιμαιρική εικόνα
μιας Γης της Επαγγελίας42 με την οποία τον έχει διαποτίσει η μητέρα
του στα δύσκολα παιδικά του χρόνια στη Βίλνα43 και στη Βαρσοβία. Ως
αλλόθρησκος44 και αλλόγλωσσος (μιλάει ρωσικά, ιουδαϊκά, πολωνικά και
λίγα γαλλικά με τη μητέρα του, πρώην ηθοποιό στο Γαλλικό θέατρο της
Μόσχας), θα επιχειρήσει να ενταχθεί στη νέα πατρίδα του, εφευρίσκοντας
τον μύθο μιας παιδικής ηλικίας στη Ρωσία, την οποία ουδέποτε έζησε,45
και μετατρέποντας σταδιακά την έμμονη ιδέα του ξένου και νόθου (με τη
διττή σημασία της λέξης: του παράνομου καρπού, αλλά και του μιγάδα
που προέρχεται από διασταύρωση διαφορετικών φυλών) σε πλησμονή
δυνατοτήτων για προσωπική επιτυχία και πρωτότυπη δημιουργία. Μια
ευλογία,46 δηλαδή, που του προσδίδει υπεροχή.
Έτσι, μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στη Νίκαια, θα αποφοιτήσει
από τη Νομική Σχολή στο Παρίσι μετερχόμενος αλλότρια επαγγέλματα
για να επιβιώσει. Η έκρηξη του πολέμου θα αποβεί, παραδόξως, σωτήρια
διέξοδος για τη λάβα του εσωτερικού αναβρασμού47 του, που συνάδει με
39 Ο Arieh Davidov Kacew υπήρξε δεύτερος σύζυγος της μητέρας του, αλλά την παντρεύτηκε όταν ήταν ήδη έγκυος στον Roman, δίνοντάς του το όνομά του. Η μητέρα του
χώρισε λίγα χρόνια μετά και μεγάλωσε μόνη τον γιο της.
40 Ο Gary αφήνει να πλανάται η φήμη ότι υπήρξε καρπός παράνομου δεσμού της μητέρας
του με τον ηθοποιό Ivan Mosjoukine, διάσημο πρωταγωνιστή του ευρωπαϊκού βωβού
κινηματογράφου στη δεκαετία του ’20, με τον οποίο είχε, κατά κοινή ομολογία, εντυπωσιακή ομοιότητα. (Βλ. σχετικά, R. Gary, La promesse de l’aube, ό.π., σσ. 74-75, R.
Gary, La nuit sera calme, ό.π., σσ. 225, 227, και Alexandre Diego Gary, S. ou l’espérance
de vie, NRF Gallimard, Παρίσι 2009, σ. 120.)
41 Η μητέρα του, Mina Iosselevna Owczynska, ήταν Εβραία Ασκενάζι.
42 «[…] Η Γαλλία που επικαλείτο η μητέρα μου με λυρικές περιγραφές και εξάρσεις κατέληξε να γίνει για μένα ένας μυθώδης θρύλος απολύτως εξωπραγματικός, ένα είδος
ποιητικού αριστουργήματος που καμιά ανθρώπινη εμπειρία δεν μπορούσε να φθάσει»,
ομολογεί χαρακτηριστικά ο Gary. (R. Gary, La promesse de l’aube, ό.π., σ. 42.)
43 Πρώην Vilnius ή Wilno στη Λιθουανία.
44 Κατά το άλλο ήμισυ, δηλώνει ότι είναι «μη πιστός καθολικός». (R. Gary, La nuit sera
calme, ό.π., σ. 227.)
45 Βλ. σχετικά, Pierre Assouline, « R. Gary, les risques du je », Magazine Littéraire, ό.π., σ.
42.
46 «Η μπάσταρδη φύση μου υπήρξε για μένα πραγματική ευλογία σε πολιτιστικό και λογοτεχνικό επίπεδο», θα δηλώσει με παρρησία αρκετά χρόνια μετά. (R. Gary, ό.π., σ. 258.)
47 «Ξέσπασε ο πόλεμος. Αυτό ίσως με έσωσε. Με απασχολούσε τόσο ο εσωτερικός μου
αναβρασμός, που ήμουν έτοιμος να μπω στη Λεγεώνα των ξένων», ομολογεί ο Gary.
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την προσταγή του ονόματός του (καύσου!) και το επιτακτικό κέλευσμα
στο σημείωμα που θα του αφήσει η μητέρα του στα ρωσικά λίγο πριν
πεθάνει: «Την ευλογία μου να έχεις… Να ’σαι σκληρός, να ’σαι δυνατός.»48
Με διαβατήριο τη γαλλική υπηκοότητα που αποκτά το ’35, θα καταταγεί
στη γαλλική αεροπορία και θα πολεμήσει ηρωικά στον πόλεμο του ’40,
αλλά, μαθαίνοντας τη συνθηκολόγηση της Κυβέρνησης Pétain με τους
κατακτητές, θα δραπετεύσει στο Λονδίνο, προσχωρώντας στη «France
Libre», την « Ελεύθερη Γαλλία» του De Gaulle,49 όπου θα συνεχίσει να
μάχεται παρά τον σοβαρό τραυματισμό του το ’44. Το ’45 θα τιμηθεί με
τη Λεγεώνα της Τιμής, θα εγκαταλείψει την αεροπορία και θα εκδώσει
το πρώτο του μυθιστόρημα, την περίφημη Ευρωπαϊκή θητεία,50 που θα
χαιρετιστεί με ενθουσιασμό από τους Kessel, Camus, Malraux και Aragon.
Την ίδια χρονιά, θα προσχωρήσει στο γαλλικό διπλωματικό σώμα,
ακολουθώντας μια λαμπρή σταδιοδρομία που θα τον ταξιδέψει σε όλο τον
κόσμο, ενώ, παράλληλα, θα επιδοθεί σε μια γόνιμη συγγραφική δημιουργία,
που θα του χαρίσει σημαντικές διακρίσεις και μεγάλη αποδοχή από το
γαλλικό αναγνωστικό κοινό.51 Καμπή στη ζωή του, η παραίτησή του από τη
διπλωματική υπηρεσία το ’61 και ο γάμος του με την αμερικανίδα ηθοποιό
Jean Seberg το ’63. Έκτοτε, θα συνεχίσει να συγγράφει και να ταξιδεύει
ως ανταποκριτής αμερικανικών και γαλλικών εντύπων και σεναριογράφος
κινηματογραφικών έργων.
Η πολυπράγμων και πολυμήχανη ζωή του Gary στη Γαλλία παραπέμπει ευθέως στον Συνταγματάρχη Λιάπκιν (1933), τη Χίμαιρα (1936) και
τον Γιούγκερμαν (1938), τρία μυθιστορήματα του Μ. Καραγάτση που, με
επίτιτλο Εγκλιματισμός κάτω από τον Φοίβο, πραγματεύονται τη σταδιακή προσπάθεια προσαρμογής και αφομοίωσης ισάριθμων αλλοεθνών
από μια ξένη χώρα – εν προκειμένω, την Ελλάδα. Εάν, όμως, σύμφωνα με
την πολυκύμαντη ζωή του Gary –που άλλοτε ταξιδεύει σε ιριδίζοντα νερά
(Στο ίδιο, σ. 24.)
48 « Je te bénis… sois dur, sois fort. » (Στο ίδιο, σσ. 230-231.) Κατά τον Gary, οι ρωσικές
λέξεις «silny, krepki» είναι αμετάφραστες στα γαλλικά, συνώνυμες της λέξης « résistant »: ανθεκτικός, που ανθίσταται.
49 Η άρνηση του αντιστασιακού De Gaulle να συνθηκολογήσει, παρά την απόλυτη μοναξιά και αδυναμία του, άγγιξε βαθύτατα τον Gary, σε αντίθεση με τον πολιτικό ντεγκωλισμό της μεταπολεμικής Γαλλίας, που τον άφησε παντελώς αδιάφορο. (Βλ. σχετικά, στο
ίδιο, σσ. 20-21, 232.)
50 Éducation européenne, 1945. Υιοθετώ τον ευρηματικό τίτλο της πρώτης μετάφρασης
του έργου στα ελληνικά από τον Νάσο Δετζώρτζη (1947). Βλ. σχετικά, «Romain Gary
και Ευρωπαϊκή θητεία», συνέντευξη στη Γιολάντα Τερέντσιο, στο Ν. Δετζώρτζης, Συνεντεύξεις και έρευνες, Γαβριηλίδης, Αθήνα 1994, σσ. 14-15.
51 Μεταξύ άλλων, το 1945 θα τιμηθεί με το Prix des Critiques και το 1956 με το Prix
Goncourt.
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«κάτω απ’ τις αχτίδες του Φοίβου» και άλλοτε σε ανταριασμένες θάλασσες κάτω «από την τρίαινα του Ποσειδώνα»52– νομιμοποιείται κανείς να
πει ότι η πολυώνυμη φαντασία του ενός (Καραγάτση) προκαταβάλλει την
ψευδώνυμη πραγματικότητα του άλλου (Gary), σε ποιο βαθμό καθίσταται
εφικτή και η αντίστροφη πορεία; Σε ποιο βαθμό, δηλαδή, η πολυσυλλεκτική ταυτότητα του Gary –που συναρμόζεται από ανακόλουθα και ψευδή
στοιχεία– δεν συμπυκνώνει μόνο την αντιφατική ταυτότητα του εντόπιου ξένου στο έργο του Καραγάτση, αλλά ενστερνίζεται και την τραγική
σύλληψη του πεπρωμένου του;
Συγγραφέας και πυροβολητής στην πολεμική αεροπορία, που τη νύχτα
δημιουργεί και τη μέρα σκοτώνει, ο Romain Gary θα συνθέσει τη φυσιογνωμία του από ένα αμάλγαμα αντιφατικών ψηφίδων: ταπεινός μετανάστης από τη μια και σημαντικός διπλωμάτης με τιμητικές διακρίσεις, από
την άλλη· ντεγκωλικός και, συγχρόνως, αναρχικός· ένθερμος ουμανιστής,
αλλά και δύσπιστος με τους ανθρώπους· ακαταμάχητος γυναικοκατακτητής, αλλά και λυρικός υμνητής της γυναίκας· μανιώδης θιασώτης της
τέχνης, που έπληττε όμως θανάσιμα στα μουσεία· άπληστος για δημόσια
φήμη, που κρύφτηκε πίσω από ψευδώνυμα προσωπεία· λάτρης της ζωής,
που αυτοχειριάστηκε στα 66 του χρόνια…
Την ίδια παράφρονα αντινομία –πολυνομία, μάλλον– προτάσσει και η
ταυτότητα ενός ιδεατού «εγώ» στο συγγραφικό του έργο, καθώς ενδύεται
τις ζωές των Άλλων και τις προβάλλει ως δικές του. «Είναι προφανές ότι
το δικό μου εγώ δεν μου αρκεί σαν ζωή· αυτό με κάνει μυθιστοριογράφο.
Γράφω για να μπω στη ζωή των άλλων. […] Παγιδεύεται κανείς μέσα
στο εγώ του»,53 ομολογεί ο ίδιος. «Γράφω ένα βιβλίο» σημαίνει, λοιπόν,
«ποικίλλω τη ζωή μου […], μετενσαρκώνομαι, πολλαπλασιάζομαι, παραλλάσσω»,54 ως εάν, για τον μέτοικο Gary, ο μόνος δυνατός τρόπος εγκλιματισμού σε μια ξένη χώρα είναι ο μη εγκλεισμός σ’ ένα ίδιο και απαράλλαχτο «εγώ».
Μέσα από την ποικιλωνυμία των ηρώων που υποδύονται το «εγώ»
του και την πολυωνυμία των ψευδωνύμων που υποκρίνονται το «μη
εγώ» του, η καλειδοσκοπική προσωπικότητα του Gary δεν επαληθεύει
μόνο τον τραγικό διχασμό των ηρώων του Καραγάτση, αλλά συνθέτει
την εικόνα ενός χαμαιλέοντα που, χάριν παιδιάς, επανέρχεται –με μικρές
παραλλαγές55– ως λάιτμοτίβ στα λόγια του και στα γραπτά του: «Θα σας
52 Μ. Καραγάτσης, Η μεγάλη χίμαιρα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα (1953) 151993, σ.
10.
53 R. Gary, La nuit sera calme, ό.π., σ. 179.
54 Στο ίδιο, σ. 320.
55 Βλ. ενδεικτικά, στο ίδιο (σ. 234) και R. Gary, L’affaire homme (1977, 1978, 1979), Gallimard Folio, Παρίσι (2005) 2006, σσ. 285, 300.
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πω τη δική μου εκδοχή της πασίγνωστης ιστορίας του χαμαιλέοντα: πάνω
σ’ ένα χαλί κόκκινο γίνεται κόκκινος, σ’ ένα χαλί μπλε γίνεται μπλε, σ’ ένα
χαλί κίτρινο γίνεται κίτρινος, [και] σε μια σκοτσέζικη φούστα γίνεται…
συγγραφέας!»56
Σταδιακά, ο πολύχρωμος και πολύγλωσσος Gary αρχίζει να συγγράφει
σε άλλη γλώσσα (εκδίδει πέντε βιβλία στα αγγλικά57), υιοθετεί νέα
ψευδώνυμα,58 εφευρίσκει επώνυμα μεταφραστών59 για έργα του που
μεταφράζει ο ίδιος και δημοσιογράφων60 για συνεντεύξεις που συντάσσει
αποκλειστικά μόνος, μετατρέποντας τη συγγραφή σε όχημα μετάβασης
«από το εφικτό στο ανέφικτο»,61 ή μάλλον, στο αδύνατον. Γι’ αυτό, άραγε,
στην ερώτηση «Ποιος θα ήθελα να ήμουν;» στο ερωτηματολόγιο του
Proust, αναφωνεί: «Ο Romain Gary, αλλά είναι αδύνατον.»62; Πλην όμως,
μες στην απόλυτη ελευθερία63 που του παρέχουν τα επάλληλα altera ego της
βουλιμικής ψευδωνυμίας του, νομιμοποιείται κανείς να αναρωτηθεί σε ποιο
βαθμό το παιχνίδι μιας παλίμψηστης ταυτότητας καλύπτει παραπλανητικά
μια οδυνηρή συνείδηση ετερότητας.
Το 1974, το διαβατήριο του Gary φέρει όλες τις σφραγίδες ενός επιτυχούς εγκλιματισμού σε ξένη χώρα: γαλλική υπηκοότητα, νομικές
σπουδές, ένδοξη δράση στον πόλεμο, διπλωματική σταδιοδρομία, συγγραφική επιτυχία. Ο ίδιος, όμως, δεν έχει παύσει να νιώθει «ξένος» στη
56 « R. Gary ou le nouveau romantisme », συνέντευξη στον Jérôme Le Thor (Μάιος 1977),
στο L’affaire homme, ό.π., σ. 285.
57 Πρόκειται για τα μυθιστορήματα: Forest of Anger, 1944 (στα γαλλικά με τον τίτλο
Éducation européenne, 1945), Talent Scout, 1961 (στα γαλλικά με τον τίτλο Les mangeurs
d’étoiles), The Ski Bum, 1964 (που επεξεργάστηκε και επανέκδωσε στα γαλλικά με τον
τίτλο Adieu Gary Cooper, 1969), The Gasp, 1973 (που μεταγλώττισε και επεξεργάστηκε
στα γαλλικά με τον τίτλο Charge d’âme, 1978), καθώς και για το κείμενό του Ode to the
Man Who Was France, 1970 (στα γαλλικά με τον τίτλο Ode à l’homme qui fut la France,
1997).
58 Υιοθετεί διαδοχικά τα ψευδώνυμα Fosco Sinibaldi (L’amour à la colombe, 1958), John
Markham (Talent Scout, 1961), Shatan Bogat (Les têtes de Stéphanie, 1974).
59 Βλ. σχετικά, Mireille Sacotte, « Jeux et métamorphoses de l’impossible “je” », εισαγωγή
στο Romain Gary – Émile Ajar, Légendes du Je, Quarto/Gallimard, Παρίσι 2009, σσ.
14-15.
60 Ο Gary οικειοποιήθηκε το όνομα του υπαρκτού François Bondy και του απέδωσε τις
ερωτήσεις στην ψευδή συνέντευξη/αφήγηση του βιβλίου La nuit sera calme, ό.π.
61 « Écrire est ma transition personnelle entre le possible et l’impossible », δηλώνει
επιγραμματικά. (R. Gary, « Je suis un diplodocus », Arts et Loisirs, No44, 27.7-2.8.1966,
σ. 24.)
62 « Questionnaire de Marcel Proust », Livres de France, No 3, Μάρτιος 1967, σσ. 18-19.
63 «Είναι ψέμα ό,τι μας υποδουλώνει, είναι αλήθεια ό,τι μας αφήνει […] ελεύθερους»,
αποφαίνεται ο Gary αναφερόμενος στους διαρκείς αυτοσχεδιασμούς του εαυτού του.
(« R. Gary – La marge humaine », συνέντευξη στον Jean Daniel, L’Express, 4.1.1957, σσ.
28-29.)
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νέα πατρίδα του, με τη σημασία που αποδίδει στη λέξη ο Camus.64 Ξένος
από την εποχή της στρατιωτικής θητείας του, όταν του αρνούνται τον
βαθμό του αξιωματικού (1939) λόγω πρόσφατης απόκτησης της γαλλικής
υπηκοότητας. Ξένος, από την πρώτη συγγραφική επιτυχία του, όταν του
απονέμεται το Βραβείο Goncourt65 (1956) κι ένας κριτικός του προσάπτει
ότι δεν μιλάει καλά γαλλικά.66 Ξένος ως συγγραφέας «ταξινομημένος,
καταλογογραφημένος» με «το μούτρο που του έφτιαξαν» οι κριτικοί μια
για πάντα, «όπως έλεγε τόσο σωστά ο Gombrowicz».67 Δεν είναι, λοιπόν,
μόνον ο «τόπο[ς] “όπου ανθεί η φαιδρά πορτοκαλέα”»68 ανυπόμονος για
«οριστικές και μοναδιαίες κατατάξεις»,69 όπως καταγγέλλει ο ποιητής
Γιάννης Βαρβέρης αναφερόμενος στους προκατειλημμένους επικριτές του
Καραγάτση.
Εγκλωβισμένος ανάμεσα στη χιμαιρική εικόνα μιας Γης της Επαγγελίας70
που αποδεικνύεται κατώτερη των προσδοκιών του και τη χιμαιρική
ελπίδα μιας ελευθερίας που παγιδεύει, εν τέλει, τα ποικίλα «εγώ» του,
ο Gary θα προσπαθήσει να δραπετεύσει από τον δυναστικό κλοιό του
«παριζιανισμού»71 που κατευθύνει τη λογοτεχνική κριτική στη Γαλλία,
αντιστρέφοντας το αξίωμα του Λιάπκιν «– Το βασικό είναι να ζη κανείς. Τ’
άλλα όλα είναι φιλολογία…»72 σε «Η αλήθεια είναι ίσως ότι δεν υπάρχω.
[…] Όλα τ’ άλλα είναι φιλολογία».73 Μεθώντας, ως άλλη Μαρίνα Barré,74
64 Βλ. σχετικά, « Vingt questions à R. Gary », συνέντευξη στην Caroline Monney (1978),
R. Gary, L’affaire homme, ό.π., σ. 301.
65 Για το μυθιστόρημά του Les racines du ciel.
66 Πρόκειται για τον Kléber Haedens, που γράφει: «Ο R. Gary πολέμησε γενναία, αλλά
δεν ξέρει γαλλικά.» Βλ. σχετικά, R. Gary, « À La Paz, on m’a prévenu que j’avais… le
Nobel », συνέντευξη στον Paul Guth, Le Figaro littéraire, 29.12.1956, σ. 4.
67 R. Gary, « Vie et mort d’Émile Ajar » (1981), στο Romain Gary – Émile Ajar, Légendes du
je, ό.π., σσ. 1406, 1405.
68 Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Νάσος Δετζώρτζης (ό.π., σ. 19), διατηρώντας –εν πολλοίς–
μια χιμαιρική εικόνα της Γαλλίας ως προς τις δυνατότητες που παρέχει σ’ ένα ξένο, σε
σχέση με την Ελλάδα.
69 Γ. Βαρβέρης, ό.π., σ. 951.
70 Βλ. ενδεικτικά, όσα γράφει για τη χιμαιρική εικόνα της Γαλλίας στο «φανταστικό
μουσείο» της μητέρας του και για τον απελπισμένο «ομηρικό αγώνα» του να την αντιπαλέψει: R. Gary, La promesse de l’aube, ό.π., σ. 43.
71 Βλ. σχετικά, όσα καταγγέλλει για τον συγκεντρωτικό « parisianisme »: R. Gary, « Vie et
mort d’Émile Ajar », ό.π., σ. 1409.
72 Μ. Καραγάτσης, Ο συνταγματάρχης Λιάπκιν, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα (1938)
14
1991, σ. 23.
73 R. Gary, « Le moment de vérité », συνέντευξη στον François Bondy, Preuves, No 73,
Μάρτιος 1957, σ. 7.
74 Όνομα που παραπέμπει (ανεπίγνωστα;) στη γαλλική μετοχή « barré »: αποκλεισμένος,
διαγραμμένος.
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με το « Κιάντι σπουμάντε, το λεγόμενο Λάκριμα Κρίστι»75 μιας ουτοπικής
νέας αρχής, θα περάσει αιφνίδια από την πολυώνυμη ψευδωνυμία στην
κρυπτώνυμη ανωνυμία εκδίδοντας τέσσερα μυθιστορήματα76 με το
όνομα Ajar (που στα εβραϊκά σημαίνει «θράκα», παραπέμποντας στην
επιτακτική πυρά του αρχικού ψευδωνύμου του (gari/καύσου), το οποίο θα
κρατήσει, όμως, μυστικό από όλους.77 Μόνος τρόπος να αναγεννηθεί, να
αναπαραχθεί, διαφεύγοντας τα προκαθορισμένα μέτρα και σταθμά των
άλλων.
Επί έξι χρόνια, ο Gary επιδίδεται σε μια ιλιγγιώδη συγγραφική παραγωγή, εκδίδοντας, ενίοτε, δύο και τρία βιβλία συγχρόνως78 με το όνομα
Ajar, το κατά κόσμον όνομά του πλέον Gary κι ένα νέο ψευδώνυμο (Shatan
Bogat), που αποκαλύπτει, όμως, λίγο μετά για να μπερδέψει –ως άλλος
Κωστής Ρούσης στον Κίτρινο φάκελο του Καραγάτση– ακόμη περισσότερο κριτικούς και αναγνώστες.79 Επί έξι χρόνια, ως θεός και διάβολος μαζί, αναβιώνει την καθαρτήρια ιλαρότητα του αναγεννημένου και,
συγχρόνως, του κανένα, ξεσηκώνοντας θύελλα εικασιών για την αληθινή
ταυτότητά του, προκαλώντας αντικρουόμενες κριτικές80 και παροιμιώδεις
γκάφες,81 ανατρέποντας, τέλος, τα ιερά και όσια των μεγάλων λογοτεχνικών βραβείων, καθώς είναι ο μόνος στην ιστορία των Γαλλικών Γραμμάτων
που κέρδισε για δεύτερη φορά82 το Βραβείο Goncourt εν αγνοία της κριτικής επιτροπής που τον βράβευσε ως Émile Ajar.
75 Μ. Καραγάτσης, Η μεγάλη χίμαιρα, ό.π., σ. 245.
76 Πρόκειται για τα μυθιστορήματα: Gros câlin (1974), La vie devant soi (1975), Pseudo
(1976), L’angoisse du roi Salomon (1979).
77 Πλην ελαχίστων, που τους κάνει κοινωνούς του «μυστικού» του. Βλ. σχετικά, R. Gary,
« Vie et mort d’Émile Ajar », ό.π., σ. 1415 και Alexandre Diego Gary, ό.π., σσ. 124, 162.
78 Το 1974 εκδίδει μέσα στην ίδια χρονιά το μυθιστόρημα Gros-Câlin ως Émile Ajar, το
αφήγημα La nuit sera calme ως Romain Gary και το μυθιστόρημα Les têtes de Stéphanie
ως Shatan Bogat.
79 Επιπλέον, εισάγει ένα μυθιστορηματικό προσωπείο του στο αφήγημα Pseudo (1976)
του E. Ajar με το συνθηματικό όνομα Tonton Macoute, που παραπέμπει στο όνομα
της παρακρατικής ομάδας δολοφόνων «Tontons Macoutes» στην Αϊτή. (Οφείλω την
πληροφορία στον ποιητή Δημήτρη Τ. Άναλι.)
80 Οι ίδιοι κριτικοί, που, κατά τον Gary, σπάνια μπαίνουν στον κόπο να αναθεωρήσουν
την πάγια άποψή τους για ένα συγγραφέα, υπερθεματίζουν σε επαίνους για το ταλέντο
του Ajar την ίδια στιγμή που καταβαραθρώνουν τον Gary ως «ξοφλημένο». Βλ. σχετικά,
R. Gary, « Vie et mort d’Émile Ajar », ό.π., σ. 1416 και Alexandre Diego Gary, ό.π., σ. 124.
81 Αρχικά, αρκετοί κριτικοί ισχυρίζονται με θέρμη ότι πίσω από τον Ajar κρύβονται ο
Queneau ή ο Aragon ή, ακόμη χειρότερα, ο λιβανέζος τρομοκράτης Hamil Raja. Βλ.
σχετικά, R. Gary, « Vie et mort d’Émile Ajar », ό.π., σσ. 1409-1410.
82 Το κέρδισε ως R. Gary το 1956 και ως E. Ajar το 1975 για το μυθιστόρημά του La vie
devant soi.
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Αν αληθεύει η φράση του ότι «το γέλιο […] υπήρξε συχνά αιτία πυρκαγιάς»,83 ο σαρκαστικά πλέον φλεγόμενος Gary –αφαιρώντας μ’ ένα πυρακτωμένο ξύλο σαν άλλος πολυμήχανος Οδυσσέας, δηλαδή ως Κανένας, το
μόνο μάτι / ταυτότητα που τον αναγνωρίζει– απεκδύεται την ψευδώνυμη
πραγματικότητα της πολυώνυμης φαντασίας του και ενδύεται μια αόμματη
πολυφημία, η οποία τον παγιδεύει –εν είδει μάσκας του Marivaux– πίσω
από ένα προσωπείο που τον απαρνείται.
Καθώς κατέβαινα το μονοπάτι του βράχου, με κυρίεψε η τρέλα
[…]· και όταν έσκυβα […] πάνω από τα σιωπηλά νερά, είδα ότι
με είχε εγκαταλείψει το πρόσωπό μου. Και η άσπρη φωνή μου
μιλούσε: Σκοτώσου! Στενάζοντας, υψώθηκε η σκιά ενός παιδιού
μέσα μου και με κοίταξε αστράφτοντας με κρυστάλλινα μάτια,
έτσι που κλαίγοντας έπεσα κάτω από τα δέντρα, κάτω από τον
κραταιό θόλο των άστρων.84

Τι περίεργο! Το πεζό ποίημα του αυτοκτόνου Georg Trakl (1887-1914)
δεν προοικονομεί μόνο τον θάνατο του Gary στην προστακτική –αντικαθιστώντας την επιταγή «καύσου!» με την εντολή «σκοτώσου!»–, αλλά
και τον θάνατο των τριών ξένων ηρώων του Καραγάτση: του παγανιστικού
Λιάπκιν, της χιμαιρικής Μαρίνας και του μακιαβελικού Γιούγκερμαν, που
κλείνει τα μάτια, γίνεται παιδί κι επιστρέφει στην ανυπαρξία του ηττημένου
από τον θάνατο.
Ο Romain Gary αυτοκτονεί στις 2 Δεκεμβρίου του ’80, αφήνοντας ως
ύστατο χαίρε ένα σύντομο κείμενο85 εξομολογητικού χαρακτήρα, όπου
αποκαλύπτει την αληθινή ταυτότητα του συγγραφέα Émile Ajar και
κλείνει με τα λόγια: «Je me suis bien amusé. Au revoir et merci. / Πολύ
το διασκέδασα. Χαιρετώ κι ευχαριστώ.»86 Ο νους πηγαίνει αβίαστα στην
τελευταία φράση που έγραψε ο Καραγάτσης λίγο πριν πεθάνει: «Ας
γελάσω!»87
«Όταν ο Rabelais λέει ότι “το γέλιο είναι ίδιον του ανθρώπου”, εννοεί
ίδιον του πόνου…»,88 σχολιάζει ο Gary καθώς πέφτει στο χαρτί –εν είδει
rosebud– ο τελευταίος καγχασμός του κοσμοπολίτη Καραγάτση, του
83 R. Gary, La nuit sera calme, ό.π., σ. 12.
84 Γκέοργκ Τρακλ, «Αποκάλυψη και αφανισμός, 3», Τα πεζά ποιήματα, εισαγωγή-μετάφραση Όλγα Βότση, Αθήνα 1974, σ. 33.
85 R. Gary, « Vie et mort d’Émile Ajar » (πρώτη δημοσίευση, περιοδικό Express, 10.7.1981).
86 R. Gary, « Vie et mort d’Émile Ajar », ό.π., σ. 1416.
87 Μ. Καραγάτσης, Το «10», Βιβλιοπωλείον της Εστίας, Αθήνα 41983, σ. 526.
88 R. Gary, La nuit sera calme, ό.π., σ. 67.

Αντιγόνη Βλαβιανού

492

πολίτη του κόσμου Gary. Ίσως γιατί ήξεραν να φτάσουν πέρα από τον
πόνο, εκεί όπου βρίσκεται το γέλιο· ίσως γιατί ήξεραν να τραβήξουν το
παιχνίδι της ταυτότητας / ετερότητας, όπως και το γέλιο τους, ώς τα άκρα·
ίσως, πάλι, γιατί ο μόνος τρόπος να κλαδέψεις τις παραφυάδες ενός πολυμήχανου «εγώ» είναι να το περιπαίξεις.

•
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Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου
και η διττή του ταυτότητα
Michele Salamina

Ένα ενδιαφέρον έργο του Μ. Καραγάτση θέτει, στο πλαίσιο της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821, το επίμαχο ζήτημα μίας προσωπικότητας με δύο
ξεχωριστές ταυτότητες: την ελληνική και τη μουσουλμανική. Πρόκειται
για το γνωστό μυθιστόρημα Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου (1944),
της τριλογίας του Καραγάτση Ο Κόσμος που Πεθαίνει, στην οποία ανήκουν
και άλλα δύο βιβλία: Αίμα χαμένο και κερδισμένο (1947) και Τα στερνά του
Μίχαλου (1949).
Το μυθιστόρημα του Κοτζάμπαση αποτελεί, κατά τον Γ. Χατζίνη1, το
πρώτο έργο στο πανόραμα των ελληνικών γραμμάτων που προσπαθεί να ακολουθήσει τα ίχνη των μεγάλων αφηγητών του Ρεαλισμού και
του γαλλικού Νατουραλισμού (Μπαλζάκ, Ζολά, Μαρτέν ντυ Γκαρ, Ρομέν
Ρολάν). Σ’ αυτήν τη διήγηση το κύριο πρόσωπο, ο Μίχαλος Ρούσης, βιώνει
τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης από μια σκοπιά εντελώς περιφερειακή: οι εικόνες των μεγάλων ηρώων που έχουν χαρακτηρίσει μία ιστορική εποχή της Χώρας απηχούν από μακριά, χωρίς να περιγράφονται από
κοντά τα κατορθώματά τους2.
Ο Μίχαλος Ρούσης, επομένως, είναι ένα πρόσωπο εντελώς αντίθετο σε
σύγκριση με τους μεγάλους ήρωες της Επανάστασης: ζει ήρεμα στο δικό
του κάστρο στον Καστρόπυργο μαζί με τη νεαρή κι όμορφη γυναίκα του
αλλά, κατά την έναρξη της επανάστασης, ο δεσπότης του Καστρόπυργου
Δωρόθεος τον στέλνει μαζί με άλλους προεστούς στην Τριπολιτσά, για να
δείξει στους Τούρκους ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία εξέγερση εκ
μέρους τους. Ωστόσο, τα μετέπειτα γεγονότα του ιστορικού ξεσηκώματος,
που εξελίσσονται ανεξάρτητα από τη θέληση των προεστών, κάνουν τους
Τούρκους να αλλάξουν γνώμη, και συνεπώς ο Μίχαλος Ρούσης αιχμαλωτίζεται μαζί με τους άλλους Κατσαμπάσηδες που βρίσκονται στην Τριπο1
2

Γ. Χατζίνης, «Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου», Νέα Εστία, τόμ. 35, 1944, σσ.
407-10.
Εκτός από το τελευταίο μέρος του μυθιστορήματος, όπου τον βλέπουμε να πολεμάει
κοντά στον Κολοκοτρώνη.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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λιτσά. Μόλις καταλάβει ότι η διάθεση των Τούρκων γίνεται ολοένα και
πιο απειλητική προϊούσης της επανάστασης, για να αποφύγει το θάνατο,
μέσα σε ελάχιστο χρόνο αποφασίζει να αλλάξει την πίστη του και να γίνει
μουσουλμάνος.
Έτσι, χάρη στο φίλο του, το Μουσταφάμπεη, που τον φιλοξενεί στο
δικό του παλάτι παραχωρώντας του και μία σερβιτόρα, ο Μίχαλος ασπάζεται την καινούργια πίστη, αλλάζοντας και τ’ όνομά του σε Εσρέφμπεη, και
αγοράζοντας ακόμη και μία σκλαβωμένη Ελληνίδα για το σεράι του, που
γίνεται αμέσως η καινούργια ερωμένη του.
Αλλά, παρά αυτή τη σημαντική αλλαγή στη ζωή του, ο Μίχαλος
Ρούσης φαίνεται να μη νιώθει υπόλογος για την επιλογή του μπροστά
στους άλλους Έλληνες· πράγματι, στη μέση των μεγάλων επαναστατικών
αναστατώσεων και γεγονότων, αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι
η προσωπική του καλοπέραση. Έτσι, ο Έλληνας Μίχαλος Ρούσης, ενδυόμενος το ρόλο ενός Τούρκου Μουσουλμάνου, θέτει στο κέντρο της διήγησης το πρόβλημα των σχέσεων ενός προσώπου με την ελληνική κοινωνία. Προσφέρει κατ’ αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία για μία ενδιαφέρουσα
ανάλυση των θεμάτων της διττής του ταυτότητας, θρησκευτικής και
εθνικής.
Ο Α. Σαχίνης, επισημαίνει αυτόν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της φυσιογνωμίας του κύριου προσώπου, που ζει τα γεγονότα της Επανάστασης
του 1821 από μία περιφερειακή προοπτική3. Ο μελετητής παρατηρεί ότι
τα μεγάλα ονόματα της Επανάστασης ηχούν μόνο, χωρίς να περιγράφονται οι ηρωικές πράξεις τους. Ο Μίχαλος Ρούσης είναι ένα πρόσωπο εντελώς αντίθετο στα μεγάλα ιδανικά, κι επομένως ο Σαχίνης κρίνει αρνητικά
το μυθιστόρημα: «[β]άση του μυθιστορήματος και άξονας που γύρω του
στρέφεται η πλοκή είναι η μορφή του Μίχαλου Ρούση. Χωρίς να αντιπροσωπεύσει με κανένα τρόπο το πνεύμα της ελληνικής επανάστασης, χαρακτήρας εγωκεντρικός, ηδονιστής από ιδιοσυγκρασία, αντικρίζει τα πάντα
με ματιά ευδαιμονιστική και έχει μοναδικό σκοπό την αποκλειστική ικανοποίηση του ατόμου του»4.
Όμως, αν και κατά τη γνώμη του Σαχίνη τα πρόσωπα του Καραγάτση
είναι άντρες που υπακούουν σε δυνατά ένστικτα τα οποία επηρεάζουν τις
δράσεις και τις γνώμες τους5, πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται κυρίως για
ένα μόνο και μοναδικό ένστικτο, δηλαδή για τη βασική παρόρμηση της
ανθρώπινης αναπαραγωγής, της φυσικής έλξης. Είναι γνωστό πως ο Καρα3
4
5

Α. Σαχίνης, Το ιστορικό μυθιστόρημα, Κωνσταντινίδης, Αθήνα 19813, σσ. 90-6.
Αυτόθι, σ. 96.
Α. Σαχίνης, «Κριτική για τη Νυχτερινή ιστορία, Το χαμένο νησί», Τα Νέα Γράμματα, χρ.
Ζ΄, τεύχ. 1ο, Γενάρης 1944, σ. 55.
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γάτσης είναι ένας συγγραφέας δεμένος πάνω απ’ όλα με τη «σάρκα» και
την παντοδυναμία της.
Όμως, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να προστεθεί εδώ, και
είναι σίγουρα η περιγραφή των τοπίων, που ο ίδιος ο Σαχίνης θαυμάζει6,
γιατί ο συγγραφέας ξέρει να περιγράφει την ατμόσφαιρα και τα χρώματα
της φύσης λεπτομερώς, και τα πρόσωπά του φαίνονται ακόμη και να
χαίρονται αυτά τα τοπία, απολαμβάνοντας την ανείπωτη ομορφιά τους.
Ο ηδονισμός του Καραγάτση είναι σφικτά δεμένος με την απόλαυση που
προκύπτει από τα επίγεια, και όλα αυτά τα στοιχεία εκφράζονται μέσω της
αφοσίωσης και της αγάπης για τη ζωή.
Αυτή η σημαντική έκφανση του χαρακτήρα του ήρωα πιστοποιείται και
από τις ειδυλλιακές εικόνες που περιγράφουν την ομορφιά της ύπαρξης
και της πλάσης, διατρέχουν συνεχώς όλο το έργο και γίνονται πιο ζωηρόχρωμες όσο περισσότερο το πρόσωπο αισθάνεται την απειλή του θανάτου. Σε τέτοιο επίπεδο πρέπει να διαβάζονται οι αποφάσεις του, όπως
γίνεται για παράδειγμα τη στιγμή που προηγείται της μετατροπής του σε
μουσουλμάνο:
Είδε τον Καστρόπυργο, την όμορφη πολιτεία, πλάι στη θάλασσα, που ξαπλώνεται γαλανή κατά το νότο· τη γελαστή εξοχή
ολόγυρα, με τ’ αμπέλια, τα μποστάνια, τις ελιές, τις φραχτωμένες βατομουριές, τα πλατανοΐσκιωτα ρέματα, τις θυμαροφυτεμένες πλαγιές με τα κυπαρίσια […]. Είδε τ’ ανοιξιάτικα πρωινά να
πλανιώνται πάνω στις λευκές υγρασίες της γαληνεμένης θάλασσας· τα καλοκαιριάτικα μεσημέρια να πέφτουν με φως χρυσό στα
μαύρα τσαμπιά της σταφίδας και τις φλυαρίες του τζιτζικιού της
ρεματιάς7.
Δεν μπορεί ωστόσο να αγνοηθεί ότι η γνώμη του Α. Σαχίνη, που
υπογραμμίζει τα αδύνατα σημεία αυτού του έργου του Καραγάτση, χαρακτηρίζεται από μία κριτική θεώρηση που τείνει να αξιολογήσει το μυθιστόρημα από μια κοινωνική σκοπιά. Όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Τζιόβας, πολλά ελληνικά μυθιστορήματα διαβάστηκαν από μια «αρσενική» και
«πατριωτική» προοπτική, σύμφωνα με την οποία τα πρόσωπα βλέπονται
σαν ηρωικοί χαρακτήρες και όχι σαν άτομα με τις δικές τους κρίσεις ταυτότητας. Επομένως, εξετάζονται λίγο οι ψυχολογικές εξελίξεις της προσωπικότητας των κύριων προσώπων8.
6
7
8

Αυτόθι.
Μ. Καραγάτσης, Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου, Εστία, Αθήνα (χ.χ.), σσ. 67-8. Η
ορθογραφία και η στίξη σε όλα τα παραθέματα είναι της εν λόγω έκδοσης.
D. Tziovas, The Other Self. Selfhood and Society in Modern Greek Fiction, Lexington
Books, Lanham 2003, σ. 3.
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Ακολουθώντας τη γνώμη του Τζιόβα, είναι δυνατόν να εξετάσουμε
με ποιο τρόπο τα άτομα αντιμετωπίζουν και υφίστανται τις συνθήκες της
κοινωνικής κατάστασης μέσα στην οποία κινούνται κι ενεργούν. Νέες
προσεγγίσεις ανάγνωσης θα μπορούσαν να προκύπτουν παρατηρώντας την υποκειμενικότητα των προσώπων από μια ψυχολογική σκοπιά,
αποφεύγοντας την απόδοση μεγαλύτερης σημασίας στην ιστορική και
εθνοκεντρική όψη9.
Για μια μελέτη που αποβλέπει να εξετάσει τον χαρακτήρα των προσώπων των ελληνικών μυθιστορημάτων, ο Τζιόβας λαμβάνει επίσης υπόψη
τη θέση της Adamandia Pollis10, σύμφωνα με την οποία ενώ στη Δύση
ο «εαυτός» ενός ατόμου διαμορφώνεται με «προσωπικό» τρόπο, στην
Ελλάδα προσδιορίζεται από τη σχέση του με το περιβάλλον. Πράγματι, η
κοινωνιολόγος επιβεβαιώνει ότι ενώ στη Δύση η ικανοποίηση κερδίζεται
μέσω στόχων που ορίζονται με προσωπικές επιλογές, στην Ελλάδα πραγματοποιείται σύμφωνα με το ρόλο που ο καθένας έχει μέσα σε ένα μεγαλύτερο σύνολο, δηλαδή την κοινωνία: αυτό θα βοηθούσε να καταλάβει
κανείς πώς, ενώ στη Δύση τα άτομα βιώνουν την εμπειρία της ενοχής, στην
Ελλάδα βιώνουν την εμπειρία της ντροπής.
Μία αποκλειστικότητα του χαρακτήρα του Μίχαλου Ρούση φαίνεται να
είναι ακριβώς αυτή η έλλειψη ενοχής: κάθε πράξη του είναι αναγκαία μόνο
για να ικανοποιήσει τον ηδονισμό του, χωρίς να υπολογίζει ηθικές και
θρησκευτικές αξίες. Η ριζοσπαστική αλλαγή στη ζωή και στις συνήθειές
του, μαζί με τη θρησκευτική μεταστροφή του, δεν του προκαλούν καμία
αίσθηση ενοχής προς την ελληνική κοινωνία στην οποία ανήκει: κατά τη
διάρκεια της αφήγησης, η αίσθηση αυτής της ενοχής, που θα ’πρεπε να
φανεί σα μία άμεση συνέπεια των πράξεών του, πράγματι δεν εμφανίζεται
καθόλου, καθώς βασιλεύει η αίσθηση της ντροπής, που βρίσκεται αντιθέτως σε πολλά σημεία του μυθιστορήματος, όπως για παράδειγμα στην
τόσο δραματική όσο και ειρωνική στιγμή, που ο Μίχαλος παλεύει με το
δίλημμα να πολεμήσει ή όχι εναντίον των συμπολιτών του:
Αν οι περιστάσεις τον έφεραν να πολεμήση μαζί με τους αδερφούς του, τους Έλληνες, θα προχωρούσε συνειδητά στο θάνατο
για την Ιδέα. Εκείνο όμως που τον έκανε να επαναστατή, ήταν ο
ανόητος θάνατος. Να πεθάνης πολεμώντας, ναι· όχι όμως να σε
σφάξουν οι Τούρκοι, θύμα των κοτζαμπασέικων ραδιουργιών. Ή
να σε μουσκετάρουν οι Έλληνες, με τη ντροπή του εξωμότη, του
προδότη [...]11.
9 Αυτόθι, σ. 4.
10 D. Tziovas, The Other Self, ό.π., σ. 16. Το άρθρο της A. Pollis τιτλοφορείται: «Political
Implications of the Modern Greek concept of Self», British journal of Sociology, 16, 1965,
σ. 31.
11 Μ. Καραγάτσης, Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου, ό.π., σ. 130.
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Η αίσθηση της ντροπής επανέρχεται σαν ένα leitmotiv κάθε φορά που ο
Μίχαλος αναλογίζεται την αδυναμία του, την ανικανότητα να αντιδράσει
στον τουρκικό κόσμο, στον οποίο δεν αισθάνεται ότι ανήκει· προσαρμόζεται χωρίς να συμμερίζεται τις αξίες, τις συνήθειες και τη νοοτροπία των
Τούρκων, απωθώντας τα όλα με απέχθεια. Έτσι συμβαίνει και όταν, μετά
την αλλαξοπιστία του, αποφασίζει να βγει στο παζάρι της Τριπολιτσάς,
όπου μπορεί να παρατηρήσει πώς οι Τούρκοι συμπεριφέρονται με το δικό
του λαό, πουλώντας Έλληνες κι Ελληνίδες σαν σκλάβους. Σ’ αυτήν την
περίπτωση νιώθει ότι πράγματι η δική του αλλαξοπιστία δεν είναι άλλο
παρά ψεύτικη, μη μπορώντας ποτέ να αποδεχθεί το γεγονός ότι έγινε
Τούρκος. Πρόκειται μόνο για μια ψευδή προσωπίδα που του χρειάζεται για
να μπορέσει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και τον εγωισμό του και εμφανίζεται πολύ καλά κατά τη διάρκεια ενός διαλόγου που έχει με μερικούς
αγάδες της πόλης:
— Δεν γίνεται μπέης κανείς από τη μια μέρα στην άλλη!
— Έχεις να φας πολλά ψωμιά, ώσπου να πάρης τις αδερφάδες μας.
— Κάνε τώρα παιδιά με Τουρκοπούλες χωριάτισσες, να κάνουν
κι αυτά παιδιά με Τουρκοπούλες της σειράς, να τουρκέψη λιγάκι
το γκιαούρικο αίμα σου· κι ίσως τ’ αγγόνια σου να πάρουν τις
αγγονές των αδερφάδων μας12.
Και σ’ αυτήν την περίπτωση τα συναισθήματά του είναι της βαθιάς ντροπής, που τον κάνουν να επιθυμήσει να εξαφανιστεί και να κρυφτεί από το
πλήθος που τον περιβάλλει. Ο Μίχαλος καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να
γίνει ποτέ όμοιος με τον κόσμο που τον περικλείει, και αυτό το συναίσθημα
αυξάνεται υπερβολικά μέσα του, με τραγικότητα:
Έσφιξε τα δόντια, κατέβασε το κεφάλι, που του το ’σφιγγε σα
στεφάνι αγκαθιών η σερβέτα του μπέη, και χύμηξε μέσα στον
κόσμο των πουλητάδων της ανθρώπινης πραμάτιας, ανάμεσα
από τους στιβαγμένους όγκους της ανδραποδισμένης σάρκας.
Να φύγη, να χαθή, να κρύψη την τεράστια ντροπή, τη φοβερή
του λύσσα· να χωνέψη, μέσα σε ρεψίματα χολής, τον ύπατο ξεπεσμό του, που του μαστίγωναν στα μηλίγγια όχι τα λόγια των
αγάδων, αλλά τα μάτια των σκλάβων, των Ελλήνων – σάρκα από
τη σάρκα του κι αίμα του αίματός του – που τον κοιτούσαν με
τραγική νοημοσύνη και μίσος ακατάβλητο13.
Επεισόδια όπως το μόλις αναφερθέν, επιβεβαιώνουν ότι ο πρωταγωνιστής δεν μπορεί να αποδεχθεί την κακοποίηση των συμπολιτών του
από τους Τούρκους. Παρά την αλλαξοπιστία του, τον εγωισμό του και τη
12 Αυτόθι, σ. 84.
13 Αυτόθι, σ. 85.
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φαινομενική αδιαφορία για τα ιδανικά της Επανάστασης, εκείνος δείχνει
να αισθάνεται ξένος στον τουρκικό λαό, και να τον μισεί βαθιά.
Επιπλέον, η ντροπή δεν χαρακτηρίζει μόνο το Μίχαλο, αλλά και αυτούς
που του είναι συναισθηματικά πιο κοντά. Αυτή είναι και η περίπτωση της
νεαρής του γυναίκας, της Βαγγελίας, μόλις μαθαίνει ότι έχει αλλαξοπιστήσει και έχει γίνει μουσουλμάνος:
— Τι κάνει η Βαγγελία [Ρωτάει ο Μίχαλος];
— Τι να κάνη, η έρμη [Απαντάει ο πατέρας της Βαγγελίας]! Ήπιε
το φαρμάκι με το χουλιάρι. Τον πρώτο καιρό, δεν ξέραμε τίποτε –
ζης, πέθανες... Από κει, ήρθαν τα μαντάτα πως αλλαξοπίστησες.
Έτρεξα αμέσως στον Καστρόπυργο, να δώσω προσταγή να μην
της πη κανείς τίποτε, να μην το μάθη...
— Δεν το ξέρει; ρώτησε ο Μίχαλος με αγωνία.
— Δεν πρόφταξα· της το ’χαν πει. Τη βρήκα να λιώνη απ’ τη στεναχώρια, τη ντροπή14.
Η έλλειψη της ενοχής, μαζί με το συναίσθημα της ντροπής, αντιπροσωπεύουν μια χαρακτηριστική όψη της ελληνικής ταυτότητας, που μεταφέρεται ασυνείδητα και στο λογοτεχνικό έργο του Καραγάτση. Κατ’ αυτόν
τον τρόπο, ο χαρακτήρας ενός λαού καθρεφτίζεται εύστοχα και στις φυσιογνωμίες της δικής του επινόησης.
Για να εννοήσουμε σε βάθος την αληθινή φύση του Μίχαλου Ρούση, θα
μπορούσαμε να σκεφτούμε τις πράξεις και τις αντιλήψεις του ως αποτέλεσμα της αφοσίωσής του στη ζωή και στην αισθησιακή ηδονή. Ο ενθουσιασμός για τη ζωή είναι μια αίσθηση πολύ δυνατή γι’ αυτόν, πιο δυνατή
ακόμα και απ’ τα ίδια τα ιδανικά της Επανάστασης. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το επεισόδιο κατά το οποίο ο Μίχαλος, ντυμένος αυτή τη φορά
με την ψεύτικη ταυτότητα ενός Θεσσαλού, προσπαθεί να αποκτήσει την
εκτίμηση του Κολοκοτρώνη: παρά τη φαινομενική θέλησή του να πολεμήσει ενάντια στον εχθρό, και να αντιμετωπίσει ηρωικά ακόμη και το θάνατο,
μόλις νιώθει τους Τούρκους να πλησιάζουν και καταλαβαίνει ότι η μάχη
είναι προ των πυλών, πάλι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης επιβάλλεται
πάνω στην πρόθεσή του, κάνοντάς τον, για να γλυτώσει, να αποφύγει την
εμπλοκή του τελείως απροσδόκητα, παράλογα και χωρίς άλλο κίνητρο.
Ωστόσο, κατά την προσπάθεια να αποφύγει τους Τούρκους, ο Μίχαλος πέφτει ακριβώς στα χέρια του εχθρού, και είναι αναγκασμένος να τον
πολεμήσει με κάθε τρόπο, με τη δύναμη της απελπισίας, καταφέρνοντας
ακόμη και να διακριθεί στη μάχη και να κερδίσει τα εγκώμια του ίδιου του
Κολοκοτρώνη, ο οποίος αναφωνεί: «Το σφάλμα το ξαγόρασες σήμερα,
14 Αυτόθι, σσ. 139-40.
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Μίχαλε Ρούση. Δεν είσαι ούτε προδότης, ούτ’ εξωμότης. Είσαι Έλληνας !
Είσαι ήρωας»15.
Η ταυτολογία Έλληνας = ήρωας, σε αντίθεση με τους χαρακτηρισμούς: προδότης και εξωμότης, αποδίδει έμφαση σε μια ιδεολογική στάση
η οποία, αν και μη εμφανώς εμπνευσμένη από τα εθνικά και προπαγανδιστικά ιδανικά, εκδηλώνει έναν εύκολο επιτηδευμένο πατριωτισμό. Και ο
Κωνσταντίνος Δημάδης έχει παρατηρήσει ότι πράγματι το μυθιστόρημα
Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου δεν κάνει άλλο παρά να «αναπαράγει
τη νοοτροπία που οδήγησε στην αστική δικτατορία του 1936»16. Ωστόσο,
πρέπει εδώ να ληφθούν υπ’ όψιν και οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ του
συνόλου, με την έννοια του λαού, και της προσωπικότητας του κάθε ατόμου
χωριστά. Έχουμε κιόλας προσέξει πώς ο Μίχαλος Ρούσης δεν δείχνει
κανένα ενδιαφέρον για τα ιδανικά της Επανάστασης, μια στάση που επιβεβαιώνεται και από την αντίδρασή του στους επαίνους του Κολοκοτρώνη:
Ο Μίχαλος απόμεινε μια στιγμή σαστισμένος, μην καταλαβαίνοντας. Κι έξαφνα έπεσε χάμω στη γης, μπρούμυτα. Ήταν αδύνατο να κρατηθή στα πόδια του απ’ τα γέλια, τα παντοδύναμα,
τα παράλογα, τα υστερικά που τον κυρίευαν. Γελούσε, χαχάνιζε, λοξίγκιαζε, ώσπου έχασε την ανάσα, ώσπου σταμάτησε ο
παλμός της καρδιάς του.
Ώστε ήταν ήρωας ! Ήρωας ! Ήρωας ! Έτσι λοιπόν γίνεται
κανείς ήρωας; Και ξεράθηκε στα γέλια17.
Η επανάληψη της λέξης «ήρωας» δίνει στα λόγια του Μίχαλου και μια
άλλη σημασία, πολύ διαφορετική από αυτήν που της αποδίδει ο Κολοκοτρώνης: ενώ ο διάσημος στρατηγός της Ελληνικής Επανάστασης γίνεται εκφραστής πατριωτικών ιδανικών, ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου
είναι ανίκανος να συμμεριστεί αυτά τα ιδεώδη: αυτός δεν πολέμησε για τον
ελληνικό λαό, αλλά για να γλυτώσει τη ζωή του και για να προστατευτεί
τόσο απ’ την επίθεση των Τούρκων, όσο και απ’ την εκδίκηση των Ελλήνων
για την προδοσία του.
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του μυθιστορήματος είναι αναμφιβόλως η γλωσσική του δομή. Η προσέγγιση του τουρκικού με τον ελληνικό κόσμο υπογραμμίζεται και από το πλούσιο σε τουρκικά λήμματα λεξιλόγιο. Ολόκληρο το έργο διανθίζεται από τέτοιου είδους επιλογές που
εισχωρούν άφθονες στην καθημερινή επικοινωνία των διαφόρων προσώπων. Λέξεις όπως τσακίρ, μοσλίμ, χαρέμι, σελάχι, κουζούμ, γιαβρούμ,
15 Αυτόθι, σ. 208.
16 Κ. Α. Δημάδης, Δικτατορία, Πόλεμος και Πεζογραφία (1936-1944), Εστία, Αθήνα 2004,
σ. 384.
17 Μ. Καραγάτσης, Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου, ό.π., σ. 208.
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μπακαλούμ, χατίρι, γιατάκι, τσακάλι, σαφιρέος, μετερίζι, φέσι, ταΐνι, είναι
μόνο λίγα παραδείγματα. Και η συχνότητα των τουρκικών λέξεων αυξάνεται, όταν η διήγηση μετατοπίζεται στους Έλληνες στρατιώτες και στον
Κολοκοτρώνη, δημιουργώντας μια κατάσταση γλωσσικά ειρωνική, που
δείχνει πώς ο τουρκικός κόσμος είναι πράγματι παρών στην ελληνική
καθημερινότητα.
Το μυθιστόρημα αυτό, λοιπόν, δεν παρακολουθεί αποκλειστικά την
εξέλιξη των γεγονότων που αφορούν μόνο το κύριο πρόσωπο, μα ανεβάζει
στη σκηνή δύο κόσμους, οι οποίοι αν και εχθρικοί μεταξύ τους, φανερώνουν μιαν ιδιάζουσα συγκατοίκηση: εισχωρούν συνήθως ο ένας μέσα στον
άλλον και οι δυο διαστάσεις συγχέονται και συγκρούονται ταυτόχρονα. Για
παράδειγμα, το τραγούδι του Τούρκου στρατιώτη που ακούγεται μακριά,
και γεμίζει το ελληνικό τοπίο με την ατμόσφαιρα άλλων χωρών, συμβολίζει
τον τρόπο με τον οποίο η τουρκική πραγματικότητα εισχωρεί μέσα σ’ αυτό:
Η θάλασσα μόλις μουρμούριζε κάτω χαμηλά. Σιγόπαιζαν τ’
αστέρια· πάνω απ’ το κάστρο το ψιλό, το καταθλιπτικό, κρεμόταν νωχελικά ξαπλωμένο το μισοφέγγαρο της χάσης. Και μέσα
στη σιωπή αντήχησ’ ένα τραγούδι: γκαζέλ νοσταλγικό, μακρόσυρτο, παθιασμένο, γεννημένο στις στέπες του Τουρκεστάν,
στους αμμόλοφους της Αραπιάς, που μαγάριζε τον αγνό αέρα
της Ελλάδας με τη βάρβαρη μελωδία του. Κάποιος Τούρκος
ψηλά, στα μπεντένια, τραγουδούσε την ανία του18.
Προφανώς, αυτό το ξένο τραγούδι που έρχεται από μακριά λειτουργεί
σαν ένα είδος αντίστιξης που εκδηλώνει τον τρόπο με τον οποίο ο τουρκικός κόσμος ήταν πράγματι παρών στην Ελλάδα. Η άποψη αυτή ενισχύεται λεπτομερέστερα από τη διάκριση που υπάρχει μεταξύ των δύο ειδών
Τούρκων που ζουν στο ελληνικό έδαφος και χωρίζονται σε γερλίσιους και
χαλντούπηδες: οι πρώτοι ήταν, όπως σημειώνει ο ίδιος ο συγγραφέας, οι
Τούρκοι του τόπου, που ζούσαν στο έδαφος του Μοριά· αντίθετα, οι δεύτεροι ήταν Τούρκοι που έρχονταν στην Πελοπόννησο για να εκτελέσουν
διοικητικές υπηρεσίες. Ο ίδιος ο Μίχαλος Ρούσης είχε καλές σχέσεις με
έναν Τούρκο γερλίσιο, τον Μουσταφάμπεη: «Ήσαν Τούρκοι γερλίσιοι οι
πρόγονοι του Μουσταφά, πλούσιοι και δυνατοί μέσα στο Μοριά, αγαπητοί στους Έλληνες· αντίθετα με τους χαλντούπηδες, που δεν τους χώνευε
κανείς»19.
Οι καλές σχέσεις με τους γερλίσιους δεν περιγράφονται συχνά στην
ελληνική λογοτεχνία. Ο Καραγάτσης όμως καταφέρνει να περιγράψει την ατμόσφαιρα των σχέσεων μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων γερλί18 Αυτόθι, σ. 16.
19 Αυτόθι, σ. 29.
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σιων, γενικεύοντάς την στο χαρακτήρα του Μουσταφάμπεη, που φιλοξενεί το Μίχαλο στην οικία του, και αποτελεί ένα πρόσωπο ασεβές προς τις
θρησκευτικές αρχές, εντελώς αντισυμβατικό σχετικά με αυτό ενός συνηθισμένου Τούρκου. Περιγράφεται σαν ένας φίλος του κεφιού του Μίχαλου,
αδιάφορος για τους κανονισμούς των μουσουλμάνων. Ο Μουσταφάμπεης,
όμως, γνωρίζει πολύ καλά τόσο το λαό του, όσο και τον ελληνικό λαό.
Θεωρεί ότι η αλλαξοπιστία του φίλου του οφείλεται μόνο σε μια προσωρινή διευκόλυνση, και είναι ικανός να εκφράζει στο Μίχαλο με ειλικρίνεια
τις σκέψεις του για τους Έλληνες και για τον Ελληνισμό. Κατά τη δική
του γνώμη, ο Ελληνισμός είναι κάτι που δε μπορεί να διαχωριστεί από την
ταυτότητα του Έλληνα:
Ο ελληνισμός είναι η φυλετική πραγματικότητα που την είδες
και την ένιωσες μόλις άνοιξαν τα μάτια της ψυχής σου, σαν κάτι
φυσικό κι ατράνταχτο, ουσία του κορμιού σου, πεμπτουσία του
ημέρου σου. Η γλώσσα που σ’ έμαθε η μάνα σου − η γλώσσα
σου − είναι η αδιαφιλονίκητη απόδειξη της ελληνικής φύσης. Οι
άνθρωποι που σε γέννησαν, κι εκείνοι που γεννήθηκαν από τους
ίδιους αδένες με σένα, ήσαν Έλληνες και Χριστιανοί. Και μεγάλωσες με την ασάλευτη, την παρασυνείδητη πεποίθηση πώς
είσαι πλασμένος από τη Μοίρα κομμάτι αναπόσπαστο της ελληνικής χριστιανικής φατρίας20.
Το γένος και η γλώσσα αποτελούν δυο βασικά στοιχεία που διαπλάθουν με
αναμφίβολο τρόπο την ταυτότητα του Μίχαλου. Και η χριστιανική αγωγή
τον κάνει να απωθεί την καινούργια του πίστη, αφού αποτελεί την ουσία
με την οποία διαμορφώνεται ο ελληνισμός του:
Κι έξαφνα ένα γεγονός, ένας μεγάλος κίνδυνος, κάνει να ξυπνήση εντός σου το ζωικό πρωταρχικό και κυρίαρχο ένστιχτο της
αυτοσυντήρησης. Ενεργείς ασυνείδητα, κινημένος από αυτό, κι
απαρνιέσαι όλα εκείνα που ήσαν η από γενετής προϋπόθεση και
βάση της ύπαρξής σου. Ο κίνδυνος πέρασε, η συνείδηση ξαναήρθε· και βλέπεις την επανάσταση που δημιούργησε η πράξη σου
στη ζωή σου: πρέπει να μην είσαι πια ό,τι ήσουν, και να γίνεις ό,τι
δεν ήσουν. Να βασίσης τη ζωή σου σε δεδομένα ξένα στη φυλετική σου διάπλαση, τη βιοτική σου συνήθεια, την κοινωνική σου
ιδιοσυγκρασία. Να μισήσεις ό,τι αγάπησες, και ν’ αγαπήσεις ό,τι
μίσησες...21
Τα λόγια του Μουσταφάμπεη τονίζουν τη βαθιά ειρωνεία της απόφασης του πρωταγωνιστή, που θα έπρεπε να περιφρονήσει όλα τα χαρακτη20 Αυτόθι, σσ. 74-5.
21 Αυτόθι, σ. 75.
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ριστικά της περασμένης του ζωής για να αγαπήσει μια καινούργια φύση
που του είναι ξένη. Η αλλαξοπιστία του επομένως, δεν μπορεί να είναι
αληθινή, γιατί τότε ο Μίχαλος θα έπρεπε να απαρνηθεί εντελώς τον εαυτό
του. Αλλά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η αλλαξοπιστία έγινε για καθαρά
προσωπικό όφελος, δηλαδή για να μπορέσει να αποφύγει την κατάσταση
κινδύνου και να συνεχίσει να χαίρεται τις απολαύσεις της ζωής, η αλλαγή
αυτή είναι καθαρά φαινομενική και ψεύτικη.
Καταλήγοντας παρατηρούμε, τελείως συνοπτικά βέβαια, ότι, ενώ ο
Σαχίνης αποφαίνεται ότι αυτό το μυθιστόρημα αντιπροσωπεύει μόνο
αποσπασματικά22 την Επανάσταση του ’21, ο Τζιόβας, επικεντρώνοντας
το ενδιαφέρον του στον πρωταγωνιστή, θεωρεί ότι το έργο ανταποκρίνεται σε μία ιδιαίτερη πολιτική στιγμή που ασκεί επιρροή ακόμα και στους
τρόπους γραφής του23.
Αυτή η γνώμη είναι και το καίριο σημείο της παρατήρησης του Δημάδη24,
ο οποίος βλέπει στον κύκλο του ιστορικού μυθιστορήματος στην Ελλάδα
το προϊόν μίας τάσης που είχε αρχίσει το 1935, την παραμονή της εποχής
του Μεταξά, και με το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παρουσιάζει μία επιστροφή
προς το παρελθόν, χαρακτηρίζοντας μία ολόκληρη γενιά συγγραφέων:
«[…] υπάρχουν οι συγγραφείς που χρησιμοποιούν σκόπιμα το ιστορικό
παρελθόν, για να παραπέμψουν στο παρόν, όσο αυτό είναι δυνατόν κάτω
από τον έλεγχο της λογοκρισίας, επειδή δεν έχουν άλλη εκφραστική δυνατότητα διαμαρτυρίας εναντίον του πολιτικού συστήματος»25. Ιδού πώς ο
Δημάδης αναφέρεται στον Καραγάτση στο επόμενο παράθεμα:
Κάτω από τα εθνικιστικά συνθήματα του μεταξικού καθεστώτος και τη γενικότερη κρίση στον ευρωπαϊκό χώρο, η στροφή
των βενιζελικών πεζογράφων στο ιστορικό μυθιστόρημα αποτελεί τη συνισταμένη της προσπάθειάς τους να ανταποκριθούν
τη στιγμή εκείνη στις απαιτήσεις των περιστάσεων. Να δώσουν,
δηλαδή, μυθιστορηματικό έργο που θα ακολουθούσε την ευρωπαϊκή παράδοση του είδους και θα εξυπηρετούσε παράλληλα
τις «εθνικές»/«φυλετικές» ανάγκες. Η χρησιμοποίηση του ιστορικού παράγοντα στη μυθιστορηματική δημιουργία αποτέλεσε
την εφικτότερη λύση για τους βενιζελικούς πεζογράφους από το
1937 ως τη λήξη του εμφύλιου πολέμου. Με την ευκαιρία της
επικείμενης έκδοσης του Ο Κοτζάμπασης του Καστρόπυργου, ο
22 Tα γεγονότα που αναφέρονται περιορίζονται κυρίως στην Πελοπόννησο, και περιγράφουν την πολιορκία της Τριπολιτσάς και την μάχη του Δράμαλη.
23 D. Tziovas, The Other Self..., ό.π., σσ. 41-2.
24 Κ. Α. Δημάδης, Δικτατορία , Πόλεμος ..., ό.π., σ. 358.
25 Αυτόθι, σ. 76.
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Καραγάτσης απευθύνεται το 1943 στο αναγνωστικό κοινό, από
τις στήλες της Φιλολογικής Κυριακής, και γράφει σχετικά: «[...]
Ξεκινώντας απ’ την αρχή πως το μυθιστόρημα είναι “σύνθεσις
του παντός”, καθρέφτης κ’ εικόνα αντικειμενική μιας εποχής κ’
ενός κόσμου δοσμένη ανάμεσ’ από μιαν υποκειμενικήν ιδιοσυγκρασία, ήρθε η στιγμή που στοχάστηκα: [...] ποιος ο λόγος να
γράφει κανείς πολλά μυθιστορήματα, πάνω σε πολλά θέματα,
όταν ο σκοπός μας είναι μοιραία ένας και μόνος; δηλαδή ο
κόσμος μας, η εποχή μας;»26.
Παρά τις ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του Δημάδη, σχετικά με τη
διάθεση των βενιζελικών συγγραφέων, και ιδιαίτερα του Καραγάτση, να
αναπαραγάγουν μέσω του ιστορικού μυθιστορήματος το δικό τους κόσμο
και τη δική τους εποχή, υπάρχουν κριτικές γνώμες27 που επικεντρώνονται στην περίοδο της σύνθεσης του μυθιστορήματος και προβληματίζουν
περισσότερο την εξέλιξή του μεσα στα χρόνια της Κατοχής.
Για παράδειγμα, ενώ ο Δημάδης ισχυρίζεται ότι η πτώση του βενιζελισμού το 1932 και τα γεγονότα που οδήγησαν στη δικτατορία του Μεταξά
έχουν προκαλέσει τη στροφή των συγγραφέων προς τα θέματα της ιστορίας και της παράδοσης, η γνώμη της Φαρίνου-Μαλαματάρη είναι,
σύμφωνα μ’ αυτό το σκεπτικό, ότι δεν αντιμετωπίζεται το πώς «μορφοποιείται η ιστορία, όταν έρχεται σε επαφή με διαφορετικούς τύπους μυθιστορήματος»28 (κι επομένως μπαίνει σ’ αυτό το πλαίσιο και το μυθιστόρημα
του Καραγάτση).
Οι συγκρούσεις μεταξύ ιστορίας και ιδεολογίας εξετάζονται και από
την Αγγέλα Καστρινάκη29, η οποία σημειώνει ότι το μυθιστόρημα εμφανίζεται στη μέση της Κατοχής, σε μια εποχή κατά την οποίαν είχαν αρχίσει να δημοσιεύονται μυθιστορήματα και μελέτες πάνω στην περίοδο
της Τουρκοκρατίας. Η Καστρινάκη δηλώνει επίσης ότι αν και η αξιοποίηση του παρελθόντος στα μυθιστορήματα των βενιζελικών συγγραφέων
προέρχεται από την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά, είναι αλήθεια
ότι αυτά τα έργα αποκτούν το ιδεολογικό περιεχόμενό τους ακριβώς μέσα
στην περίοδο της Κατοχής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διαφορετικά από τον
Δημάδη, ο οποίος επισημαίνει ότι υπάρχει μια συνέχεια μεταξύ της περιό26 Αυτόθι, σσ. 360-61.
27 Βλ. Α. Μπερλής, «Μ. Καραγάτσης», Η μεσοπολεμική πεζογραφία· Από τον πρώτο ως
τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο (1914-1939) Δ΄, Σοκόλης, Αθήνα 1992, σ. 279, και Κ. Α.
Δημάδης, Δικτατορία, Πόλεμος ..., ό.π., σσ. 370-71.
28 Γ. Φαρινού-Μαλαματάρη, «Κ. Α. Δημάδης, Δικτατορία – Πόλεμος και Πεζογραφία
1936-1944», Ελληνικά, τόμ. 43, 1993, σσ. 253-57.
29 Α. Καστρινάκη, «Ένας “αμοράλ” μέσα στην Κατοχή», Νέα Εστία, αφιέρωμα στον Μ.
Καραγάτση, τχ. 1729 (Δεκ. 2000), σσ. 876-92.
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δου της δικτατορίας και της Κατοχής, η Καστρινάκη εκφράζει την αντίθετη
γνώμη, δηλαδή ότι υπάρχει πράγματι ένας διαχωρισμός στη θεώρηση της
ελληνικής ιστορίας μέσα στις δύο περιόδους, και συγκεκριμένα στο θέμα
της Τουρκοκρατίας εν σχέσει με τον εθνικισμό30.
Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η τοποθέτηση αυτού του μυθιστορήματος του Καραγάτση εμφανίζεται δυσκολότερη διότι, αν και γράφεται στις
αρχές της δεκαετίας του ’40, παρουσιάζει τον τουρκικό κόσμο φιλικό σε
σχέση με τον ελληνικό λαό, γελοιοποιώντας τον ηρωισμό και παρουσιάζοντάς τον σαν κάτι εντελώς περιστασιακό. Αυτά τα δύο στοιχεία κατά
την περίοδο της Κατοχής ήταν δύσκολο να υποστηριχτούν, εφόσον αντέκρουαν το αίσθημα του εθνικού δικαίου. Αν κατά τη διάρκεια του Μεταξά
το να γελοιοποιήσει κανείς τον εθνικισμό ήταν μια στάση εναντίον του
διδακτορικού καθεστώτος, το ίδιο δεν μπορούσε να συμβεί το 1943, όταν
πραγματοποιήθηκε η άνοδος της αριστεράς στην Ελλάδα, που έτεινε να
θεωρεί τους Κοτζαμπάσηδες ως προδότες που ήθελαν να πάρουν τη θέση
των Τούρκων και, αντιθέτως, την Επανάσταση ως δημιούργημα του ελληνικού λαού. Αυτή πράγματι φαίνεται να είναι και η στάση του μυθιστορήματος: αν στην αρχή οι Κοτζαμπάσηδες θεωρούνται υποστηρικτές της
Επανάστασης, στο τέλος, κατά τη διάρκεια του διαλόγου του Μίχαλου
Ρούση με τον Δεσπότη του Καστρόπυργου Δωρόθεο, εμφανίζεται ο λαός
ως ο αληθινός δημιουργός της εξέγερσης.
Αυτή η μετατροπή κατά τη γνώμη της Καστρινάκη, θα μπορούσε να
εξηγηθεί με μία αλλαγή απόψεων του ίδιου του Καραγάτση κατά τη διάρκεια της σύνθεσης του μυθιστορήματος, όταν δηλαδή ο συγγραφέας μετατίθεται από ένα μοντέλο αποκλειστικά ατομιστικό, σε μια περισσότερο
πολιτική και φιλοεθνικιστική τάση· αυτό θα καθρεφτιζόταν, προς το τέλος
του έργου, και στη θέληση του κύριου προσώπου, του Μίχαλου, να λυτρωθεί από τα λάθη του και να απελευθερωθεί από την ντροπή για την αλλαξοπιστία του· άλλωστε η θέση αυτή του συγγραφέα συνεχίζεται και στα
επόμενα μυθιστορήματα, στο Αίμα χαμένο και κερδισμένο και Τα στερνά
του Μίχαλου31.
Ο Μίχαλος Ρούσης επομένως, επωμίζεται τα προσωπικά και πολιτικά
συναισθήματα του Καραγάτση κατά την περίοδο της γραφής του μυθιστορήματος. Ωστόσο, δεν πρέπει να διαφεύγει από την προσοχή του αναγνώστη ότι αυτός είναι ένας ηδονιστής, με όχι σταθερή συνείδηση του ελληνισμού· ένας άντρας με βαθείς δισταγμούς, ανίκανος να πιστέψει στα
κυρίαρχα ιδανικά του καιρού του. Και ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά
30 Α. Καστρινάκη, Η λογοτεχνία στην ταραγμένη δεκαετία 1940-1950, Πόλις, Αθήνα 20062,
σ. 101.
31 Α. Καστρινάκη, «Ένας “αμοράλ” μέσα στην Κατοχή», ό.π., σ. 377.
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τον εξομοιώνουν, ως πρόσωπο σύγχρονο με τις λογοτεχνικές φυσιογνωμίες του μεγέθους του Mattia Pascal του Λουίτζι Πιραντέλλο. Αν είναι
αλήθεια, όπως ισχυρίζεται ο Δημάδης32, ότι το μυθιστόρημα δεν ελευθερώνεται από την ιδεολογία του Μεταξά, που ταυτιζόταν με τις θετικές αξίες
του ελληνικού λαού (γένος, γλώσσα, θρησκεία), στην πραγματικότητα ο
χαρακτήρας του εξωμότη, του αντι-ήρωα Μίχαλου Ρούση, δεν είναι ικανός
να αναδείξει, ακόμη και με εμπάθεια, αυτές τις αξίες. Είναι Έλληνας, μα
ένας Έλληνας περισσότερο ανθρώπινος που κατορθώνει, παρά τη δειλία
και τον καιροσκοπισμό του, να μένει κοντά στον αναγνώστη, και να τον
κάνει να χαμογελάει με τις αδυναμίες και με τις καταστάσεις που τον καλεί
να αντικρίσει στα όρια του παράδοξου.

•
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Η ταυτοδοτική λειτουργία της Φυσιογνωμικής, μέσω της χρησιμοποίησης των θέσεων ή συμπερασμάτων της για τους σκοπούς της Λογοτεχνίας,
επεκτείνεται αναπόφευκτα σε πολύ διαφορετικούς τομείς του επιστητού
αλλά και σε ποικίλους θεματικούς κλάδους. Έτσι, προκειμένου, αφ’ ενός,
για την συγκέντρωση της Βιβλιογραφίας, η πορεία της έρευνας χρειάστηκε να στραφεί, μεταξύ πολλών, και εξαιρουμένης, βέβαια, της ίδιας της
Λογοτεχνίας, τόσο στην Φιλοσοφία όσο και στην Ιατρική, ενώ, αφ’ ετέρου,
για την επίτευξη του συγκεκριμένου αποδεικτικού στόχου, το θεωρητικό
πλαίσιο έπρεπε να περιλάβει (και στην συνέχεια, βέβαια, ο ερευνητής, από
την πλευρά του, να αποκλείσει από την ειδικότερη ενασχόληση, λόγω της
έλλειψης του απαιτούμενου χώρου και χρόνου) τις σχετικές αναφορές στις
φεμινιστικές σπουδές, στον ρεαλισμό ή τον νατουραλισμό, στον φορμαλισμό και τις νεότερες αφηγηματολογικές σπουδές1. Η παρούσα Ανακοίνωση, λοιπόν, είναι μία πρώτη προσέγγιση σε ένα πολύ ενδιαφέρον και
ευρύτατο θέμα.
1

Για αυτά τα τελευταία βλ. το εισαγωγικό μέρος του μελετήματος του Σ. Ν. Φιλιππίδη
«Συστηματική των αξιών στο διήγημα του Καραγάτση «Το Μπουρίνι»», μελέτημα το
οποίο στο σύνολό του εφάπτεται της προβληματικής που αναπτύσσεται στην παρούσα
εργασία· στο Σ. Ν. Φιλιππίδη, Τόποι. Μελετήματα για τον αφηγηματικό λόγο επτά
νεοελλήνων πεζογράφων: Παπαδιαμάντης – Κονδυλάκης – Θεοτόκης – Χατζόπουλος – Καζαντζάκης – Βενέζης – Καραγάτσης, εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 1997, σσ.
97-128. Για την σχέση του ρεαλισμού με την Φυσιογνωμική βλ. και τις σύντομες παρατηρήσεις του συγγραφέα στο Graeme Tytler, Physiognomy in the European Novel. Faces
and Fortunes, Princeton University Press, 1981, σσ. 318-319. Επίσης, για μια διαφορετική ματιά στην ψευδο-αντικειμενικότητα και τον ψευδο-επιστημονισμό των φορμαλιστικών και νατουραλιστικών μεθόδων βλ. στο Georg Lucács, Writer and critic and
other essays, Edited and translated by Arthur D. Kahn, The Merlin Press Ltd, Universal
Library Edition, 1971, ιδιαίτερα στα δοκίμια «Narrate or Describe?» και «The Intellectual
Physiognomy in Characterization».
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Οι φυσιογνωμιστές, αν και σεξιστές2 (όπως, εξάλλου, και ο ίδιος ο
Αριστοτέλης), μπορούν να θεωρηθούν από τους πρώτους σημειολόγους,
καθώς από το «σημαίνον» (τα χαρακτηριστικά του προσώπου και του
σώματος) συμπέραιναν το «σημαινόμενο» (τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου ήθους). Από την διπλή καταγωγή τής Φυσιογνωμικής, «ιατρική και
θεία», το «θείο στοιχείο» άλλοτε χανόταν και άλλοτε επανερχόταν, ενώ το
ιατρικό (κυρίως μορφοανατομικό) επιβίωνε πάντα και, βέβαια, εξελισσόταν. Έτσι, στον αρχικό ορισμό τής «Φυσιογνωμίας» ή «φυσιογνωμοσύνης»
ως του «συνόλου των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων προσώπου τινός ή
πράγματος»3 θα συμπληρώναμε, εκτός, βέβαια, των χαρακτηριστικών της
διάπλασης του σώματος (ήδη από τα Φυσιογνωμικά τού Αριστοτέλη) και
των παθογνωμικών χαρακτηριστικών (συμβολή του Lavater αλλά και του
Lichtenberg) – των χαρακτηριστικών, δηλαδή, του ανθρώπου εν κινήσει:
εκφράσεις, χειρονομίες, στάσεις, κινήσεις, τόνος φωνής, γραφικός χαρακτήρας κ.λπ., – και τις πρόσφατες συμπεριλήψεις στην Φυσιογνωμική της
ψυχολογικής, της φυσιολογικής, της βιολογικής κατάστασης του ατόμου4.
Ακολουθώντας τώρα εκείνη από τις καταβολές της Φυσιογνωμικής
που είναι η αυστηρά επιστημονική, δηλαδή την ιατρική-μορφοανατομική5,
οδηγούμαστε και στο βιβλίο τού Francis Baud, Φυσιογνωμία και Χαρακτήρ,
το οποίο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, εκτός του Lavater, προηγηθείσες ειδικές
ιατρικές και ψυχιατρικές έρευνες, όπως εκείνες των Kretschmer, Sheldon,
Pende, Sigaud, Thooris, Corman, Carton, Allendy, Boll, Chaillou, και MacAuliffe, καταλήγει στην αναλυτική διατύπωση μιας μορφοψυχολογικής
θεωρίας, η οποία, ωστόσο, δεν συμπεριλαμβάνει, εξαιτίας τής δυσκολίας,
όπως γράφει, της αντίστοιχης παρατήρησης, λόγω των ενδυμάτων (ας μην
ξεχνάμε τους χρηστικούς σκοπούς που υπηρετούσαν τα συγκεκριμένα
βιβλία), «τα σχήματα του σώματος» (κάτι με το οποίο ασχολήθηκε ειδικά
2

3
4

5

Για πολλές από τις παρακάτω “συμπυκνωμένες” πληροφορίες βλ. αναλυτικά στο Γιάννης Πανούσης, Φυσιογνωμική. Μια σύγχρονη εγκληματολογική προσέγγιση, πέμπτη
έκδοση, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2009.
Σχετικά με αυτόν τον, περιορισμένο οπωσδήποτε, ορισμό βλ. και στο Tytler (1981), ό.π.,
σσ. 117-8, 364.
Βλ. σχετικά Γ. Πανούσης, Φυσιογνωμική, ό.π., σ. 431 – στο ίδιο βλ. και για τις “σύγχρονες εκδοχές” της Φυσιογνωμικής (σσ. 489-491), καθώς και για τις σύγχρονες εφαρμογές της (σσ. 527-8).
Ήδη ο Ιπποκράτης θεωρούσε την Φυσιογνωμική ως συμπληρωματικό εφόδιο της Ιατρικής· τα σχετικά με αυτό παρατίθενται στην «Εισαγωγή» τού: Αριστοτέλους, Φυσιογνωμικά, Αρχαίον κείμενον, Εισαγωγή – Μετάφρασις – Σημειώσεις: Αντ. Χαλά <Τα Άπαντα
των Αρχαίων Ελλήνων Συγγραφέων 42>, Επιστημονική Εταιρία των Ελληνικών Γραμμάτων «Πάπυρος», σ. 4.
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και εκτενέστατα ο Mac-Αuliffe στο επιστημονικό σύγγραμμά του Les
Tempéraments). «Η μορφοψυχολογία», γράφει ο Baud, «είναι ταυτόχρονα
μια τεχνική, που πρέπει να επιδιώκη να είναι επιστημονική, και μια τέχνη.
Τεχνική στην ανάλυσι και τον προσδιορισμό της μορφής και στο συσχετισμό των στοιχείων της με τους φυσιολογικούς και ψυχολογικούς παράγοντες, τέχνη στη σύνθεσι απ’ τους παράγοντες αυτούς ενός χαρακτήρα και
μιας ατομικότητος»6.
Εύκολα μπορούμε από αυτό το σημείο να μεταβούμε στον χώρο μιας
άλλης Τέχνης, εκείνον της Λογοτεχνίας, η οποία ήταν πολύ φυσικό να
ενσωματώσει τις φυσιογνωμικές πρακτικές, στην αρχή ίσως ασυνείδητα7,
αργότερα, όμως, όλο και πιο συνειδητά. Κατά τον Μεσαίωνα και την
Αναγέννηση δεν είχε ακόμη απασχολήσει την Λογοτεχνία η φυσιογνωμική-μορφολογική αξιολόγηση καθεαυτήν, καθώς εξακολουθούσε να δίνεται στα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά σημασία συμβολική. Κατά το τέλος,
όμως, του 18ου αιώνα η Φυσιογνωμική άρχισε να προβληματίζει ευρύτερα
τους συγγραφείς και έτσι, περνώντας από την περίπτωση του Γκαίτε, που
επηρεάστηκε από τον Lavater8 και από εκείνην του Balzac, που επηρεάστηκε από τον Cardan, φτάνουμε στην ιδιαίτερα σημαντική περίπτωση του
Zola, ο οποίος βάσισε το μυθιστόρημά του Το ανθρώπινο κτήνος (1890)
στην θεμελιώδη (και ομώνυμη) θεωρία τού Cesare Lombroso (1836-1909)
για τον εκ γενετής εγκληματία άνθρωπο (ο Lombroso, πάντως, κατηγόρησε τον Zola ότι διαστρέβλωσε τις απόψεις του)9. Την παρούσα εργασία,
ωστόσο, αφορά, κατά μία έννοια, το ερώτημα του Lombroso, το οποίο,
σύμφωνα και με τον Γιάννη Πανούση, δεν στερείται αληθείας: «Πώς
συμβαίνει ώστε η εγκληματολογική ανθρωπολογία να έχει περισσότερο
προοδεύσει στη φιλολογία απ’ ό,τι στα επιστημονικά συγγράμματα;» και,
μάλιστα, σε συνδυασμό με την ακόλουθη ρήση τού La Bruyère: «Η φυσι6

7

8

9

Για τα παραπάνω βλ. Francis Baud, Φυσιογνωμία και Χαρακτήρ, <«Τι πρέπει να ξέρω;»
Η πυξίδα των σύγχρονων γνώσεων Αριθ. 2>, Μετάφρασις: Σάββα Βασιλείου, Φιλολόγου, Εκδότης Ιωάν. Ν. Ζαχαρόπουλος, Αθήναι, 1963, σ. 15.
Βλ. σχετικά και στο Tytler (1981), ό.π., passim αλλά και ειδικότερα στις σσ. 136, 261 –
στην εν λόγω έρευνα γίνεται μια διεξοδικότατη μελέτη του θέματος το οποίο θίγεται
εδώ, περιορισμένη, ωστόσο, κυρίως στην περίοδο 1770-1880.
Σημειωτέον ότι ο Γκαίτε ήταν εκείνος που εισήγαγε τον όρο «Μορφολογία»· βλ. σχετικά
στο Γιάννης Πανούσης, Φυσιογνωμική, ό.π., σσ. 125-6, καθώς και στο Léon Mac-Auliffe,
Les Tempéraments, nrf, Paris, 1926, σ. 18.
Βλ. σχετικά στο Γ. Πανούσης, ό.π., σσ. 51-2. Για την παρόμοια ή διαφορετική αντιμετώπιση της Φυσιογνωμικής από τις λογοτεχνίες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της
Αγγλίας βλ. στο Tytler (1981), ό.π., passim και συνοπτικά στις σσ. 318-9 – στο ίδιο,
επίσης, για την ποικιλότροπη επιβίωση της «Λαβατεριανής Φυσιογνωμικής κουλτούρας» στην Λογοτεχνία κατά τα τέλη του 19ου αλλά και κατά τον 20ό αιώνα βλ. ενδεικτικά σσ. xvi και 320.
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ογνωμία δεν είναι κανένας κανόνας που μας δόθηκε για να κρίνουμε τους
ανθρώπους, αλλά μπορεί να μας χρησιμεύσει για να κάνουμε εικασίες»10.
Ως προς το “περιβάλλον” των εικασιών, ένας συγγραφέας σίγουρα αισθάνεται πως βρίσκεται στον φυσικό του χώρο, όπου, ως σωστός φυσιογνωμιστής, σύμφωνα και με τον Αριστοτέλη11, οφείλει να επιλέγει τα στοιχεία
που ανταποκρίνονται στην περίσταση· εξάλλου, η συνεισφορά τής Φυσιογνωμικής στην όξυνση της παρατηρητικότητας του (ρεαλιστή) συγγραφέα
είναι αναμφισβήτητη, παρ’ όλα τα μειονεκτήματα που μπορεί να παρουσιάσει η χρήση της12.
Στην παρούσα Ανακοίνωση, αφήνοντας την εγκληματολογική πλευρά
τού αντικειμένου, όπως και την πρόοδο, ή την παρακμή κατόπιν, της Φυσιογνωμικής εν γένει, για μία διαφορετική εργασία, θα εστιάσουμε ακριβώς
στην χρήση τής Φυσιογνωμικής στην Λογοτεχνία και πιο συγκεκριμένα
εκείνου του “κλάδου” της που αφορά στα ανθρώπινα σωματοψυχικά χαρακτηριστικά από βιολογικής και βιοτυπολογικής απόψεως· πρόκειται για
την λιγότερο υποκειμενική και άρα λιγότερο υποκείμενη σε αμφισβητήσεις, την πιο προσγειωμένη, τεκμηριωμένη και μη υπερβατική πλευρά τής
Φυσιογνωμικής13.
Μία περαιτέρω αναγκαστική εξειδίκευση θα περιορίσει τις παραδειγματικές αναφορές σε τρεις συγγραφείς, επιλεγμένους, ωστόσο, προσεκτικά
ως εκπροσώπους τριών διαφορετικών στάσεων απέναντι στην Φυσιογνωμική: α) συνειδητή και εκτεταμένη χρήση, προερχόμενη από πολύ καλή
γνώση τού επιστημονικού αντικειμένου: Τάσος Αθανασιάδης, β) περιορισμένη χρήση, προερχόμενη από μάλλον περιορισμένη γνώση τού επιστημονικού αντικειμένου: Μ. Καραγάτσης, γ) μηδενική σχεδόν χρήση, ως
αποτέλεσμα της απουσίας σχετικού ενδιαφέροντος αλλά και διαφορετικού εν γένει προσανατολισμού από την πλευρά τού συγγραφέα: Κοσμάς
Πολίτης.
Αν η Φυσιογνωμική εν γένει θεωρείται ή θεωρήθηκε ως ψευδο-επιστήμη,
τα σωματικά χαρακτηριστικά, σε σχέση, μάλιστα, με την ερωτική συμπεριφορά, έχουν αποτελέσει από πολύ παλαιότερα αντικείμενο επιστημονικών
μελετών. Σε τέτοιες μορφοβιοψυχολογικές (και έως έναν βαθμό, βαθμός
ο οποίος κατά την λογοτεχνική χρήση αυξάνεται, μορφο-χαρακτηρολο10
11
12
13

Τα παραπάνω παρατίθενται στο Γ. Πανούσης, ό.π., σσ. 52 και 32 αντίστοιχα.
Βλ. Αριστοτέλους, Φυσιογνωμικά, ό.π., σ. 61 (809α, 18-19).
Βλ. Tytler (1981), ό.π., σσ. 317-320 (ενδεικτικά).
Βλ. σχετικά και στο Charlotte M. Craig, «A Rigid Issue: Lichtenberg versus Lavater»,
Bucknell Review 38.2 (1995), σσ. 57-75/ εδώ, σ. 74, Σημ. 4 – στο συγκεκριμένο άρθρο η
συγγραφέας, μεταξύ άλλων, ιχνηλατεί την πορεία της Φυσιογνωμικής και της Φρενολογίας από την ακμή έως την παρακμή τους.
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γικές) μελέτες ακριβώς, με κυριότερη ανάμεσά τους την μονογραφία του
Léon Mac-Auliffe για τις Ιδιοσυστασίες14, στήριξε ο Τάσος Αθανασιάδης το
δοκίμιό του με τον τίτλο «Τι εννοούμε όταν λέμε: “Είναι πολύ γυναίκα”»
(1963), από όπου και παραθέτω εδώ ορισμένα αποσπάσματα:
«Είκοσι τρεις περίπου αιώνες ύστερα απ’ τον Ιπποκράτη, που είχε
περιγράψει με θαυμαστή οξυδέρκεια τις ανθρώπινες «κράσεις»,
ανακάλυπταν, στα τέλη τού περασμένου αιώνα, οι γάλλοι και
ιταλοί κλινικοί τις «ιδιοσυστασίες». […] κατατάξανε τους
ανθρώπους, με γνώμονα τη μορφολογική τους διάπλαση, σε
τύπους […] Έτσι, βλέπει κανείς σε εγχειρίδια παθολογίας να
γίνεται λόγος για τον «μυϊκό», τον «μακρόσωμο» ή το «βραχύσωμο» τύπο, για τον «πυκνικό», το «θωρακικό», τον «πεπτικό»,
τον «εγκεφαλικό» κ.ά. […]
»Ξεκινώντας, ο ψυχολόγος, όπως και ο κλινικός, από αυτό το
τόσο απτό, που λέγεται σωματική διάπλαση, έφτασε να προσδιορίσει – ώς ένα, βέβαια, σημείο – αυτό το τόσο ροϊκό, που λέγεται ψυχική κατάσταση. Πρόσεξε, δηλαδή, πως ο «θωρακικός»
τύπος είναι δραστήριος, θετικός, περισσότερο ικανός να εκτελεί
παρά να επινοεί, αισθησιακός, ανοιχτόκαρδος, αψίκορος, ριζοσπαστικός, κοινωνικός, με όχι μεγάλη φαντασία αλλά με οξεία
αντίληψη· ότι ο «μακρόσωμος» έχει τάση στη νωχέλεια, είναι
μάλλον συντηρητικός, κλειστός, επιφυλακτικός, αισθηματικός,
14 Ο πλήρης τίτλος του έργου (στο οποίο ο Τάσος Αθανασιάδης παραπέμπει τουλάχιστον
δύο φορές, μία από το δοκίμιό του «Αποστασία» (1945), ενταγμένο τώρα στον τόμο
Βεβαιότητες και Αμφιβολίες (Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 1980), και μία από το δοκίμιό
του «Η Νεώτερη Βιογραφική Τέχνη» (1956), ενταγμένο στον τόμο Αναγνωρίσεις (Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 1974) – την πρώτη φορά αναφέρεται στην «νεο-ιπποκρατική ή
ιδιοσυστασιακή θεραπευτική, που μεταθέτοντας σε δευτερεύουσα μοίρα τον αντικειμενικό παράγοντα της αρρώστιας, το μικρόβιο, στρέφει την προσοχή της στην παθογενή
ιδιοσυγκρασία του αρρώστου» (σ. 273), ενώ την δεύτερη φορά θεωρεί πως τα συμπεράσματα του Léon Mac-Auliffe και των συναδέλφων του ιατρών μορφολόγων «ήρθαν
να στηρίξουν και επιστημονικά τις εμπειρικές παρατηρήσεις του βιογράφου» (σ. 77))
είναι: «La Pensée Contemporaine/ Collection Dirigée par M. Lucien Fabre, Deuxième
Section/ Sciences Physiques et Naturelles I, Les Tempéraments Essai de Synthèse par
Le Dr Léon Mac-Auliffe, Directeur – Adjoint à l’ École des Hautes-Études, 3e edition,
Tempéraments, types, formes humaines, Leurs significations biologiques et thérapeutiques, Leurs rapports avec les glandes endocrines et le système sympatique, nrf, Paris,
1926 (Copyright by librairie Gallimard)». Το μοναδικό αντίτυπο αυτού του βιβλίου
στην Ελλάδα εντοπίστηκε στην Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών, πιθανόν δωρισμένο από τον ίδιο τον Ακαδημαϊκό Τάσο Αθανασιάδη, ο οποίος, σε νεαρή ηλικία, χρειάστηκε να μελετήσει το συγκεκριμένο επιστημονικό σύγγραμμα στα γαλλικά και να
μεταφράσει μόνος του στα ελληνικά ορισμένα αποσπάσματα, όπως συνάγεται και από
όσα παρατίθενται εδώ στην συνέχεια του κυρίως κειμένου.
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ιδεαλιστής, ρομαντικός, πιο ευφάνταστος, περισσότερο ικανός
να επινοεί παρά να εκτελεί ή να κατασκευάζει, έχει τάση στις
ψυχώσεις. Ότι ο «μυϊκός» είναι ενεργητικός, ερωτικός, μαχητικός, ευερέθιστος, με προδιάθεση στις νευρώσεις. Φυσικά, είναι
δυνατό ένας τύπος να είναι σύνθετος – να έχει, δηλαδή, σωματική διάπλαση από χαρακτηριστικά που παρατηρούνται σε δύο ή
και περισσότερες ιδιοσυστασίες – τότε, επόμενο, να παρουσιάζει ένα κράμα από τις εκδηλώσεις που χαρακτηρίζουν τους αντίστοιχους τύπους.
»Πρέπει, βέβαια, να το τονίσουμε, πως η κατάταξη αυτή των
ανθρώπων σε τύπους, με κριτήριο τις ψυχολογικές αντιδράσεις
τους – που, όπως είπαμε, είναι συνάρτηση τής σωματικής τους
κατασκευής – ενώ πολύ συχνά επαληθεύεται απ’ τα πράγματα,
δεν είναι ποτέ απόλυτη. […]»15.
Ο συγγραφέας Τάσος Αθανασιάδης είχε ένα ιδιαίτερο πάθος για την
Ιατρική – οι λόγοι για τους οποίους, τελικά, σπούδασε Νομικά ήταν οικονομικοί – γι’ αυτό και έπλασε, εξάλλου, τόσους πολλούς ήρωες γιατρούς
στα μυθιστορήματά του16. Το πάθος αυτό δεν το μοιραζόταν με τον Μ.
Καραγάτση ούτε, βέβαια, με τον Κοσμά Πολίτη. Με τον Καραγάτση,
ωστόσο (όπως και με τον Κοσμά Πολίτη από μία άλλη σκοπιά), μοιραζόταν μια σειρά από άλλες κοινές αναφορές, είτε βιωματικές είτε “εργογρα15 Βλ. στον τόμο Δοκιμίων του Τάσου Αθανασιάδη, Αναγνωρίσεις, Βιβλιοπωλείον της
“Εστίας”, 1974, σσ. 37-39. Στο δοκίμιο αυτό ο συγγραφέας συμπυκνώνει μελέτες τις
οποίες είχε ήδη κάνει από πολύ παλαιότερα και τις οποίες μπορεί ο αναγνώστης να
ανιχνεύσει, κατ’ αρχάς, κοντά στα σημεία όπου ο Αθανασιάδης παραπέμπει και στο
έργο του Léon Mac-Auliffe (βλ. στην προηγούμενη Σημείωση εδώ). Να σημειωθεί ότι τα
πορτραίτα των ηρωίδων του (κάποιες σύντομες σχετικές αναφορές θα γίνουν εδώ στην
συνέχεια) ο Αθανασιάδης δεν τα σχεδιάζει, βέβαια, άπαξ, ως «εκφράσεις», αλλά σταδιακά, με επανειλημμένες παρατηρήσεις (βλ. σχετικά και στο Tytler (1981), σσ. 298, 301),
ενώ, φυσικά, δεν επιμένει σε «επιστημονικές λεπτομέρειες». Επιπλέον, πρέπει να διευκρινιστεί ότι όταν ο συγγραφέας αναφέρεται σε «λαϊκή κατασκευή» και σε «ανώτερη
ανατομική δομή» δεν υπονοεί κάποια κοινωνική κατηγοριοποίηση, αλλά απηχεί τα
συμπεράσματα του Mac-Auliffe και άλλων μορφολόγων περί «ανώτερων» ή «υπερεξελιγμένων», σε σχέση με τους άλλους (οι οποίοι είναι και οι πολυπληθέστεροι), ανθρώπινων σωματικών τύπων· βλ. ενδεικτικά στο Léon Mac-Auliffe, Les Tempéraments, ό.π.,
σσ. 58, 65-66, 77-78, 87, 94-100.
16 Για την σχετική δήλωση του συγγραφέα βλ. στην «Συνέντευξη στη Γιολάντα Πατεράκη», η οποία περιλαμβάνεται στον τόμο Δοκιμίων Τάσος Αθανασιάδης, Από τον
εαυτό μας στους άλλους, Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 1993, σ. 260. Ένας, μάλιστα, από
τους ήρωες του Αθανασιάδη, ο Φωκίων Νέζης των Φρουρών της Αχαΐας, θεωρήθηκε ως
«μυθιστορηματική εκδοχή» τού βιολόγου Ζαν Ροστάν· βλ. στο Σταυρούλα Γ. Τσούπρου,
Το Παρακείμενο και η …–(Δια)κειμενικότητα ως Σχόλιο στο πεζογραφικό έργο του Τάσου
Αθανασιάδη (και στα 21 εγκιβωτισμένα ποιήματα του πεζογράφου), Ίδρυμα Κώστα και
Ελένης Ουράνη, Αθήνα, 2009, σσ. 534-5.
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φικές” (για τις οποίες θα γίνει ίσως εκτενέστερος λόγος μιαν άλλη φορά17).
Όχι τυχαία οι δύο αυτοί είχαν μία παρόμοια πνευματική συγκρότηση, ενώ
Καραγάτσης και Αθανασιάδης είχαν επιπλέον την ευκαιρία, μέσω της
ποικίλης δοκιμιογραφίας τους18, να τοποθετηθούν απέναντι σε μία σειρά
από πνευματικά ζητήματα και πνευματικές φυσιογνωμίες (επί παραδείγματι, αμφότεροι προσέγγισαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την προσωπικότητα
και το έργο του Alexis Carrel), αποδεικνύοντας έτσι ταυτόχρονα την ευρυμάθειά τους. Ωστόσο, ο διανοουμενισμός (με την θετική έννοια) των δύο
συγγραφέων (ο αυτοχαρακτηρισμός, από την άλλη, του Κοσμά Πολίτη
ως «αντιδιανοητικού τύπου» δεν παραπέμπει αναγκαστικά μόνον στην
θεοσοφιστική του κοσμοθεωρία αλλά και σε μια διαφορετική ανθρώπινη
ιδιοσυγκρασία) δεν εξελίχθηκε ούτε καταγράφηκε, βέβαια, στο έργο τους
με τον ίδιο τρόπο.
Ερχόμαστε τώρα στον χειρισμό των θηλυκών χαρακτήρων από τους
τρεις συγγραφείς, με τον Κοσμά Πολίτη να τους αποδίδει την πιο ξεχωρι17 Για όσα στοιχεία αφορούν, στην συνέχεια εδώ, στον Τάσο Αθανασιάδη και δεν περιλαμβάνονται σε κάποιο αντίστοιχο λήμμα, η πηγή μπορεί να αναζητηθεί είτε στο Σταυρούλα
Γ. Τσούπρου, Το Παρακείμενο…, ό.π., είτε στο Σταυρούλα Τσούπρου, Τάσος Αθανασιάδης. Με τα μάτια της γενιάς μας, εκδόσεις Γρηγόρη, 2007. Παρόμοια, για όσα αφορούν
στον Κοσμά Πολίτη η πηγή μπορεί να αναζητηθεί, εκτός αν σημειώνεται κάτι διαφορετικό, στο Σταυρούλα Γ. Τσούπρου, Οι “παιδιάστικες” ιστορίες του Κοσμά Πολίτη. Νεράιδες, φρέσκα κουκιά και ακούσιοι φόνοι, εκδόσεις Γρηγόρη, 2007. Σχετικά με τα στοιχεία για τον Μ. Καραγάτση πολύτιμοι στάθηκαν οι ακόλουθοι δύο τόμοι Πρακτικών:
α) Μ. Καραγάτσης, Ιδεολογία και Ποιητική. Πρακτικά Συνεδρίου Παρασκευή 4 και
Σάββατο 5 Απριλίου 2008, Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπενάκη <Νεοελληνική Φιλολογία – 4>, Αθήνα, 2010 β) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Εργαστήριο
Συγκριτικής Γραμματολογίας <Διακειμενικά 10>, Ο Καραγάτσης της Αμαρτίας και της
Αγιοσύνης, Πρακτικά Διεπιστημονικής Ημερίδας, Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης
– Θεσσαλονίκη 17 Οκτωβρίου 2008, εκδόσεις Κορνηλία Σφακιανάκη, 2009. Επίσης,
χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα: Κ. Α. Δημάδης, Δικτατορία, Πόλεμος και Πεζογραφία
(1936-1944), Δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση, Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 2004/ Τζίνα
Πολίτη, Η ανεξακρίβωτη σκηνή, Άγρα, 2001/ Βαγγέλης Αθανασόπουλος, Οι μάσκες του
ρεαλισμού. Εκδοχές του νεοελληνικού αφηγηματικού λόγου, τόμος Γ΄, Καστανιώτης,
2003/ Επανεκτίμηση του Μ. Καραγάτση. Είκοσι χρόνια από τον θάνατό του, Τετράδια
«Ευθύνης» 14, 1981/ Διαβάζω, αρ. 258, 6.3.91, Αφιέρωμα: Μ. Καραγάτσης/ Ελευθεροτυπία – Βιβλιοθήκη, «Μ. Καραγάτσης, τα πολλά του πρόσωπα», τχ. 509, 27-6-2008/ Άρης
Μπερλής, «Μ. Καραγάτσης», Η Μεσοπολεμική πεζογραφία, τ. Δ΄, Σοκόλης, 1992, σσ.
262-345.
18 Ο Κοσμάς Πολίτης δεν έγραψε δοκίμια, ενώ ελάχιστα είναι, συγκριτικά με τους άλλους
δύο, τα δημοσιεύματά του στον Τύπο – αντίθετα υπήρξε παραγωγικότατος μεταφραστής· βλ. σχετικά Γιώργος Καλλίνης, Σχεδίασμα Βιβλιογραφίας Κοσμά Πολίτη (19302006), University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2008 – από εδώ (σ. 64) έχει αντληθεί και ο
αυτοχαρακτηρισμός του Κοσμά Πολίτη ως «αντιδιανοητικού τύπου», που αναφέρεται
στην συνέχεια.
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στή θέση, καθώς η γυναίκα στο έργο του συνιστά ένα σύμβολο με πολλές
σαφείς ή και πιο “σκοτεινές” ερμηνείες19. Η «αποθέωση» της ακατανόητης
από τον άντρα γυναικείας προσωπικότητας (Peter Mackridge) ή ο γόνιμος ρόλος «της Γυναίκας–Έρωτα στην διανοητική δραστηριότητα του
άντρα» (Μαρίτα Παπαρούση), το «απόλυτο θήλυ» ή «η ιδανική γυναίκα»
ή, εν τέλει, η Γυναίκα–Αρχέτυπο των πρώτων μυθιστορημάτων του Κοσμά
Πολίτη δίνουν το πλαίσιο και υποδεικνύουν το “υλικό” με το οποίο έπλαθε
τις ηρωίδες του ο εν λόγω συγγραφέας, κυρίως πριν την στροφή που
συντελέστηκε με το μυθιστόρημά του Το Γυρί και αργότερα και με άλλον
τρόπο με το Στου Χατζηφράγκου.
Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι ο Κοσμάς Πολίτης
δεν εστιάζει στα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά των γυναικών, είτε του
σώματος είτε του προσώπου, παρά για να τα αποπνευματώσει ή να τους
αναγνωρίσει την μεταφυσική τους διάσταση (ενώ κάποιες άλλες, μορφοχαρακτηρολογικές, ερμηνείες δεν διστάζει, σύμφωνα και με την πάγια
τακτική του, να τις ειρωνευθεί20). Μια επισκόπηση στην Εκάτη αλλά και
στο Γυρί προσκομίζει ως δεδομένα: πράσινα, μαύρα ή γαλανά μάτια, ατσαλένια, συλλογισμένα ή ρηχά, χέρια αχνά, έξυπνα, ευκίνητα ή προκομμένα, μέτωπο υπερβολικά πλατύ ή εξογκωμένο, μύτη διάφανη, κερένια,
σφιχτοδεμένα μπράτσα αλαβάστρινα, σιταριά χέρια ή μάγουλα, λεπτούς
αρμούς, στητά στήθη, χείλη αισθαντικά, την πάντοτε μαγική καμπύλη
του λαιμού – γραμμή όπου μπορούν να εκδηλωθούν όλα τα συναισθήματα της ηρωίδας (Το γυρί, σσ. 210-211) – και, βέβαια, λεπτές, νευρώδικες γάμπες (το σήμα κατατεθέν, θα έλεγε κανείς, της λαγνείας, ήδη από
τον Αριστοτέλη (Φυσιογνωμικά, 810α, 32-33). Ωστόσο, πίσω από όλα
αυτά (πέρα από όποια ψήγματα μιας ευρύτερης κοσμοθεωρίας και, οπωσδήποτε, πέρα από οποιεσδήποτε προσωπικές (ερωτικές) προτιμήσεις για
συγκεκριμένα σημεία του γυναικείου σώματος21) δεν κρύβεται μία φυσι19 Για τον ρόλο/ συμβολισμό της γυναίκας στο έργο του Κοσμά Πολίτη υπάρχει, βέβαια,
πλούσια Βιβλιογραφία – ενδεικτικά μπορεί να κοιτάξει κανείς στο Γ. Καλλίνης, Σχεδίασμα Βιβλιογραφίας…, ό.π., τα λήμματα Ε1 230, Ε1 265, Ε1 283· επίσης, στο Γ. Καλλίνης,
Ο μοντερνισμός ενός κοσμοπολίτη. Στοιχεία και τεχνικές τού μοντερνισμού στο μεσοπολεμικό μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2001,
σσ. 202-212, στο Σταυρούλα Γ. Τσούπρου, Οι “παιδιάστικες” ιστορίες… ό.π., στο Γιάννης Ξούριας, «Το ιδανικό και το πραγματικό. Οι πόθοι μιας εποχής στην Εκάτη του
Κοσμά Πολίτη», Διαβάζω, αρ. 279, 22.1.92, σσ. 56-59, όπως και στο Κοσμάς Πολίτης,
Λεμονοδάσος, Επίμετρο: Αγγέλα Καστρινάκη, Ελληνικά Γράμματα/ Σειρά: Πεζογραφικές Επισημάνσεις, 2010, στις σσ. 317-320 του «Επίμετρου».
20 Βλ. π.χ. τον διακριτικό τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα σχετικά με το ότι «το μεγάλο
στόμα δείχνει ειλικρίνεια» στα Κοσμάς Πολίτης, Εκάτη, Ερμής, 1985, σ. 35 και του ιδίου,
Το γυρί, Ερμής, 1987, σ. 37.
21 Οι προσωπικές (ερωτικές) προτιμήσεις/ φετίχ που εστιάζονται σε συγκεκριμένα σημεία
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ογνωμικά–επιστημονικά προσανατολισμένη ματιά παρά η προσπάθεια
“υλοποίησης” ή “σωματικής αποτύπωσης” του προαναφερθέντος ιδεώδους, και αυτό ακόμα, μόνον στις περιπτώσεις όπου έχει σχηματιστεί στον
νου τού συγγραφέα μία ολοκληρωμένη αντίληψη. Έτσι, επί παραδείγματι,
στις σελίδες 215-6 στο Γυρί διαβάζουμε ότι «το ιδανικό» τού Φίλιππου
«είχε σωματωθεί στη φυσιογνωμία της Λιάνας, κρυσταλλωθήκαν
μέσα στην ψυχή του το χρώμα των μαλλιών της, η θαμπή επιδερμίδα που αναδίνει από μέσα μιαν ανταύγεια δική της, όχι ν’ αντιφεγγίζει το έξω φως. Τα μάτια με το καθάριο βλέμμα που όσο πιο
διάφανο τόσο πιο μυστηριακό. Φέρνει μέσα του τον ιδεώδη τύπο
τής γυναίκας όπως τον έπλασε από καταβολής – τον τύπο τούτο
αναγνωρίζει αόριστα σε όλες τις άλλες που έτυχε να ξεχωρίσει.
Μα οι άλλες είναι μόνο ένα θαμπό σχεδίασμα ή μια εντύπωση»,
ενώ στις σελίδες 115-16 του ίδιου μυθιστορήματος ίσως να έχουμε το πιο
“ακραίο” σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει η “φυσιογνωμική” ματιά τού
Κοσμά Πολίτη:
«Μέσα στο χάος τού μυστηρίου που προσπαθούν να παραστήσουν οι δίπλες από φαλμπαλάδες και τα πληθωρικά πανιέ,
η ευκατάληπτη γυναικεία επιφάνεια περιορίζεται στο πρόσωπο μονάχα και στα χέρια. Στη σύγκαιρη εποχή μας, ένα κορμί
γυναίκειο έχει ολόκληρο μια έκφραση – όσο κι αν είναι άγδυτο.
Οι κοιλότητες και οι προεξοχές, όπως κολλάει πάνω τους το
ύφασμα, οι γραμμικές ελευθερίες, αποχτούνε δυνατότητες
τού γυναικείου σώματος (το αντίστοιχο θα συμβαίνει με τις γυναίκες συγγραφείς)
πιθανότατα επηρεάζουν τον εκάστοτε συγγραφέα στο πλάσιμο των θηλυκών χαρακτήρων του (οι ωραίες γάμπες, σύμφωνα και με ό,τι γράφτηκε εδώ νωρίτερα, δεν ενθουσιάζουν οπωσδήποτε μόνον τον Αθανασιάδη ή τον Κοσμά Πολίτη, αλλά υπάρχουν
περαιτέρω και ιδιαιτερότητες: έτσι ο Κοσμάς Πολίτης έχει αδυναμία στην προαναφερθείσα «καμπύλη του λαιμού» όπως και στα δάχτυλα των χεριών των ηρωίδων (και των
ηρώων) του, ενώ ο Καραγάτσης πρέπει να είχε αδυναμία στα δάχτυλα των γυναικείων
ποδιών, και ο Jean Giraudoux στην (γυμνή) γυναικεία πλάτη – για το τελευταίο βλ. στο
Université Aristote de Thessalonique, Jean Giradoux et la Nature, Actes du Colloque
International 30 Octobre – 1er Novembre 2008, Édition du Laboratoire de Littérature
Comparée, Thessalonique, 2009, σ. 176), αλλά ετούτο απέχει από την «επιστημονική»
ματιά στην σωματική διάπλαση (η οποία δεν φαίνεται να απασχολεί τους περισσότερους). Να σημειωθεί εδώ, επιπλέον, ότι στην παρούσα εργασία δεν θα σταθούμε στα
μεμονωμένα χαρακτηριστικά, τα οποία είτε χρησιμοποιούνται απλώς ως leitmotiv/
αναγνωριστικό σημείο μιας ηρωίδας ή ενός ήρωα (βλ. ενδεικτικά Tytler (1981), σσ.
225-6, 286) είτε φέρουν μια ηθική σημασία για τον χαρακτήρα (βλ. ενδεικτικά Tytler
(1981), σ. 71 και Tytler στο τόμο The Faces of Physiognomy: Interdisciplinary Approaches
to Johann Caspar Lavater, Edited by Ellis Shookman, Camden House, 1993, σ. 171), π.χ.
«πράσινα μάτια», «μεγάλα χέρια» κ.λπ.. Τέλος, τα παθογνωμικά χαρακτηριστικά, τα
χαρακτηριστικά, δηλαδή, του σώματος εν κινήσει μας απασχολούν λιγότερο.
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αφάνταστες να εκδηλώνουν. Μια σύσπαση του υπογάστριου, η
λαγγόνα που αναδεύει ξαφνικά, το πόδι καθώς παίζει κάτω απ’
τον αστράγαλο αιωρημένο πάνω από τ’ άλλο, προδίνουνε τη
σκέψη πολύ πιο ξάστερα παρ’ ότι θα την έκρυβαν ή θα τη μεταμόρφωναν τα μάτια και ο λόγος».
Τι διαφορά αλήθεια από τις ηρωίδες του Τάσου Αθανασιάδη, «κατασκευασμένες», θα έλεγε κανείς (πράγματι ο Αθανασιάδης δεν υπήρξε ούτε
ποιητικός, όπως ο Κοσμάς Πολίτης, ούτε χειμαρρώδης, όπως ο Μ. Καραγάτσης), σύμφωνα με τους αντίστοιχους, κάθε φορά, σωματότυπους, τους
“επιβεβλημένους” από τον Χαρακτήρα που “ενσάρκωναν”. Έτσι, ένας επί
τροχάδην συνδυασμός ορισμένων δοκιμιακών αποσπασμάτων με τις αντίστοιχες μυθιστορηματικές «παρατηρήσεις» και «ανατομίες» των ηρωίδων
από τον συγγραφέα αποφέρει τα ακόλουθα δεδομένα: «Μπορεί [η “πολύ
γυναίκα”] να είναι «πυκνική», «μακρόσωμη» ή «βραχύσωμη», «εγκεφαλική» ή «θωρακική». Πολύ συχνά, μάλιστα, σύνθετη. Το απαύγασμα, όμως,
της ιδιομορφίας της είναι η γοητεία που ακτινοβολεί με την παρουσία της.
[βλ. π.χ. Μάρμω Πανθέου]. Στην λαϊκή κατασκευή της, η «πολύ γυναίκα»
είναι, συχνά, κοντόμερη, υπεραιμική, με φαρδύ κορμό, κοντό λαιμό και
γεμάτο στήθος [βλ. π.χ. Μαργαρίτα Ουραήλογλου, από τους Τελευταίους
Εγγονούς] […]. Στην ανώτερη ανατομική της δομή, είναι μάλλον ψηλή, με
χαρακτηριστικά της τα μακριά πόδια (αποκαλύπτουν την ιδιαίτερη αισθησιακή ευαισθησία της) […] Αλλά ό,τι περισσότερο την χαρακτηρίζει είναι
οι αδιάκοπες – τυραννικές, πολλές φορές – μεταπτώσεις, που τις προκαλεί η κυκλοθυμική ιδιοσυγκρασία της. [βλ. Μελιώ Βίλλη, από τους Φρουρούς της Αχαΐας] […] Καμωμένη περισσότερο για να κατακτιέται, είναι
παθητική. Γι’ αυτό αντικρίζει μοιρολατρικά το μέλλον της [βλ. Λέγκω
Καλλιβρούση, από τους Τελευταίους Εγγονούς] […] είναι ανοιχτόκαρδη –
εύκολη στον έπαινο του άλλου, γενναιόδωρη και αλτρουΐστρια [βλ. Βγενιώ
από Τα Παιδιά της Νιόβης]. Ωστόσο, συχνά έχει την ψυχολογία τής γάτας.
Όσο κι’ αν λάμπει από ικανοποίηση, όταν απολαμβάνει στον καθρέφτη
την γοητεία της και το θρίαμβό της μέσα στο αντρικό βλέμμα, δεν αργεί
να αιστανθεί το αίσθημα του θριάμβου της να το διαδέχεται μια απότομη
κατάπτωση […] [βλ. Μελιώ]»22.
Παρόλο που ο Καραγάτσης αναφερόταν το 1943 στην Εκάτη ως «το
καλύτερο ελληνικό μυθιστόρημα»23, ο ρόλος που επεφύλασσε ο ίδιος στις
γυναίκες στα δικά του μυθιστορήματα δεν ήταν εξίσου “πνευματικός” με
22 Βλ. στο δοκίμιο του Τάσου Αθανασιάδη με τον τίτλο «Τι εννοούμε όταν λέμε “Είναι
πολύ γυναίκα”», τόμος Αναγνωρίσεις, ό.π., σσ. 40-42. Επίσης, βλ. σχετικά στο Σταυρούλα Γ. Τσούπρου, Το Παρακείμενο…, ό.π., σσ. 529-530/ Σημ. 83.
23 Βλ. στο λήμμα Ε1 29 του Γ. Καλλίνης, Σχεδίασμα Βιβλιογραφίας…, ό.π.
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εκείνον του ομότεχνού του. Η πνευματική υπόσταση της γυναίκας που εξαίρεται με τρόπο μυστικιστικό στο μεγαλύτερο μέρος του έργου του Κοσμά
Πολίτη24, ενώ “αντιστοιχίζεται” με την σωματική της ύπαρξη στο έργο του
Αθανασιάδη, στο έργο του Καραγάτση η Κριτική έχει παρατηρήσει πως
παραμελείται. Δεν είμαι βέβαιη κατά πόσον είναι αναγκαίο να συμπεριληφθεί στην παρούσα πραγμάτευση το από πολλές πλευρές απαράδεκτο
άρθρο του Μ. Καραγάτση στην εφημερίδα Πρωία, με τον τίτλο «Γυναίκα
και Τέχνη»25 – θα ήταν ίσως αρκετό να αναφερθούμε στο πλήθος των κριτικών που χαρακτηρίζουν τον Καραγάτση ως σεξιστή, κριτικές οι οποίες
μάλλον υπερισχύουν όχι μόνον σε αριθμό αλλά και σε πειστικότητα εκείνων που τον υπερασπίζονται απέναντι σε αυτήν την κατηγορία.
Εκτός από την σχέση του με τον Ζολά και τον νατουραλισμό, στο έργο
τού Μ. Καραγάτση έχουν επισημανθεί ίχνη από τα επιστημονικά συμπεράσματα της Βιολογίας και της Ψυχανάλυσης, συμπεράσματα, τα οποία,
ωστόσο, ο συγγραφέας ούτε διατυπώνει ούτε χειρίζεται με επιστημονικό
τρόπο26. Ίσως η άποψη του Παντελή Κρανιδιώτη σχετικά να είναι και αυτή
που βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια: «αυτός ο πολυμαθής, αλλά ερασιτέχνης βιολόγος, μαθητευόμενος ψυχαναλυτής, αλλά καθόλου κοινωνιο24 Βλ. επί παραδείγματι στο Γυρί, ό.π., σ. 39, όπου ακόμα και οι «γυναίκες του σωρού»
μπορεί να «μιλούν παράξενα».
25 Μία αντιπαραβολή με το δοκίμιο του Τάσου Αθανασιάδη «Γιατί οι γυναίκες αγαπούν
το μυθιστόρημα» (Αναγνωρίσεις, ό.π., σσ. 30-36) θα απέβαινε ιδιαίτερα αρνητική για
τον Καραγάτση αναφορικά με την στάση του απέναντι στην γυναικεία προσωπικότητα. Ας λάβουμε εδώ υπ’ όψιν, ωστόσο, όσα γράφει η Μαίρη Μικέ (στο «Έμφυλη και
φυλετική διαφορά στον Γιούγκερμαν του Μ. Καραγάτση», Νέα Εστία, τ. 161, τχ. 1798,
Μάρτιος 2007, σσ. 442-476/ εδώ σσ. 450-4) ως προς την ευρέως αποδεκτή άποψη κατά
τον Μεσοπόλεμο για την ύπαρξη ενός έμφυτου, διαφορετικού τρόπου αντίληψης και
σκέψης των δύο φύλων ως ικανού να ερμηνεύσει και να δικαιολογήσει τις έμφυλες
διακρίσεις. Μόνον ως απόρροια, εξάλλου, της προαναφερθείσας «άποψης» θα μπορούσαμε να “αντιμετωπίσουμε” τα σχετικά με την «βιολογική κατωτερότητα της γυναίκας»
και με το ότι η ιδιοσυγκρασία της (!) «είναι μακριά από την πνευματική και καλλιτεχνική δημιουργία»· βλ. Μ. Καραγάτση, «Γυναίκα και Τέχνη», εφημ. Η Πρωία, Τετάρτη
11 Νοεμβρίου 1942, σ. 1.
26 Βλ. π.χ. στα δοκίμια των Μιχ. Μερακλή (Τετράδια «Ευθύνης» 14, ό.π., σσ. 53-7, όπου,
μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για την «ρομαντική μέθοδο» του Καραγάτση), Μίλτου
Πεχλιβάνου (Βιβλιοθήκη, ό.π., σ. 18, όπου γίνεται αναφορά στον “περίεργο” διαχωρισμό της φυλής από τον Καραγάτση «σε δύο βιολογικές τάξεις»), Νένας Ι. Κοκκινάκη («Γύρω από τη συνάντηση έρωτα και θανάτου στο ανέκδοτο μυθιστόρημα του
Μ. Καραγάτση, Ο καθηγητής Λουκάς Κατελάνος», Νέα Εστία, τ. 148, τχ. 1729, Δεκ.
2000, «Αφιέρωμα στον Μ. Καραγάτση», σσ. 931-942/ εδώ σ. 938, σημ. 15, όπου γίνεται αναφορά σε έναν λανθασμένο χειρισμό ιατρικού θέματος από τον Μ. Καραγάτση)
και Βαγγέλη Αθανασόπουλου («Ο Καραγάτσης ως σκυταλοδρόμος της διήγησης», Οι
μάσκες του ρεαλισμού, ό.π., σ. 173, όπου γίνεται λόγος για τις συνήθεις στο έργο του Μ.
Καραγάτση «βιολογικές αναφορές και βιολογίστικες εξηγήσεις»).
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λόγος, δεν γίνεται ένας διαχρονικός αναλυτής τού έρωτα και παραμένει ο
ηθογράφος του»27.
Όσο για τις «φυσιογνωμικές» παρατηρήσεις τού Καραγάτση, αν και
θα περίμενε κανείς να είναι, έως έναν βαθμό τουλάχιστον, τεκμηριωμένες
επιστημονικά, παραμένουν και αυτές “ερασιτεχνικές”, χωρίς να ξεχωρίζουν
ιδιαίτερα από τις συνήθεις σχετικές παρατηρήσεις των άλλων λογοτεχνών.
Έτσι, επί παραδείγματι, στον Κίτρινο Φάκελλο, η «φυσιογνωμική μελέτη»
(sic) από τον Μάνο Τασάκο τής Μαρίας Πετροπούλου θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί από ελλιπής έως πολύ φτωχή:
«Ο Τασάκος είχε να την ιδή από το 1927. Τώρα μεγάλωσε,
μέστωσε. Θα είναι εικοσιδυό χρονών. Νοστιμούλα, τίποτα όμως
περισσότερο. Μέτριο ανάστημα, μέτρια σαρκική διάπλαση,
μέτρια αρμονία χαραχτηριστικών, μέτρια εκφραστικότητα. Θα
ήταν η προσωποποίηση τής μετριότητας, αν απ’ όλα τούτα τα
μέτρια δεν αναδυνόταν ένα έντονο κάλεσμα θηλύτητας. «Έχει
συνειδητοποιήσει το πόσο θηλυκό είναι; αναρωτιέται ο Τασάκος. Πολύ άγουρη ακόμα… Οι σαρκικές απολαύσεις πρέπει να
παίξουν πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή της. Οι ορμές της θα κινηθούν προς τις πιο απροσδόκητες κατευθύνσεις». Γέλασε μέσα
του, με τη μανία του να ψυχολογή τον απέναντί του μόνον απ’
τη φυσιογνωμική μελέτη. «Ανώδυνη ψυχαγωγία μου, ξανασκέφτηκε. Πάντως με το παθητικό, το υποταγμένο ύφος της, αυτή η
μικρούλα πρέπει να ’ναι πολύ τρυφερή στο κρεβάτι ενός αισθησιακού άντρα»28.
Ο Καραγάτσης δεν δίσταζε, όπως είδαμε, να εισχωρήσει και σε ζητήματα
ιατρικά, καθώς οι «προεκτάσεις σε δεδομένα τής ψυχανάλυσης και της
ενδοκρινολογίας» τον μαγνήτιζαν «γιατί αντηχούσαν στο έντονο ενδιαφέρον του για τις βιολογικές ρίζες του έρωτα, που σε αρκετά κείμενά του
[…] αναζητεί σε μια «γενετησιακή» ενδοκρινολογία της εποχής του, που,
φυσικά, χρησιμοποιεί κατά το δοκούν». Εκείνο, επιπλέον, που έχει σημασία,
όπως, εξάλλου, επισημαίνει και ο ίδιος ο γράφων τα παραπάνω Π. Κρανιδιώτης, είναι «ότι ο Καραγάτσης προτιμά να κατανοεί την άλφα ή βήτα
ερωτική συμπεριφορά, επιλέγοντας από όλες αυτές τις γνώσεις μονάχα
όσες του συντηρούν έναν προϋπάρχοντα φίλανδρο ρατσισμό» (ό.π.). Έτσι,
μέσα από ένα παρόμοιο πρίσμα, φαίνεται να είναι ιδωμένα και τα (άσχημα)
27 Βλ. Παντελής Κρανιδιώτης, «Το ερωτικό στοιχείο στο έργο του Καραγάτση», Διαβάζω,
αρ. 258, ό.π., σ. 34. (Η ορμόνη «ωκυτοκίνη», για την οποία γίνεται λόγος στην συνέχεια,
στο ίδιο δοκίμιο, ταυτοποιήθηκε, πάντως, μόλις το 1953).
28 Βλ. Μ. Καραγάτση, Ο Κίτρινος Φάκελλος, τόμος α΄, ένατη έκδοση, Βιβλιοπωλείον της
“Εστίας”, 1991, σσ. 72-73.
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γυναικεία σώματα στο μυθιστόρημα Το «10»29, τις περιγραφές των οποίων
εντοπίζει ο Βαγγέλης Αθανασόπουλος, συνοδεύοντάς τες με τα ακόλουθα
σχόλια:
«Το γυναικείο σώμα ποτέ δεν παρουσιάζεται ως όμορφο αυτό
καθαυτό, αλλά μόνο στην περίπτωση που αποτελεί αντικείμενο της επιθυμίας […], οπότε πίσω από την περιγραφή διακρίνουμε την επιθυμία τού τριτοπρόσωπου αφηγητή, ο οποίος,
παρότι προσπαθεί να μένει αμέτοχος, όταν περιγράφει γυναικεία
σώματα, δεν κατορθώνει να κρύψει την απέχθεια ή την επιθυμία
του»30. «Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός»,
συνεχίζει ο Αθανασόπουλος,
«πως η εικόνα της γυναίκας που αντιπροσωπεύει την πιο
ολοκληρωμένη άποψη της γυναικείας ομορφιάς στο «10» είναι
η εικόνα της ωραίας δημόσιας γυναίκας. Στην εικόνα αυτήν ο
Καραγάτσης εξαντλεί τα εξιδανικευτικά όρια της περιγραφικής
απόδοσης μιας γυναικείας μορφής […] Για να ανταποκριθεί,
μάλιστα, στις απαιτήσεις τής απόδοσης του ιδανικού χαρακτήρα αυτής της ομορφιάς, ο συγγραφέας καταφεύγει σε σχήματα
λόγου (παρομοιώσεις και μεταφορές) που συνήθως αποφεύγει:
τα μεριά της είναι κολόνες δωρικού ναού, οι γάμπες της είναι
σπαθιά δαμασκηνά, ο αυχένας της είναι ντελικάτος, ευλύγιστος,
σαν νεαρό κυπαρίσσι δαρμένο από το μελτέμι, το πρόσωπό της
έχει την αυστηρή ομορφιά αρχαίας προτομής […] Η επιλογή
αυτή του Καραγάτση δεν είναι τυχαία αλλά σκόπιμη, επειδή με
αυτήν θέλει να εκφράσει την αντισυμβατική αντίληψή του για
τη γυναικεία ομορφιά αλλά και αξιοπρέπεια, η οποία φαίνεται
πως εξαρτάται από την ερωτική αυτάρκεια, ή, αλλιώς, από τη
σεξουαλική αποστασιοποίηση – που μπορεί να είναι και ερωτική απόσταση»31.
Τα προαναφερθέντα, πάντως, πέρα από το να μας διαφωτίζουν ως προς
την ηθική στάση του Μ. Καραγάτση απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα,
καθόλου δεν μας διαβεβαιώνουν ότι ο εν λόγω συγγραφέας είχε ταυτόχρονα στον νου του, όπως ίσως θα περίμενε κανείς, την μορφολογική
29 Μ. Καραγάτση, Το «10», Πρόλογος, φιλολογική επιμέλεια και σημειωματάριο: Βαγγέλης Αθανασόπουλος, εικοστή έκδοση, Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 2008 – βλ. ενδεικτικά σσ. 77, 84.
30 Βαγγέλης Αθανασόπουλος, «Ο τόπος ως χώρος της επιθυμίας στο «10»», στο Οι μάσκες
τού ρεαλισμού, ό.π., σ. 44.
31 Βλ. ό.π., σσ. 47-49. Ο Αθανασόπουλος αναφέρεται εδώ στην αρκούντως ρητορική περιγραφή των σσ. 568-9 από το μυθιστόρημα Το «10», ό.π.
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κατασκευή μιας πολύ θελκτικής γυναίκας. Πιθανότατα έχει δίκιο ο Δημ.
Τζιόβας όταν υποστηρίζει ότι «ο βιολογικός παράγοντας στον Καραγάτση
παραπέμπει και στην εμπειρία με την έμφαση στις ανάγκες και τις επιθυμίες του σώματος αλλά και σε μια μυστικιστική, ανεξέλεγκτη, αταβιστική
δύναμη με την μορφή του ριζικού» και ότι «μέσω ενός διάχυτου και ιδιότυπου «βιολογισμού», το σωματικό/ ζωικό συμπλέκεται με το μεταφυσικό
στα κείμενά του»32.
Θα ήταν, λοιπόν, πολύ ευπρόσδεκτοι οι καρποί μίας ευρείας, κατ’ εξοχήν
ταυτοδοτικής, έρευνας στον λογοτεχνικό χώρο, η οποία θα εστίαζε στην
βιοτυπολογία ηρώων και ηρωίδων, στο μέτρο που αυτή πράγματι απασχόλησε τον εκάστοτε συγγραφέα. Θα συνιστούσε, μάλιστα, κατά έναν τρόπο,
την συνέχεια εκείνων των πανεπιστημιακών ερευνών των αρχών του 20ού
αιώνα, οι οποίες είχαν ως αντικείμενό τους τα πορτραίτα των λογοτεχνικών ηρώων και ηρωίδων33, ενώ, παράλληλα, θα εντασσόταν στην πληθώρα,
πλέον, των ερευνών που συναποτελούν το λήμμα «σώμα», λήμμα το οποίο
μέχρι και τα μέσα περίπου της δεκαετίας του ’70 ήταν ωσεί απόν από τους
ευρετηριακούς καταλόγους34.

•

32 Βλ. Δημήτρης Τζιόβας, στα «Πρακτικά» του Μουσείου Μπενάκη, ό.π., σσ. 324-5.
33 Βλ. σχετικά στην μελέτη τού Tytler στο The Faces of Physiognomy, ό.π., σ. 177.
34 Βλ. σχετικά όσα έλεγε η ιστορικός Barbara Duden σε μία ομιλία της τον Οκτώβριο του
2004: «Πριν από περίπου είκοσι τρία χρόνια συνέθεσα μια ογκώδη σχολιασμένη βιβλιογραφία, η οποία συγκέντρωνε όλα όσα είχαν γραφεί γύρω από την «ιστορία του σώματος». Σάρωσα τότε κάθε λογής ιστορικούς καταλόγους και οδηγούς, αλλά σε κανέναν από αυτούς το «σώμα» δεν αναγνωριζόταν ως ξεχωριστή κατηγορία. Σήμερα η
κατάσταση έχει αλλάξει. Δύο δεκαετίες αργότερα, το λήμμα «σώμα» γεμίζει τα ευρετήρια. Σήμερα, οι ιστορικές μελέτες αναφέρονται στη διαμόρφωση του σώματος με τη
διαμεσολάβηση του ανθρώπου, της εξουσίας, της μόδας, της ηθικής, της ιατρικής ή της
επίπλωσης. Φθάνουν ώς την αναπαράσταση του σώματος στη γλυπτική, τη ζωγραφική,
τον χορό, την ένδυση και το τατουάζ […], επιπροσθέτως, στο τέλος της δεκαετίας του
’70, δεν κυριαρχούσε ακόμη η μεταμοντέρνα προθυμία να συγχέεται το σώμα με το
κείμενο, η σάρκα με το λεγόμενο γονιδίωμα, η γυναίκα με την κατασκευή»· στο Barbara
Duden, «Η ψευδαίσθηση ότι στα ιατρικά κείμενα βλέπουμε το σώμα του ασθενή»,
Σύγχρονα Θέματα, τχ. 93, Απρίλιος–Ιούνιος 2006, σσ. 23-29/ εδώ, σσ. 23-24.
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Βιβλιογραφική Σημείωση
Η σχέση της Φυσιογνωμικής με την Λογοτεχνία έχει μελετηθεί στην
ξενόγλωσση Πανεπιστημιακή έρευνα, όπως αποδεικνύεται, κατ’ αρχάς, από
τους δύο τόμους που παρατίθενται ακολούθως και, οπωσδήποτε, από την
Βιβλιογραφία στην οποία αυτοί παραπέμπουν, ειδικά, ο πρώτος εξ αυτών·
πρόκειται για τα ήδη αναφερθέντα: Graeme Tytler, Physiognomy in the
European Novel. Faces and Fortunes, Princeton University Press, 1981 και The
Faces of Physiognomy: Interdisciplinary Approaches to Johann Caspar Lavater,
Edited by Ellis Shookman, Camden House, 1993. Επιπλέον, ιδιαιτέρως
ενδιαφέρον είναι το δοκίμιο της Jeanne Fahnestock, «The heroine of irregular
features: Physiognomy and conventions of heroine description», Victorian
Studies, Spring 1981, 24:23, σσ. 325-350, του οποίου η τριμερής ανάπτυξη
εστιάζει διαδοχικά στην εξέλιξη της περιγραφής τής λογοτεχνικής ηρωίδας,
στην σύγχρονη με αυτήν ορμητική ανάδυση του ενδιαφέροντος για την
Φυσιογνωμική και στην αποκωδικοποίηση του νοήματος ορισμένων από
τα πιο συχνά περιγραφόμενα γυναικεία χαρακτηριστικά. Στην αντίστοιχη
ελληνική Βιβλιογραφία τα ευρήματα είναι ισχνά. Πρέπει, πάντως, να
σταθούμε, κατ’ αρχάς, σε μία από τις πρώτες, αν όχι στην πρώτη σύγχρονη
κριτική αναφορά στην Φυσιογνωμική σε σχέση με ένα λογοτεχνικό έργο,
στο Περικλής Παγκράτης, «Η Γυναίκα της Ζάκυθος: η αντιστοιχία μορφής
και ψυχής, οι αποχρώσεις», Χρονικά της Εταιρείας Κερκυραϊκών Σπουδών
V, Κέρκυρα, 1994, σσ. 7-23, το ίδιο στο Πόρφυρας, τχ. 81-82, Απρίλης –
Σεπτέμβρης 1997, σσ. 477-487 και σε αυτοτελή έκδοση με τον ίδιο τίτλο,
εκδόσεις Έψιλον, 1998. Ο Π. Παγκράτης δεν είχε, όπως είπαμε, στην διάθεσή
του άλλες αντίστοιχες ελληνόγλωσσες μελέτες, ενώ και ο ίδιος περιορίστηκε
στην επεξεργασία τού γνωστού «οία η μορφή, τοιάδε και η ψυχή» των αρχαίων,
δηλαδή, στην περίπτωση της Γυναίκας της Ζάκυθος του Διονυσίου Σολωμού,
στην επεξεργασία τού αντίστροφου της «καλοκαγαθίας» (πρόκειται, βέβαια,
εδώ για το κλασικό ανθρωπιστικό ιδεώδες του «καλού καγαθού», στο οποίο,
παρεμπιπτόντως, αναφέρεται το δοκίμιο του Ερατοσθένη Καψωμένου, «Το
γυμνό σώμα και ο κώδικας του κάλλους και του αγαθού στην νεοελληνική
λογοτεχνία και κουλτούρα», στον τόμο που παρατίθεται εδώ στην συνέχεια)
– η μελέτη του, ωστόσο, παραμένει πρωτοπόρος και πολύ ενδιαφέρουσα.
Πολύ σημαντική κρίνεται η συμβολή της Αθηνάς Βογιατζόγλου, η οποία στην
«Εισαγωγή» τού Αχιλλεύς Λεβέντης, Η Τασσώ, Φιλολογική επιμέλεια: Αθηνά
Βογιατζόγλου, εκδ. Νεφέλη, 2000, προτείνει (και εφαρμόζει) την μελέτη
τού εν λόγω «πρώτου νεοελληνικού «ψυχογραφικού» πεζογραφήματος»
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(1857) επί τη βάσει και της φυσιογνωμικής παραμέτρου, παραπέμποντας,
μάλιστα, (σε), και, άρα, έχοντας λάβει γνώση αντίστοιχων ξενόγλωσσων
μελετών. Τέλος, στον τόμο Le Corps dans la Langue, la Littérature, l’ Histoire,
les Arts et les Arts du spectale, XVIIIe Colloque International des Néo–
hellénistes des Universités francophones 15-17 Mai 2003, Société Culturelle
Néo–Hellénique, 2005, συμπεριλαμβάνονται ενδιαφέρουσες σχετικές
μελέτες (όπως αυτές των Martine Breuillot, Henri Tonnet, Aikaterini
Georgakaki, Kyriaki Chryssomalli-Henrich, Zoï Ververopoulou, Diamanti
Anagnostopoulou, Louisa Christodoulidou, Eratosthenis Kapsomenos,
Ioannis Ionas), οι οποίες, αν και δεν αναφέρουν ρητά την Φυσιογνωμική,
κινούνται, όμως, και εξετάζουν τα δεδομένα τού “δικού της” χώρου.

•

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θέατρο

Η εικόνα του Εβραίου στη νεοελληνική δραματουργία
Έφη Βαφειάδη

Στην, εκ των πραγμάτων, σύντομη αυτή εργασία μου, θα εξετάσω την
παρουσία του Εβραίου ως θεατρικού χαρακτήρα στη νεοελληνική δραματουργία. Τα ερωτήματα στα οποία καλούμαι να δώσω απάντηση είναι:
α) αν και γιατί χρησιμοποιείται ο Εβραίος ως το στερεότυπο του Ξένου/
Έτερου και
β) πώς παρουσιάζεται το φυλετικό στερεότυπο, αν, δηλαδή, και σε ποιο
βαθμό, επιχειρείται από τους συγγραφείς η συμβολή στη διάδοση
του αρνητικού εβραϊκού στερεότυπου (της Εβραίας μάγισσας, του
Εβραίου τσιφούτη, του δειλού Εβραίου) ή στην ανατροπή του.1
Αντικείμενο της έρευνας είναι μόνον οι Εβραίοι θεατρικοί χαρακτήρες που συναντάμε στα κείμενα της νεοελληνικής δραματουργίας: δεν
ασχολήθηκα καθόλου με αναφορές/υπαινιγμούς είτε στην εβραϊκή κοινότητα είτε στο Ολοκαύτωμα, όταν προέρχονται από άλλους χαρακτήρες
θεατρικών έργων, καθώς μια τέτοια έρευνα θα μπορούσε να ολοκληρωθεί
αποτελεσματικά μόνο μέσα από ένα ερευνητικό πρόγραμμα. Δεν αποτελούν, επίσης, αντικείμενο της μελέτης μου οι Εβραίοι-ιστορικά πρόσωπα
που συναντώνται σε νεοελληνικά δραματικά κείμενα του Καζαντζάκη
(Χριστός), του Μελά (Ιούδας), του Σικελιανού (Χριστός στη Ρώμη), του
Τερζάκη2 (Θωμάς ο Δίψυχος)3 ή του Νότη Περγιάλη (Ο Άιχμαν κι ο παπαγάλος). Δεν ενδιαφέρθηκα, επίσης, ούτε για το μουσικό θέατρο ή το θέατρο
1

2

3

Βλ. μεθοδολογική ανάλυση του θέματος στο: Οικονόμου-Αγοραστού Ιωάννα, Εισαγωγή στη συγκριτική στερεοτυπολογία των εθνικών χαρακτηριστικών στη λογοτεχνία,
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1992, κυρίως σ. 78 κε. και 86 κε.
Στην κωμωδία του Τερζάκη Νύχτα στη Μεσόγειο (1957), Εβραίος είναι ένας εκ των
τεσσάρων ελασσόνων ρόλων των Εμπόρων (Ισπανός, Σαρακηνός, Βενετσάνος,
Εβραίος). Στο ίδιο έργο, πρότυπο για το ρόλο του τοκογλύφου Καματερού «στάθηκε
ο Εβραίος έμπορος-τοκογλύφος Ματτέος Καφούρης, πρόσωπο του Η πριγκηπέσσα
Ιζαμπώ, που ήταν εξίσου παραδόπιστος και προδότης της πατρίδας του», βλ. Ηρακλή
Χατζηιωνίδη, Ο Άγγελος Τερζάκης ως δραματουργός, Διδακτορική διατριβή, Τμήμα
Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών, Θεσσαλονίκη, 2006.
Επίσης: Σαμψών και Δαλιδά. Τραγωδία εις πέντε πράξεις υπό Κωνστ. Χρ. Βερσή,
βραβευθείσα εν τω Βουτσιναίω ποιητικώ διαγωνισμώ του 1875, εν Αθήναις, εκ του
τυπογραφ. Ιω. Κουβέλου και Τρίμη, 1875.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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σκιών ούτε για τυχόν διασκευές μυθιστορημάτων.4 Ας σημειωθεί, ακόμη,
ότι η παρούσα εργασία περιορίζεται στην εξέταση κειμένων που έχουν δει
τα φώτα της σκηνής – αν και, για δύο περιπτώσεις, χρειάστηκε να παραβώ
αυτόν τον κανόνα.
Η «Οβρία» του Αντωνίου Μάτεση (1794-1875): το στερεότυπο και η
ανατρεπτική λειτουργία του
Η διασημότερη, νομίζω, εβραϊκή μορφή της νεοελληνικής δραματουργίας, παραμένει εδώ και πάνω από 150 χρόνια η Οβρία, που εμφανίζεται
στον Βασιλικό του Αντωνίου Μάτεση (1829/30). Δουλοπρεπής, παρακλητική, κόλακας, κωμική με τις επαναλήψεις λέξεων και φράσεων, η γριά
Μαντζαρντό εκμεταλλεύεται την αφέλεια της αρχόντισσας Ρονκάλαινας,
επιχειρώντας να εξασφαλίσει καλό μεροκάματο για τα μαγικά γιατροσόφια
της: «θέλουν ακριβά» οι κατάλληλες γυναίκες που θα παγιδεύσουν «γάτα
πρώτη φορά γκαστρωμένη» κλπ.,5 προκειμένου να επιτευχθεί η ποθούμενη αποβολή ενός ανεπιθύμητου εμβρύου. Η Οβρία είναι πρόσωπο χωρίς
ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά, και αποτελεί, ασφαλώς, ένα εβραϊκό
στερεότυπο.
Ο Βασιλικός γράφτηκε μεταξύ 1829-1830, εποχή κατά την οποία η Επτάνησος βρισκόταν υπό την αγγλική προστασία, το έργο όμως διαδραματίζεται στη Ζάκυνθο του 1712, εποχή κατά την οποία η Επτάνησος βρισκόταν
υπό την ενετική κυριαρχία. Το γεγονός ότι ο Μάτεσης «προβάλλει ιδέες
του καιρού του, επαναστατικά προοδευτικές, σε μια εποχή αισθητά παλαιότερη»6 ερμηνεύεται από τον Άγγελο Τερζάκη μόνον ως διάθεση να προσδοθεί στο έργο ένα «δραματικό σφρίγος», καθώς «στα 1712 η φεουδαρχία
βρίσκεται σε πλήρη ακμή, τα θεμέλιά της δεν τρίζουν ακόμα».7 Ωστόσο,
κατά τη γνώμη μου, το έτος 1712 επιλέχτηκε επειδή ακριβώς εκείνο τη
χρονιά διαδραματίστηκαν στη Ζάκυνθο τα «εβραϊκά»,8 πογκρόμ, δηλαδή,
εναντίον της εβραϊκής κοινότητας μετά από «συκοφαντία αίματος».9
4

5
6
7
8

9

Ενδεικτικά θυμίζω την περίπτωση της Άλις, ηρωίδας του διασκευασμένου σε θεατρικό
έργο Τρελαντώνη της Πηνελόπης Δέλτα. Παίχτηκε στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της
θεατρικής περιόδου 2009/2010.
Αντώνιος Μάτεσης, Ο Βασιλικός, εισαγωγή Άγγελου Τερζάκη, Ερμής, σειρά «Νέα Ελληνική Βιβλιοθηκη», Αθήνα, 1981, σ. 45.
Άγγελος Τερζάκης, «Ένα προφητικό έργο», εισαγωγή στο: Αντώνιος Μάτεσης, Ο Βασιλικός, ό.π., σ. ιγ΄.
Ό.π.
Βλ. Ευτυχία Δ. Λιάτα, Η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος στον κυκλώνα του αντισημιτισμού. Η
“συκοφαντία για το αίμα” του 1891, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε, Αθήνα,
2006. Των “εβραϊκών” του 1891 στην Κέρκυρα προηγήθηκαν οι “συκοφαντίες” του
1712 στη Ζάκυνθο και του 1880 και 1881 στην Αλεξάνδρεια. Για τη λογοτεχνική αναπαράσταση των «εβραϊκών»» βλ. σ. 97-121.
«Η Ζάκυνθος φέρει έντονα τα ίχνη της εβραϊκής παράδοσης. Το 1522 ζούσαν στο νησί
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«Συκοφαντίες αίματος εμφανίζονταν με μεγάλη συχνότητα στο διάστημα των τριών τελευταίων δεκαετιών του 19ου αιώνα και απασχόλησαν
διά μακρών τον ελληνικό και τον ξένο ημερήσιο τύπο της εποχής»,
γράφει η Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου.
«Τα επεισόδια ακολουθούσαν ένα στερεότυπο σχήμα δράσης»,
και συνεχίζει:
«Την αφορμή έδινε η ανεύρεση ενός πτώματος παιδιού, λίγο πριν από
το Πάσχα, ωστόσο αργότερα αποδεικνυόταν ότι ήταν θύμα ατυχήματος. Διαδίδονταν φήμες ότι οι δράστες είναι Εβραίοι. Ακολουθούσαν καταγγελίες και επιθέσεις εναντίον τους. Πολλά επεισόδια κατέληγαν σε δίκη, στην οποία σημαντικό ρόλο έπαιζαν οι ιατροδικαστές
που διενεργούσαν τη νεκροψία. Όσες φορές πραγματοποιήθηκε τέτοια
δίκη, οι κατηγορούμενοι Εβραίοι αθωώθηκαν. Όμως το αντίπαλο μέρος
υποστήριζε ότι η αθώωση των δραστών οφειλόταν στην εξαγορά των
γιατρών και των δικαστών από τους ισχυρούς Εβραίους τραπεζίτες
[…]».10
Πολλές φορές αυτές οι συκοφαντίες οδήγησαν σε λαϊκές εξεγέρσεις
εναντίον των Εβραίων, σε προπηλακισμούς και στη λεηλασία των περιουσιών τους. Στον ελλαδικό χώρο, οι γνωστότερες τέτοιες εξεγέρσεις είναι
εκείνη του 1712 στη Ζάκυνθο,11 και εκείνη του 1891 στην Κέρκυρα, που
μεταφέρθηκε αμέσως και στη Ζάκυνθο.12
30 εβραϊκές οικογένειες και λειτουργούσε μία Συναγωγή. Μέχρι το 1712, η Κοινότητα
είχε δύο Συναγωγές: τη “Ζακυνθινή” και την “Κρητική”, η οποία πήρε το όνομά της
από τους Εβραίους της Κρήτης που εγκαταστάθηκαν στο νησί μετά την κατάληψη
της Κρήτης από τους Οθωμανούς, το 1669[…] Σήμερα δεν υφίσταται πια Κοινότητα.»
Οι πληροφορίες από τον ιστότοπο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου: <http://
www.kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=287&Itemid=113>
[1/9/2010].
10 Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, «“Διά τον φόβον των Ιουδαίων”: παιδοκτονία, καννιβαλισμός και έμφυλος λόγος. Ένα σενάριο για τη Μαρία Π. Μηχανίδου», στο: Ο λόγος της
παρουσίας. Τιμητικός τόμος για τον Παν. Μουλλά, Σοκόλης, Αθήνα 2005, σ. 25-43, ειδ.
σ. 27. «Η δοξασία ότι η θυσία αίματος είναι έθιμο των Εβραίων έχει μακρά ιστορία στην
Ευρώπη. Η πρώτη κατηγορία για τελετουργική θυσία παιδιού με δράστες Εβραίους
πρωτοεμφανίστηκε το 1144 στο Norwich της Αγγλίας […]», ό.π., σ. 31.
11 Με υποτιθέμενο θύμα τον πεντάχρονο Ιωάννη Ζερβό, ο οποίος είχε πεθάνει από
πνιγμό. Μετά από τα γεγονότα, οι αρχές απαγόρευσαν στους Εβραίους να κατοικούν
έξω από το γκέτο.
12 Πρόκειται για το πογκρόμ εναντίον των Εβραίων, το Πάσχα του 1891, που αφορμήθηκε από την προκατάληψη των κατοίκων σχετικά με τις υποτιθέμενες ανθρωποθυσίες
που τελούσαν οι Εβραίοι. Η εξέγερση είχε ξεκινήσει στην Κέρκυρα όπου, όταν βρέθηκε
νεκρό ένα νεαρό κορίτσι, όλοι διέδωσαν ότι ήταν Χριστιανή, για ν’ αποκαλυφθεί στο
τέλος ότι ήταν Εβραία ονόματι Ρουμπίνα Σάρδα. Για την εξιστόρηση των «Εβραϊκών»
του 1891 και την ένταξή τους στα κοινωνικοπολιτικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της
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Έτσι, ο Μάτεσης, τοποθετώντας τη δράση του έργου του στα 1712,
δίνει την ευκαιρία στην Εβραία Μπαντζαρντό (η οποία, αν και δις κατονομάζεται από τη Ρονκάλαινα, προσφωνείται κυρίως με τη λέξη «Οβρία»
από αυτήν,13) να περιγράψει ακροθιγώς τη φρίκη που έζησε ακριβώς εκείνο
το συγκεκριμένο χρόνο η εβραϊκή κοινότητα της Ζακύνθου. Κι έτσι ο
αναγνώστης/θεατής του Βασιλικού, ενώ από τη μια πλευρά πληροφορείται (ή αναθυμάται) τις παλιές βιαιότητες, συγχρόνως, όταν η Οβρία παραπονείται ότι «μας πειράζουν τους δύστυχους, μας πειράζουν»,14 βλέπει σ’
αυτήν όχι τόσο το αρνητικό στερεότυπο όσο ένα θύμα και ένα προϊόν των
κοινωνικών προκαταλήψεων και αδικιών. Εξάλλου, το σύνολο αυτού του
θεατρικού έργου μάς επιβάλλει την περίσκεψη πάνω στις ιδέες του διαφωτισμού. Ο Μάτεσης, υιοθετώντας το στερεότυπο της Εβραίας μάγισσας15
και αποδίδοντάς της τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, ναι μεν δεν
αλλοιώνει το στερεότυπο αλλά το χρησιμοποιεί με ευφυή τρόπο ώστε ο
αναγνώστης ή ο θεατής του Βασιλικού να μην παρασυρθεί από το προφανές αλλά να προσλάβει, αντιστρόφως, το λανθάνον νόημα.
Κλασικά ρατσιστικά στερεότυπα
Είναι παγκοίνως γνωστή η προσωνυμία «τσιφούτης» που έχει αποδοθεί στους Εβραίους.16 Ο Ζακυνθινός Διονύσιος Ρώμας (1906-1981) αναπαράγει, χωρίς αποχρώσεις ή ενδοιασμούς, το κλασικό στερεότυπο του
τσιγκούνη τοκογλύφου και εκμεταλλευτή Εβραίου17 σε δυο θεατρικούς
χαρακτήρες ισάριθμων έργων, τα οποία, μάλιστα, έχουν παρουσιαστεί, στο
παρελθόν, από το Εθνικό Θέατρο.18 Ο τοκιστής Σαμουλής στο ρομαντικό
εποχής, βλ. αναλυτικά Ευτυχία Δ. Λιάτα, ό.π.
13 Στα «Πρόσωπα του δράματος» προσδιορίζεται ως «Μια Οβρία (Εβραία)», Ο Βασιλικός,
ό.π., σ. 3.
14 Ο Βασιλικός, ό.π., σ. 46.
15 Οι Εβραίοι είχαν κατηγορηθεί για εφαρμογή μαγείας ήδη πριν από τα χριστιανικά
χρόνια. Βλ. Edward Peters, The magician, the witch, and the law, (Middle Ages Series),
University of Pennsylvania Press, 1978, σ. 13.
16 Από την τουρκική λέξη çιfιt που η αρχική της σημασία ήταν Εβραίος. Στο Λεξικό της
Κοινής Νεοελληνικής (Διαδικτυακή Πύλη για την ελληνική γλώσσα) ο ορισμός: τσιφούτης· άνθρωπος πολύ φιλάργυρος και συμφεροντολόγος που εκμεταλλεύεται αυτούς
που τον έχουν ανάγκη. Στο διαδικτυακό τόπο <http://www.slang.gr/> η λέξη Εβραίος
μεταφράζεται ως «τσιγκούνης, σπαγγοραμμένος» και η λέξη κατηγοριοποιείται στο
ρατσιστικό λεξιλόγιο.
17 Στα Documents inédits relatifs à l’histoire de la Grèce au Moyen Âge publiés sous les
auspices de la Chambre des députés de Grèce, Documents inedits relatifs a l’histoire de la
Grece au Moyen Age, Paris, Maisonneuve et Cie, 1880-1890, τ. 5, ο Κωνσταντίνος Σάθας
αναφέρει πως με απόφασή της η Ενετική Κυβέρνηση της Ζακύνθου απαγόρευσε στους
Εβραίους να δανείζουν με τόκο μεγαλύτερο του 15% (μετά από αίτηση των κατοίκων
της Ζακύνθου, 26 Αυγούστου 1557). Αναφέρεται από τον Καρρέρ, ό.π., σ. 102-103.
18 Η Ζακυνθινή Σερενάτα ανεβάστηκε σε σκηνοθεσία Τάκη Μουζενίδη το 1938. Ο Καζα-
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δράμα Ζακυνθινή Σερενάτα (1938) είναι ένα πρωταγωνιστικό πρόσωπο
που η συμπεριφορά του έχει αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξη του ειδυλλίου μεταξύ ενός Χριστιανού και μιας Εβραίας. Αυτό το έργο δραματοποιεί
τον υποτιθέμενο έρωτα ενός υπαρκτού προσώπου, του κουρέα/λογοτέχνη Ιωάννη Τσακασιάνου (1853-1908). Ο Τσακασιάνος είναι ερωτευμένος
με την Έμμα, την Εβραιοπούλα, η οποία είναι πρόθυμη ν’ αλλαξοπιστήσει προκειμένου να ζήσει με τον αγαπημένο της, ακολουθώντας, φυσικά,
τη ρομαντική παράδοση. Το έργο, έμμετρο και σε 15σύλλαβο, μοιάζει να
ξεπήδησε από το 19ο αιώνα, ιδίως στη σκηνή του θανάτου τής εξιδανικευμένης ηρωίδας. Από την άλλη πλευρά, ο τοκιστής Μεσσέρ Σαμουλής στην
κωμωδία Ο Καζανόβας στην Κέρκυρα19 είναι πρόσωπο δευτεραγωνιστικό,
προορισμένο να αναδείξει πλευρές της ζωής του κεντρικού χαρακτήρα.
Ένα στοιχείο διαδεδομένου εβραϊκού στερεότυπου είναι και η δειλία.
Η δειλία χαρακτηρίζει δύο δευτερεύοντα πρόσωπα, τους φοβιτσιάρηδες
κωμικούς υπηρέτες Αβραμή και Μανασή στο έργο Ραχήλ του Ξενόπουλου,
έργο για το οποίο στη συνέχεια θα γίνει εκτενέστερος λόγος. Ο Ξενόπουλος κατηγορήθηκε για τη στερεοτυπική παρουσίαση των δύο υπηρετών
και έδωσε σχετικές εξηγήσεις: παραδέχτηκε ότι τα πρόσωπα «παρουσιάζονται μεν επί το υπερβολικότερον – βοηθούντων και των κωμικών»,
προτρέποντας, ωστόσο, τον αναγνώστη του να παραδεχτεί, με τη σειρά
του, ότι οι δυο αυτοί συνιστούν τον «τύπο του κοινού Εβραίου, τον οποίον
αιώνες σκληρών διωγμών έχουν καταστήσει δειλόν και κυριολεκτικώς
ψοφοδεή».20 Ο Ξενόπουλος δικαιολογεί την τυποποίηση επιστρατεύοντας
την αισθητική του ρεαλισμού: «Δεν είναι ανάγκη να ορκισθώ ότι […] τους
Εβραίους αυτούς τους αντέγραψα από την ζωήν!»21
νόβας στην Κέρκυρα, γραμμένο το 1958, ανεβάστηκε σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου το 1978.
19 «Η απόδραση από την άβολη πραγματικότητα του 20ού αιώνα προς τη δήθεν ειδυλλιακή εποχή των βενετοκρατούμενων Εφτανήσων ή της ρομαντικής παλιάς Αθήνας
είναι μια από τις απωθητικότερες υπεκφυγές μιας ορισμένης νεοελληνικής γενιάς και
τάξης», Θόδωρος Κρητικός [Χατζηπανταζής], «Ο Καζανόβας στην Κέρκυρα» του
Διονύση Ρώμα. Εθνικό Θέατρο, Ακρόπολις, 08/02/1978. Επίσης, Βλ. και Γεωργουσόπουλος Κώστας, «Ελληνικό ροκοκό», Κλειδιά και κώδικες θεάτρου ΙΙ - Ελληνικό θέατρο,
Αθήνα, Εστία, 1984, σ. 233-236.
20 Γρηγόριος Ξενόπουλος, «Θεατρικαί σελίδες. Κατά Ραχήλ», Αθήναι, 24/07/1909. Πρόκειται για απάντηση-σχολιασμό σε κείμενο που δημοσιεύθηκε από τη Ραχήλ Σαμουηλίδου
αναφορικά με το θεατρικό έργο του Ξενόπουλου. Το κείμενο του Ξενόπουλου δημοσιεύθηκε σε δύο συνέχειες, 23 και 24 Ιουλίου. Στο πρώτο μέρος, ο Ξενόπουλος υπερασπίζεται το έργο του έναντι των όποιων επικριτών του. Στο δεύτερο μέρος, απαντά στη
Σαμουηλίδου, της οποίας το κείμενο, δυστυχώς, δεν στάθηκε δυνατό να εντοπιστεί. Στο
αρχείο του ΕΛΙΑ με τίτλο «Τα εβραϊκά ονοματεπώνυμα στην Ελλάδα από το αρχείο του
Ιωσήφ Σιακκή», <http://www.elia.org.gr/pages.fds?pagecode=17.20&langid=1> [1/9/
2010], εντοπίστηκε το ονοματεπώνυμό της με τα στοιχεία «Τρίκαλα, (?-1918)».
21 Ό.π.
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Αρκετά χρόνια μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο και την εξόντωση των
Εβραίων, θα συναντήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση του κλασικού
στερεότυπου του τσιγκούνη, απάνθρωπου και εκμεταλλευτή Εβραίου
στο έργο του ηθοποιού Δημήτρη Χορν22 Η καλή καρδιά της Ελεονόρας,
που παίχτηκε το 1969.23 Εδώ, ο ευγενικός αλλά άτυχος Σίμων υπέγραψε
συμβόλαιο με δύο Εβραίους επιχειρηματίες, τον Σαμ και τον Πατέρα του,
αναλαμβάνοντας την υποχρέωση συγγραφής και παρουσίασης μιας κοινωνικού περιεχομένου τηλεοπτικής εκπομπής, στην οποία θα εμφανιζόταν
μεταμφιεσμένος σε σεβάσμια ηλικιωμένη γυναίκα, με το όνομα Ελεονόρα.
Το δρακόντειο συμβόλαιο κατέστησε τον κεντρικό χαρακτήρα θύμα εκμετάλλευσης των δύο επιχειρηματιών. Η επιλογή της εβραϊκής εθνικότητας
στα πρόσωπα των επιχειρηματιών αξιοποιεί, βεβαίως, το γνωστό στερεότυπο, αλλά διακρίνει κανείς στο έργο τη σαφή επιρροή (αν όχι μίμηση)
του σαιξπηρικού Εμπόρου της Βενετιάς: όταν ο Σίμων ξεστομίσει τη λέξη
«παλιοεβραίοι», ο Πατέρας θα ξεσπάσει:
Τι θα πει αυτό, για εξήγησέ το μου… Εσείς δουλειές δεν κάνετε; Δεν
έχετε συμφέροντα, δεν πολεμάτε γι’ αυτά… Δε ρουφάει ο ένας τον
ιδρώτα του αλλουνού; Δεν ποθείτε τον αφανισμό του πλησίον σας για
το ατομικό σας νιτερέσο; Τι έχετε κρατήσει από το λόγο Του… για πες
μου. Σας δίδαξε να πατάτε τους όρκους σας... να λέτε ψέματα… να μην
έχετε τιμή; Αν εμείς ζήσαμε ορφανοί, χωρίς πατρίδα, τόσους αιώνες,
εσείς αφήσατε ορφανό Εκείνον που σταυρώθηκε για σας…24
Μπορεί να εικάσει κανείς ότι η χρήση της εθνικότητας, σε αυτήν την
περίπτωση, οφείλεται μάλλον στην επιθυμία του συγγραφέα να οδηγηθεί στην προαναφερθείσα σκηνή. Εξάλλου, στα χέρια του Δημήτρη Χορν,
το στερεότυπο μεταβάλλεται: ο εκμεταλλευτής Εβραίος γίνεται συμπαθής. Το πράγματι απολαυστικό κωμικό ζευγάρι των δύο Εβραίων επιχειρηματιών δίνει την ευχάριστη λύση στο έργο, αποδεικνύοντας στην πιστή
υπηρέτρια του Σίμωνα ότι «δεν είναι τυχαίο που λένε πως οι Εβραίοι είναι
πανέξυπνοι. Είναι και παραείναι».25 Πρέπει να τονιστεί ότι στον κατάλογο
των προσώπων δεν προσδιορίζεται η εθνοτική ιδιότητα των προσώπων,
22 Κατά το ένα τέταρτο Εβραίου, ως εγγονού του Αυστροεβραίου Δημητρίου Χορν.
Σύμφωνα με την πληροφορία που μου έδωσε ο αδελφός του, Ιωάννης Χορν, η εβραϊκής καταγωγής οικογένεια των Χορν είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό ήδη κατά τον 18ο
αιώνα.
23 1968-69, Θέατρο Βρετάνια, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Χορν. Το έργο παρουσιάστηκε ως
έργο αγγλικό, με το ψευδώνυμο J. Cromstile στο όνομα συγγραφέως.
24 Στον τόμο: Δημήτρης Χορν, Ο ανθρωπάκος - Η καλή καρδιά της Ελεωνόρας, Καστανιώτης, Αθήνα, 1999, σ. 205-206.
25 Ό.π., σ. 241.

Η εικόνα του Εβραίου στη νεοελληνική δραματουργία

533

αλλά ορίζονται ως Σαμ και Πατέρας,26 προέχει, δηλαδή, η μεταξύ τους
συγγενική σχέση και όχι η ταυτότητά τους.
Κλείνοντας την περί στερεοτύπων ενότητα, θα πρέπει να αφιερώσουμε μια παρένθεση στην περίπτωση της Μαρίας Μηχανίδου. Κείμενα
αυτής της συγγραφέως δεν ανεβάστηκαν ποτέ στο θέατρο, κατά συνέπεια
το έργο της δεν θα έπρεπε να μας απασχολεί εδώ. Αξίζει όμως να γίνει
μια σύντομη αναφορά σε αυτό, και τούτο, όχι επειδή απλώς χρησιμοποιεί
στερεότυπες περί Εβραίων αντιλήψεις αλλά επειδή στο έργο της σημειώνεται η μόνη αντισημιτική κορόνα του νεοελληνικού θεάτρου.27 Στο θεατρικό
Ο ψευδοϊερεύς Ιουδαίος (1886) παρουσιάζει έναν εγκληματία Εβραίο ιερέα·
στο έργο Η ανθρωποθυσία παρά τοις Ιουδαίοις (1891), χρησιμοποιεί ως
υλικό της ένα επεισόδιο συκοφαντίας αίματος που συνέβη στην Αλεξάνδρεια, το 1880. Στην «Εισαγωγή» της χρησιμοποιεί στοιχεία από το βιβλίο
του Γάλλου αντισημίτη Edouard Drumont La France juive, και ο Δημήτριος
Κορομηλάς, στο άρθρο του «Ο αντισημιτισμός εν Ελλάδι», θα χαρακτηρίσει τη Μηχανίδου Ελληνίδα Δρυμόν.28
Η περίπτωση του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Από τη Ραχήλ στη Μεγάλη
περιπέτεια
Η Ραχήλ παίχτηκε το 1909 από το θίασο της Κυβέλης. Ανήκει στα λιγότερο γνωστά έργα του Ξενόπουλου, καθώς δεν είχε τη σκηνική τύχη άλλων
26 Στη βιβλιογραφία συναντούμε συνήθως το εβραϊκό ζεύγος πατέρα-κόρης, βλ. ενδεικτικά: Εβραίος της Μάλτας του Μάρλοου, Έμπορος της Βενετίας του Σαίξπηρ, Ιβανόης
του Γουώλτερ Σκοτ, Μάγδα Η Εβραία του Πολύβιου Δημητρακόπουλου.
27 Η Μηχανίδου (1855; -) συνέγραψε τα θεατρικά έργα: Ο προδότης ιερεύς· τραγωδία
εις πέντε πράξεις, Αλεξάνδρεια, 1874 (και δεύτερη εμπλουτισμένη έκδοση με τίτλο Ο
ψευδοϊερεύς Ιουδαίος, πρωτότυπον δράμα εις πράξεις πέντε, Αθήνα, 1886: στη δεύτερη
εκδοχή, ο εγκληματίας είναι Εβραίος)· Η εσχάτη ένδεια, η ελληνική αριστοκρατία και ο
βρυκόλακας, δράμα απολήγον εις κωμωδίαν, Αλεξάνδρεια, 1879· Νέα εφεύρεσις γάμου,
κωμωδία πρωτότυπος εις πράξεις τρεις, Κωνσταντινούπολη, 1881· Η ανθρωποθυσία
παρά τοις Ιουδαίοις, δράμα απολήγον εις κωμωδίαν, εις πράξεις πέντε, εις τεύχη δύο,
Αθήνα, 1891. Έγραψε και τα πεζά Τα φάσματα της Αιγύπτου (1878) και Η ωραία Οθωμανίς (1888). Για το έργο της έγραψαν: Ντενίση Σοφία: «Οι λόγιες ελληνίδες στα χρόνια
του ελληνικού ρομαντισμού (1830-1880)», Διαβάζω, αρ. 339, Ιούλιος 1994, σ. 9-17 και
«Μαρία Π. Μηχανίδου» στο: Η παλαιότερη πεζογραφία μας· Από τις αρχές της ως τον
πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, τ. Ε΄ (1830-1880), σ. 240-251, Σοκόλης, Αθήνα,1996, καθώς
και η Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου: ««Διά τον φόβον των Ιουδαίων»…», ό.π.
28 Εφημερίς, 10/04/1891 (=Αμπατζοπούλου, ό.π., σ. 43). Το γεγονός ότι η Μηχανίδου
έφθασε στα δικαστήρια με τον Ραββίνο, στάθηκε αφορμή για τον Τιμολέοντα Αμπελά
(1849-1926) να συγγράψει το δοκίμιό του «Οι Εβραίοι και η περί αυτών πρόληψις εν
τη ελληνική ποιήσει», Ημερολόγιον Σκόκου, τ. 7, 1892, σ. 307-319. Λίγον καιρό αργότερα, ο Ξενόπουλος θα δημοσιεύσει, με το ψευδώνυμο Αντίλαλος, το χρονογράφημά
του «Η ζωή εν Αθήναις: αντισημιτισμός» στην εβδομαδιαία Εστία, τ. 35, αρ. 12, 1893, σ.
186-188.
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έργων τού συγγραφέα· πριν δυο χρόνια, ωστόσο, ανεβάστηκε στην Αθήνα
από το Εθνικό Θέατρο.29 Το έργο διαδραματίζεται το έτος 1891, την εποχή
των «εβραϊκών» της Ζακύνθου.30 Ο Ξενόπουλος στην έκδοση του έργου
του σημείωνε: «Η υπόθεσις αυτού του έργου στηρίζεται σ’ έν’ απλό θρύλο,
το πλαίσιό του όμως είναι ιστορικό» και παρέπεμπε τον αναγνώστη του
στο «βιβλίον του Φρειδ. Καρρέρ Ιουδαϊσμός και Χριστιανισμός και τα εν
Ζακύνθω συμβάντα κατά την Μεγάλην Παρασκευήν, εν Ζακύνθω, 1892».31
Ο Ξενόπουλος, όμως, όπως ο ίδιος πληροφορεί, είχε υπάρξει και ο ίδιος
αυτόπτης μάρτυρας της εν λόγω αντισημιτικής εξέγερσης.32
Το έργο είναι ένα κοινωνικού θέματος ρεαλιστικό δράμα με ιδεαλιστικές και συμβολιστικές πινελιές. Η γοητευτική και μορφωμένη Ραχήλ Τεδέσκου συνδέεται ερωτικά με τον χριστιανό Κάρολο Δεσύλλα. Το ειδύλλιο,
που έτσι κι αλλιώς σκοντάφτει στις ενστάσεις της μητέρας του Καρόλου,
διακόπτεται από τον κυριολεκτικά τυχαίο θάνατο της Ραχήλ, η οποία
δέχεται στο στήθος σφαίρα του αδελφού της, μια σφαίρα που προοριζόταν για τον χριστιανό εραστή της. Τα ονόματα που χρησιμοποίησε ο
Ξενόπουλος στη Ραχήλ είναι ιστορικά ονόματα. Ο Τεδέσκος ήταν Ζακυνθινός Εβραίος του 18ου αιώνα: το Πάσχα του 1760, κατασκευάστηκε στη
Ζάκυνθο ανδρείκελο που παρίστανε τον Ιούδα, στο πλαίσιο του γνωστού
εθίμου της καύσης του προδότη· το ομοίωμα αυτό θύμιζε ιδιαιτέρως ένα
γνωστό Εβραίο τοκογλύφο ονόματι Ιάκωβο Τεδέσκο. Ο Τεδέσκος προσέτρεξε στον Ενετό Προβλεπτή προκειμένου να αφαιρεθεί πάραυτα το ομοίωμα. Ο Προβλεπτής διέταξε την αφαίρεση αλλά οι χριστιανοί, πιστεύοντας ότι αυτός δωροδοκήθηκε από τον Εβραίο, τον ανάγκασαν να τους
το παραδώσει, αφού, βέβαια, λεηλάτησαν σπίτια Εβραίων.33 Το επώνυμο
Δεσύλλα είναι, επίσης, ιστορικό: Μαρία Δεσύλα υποτίθεται ότι ονομαζόταν
η μικρή, ο θάνατος της οποίας είχε σταθεί αφορμή για τα εβραϊκά του 1891.
Προφανώς ο Ξενόπουλος ήθελε, με αυτόν τον τρόπο, να υπογραμμίσει το
ρεαλισμό του έργου του και να του προσδώσει κάποια ιστορική χροιά.
Η παράσταση της Ραχήλ προκάλεσε την αντίδραση της Εβραίας λογίας
Ραχήλ Μ. Σαμουηλίδου.34 Η κριτικός φαίνεται πως μέμφθηκε τον Ξενό29 Ο Ξενόπουλος θεωρούσε αυτήν του τη «θυγατέρα» ισοδύναμη με τις άλλες δυο που
είχαν μεγαλύτερη επιτυχία, τη Φωτεινή Σάντρη και τη Στέλλα Βιολάντη, βλ. «Θεατρικαί σελίδες. Κατά Ραχήλ», Αθήναι, 23/07/1909.
30 Βλ. εδώ, σημειώσεις αρ. 8 και 12.
31 Τυπογραφείον ο Φώσκολος Σ. Καψοκεφάλου, 1891. Ο τόμος τώρα και στον ιστότοπο:
<http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/6/f/a/metadata-181-0000043.tkl> [1/9/2010].
32 «Θεατρικαί σελίδες. Κατά Ραχήλ», Αθήναι, 24/07/1909.
33 Θα είχε γίνει πολύ μεγαλύτερος αναβρασμός εάν δεν είχε παρέμβει για να αποκαταστήσει την τάξη ένας άνδρας μεγάλης επιρροής, ο Ιωάννης Μακρής, βλ. Καρρέρ, ό.π., σ.
116-117.
34 Βλ. παραπάνω, σημείωση αρ. 20.
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πουλο για μεροληπτική παρουσίαση της πραγματικότητας. Ο Ξενόπουλος
αντέδρασε:
Η Ραχήλ είναι έργον εντελώς απρόσωπον και αμερόληπτον.35 Δεν είναι
γραμμένον ούτε από εβραϊκής απόψεως – όπως η κριτική της κυρίας
Ραχήλ – αλλ’ ούτε και από χριστιανικής. Ορθόν ή λανθασμένον, αυτό
είναι πάντοτε το μέλημά μου: τα έργα της τέχνης δεν τα κάμνω έργα
πολεμικής. Δράμα ηθέλησα πρώτον να γράψω […]Ούτε τους Εβραίους ηθέλησα να στιγματίσω δι’ αυτού, ούτε τους Χριστιανούς διώκτας
των να υπερασπιστώ. Και κανέν από τα συναφή ζητήματα δεν ηξίωσα
να λύσω.
Από τα γραφόμενα του Ξενόπουλου συνάγεται ότι η Ραχήλ Σαμουηλίδου ενοχλήθηκε από την επί σκηνής παρουσία ενός προσώπου όπως ο
μικρότερος αδελφός της Ραχήλ, ο Αλέξανδρος, ο οποίος, χωρίς ίχνη φανατισμού, έβλεπε με καλή διάθεση το ειδύλλιο της αδελφής του – και τούτο,
σε αντίθεση με τη στάση του μεγαλύτερου αδελφού, του Δαβίδ, που δυσανασχετούσε έντονα. Ο Ξενόπουλος εξηγείται, δεν απολογείται: «Υπάρχουν
και Εβραίοι παλικάρια, υπάρχουν και Εβραίοι φανατικοί και αφοσιωμένοι
εις τα πάτρια. Όπως υπάρχουν και κοσμοπολίται, νωθροί και αδιάφοροι, ως
ο Αλέξανδρος. Η κυρία Σαμουηλίδου ισχυρίζεται ότι οι περισσότεροι είναι
όπως ο Δαβίδ. Εγώ ισχυρίζομαι ότι οι περισσότεροι, από τους ανεπτυγμένους τουλάχιστον, είναι όπως ο Αλέξανδρος».36 Ωστόσο, ο Ξενόπουλος επιμένει, στο έργο του δεν υπάρχει «φερέλογον (porte-parole)». Όλοι,
στη Ραχήλ, Χριστιανοί και Εβραίοι, «ομιλούν εκεί μέσα κατά τας ιδέας του
έκαστος, την θέσιν του, την ανάπτυξίν του, το συμφέρον του, την ψυχολογικήν του στιγμήν.»37 Και ο συγγραφέας δεν ευθύνεται για όσα διατυπώνουν οι χαρακτήρες του, την ευθύνη έχουν οι ίδιοι, εφόσον είναι αντιγραμμένοι από την ζωή.38 Αυτό που ενδιαφέρει τον Ξενόπουλο δεν είναι τι λένε
τα πρόσωπά του αλλά εάν όντως τα λένε και στη ζωή: «Χαρακτηρίζω τον
Αλέξανδρον με αυτά που του βάζω εις το στόμα; Και πλάττω την ατμόσφαιραν του έργου μου, αληθινήν, όπως εις την ζωήν; […] Ψυχολογώ και
αντιγράφω πιστώς; Αυτό είναι το ζήτημα, και αυτό μόνον θα εξήταζε μία
φωτισμένη και αμερόληπτος κριτική». Πρέπει να παρατηρήσουμε, ωστόσο,
ότι ο Ξενόπουλος, στο σημείωμά του, «καλοπιάνει» με μεγάλη διπλωματία την Εβραία κριτικό του. Οι «αφοσιωμένοι εις τα πάτρια» αντιπαρατίθενται σε κείνους που είναι «νωθροί και αδιάφοροι»: με τη διατύπωση αυτή,
θετική για τους πρώτους, αρνητική για τους δεύτερους, ο Ξενόπουλος
35
36
37
38

Οι υπογραμμίσεις ανήκουν στον Ξενόπουλο.
«Θεατρικαί σελίδες. Κατά Ραχήλ», Αθήναι, 24/07/1909.
«Θεατρικαί σελίδες. Κατά Ραχήλ», ό.π.
Ό.π.
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συμφωνεί φαινομενικά με την αξιολόγηση της Σαμουηλίδου.39 Ωστόσο,
στο έργο, η συμπάθεια του θεατή στρέφεται σαφώς προς τους δεύτερους,
που δεν σκιαγραφούνται, στο πρόσωπο του Αλέξανδρου, ούτε ως νωθροί
ούτε ως αδιάφοροι. Ο δε εκπρόσωπος των πρώτων, ο Δαβίδ, ο αφοσιωμένος εις τα πάτρια, συνιστά την απειλή της ευόδωσης του ειδυλλίου και
αποτρέπει οριστικά την προσδοκώμενη από το θεατή αίσια έκβασή του. Ο
Ξενόπουλος, προκειμένου να διαφύγει τα πυρά της Σαμουηλίδου, προτείνει μια διευρυμένη ερμηνεία του έργου του:
Η φιλοσοφία και η ηθική του δράματός μου είναι πολύ, πολύ διαφορετική. […] Η εβραϊκή οικογένεια την οποίαν παρουσιάζω εν διωγμώ εις
την Ραχήλ, δεν είναι απλώς μία εβραϊκή οικογένεια· είναι η Φυλή, εν
γένει, και όχι η εβραϊκή, αλλά πάσα Φυλή, παν Έθνος.40
Αυτό που ενδιέφερε τον Ξενόπουλο ήταν να γράψει ένα δράμα, ένα
άρτιο θεατρικό έργο, «αληθινό». Για να πετύχει αυτήν την αλήθεια, ο
συγγραφέας αντέγραψε τα πρόσωπά του, είτε χριστιανούς είτε Εβραίους,
από την ίδια τη ζωή: «Όπως τους εγνώρισα ή όπως τους αντελήφθην».
Ισχυρίζεται ότι είχε γνωρίσει προσωπικώς την Ραχήλ και τον αδελφό της
Δαβίδ και ότι μια συζήτηση μεταξύ τους στο έργο είναι «σχεδόν φωνογραφική». Παραδέχεται ότι είναι πρόσωπα λίγο εξιδανικευμένα, δικαιολογώντας συγχρόνως αυτήν την επιλογή ως «απαίτηση της τέχνης».
Τους όρους που θέτει ο Ξενόπουλος θα τους αμφισβητούσαμε σήμερα
κυρίως από άποψη αισθητική: το έργο κυμαίνεται μεταξύ ρεαλισμού και
μελοδράματος, όχι μόνο επειδή τα πρόσωπα είναι «λίγο εξιδανικευμένα»
όπως, ο ίδιος παραδέχεται, αλλά επειδή το έργο ακολουθεί τη ρομαντική
παράδοση: από τη μια πλευρά, η ηρωίδα του ήταν πρόθυμη να βαπτιστεί
χριστιανή,41 προκειμένου να παντρευτεί τον καλό της, και από την άλλη, ο
θάνατός της σφραγίζει το φινάλε του έργου.
Τρεις περίπου δεκαετίες μετά την πρώτη παράσταση της Ραχήλ, ο
Ξενόπουλος θα δημοσιεύσει στα Αθηναϊκά Νέα το μυθιστόρημα Μεγάλη
Περιπέτεια, στο οποίο επαναλαμβάνει το μοτίβο του χριστιανού που είναι
ερωτευμένος με Εβραία στη διάρκεια των Εβραϊκών του 1891.42 Πρόκειται
39 Ο Ξενόπουλος ή ειρωνεύεται ή κολακεύει σκανδαλωδώς τη Σαμουηλίδου, δεν γνωρίζω,
δυστυχώς, για ποιον λόγο: φθάνει στο σημείο να αναιρέσει την πρόδηλη ερμηνεία του
έργου του, όταν, συμφωνώντας μαζί της, χαρακτηρίζει «νικητή» τον φονέα της αδελφής του Δαβίδ: «Ο Δαβίδ φονεύει την Ραχήλ, η οποία ηρνήθη την φυλήν της. Εις κάθε
Φυλήν, οι Δαβίδ πρέπει να είναι οι νικηταί!»
40 «Θεατρικαί σελιδες. Κατά Ραχήλ», ό.π.
41 Για το σχετικό μοτίβο, βλ. Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Ο άλλος εν διωγμώ. Η εικόνα
του Εβραίου στη λογοτεχνία: Ζητήματα ιστορίας και μυθοπλασίας, Θεμέλιο, Αθήνα,
1998, passim. Βλ. παραπάνω και την περίπτωση της Ζακυνθινής Σερενάτας του Ρώμα.
42 Δημοσιεύθηκε σε 107 καθημερινές συνέχειες από την Τρίτη 16/03 έως την Παρασκευή
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για κείμενο γραμμένο στη δημοτική με πολλά ιδιωματικά ζακυνθινά στοιχεία στη γλώσσα των διαλόγων, κείμενο που ζωντανεύει με ρεαλισμό την
κοινωνία της Ζακύνθου του τέλους του 19ου αιώνα. Εδώ, τόσο οι αποφάσεις των χαρακτήρων όσο και η λύση διαφέρουν από τη Ραχήλ: η ωραία
και πανέξυπνη Έμμα,43 η κεντρική ηρωίδα, δεν δέχεται τον εκχριστιανισμό. Ο καλός της είναι αδιάφορος, ως προς αυτό το θέμα, και μονάχα από
την καθαρά πρακτική του άποψη το αντιμετωπίζει. Ο γάμος σχεδιάζεται
αλλά τα εβραϊκά θα ανατρέψουν τα σχέδια του ζεύγους. Η Έμμα, πληγωμένη βαθιά, θα φύγει με την οικογένειά της μακριά επειδή δεν θέλει πια να
γεννήσει χριστιανούς.
Η Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, στην εργασία της «Η εικόνα του Εβραίου στην Ελληνική πεζογραφία, 1930-1950»44 αναφέρει το μυθιστορήμα Μεγάλη περιπέτεια. Μια παλιά ζακυνθινή ιστορία του Ξενόπουλου ως
«αντιπροσωπευτικό παράδειγμα» λογοτεχνικού έργου που καθορίστηκε
«από την άνοδο του ναζισμού και τη διάδοση ενός «επιστημονικού» αντισημιτικού λόγου»:
Εδώ ο θρησκευτικός φανατισμός και το μίσος μεταξύ χριστιανών και
Εβραίων θα δράσει καταλυτικά στο χαρακτήρα της Εβραίας ηρωΐδας.
[…] Για τον Ξενόπουλο του 1937, ο έρωτας μεταξύ χριστιανού και
Εβραίας είναι πηγή τραγωδίας, αλλά και προβληματισμού ως προς τη
φυλετική διαφορά,
παρατηρεί η μελετήτρια, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι «ο Ξενόπουλος εφαρμόζει στους ήρωές του τη στεγανοποίηση των φυλετικών
μέτρων του νόμου της Νυρεμβέργης του 1935.»45 Τα επιχειρήματα της
Αμπατζοπούλου που αποδεικνύουν, υποτίθεται, τη μεταστροφή του Ξενόπουλου είναι τα παρακάτω:
1ο «Προπάντων αποδεικνύεται τώρα ότι το βάπτισμα δεν αποτελεί πλέον
λύση στα ζητήματα της φυλετικής διαφοράς. […] Η Εβραιοπούλα αρνείται να βαφτιστεί: «Καθένας θα μείνει στη θρησκεία που γεννήθηκε». […]
2/07/1937 στα Αθηναϊκά Νέα, πάντα στη σ. 3. Τυπώθηκε από τις εκδόσεις Βλάσση το
1984.
43 Ίσως ο Ρώμας, για τη Ζακυνθινή σερενάτα του, δανείστηκε το όνομα από το μυθιστόρημα του Ξενόπουλου. Έμμα ονομάζεται και η ηρωίδα της Μονάκριβης (1912) του
Ξενόπουλου, που όμως δεν έχει σχέση με εβραϊκά ζητήματα.
44 Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, «Η εικόνα του Εβραίου στην Ελληνική πεζογραφία, 1930
- 1950», στο συλλογικό: Η Ελλάδα 36-49. Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο - Τομές
και συνέχειες, επιμ. Χάγκεν Φλάισερ, Καστανιώτης, Αθήνα, 2003, σ. 415-416 (επεξεργασμένα στοιχεία από το βιβλίο τής ίδιας Ο άλλος εν διωγμώ…, ό.π.).
45 Οι Φυλετικοί Νόμοι της Νυρεμβέργης αποφασίστηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1935 στο
7ο Συνέδριο του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος των Γερμανών Εργατών (NSDAP)
στη Νυρεμβέργη. Σύμφωνα με αυτήν τη νομοθεσία, απαγορευόταν γάμος μεταξύ
Αρείων και Εβραίων.
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Η Εβραία δεν προτίθεται να αλλαξοπιστήσει και, όπως θα αποδειχθεί στη
συνέχεια, «είχε τόσο δίκιο να μη θέλει»».46
2ο «Το μυθιστόρημα είναι γεμάτο με αρνητικά σχόλια των χριστιανών της
Ζακύνθου για τον έρωτα με την «Οβριά», με εξαίρεση τους στενούς φίλους
του Μαρίνου.»
3ο Ο δεσμός τους επηρεάζει αρνητικά τη ζωή της υπόλοιπης οικογένειάς του και δυσκολεύει το γάμο της αδελφής του: «Και μας ρώτησαν αν
θέλουμε να συμπεθερέψουμε με δαύτους; Καλοί κι άξιοι είναι, μα ‘‘βούρλο
με βούρλο και σπάρτο με σπάρτο”, λέει η παροιμία»».47
Η παραπάνω επιχειρηματολογία δεν πείθει. Πρώτον: ο έρωτας μεταξύ
χριστιανού και Εβραίας δεν αποτελεί πλέον, το έτος 1937, «πηγή τραγωδίας»: τίποτε το τραγικό δεν χαρακτηρίζει το φινάλε της Μεγάλης Περιπέτειας. Η αφήγηση της ζωής του κεντρικού ήρωα, μετά την απώλεια
της αγαπημένης του Έμμας, θυμίζει διήγημα του Γκυ ντε Μωπασάν ή του
Τσέχωφ. Το μυθιστόρημα του Ξενόπουλου, είναι ένα καθαρά ρεαλιστικό
μυθιστόρημα, χωρίς ίχνη ιδεαλισμού ή «ρομαντισμού», και στις προθέσεις
τού συγγραφέα είναι να αποτυπώσει μια πραγματικότητα την οποία είχε
βιώσει, και όχι να ακολουθήσει τη ρομαντική παράδοση της Εβραιοπούλας
που βαπτίζεται: αν στα 1909, ο Ξενόπουλος ερωτοτροπούσε ακόμη με το
«τραγικόν»,48 τριάντα χρόνια αργότερα είχε μετατοπιστεί τόσο, από αισθητική άποψη, που θα ήταν άσχετο προς τη λοιπή παραγωγή του ένα έργο
όπου το τέλος θα έδινε κάποιος ρομαντικός θάνατος. Και η ρεαλιστική
παρατήρηση οδηγούσε στη σύνθεση ενός έργου όπως η Μεγάλη περιπέτεια και όχι όπως η Ραχήλ. Δεύτερον: η Μεγάλη Περιπέτεια, εν έτει 1937,
με ό,τι σημαίνει αυτή η χρονολογία, είναι ένας κόλαφος κατά του αντισημιτισμού49 και η θεώρησή του δεν μπορεί, με κανένα τρόπο, να καταδείξει
σύμπνοια του Ξενόπουλου με τις ναζιστικές επιταγές της Νυρεμβέργης.
Είναι βέβαιο ότι η «ιστορικότητα» των κειμένων δεν πρέπει ποτέ να μας
διαφεύγει: ωστόσο, κάποιοι συσχετισμοί φαίνονται εντελώς αβάσιμοι όταν
δεν στηρίζονται στην ευρύτερη επισκόπηση του έργου του δημιουργού.
46 Η φράση «είχε δίκιο» είναι κείμενο εγκιβωτισμένο στην πλάγια αφήγηση τρίτου προσώπου και συνιστά σκέψη της ηρωίδας, της Εβραίας Έμμας, και όχι απόφανση του Ξενόπουλου. Αλλά, ακόμη και εάν ερμηνευθεί ως σχολιασμός της σκέψης της ηρωίδας, και
πάλι δεν τεκμηριώνει αρνητική, εκ μέρους του συγγραφέα, θέση απέναντι στο εβραϊκό
ζήτημα.
47 Αμπατζοπούλου, «Η εικόνα του Εβραίου…», ό.π.
48 Για τη Ραχήλ η Αμπατζοπούλου σημειώνει: «Η Ραχήλ, είναι πρόσωπο που περιβάλλεται
την αίγλη της τραγικής μοίρας», ό.π.
49 Θυμίζω ότι ο Ξενόπουλος βρίσκει την ευκαιρία να επισημάνει, σε αυτό το μυθιστόρημα,
την αντισημιτική στάση του Ιάκωβου Πολυλά. Βλ. και Ξενόπουλου «Ο “Γιούδας” του
Πάσχα», Αθηναϊκά Νέα, 17/04/1933.
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Η επιστροφή στην κανονικότητα
Περίπου έναν αιώνα μετά τη Ραχήλ, πέρα από όποιο στερεότυπο θα
κινηθούν οι συνεχιστές της παράδοσης της ελληνικής φαρσοκωμωδίας
στον 21ο αιώνα, το συγγραφικό ζευγάρι Μιχάλης Ρέππας - Θανάσης Παπαθανασίου. Το 2002 παρουσιάζεται στη σκηνή η κωμωδία τους Τα μωρά τα
φέρνει ο πελαργός.50 Το έργο, βασισμένο όπως σημειώνουν οι συγγραφείς
«σε μια ιδέα από νουβέλα του Πιοτρ Γιαρκόφσκι»,51 είναι μια σπαρταριστή κωμωδία με στοιχεία φάρσας και διαδραματίζεται στη Θεσσαλονίκη,
κατά τη διάρκεια της Κατοχής και ειδικότερα το Δεκέμβριο του 1943, όταν
βρισκόταν στο αποκορύφωμα οι γερμανικές «εκκαθαρίσεις» των Εβραίων
της πόλης. Ο Ιακώβ, ένας νεαρός Εβραίος, δραπέτης του Άουσβιτς που
με κινηματογραφικό τρόπο κατάφερε να βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, βρίσκει
καταφύγιο στο σπίτι ενός άτεκνου ζευγαριού,52 που θα του ζητήσει το
απροσδόκητο, δηλ. να συμβάλει στη γονιμοποίηση της νέας γυναίκας.
Είναι, νομίζω, η πρώτη φορά που στο ελληνικό δραματολόγιο εμφανίζεται
ένας Εβραίος ως κανονικό μέλος της κοινωνίας, και όχι υπό τη φυλετική
ιδιότητά του, όχι, δηλ., ως «Άλλος». Η φυλετική του ιδιότητα εδώ είναι
δραματουργικά απαραίτητη μόνο για να δικαιολογηθεί ιστορικά η καταδίωξή του από τους Γερμανούς και η προσφορά ασύλου σε αυτόν, έτσι ώστε
να προχωρήσει η δράση. Από θεατρική σκοπιά, ο νεαρός Ιάκωβος συνιστά
τον τύπο του ντροπαλού, άβγαλτου ακόμη εραστή ο οποίος περνάει από τη
δοκιμασία της «πρώτης φοράς». Στερεότυπος ίσως ρόλος, χωρίς, ωστόσο,
καμία σχέση με τα γνωστά ρατσιστικά στερεότυπα, και χωρίς καμία προδιάθεση να προστεθεί ως τέτοιος στα ήδη υπάρχοντα. Ένας μονόλογος του
νεαρού Ιακώβ,53 όπου περιγράφεται η ζωή στο Άουσβιτς, είναι ίσως η μοναδική σελίδα ρεαλιστικού έργου της νεοελληνικής δραματουργίας, όπου
γίνεται αναφορά στο όνειδος του 20ού αιώνα.54
50 Μιχάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασίου, Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός, εκδ. Modern
Times, Αθήνα, 2002. Βλ κριτική: Γιάννης Βαρβέρης, «Μειδίαμα, γέλιο, χάχανο. Η αναβίωση της φαρσοκωμωδίας στην Ελλάδα», Η Καθημερινή, 18/05/2003.
51 Petr Jarchovský (1966-), σύγχρονος Τσέχος συγγραφέας σεναρίων για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση <http://www.osobnosti.cz/petr-jarchovsky-scenarista.php>
[1/9/2010].
52 Ας σημειωθεί ότι το σπίτι αυτό ανήκει στον Ιακώβ. Οι Γερμανοί επέταξαν το σπίτι του
άτεκνου ζευγαριού.
53 σ. 38.
54 Στο Ολοκαύτωμα είναι αφιερωμένο το σατιρικό «μονόπραχτο εφιαλτικό όνειρο» του
Νότη Περγιάλη με τίτλο Ο Άιχμαν και ο παπαγάλος. Τυπώθηκε στην Αθήνα, 1971, μαζί
με το Ο Αζάρ δεν πεθαίνει ποτέ.
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Επιλογικά
Στην ιστορία του θεάτρου, συχνά η απουσία σημαίνει περισσότερο από
την παρουσία: ο ερευνητής ξαφνιάζεται από το γεγονός ότι στο νεοελληνικό δραματολόγιο η εικόνα του Εβραίου είναι εξαιρετικά ισχνή, μολονότι το εβραϊκό στοιχείο υπήρξε στο παρελθόν (και υπάρχει σε μικρότερο
βαθμό στις μέρες μας) πληθυσμιακά σημαντικότατο τμήμα των κατοίκων
του ελληνικού χώρου. Ακόμη και ο πολυγραφότατος επιφανής σύγχρονος
δραματουργός Ιάκωβος Καμπανέλλης, ο οποίος έζησε τη συγκλονιστική
δοκιμασία του Μαουτχάουζεν, κατέγραψε μεν την εμπειρία του σε πεζογράφημα αλλά δεν παρουσίασε κανένα Εβραίο δραματικό χαρακτήρα στη
θεατρική του παραγωγή, αν εξαιρέσουμε τα πέντε σκιώδη πρόσωπα της
Οδού. Πρόκειται για ένα άπαικτο μέχρι σήμερα μονόπρακτο με τον τίτλο
Η Οδός… του Ιάκωβου Καμπανέλλη,55 αρχικός τίτλος του οποίου ήταν
Σιλωάμ.56 Το έργο, που είναι δραματική διασκευή συγκεκριμένου επεισοδίου του πεζογραφήματος Μάουτχάουζεν, διαδραματίζεται σ’ ένα θάλαμο
μελλοθανάτων αυτού του στρατοπέδου. Χρόνος: το 1945. Πρόκειται για
μια ποιητική σύνθεση, πολύ διαφορετική ως προς τη γραφή και την ατμόσφαιρα από την υπόλοιπη δραματουργία του Καμπανέλλη, με στοιχεία
συμβολιστικά.57
Αυτή η περιδιάβαση στο χώρο της νεοελληνικής δραματουργίας καταδεικνύει πάντως, από τη μια πλευρά, ότι η ρατσιστική χρήση του εβραϊκού
στερεοτύπου σπανίζει, και από την άλλη, ότι αυτή, μετά το Β΄ παγκόσμιο
πόλεμο εξαφανίζεται εντελώς. Η απουσία, ωστόσο, του εβραϊκού στοιχείου, από τα νεοελληνικά θεατρικά κείμενα, είναι φαινόμενο που θα άξιζε
μιας διεπιστημονικής, κοινωνιολογικής και θεατρολογικής μελέτης.

•

55 Ιάκωβος Καμπανέλλης, Θέατρο, τ. Δ΄, Κέδρος, Αθήνα, 1989, σ. 19-41. Τα πρόσωπα του
μονόπρακτου: Πρώτος, Δεύτερος, Τρίτος, Τέταρτος, Πέμπτος.
56 Ο Πούχνερ σχολιάζει τα τεκμήρια για την ταύτιση της Οδού με το αδημοσίευτο Σιλωάμ,
βλ. Βάλτερ Πούχνερ, «Από το Σιλωάμ (1948) στην Οδό (1987)», Τοπία ψυχής και μύθοι
πολιτείας. Το θεατρικό σύμπαν του Ιάκωβου Καμπανέλλη, Παπαζήσης, Αθήνα, 2010, σ.
16. Παλιότερες δημοσιεύσεις του ιδίου: «Από το Σιλωάμ (1947) στην Οδό (1987). Περιδιαβάσεις στο πρώιμο έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη», Πόρφυρας, τριμηνιαίο περιοδικό, Κερκυραϊκή Ένωση Γραμμάτων και Τεχνών, Κέρκυρα. Τεύχος 117, Οκτώβριος
-Δεκέμβριος 2005, σ. 384-406, και αναδημ. στον τόμο του ιδίου Μνείες και μνήμες. Δέκα
θεατρολογικά μελετήματα, Παπαζήσης, Αθήνα, 2006.
57 Βλ. διεξοδική ανάλυση του έργου στο Πούχνερ, Τοπία ψυχής και μύθοι πολιτείας …. ,
ό.π., σ. 98-111.

Οι αντιφάσεις μιας παιδοκτόνου
ή η πολυφωνική ταυτότητα της Μήδειας
στη σύγχρονη ελληνική δραματουργία*
Καίτη Διαμαντάκου-Αγάθου

Είναι πλέον ευρέως γνωστή, θεατρολογικά μελετημένη και θεατρικά εν
πολλοίς δοκιμασμένη εκείνη η περιοχή της ελληνικής και παγκόσμιας
δραματουργίας, που καταφεύγει κατ’ επανάληψιν –ήδη από το 14ο και 15ο
αιώνα της ιταλικής Αναγέννησης1 και μέχρι τα χρόνια της όψιμης (μετα)
νεωτερικότητας των τελών της προηγούμενης και των αρχών της νέας χιλιετίας2– στον αρχαίο ελληνικό (λογοτεχνικό) μύθο3, αξιοποιώντας τον ως
εφαλτήριο των προσίδιων δραματικών αναζητήσεών της, μέσα στα μετατοπιζόμενα κάθε φορά αισθητικά και ιδεολογικά, προσωπικά και κοινωνικοπολιτικά συμφραζόμενα.
Κινούμενη σ’ αυτό το –αδιάλειπτα επανατροφοδοτούμενο, πολυποίκιλο
μορφικά, ευμετάβλητο σημασιακά και σύνθετο προθεσιακά στο σύνολό
του– πεδίο της αρχαιόθεμης δραματουργίας και θεατρικής πράξης (στα
όρια του οποίου πεδίου εντάσσονται όχι μόνο τα «πρωτότυπα» θεατρικά
και θεατρόμορφα έργα, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός από «ελεύθερες σκηνικές δράσεις με ευκρινές όμως μυθικό φόντο» ή από «συνθέσεις και διασκευές μικρών ή μεγάλων αποσπασμάτων από αρχαιοελλη*

1
2

3

Ευχαριστώ για τις πολύτιμες ανταλλαγές σκέψεων και στοιχείων τους συναδέλφους
Δημήτρη Τσατσούλη, Γιώργο Σαμπατακάκη και Γιώργο Πεφάνη, την ιστορικό του
θεάτρου Σίσσυ Παπαθανασίου, τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος στις θεατρικές σπουδές Δημήτρη Μουμούρη και Φώτη Χρυσανθόπουλο, last but not least τους
συγγραφείς Δημήτρη Δημητριάδη και Ανδρέα Φλουράκη, που μου εμπιστεύτηκαν
αδημοσίευτα κείμενά τους.
Χασάπη-Χριστοδούλου 2002, Τόμ. Α΄: 26.
Bλ. τη «δειγματοληπτική» μελέτη της λογοτεχνικής πρόσληψης της αρχαίας τραγωδίας
στον 20ό και 21ο αιώνα από τον Βάιο Λιαπή 2008: 265-447. Πρβλ. Τσατσούλης (επιμ.)
2008: passim.
Για τη διάκριση του «μύθου» ως «πολιτισμικού κειμένου με κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις» και του «λογοτεχνικού μύθου», ως «κειμένου ενσωματωμένου σ’ έναν κώδικα
επικοινωνίας, διαφορετικό κάθε φορά, από τον οποίο παράγει διαρκώς νέες σημασίες»,
βλ. ενδεικτικά Σιαφλέκης 1994: ιζ΄-κγ΄.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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νικά και σύγχρονα ευρωπαϊκά κείμενα»)4, θα επικαλεστώ το παράδειγμα
ενός συγκεκριμένου λογοτεχνικού μύθου και της ιστορίας της πρόσληψής
του από τη νεώτερη και σύγχρονη ελληνική δραματουργία, προκειμένου
αφ’ ενός να επιβεβαιώσω τον κοινωνικά και ιδεολογικά υπερκαθορισμένο
χαρακτήρα του διαλόγου μεταξύ του μυθικού «εγώ» και του λογοτεχνικού
«άλλου» και, ταυτόχρονα και κυρίως, να παρακολουθήσω τον εν εξελίξει
μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και μαζί της ελληνικής δραματουργίας των τελευταίων δεκαετιών απέναντι σε θέματα φύλου, φυλής,
γλώσσας, θρησκείας, κοινωνικής συγκρότησης και (δι)εθνικής συνείδησης.
Το παράδειγμα αναφοράς είναι ο μύθος της Μήδειας, όπως αυτός χαλκεύτηκε δραματικά και φορτίστηκε σημασιακά κατ’ αρχάς από τη σωζόμενη
τραγωδία του Ευριπίδη, που παίχτηκε το 431 π.Χ. 5
Σε ένα σύνολο 250 περίπου αρχαιόμυθων έργων, που εντοπίζει και
αναλύει διεξοδικά η Ευσεβία Χασάπη-Χριστοδούλου στην περίοδο από
την κρητική Αναγέννηση μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα και τα περισσότερα εκ των οποίων (περίπου 130) είναι γραμμένα από το 1930 και εντεύθεν, η εκπροσώπηση των έργων του αργοναυτικού κύκλου που εμπνέονται
από τη ζωή και τη δράση της Μήδειας είναι στο σύνολό της ιδιαίτερα πενιχρή και ιδιαίτερα άνισα κατανεμημένη, σε σύγκριση μάλιστα με άλλους –
πιο σταθερά και πιο πυκνά κατοικημένους– κύκλους, όπως είναι ο τρωικός, ο ατρειδικός, ο θηβαϊκός6, αλλά και σε δυσαναλογία με την εξαιρετική
επενέργεια που είχε παγκοσμίως όλο αυτό το διάστημα ο λογοτεχνικός
μύθος της Μήδειας σε διαφορετικά πεδία της τέχνης και μάλιστα στο πεδίο
της θεατρικής αναπαράστασης7. Δύο έργα το 19ο αιώνα και έξι έργα από το
1959 μέχρι το 1994 είναι το σύνολο των νεοελληνικών δραματουργικών
μεταλλάξεων της Μήδειας, που εντοπίζει και αναλύει η Χασάπη-Χριστοδούλου στην περιεκτική και πανοραμική μελέτη της. Στα οχτώ αυτά έργα
θα προσθέσουμε από τη μεριά μας άλλα δεκατρία, εκ των οποίων τα εννέα
συγκεντρώνονται στην τελευταία δεκαετία, προκειμένου να ολοκληρώσουμε το προσληπτικό, από απόψεως δραματουργίας, «ιστορικό» της
Μήδειας μέχρι σήμερα, και μαζί να ενισχύσουμε τον προβληματισμό
σχετικά με τις αισθητικές και ιδεολογικές μεταλλάξεις που υφίσταται σε
όλο αυτό το διάστημα η μυθική/λογοτεχνική ταυτότητά της.
Η επανάκαμψη της Μήδειας στη νεώτερη ελληνική δραματουργία εντοπίζεται το 1860, με την έκδοση της φερώνυμης πεντάπρακτης «τραγωδίας»
4
5
6
7

Πεφάνης 2009: 220.
Για το μύθο της Μήδειας πριν και μετά τη Μήδεια του Ευριπίδη βλ. Αναστασιάδου 1999:
107-113 και 329-339, 329.
Χασάπη-Χριστοδούλου 2002, Τόμ. Β: 1113-1132, 1153-1154.
Βλ. αναλυτικά Clauss & Johnston (επιμ.) 1997· Hall, Macintosh & Taplin (επιμ.) 2000.
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του ιταλοθρεμμένου Ιωάννου Ζαμπέλιου, «τραγωδία» που γράφεται πιθανότατα στη δεκαετία του 1840 στη μετεπεναστατική οθωνική Ελλάδα8
και «παραφράζει» ρητά το ομώνυμο έργο του Cesare della Valle duca di
Ventigano («Καίσαρος Δελλαβάλου Δουκός του Βεντινιάνου», όπως δηλώνεται στο εμπροσθόφυλλο). Στο μεταίχμιο της μετάβασης του συγγραφέα
από το διαφωτισμικό κλασικισμό στο ρομαντισμό, η Μήδεια του Ζαμπέλιου συζευγνύει μια διφυή αισθητική και ερμηνευτική υπόσταση, στην
οποία κορυφώνεται το κλασικιστικά «ελεεινό» και «φοβερό» και μαζί το
ρομαντικά «τερατώδες», το οποίο, ωστόσο, δεν είναι επουδενί «θαυμαστό»9: «Είμαι ναι, τέρας· / Αισθάνομ’ εις το στήθος, την σκληράν πλήξιν· /
Προξενώ φρίκην, Θεοίς τε και ανθρώποις», ομολογεί η Μήδεια (Γ΄, β΄). Για
την αρχαία «ξένη» ηρωίδα, την «πολύ οργίλο», «σκληροκάρδιο» και «ωμή»
και «ζηλότυπο» και «εκδικητική», την «περίφημο μάγο», όπως προδιαγράφεται ήδη στην «Υπόθεση» του έργου, που εμφανίζεται, μετά την αποτρόπαιη εξωσκηνική πράξη της παιδοκτονίας, με ξίφος που στάζει από «αίμα
θερμόν, καπνίζον», δεν υπάρχει καμία προοπτική μεταθανάτιας αποκατάστασης ή μεταφυσικής ανάτασης10. Έστω και αν ο Ζαμπέλιος αναφέρεται στο τέλος της «Υπόθεσης» στη «θαυμάσιον ποιητικήν εμπειρίαν και
αξιότητα» του Ευριπίδου, που «ετραγώδησεν την Μήδειαν», μεταξύ των
μυθικών εκδοχών για το τέλος της Μήδειας δεν αναφέρει πουθενά την
ευριπίδεια από μηχανής εμφάνιση του άρματος του Ήλιου και την υπερβατική ανάληψη της ηρωίδας. Στην «παράλληλη ανάπτυξη εθνικισμού και
αρρενωπότητας» κατά το 19ο αιώνα11, η Μήδεια είναι εξ ορισμού διπλά
αποκλεισμένη, ως «ξένη» και ως «γυναίκα». Ο Ιάσων είναι ο φημισμένος
στην Ελλάδα «Ήρως», εκείνος που εγκατέλειψε «ριγών» και «φρίσσων», τη
μισητή Μήδεια αμέσως μετά τη δολοφονία του Άψυρτου (Α΄, γ΄), ο «παρεκτραπείς» νέος, αλλά του οποίου «η καρδία, άσπιλος διαμένει» (Α΄, γ΄), ο
«ανδρείος και ωραίος / και υψηλής καρδίας κ’ ημέρου ήθους» (Β΄, γ΄), η
κυρίαρχη θετική μορφή μαζί με τον Κρέοντα, το πρότυπο αυτό φωτισμένου ηγέτη (ο οποίος και δεν πεθαίνει μαζί με την κόρη του, όπως στην ευριπίδεια εκδοχή) –ένα ζεύγος εθνικό και πολιτειακό που υφίσταται τις τραγι8
9

Πούχνερ 2007: 763-764.
Πρβλ. Ταμπάκη 2005: 205-219· Βασιλείου 2007: 167-176. Βλ. τώρα και την προσέγγιση των δραματικών ηρώων του Ι. Ζαμπέλιου –πλην της Μήδειας– σε συνάρτηση με
τα ευρωπαϊκά ρεύματα και τα ιδεολογικά και αισθητικά μοντέλα που καθόρισαν τη
σύλληψη και τη διαμόρφωσή τους, από την Παπαγεωργίου, 2010: 25-35, όπου παρατίθεται και αναλυτική βιβλιογραφία για την «αποκλεισμένη» Μήδεια (σ. 25).
10 Για το «υπερβατικό βάθος», στο οποίο προβάλλεται η παιδοκτονία στην ευριπίδεια
Μήδεια και το οποίο, «διακρινόμενο αμυδρά» σε όλη την τραγωδία, «στο τέλος της
τραγωδίας πιστοποιείται αναντίρρητα», βλ. Μπακονικόλα 1994: 102-103.
11 Μικέ 2007: 192.
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κές συνέπειες της ερωτικής ετερόθρησκης επιμειξίας και της διαφυλετικής
ώσμωσης12 και μαζί υπερασπίζεται την ανάγκη για την πολιτειακή αναγέννηση του Ελληνισμού και την εγκαθίδρυση ενός νέου ηθικού κώδικα αξιών,
τόσο στο επίπεδο των ατομικών σχέσεων όσο και στο επίπεδο της κρατικής εξουσίας13.
Και ενώ η πρώτη Μήδεια παριστάνεται επανειλημμένα στα τέλη του
19ου αιώνα από σημαντικούς θιάσους της εποχής14, ένας συγγραφέας, που
ήθελε και κατόρθωσε να παραμείνει ανώνυμος, εκδίδει το 1891 σε πεζό
λόγο και σε καθαρεύουσα γλώσσα, μια δική του τετράπρακτη Μήδεια15,
που επιχειρεί να αποτελέσει μια –τουλάχιστον «τύποις»– σύνθεση μεταξύ
του ευριπίδειου υπο-κειμένου προτύπου (που δεν είχε ακόμη τότε παιχτεί
επαγγελματικά) και της προηγηθείσας εκδοχής Ζαμπέλιου–Della Valle
(που εξακολουθούσε να παίζεται)16. Ο ανώνυμος συγγραφέας «τολμά»,
μεταξύ άλλων επιμέρους και επιφανειακών αποκλίσεων, να υπενθυμίσει στο κοινό την ευριπίδεια εκδοχή για την ανάληψη της παιδοκτόνου
ηρωίδας, εκδοχή που όχι μόνο δεν είχε ακολουθήσει δραματουργικά αλλά
και είχε αποσιωπήσει εντελώς στην «Υπόθεσή» του ο Ι. Ζαμπέλιος, χωρίς
ωστόσο ο ανώνυμος επίγονος να φτάνει στο σημείο να υπαινιχθεί στο
έργο του οποιοδήποτε «ελαφρυντικό» ή να εντάξει οποιοδήποτε στοιχείο
απολογίας ή υπεράσπισης, πολύ μάλλον, θριαμβολογίας από μέρους της
ηρωίδας σχετικά με τα διαπραχθέντα εγκλήματα. Στο τέλος του έργου
και με μια –εξωπραγματικά φιλόδοξη για τις σκηνογραφικές δυνατότητες
της εποχής– υπόδειξη του τελικού επουράνιου τόπου δράσης17, τα διαδοχικά εγκλήματα έχουν καταρρακώσει τους αθώους ευγενείς, η παιδοκτόνος έχει «μετανοήσει» βαθέως για την πράξη της, ωστόσο, έχει αποφύγει
την «αυτοχειρία» της ζαμπέλειας ομολόγου της και έχει μάλιστα αναρρηθεί στην υπερκόσμια σφαίρα της θεϊκής καταγωγής της. Η «ανώνυμη»
δραματουργική πρόταση δεν είναι μόνο σκηνοθετικά αλλά και ιδεολογικά
12 Στο ίδιο: 191-192.
13 Βασιλείου 2007: 169-170.
14 Για τις παραστάσεις της Μήδειας του Ι. Ζαμπέλιου από το 1866 μέχρι και το 1911 βλ.
Χασάπη-Χριστοδούλου 2002: 408· Βασιλείου, 2007: 167, υποσημ. 3.
15 Βλ. ανάλυση του έργου, από τη Χασάπη-Χριστοδούλου 2002: 583-587.
16 Στον απόηχο, επιπρόσθετα, της σημαντικής επενέργειας που είχαν γενικά για τη
σκηνική «αναβίωση» της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας οι παραστάσεις που έδωσε στο
θέατρο Μπούκουρα τον Ιανουάριο του 1865 η διάσημη Ιταλίδα ηθοποιός Adelaide
Ristori, ανεβάζοντας και πάλι όχι πρωτότυπες τραγωδίες, αλλά τη Μήδεια του Leguvé
και τη Φαίδρα του Racine. Βλ. Αρβανίτη 2010: 26-27.
17 «Η Σκηνή παριστά ουρανόν με σύννεφα χωρισμένα το εν εκ του άλλου, κάτωθι των
συννέφων τούτων και ολίγον έμπροσθεν δένδρα πυκνά και χωρισμένα άτινα παριστώσι
μέρος του ανακτορικού κήπου. Εν τω μέσω των συννέφων το άρμα του Ήλιου συρόμενον
υπό τεσσάρων δρακόντων πτερωτών εις ο είναι καθισμένη η Μήδεια […]» (Δ΄, ιστ΄).
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και κοινωνικά ανέφικτη για τα δεδομένα της εποχής και θα συνεχίσει να
επισκιάζεται από την «επώνυμη» εκδοχή του Ζαμπέλιου μέχρι και τις αρχές
της δεύτερης δεκαετίας του 20ού αιώνα, οπότε και αυτή θα περιπέσει σε
θεατρική αδράνεια.
Από το 1891, έτος δημοσίευσης της ανώνυμης Μήδειας, θα χρειαστεί να περάσουν εβδομήντα περίπου χρόνια έως ότου η μυθική ηρωίδα
επανεμφανιστεί στα νεοελληνικά δραματουργικά εδάφη, σε μια παράλληλη πορεία «καθυστερημένης» εμφάνισης και εδραίωσης και της «πρότυπης» Μήδειας του Ευριπίδη στη νεοελληνική σκηνή18, καθώς το μεγάλο
μεταναστευτικό ρεύμα των προσφύγων από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα
στη δεκαετία του ’20 δεν φαίνεται να επηρεάζει καθόλου ούτε τη δραματική ούτε τη σκηνική αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αρχαίας επήλυδος.
Στο εξάπρακτο, σε πεζό λόγο, πολυπρόσωπο και εκσυγχρονιστικά σατιρικό
Ψέμα του Ιάσονα του Δημήτρη Χριστοδούλου, που γράφεται το 1959, αλλά
παρουσιάζεται επί σκηνής και δημοσιεύεται το 1975, η Κολχιδαία πριγκίπισσα «πλανάται με την απειλητική παρουσία της καθόλη τη διάρκεια του
έργου, χωρίς όμως να εμφανιστεί» ποτέ επί σκηνής και χωρίς τελικά να
συντελεστούν στο δραματικό χρόνο του έργου τα γνωστά καταστροφικά
επακόλουθα της παράφορης δράσης της. Η ηρωίδα αποφορτίζεται από
την πράξη της παιδοκτονίας, διατηρεί μόνο την εκδικητική της διάθεση,
η οποία, ωστόσο, και πάλι μένει μόνο στο επίπεδο της δυνητικής απειλής,
διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα πρόσωπα και τον κόσμο των συμφερόντων και της διαπλοκής που αυτά εκπροσωπούν, και ο δραματουργικός
φακός εστιάζει ποσοτικά και ποιοτικά στον πανελλήνιο ήρωα Ιάσονα, που
«αντιπροσωπεύει τη συνείδηση που παλεύει να αντισταθεί στο συμβιβασμό, για να καταλήξει τελικά σ’ αυτόν»19.
Το Ψέμα του Ιάσονα, που γράφτηκε εν μέσω της μεταπολεμικής και
μετεμφυλιακής περιόδου για να παρασταθεί και να δημοσιευτεί την πρώτη
χρονιά της μεταπολίτευσης, αποτελεί ένα σημείο τομής στη νεοελληνική
ιστορία της δραματουργικής πρόσληψης της αρχαίας, θεατρικής και μυθικής, Μήδειας: Από τις δύο και μόνο προηγηθείσες «μιμητικές» και «μονοφωνικές» σε μεγάλο βαθμό ως προς το νοηματικό τους επικαθορισμό,
Μήδειες, που είχε να επιδείξει το β΄ μισό του 19ου αιώνα, η δημιουργική,
παρωδιακή και υπονομευτική, εκδοχή του Χριστοδούλου20 μάς μεταφέρει
18 Βλ. την παραστασιογραφία της Μήδειας (επιμ. Πλάτωνος Μαυρομούστακου) στο Ευριπίδη Μήδεια 1993: 159-186.
19 Χασάπη-Χριστοδούλου 2002, Τόμ. Β΄: 874-875· Χρυσανθόπουλος 2009: 52-58, 83-85,
98.
20 Για την ιδιαίτερη εκείνη «κατηγορία κωμωδιών» «οι οποίες με τρόπο σατιρικό ή παρωδιακό αντιμετωπίζουν πρόσωπα και γεγονότα από την αρχαία ελληνική ιστορία και μυθολογία βλ. Γραμματάς 2002: 51-86, 81.
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σε μία δραματική παραγωγή δεκαοκτώ διαφορετικών έργων, που διαλέγονται, άρρητα ή συνήθως ρητά, έμμεσα ή συνήθως άμεσα, με τον αρχαίο
λογοτεχνικό μύθο στις τελευταίες δεκαετίες της δεύτερης χιλιετίας και
στην πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας, συνθέτοντας έναν «πολυφωνικό»
λόγο που επιχειρεί να προσεγγίσει από διαφορετικές ιδεολογικές πλευρές
και με διαφορετικά εκφραστικά μέσα την «υπόθεση» Μήδεια21.
Στην τρίπρακτη –«αστυνομικής» πλοκής– «τραγωδία» του Χάρη
Λαμπίδη Ποιος σκότωσε τα παιδιά της Μήδειας (1981), η «συκοφαντημένη
μορφή» της Μήδειας, όπως μας προϊδεάζει περικειμενικά το οπισθόφυλλο
της έκδοσης του έργου, περιστοιχισμένη από έναν αστερισμό κυρίως
«αρνητικών» χαρακτήρων, όχι μόνο απαλλάσσεται από το έγκλημα της
παιδοκτονίας, το οποίο εδώ τελείται από τον παρασκηνιακό υπασπιστή
του Κρέοντα για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, αλλά και είναι «αυτή
που επιδιώκει την ανατροπή της διεφθαρμένης καθεστηκυίας τάξης»,
συνεπαίρνοντας το πλήθος των νέων Κορινθίων στον αγώνα της για την
«αλλαγή» του κόσμου22.
Στην Εξορία του Παύλου Μάτεσι (1982) έχουμε να κάνουμε με μια
«συνολική διάχυση» και «αδιόρατη «ακτινοβολία» του μύθου23, όπου η
«δήθεν» Μήδεια του Ευριπίδη διατέμνεται υπόρρητα και διακριτικά με
τον Οιδίποδα, την Εκάβη και τη λογοτεχνική Φόνισσα, «για να υφάνει τον
ιστό του φόνου ενός αθώου παιδιού» στη νεώτερη μετεμφυλιακή Ελλάδα
της δεκαετίας του ’60, από την πρώην αντάρτισσα και εξόριστη «ΕλληνοΡουμάνα» Μαρία (Μάρθα) 24. Όπως παρατηρεί ο Γιώργος Πεφάνης, μέσα
από τη μυθική συσσώρευση της ευριπίδειας δομής και, ταυτόχρονα, τον
αυτοδύναμο σχεδιασμό πάνω στο θέμα της Μήδειας», «ο Μάτεσις αναλαμβάνει την ευθύνη να εισαγάγει την ύβρη στην ιστορία και το καθολικό
στο συγκεκριμένο. Δίπλα στον άχρονο μύθο στήνεται ευθαρσώς η ιστορική συνθήκη ως ισομεγέθης παράμετρος της ανθρώπινης συνείδησης και
ορίζεται η τραγωδία εν χώρω και χρόνω»25.
21 Στο corpus αναφοράς μας δεν συμπεριλάβαμε τα έργα Ιάσων, αργοναυτική εκστρατεία,
του Γιώργου Σαλτόγλου (1975) και Οι Αργοναύτες της Τιτίκας Σαριγκούλη (2002), που
συγκατατάσσουν απλώς τη Μήδεια, μέσα από μια «στατική» και «κλειστή» σύλληψη
του δραματικού προσώπου της, σε μια αλυσίδα μυθικών προσώπων που συμμετείχαν,
σύμφωνα με διαφορετικές μυθολογικές διηγήσεις, στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση της αργοναυτικής εκστρατείας. Για το μύθο της Μήδειας πριν την εγκατάστασή της στην Κόρινθο και για τις διαφορετικές γραμματειακές πηγές του βλ. Mastronarde 2006: 75-82.
22 Χασάπη-Χριστοδούλου 2002, Τόμ. Β΄: 1060.
23 Σύμφωνα με τις λειτουργίες αφομοίωσης του μύθου από το λογοτεχνικό έργο (ευλυγισία, ανάδυση, ακτινοβολία) που διακρίνει ο Brunel 1992.
24 Βλ. Πούχνερ 2003: 84.
25 Πεφάνης 2001: 206. Πρβλ. Πετράκου 1992: 22.
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Στο μεταίχμιο της δεκαετίας ’80 και ’90, ο Βασίλης Μπουντούρης στο Η
άλλη Μήδεια (1990) απομακρύνεται από την –καταλυτική, σύμφωνα με τον
ίδιο, για την αρνητική αναπαράσταση του μυθικού προσώπου– ευριπίδεια
τραγωδία, για να αναπτύξει την εκδοχή σύμφωνα με την οποία τα παιδιά
της Μήδειας δολοφονήθηκαν από τον Κρέοντα, επειδή αυτή ως κόρη του
Αιήτη είχε δικαιώματα στο θρόνο της Κορίνθου26. Η ζέση του συγγραφέα να ανασύρει από τη «στάχτη» της την «αποσιωπημένη», τη «θαμμένη
κάτω απ’ την ανασφάλεια του αρσενικού μπροστά στο δέος της γυναίκας»,
μορφή της Μήδειας και μαζί να ανασύρει όλο το ιδεώδες της απολεσθείσας
«μητριαρχίας» και τη «φυσική εν τέλει δικαιοσύνη» αναπτύσσεται αναλυτικά και έντονα βιωματικά τόσο σε ένα προτασσόμενο «σημείωμα» όσο και
σε ένα «Υστερόγραφο», που επιστεγάζει την έκδοση του δράματος.
Την ίδια ακριβώς χρονιά, σε παρόμοια «φεμινιστική» προοπτική, η
οποία όμως δεν επιζητά τη νομική-ηθική «απαλλαγή» της Μήδειας από
τα καταλελογισμένα εγκλήματα και την καταξίωσή της μέσω της δίκαιης
κοινωνικής δράσης της, παρά την «αποκαθιστά» μέσω της διόγκωσης και
της αποδοχής της ακραίας ανεξαρτησίας της, συντάσσεται το έργο της
Μαρίας Κέκκου, Μήδεια, η οφιοπλόκαμη Ερινύα των πόθων (1990). Τηρουμένων των δραματουργικών αναλογιών, όπως στο Υλικό Μήδεια του
Heiner Müller (1982), η Μήδεια «από περιθωριοποιημένη βάρβαρη γίνεται επίκεντρο και χειραγωγός των εξελίξεων, αποποιείται την ταυτότητα
του υποταγμένου θηλυκού και καταστρέφει τον πρώην δυνάστη της, / από
εργαλείο/εργατικό δυναμικό στα χέρια του εκμεταλλευτή καπιταλιστή
μεταμορφώνεται σε βίαιο κυρίαρχο του παιχνιδιού […]»27.
Τα πράγματα χαλαρώνουν συγκινησιακά αλλά επουδενί δραματουργικά στην παρωδία ή, ακριβέστερα, παρα-τραγωδία Μήδεια του Μποστ
(1993), που διαστρέφει σπαρταριστά την ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη, προσαρμόζοντας το «ευγενές» κείμενό της σε μια καθ’ ολοκληρίαν
«χυδαία δράση» 28. Η Μήδεια παιδοκτονεί ανενδοίαστα και απαλλάσσεται
ατιμώρητα, σε μια εντελώς «εκβαρβαρισμένη» και υποβαθμισμένη σε όλα
τα επίπεδα Ιωλκό, που κατ’ επίφαση μόνο διαφέρει από την άγρια Σκυθία.
Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 και ενώ το μεταναστευτικό ρεύμα από
τις βαλκανικές χώρες και τις χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού
εντείνεται, στη Μήδεια του Βασίλη Γκουρογιάννη (1995) και στο πλαίσιο μιας συνειδητά «ατελούς δράσης» και «εμπρόθετης ασάφειας» σε ό,τι
26 Για τις μυθικές εκδοχές και τις λογοτεχνικές πηγές που ήθελαν ο Αιήτης –και κατ’
επέκταση η Μήδεια– να έχουν νόμιμα δικαιώματα στην Κόρινθο και τα παιδιά της
Μήδειας να δολοφονούνται από τους Κορινθίους βλ. Mastronarde 2006: 82-85.
27 Λιαπής 2008: 332-333.
28 Σύμφωνα με τον «πρώτο τύπο λογοτεχνικής έκφρασης» που μπορεί να καλύψει η
«παρωδία ως εξειδικευμένη μορφή υπερκειμενικότητας». Βλ. Genette 1982: 192-193.
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αφορά τον καταλογισμό ευθυνών και την απόδοση τιμωρίας σε συγκεκριμένα «πρόσωπα», το νέο έργο φιλοδοξεί να αποτελέσει μια πολιτική μεταφορά του σύγχρονου κόσμου, με την Κολχίδα και την Κόρινθο να παραπέμπουν, αντίστοιχα, στο συντετριμμένο χώρο του ανατολικού σοσιαλισμού
και στον κατ’ επίφαση στέρεο κόσμο της προηγμένης Δύσης29.
Στο δραματικό χρόνο και χώρο του ευριπίδειου προτύπου θα εμμείνει
ο Βασίλης Ζιώγας –συστηματικός μελετητής, μεταξύ άλλων, της αρχαίας
ελληνικής φιλοσοφίας και κατ’ εξακολούθηση εμπνεόμενος από την αρχαία
ελληνική δραματουργία30– στη δική του Μήδεια (1995), «διασκευάζοντας»
και μαζί «διογκώνοντας» τώρα την τελετουργική εκφορά και τη μεταφυσική διάσταση του μυθικού πυρήνα31.
Με μεταφυσικές διαθέσεις διαπνέονται και τα δύο σύντομα έργα του
Κωνσταντίνου Μπούρα, το μονόπρακτο Η Μήδεια στην Αθήνα και η
«τρίπρακτη τραγωδία» Το τέλος της Μήδειας (1997), όπου παρακολουθούμε τη «συνέχεια» της ευριπίδειας Μήδειας, όταν πολλά χρόνια μετά
την παιδοκτονία στην Κόρινθο η ηρωίδα ζει στην αυλή του βασιλιά Αιγέα.
Στο πλαίσιο μιας γενικότερα αυξανόμενης αφηγηματικότητας στο ελληνικό και το παγκόσμιο θέατρο, η νέα χιλιετία βρίσκει «το αρχέτυπο του
πάσχοντος θήλεος» να «μονολογεί» για πρώτη φορά επί σκηνής, απομονωμένη από το πλέγμα των δραματικών συσχετισμών της, στον υβριδικό γλωσσικά, ποιητικά πυκνό, αποσπασματικό και συνταγματικά ανοιχτό, μονόλογο Μήδεια – η έξοδος του –πρόωρα χαμένου και πολλά ακόμη
υποσχόμενου ηθοποιού, σκηνοθέτη και συγγραφέα– Γιάννη Κοντραφούρη
(2010)32.
Μέσα από το πρίσμα του «ανθρώπινου ακραίου και ανεξέλεγκτου
πάθους του έρωτα», που παλεύει να επικρατήσει μέσα στην «κόλαση των
αρχέγονων ενστίκτων» και μέσα στην «ύλη» του οποίου είναι φυλακισμένη
η Μήδεια, προσεγγίζει και δικαιώνει τη μυθική ηρωίδα ο Ντίνος Ταξιάρχης,
στην «τραγωδία» του Μήδεια αυτοπυρπολούμενη του 200633.
Σε ακραία διαπάλη με το μύθο της Μήδειας και την ευριπίδεια εκδοχή
του (της οποίας διατυπώσεις διασπείρονται ως «αυτούσια παραθέματα»)
29
30
31
32

Βλ. «Επίμετρο» στο Γκουρογιάννης 1995: 66-67.
Βλ. την εργογραφία του Ζιώγα στο Πούχνερ 2004: 27-33.
Πρβλ. Πεφάνης 2001: 318-321· Πούχνερ 2004: 223κε.
Για την ανάλυση του έργου βλ. Σαμπατακάκης 2009. Ευχαριστώ τον συνάδελφο, που
μου εμπιστεύτηκε το κείμενο της ομιλίας του, πριν από την έκδοσή του στα Πρακτικά
της Συνάντησης, όπως επίσης μου επιστεύτηκε το DVD της παράστασης του έργου του
Γ. Κοντραφούρη, που έγινε στο «Σπίτι Άγγελου Σικελιανού» στους Δελφούς, στο πλαίσιο της 10ης Διεθνούς Συνάντησης Αρχαίου Ελληνικού Δράματος, σε σκηνοθεσία του
συγγραφέα.
33 Βλ. «Λίγα λόγια για το έργο» στο Ταξιάρχης 2006: 15.
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βρίσκεται και το έργο του Δημήτρη Δημητριάδη Πολιτισμός (γρ. 2003),
ένα από την πλειάδα των αρχαιόμυθων έργων του συγγραφέα, που ακόμη
δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Σε διαρκή, εκτατική και εντατική
σχέση σύγκλισης-απόκλισης με το αρχαίο θεατρικό πρότυπο, ο Δημητριάδης, δοκιμάζοντας διαρκώς τις «προσδοκίες» του αποδέκτη του, αποκαθαίρει τη Μήδεια από όλα τα εγκλήματα που τη βαραίνουν και μαζί αποκαθαίρει το λογοτεχνικό μύθο της από όλα τα δραματικά στερεότυπα και τα
ερμηνευτικά ιδεολογήματα που τον συνοδεύουν εξαρχής της αισθητικής
κωδικοποίησής του. Μέσα σε ένα έντονα μεταθεατρικό πλαίσιο, όπου η
Μήδεια μοχθεί αλλά δεν κατορθώνει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του
θηριώδους αντι-πρότυπου «ρόλου» της, η ηρωίδα, ως ύπαρξη, ως πολίτης,
ως γυναίκα, ως σύζυγος και μάνα, πλήρως απομονωμένη και προδομένη
ακόμα και από τα παιδιά της, κατορθώνει σίγουρα να ανοίξει –ίσως για
πρώτη φορά τόσο καθαρά στην ελληνική καλλιτεχνική ιστορία της– το
δρόμο της αμέριστης συμπάθειας προς τον «άλλο» και της συνειδησιακής
εγρήγορσης απέναντι στο κατ’ ουσίαν «βάρβαρο», «ανήθικο» και «αχρείο»
και στο κατ’ ουσίαν «πολιτισμένο», «ηθικό» και «ευγενές».
Σε δύο έργα, διαφορετικής ειδητικής και σημασιακής υφής, η Μήδεια
μοιράζεται το κειμενικό προσκήνιο με άλλα αρχαίας θεατρικής καταγωγής
πρόσωπα: Αν στην Τραγωδία εν κρανίω του Ερνέστου Βουτσίνου (παραστ.
2007) 34 –όπου συμπλέκονται ο ατρειδικός, ο θηβαϊκός και ο αργοναυτικός
κύκλος σε μια «τριπλή αποδόμηση του τραγικού μύθου για χάρη του καθαρού γέλιου»35– τα μυθημικά χαρακτηριστικά της σχέσης Μήδειας-Ιάσονα
διογκώνονται μέσα στην παρωδιακή, ανατρεπτική χοάνη, που «παραποιεί»
και «μεταμορφώνει» τα αναγνωρίσιμα «πρότυπα» προς χάριν και μόνο της
μεταθεατρικής παιδιάς36, τα πράγματα «σοβαρεύουν» την αμέσως επόμενη
χρονιά στο μεταθεατρικά προσανατολισμένο Παρασκήνιο της ΆνναςΜαρίας Μαργαρίτη (2008), όπου η Μήδεια, η Ηλέκτρα και η Κλυταιμνήστρα, μεταλλαγμένες ονοματικά, εθνικά και επαγγελματικά (ενδεικτικά η
παιδοκτόνος απατημένη γυναίκα ονομάζεται Μάρθα, είναι Ουκρανή και
ηθοποιός), και μετατοπισμένες σε μια μικρή πόλη της σύγχρονης αγγλικής
επαρχίας, επαν-ορίζουν την έμφυλη και κοινωνική ταυτότητά τους μέσα
από και σε αναφορά με τα –ακατάβλητα– τραγικά αρχέτυπα37.
34 Παίχτηκε από τον «Ομάδα Θεάτρου 0 RHESUS +» στο Θέατρο Προσκήνιο, σε σκηνοθεσία Πέμης Ζούνη.
35 Από το σημείωμα της Χαράς Μπακονικόλα, «Μια τριλογιακή παρωδία (Τραγωδία εν
κρανίω και σε άλλα μέλη του σώματος)», στο Πρόγραμμα της παράστασης του έργου,
σ. 12.
36 Για την «ποιητική της παρωδίας» βλ. Κωστίου 2005: 197-239.
37 Βλ. στην έκδοση του έργου το προλογικό σημείωμα «Λίγα λόγια για τα έργα», σσ. 8-9.
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Στα επόμενα έργα της τελευταίας δεκαετίας, μέσα από το σύνθετο
κάτοπτρο του σύγχρονου κοινωνικού και πολιτικού συγκειμένου η
μορφή της Μήδειας διαθλάται σε διαφορετικές, σε βάθος μεταλλαγμένες και ερμηνευτικά υποβλητικές, σημερινές επιγόνους της. Στο «δράμα»
Η Μήδεια δεν βλέπει εφιάλτες του Κώστα Καναβούρη (2009) δύο μόλις
πρόσωπα, η Γυναίκα Α΄ και η Γυναίκα Β΄, «πρόσφυγες», από την Οδησσό,
βιώνουν τη δική τους «κόλαση» ως καθαρίστριες υπάλληλοι ενός Ιδρύματος Φροντίδας Παιδιών με νοητική υστέρηση, καταφεύγοντας κατ’
επανάληψιν και απολύτως συνειδητά στη μέθοδο της «ευθανασίας» για να
«λυτρώσουν» –όπως πιστεύουν– τα εγκαταλελειμμένα και λησμονημένα
από όλους παιδιά. Μέσα από μια συνεχή αντιμετάθεση μεταξύ ιδρυματικής και φυσιολογικής ζωής, προσωπικής και κοινωνικής ιστορίας, ελληνικής και παγκόσμιας πραγματικότητας, κόλασης και παραδείσου, ζωής και
θανάτου, ενοχής και αθωότητας, εφιάλτη και εγρήγορσης, οι δύο Μήδειες
λυτρώνονται και λυτρώνουν, πιστεύοντας στην αλήθεια και τη δύναμη της
«αγάπης» και χωρίς να περιμένουν τίποτε άλλο από τη ζωή, παρά μόνο τη
φυσική νομοτέλεια και δικαιοσύνη.
Στο έργο Sabine X, «Οπερέτα για τη μητρότητα στον Κήπο των Φυτεμένων Μωρών για πέντε αριθμούς, μία γυναίκα και τη μητέρα μου»
(2009), ο Μανώλης Τσίπος εμφυτεύει τη μυθική παιδοκτονία38 με την
τεράστια προσληπτική απήχηση στο κέλυφος μιας πρόσφατης «πραγματικής» ιστορίας που απασχόλησε πρόσκαιρα τα παγκόσμια Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης –τη σύλληψη, τον Αύγουστο του 2005, μιας τριανταενιάχρονης Γερμανίδας, με την κατηγορία ότι είχε σκοτώσει και θάψει εννέα
εξώγαμα παιδιά–, «επαναπροσδιορίζοντας» τους ιστορικούς και υπεριστορικούς όρους της ατομικής και συλλογικής, πραγματικής και συμβολικής βίας και της θηριωδίας από μέρους τόσο των θυμάτων όσο και των
θυτών. Μια δημιουργική επαναπραγμάτευση του αρχαίου μύθου και μια
ρηξικέλευθη και διεισδυτική μεταλειτούργησή του σε σύγχρονα συμφραζόμενα, που ξανασυναντήσαμε –σε διαφορετικά δραματουργικά, υφολογικά και ιδεολογικά πλαίσια– στο «ιδιαίτερα παραβολικό» έργο Τόκος και
πάλι του Δημήτρη Δημητριάδη (2010), όπου μια επίτοκος παιδοκτόνος
και ένας κατά συρροήν δολοφόνος εγγύων και εμβρύων εξιλεώνονται ως
όργανα μιας «συμπαντικής αποστολής» για την επανόρθωση των αντεστραμμένων αξιών και την εγκαθίδρυση ενός νέου ηθικού νόμου υπεράνω
38 Η Γερμανίδα παιδοκτόνος ορίζεται ως «σύγχρονη Μήδεια» στο προτασσόμενο «Σημείωμα» της έκδοσης του έργου (σ. 11) και ο ίδιος ο συγγραφέας μιλά σε συνέντευξή του
στον Τύπο για «σαφέστατη συνομιλία της Σαμπίνε με την παράδοση της Μήδειας και
μύθους για την οικογένεια». Βλ. Ιωάννα Κλεφτόγιαννη, «Γιατί βρήκα ποιητική μια
Γερμανίδα παιδοκτόνο», εφ. Ελευθεροτυπία, 6/5/2009.

Οι αντιφάσεις μιας παιδοκτόνου

551

της ηθικής, ενός «νόμου-αντιδότου» «στην περιρρέουσα χυδαιότητα και
υποκρισία που επιβάλλει τη μεταστροφή του θετικού σε αρνητικό, του
αγαθού σε δαιμονικό, του φρέσκου σε σάπιο»39.
Η αντανάκλαση της μυθικής Μήδειας σε σύγχρονες ξένες επήλυδες θα
βρει μια τελευταία, προς το παρόν, δίοδο έκφρασης στον εκτενή –αδημοσίευτο ακόμη– μονόλογο-μονόδραμα Μήδειας Μπούργκα του Ανδρέα
Φλουράκη (γρ. 2010), που διανοίγει και πάλι το σημασιολογικό εύρος του
μύθου στον ορίζοντα της ολοένα αυξανόμενης πολιτικής και οικονομικής
μετανάστευσης, με όλες τις φυλετικές-θρησκευτικές διακρίσεις και ταυτοτικές κρίσεις που αυτή συνεπάγεται. Εάν στο σύντομο, σεναριακής μορφής
Μήδειας θέαμα (Medeaspiel 1974) του Χάινερ Μύλλερ, η λύση του δράματος
δίνεται όταν η γυναίκα, σε μια βίαιη, οριακή πράξη, «αφαιρεί το πρόσωπό
της», «το κοινωνικό προσωπείο με το οποίο υποχρεώθηκε να ταυτιστεί,
έτσι που εν τέλει αφομοιώθηκε με τα χαρακτηριστικά του προσώπου της»
για να σφάξει στη συνέχεια το νεογέννητο παιδί και να ρίξει τα κομμάτια
προς το μέρος του άνδρα της40, στο Μήδειας μπούργκα του Α. Φλουράκη
η Μήδεια, μετά από την ηθική αυτουργία της στην καμικάζι-ανατίναξη
των δύο παιδιών της, αφαιρεί το –κοινωνικά, φυλετικά, φυλικά, πολιτισμικά στιγματισμένο αλλά και δραματικά τεχνητό και επίπλαστο– επικάλυμμα της μπούργκας, για να αποκαλυφθεί –και να σχηματοποιηθεί κατά
βούληση του αναγνώστη και σκηνοθέτη– το πραγματικό, υπερ-χρονικό
και υπερ-τοπικό πρόσωπο της «γυναίκας», όπως αυτή θέλει να το ορίσει
και να το επιβάλει. Σε μια Ελλάδα, που διατηρεί το όνομά της μόνο χάριν
του μύθου και θα μπορούσε να είναι μια οποιαδήποτε χώρα της δυτικής
καπιταλιστικής ευμάρειας, η σύγχρονη Μουσουλμάνα φυγάδα απατημένη
δολοφόνος Μήδεια παραμένει μέχρι τέλους μια αινιγματική και διφορούμενη, «πυκνή» ερμηνευτικά προσωπικότητα, σε μια πρωτότυπη και πάλι
προβολή και ανάγνωση του αρχαίου μύθου με βάση τους κοινωνικούς,
πολιτικούς και πολιτισμικούς όρους της σύγχρονης παγκοσμιοποίησης.
Στις τρεις τελευταίες δεκαετίες «κάτι αλλάζει» με τη Μήδεια, και την
ερμηνευτική οπτική μας απέναντί της, απέναντι σ’ αυτό το αιώνιο παράδειγμα προς αποφυγήν, κληρονομιά από τη ρωμαϊκή ερμηνευτική αλλά και
τη δυτική παράδοση των επόμενων χρόνων41, που στηρίχτηκε σε μια μονομερή και μονοσήμαντη προσέγγιση του πολυσήμαντου και πολυσύνθετου
έργου του Ευριπίδη42. Φέροντας ένα εξαιρετικά πολύπλοκο και αντιφα39
40
41
42

Βλ. Κονδυλάκη 2010: 165-177.
Λιαπής 2008: 331-332.
Βλ. αναλυτικά Παπάζογλου 2002, 130-165.
Πρβλ. την κρίση μιας «εξαιρετικής Ελληνίδας ηθοποιού», που μεταφέρει ο Γιάγκος
Ανδρεάδης 2009: 150: «Η Μήδεια δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως τέρας, ως γυναίκα
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τικό σημασιολογικό φορτίο43, μεταβαίνοντας από τη δεύτερη στην τρίτη
μεταχριστιανική χιλιετία και έχοντας εν τω μεταξύ αποικήσει παγκοσμίως
διαφορετικές τέχνες (όπερα, κινηματογράφος, χορός, εικαστικές τέχνες,
φωτογραφία, μουσική, λογοτεχνία, παντομίμα, φυσικά δραματουργία)44,
η Μήδεια επιστρέφει δυναμικά –σε συσχέτιση με τις παράλληλες πολιτισμικές και κοινωνικές εξελίξεις σε ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο45– για
να επικυρώσει εκ νέου τη «δεσπόζουσα σημασία της στην περιπέτεια της
αυτοαναγνώρισης του ελληνικού πολιτισμού»46, να τροφοδοτήσει τη διαχείριση του μυθικού/ιστορικού παρελθόντος του και να συμβάλει με τη δική
της αμφίσημη και «ανοιχτή» ερμηνευτικά μυθική δυναμική στη θεατρική
αναπαράσταση του «δεινού» –σε έμφυλο, φυλετικό, πολιτισμικό, γλωσσικό
και οντολογικό επίπεδο– Άλλου, δοκιμάζοντας, επεκτείνοντας, ανατρέποντας ή υποκαθιστώντας τις προηγηθείσες δραματουργικές και ιδεολογικές
προσεγγίσεις του.
Μέσα από μια μεγάλη ειδητική, υφολογική και μορφοτυπική ποικιλία,
που συμπεριλαμβάνει έργα «σοβαρά» αλλά και «παρωδιακά», πεζά αλλά
και ποιητικά ή έμμετρα, πολύπρακτα και πολυπρόσωπα αλλά και μονολογικά και περισσότερο ή λιγότερο σύντομα, έργα που αναπτύσσουν
μια σχέση έμμεσης και διάχυτης διακειμενικότητας ή μια σχέση κάθετης
και αποκλειστικής υπερκειμενικότητας στο ολισθηρό μεταίχμιο μεταξύ
«διασκευής» και «μεταγραφής»47, που εστιάζουν εντεύθεν αλλά και εκείθεν της σπουδαίας τραγικής πράξης της πραγματοποιηθείσας ή μη εντέλει παιδοκτονίας, που διατηρούν ή ανατρέπουν άρδην τον αστερισμό της
καθεστηκυίας διανομής των ρόλων, που τηρούν διαφορετικές αποστάσεις από την αρχική μυθική στοιβάδα και επιδεικνύουν διαφορετικούς
τρόπους αφομοίωσης του μύθου από το λογοτεχνικό έργο48, οι νεοελληνικές Μήδειες –σε πορεία παράλληλη ή εν πολλοίς μεθύστερη σε σχέση με

43
44

45
46
47
48

βάρβαρη και σκληρή, όπως την ξέρουμε μέσα από μια μακρά παράδοση που ξεκινάει με
τον Σενέκα και φτάνει μέχρι τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Ο φεμινισμός, οι women studies έχουν επιβάλλει μια νέα προσέγγιση, την οποία συναντάμε στον Λαρς φον Τρίερ και
στον Χάινερ Μύλλερ».
Πρβλ. Mastronarde 2006: 34· Μπακονικόλα 2008: 135-136.
Βλ. Mimoso Ruiz 1980· Πάτσας (επιμ.) 1995· Clauss & Johnston (επιμ.) 1997· McDonald
1993· Steskal 2001· Hall, Mackintosh, Taplin (επιμ.) 2000. Πρβλ. την αναλυτική βιβλιοκρισία του τελευταίου συλλογικού τόμου από τον Πούχνερ 2004: 448-451, όπου επισημαίνονται πρόσθετοι σημαντικοί τίτλων μελετημάτων που καλύπτουν την ευρύτατη
πρόσληψη του μύθου της Μήδειας από τη νεώτερη Τέχνη.
Καγκελάρη 2002: 17.
Μπουκάλας 2002: 30.
Σιβετίδου 2010: 172.
Για τη συνόψιση των διαφορετικών λειτουργιών του αρχικού μύθου ως προς την αρχική
μυθική στοιβάδα κατά G. Durand και P. Brunel, βλ. Σιαφλέκης 1994: 37-38· Πεφάνης
2005: 112-113.
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τις παγκόσμιες ομολόγους τους, που αναθεωρούνται υπό το πρίσμα των
φεμινιστικών σπουδών και των σπουδών φύλου49– διευρύνουν, με το δικό
τους μερίδιο, το παράδειγμα «Μήδεια» και εμπλουτίζουν τη συντακτική
και σημασιολογική τυπολογία των συλλογικών παραστάσεών της50.
Υπερέχοντας σε δραματουργικές εκπροσωπήσεις μεταξύ των αρχαίων
«ξένων» που επανακάμπτουν στη νεώτερη ελληνική δραματουργία, και
ακολουθούμενη από την Κασσάνδρα, την Ανδρομάχη και την Εκάβη, η
Μήδεια, αυτός ο κατ’ εξοχήν «άλλος», έρχεται να ενισχύσει, με την αρχέγονη διαφορετικότητά της, το σύγχρονο δραματουργικό προβληματισμό
γενικότερα για το άτομο και το κοινωνικό σύνολο, για την ελληνικότητα
και την ξενικότητα, την αρρενωπότητα και τη θηλύτητα51, την υπαρξιακή, μεταφυσική, ερωτική, απομόνωση, την ιδεολογική, πολιτιστική και
γλωσική κρίση, το τέλος της ιστορίας και του μύθου52. Έρχεται να ενισχύσει με τη μυθική εκκωφαντική κραυγή της τη φωνή όλων εκείνων των
«μετοίκων μιας δαιδαλώδους πολιτισμικής πραγματικότητας»53 – με τους
μετανάστες να αποτελούν, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το 7%
του πληθυσμού της Ελλάδας και με την Ελλάδα το 2007 να κατατάσσεται στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης των χωρών που αποτελούν τις κύριες πύλες του μεταναστευτικού κύματος, και ταυτόχρονα, να
θεωρείται η ευρωπαϊκή χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών ανά
1.000 κατοίκους54.
Οι νεοελληνικές πρωτότυπες δραματουργικές μεταγραφές του λογοτεχνικού μύθου της Μήδειας, αν και με περιορισμένη προς το παρόν προσληπτική επενέργεια στο σύνολό τους55, συνιστούν ατομικές φωνές σε έναν
49 Για τις διαφορετικές απαντήσεις που επιφυλάσσει το τέλος του 20ού αιώνα στην παράσταση και την αναθεώρηση/μεταγραφή της αρχαίας τραγωδίας υπό το πρίσμα των
φεμινιστικών και ομοφυλόφιλων κινημάτων και των σπουδών φύλου βλ. Foley 2004:
77-111. Για την προδρομική θέση της Μήδειας (και γενικότερα του Ευριπίδη) στον
αγώνα της χειραφέτησης του γυναικείου φύλου βλ. ενδεικτικά Πριοβόλου 2005: 12-19.
50 Βλ. Macintosh 2004: 1-31, όπου η ερευνήτρια επιχειρεί μια τυπολογία της μορφής της
Μήδειας στην Τέχνη: Medea the Witch, Medea the Infanticide, Medea the Abandoned
Wife, Medea the Proto-Feminist, Medea the Outsider, Medea the Modern Amalgam.
51 Την απουσία σφαιρικής μελέτης –από μέρους της θεατρολογικής έρευνας στην Ελλάδα–
του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται οι εικόνες των φύλων, των θρησκειών, των
φυλών ή, ακόμα των διαφορετικών πολιτισμών στη νεοελληνική δραματουργία, επισημαίνει ο Τσατσούλης 2007: σ. 99-100.
52 Πατσαλίδης 1997: 439.
53 Πεφάνης 2008: 295.
54 Θανάσης Αντωνίου, Θώμη Μελίδου, Χαράλαμπος Νικόπουλος, «Μετανάστες στην
Ελλάδα», διαδικτυακός τόπος «ΕΘΝΟΣonline». Από: <http://www.ethnos.gr/article.
asp?catid=12128&subid =2&pubid=3732765> (27.8.2010).
55 Από τα είκοσι-ένα πρωτότυπα νεοελληνικά έργα που σχολιάστηκαν στην παρούσα
ανακοίνωση, οκτώ έχουν δημοσιευτεί αλλά δεν έχουν παρασταθεί (των Ανωνύμου,
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πολυγλωσσικό, πολυφωνικό διάλογο, που κατορθώνει –ενίοτε με σημαντική επιτυχία– να αναδείξει την «ετερογλωσσία» και να εισαγάγει «το
λόγο του ‘άλλου’ στη γλώσσα του ‘άλλου’» 56 και αποκαλύπτουν, αν μη τι
άλλο, ένα κοινωνικό φαντασιακό που βρίσκεται σε μια διαδικασία κατανόησης των αρχετύπων και αναθεώρησης των στερεοτυπικών αγκυλώσεών
τους57, αποδοχής της ισότιμης συνύπαρξης των αντιθέτων και επαναθεώρησης των προκατασκευασμένων διπολικών νοητικών απεικονίσεων του
κόσμου, σε μια διαδικασία προσαρμοστικής και μεταμορφωτικής κατασκευής ενός Άλλου συνεχώς διαφορετικού, που σε ορισμένες ή πολλές
στιγμές τείνει να γίνει πολύ οικείος.
•
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El patio de los milagros, de Kambanelis:
posguerra y frustración social
Mariana Lozano Ortiz

“Para elogiar el buen teatro en general, el teatro que bastante a menudo
hace milagros […] El milagro se llevó a cabo de manera fulminante,
durante todo el tiempo que dura una función y… absolutamente por
casualidad” “Por eso me gusta llamarlo «el milagro del teatro»… y creo
en ese milagro”1.
Sinopsis
Como es sabido, Kambanelis ha dedicado una trilogía teatral (El séptimo día de
la creación, El Patio de los milagros y La edad de la noche) a tres grandes sectores de
la sociedad griega, el más desfavorecido de los cuales queda reflejado en El patio de
los milagros. Se trata de una obra realista de corte social, un drama dividido en 4
estampas y basado en la inestabilidad e inseguridad que aqueja al ciudadano griego
de los años 50: en las habitaciones de un patio de vecinos, en un barrio de Atenas,
viven familias de extracción popular, refugiados de distinta procedencia. El deseo
de todos es abandonar el patio, que simboliza la demagogia y el inmovilismo del
sistema. Los personajes, abúlicos y frustrados, están condicionados por determinismos sociales y son incapaces de luchar contra su destino, de modo que su único
refugio es el sueño. El autor, víctima de un determinado sistema político en un
determinado periodo histórico, da en esta obra una nueva dimensión a la empatía,
la solidaridad y la fraternidad, pero al mismo tiempo a la miseria, la mezquindad y
la sordidez de una comunidad que anhela esperanza. El tema de la obra responde
a la situación política griega de la época, al síndrome del ideal griego, a la duda y
al aislamiento y el escepticismo surgidos tras las experiencias de la ocupación y la
guerra civil. Su crítica implícita de la sociedad de su época le permite establecer
una relación activa entre el drama y el público, así como un realismo fiel a la representación de la cotidianidad, pero cuajado de elementos poéticos y simbólicos.
La obra tiene como elemento central la identidad nacional y la autenticidad de
su expresión, que va más allá de una simple estampa costumbrista. El propio autor
afirma en su primera nota que en El Patio de los milagros ha intentado no detenerse
1

Ι. Καμπανέλλης, Από σκηνής κι από πλατείας, Αθήνα, Καστανιώτης, 1990, p. 13 y 19.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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en la expresión externa de esta relación del hombre con su entorno social, y que
ha intentado ver cómo, y hasta qué punto, este factor obliga al hombre concreto, al
griego, a funcionar como un mecanismo interno.
Aquí, se trata de analizar un discurso que se manifiesta en unas condiciones históricas muy concretas, que lo hace recurrir a un lenguaje específico y a un
conjunto de actitudes existenciales tipificables desde una óptica social, política,
cultural y psicológica. Pretendemos así destacar los rasgos de comportamiento de
la ciudadanía popular, desde su condición de perdedora histórica, en los distintos personajes de El patio de los milagros, y la manifestación de los mismos en la
expresión lingüística. Pues los personajes no son unidireccionales, sino laberínticos, pues cada uno de ellos se explica a través de circunstancias compartidas y
dentro de un entramado histórico concreto.
El interés que presenta para nosotros este tipo de análisis es que nos permite
clarificar una serie de reflejos y actitudes existenciales de una cultura determinada, a la vez que cribar algunos recursos expresivos de la lengua que reflejan esta
identidad.

Su intención al escribir El Patio de los milagros la manifiesta el mismo
autor en sus notas sobre la representación de la obra2: “Si me preguntara
alguien qué querría, como escritor, le respondería: «escribir obras, en la
medida de lo posible, a partir de lo más genuino de nuestra tierra». Y si me
volvieran a preguntar cuál es mi aspiración en el teatro, diría que querría,
a través de una serie de obras teatrales, descubrir al griego como hombre
contemporáneo. Quiero decir, descubrir las peculiaridades de los hombres
de mi tierra y de mi época, mediante esta expresión temporal de su relación
con la realidad social actual”. Y continúa: “La tendencia popular expresa
siempre con mayor autenticidad las peculiaridades de la vida, por eso no es
fortuito que haya situado la obra en su espacio.”.
La obra tiene como elemento central la identidad nacional y la autenticidad de su expresión, que va más allá de una simple estampa costumbrista. El propio autor afirma que ha intentado no detenerse en la expresión
externa de esta relación del hombre con su entorno social, y que ha intentado ver cómo, y hasta qué punto, este factor obliga al hombre concreto, al
griego, a funcionar como un mecanismo interno.
El mismo Kambanelis en su segunda nota a la representación de El Patio
de los milagros (1975-76), habla de los años de la industria, el desarrollo
económico y la reconstrucción: el “milagro económico”. Pero esta reconstrucción no fue igual de beneficiosa para todas las clases sociales. La temá2

La primera nota alude a la representación en el Teatro del Arte en 1957-58 y la segunda
a la puesta en escena en el Θεσσαλικό Θέατρο en 1975-76.
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tica de su obra, al igual que las obras del realismo americano, se basa en los
sueños perdidos y las presiones interclasistas, obras de ideología socialista
y anticapitalista protagonizadas por el pueblo. Se trata por tanto de “una
intención de desvelar las víctimas que ocultan los milagros de las décadas
de la «reconstrucción», de llevar con audacia al proscenio de su teatro la
ironía del «milagro económico»”.3
La mayoría de las críticas de la época elogiaron la “grecidad” de la obra,
por su escenario de patio ateniense, la naturalidad de sus diálogos y el
carácter popular de los personajes, y por su retrato de la coyuntura social y
del marco histórico.4
La identidad se define como el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás.5 El arte,
en general y en particular el teatro, refleja la identidad de una cultura en un
determinado momento histórico. En la mayoría de los casos, el arte refleja
los valores, tradiciones e ideologías que varían de sociedad en sociedad y de
individuo en individuo, representa una manera de expresar la visión sobre
la experiencia humana y el mundo en el que vivimos. De este modo, el arte
puede servir como documento de las identidades de las culturas pasadas,
un documental cultural. Por ello podemos considerar El Patio de los milagros como un fiel testimonio de la sociedad griega de la época.
Se trata pues, de un teatro naturalista que reproduce tramos de vida
(tranches de vie), basado en una visión objetiva del mundo, en la preocupación por la verosimilitud y la reproducción fiel de la realidad. Esa tendencia
realista lleva a Kambanelis a poner la representación al servicio de la veracidad: la escenografía, el atrezzo, la iluminación, el vestuario, el maquillaje,
la lengua… todo está supeditado al reflejo fiel de la vida real.
Con respecto a la lengua de Kambanelis, dice B. Puchner que “su
discurso teatral es opuesto a la filología, es un discurso teatral vivo, coloquial, real, que refleja de manera convincente, diría incluso fascinante, facetas de la sociedad neogriega y de su ficción.”6. Y prosigue: “Este discurso es
tan realista, que inmediatamente sus portadores, sus diferentes personajes
escénicos cobran vida delante de nosotros, se convierten en otros de carne
y hueso, traspasan el umbral entre literatura y realidad, acompañan y se
relacionan con el lector y el espectador como seres reales.”.
La lengua de los personajes corresponde a la personalidad de cada uno
de ellos y no a la del autor, porque como el mismo Kambanelis dice, “en la
3
4
5
6

V. Ιωαννίδης [2006], p. 376.
V. Ιωαννίδης [2006], p. 373.
R.A.E.
Β. Πούχνερ, “Φιλολογικές παρατηρήσεις στα θεατρικά έργα του Ι. Καμπανέλλη”,
Δρώμενα 14.
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obra teatral existe una independencia teatral de los personajes que anula
al escritor. Pese a todo lo creativamente que haya trabajado, sólo existe a
través de su ausencia”7.
Pero, más allá del texto, la identidad lingüística se refleja también en
el lenguaje corporal de los actores: la mímica, los gestos, los silencios y
los movimientos son medios de expresión que revelan la identidad de
los personajes. Dice el autor que “ninguna situación cabe en el discurso,
el discurso la manifiesta, no la contiene”8. De ahí que sean tan importantes también las indicaciones dadas por el dramaturgo en las acotaciones.
En la obra de Kambanelis hay que resaltar, además, el uso constante de
los puntos suspensivos, que en cierto modo manifiestan que los diálogos
son sólo una parte de los medios expresivos implicados. Pues sin la acción
el hecho teatral no existe. Ni las acotaciones ni el texto lo dicen todo, ya
que el teatro es un hecho radicalmente escénico y su función es cautivar
al público que mira el espectáculo (la misma palabra θέατρον significa
mirador). Diría Ortega y Gasset que “El público está en la sala para ver
y los actores en la escena para ser vistos”.9 Sánchez Trigueros habla del
encarcelamiento filológico del texto teatral, ya que la obra dramática ha
sido estudiada fundamentalmente como fenómeno textual más que como
un hecho escénico plural y multisignificativo.
Pero el teatro no es un género literario, es un calco de la realidad, por eso
refleja tan fielmente a la sociedad que representa. Kambanelis cuenta de su
primera experiencia en el teatro que para él “era el descubrimiento de que
la vida podía representarse de una forma tan viva, tan convincente. Y que
eso que había visto sobre el escenario podía ser una verdad más reveladora
que su modelo en la vida real”10. Dice P. Mavromoústakos en su Intento de
codificación de un teatro de la vida cotidiana que “la elección de los espacios
de acción se basa en la intención de los escritores de representar la realidad
formal de la sociedad griega y analizar el procedimiento de su desarrollo, de
acercarse a las manifestaciones de la mentalidad y del comportamiento del
griego contemporáneo, de investigar y comprender sus particularidades”.
En Grecia, la comedia y el teatro comercial para la distracción del
público se contraponen a un teatro reflexivo-artístico. La fundación del
Teatro Nacional en 1932 inaugura un nuevo período, aunque su repertorio clásico no deja lugar a nuevas figuras. En un principio, se abandona el
repertorio griego por el extranjero, pero posteriormente nace el llamado
7
8
9

Ι. Καμπανέλλης, Από σκηνής κι από πλατείας, Αθήνα, Καστανιώτης, 1990, p. 101.
Ι. Καμπανέλλης, Από σκηνής κι από πλατείας, Αθήνα, Καστανιώτης, 1990, p. 28.
J. Ortega y Gasset, Idea del Teatro. (Una abreviatura). En Obras Completas. Tomo VIII
(1948-1958), Madrid, Revista de Occidente, 1964, p. 455.
10 Ι. Καμπανέλλης, Από σκηνής κι από πλατείας, Αθήνα, Καστανιώτης, 1990, p. 24.

El patio de los milagros, de Kambanelis: posguerra y frustración social

563

síndrome del heleno-centrismo (1945-1965)11, con un regreso a las raíces
griegas y una búsqueda de la identidad. El factor determinante para la renovación teatral es la creación, en 1942, del Teatro de Arte por Karolus Koun.
El estreno de Ματωμένος Γάμος (Bodas de sangre) en 1948 por la compañía de Koun, supone una lección de estética y esencia para una vuelta a las
raíces, e influye en la inspiración dramática y la creación en Grecia.
Iákovos Kambanelis nace en Naxos en 1922, aunque pasa su adolescencia en Atenas, en el barrio de Μεταξουργείο; un barrio de casas de estilo
neoclásico, con patios interiores. Esta planificación urbanística y la convivencia vecinal las llevará a escena en una serie de obras donde, desde un
espacio real, manipulará el patio como un modo y un instrumento de sus
composiciones (como es por ejemplo el caso que aquí nos ocupa, El patio
de los Milagros). Lleva a su teatro los materiales, los temas y las formas que
aludían a sus vivencias12. Pues en primer lugar, la fuente de inspiración del
lugar escénico de Η αυλή των Θαυμάτων (El patio de los Milagros), era el
patio de la casa de enfrente que veía el escritor desde la terraza de la suya
en Βύρωνας. Estuvo meses observando el comportamiento de sus vecinos y
escuchando sus conversaciones. Por ejemplo, los personajes de Yordanis y
Asta tienen su antecedente en personas de carne y hueso, inquilinos reales
del mencionado patio. Es decir, su primer influjo son sus propias vivencias;
del mismo modo que unos años antes Lorca se había basado en su vecina
de Valderrubio Frasquita Alba, para escribir su última obra teatral La casa
de Bernarda Alba.
La verdadera influencia pues, es su visión de la cotidianidad. En cualquier caso es indiscutible su técnica dramatúrgica ante la composición
teatral, la naturalidad de su diálogo y su aguda visión ante la patología de la
cotidianidad y el psiquismo popular.13 Su obra se encuentra ligada íntimamente con el contexto histórico y social del momento.
En esta época no sólo el teatro de Lorca y el realismo americano influencian al escritor, el influjo más importante lo ejerce el costumbrismo tradicional griego, que durante la posguerra había desembocado bien en opereta o
idilio dramático, bien en obras folclóricas14 nostálgicas con elementos naturalistas15. Durante los años de la guerra civil, la censura había impuesto la
farsa, la dramaturgia había vuelto su mirada hacia el idilio y el drama histórico y no es hasta después cuando surge el drama urbano contemporáneo.16
11
12
13
14
15
16

V. Grammatás (2002), p. 10.
V. Γεωργουσόπουλος [1978], p. 10.
V. Λιγνάδης [1988], p. 194.
Para el tema del folclorismo en la literatura ver Μερακλής [1972].
Ver Πεφάνης [2000], p. 21.
Es significativo que cuando Kambanelis responde a estas demandas con tres alegorías
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En 1956 se estrena su segunda obra Η έβδομη μέρα της δημιουργίας (El
séptimo día de la creación), en la Segunda Escena del Teatro Nacional, inaugurando el escenario y siendo además la primera obra neogriega representada en el Teatro Nacional. Al año siguiente, se representa la famosa Η αυλή
των Θαυμάτων (El patio de los Milagros) en el Teatro de Arte y dirigida por
Karolus Koun. Estas dos obras, junto a Η ηλικία της Νύχτας (La edad de
la noche) fueron consideradas como la “Trilogía del Patio”. Las escenas se
desarrollan en un espacio abierto central, rodeado por espacios privados
cerrados. Esta arquitectura popular es la muestra de la tendencia del escritor por los espacios abiertos, luminosos y públicos17. El patio popular como
espacio escénico, en el cual concurren peculiares personajes y situaciones,
es un símbolo dramatúrgico que sirve para convertirse en público, o sea,
para universalizarse. Un lugar de confluencia social, un medio que influye
en la vida de los personajes, por eso interviene directamente y da título a la
obra. Kambanelis muestra un distanciamiento de la interioridad del drama
psicográfico y del teatro de las ideas, y propone que el espacio escénico
actúe en sus obras como público.
La red temática de las tres obras responde a la coyuntura griega
de la época, al síndrome del ideal griego, a la duda y al aislamiento y el
escepticismo surgidos tras las experiencias de la ocupación y la guerra civil.
Su realismo es crítico y su teatro tiene intención. Interpreta su época, no
supervisándola, sino haciéndose partícipe de ella18.
El Patio de los milagros es una obra realista de corte social, un drama
dividido en 4 estampas y basado en la inestabilidad e inseguridad que
aqueja al hombre griego durante los años 50. En las habitaciones de un patio
de vecinos, en un barrio de Atenas, viven familias de extracción popular,
aunque de distintas procedencias. Se trata de un “drama de honor”, que
termina en suicidio, teniendo como germen el tema constante del adulterio;
un drama de la dignidad humana. El patio simboliza la demagogia y el
inmovilismo del sistema, y expresa el intento de convencerse de que se va
a hacer todo lo posible por avanzar para luego quedarse en el punto de
inicio, atrapado en el sistema (claro ejemplo es el caso de Babis y Vula con
su intento fallido de viajar a Australia).
El drama se adscribe al realismo social; un teatro de denuncia y protesta,
que ofrece testimonio de la coyuntura social de la época, que presenta los
conflictos de una sociedad sumida en la pobreza, la injusticia, la desigualdad social y la falta de expectativas: un drama que refleja la sociedad desesque satirizan la guerra y sus causas, es censurado por sus obras supuestamente
antiteatrales y absurdas.
17 Para el tema del espacio en el Patio de los Milagros ver Mavromoustakos [1987].
18 V. Γεωργουσόπουλος [1978], p. 13.
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peranzada de la posguerra. Kambanelis no nombra la política en sus obras,
su crítica social es más matizada.
Los personajes, abúlicos y frustrados, están condicionados por determinismos sociales y son incapaces de luchar contra su destino. Una frustración social-colectiva que deriva en un fracaso individual tanto en el ámbito
de lo público como de lo privado.
El análisis del montaje escénico de la obra y del uso por parte del autor
de una casa de vecindad como espacio escénico en un tiempo de inestabilidad política, resulta enriquecedor. Crea un teatro colectivo, para ambientar
la auténtica atmósfera de la vida popular, donde todos los personajes intervienen activamente en la trama teatral. Un teatro colectivo en el que los
problemas personales, incluso siendo privados se convierten en comunes
al tratarse en conjunto. Estos espacios semipúblicos, al estar en continuo
movimiento, facilitan la entrada y salida de numerosos personajes. En la
obra, la presencia escénica de los actores está en todo momento justificada,
ya que siempre aparecen con un propósito: entrar o salir de las viviendas.
De este modo, las acciones son naturales y realistas.
Su lenguaje es sencillo, popular, y recurre con frecuencia a las funciones apelativa y expresiva del lenguaje; por eso abundan los vocativos, las
interjecciones, el imperativo, las oraciones interrogativas y exclamativas, la
utilización de elementos afectivos, de adjetivos valorativos, coloquialismos,
frases hechas… Su obra posee asimismo una riqueza folclórica, ya que está
repleta de refranes, sentencias, canciones, etc.
Procede destacar ese personaje que comenta las distintas situaciones sin
participar activamente, el viejo Yordanis. 19 Aunque más que comentar la
realidad, lo que hace es adornarla con elementos mágicos, una reminiscencia del antiguo coro griego.20 Un personaje que se diferencia lingüísticamente del resto por su simpleza expresiva, que refleja la ingenuidad de un
niño, al igual que los molinillos de viento que adornan su terraza. Yordanis está en un segundo nivel, al igual que la terraza en la que permanece
durante casi toda la obra; pero cuando los habitantes del patio son expulsados, Yordanis se niega a marcharse y su terraza se convierte en el escenario
principal, en el espacio donde recae toda la carga dramática, el único refugio para no enfrentarse a la cruel realidad. Y cuando Yordanis abandona
toda resistencia, Babis le dice aquello de: “Coraje, jefe… adelante con los
motores… Todo se arreglará, vas a ver… aquí algunos están cerca de llegar
a la luna…”21. Así se despiden los inquilinos del patio, un patio que representa el milagro humano de levantarse y seguir adelante pese a sus miserias.
19 V. crítica de K. O., Έθνος, 19/12/1957.
20 V. Ιωαννίδης [2006], p. 380.
21 Ι. Καμπανέλλης, Η Αυλή των θαυμάτων, Αθήνα, Κέδρος, 1978, p. 186.
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Kambanelis elogia el buen teatro en general, el teatro que hace milagros
bastante a menudo. Cuenta en una anécdota que al asistir a una función del
Teatro de Arte “El milagro se llevó a cabo de manera fulminante, durante
todo el tiempo que dura una función y… absolutamente por casualidad”
“Por eso me gusta llamarlo «el milagro del teatro»… y creo en ese milagro”22.
Con esta obra, su autor crea una nueva tragedia contemporánea, que al
contrario que la tragedia clásica, analiza los conflictos del hombre común y
no de grandes personajes ni héroes. Esta misma trayectoria seguirían otros
dramaturgos, como Arthur Miller en Estados Unidos. Quizá por eso, la
crítica de entonces buscó sin fundamentos modelos extranjeros, pretendiendo detectar falsas influencias en la obra del realismo americano. De
hecho, la obra que aquí nos ocupa ha sido comparada con Street’s Scenes
(La calle) de Elmer Rice. Aunque esta relación superficial con la tradición americana pronto será descartada por la crítica. Pero recordemos que
esta tendencia surgió también en España durante la posguerra con autores
como Buero Vallejo. En particular su obra Historia de una escalera tiene
muchos paralelismos con la obra que estamos tratando.
El autor, tras ser víctimas del sistema y vivir la miseria de la convivencia en un campo de concentración, da en sus obras una nueva dimensión
a la empatía, la solidaridad y la fraternidad, pero al mismo tiempo a la
miseria, la mezquindad y la sordidez de una comunidad que busca esperanza. Hace una crítica implícita de la sociedad de su época y establece una
relación activa entre el drama y el público. El dramaturgo intenta ir más
allá del realismo, de la simple estampa costumbrista. El mismo Kambanelis
llama a su realismo “απογειωμένος ρεαλισμός” (realismo transcendente).
Un realismo fiel a la representación de la cotidianidad, pero cuajado de
elementos poéticos y simbólicos.
No casualmente esta obra se convirtió, desde su estreno, en un hito
de la historia del teatro griego del siglo XX, ya que supuso una ruptura
radical con el teatro por entonces vigente, y el surgimiento de una nueva
perspectiva realista y comprometida con la sociedad. Su calidad literaria,
sumada al éxito de público y de crítica, así como a la prolongación de sus
representaciones, consagró a su autor en Grecia. Kostas Georgousópoulos
declaró concretamente: “Iákovos Kambanelis es el padre de nuestro teatro
de posguerra. Que honremos el teatro en la persona de Iákovos Kambanelis, es esencialmente una identidad”.
Quiero terminar esta comunicación leyendo las palabras con las que
cerró Kambanelis su manifiesto para la Unesco el día mundial del teatro en
el 2002: “Creo, entonces, que el Teatro nunca cesará de existir, porque creo
22 Ι. Καμπανέλλης, Από σκηνής κι από πλατείας, Αθήνα, Καστανιώτης, 1990, p. 13 y 19.
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que los hombres y mujeres nunca dejarán de vivir la agonía del autoconocimiento, sin la necesidad existencial de convertirse en espectadores de sí
mismos y sus acciones, o sea, sin esos elementos de la psique humana del
cual emergió el Arte del Teatro, y del cual ha recreado por miles de años, del
cual continuará naciendo, siempre y cuando los seres humanos continúen
siendo el fruto natural del amor.”.
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“Υποθέσεις τιμής” στην ελληνική δραματουργία
των αρχών του 20ού αιώνα
Μαρία Μαυρογένη

Θέμα της ανακοίνωσης είναι ο τρόπος αντίληψης του περιεχομένου της
γυναικείας τιμής μέσα στο γενικότερο πλαίσιο ανασυγκρότησης της
νεοελληνικής ταυτότητας στις αρχές του 20ού αιώνα. Για το σκοπό αυτό θα
εξεταστούν τα έργα τεσσάρων νέων δραματουργών, νέων όχι μόνο ηλικιακά: Μπροστά στους ανθρώπους του Μάρκου Αυγέρη (1904)1, Ξημερώνει
(1907) του Νίκου Καζαντζάκη2, Μαρία Πενταγιώτισσα (1909) του Παύλου
Νιρβάνα3, Μυριέλλα (1919) του Δημητρίου Π. Ταγκόπουλου4. Σε δύο περιπτώσεις, του Ν. Καζαντζάκη και του Μ. Αυγέρη, οι συγγραφείς δεν είναι
μόνο νέοι, αλλά εμφανίζονται και πρώτη φορά ως δραματουργοί σε μια
εποχή που σημειωνόταν, όπως υπενθυμίζει ο Μ. Αυγέρης, η πιο μεγάλη
εισβολή ξένων ιδεών στα ελληνικά γράμματα και ένας «ακράτητος ευρωπαϊσμός αναστάτωνε το απλοϊκό και επαρχιώτικο πνευματικό κλίμα»5.
Εκκινώντας από το ριζοσπαστικό αίτημα της δημοτικής που είχε διακηρύξει το 1888 ο Ψυχάρης, προέκτειναν τις νεωτεριστικές τους αναζητήσεις
πέρα από το πεδίο της γλώσσας, ενώ η κοινωνική τους καταγωγή, η όξυνση
των κοινωνικών αντιθέσεων, η παρατεταμένη δυσπραγία και βέβαια η ήττα
του 1897 διαμόρφωναν τις βασικές προϋποθέσεις της συγκρουσιακής τους
1

2
3

4

5

Μάρκος Αυγέρης, Θεατρικά. I. Μπροστά στους ανθρώπους, δράμα σε δυο πράξεις. II.
Χριστούγεννα, δράμα με πρόλογο, τρεις πράξεις και επίλογο. Αθήνα, Εκδόσεις α/φων
Τολίδη, (χ.χ.).
Δ.Χ. Γουνελάς, «Εισαγωγή στα τρία μονόπρακτα του Καζαντζάκη. Ξημερώνει, δράμα εις
πράξεις τρεις», Νέα Εστία, τ. 102, τχ. 1211, (Χριστούγεννα 1977), σελ. 236-256.
Παύλος Νιρβάνας, «Μαρία Πενταγιώτισσα», Νέα Ζωή Αλεξάνδρειας, τ. Ε΄, 1909, σελ.
163-172, 216-224, 255-263. Την ίδια χρονιά τυπώθηκε ξεχωριστά στη σειρά «Βιβλιοθήκη» της Νέας Ζωής.
Δ.Π. Ταγκόπουλος, «Μυριέλλα, δράμα εις τρία μέρη», Πυρσός, Αθήνα, τχ. Σεπτ.-Οκτ.
1918, σελ. 9-23, τχ. Νοέμ.-Δεκ. 1918, σελ. 39-50, τχ. Ιαν.-Φεβρ. 1919, σελ. 76-83, τχ.
Μάρτ.-Απρ. 1919, σελ. 108-122.
Μάρκος Αυγέρης, «Η ποίηση του Μελαχρινού» στο Αφιέρωμα των Ελλήνων ποιητών στον ποιητή Απόστολο Μελαχρινό για τα σαράντα χρόνια των “Παραλλαγών” του.
Αθήνα, 1947 και επίσης Ευγένιος Δ. Ματθιόπουλος, Η Τέχνη Πτεροφυεί εν Οδύνη. Η
πρόσληψη του νεορομαντισμού στην Ελλάδα. Αθήνα, Ποταμός, 2005, σελ. 37.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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τροχιάς με τον κοινωνικό τους περίγυρο6.
Φορείς διαφορετικών ιδεολογικών, φιλοσοφικών και αισθητικών αξιών,
τα έργα που θα δούμε όλα τους θέτουν στο επίκεντρο την έννοια της τιμής.
Στις υποθέσεις που φέρνουν στο προσκήνιο πρωταγωνίστριες είναι οι
γυναίκες. Η δική τους τιμή, κατά κύριο λόγο, γίνεται προνομιακό πεδίο για
την ανάδειξη των εντασιακών συγκρούσεων που βιώνουν οι ίδιοι σε μια
περίοδο έντονου πολιτισμικού μετασχηματισμού7. Πλήθος συγκρούσεων
διατρέχει τα έργα των νέων συγγραφέων στην προσπάθειά τους να επανανοηματοδοτήσουν το περιεχόμενο της τιμής, από συλλογική, οικογενειακή
υπόθεση, ταυτισμένη με την κοινωνική αξία των μελών της, σε μια έννοια
με νέο, περισσότερο εξατομικευμένο περιεχόμενο· στην προσπάθειά τους
να ορίσουν τη νεοελληνική ταυτότητα μέσα από τις σχέσεις της με την
παράδοση και τη νεωτερικότητα.
Μια νεωτερικότητα, ευπρόσδεκτη, επιθυμητή και ταυτόχρονα απειλητική, καθώς φαίνεται να διαβρώνει τις ανεπιθύμητες αλλά και καθησυχαστικές βεβαιότητες της πατριαρχικής κοινωνίας του 19ου αιώνα.
⁂
Το πρώτο έργο που θα δούμε, το Μπροστά στους ανθρώπους του M. Αυγέρη,
γράφτηκε το 1904 και παίχτηκε την ίδια χρονιά από τη Νέα Σκηνή του
Κωνσταντίνου Χρηστομάνου. Σ’ αυτό «κυριαρχούσα ιδέα είναι η Ιψενική
σύγκρουση του ατόμου με την κοινωνία»8. Η κοινωνία την οποία επιλέγει
ο συγγραφέας είναι ένα απομονωμένο ελληνικό χωριό στην περιοχή της
Ηπείρου, τόπος καταγωγής του συγγραφέα αλλά και γενέθλιος τόπος της
σύγχρονης εθνογραφίας, η οποία επέλεξε αυτήν την περιοχή για να μελετήσει τη φύση της ελληνικής κοινωνίας με βάση τον αξιακό κώδικα της
“τιμής” και της “ντροπής”9.
6

7

8
9

Για τις νεωτεριστικές ιδεολογικές τάσεις και τις φιλοσοφικές και αισθητικές αναζητήσεις των ελλήνων διανοουμένων και καλλιτεχνών την περίοδο 1890-1910 δες τη
μελέτη του Ε.Δ. Ματθιόπουλου, Η Τέχνη Πτεροφυεί εν Οδύνη, ό.π.
Ενδεικτική, αν και ίσως όχι απόλυτα αντιπροσωπευτική ως προς την ένταση του συναισθήματος, είναι η εξομολόγηση του Ν. Καζαντζάκη στον Δημήτριο Καλογερόπουλο,
εκδότη του περιοδικού Πινακοθήκη, με αφορμή το Ξημερώνει: «Είνε ένα κομμάτι
της ψυχής μου, που εξεσκίστηκεν από πάνω μου κι αν Σας πω πως κλαίω κάποτε και
εξαντλούμαι σωματικώς […]». Δες: Πέτρος Μαρκάκης, «Ανέκδοτα γράμματα του
Νίκου Καζαντζάκη. Το περιοδικό Πινακοθήκη και ο Δ. Καλογερόπουλος», Καινούρια
Εποχή, Αθήνα, τ. 4, τχ. 15, Φθινόπωρο 1959, σελ. 31.
Μ. Αυγέρης, «Το χρονικό του έργου», στο Μάρκος Αυγέρης, Θεατρικά, ό.π., σελ. 16.
Στίχους του Ίψεν χρησιμοποιεί, επίσης, ο συγγραφέας στην προμετωπίδα του έργου.
Στους Σαρακατσάνους, την ορεινή νομαδική κοινότητα της Ηπείρου, διεξήγαγε την
έρευνα μετά τον πόλεμο ο βρετανός ανθρωπολόγος Τζον Κ. Κάμπελ. Η μελέτη του
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Οι αξίες της “τιμής” και της “ντροπής” συνυφαίνουν την ταυτότητα του
κοινωνικού φύλου με τις σεξουαλικές σχέσεις και γενικότερα με την οικογενειακή και την κοινωνική ζωή και θεωρήθηκε ότι αποτελούν το διακριτικό πολιτισμικό γνώρισμα της Μεσογείου10.
Σύμφωνα πάντα με τη μελέτη του βρετανού ανθρωπολόγου Τζον Κ.
Κάμπελ, η διατήρηση της τιμής απαιτεί αυστηρά διαφορετικές συμπεριφορές για τους άντρες και τις γυναίκες σε ένα πλαίσιο παραδοχής της αντρικής υπεροχής.
Η τιμή για τη γυναίκα ταυτίζεται με την εγκράτεια και τη σεξουαλική
αγνότητα και εκφράζεται με την ιδιότητα της ντροπής. Για τον άντρα ταυτίζεται με την ικανότητά του να προστατεύει την τιμή της οικογένειας και να
διατηρεί έτσι την υπόληψή του. Η θηλυκότητα, επειδή θεωρείται ευάλωτη,
αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη απειλή για την τιμή των αντρών. Όποιος
υφίσταται προσβολή της τιμής έχει χρέος να την αποκαταστήσει, ακόμη
και «ξεπλένοντάς την στο αίμα», διαφορετικά χάνει την υπόληψή του11.
Η ανάπτυξη της υπόθεσης στο δράμα του M. Αυγέρη ακολουθεί με
ακρίβεια τα πορίσματα στα οποία κατέληξε ο Κάμπελ.
Η ορφανή Αννέτα, σε συνθήκες ισχνής επιτήρησης (ο αδερφός της
δουλεύει μακριά από το χωριό) και χωρίς την απαραίτητη εγκράτεια ατιμάζεται από τον γιο του άρχοντα, χάνει τη σεξουαλική της αγνότητα και
συνεπώς την τιμή της και την αυτοεκτίμησή της. Εκτεθειμένη στην απουσία διάκρισης ιδιωτικού-δημόσιου χώρου, που χαρακτηρίζει τις κλειστές
κοινωνίες, η εκτροπή της Αννέτας δεν θα αργήσει να γίνει γνωστή και να
ατιμάσει ζωντανούς και πεθαμένους, ακόμη και ο πατέρας «υποφέρει μέσα
στον τάφο του», όπως της επισημαίνουν12.
δημοσιεύτηκε δέκα χρόνια αργότερα στην Αγγλία. John K. Campbell, Honour, Family,
and Patronage. A Study of Institutions and Moral Values in a Greek Mountain Community.
Oxford University Press, 1964.
10 Για τη σύνδεση της ελληνικής εθνογραφίας με την ανθρωπολογική ενασχόληση με
το φύλο, καθώς και σχετική βιβλιογραφία δες: Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, «Εισαγωγή.
Από τη σκοπιά του φύλου: Ανθρωπολογικές θεωρήσεις της σύγχρονης Ελλάδας», στο
Ευθύμιος Παπαταξιάρχης – Θεόδωρος Παραδέλλης (επιμ.), Ταυτότητες και φύλο στη
σύγχρονη Ελλάδα. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις. Αθήνα, Καστανιώτης – Πανεπιστήμιο
Αιγαίου, 1992, σελ. 11-98, Έφη Αβδελά, Διά λόγους τιμής. Βία, συναισθήματα και αξίες
στη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Αθήνα, Νεφέλη, ²2006, κυρίως το κεφάλαιο «“ Έννοια ζώσα
εν τη συνειδήσει του λαού”: επιστημονικές εννοιολογήσεις της τιμής», σελ. 196-229.
11 J.K. Campbell, Honour, Family, and Patronage, ό.π. Για μια εμπεριστατωμένη μελέτη
όσον αφορά την έννοια της «τιμής» και τη σχέση της με τα «εγκλήματα τιμής» δες: Έφη
Αβδελά, Διά λόγους τιμής, ό.π.
12 Μ. Αυγέρης, Θεατρικά, ό.π., σελ. 27. Δες επίσης Παρασκευή Κοψίδα-Βρεττού, Το
Έγκλημα και οι κοινωνικοί του προσδιορισμοί, Λευκάδα 1900-1940. Αθήνα, Αντ. Ν.
Σάκκουλας, 1998, σελ. 211-217.
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Η ταύτιση της ατομικής και της οικογενειακής τιμής απαιτεί από τον
αδερφό να αποκαταστήσει την τιμή του σπιτιού: «Ύστερα απ’ αυτό που
σου έκανε, έπρεπε να τακτοποιηθείς με τον κόσμο, κατά τη συνήθεια
του τόπου. Βλέπεις αυτά δεν τα σηκώνει ο κόσμος. Να ξεκαθαρίσεις την
υπόθεση, να ξεντροπιάσεις το σπίτι σου, τα χρέη της τιμής,.. την πομπή
που έφερε στο σπίτι σου,.. όλοι έτσι λένε...»13. Όμως, ο Λουκάς, ο αδερφός
της ηρωίδας, θα αρνηθεί να εκπληρώσει το χρέος του και έτσι με τη σειρά
του θα παραβιάσει τον κώδικα τιμής και θα χάσει την υπόληψή του. Το
ρόλο που αρνείται ο Λουκάς τον παίρνει όλο το χωριό. Η έννοια της τιμής
ως συλλογικό αγαθό θα επικυρωθεί μέσα από τη συλλογική ανάληψη της
ευθύνης και την αποποίηση της ατομικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
η θεία Μάρθα, η γυναίκα που ανακοινώνει στον Λουκά την επιταγή της
κοινότητας: «Εγώ τι ξέρω; Μα έτσι λένε πως πρέπει… Οι άνθρωποι όξω,
όλοι το λένε, όχι εγώ», ή «Εγώ δεν ξέρω τίποτες» και «δε λέω ’γώ»14. Το
χωριό, ως ενιαία συλλογική οντότητα, δεν λειτουργεί μόνο ως «δικαστήριο της υπόληψης»15 αλλά και ως θύτης: Αφού απομονώσει κοινωνικά τους
παραβάτες θα απαλλαγεί από το στίγμα της ατιμίας με το “πόμπεμα” της
Αννέτας και τον εξαναγκασμό του Λουκά να παρακολουθεί ακινητοποιημένος το συλλογικό έγκλημα. Η άγρια τελετουργία θα αφήσει ημιθανή την
Αννέτα και παράφρονα τον Λουκά, ο οποίος αφού θρηνήσει την αδερφή
του θα την παραδώσει στον ποταμό, «που μια άρρητη σύμβαση τον έχει
χρίσει τελικό κριτή των “ατιμασμένων” κοριτσιών»16.
Στο δράμα του M. Αυγέρη και τα δυο φύλα είναι εξίσου θύματα της ίδιας
πατριαρχικής αντίληψης για την τιμή. Και οι δύο παραβίασαν τον κώδικα
που αντιστοιχεί στο κοινωνικό τους φύλο και τιμωρήθηκαν. Δεν παρουσιάζονται όμως κι οι δύο ως φορείς της ίδιας συλλογικής έννοιας της τιμής.
Αν και η Αννέτα έχει επίγνωση της δικής της αθωότητας, παραμένει ως
το τέλος παθητικό υποκείμενο, η ηθική της υπόσταση προϋποθέτει τους
άλλους και το συναίσθημα της ντροπής, που την κατακλύζει από την αρχή
μέχρι το τέλος, επιβεβαιώνει αυτήν την αποτίμηση του εαυτού μέσω των
άλλων17. Ο Λουκάς, αντίθετα, αποδέχεται μεν τη χριστιανική ηθική που
ορίζει ως αμαρτία την παραβίαση της Αννέτας, ο ίδιος εξ άλλου μέσα από
πολλές συνδηλώσεις παρουσιάζεται ως φορέας χριστιανικής συνείδησης
(γιος παπά, αγιογράφος που ζωγραφίζει παναγίες), αλλά αντιδρά και αντι13 Μ. Αυγέρης, Θεατρικά, ό.π., σελ. 55.
14 Μ. Αυγέρης, Θεατρικά, ό.π., σελ. 56, 57.
15 Έ. Αβδελά, «“Η κοινωνία λέει”: αντιμαχόμενες αφηγήσεις στο δικαστήριο της υπόληψης», Διά λόγους τιμής, ό.π., σελ. 95, 99.
16 Περισσότερα για το δράμα του Αυγέρη δες: Γεωργία Λαδογιάννη, «Θυσιασμένες γυναίκες στο ελληνικό δράμα», στο Ι. Βιβιλάκης, Στέφανος. Τιμητική προσφορά στον Βάλτερ
Πούχνερ. Αθήνα, Ergo, 2007, σελ. 650-651, 658-663.
17 Μ. Αυγέρης, Θεατρικά, ό.π., σελ. 48-49.
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τίθεται στην επιβολή της τιμωρίας18. Διεκδικώντας και υποστηρίζοντας μια
διαφορετική σχέση με την αδερφή του, πέρα από αυτή που ορίζει η κοινότητα, έμμεσα αμφισβητεί την τιμή ως συνδετικό ιστό που ενώνει τα μέλη
της οικογένειας και ως θεμελιακή κοινωνική αξία που μπορεί να καθορίσει
την ατομική του ταυτότητα και να ορίσει τη θέση του στον κόσμο19. Στη
σύγκρουσή του με την κοινωνία θα επικαλεστεί, όχι μόνο το δικαίωμα του
αυτοκαθορισμού αλλά και τη διάκριση ιδιωτικού-δημόσιου, θέτοντας έτσι
τις θεμελιακές προϋποθέσεις για τη μετάβαση στη νεωτερική εποχή20.
⁂
Από το αρχαϊκό περιβάλλον της ελληνικής επαρχίας θα μεταφερθούμε
στο αστικό σαλόνι στο οποίο τοποθετεί τη δράση του Ξημερώνει ο Νίκος
Καζαντζάκης. Η “ηθικότητα” του έργου αναστάτωσε την ελληνική κοινωνία το 1907 και έχει απασχολήσει επανειλημμένα την επιστημονική κοινότητα21. Έργο με εμφανείς τους απόηχους από τη δραματουργία του Ίψεν,
του Ντ’ Αννούντσιο, του Μάτερλινκ, του Χάουπτμαν, γράφεται σε μια
περίοδο που για τον Καζαντζάκη η πρόοδος κάθε άλλο παρά έχει εξαντλή18 Μ. Αυγέρης, Θεατρικά, ό.π., σελ. 56.
19 «ΛΟΥΚΑΣ: […]Έπρεπε να την πνίξω, λέει, να την γκρεμίσω στο ποτάμι. Εγώ την
έβλεπα μικρή, μικρή, και χαιρόμουν που μεγάλωνε κάθε μέρα σαν τις μηλιές. Τι λένε
αυτοί τώρα! Μουρλάθηκαν, βέβαια χωρίς άλλο, οι άνθρωποι! Όλοι τους, όλοι…» και
πιο κάτω: «Σε τι λοιπόν να τους νοιάζει αυτουνούς; Τι κόβονται αυτοί τόσο; Ποιος τους
ανακάτεψε; Ποιος τους φώναξε να πουν τη γνώμη τους; Δε θα τους βάλω κριτάδες
για ό,τι γίνεται στη δική μου γωνιά. […] Δε θέλησε κανείς να μάθει τη γνώμη τους.
[…] Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα ν’ ανακατεύονται στις δουλειές μου, να θέλουν να
μου υποδείξουν πώς να ζω;». Μ. Αυγέρης, Θεατρικά, ό.π., σελ. 56-58. Δες επίσης: J.K.
Kampbell, Honour, Family, and Patronage, ό.π., σελ. 268.
20 Από αυτή την άποψη αποτελεί υπέρβαση του ηθογραφικού πλαισίου στο οποίο περιορίζεται η λογοτεχνική παραγωγή όταν καταπιάνεται με υποθέσεις τιμής. Δες: Βάλτερ
Πούχνερ, «Παλαμικά: Α΄ Θάνατος του παλληκαριού. Β΄ Τρισεύγενη», Φιλολογικά
Ανάλεκτα. 5 Μελετήματα. Αθήνα, Καστανιώτης, 1995, σελ. 233-239. Για την έννοια της
τιμής ως συναίσθημα και τις σύγχρονες θεωρήσεις των συναισθημάτων ως κοινωνιοπολιτισμικά φαινόμενα δες: Ε. Αβδελά, Διά λόγους τιμής, ό.π., σελ. 27-31.
21 Ο Ν. Καζαντζάκης έγραψε το Ξημερώνει το καλοκαίρι του 1906 και τον Ιανουάριο του
1907 το υπέβαλε στον Παντελίδειο δραματικό αγώνα. Οι κριτές το επαινούν αλλά δεν
το βραβεύουν, καθώς το θεωρούν υπερβολικά τολμηρό για την εποχή. Η δημοσίευση
της κρίσης του διαγωνισμού και η παράσταση του έργου, το καλοκαίρι του 1907 από το
θίασο του Θωμά Οικονόμου, έδωσαν το έναυσμα για μια ευρεία δημόσια συζήτηση. Για
τον αναλυτικό και διεξοδικό σχολιασμό του έργου και της υποδοχής του δες: Κυριακή
Πετράκου, «Ένα εντυπωσιακό και ελπιδοφόρο ντεμπούτο: Ξημερώνει», Ο Καζαντζάκης
και το θέατρο. Αθήνα, Μίλητος, 2005, σελ. 97-127 και Αντώνης Γλυτζουρής, Πόθοι αετού
και φτερά πεταλούδας. Το πρώιμο θεατρικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη και οι ευρωπαϊκές πρωτοπορίες της εποχής του. Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2009.
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σει τις υποσχέσεις της, την ίδια στιγμή που η εμπιστοσύνη και η πίστη
στον αστικό εκσυγχρονισμό υπονομεύεται από την πρόσληψη νέων ιδεολογιών, οι οποίες μεταφέρουν στην ελληνική περιφέρεια την αμφισβήτηση
και την απαισιοδοξία του ευρωπαϊκού fin de siècle. Μέσα στην ένταση
που δημιουργεί η προσδοκία της νεωτερικότητας και τα αντικρουόμενα
ιδεολογικά ρεύματα, ο νεαρός συγγραφέας θα αξιοποιήσει τη θεματολογία του σύγχρονου αστικού δράματος για να επικεντρωθεί στην εσωτερική σύγκρουση που πυροδοτεί το “άνομο” ερωτικό πάθος που αισθάνεται η Λαλώ, μια ευυπόληπτη κατά τα άλλα αστή, παντρεμένη και μητέρα
μιας κόρης (της Χρυσούλας), για τον αδερφό του άντρα της. Ο σύζυγος, η
κόρη, η μητέρα, οι έμπιστοι οικογενειακοί φίλοι, το αντικείμενο του πόθου,
ο Φίλιππος, και ο απαραίτητος γιατρός πλαισιώνουν την κεντρική ηρωίδα
και διαμορφώνουν με τις απόψεις τους το εκκρεμές ανάμεσα στον νόμιμο
και τον άνομο έρωτα, όπως αυτός ορίζεται «διά του γάμου»22.
Για να ευτυχίσει μέσα από τον άνομο έρωτα, η ηρωίδα θα χρειαστεί να
υπερβεί όχι μόνο τον πατριαρχικό κώδικα τιμής και το αίσθημα της ντροπής που συνεπάγεται η προσβολή του, αλλά και το νέο αστικό ιδανικό της
οικογένειας και της μητρότητας. Θα χρειαστεί να αποβάλει την κανονιστική ηθική του αστικού κόσμου, την καταπράσινη αγάπη, τον κισσό που
πλέκεται στην ψυχή της σαν φίδι και την κυκλώνει ασφυκτικά, όπως η
αγάπη και οι προσδοκίες των οικείων της23.
Θα πρέπει να σβήσει όσα έχουν χαράξει στο νου, στην καρδιά και το
σώμα της προλήψεις, κανόνες, προκαταλήψεις, απαγορεύσεις, ηθικοί
κώδικες, όλα όσα επιβάλουν τη «νέκρα του κορμιού» και την «ταπείνωση
της ψυχής», αλλά συγκρατούν και συγκροτούν την κοινωνία ως σύνολο24.
Ο νέος κόσμος, οι καινούριες ιδέες που αν τις ακολουθήσει μπορούν
να εγγυηθούν την ελευθερία, την ευτυχία και την αυτοπραγμάτωσή της,
ο κόσμος που στο έργο οραματίζεται και προφητεύει ο γιατρός, δεν ταυτίζεται με το σύγχρονο αστικό κόσμο, όχι τουλάχιστον τον ελληνικό. Η
μεγάλη εκκλησία που έχει θόλο τον ουρανό, ο Ναός-γίγαντας που μπορεί
να χωρέσει όλη την ανθρωπότητα και είναι αφιερωμένος στην Αλήθεια
και την Ευτυχία, ο Πατέρας-Ήλιος και η Μητέρα-Γη, που συγκροτούν τη
νέα θρησκεία η οποία θα αντικαταστήσει τους παλιούς θεούς, δεν χωράνε
22 Για τη διάκριση νόμιμο/άνομο όπως αυτή ορίζεται διά του γάμου δες: Νόρα Σκουτέρη
-Διδασκάλου, «Προκαπιταλιστικές ιδεολογίες του άνομου και του νόμιμου έρωτα»,
Ανθρωπολογικά για το γυναικείο ζήτημα. Αθήνα, Ο Πολίτης, ²1991, σελ. 270-274.
23 «ΛΑΛΩ: […] Φοβούμαι… Κάτι το πράσινο, κάτι τι μαύρο αγκαλιάζει την ψυχή μου…
Σαν το κισσό… Σαν το κισσό που αγκαλιάζει τους χαλασμένους τοίχους των σπιτιών…
Κισσός πλέκεται στην ψυχή μου… ή φείδι; Ποιος ξέρει;» Δ.Χ. Γουνελάς, «Εισαγωγή στα
τρία μονόπρακτα του Καζαντζάκη. Ξημερώνει», ό.π., σελ. 193.
24 Δ.Χ. Γουνελάς, «Εισαγωγή στα τρία μονόπρακτα του Καζαντζάκη. Ξημερώνει», ό.π.,
σελ. 194, 199.
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στο στενάχωρο αστικό περιβάλλον25. Το όραμα του νέου κόσμου παραπέμπει σε ένα άχρονο, εξιδανικευμένο, παγανιστικό παρελθόν ή σε ένα εξίσου
μακρινό μέλλον, αποκαθαρμένο από τους συμβιβασμούς και τις καθησυχαστικές πρακτικές του αστικού πολιτισμού, όπου οι φυσικοί και οι κοινωνικοί
νόμοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε ασυμφωνία και οι άνθρωποι αδυνατούν να εναρμονίσουν την εξωτερική τους ζωή με την εσωτερική26.
Η Λαλώ στέκεται μετέωρη και αναποφάσιστη ανάμεσα στους δύο
νόμους27. Ο ένας, ο φυσικός, ο νόμος της «φυσικής σεξουαλικότητας», απαιτεί να μην αντιφάσκεις με τον εαυτό σου, τα συναισθήματά σου, τα φυσικά
ένστικτα, ο άλλος, ο «κοινωνικός νόμος» του γάμου, απαιτεί την καθυπόταξη του ατόμου στις «υποχρεώσεις» που απορρέουν από τη συγγένεια,
«τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικότητας: κοινωνία ίσον συγγένεια»28.
Κανέναν δεν μπορεί να παραβιάσει χωρίς να προδώσει τον άλλον: «Όχι!
Τελείωσε! Ούτε ντροπή για την Χρυσούλα μου, ούτε ευτυχία για μένα...»29.
Παρακάμπτοντας τις λύσεις που θα ταίριαζαν σε μια αστική κοινωνία, όπως το διαζύγιο ή η μοιχεία, λύση στην οποία έχει καταφύγει η φίλη
της ηρωίδας, και που την ίδια εποχή τη φέρνουν στο προσκήνιο τα έργα
του ευρωπαϊκού βουλεβάρτου, ο Καζαντζάκης προκρίνει τη λύση που θα
επιφύλασσε η «γηραιά κοινωνία»: την αυτοκτονία30.
Η βία ενάντια στον εαυτό της, η αυτοκτονία δηλαδή, «είναι σύμφωνα
με τη λογική της ντροπής, δηλαδή της συστολής και του αυτοελέγχου»,
η μόνη λύση που απομένει στη γυναίκα που υποχωρεί στο άνομο πάθος,
25 Δ.Χ. Γουνελάς, «Εισαγωγή στα τρία μονόπρακτα του Καζαντζάκη. Ξημερώνει», ό.π.,
σελ. 190, 194.
26 Για τις πανθεϊστικές διαστάσεις της ιδεολογίας του Καζαντζάκη δες: Ιωάννα Παπαγεωργίου, Οι επιρροές στην πρώιμη θεατρική παραγωγή του Νίκου Καζαντζάκη από
τα ευρωπαϊκά ιδεολογικά ρεύματα 1906-1909, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1994, σελ. 5-8. Ο Α. Γλυτζουρής βρίσκει ομοιότητες
ανάμεσα στο όραμα του Γιατρού και εκείνο του Χάινριχ στη Βουλιαγμένη καμπάνα του
Χάουπτμαν, δες: Α. Γλυτζουρής, Πόθοι αετού και φτερά πεταλούδας, ό.π., σελ. 53-55.
Για τη λατρεία του ήλιου στους κύκλους των ελλήνων νεορομαντικών δες επίσης: Ε.Δ.
Ματθιόπουλος, Η Τέχνη Πτεροφυεί εν Οδύνη, ό.π., σελ. 314-320.
27 «ΛΑΛΩ: Ω! αν είνε αυτή η αγάπη, είνε μαρτύριο του κορμιού, είνε αποσύνθεση του
οργανισμού όλου, άγρια εξέγερση των ενστίκτων και των φυσικών νόμων από το ένα
μέρος, όλων των κοινωνικών νόμων από το άλλο… Πού είναι η αλήθεια; […] δεν ξέρω
ποια ’ναι η αμαρτία και ποια η αρετή…», Δ.Χ. Γουνελάς, «Εισαγωγή στα τρία μονόπρακτα του Καζαντζάκη. Ξημερώνει», ό.π., σελ. 199-200.
28 Ευθύμιος Παπαταξιάρχης, «Εισαγωγή. Από τη σκοπιά του φύλου: Ανθρωπολογικές
θεωρήσεις της σύγχρονης Ελλάδας», ό.π., σελ. 67-68.
29 Δ.Χ. Γουνελάς, «Εισαγωγή στα τρία μονόπρακτα του Καζαντζάκη. Ξημερώνει», ό.π.,
σελ. 208.
30 Την επισήμανση κάνει ο Γρηγόριος Ξενόπουλος στις κριτικές του για το Ξημερώνει,
δες Κ. Πετράκου, «Ένα εντυπωσιακό και ελπιδοφόρο ντεμπούτο: Ξημερώνει», ό.π., σελ.
126.
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ενώ ταυτόχρονα συνιστά την καλύτερη μαρτυρία ότι διατηρεί ακέραιη την
αίσθηση της τιμής της31.
Η Λαλώ είναι η πρώτη αν και όχι η τελευταία γυναίκα που ο Καζαντζάκης θα θυσιάσει στην προοπτική ενός καλύτερου κόσμου. Είναι ωστόσο η
πρώτη και τελευταία γυναίκα στη δραματουργία του που θα αναγγείλει
το ξημέρωμα της νέας εποχής, ένα ξημέρωμα που ακόμη αυτήν την εποχή
συμπεριλάμβανε και τις γυναίκες.
⁂
Το 1908 ο Παύλος Νιρβάνας, «ιντιβιντουαλιστής, από ιδιοσυγκρασία»
και επηρεασμένος αποφασιστικά από το ρεύμα ή το πνεύμα του αισθητισμού και της Παρακμής, γράφει τη Μαρία Πενταγιώτισσα,32 δραματοποιώντας «δανουντσικά», όπως επισημαίνει ο Κωστής Παλαμάς και άλλοι, το
ομώνυμο δημοτικό τραγούδι33. Συνεπής με τον εαυτό του και το αισθητικό
του credo, εμπνέεται από το πρώτο δίστιχο, τον «ύπατο προς την γυναικείαν καλλονήν έπαινο»:
Στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά
Και στο Χρισό κριάρια
Και στης Μαρίας την ποδιά
Σφάζονται παλλικάρια
και διασκευάζει τους υπόλοιπους, απειρόκαλλους στίχους, εκείνους που
καταγγέλλουν το παράπτωμα της αδελφοκτονίας και την ακόλαστη
ερωτική της ζωή34. Ο ωραιολάτρης συγγραφέας θα οδηγήσει στο θάνατο
την ηρωίδα του απαλλάσσοντάς την από το στίγμα μιας τέτοιας ατιμίας.
31 Έ. Αβδελά, Διά λόγους τιμής, ό.π., σελ. 139-140.
32 Το έργο παραστάθηκε το Σεπτέμβριο του 1908 στο θέατρο της Νέας Σκηνής με πρωταγωνίστρια τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Για την υπεράσπιση της «sensibilité individualisté»
και το αισθητικό credo του συγγραφέα δες: Παύλος Νιρβάνας, «Λίγα λόγια ακόμα»,
Ο Νουμάς, αρ. 308, Σεπτ. 1908, σελ. 6-7 και «Πέρα από το δράμα», Ο Νουμάς, αρ. 297,
25 Μάη 1908, σελ. 1-2. Δες επίσης: Παύλος Νιρβάνας, Φιλολογικά Απομνημονεύματα.
Αθήνα, Οδυσσέας, 1988 και Απόστολος Σαχίνης, «Ο Παύλος Νιρβάνας», Η πεζογραφία του αισθητισμού. Αθήνα, Εστία 1981, σελ. 246-283, Ε.Δ. Ματθιόπουλος, Η Τέχνη
Πτεροφυεί εν Οδύνη, ό.π., σελ. 254-286.
33 Κωστής Παλαμάς, «Πώς την τραγουδήσαμε τη Μαρία», Άπαντα, τ. Η΄, Αθήνα, [1966],
σελ. 472. Δες επίσης Πέτρος Ψηλορείτης [Ν. Καζαντζάκης], «Κριτικά Μελετήματα.
Παύλου Νιρβάνα: Μαρία Πενταγιώτισσα. Αφορμή από την έκδοσή της στη Νέα Ζωή»,
Νέα Ζωή, τ. ΣΤ΄, Οκτ.-Νοέμβρ. 1909, σελ. 51-55.
34 Ανδρέας Καρκαβίτσας, «Μαρία η Πενταγιώτισσα», Εστία, αρ. 771, 15 Αυγ. 1889, σελ.
97-101. Πρόκειται για το πρώτο γνωστό δημοσίευμα με θέμα το ομώνυμο τραγούδι
και με βιογραφικές πληροφορίες για τη Μαρία Πενταγιώτισσα. «Ο Καρκαβίτσας μας
ξύπνησε τον έρωτά της» γράφει το 1928 ο Κ. Παλαμάς, δες: Κ. Παλαμάς, «Πώς την
τραγουδήσαμε τη Μαρία», ό.π.
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Η δική του Μαρία γεννήθηκε είκοσι χρόνια πριν, μια νύκτα με θύελλα
και με αμφιλεγόμενη εξ αρχής ταυτότητα: αρσενικό, θηλυκό ή ξωτικό35. Ως
«ξωτικό», «νεράιδα», «μάγισσας γέννα» θα συνεχίσει τη ζωή της, «σημαδιακή» και «δακτυλοδεικτούμενη»36. Είναι πεντάμορφη με μάτια γοργόνας
που παραλύουν τη θέληση των ανδρών και ελκύουν ως μαγνήτες τον πόθο
τους και συνεπώς το μίσος των γυναικών. Ξελογιάζει παντρεμένους και
ελεύθερους και σπέρνει, άθελά της, το θάνατο και την τρέλα. Η Μαρία δεν
ντύνεται, δεν περπατά, δεν μιλά σαν τις άλλες γυναίκες. Χωρίς φρόνηση
και ταπεινοσύνη αρνείται την προοπτική του γάμου. Το σπίτι δεν τη χωρά,
τριγυρίζει μονάχη στις ρεματιές, στους λόγγους και τα ποτάμια και επιδεικνύει γεμάτη αισθησιασμό τις χάρες του κορμιού της. Όλα αυτά στο πρώτο
μέρος37. Γιατί ο Νιρβάνας διχοτομεί το δράμα του, κατ’ αντιστοιχία, αλλά
όχι όμοια, με το δημοτικό τραγούδι. Από την ένατη και τελευταία σκηνή
του δεύτερου μέρους η Μαρία δεν είναι πια η ίδια. Συνειδητοποιεί, αποδέχεται και ομολογεί τον έρωτά της για τον Ποθητό38, όταν αυτός σκοτώνει τον
Θανάση, τον αντεραστή του, και ξαφνικά αρχίζει να ντρέπεται για το αδιάντροπο βλέμμα των αντρών, τη σεξουαλική επιθυμία που νιώθει να επιζεί
και μετά το θάνατό τους39. Ο έρωτας του Ποθητού θα εξημερώσει την άγρια
φύση της και θα την «ενοικίσει»40.
Η δράση θα μεταφερθεί από τον εξωτερικό χώρο στο σπίτι, και η Μαρία
δεν θα είναι πια αυτή που ξέραμε. Η ίδια το δηλώνει πολλές φορές: «Δεν
είμαι τώρα πια η Μαρία όπως μ’ ήξερες. Ήτανε μια Μαρία... Πια δεν είναι»,
«Δεν είμαι πια η Μαρία η Πενταγιώτισσα. Η σκλάβα σου είμαι. Η σκλάβα
της αγάπης....»41. Η ενοίκισή της όμως θα μείνει ατελής.
Η Μαρία θα οδηγηθεί στο γάμο μέσα από το θάνατο.
Οι νυκτερινές επισκέψεις του Ποθητού στο σπίτι της θα γίνουν αντιληπτές και θα ξεσηκώσουν την οργή και το μίσος των συγχωριανών της, οι
35 «Σήκωσε η μαμμή το μωρό μέσα στις αστραπές. “Μωρέ τι είναι της λέω; Αρσενικό, κορίτσι για… ξωτικό;”», Παύλος Νιρβάνας, Μαρία Πενταγιώτισσα, ό.π., σελ. 164.
36 Π. Νιρβάνας, Μαρία Πενταγιώτισσα, ό.π., σελ. 165.
37 Όλο το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέχρι και την όγδοη σκηνή διαδραματίζεται σε
εξωτερικούς χώρους και η έμφαση δίνεται στην ξεχωριστή φύση της Μαρίας.
38 «Εσύ είσαι η πρώτη μου αγάπη, πιο πρώτη κι’ απ’ την πρώτη κι’ από τη στερνή πιο
υστερνή. Μια φορά με γέννησε η μάννα μου, μα τώρα πρωτονοιώθω πως γεννήθηκα»,
Π. Νιρβάνας, Μαρία Πενταγιώτισσα, ό.π., σελ. 223.
39 «… μια συχασία σαν νάνοιωσα. Τα μάτια τα μισανοιγμένα, σαν να μ’ έβλεπαν μ’ αδιαντροπιά αντρίκια μου φανήκανε. […]. Λες και ήθελε στανιό μου να με σύρη απλόνοντας τα χέρια του, στην αγκαλιά του να με σφίξη αδιάντροπα. Κι’ ανατρίχιασα κ’
έφυγα», Π. Νιρβάνας, Μαρία Πενταγιώτισσα, ό.π., σελ. 257.
40 Δανείζομαι τον όρο και το θεωρητικό σχήμα από τη Νόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου,
«“Γυναίκες εξωτικές” και “γυναίκες οικόσιτες”. Σκέψεις για τις ιδεολογικές εκκρεμότητες
του “μέσα” και του “έξω”», Ανθρωπολογικά για το γυναικείο ζήτημα, ό.π., σελ. 281-320.
41 Π. Νιρβάνας, Μαρία Πενταγιώτισσα, ό.π., σελ. 258 και 261 αντίστοιχα.
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οποίοι θα σκοτώσουν τον αγαπητικό της και θα βάλουν φωτιά στο σπίτι
της. Η ηρωίδα σε μια τελευταία επίδειξη δύναμης θα πιει φαρμάκι και
μέσα στην κόλαση της φωτιάς θα ζητήσει να διαλαλήσουν πως η Μαρία η
Πενταγιώτισσα στεφανώθηκε τον καλό της42.
Ο Νιρβάνας δεν αξιοποιεί μόνο τον πατροπαράδοτο μύθο της Πεντάμορφης. Αξιοποιεί και τη χωρο-σεξουαλική “γλώσσα” που χρησιμοποιεί ο
παραδοσιακός πολιτισμός για να προσδιορίσει την κοινωνική οργάνωση
στην παραδοσιακή ελληνική κοινωνία, με βάση τον ιδεολογικό προσδιορισμό των φύλων. Ο κόσμος του έξω συναρτάται με τον κόσμο του μέσα και
μεσολαβητής των δύο κόσμων είναι ο άντρας: «δαμαστής του άγριου έξω
και διά του γάμου κυρίαρχος του μέσα κόσμου»43.
Στο δεύτερο μέρος η Μαρία θα συμμορφωθεί στην επιθυμία του Ποθητού και αυτό θα τη μετουσιώσει από εξωτική γυναίκα σε οικόσιτη: «Γιατί να
είσαι έτσι Μαρία; Λουλούδι μες στον κάμπο, να σε βλέπουνε όλα τα μάτια;
Μες στη γλάστρα την κρυφή, στο απόμερο παραθυράκι, μες στον ήσκιο
της αυλής, τριανταφυλλιά να σε είχα να σε πότιζα και μονάχα τα μάτια μου
να σ’ έβλεπαν»44.
Η αναφορά στα λουλούδια δεν είναι τυχαία. Την ίδια ακριβώς περίοδο
στη κριτική του για το δράμα της Καλλιρρόης Παρρέν Η Νέα Γυναίκα,
ο Νιρβάνας εξομοιώνει το «θηλυκόν ζήτημα» με «ζήτημα άνθινον», άρα
ανύπαρκτο45. Εκεί, οι γυναίκες ταυτίζονται με τα λουλούδια και η Ποίηση
θεωρείται ως η μόνη αρμόδια να μιλήσει για αυτές. Η μόνη που μπορεί
να τις υπερασπιστεί από «τας ψυχρότητας και τας ανευλάβειας του ορθού
λόγου», μέσω του οποίου η Παρρέν επιδίωξε να σπάσει τα δεσμά της
δουλείας, η οποία, κατά τον Νιρβάνα, υπήρξε ως τώρα ο ωραιότερος τίτλος
και η μεγαλύτερη δύναμη της γυναίκας46. Στο ίδιο κείμενο ο συγγραφέας
διαβεβαιώνει ότι κανείς «δεν θα καταργήσει τα θερμοκήπια των παλιών
καλών καλών ημερών. Και τα έξοδα της θερμάνσεως θα τα καταβάλλει
πάντοτε η λατρεία του άρρενος»47.
Ωστόσο, είτε ως λουλούδι του κάμπου είτε ως τριανταφυλλιά της αυλής,
εξωτική ή οικόσιτη, και με τις δυο ταυτότητες η Μαρία παραβίασε τον ηθικό
κώδικα τιμής. Η γέφυρα που στήνει ο Νιρβάνας ανάμεσα στην παράδοση
και το νεωτερισμό θεμελιώνεται με μια ακόμη θυσία στους παλιούς θεούς
42 Π. Νιρβάνας, Μαρία Πενταγιώτισσα, ό.π., σελ. 263.
43 Ν. Σκουτέρη-Διδασκάλου, «“Γυναίκες εξωτικές” και “γυναίκες οικόσιτες”. Σκέψεις για
τις ιδεολογικές εκκρεμότητες του “μέσα” και του “έξω”», ό.π., 314, 318-319.
44 Π. Νιρβάνας, Μαρία Πενταγιώτισσα, ό.π., σελ. 223.
45 Π. Νιρβάνας, «Το δράμα της Καλλ. Παρρέν», Τα Άπαντα, Αθήνα, Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, τ. 4ος, σελ. 314-317. Το άρθρο πρωτοδημοσιεύτηκε στα Παναθήναια, τ. ΙΕ΄, 1907,
σελ. 25-26.
46 Π. Νιρβάνας, «Το δράμα της Καλλ. Παρρέν», ό.π., σελ. 314.
47 Π. Νιρβάνας, «Το δράμα της Καλλ. Παρρέν», ό.π., σελ. 316.
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που θέλουν τις γυναίκες βασίλισσες του οίκου και την κοινωνία ακοίμητο
φρουρό της τιμής τους.
⁂
Η Μυριέλλα του Δ.Π. Ταγκόπουλου (1919), με την οποία θα κλείσω,
μπορεί να διαβαστεί και ως σχόλιο στις υποθέσεις τιμής που είδαμε. Ένα
δράμα που ακολουθεί τις δραματουργικές συμβάσεις του «έργου με θέση»,
μάλλον άτεχνο και σίγουρα το λιγότερο νεωτερικό σε σχέση με τα προηγούμενα48, μπορεί να διαβαστεί ως συνέχεια, αν όχι ως έμμεση απάντηση
στο Ξημερώνει. Αν η ηρωίδα του Καζαντζάκη καλωσορίζει το ξημέρωμα
μιας νέας εποχής, η ηρωίδα του Ταγκόπουλου αποχαιρετά τις οπισθοδρομικές κοινωνικές αντιλήψεις της παλιάς49. Ο εκδότης του Νουμά, όπως και
η Παρρέν50, χρησιμοποιεί τις ψυχρότητες και τις ανευλάβειες του ορθού
λόγου για να διακηρύξει την πίστη του στον αστικό πολιτισμό και στην
ορθολογική διευθέτηση των προβλημάτων του γάμου από το αστικό
κράτος και τις εξατομικευμένες συνειδήσεις των πολιτών του, αντρών και
γυναικών.
Η Μυριέλλα είναι επίσης μια «ξεχωριστή φύση», είναι μια νέα γυναίκα
που έχει εγκαταλείψει το σύζυγό της, επικαλούμενη ασυμφωνία χαρακτήρων, και στη συνέχεια εγκαταλείπει και το σπίτι του πατέρα της για να
ζήσει μόνη και οικονομικά ανεξάρτητη51. Και όχι μόνο αυτό. Ο πατέρας είχε
σκοτώσει τη μητέρα της για λόγους τιμής και συμμετέχει ενεργά στην εκδίκαση παρόμοιων εγκλημάτων υπερασπιζόμενος τη λογική τους. Η κόρη
του θα αμφισβητήσει το περιεχόμενο της τιμής που αποτελούσε το αξιακό
υπόβαθρο που οδηγούσε στη διάπραξη των εγκλημάτων τιμής και στη
νομιμοποίησή τους. Θα αμφισβητήσει ευθέως τα συναισθήματα (της ντροπής και της προσβολής), που προβάλλει ο πατέρας ως κίνητρο δράσης για
το έγκλημά του, καθώς και τα συναισθήματα και τις αξίες που επικαλούνται οι ένορκοι για να αθωώσουν τους δράστες των εγκλημάτων τιμής52.
48 Για τη δραματουργία του Δ.Π. Ταγκόπουλου δες: Αντώνης Γλυτζουρής, «Ο Δ. Π. Ταγκόπουλος και το πρόβλημα του ρεαλισμού στη νεοελληνική δραματουργία των αρχών του
αιώνα», Τα Ιστορικά, τ. 18, τχ. 35, Δεκ. 2001, σελ. 335-350.
49 Το έργο τελειώνει, σε αντίθεση με το Ξημερώνει, με τα κύρια πρόσωπα του έργου να
θαυμάζουν την «όμορφη δύση» και με την αισιοδοξία ότι ακολουθεί το ξημέρωμα της
καινούριας μέρας που ευαγγελίστηκε η Λαλώ. Δες: Δ.Π. Ταγκόπουλος, Μυριέλλα, ό.π.,
σελ. 122.
50 Για τον Ταγκόπουλο ως εκδότη του Νουμά (1903-1924) και για τις ιδεολογικές και αισθητικές θέσεις του περιοδικού δες: Ε.Δ. Ματθιόπουλος, Η Τέχνη Πτεροφυεί εν Οδύνη, ό.π.,
σελ. 472-479. Δες ακόμη: Δημήτριος Π. Ταγκόπουλος, Φιλολογικά Πορτρέτα. Αθήνα,
Οδυσσέας, 1988.
51 Δ.Π. Ταγκόπουλος, Μυριέλλα, ό.π., σελ. 114-115.
52 Το ζήτημα διατρέχει όλο το έργο για να επιλυθεί οριστικά στο τέλος: «ΡΥΠΑΣ: Η Δικαι-
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Τα υπόλοιπα πρόσωπα του έργου θα πλαισιώσουν τους δύο χαρακτήρες και θα χρησιμοποιηθούν από το συγγραφέα για να προτείνει, μέσα από
τις δικές τους οικογενειακές υποθέσεις, την απονομιμοποίηση της παραδοσιακής συλλογικής έννοιας της τιμής, το διαχωρισμό της από τη βία, τη
σεξουαλικότητα και την ταυτότητα του φύλου. Την ανασυγκρότηση του
θεσμού των ορκωτών κακουργιοδικείων από την πολιτεία και την αναδιαμόρφωση των έμφυλων και οικογενειακών σχέσεων53.
Οι ιδεολογικές προκηρύξεις του Ταγκόπουλου μας απομακρύνουν τόσο
από τους δραματουργικούς πειραματισμούς όσο και από τις παλινδρομήσεις και τις αμφιθυμίες που χαρακτηρίζουν τις θέσεις των διανοούμενων
στις αρχές του αιώνα. Η δική του ηρωίδα, φερέφωνο των διεκδικήσεων του
γυναικείου κινήματος της εποχής, αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα
στις θυσιασμένες γυναίκες της προηγούμενης δεκαετίας και τις φεμινίστριες της επόμενης54.
Σε κάθε περίπτωση, ο προβληματισμός των συγγραφέων σχετικά με
τα «εγκλήματα τιμής» και η απόπειρα να επανεξετάσουν το περιεχόμενο
της γυναικείας τιμής λειτουργεί ως μεταφορά για την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας στη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία. Η δραματουργική
επεξεργασία της «τιμής» αντανακλά τις ρωγμές που είχε επιφέρει στην
έννοια της συλλογικής ταυτότητας ο αστικός εκσυγχρονισμός και καταγράφει την κάθε άλλο παρά ευθύγραμμη και ομοιογενή πορεία της χώρας
προς τη νεωτερικότητα.
•

οσύνη με δικαίωσε για την πράξη μου και η κοινωνία με χειροκρότησε…. Κ’ έρχεσαι
εσύ, ύστερ’ από είκοσι χρόνια να… ΜΥΡΙΕΛΛΑ: Κι’ έρχουμαι εγώ, το παιδί σας, ύστερ’
από είκοσι χρόνια, ναι, έρχουμαι ν’ αναθεωρήσω τη δίκη σας και να σας καταδικάσω,
πατέρα…», Δ.Π. Ταγκόπουλος, Μυριέλλα, ό.π., σελ. 121. Ο συγγραφέας παίρνει ακόμη
πιο ριζοσπαστική θέση από αυτήν που διακήρυξε την ίδια περίπου εποχή ο Γ. Ξενόπουλος στο μυθιστόρημά του Η τιμή του αδελφού. Σύμφωνα, ωστόσο, με την Ε. Αβδελά θα
πρέπει να περιμένουμε τη μεταπολεμική εποχή για να αμφισβητηθεί η κοινωνική ηθική
που σχετίζεται με τα «εγκλήματα τιμής» και να αλλάξει η ποινική τους διαχείριση. Δες:
Ε. Αβδελά, «“Αι καρδιαί των κ. ενόρκων”: συναισθήματα και αξίες στην απονομή της
ποινικής δικαιοσύνης», Διά λόγους τιμής, ό.π., σελ. 145-195.
53 Κύριος φορέας αυτών των απόψεων, εκτός από την πρωταγωνίστρια, είναι ο Μάρκος
Φιλίδης, θύμα μοιχείας ο ίδιος, προβάλλεται από τον συγγραφέα ως πρότυπο. Κοντά
στον Φιλίδη και η φίλη της Μυριέλλας, η Φρόσω. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, του
πατέρα της Μυριέλλας, συμπαρατάσσονται η θεία Ελπινίκη και το ζεύγος Καλλικράτη.
54 Βάλτερ Πούχνερ, «Παλαμικά: Α΄ Θάνατος του παλληκαριού. Β΄ Τρισεύγενη», Φιλολογικά Ανάλεκτα. 5 Μελετήματα. Αθήνα, Καστανιώτης, 1995, σελ. 240.

Εαυτός, ρόλος και ταυτότητα.
Μια φαινομενολογική προσέγγιση της θεατρικής σχέσης
Γιώργος Π. Πεφάνης

«Nos rôles sont toujours futures»
Jean-Paul Sartre1

Το ερώτημα «ποιος είμαι» αποτελεί τη λυδία λίθο της φιλοσοφικής σκέψης
και της θεατρικής δημιουργίας σε πολλές κεντρικές εκφάνσεις τους, συνοδεύοντας την αναζήτηση μιας ταυτότητας. Οι ταυτότητες στο θέατρο
παραπέμπουν σε μια δυνητικότητα ή σε μια ελλειπτικότητα σχηματισμών.
Αυτό συμβαίνει διότι η σκηνή συγκροτείται από τη συνάντηση δύο προσώπων, η οποία, στη σκέψη του Martin Buber, αποτελεί μια εντελώς ιδιαίτερη
διάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης2 και διαμορφώνει μια πρόσωπο προς
πρόσωπο σχέση που χαρακτηρίζεται από τον Levinas ως μη αναγώγιμη σε
άλλες αρχές.3
Αυτή η συνάντηση όμως δύο προσώπων δεν συγκροτεί μια απλή δυάδα
υποκειμένων (λ.χ. ενός ηθοποιού και ενός θεατή), αφού η συναλλαγή τους
διαμεσολαβείται πάντα από τη γλώσσα και τους θεσμούς, από κανονιστικά
πρότυπα και θεατρικές συμβάσεις, ο χαρακτήρας των οποίων είναι ιστορικός και κοινωνικός και υπερβαίνει σαφώς την οπτική των δύο προσώπων
που εμπλέκονται στη συναλλαγή. Εντούτοις ο έτερος της δυάδας είναι
απαραίτητος για τη συγκρότηση του υποκειμένου που είμαι εγώ ή, με τα
λόγια του Ricœur, «η ετερότητα δεν προστίθεται έξωθεν στην εαυτότητα,
αλλά… ανήκει στο νοηματικό περιεχόμενο και στην οντολογική συγκρότησή της».4 Επομένως, ο άλλος αποτελεί όρο sine qua non στη συγκρότηση του εγώ, αλλά και οι δύο υπερβαίνουν την απλή δυάδα, επειδή παρεμβάλλεται ανάμεσά τους ένα ισχυρό πολιτισμικό ίζημα που τους συνέχει
αδιάλυτα. Το ίζημα αυτό είναι μια ανεξάντλητη παρακαταθήκη στοιχείων
1
2
3
4

Jean-Paul Sartre: Critique de la raison dialectique I. Théorie des ensembles pratiques,
Gallimard, Paris 1960, σ. 72.
Martin Buber: Το πρόβλημα του ανθρώπου, Γνώση, Αθήνα 1987.
Emmanuel Levinas: Ολότητα και άπειρο, Εξάντας, Αθήνα 1989, σσ. 91-93.
Paul Ricœur: Ο εαυτός ως άλλος, Πόλις, Αθήνα 2008, σ. 412.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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και συνάμα μια σύνθετη διαδικασία ανάπλασης και ενεργοποίησης των
στοιχείων αυτών, κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο και ποτέ με ταυτόσημα
αποτελέσματα.5 Περιλαμβάνει τους τρόπους σκέψης και διαβούλευσής
μας, τις εμπειρίες, τις μνήμες και τα τοπία συναισθημάτων όπου έχουμε
κατοικήσει, τις ιστορικές αποταμιεύσεις και τις πολιτισμικές επενδύσεις
μας, τη βιβλιοθήκη που έχουμε (άμεσα ή έμμεσα) αφομοιώσει και τους
θεσμούς που έχουμε ενστερνισθεί, τις ιδεολογίες, τα υποσυνείδητα περιεχόμενα, τις εμμονές και τις πνευματικές έξεις μας.
1α. Η αφηγηματική και η εθική συνιστώσα στην κατανόηση του εαυτού
Αλλά ο εαυτός και ο άλλος υπερβαίνουν τη δυάδα και για έναν
επιπλέον, πολύ ουσιαστικό λόγο: η νοηματοδότηση του εαυτού μας προϋποθέτει τη σύλληψη του βίου μας μέσα από μία αφήγηση. Το γεγονός ότι
ερμηνεύουμε τη ζωή μας ως μια ιστορία, ότι την τοποθετούμε σε διαδοχικά σκηνικά δεν είναι ένα προαιρετικό συμπλήρωμα, αλλά μια βαθύτερη επιτελεστική ανάγκη, στο μέτρο που σε κάθε αφήγηση εξυπακούεται
ένα λανθάνον ή πραγματικό ακροατήριο. Με τα λόγια του Richard Kearney: «η αυθεντική αφήγηση είναι πάντοτε “καθ’ οδόν προς τον άλλον”».6
Για να κατανοήσω τι συμβαίνει με τον εαυτό μου σε αυτήν τη σκηνή που
βρίσκομαι τώρα θα πρέπει να έχω σχηματίσει μιαν αντίληψη για το πώς
συγκροτήθηκε αυτή η σκηνή, για το πώς έγινα αυτό που έγινα και για το
πού πηγαίνω. Το χαϊντεγγεριανό in-der-welt-sein έχει μια αναπόδραστη
χρονική δομή με μελλοντική κατεύθυνση, όπως το σαρτρικό υποκείμενο
είναι μια προβολή ή ο ρικεριανός εαυτός συγκροτείται στην αφηγηματική
βάση του «και μετά».7 Επομένως, αυτό που νοηματοδοτούμε ως εαυτό,
ως εσωτερική και αυτοπαθή οντότητα, είναι η διηθημένη απόρροια μιας
σειράς ερωτημάτων και πρόσκαιρων απαντήσεων που τίθενται στο πλαίσιο μιας συνεκτικής αφήγησης.
1β. Από τον εαυτό στον ρόλο και την ταυτότητα και αντιστρόφως
Με τις σκέψεις αυτές οδηγούμαστε στις τρεις έννοιες ενός διανύσμα5

6
7

Στη συνάφεια αυτήν εντάσσεται και η σκέψη του Denis Guénoun για τις ανθρώπινες
συναντήσεις ως πυρήνα του θεάτρου: «Το θέατρο στην ουσία του είναι η ενεργοποίηση
του ερωτήματος για τη συνάντηση». Βλ. Denis Guénoun: L’exhibition des mots et autres
idées du théâtre et de la philosophie, Circé, Belfort 1998, σσ. 102-103.
Richard Kearney: Ξένοι, θεοί και τέρατα, Ίνδικτος, Αθήνα 2006, σ. 378.
Martin Heidegger: Είναι και χρόνος, Δωδώνη, Αθήνα-Γιάννινα 1985, Μέρος ΙΙ, κεφ. 3,4,
Jean-Paul Sartre: L’être et le néant, Gallimard, Paris 1986, Paul Ricœur: Temps et récit,
3 τόμοι, Seuil, Paris 1983-1985 και Ο εαυτός ως άλλος, ό.π. Σε αυτήν τη φιλοσοφική
γραμμή μπορεί να συμπεριληφθεί και η ενότητα της ζωής και η έννοια της παράδοσης
από τον Alasdair MacIntyre: After virtue, University of Notre Dame Press, Notre Dame
2007 (11981), κυρίως σσ. 204-225.
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τος που θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε στο μελέτημα αυτό: τον εαυτό,
τον ρόλο και την ταυτότητα. Εάν ο εαυτός αποτελεί την πιο ρευστή έννοια
με την οποία προσπαθούμε να προσδιορίσουμε ένα πρόσωπο, και ο ρόλος
είναι η σύλληψη του εαυτού σε μια συγκεκριμένη σκηνή του καθημερινού
βίου, τότε η ταυτότητα αποτελεί το πιο σταθερό, αλλά όχι και αμετάβλητο,
σύστημα γνωρισμάτων και σχέσεων που διέπουν τον εαυτό. Με άλλα
λόγια, ο εαυτός συγκροτεί σταδιακά την ταυτότητά του μέσω των ρόλων
που αναλαμβάνει ενώπιον των άλλων. Αυτή είναι η μία τροχιά του διανύσματος. Η δεύτερη τροχιά έχει αντίστροφη διεύθυνση. Διότι, όπως είπαμε,
οι ταυτότητες δεν διαθέτουν αμετάβλητα γνωρίσματα, ούτε αναλλοίωτες
σχέσεις. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε αντιστρόφως και να παρατηρήσουμε ότι μια σχηματισμένη ταυτότητα ενδέχεται να γνωρίσει την αμφισβήτηση των γνωρισμάτων της ή και τη διασάλευση των σχέσεών της.
Αυτό συνεπάγεται μια φάση κρίσης, κατά την οποία είτε θα επανεπιβεβαιωθεί η ταυτότητα είτε θα αποδιαρθρωθεί και θα επιστρέψει στη διασπορά
των ρόλων (από τους οποίους είχε συγκροτηθεί). Η επιστροφή στους
ρόλους συνεπάγεται με τη σειρά της είτε τη συγκρότηση μιας νέας ταυτότητας (με μια νέα σύνθεση ή και αλλαγή των ρόλων) είτε την επιστροφή
στη ρευστότητα του εαυτού.
2α. Ο κόσμος του εαυτού
Προτού προχωρήσουμε στη σκιαγράφηση αυτού του διανύσματος κατά
τη συγκρότηση μιας θεατρικής σχέσης, θα ήταν σκόπιμο να προσδιορίσουμε ξεχωριστά τις τρεις στιγμές του διανύσματος, να προσπελάσουμε
δηλαδή τις έννοιες του εαυτού, του ρόλου και της ταυτότητας, ώστε να
μπορέσουμε στη συνέχεια να τις εντάξουμε στη διανυσματική σχέση και
στη θεατρική σκηνή.
Ο εαυτός έχει πολλά πρόσωπα και παρουσιάζει κάθε φορά εκείνο που
του ζητάμε να προβάλλει. Η εκφορά του ερωτήματος «ποιος είμαι» μπορεί
να λάβει τη μορφή λ.χ. του «ποιος μιλά» και θα μας κατευθύνει σε μια
φιλοσοφία του γλωσσικού υποκειμένου. Μπορεί επίσης να λάβει τη μορφή
του «ποιος πράττει», του «ποιος αφηγείται τον εαυτό του» ή του «ποιος
είναι το ηθικό υποκείμενο μιας τελεολογικής σκόπευσης ή μιας κανονιστικής αρχής», οδηγώντας μας εκ νέου στις περιοχές της πραξεολογίας, της
αφηγηματολογίας και της ηθικής, αντιστοίχως. Μπορεί βεβαίως να πάρει
και την πλέον θεατρική μορφή του «ποιος είμαι απέναντί σου». Η ερωτηματική αυτή μορφή μας οδηγεί κατ’ ευθείαν στην καρδιά της θεατρικής
σχέσης, όπου ο εαυτός μπορεί να υπερβαθεί, (όχι όμως και να καταργηθεί),
μέσω μιας δυναμικής σχέσης με τον άλλον. Η πολλαπλότητα του εαυτού
είναι επομένως η πρώτη ασφαλής διαπίστωση που μας προσφέρει η φιλο-
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σοφική διαβούλευση περί ανθρώπου, αλλά και το ίδιο το θέατρο, η κατ’
εξοχήν τέχνη της μεταμφίεσης και της πολλαπλότητας. Το μείζον ανθρώπινο χαρακτηριστικό για τον Daniel Sibony είναι η δύναμη του ερμηνεύειν,
να ξαναπαίζει μια σκηνή με τους όρους μιας άλλης σκηνής.8 Ο άνθρωπος
είναι ένα αυτοερμηνευόμενο ζώο (self-interpreting animal), όπως το θέτει
ο Taylor,9 στον βαθμό που ισχύουν τα πέντε αυτά κριτήρια: (α) βρίσκεται
σε έναν εναγώνιο κύκλο ερμηνείας ως προς το ίδιο του το είναι, (β) τελεί
σε μια ακατάπαυστη διεργασία ερμηνείας των πράξεων και του εαυτού του
(γ) καταφάσκει τόσο τη διάσταση της εσωτερικότητας και του βάθος του
υποκειμένου, όσο και (δ) την τοποθέτηση προς το αγαθό, ενώ (ε) εκπτύσσεται συχνά σε μια συνεκτική αφήγηση.
2β. Η πολυσχιδία των ρόλων
Μετατοπίζοντας την προβληματική μας από τον εαυτό στον ρόλο,
μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι διατηρούνται και εδώ τα παραπάνω
χαρακτηριστικά του εαυτού, αλλά σε μια συλλογική βάση. Ο ρόλος είναι
μία σκηνή, μία παράσταση ή αλλιώς ένα πεδίο ενσάρκωσης των πολιτισμικών υποδειγμάτων, των στάσεων και των αξιών που το εκάστοτε κοινωνικό περιβάλλον φαντάζεται και σχεδιάζει, σχεδιάζοντας έτσι τις προσήκουσες ή τις εφικτές δράσεις που θα αναπτυχθούν στο εσωτερικό του. Με
άλλα λόγια, ο ρόλος είναι προϊόν του συλλογικού εκείνου σχεδιασμού
που περιλαμβάνει τόσο τη φαντασία, όσο και την ηθική και την πολιτική.
Επειδή όπως τίποτα σε αυτά τα τρία πεδία (της φαντασίας, της ηθικής και
της πολιτικής) δεν είναι απολύτως προβλέψιμο ή καθορισμένο, οι σχέσεις
που προϋποθέτει ή και συνεπάγεται ένας ρόλος δεν είναι ούτε κλειστές
ούτε ανοιχτές, αλλά σχετικά κλειστές ή σχετικά ανοιχτές. Θα λέγαμε ότι,
υπό το πρίσμα της διαδραστικής ανάλυσης, οι ρόλοι δεν υπαγορεύονται,
ούτε εκτελούνται, αλλά αρθρώνονται μάλλον μέσω μιας συγκροτησιακής
επιτέλεσης και ενώπιον άλλων αντίστοιχων ρόλων («self other» roles).10 Η
συγκεκριμένη οπτική της διαμόρφωσης των ρόλων ενώπιον των ρόλων,
που απορρίπτει τον αυστηρό επικαθορισμό των ρόλων, παρουσιάζει ενδιαφέρουσες αναλογίες προς τη θεατρική σχέση, όπου οι ρόλοι δεν ανατίθενται απλώς αλλά, βάσει του υπάρχοντος υλικού, χτίζονται στις δοκιμές
έτσι ώστε να αποτελούν συνάρτηση των άλλων ρόλων.
8

Daniel Sibony: «Grand témoin», στο Colloque International de Rennes: Mises en scène
du monde, Les solitaires intempestifs, Besançon 2005, (σσ. 243-255), σ. 244.
9 Charles Taylor: Philosophical Papers, 2 τόμοι, Cambridge University Press, Cambridge
1985, τόμ. Ι, Human Agency and Language, κεφ. ΙΙ, σ. 45.
10 Rulf Turner: «Role-Taking: Process Verses Conformity», στο A. Rose (ed.): Human
Behavior and Social Processes. Houghton Mifflin, Boston 1962, σσ. 20 40.
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2β1. Το μύθευμα του «φυσικού» ρόλου και η αρνητικότητα της συνείδησης
Η ανοιχτότητα προς τον εαυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στην
υπόθεση ότι η επιτέλεση του ρόλου είναι τόσο πιο επιτυχημένη, όσο ο
ρόλος συγκλίνει (χωρίς απαραίτητα να συμπίπτει) με τον εαυτό.11 Αλλά
εάν δεχθούμε ότι ο ρόλος «ταιριάζει» σε κάποιον, όπως λ.χ. ταιριάζει ένα
ρούχο στο σώμα του, τότε φαίνεται ότι συρρικνώνουμε τα όρια του εαυτού
και του ρόλου, αποδίδοντάς τους μονοσήμαντα κατηγορήματα. Εξάλλου,
η εμπειρία από την θεατρική πρακτική σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να
εξασφαλίσει τα εχέγγυα για μια τέτοια υπόθεση: τίποτα δεν εγγυάται ότι
ο ρόλος του μοχθηρού μπορεί να παιχτεί καλύτερα από έναν μοχθηρό
ηθοποιό ή ότι ο κόντρα ρόλος δεν μπορεί να αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα στην υποκριτική. Το πρόταγμα σύγκλισης ρόλου και εαυτού προϋποθέτει σιωπηλά την αναγωγή μιας κάποιας «φυσικότητας» σε γενική
αρχή υποκριτικής. Το έδαφος του φυσικού ρόλου είναι πολύ ολισθηρό και
κρύβει τουλάχιστον δύο παγίδες: εάν ο ρόλος είναι φυσικός, (α) εγκαθιδρύεται μια υπερβατική τάξη πραγμάτων που διασχίζει τις κοινωνίες και
τις εποχές, καθιστώντας ανιστορική κάθε ανθρώπινη ενέργεια και (β) ο
φυσικός ρόλος προϋπάρχει των επιτελέσεών του και μπορεί να λειτουργήσει ανεξαρτήτως αυτών. Όμως, ένας προϋπάρχων ρόλος δεν θα μπορούσε
να είναι ανοιχτός προς τον εαυτό, ει μη μόνο εάν και ο εαυτός είναι επίσης
φυσικός, ήτοι δεδομένος έξω από τα πολιτισμικά πλαίσια και καθορισμένος με μονοσήμαντο τρόπο – όπερ άτοπο.
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνούμε τη στοιχειώδη οντολογική σχέση που
συνδέει τον ηθοποιό με τον ρόλο του: το γεγονός πως έχω συνείδηση
ότι ο εαυτός μου παίζει έναν ρόλο μου απαγορεύει την ταύτιση με τον
ρόλο. Έχω συνείδηση του ρόλου μου σημαίνει, με έναν ριζικό τρόπο, ότι
δεν ταυτίζομαι με τον ρόλο, ότι δεν είμαι ο ρόλος αυτός. Κάθε ρόλος μου,
ως εκ τούτου, «είναι μια “παράσταση” τόσο για τους άλλους, όσο και
για μένα», σημειώνει προσφυώς ο Sartre, «πράγμα που σημαίνει πώς δεν
μπορώ να είμαι αυτό το υποκείμενο παρά μόνο ως παράσταση. Ωστόσο,
αν το παριστώ, δεν το είμαι, είμαι χωρισμένος από αυτό, χωρισμένος από
ένα τίποτε, κι όμως αυτό το τίποτε με απομονώνει από αυτό, δεν μπορώ
να είμαι, δεν μπορώ παρά να παίζω κάνοντας πως το είμαι…».12 Αυτό το
τίποτε απασχολεί σε μια ανάγνωση του Diderot και τον Lacoue-Labarthe,
καθώς προσπαθεί να περιγράψει το αληθινό «παράδοξο» στη θεμελιώδη
μιμητική προδιάθεση του ανθρώπου: «για να κάνω ή να μιμηθώ οτιδή11 David D. Franks: «Role» στο George Ritzer, The Blackwell Encyclopedia of Sociology,
Blackwell, Oxford 2007, (σσ. 3953-3956), σ. 3955.
12 Jean-Paul Sartre: L’être et le néant, ό.π., σ. 96.
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ποτε –για να (ανα)παραστήσω ή να (ανα)παραγάγω οτιδήποτε, με το πιο
ισχυρό νόημα του όρου– πρέπει να μην είμαι τίποτα αφ’ εαυτού, να μην
έχω τίποτα προσίδιο…».13 Αυτό που προσιδιάζει στον άνθρωπο, σχολιάζει
ο Esa Kirkkopelto, είναι μία κάποια πηγαία «ανοικειότητα» (impropriété)
που τον καθιστά ικανό να αναπαριστά τα πάντα.14 Ανάμεσα σε εμένα και
στον ρόλο που αναλαμβάνω δεν υπάρχει το μηδέν, όπως προκύπτει από
το μύθευμα του φυσικού ρόλου, αλλά ο εαυτός μου –αυτή η αυτοπάθεια
που είναι απολύτως ενεργητική εδώ με τον αρνητικό τρόπο του «δεν είμαι
αυτό»– αυτός ο κατά τον Bruce Wilshire μονίμως παρών θεατής σε όλους
μου τους ρόλους.15
2γ. Οι κρυσταλλώσεις των ταυτοτήτων
Το αίσθημα του συνανήκειν είναι η αφετηρία για να τοποθετήσω τον
εαυτό μου στον κόσμο και έτσι να τον ερμηνεύσω με μεγαλύτερη διαύγεια.
Στο θέατρο, το αίσθημα αυτό είναι συνυφασμένο ήδη με τη μερλω-ποντιανή έννοια του χιάσματος (chiasm)16 ή με την έννοια του ενσώματου νου
(embodied mind)17 και με την αντίστοιχη εμπειρία που μοιράζονται θεατές
και ηθοποιοί όταν συνειδητοποιούν, ο ένας ενώπιον του άλλου, ότι αποτελούν διφυείς οντότητες, ενταγμένες σταθερά σε μια διαδικασία του γίγνεσθαι και ότι η μετασχηματιστική ενέργεια που ανακυκλώνεται μεταξύ τους
είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξή τους.18
Η φαντασιακή κοινότητα είναι μία δυναμική, αλλά αόρατη σκηνή, μία
έννοια που φιλοξενεί εν προκειμένω το σύνολο των κοινωνικών και ιστορικών αναφορών στο προσωπικό διακύβευμα συγκρότησης του εαυτού
μέσω της υπόδυσης των ρόλων προκειμένου να εγκαθιδρυθεί μία ταυτότητα. Η φαντασιακή κοινότητα του επί σκηνής ηθοποιού δεν απαρτίζεται
μόνο από τους εκάστοτε θεατές του, αλλά και από τους συναδέλφους του
13 Philippe Lacoue-Labarthe: L’imitation des modernes. Typographies II, Galilée, Paris
1986, σ. 27.
14 Esa Kirkkopelto: Le théâtre de l’expérience. Contributions à la théorie de la scène, Presses
Universitaires Paris Sorbonne (PUPS), Paris 2008, σ. 51.
15 Bruce Wilshire: Role Playing and Identity. The Limits of Theatre as metaphor, Indiana
University Press, Bloomington and Indianapolis 1982, σ. 279. Βλ. και Γιώργος Π. Πεφάνης: Σκηνές της θεωρίας. Ανοιχτά πεδία στη θεωρία και την κριτική του θεάτρου, Παπαζήσης, Αθήνα 2007, σσ. 104-11 και 159-193.
16 Maurice Merleau-Ponty: Le visible et l’invisible, Gallimard, Paris 1964, σσ. 172-204.
17 Για την έννοια του ενσώματου νου στο θέατρο βλ. Bruce McConachie - F. Elizabeth Hart
(eds): Performance and Cognition. Theatre Studies and the Cognitive Turn, Routledge,
London & New York 2006 και William W. Demastes: Staging Consciousness. Theater and
the Materialization of Mind, The University of Michigan Press, Ann Arbor 2002.
18 Βλ. Erika Fischer-Lichte στο The Transformative Power of Performance. A New Aesthetics,
Routledge, London & New York 2008, σ. 99.
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ηθοποιούς, τους σκηνικούς συντελεστές και τους τεχνικούς της σκηνής,
τον συγγραφέα, τα μυθοπλαστικά πρόσωπα του έργου, όπως και από
όλους εκείνους που είχαν στο παρελθόν συμβάλει στη σκηνική παραγωγή
του ίδιου έργου – δοθέντος ότι το θέατρο είναι μια μηχανή μνήμης που
αναπόφευκτα ανασύρει από το παρελθόν μνημονικά φορτία.19
Πρόκειται, επομένως, για μια μεγάλη, πολυποίκιλη και σύνθετη κοινότητα, εν μέρει πραγματική, εν μέρει φαντασιακή, ενώπιον της οποίας
ο ηθοποιός υποδύεται τους ρόλους του και προσπαθεί να εγκαθιδρύσει
την ταυτότητά του ως ηθοποιού. Αυτή η ιδρυτική προσπάθεια δεν καταλήγει συχνά σε διακριτά και ευσύνοπτα μορφώματα. Παρά τα όσα λέγονται συχνά από βιογράφους ηθοποιών και ιστορικούς της σκηνής, παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη η σύνοψη της ταυτότητας ενός ηθοποιού, για τον
απλό λόγο ότι ο ηθοποιός δεν διαθέτει εκείνη την ιδρυτική κίνηση συγκρότησης μιας ταυτότητας, δεν μπορεί να κατακτήσει μία ταυτότητα άπαξ διά
παντός. Αυτό ισχύει για όλους, αλλά για τον ηθοποιό ακόμα περισσότερο,
αφού η τέχνη του και το επάγγελμά του απαιτούν τη συνεχή αναζήτηση
της ταυτότητας. Αυτό σημαίνει ότι δεν επιδιώκει να ταυτιστεί με κάτι (ένα
πρόσωπο, μια ιδέα, ένα πρότυπο) που θα του προσφέρει την αίσθηση της
μακρόχρονης συνέχειας και ενότητας, αλλά να δημιουργήσει, μέσω των
ρόλων του, πρόσκαιρα κρυσταλλώματα του εαυτού του, με απλά λόγια:
να ζήσει πολλές ζωές. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα χρειαζόταν να υποδύεται
πολλούς και διαφορετικούς ρόλους. Όσο πιο πλούσιο και ποικίλο είναι το
ρεπερτόριο των ρόλων του, τόσο πιο έντονες είναι οι περιπέτειές του για
να εγκαθιδρύσει κάθε φορά μια νέα ταυτότητα. Επομένως, στο βάθος της
σκηνικής περιπέτειας και της υποκριτικής τέχνης δεν υπάρχει χώρος για μία
φυσική, αμετάβλητη και διαχρονική οντότητα που ονομάζεται ταυτότητα.
3. Η σύναψη του εαυτού και του ρόλου
Στην προοπτική του διανύσματος που περιγράφεται εδώ, εαυτός και
ρόλος αποτελούν τις δύο πρώτες στιγμές της ίδιας κίνησης. Ο ηθοποιός
που αναλαμβάνει μια σκηνική αφήγηση, ανεξαρτήτως του περιεχομένου
και των αναφορών της αφήγησης αυτής, μας μιλάει αναπόφευκτα και για
τον εαυτό του: η ίδια η σωματική του παρουσία και μόνο επί σκηνής ισοδυναμεί με το «εγώ αφηγούμαι ότι» ή με το «εγώ μετέχω αυτής της δράσης».
Όπερ σημαίνει ότι, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύει ο Lehman,20 κανείς
19 Marvin Carlson, The Haunted Stage. The Theatre as a Memory Machine, University of
Michigan Press, Ann Arbor 2001. Βλ. και το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του David Savran:
«Modernity’s Haunted Houses», στο Rick Knowles-Joanne Tompkins - W.B. Worthen
(eds), Modern Drama. Defining the Field, University of Toronto Press, Toronto 2003, σσ.
117-127.
20 Βλ. Hans-Thies Lehman: Le théâtre postdramatique, L’Arche, Paris 2002, σ. 271.
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ηθοποιός, ούτε καν αυτός που δήθεν «κρύβεται» πίσω από έναν ρόλο,
δεν παύει να εκτίθεται δημοσίως. Η έκθεση του εαυτού ακόμα και μέσω
του ρόλου που υποδύεται παραμένει μια πράξη αυτογνωσίας: εκτίθεμαι
ενώπιον του άλλου, τουτέστιν παράγω τον εαυτό μου για να τον γνωρίσω
καλύτερα, να μάθω με τι μοιάζει, για να διερευνήσω τις ταυτοποιήσεις στις
οποίες θα μπορούσα να προβώ. Πέραν τούτου όμως, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι το εγώ παραμένει εν μέρει αθεμελίωτο, δεν είναι
πλήρες, ενεργεί κατ’ ανάγκην in media res, στον βαθμό που δεν μπορεί
να δώσει αναφορά για το πώς έγινε ένας εαυτός που επιχειρεί να ανακεφαλαιωθεί ως τέτοιος μέσω της αφήγησης ή της σκηνικής του δράσης.
Αφήνει πίσω του ένα κενό που αποδεικνύεται στη συνέχεια αποφασιστικής σημασίας για την έκβαση του εγχειρήματός του. Διότι αυτό που επιχειρείται καθ’ οδόν δεν είναι μόνο η αφήγηση και η παράσταση ενός συμβάντος ή ακόμα η ανακεφαλαίωση του εαυτού μέσω της αφήγησης, αλλά και
η διαδραμάτισή του ως εαυτού που επιχειρεί να συγκροτηθεί ως τέτοιος
καθώς καθίσταται ένα αφηγηματικό εγώ επί σκηνής. Με άλλα λόγια, κάθε
ηθοποιός, ανεξαρτήτως της σκηνής όπου παίζει και του «έργου» στο οποίο
ενεργοποιείται, δίνει πάντα και αναπόφευκτα μια διπλή παράσταση: την
παράσταση της συγκεκριμένης αφήγησης ή δράσης που αναλαμβάνει επί
σκηνής, (λ.χ. της σκηνικής εκφοράς του Πεθαίνω σαν χώρα του Δημήτρη
Δημητριάδη) και, εντός και διά της παράστασης αυτής, την παράσταση
του εαυτού του καθώς επιχειρεί να συλληφθεί ως ένας εαυτός που δημιουργείται εκ νέου (ένας εαυτός που επιχειρεί να δημιουργηθεί εκ νέου ως
ηθοποιός που ενσαρκώνει τον αφηγητή του Πεθαίνω σαν χώρα). Αυτό το
δεύτερο εγχείρημα, αφομοιωμένο στο πρώτο, είναι καθαρά επιτελεστικό
και όχι αφηγηματικό, (αφού ο ηθοποιός επιτελεί τον εαυτό του), και καταδικασμένο να μείνει ατελές, θα έλεγε η Butler, αφού «η μοναδική ιστορία που το “εγώ” δεν μπορεί να διηγηθεί είναι η ιστορία της ίδιας του της
ανάδυσης ως “εγώ” που δεν μιλάει απλώς, αλλά φτάνει να εξιστορεί τον
εαυτό του».21 Αλλά το εγχείρημα μοιάζει καταδικασμένο στην ατέλεια
όταν εκδηλώνεται μόνο του, έξω από μια πλαισιωμένη δράση στη σκηνή.
Η επιτέλεση του εαυτού αναζητεί έτσι το έδαφος του ρόλου για να εκτυλιχθεί πληρέστερα. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι εξαλείφεται το κενό
του εγχειρήματος, ούτε ότι η εκτύλιξη της επιτέλεσης του εαυτού είναι
πλήρης στο έδαφος του ρόλου, αλλά ότι το κενό αξιοποιείται έτσι ώστε
να δοθεί ένα σχήμα, ένα πλαίσιο στη δυναμική του εαυτού. Είναι σίγουρο
ότι, αναλόγως προς την ποιότητα και την ένταση του ρόλου, η δυναμική
του εαυτού θα αμβλυνθεί ή θα συρρικνωθεί, αλλά, σε μια αντιστάθμιση
21 Judith Butler: Λογοδοτώντας για τον εαυτό, Εκκρεμές, Αθήνα 2009, σ. 109.
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αυτής της απώλειας, ο εαυτός βρίσκει έδαφος να προεκτείνει την προσπάθεια της επιτέλεσής του. Για να ξαναγυρίσουμε στον ηθοποιό, η σκηνή τού
προσφέρει δυνατότητες ρόλων, οι οποίοι μπορούν να συγκεκριμενοποιήσουν τις δυνάμεις του εαυτού του στην κατεύθυνση ορισμένων στόχων και
«υποκριτικών» σχεδίων. Είναι αδύνατον ο ηθοποιός να υποδυθεί τον εαυτό
του, τουλάχιστον όμως μπορεί να υποδυθεί κάποιους ρόλους, οι οποίοι θα
τον βοηθήσουν να προσφέρει στον ίδιο, στους άλλους επί σκηνής ηθοποιούς, στους θεατές του και σε όλη τη φαντασιακή του κοινότητα μιαν
αφήγηση του εαυτού του, την ίδια στιγμή που αφηγείται τον ρόλο του και
μέσω αυτής της αφήγησης. Ενδέχεται, φυσικά, να αποτύχει σε αυτήν τη
βαθύτερη υπόδυση, ο ρόλος του, κατά το κοινώς λεγόμενο, να μην τον
«αγγίξει», να τον αφήσει αδιάφορο ή και να τον διεκπεραιώσει με «επαγγελματική» ευσυνειδησία, χωρίς κανένα βαθύτερο υπαρξιακό διακύβευμα.
Στην περίπτωση αυτήν ο ηθοποιός ολισθαίνει πίσω στα ασταθή εδάφη του
εαυτού, εγκαταλείποντας τα προσφερόμενα από τον ρόλο σχήματα. Ενδέχεται όμως και να επιτύχει. Τι συμβαίνει σε αυτήν την περίπτωση;
3α. Η όσμωση ηθοποιού και θεατή
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε κατ’ αρχάς ότι η επιτυχία θα είναι μερική
και εφήμερη. Η επιτέλεση του εαυτού μέσω της υπόδυσης ενός ρόλου δεν
μπορεί να εκκαλύψει όλα τα εδάφη της εαυτότητας, παρά μόνο ένα μικρό
τμήμα τους και αυτή η εκκάλυψη θα είναι βραχύβια. Μέσω της υπόδυσης
του ρόλου και με τη βοήθεια που του παρέχουν τα κάπως πιο ευδιάκριτα
περιγράμματα του ρόλου, ο εαυτός αυτοσκηνοθετείται, κατασκευάζοντας
μια σκηνή, αρθρώνοντας τον δικό του λόγο, επινοώντας έναν θεατή, ένα
ολόκληρο κοινό, ακόμα και μια φαντασιακή κοινότητα, για να καταμαρτυρηθεί και κατοχυρωθεί το εγχείρημά του. Η επινόηση του κοινού έχει διττή
σημασία. Μπορεί να είναι ένα ακροατήριο που ενεργοποιείται ως τέτοιο
μέσω και ενώπιον της υπόδυσης του ρόλου, ως ο άλλος του εαυτού που
ενσαρκώνεται προσωρινά στον ρόλο, μπορεί όμως να είναι ένα κοινό που
ανασύρεται από τα βαθιά στρώματα της συνείδησης, από τα σκοτάδια του
υποσυνειδήτου, από τις αποτυπώσεις και τις εγγραφές που έλαβαν χώρα
μακριά στο παρελθόν μου και τώρα εγείρουν εκ νέου τις αξιώσεις τους.
Ως γνωστόν, από εδώ εκκινούν και εδώ εστιάζουν τους στόχους τους οι
λόγοι περί της «άλλης σκηνής», οι περισσότερες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις του θεατρικού φαινομένου. Αλλά αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο
τη δική μας οπτική των διανυσματικών διαδρομών είναι το γεγονός ότι
τόσο οι πραγματικοί, όσο και οι «πλασματικοί» θεατές, (αυτοί που πλάθονται από τη συνείδηση του ηθοποιού), σπάνια εμφανίζονται στον ηθοποιό
με αμιγή παρουσία, είναι δηλαδή ταυτόχρονα και πραγματικοί και πλασμα-
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τικοί. Ένας αμιγώς πραγματικός θεατής συνεπάγεται ότι ο ηθοποιός,
ενώπιον του οποίου είναι θεατής, έχει χάσει την προσωπική του μνήμη
παντελώς ή ότι δεν έχει καθόλου παρελθόν για να επενδύσει στο κοινό
του, (όπερ άτοπο) ή τέλος ότι αντιμετωπίζει το κοινό του ως μια απρόσωπη
μάζα, που τον αφήνει παγερά αδιάφορο. Από την άλλη μεριά, ένας αμιγώς
πλασματικός θεατής συνεπάγεται ότι ο ηθοποιός στην κυριολεξία δεν
βλέπει μπροστά του, τους αληθινούς συνανθρώπους του, αλλά ζει εντελώς στο παρελθόν του, ακριβέστερα στο φάντασμα του παρελθόντος του,
εγκλωβισμένος στις αποτυπώσεις και τις εγγραφές του. Παραλείποντας
τις δύο ακραίες αυτές εκδοχές, θα ισχυριστώ ότι ο ηθοποιός, στη φάση
της εν μέρει επιτυχούς υπόδυσης ενός ρόλου, συναντά τους θεατές του τη
στιγμή που και εκείνοι τον συναντούν, ότι δημιουργείται μεταξύ τους μια
μοναδική όσμωση, ότι δηλαδή επιτελεί τον εαυτό του μέσω της υπόδυσης
του ρόλου ενώπιόν τους εφ’ όσον η παρουσία των θεατών εγγράφεται στη
συνείδησή του συγκροτώντας τον ως ηθοποιό και την ίδια στιγμή ο ίδιος
επενδύει στους θεατές του υποσυνείδητα περιεχόμενα ή μνημονικά φορτία
της ζωής του. Η όσμωση αυτή είναι πολύ σημαντική τόσο για τον ίδιο τον
ηθοποιό και τους θεατές του, όσο και για τη θεατρική πράξη καθ’ εαυτήν,
καθώς δηλώνει ένα χρονικό σημείο και μια υπαρξιακή στιγμή ως ένα όριο,
μετά το οποίο μπορεί να συγκροτηθεί η ταυτότητα του ηθοποιού. Είναι
πολύ δύσκολο να καθοριστεί το όριο αυτό, αλλά η προσέγγισή του από
τον ηθοποιό και τους θεατές φαίνεται να είναι αναγκαία για τη συγκρότηση οποιασδήποτε ταυτότητας.
3β. Προς τις ταυτοποιήσεις
Υπό το πρίσμα αυτό, και όπως έχει αποδείξει επανειλημμένα η μοντέρνα
δραματουργία στον εικοστό αιώνα από τον Evreinov και τον Pirandello
μέχρι τον Genet και μεταγενέστερους συγγραφείς, οι ταυτότητες δεν είναι
απολήξεις, αλλά πυκνώματα ροών και δυναμικών κινήσεων, οι οποίες
εκφράζονται μέσω των ρόλων, «ένας ατέλειωτος ρους εμφανειών».22 Όπως
όμως έχει επισημανθεί και προηγουμένως, το πύκνωμα ροών δεν σημαίνει
επουδενί σχηματισμό μιας φόρμουλας και ενός στερεότυπου ή παγίωση
μιας συμπεριφοράς. Το πύκνωμα είναι μια ανοιχτή αρτίωση, ένα πρόσκαιρο
κρυστάλλωμα, ένα δυναμικό μόρφωμα. Ως εκ τούτου, θα ήταν ίσως προτιμότερο να μιλάμε όχι για παγιωμένες ταυτότητες, (είτε αυτές κληροδοτούνται σύμφωνα με τις κατά το μάλλον ή ήττον ουσιοκρατικές προσεγγίσεις
είτε υπαγορεύονται κατά τη φουκωική πειθαρχική διαδικασία υποκειμενο22 Δανείζομαι τον χαρακτηρισμό από τον Στάθη Γουργουρή: Στοχάζεται η λογοτεχνία; Η
λογοτεχνία ως θεωρία για μια αντιμυθική εποχή, Νεφέλη, Αθήνα 2006, σ. 433, καθώς
αναφέρεται στον Jean Genet.
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ποίησης (subjectivation) και καθυπόταξης23 είτε, τέλος, κατακτώνται υπό
το πρίσμα της κοινωνικής οντογένεσης), αλλά μάλλον για ταυτοποιήσεις
(identification)24 – και με τις δύο έννοιες του όρου: τη διαδικασία προς την
ταυτοτική πύκνωση και την αναγνώριση του ότι μέσω αυτής της διαδικασίας αρθρώνεται και ενεργοποιείται μια φαντασιακή κοινότητα που ερείδεται στο αίσθημα του συνανήκειν.
Όπως και οι ρόλοι, αλλά με μεγαλύτερη ένταση, οι ταυτοποιήσεις
ερείδονται στο αίσθημα του συνανήκειν και, ιδίως στη θεατρική σκηνή,
συγκροτούνται μέσω της ενεργοποίησης της φαντασιακής κοινότητας,
ύστερα από το όριο όσμωσης ηθοποιού και θεατών. Το διάνυσμα με τις
συνάψεις της εαυτότητας με τους ρόλους και τα διακυβεύματα προς τις
ταυτοποιήσεις ενώπιον ενός κοινού θέτουν τον άνθρωπο-ηθοποιό σε ένα
πεδίο ηθικής εγρήγορσης και πνευματικής αγρύπνιας. Αναζητώ τα όρια,
όπως και την ενδοχώρα του εαυτού μου μέσα από τους ηθικούς προσανατολισμούς μου και τις αφηγήσεις που αποτολμώ για τη ζωή μου. Το σχέδιό
μου μπορεί να αποτύχει και να αρχίσω πάλι την περιπλάνηση στην ενδοχώρα του εαυτού μου. Μπορεί όμως και να πετύχει, οπότε το εγχείρημά
μου αποκτά ήδη ιδρυτική σημασία για τους ρόλους που αρχίζω να υιοθετώ
και τα δραματικά πρόσωπα που προσοικειώνομαι. Αυτή η προοπτική
μπορεί να πραγματοποιηθεί, μπορεί και όχι. Εάν δεν πραγματοποιηθεί,
επιστρέφω στους ρόλους και στα πρόσωπα που υποδύθηκα για να επιφέρω
αλλαγές, τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις ή για να αποτραβηχτώ ακόμα
βαθύτερα στον εαυτό μου. Εάν πραγματοποιηθεί, θα πρέπει να προβώ σε
ταυτοποιήσεις του εαυτού μου με πιο πυκνά κοινωνικά μορφώματα, τα
οποία αποδέχομαι ως πλαίσια δράσης. Προβαίνω λοιπόν στη συγκρότηση
μιας ταυτότητας, της δικής μου ταυτότητας, αλλά με τον τρόπο μιας ανοιχτής προσχώρησης. Θα λέγαμε ότι έχω αυτήν την ταυτότητα επί θητεία,
δεν είμαι μόνιμος φορέας της. Αντλώ από αυτήν και την ανατροφοδοτώ με
δικές μου δυνάμεις που ενεργοποιώ στις εκάστοτε σκηνές όπου δραστηριοποιούμαι. Ενδέχεται όμως (και πράγματι, δεν συμβαίνει σπάνια) οι δυνάμεις που ενεργοποιώ να ξεπερνούν τα όρια της ταυτότητας ή να αντιβαίνουν ρητά στον χαρακτήρα της. Τότε, εν όψει μιας αναταραχής της
ταυτότητας, αναγκάζομαι να αναθεωρήσω τις επιλογές μου, να αναιρέσω
την προσχώρησή μου σε αυτήν και να ακολουθήσω αντίστροφη πορεία
23 Οι έννοιες αυτές αναπτύσσονται σε διαφορετικά κείμενα του Michel Foucault. Βλ. Ιστορία της σεξουαλικότητας. Ι. Η δίψα της γνώσης, Κέδρος, Αθήνα 1978, Επιτήρηση και
τιμωρία. Η γέννηση της φυλακής, Ράππας, Αθήνα 1989, «Ο Νίτσε, η γενεαλογία, η ιστορία», στο Τρία κείμενα για τον Νίτσε, Πλέθρον, Αθήνα 2003, σσ. 39-93.
24 Από μια άλλη οδό, στον ίδιο όρο καταλήγει και ο Zygmunt Bauman στο «Identity in the
globalizing world», Social Anthropology 9:2, 2001, (σσ. 121-129), σ. 129.

594

Γιώργος Π. Πεφάνης

προς το εργαστήριο των ρόλων, τους οποίους συσπείρωσα για να προβώ
στις ταυτοποιήσεις. Από το σημείο αυτό είτε θα επιχειρήσω να συγκροτήσω εκ νέου μία ταυτότητα είτε θα οπισθοχωρήσω περαιτέρω προς την
ενδοχώρα του εαυτού. Αυτή η διανυσματική διαδρομή, που εδώ περιγράφτηκε περιληπτικά και, κατ’ ανάγκην, με όρους μεταβατικών πράξεων και
διαδοχικών φάσεων, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εφαλτήριο κατανόησης του ασυνεχούς και του ανολοκλήρωτου στο ανθρώπινο υποκείμενο
και του θεατρικού αγώνα στον οποίο επιδίδεται ο εαυτός όταν αυτοερμηνεύεται στρεφόμενος προς τον άλλον.
Δεν θα μπορούσαμε στο τέλος να αποσιωπήσουμε ένα εύλογο ερώτημα
που εγείρεται κάθε φορά που προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη θεατρική
σχέση, όχι με τρόπο φορμαλιστικό ή αυτοαναφορικό, αλλά μέσα στα
ενεργά συγκείμενά της: πώς είναι δυνατόν οι καλλιτέχνες και οι θεωρητικοί του θεάτρου να μιλούν για κοινότητα, όταν οι ταυτότητες πολλαπλασιάζονται για να κρύψουν την απίσχνασή τους, όταν οι κοινότητες στην εξωθεατρική ζωή φαλκιδεύονται ή καταρρέουν; Θα πρέπει να θυμηθούμε εδώ
τις προειδοποιήσεις του Hobsbawm και του Young, όταν ο πρώτος παρατηρούσε ότι η έννοια της κοινότητας δεν ήταν ποτέ τόσο μπερδεμένη και
κενή, όσο κατά τις δεκαετίες εκείνες όπου οι κοινότητες ήταν δυσεύρετες
στην πραγματική ζωή25 και ο δεύτερος σημείωνε ρητά ότι «καθώς καταπίπτει η κοινότητα, επινοείται η ταυτότητα».26 Φοβάμαι ότι και οι δύο προειδοποιήσεις δεν λαθεύουν. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι άνθρωποι
ιδιωτεύουν, κλεισμένοι στους προσωπικούς τους ναρκισσιστικούς μικρόκοσμους και φαίνονται συχνά ανίκανοι να συγκροτήσουν ή και να βιώσουν
μια αληθινή κοινότητα. Μάλλον για μοναχικά πλήθη μπορούμε να μιλάμε,
παρά για κοινότητες. Και στο θέατρο; Τι συμβαίνει στο θέατρο; Φαίνεται
πως δεν είναι ικανοποιητική η απάντηση του τύπου ότι το θεατρικό κοινό
αυτοσυγκροτείται μόνο τη στιγμή κατά την οποία αυτό συγκαλείται μέσω
της απεύθυνσης και ανεξάρτητα από τους κυρίαρχους θεσμούς27, διότι η
στιγμιαία σύγκλιση δεν δίνει ουσιαστικά διέξοδα από τις στερεοποιημένες μοναχικότητες. Μετά από μεγάλες παραστάσεις, (για τις οποίες χύνεται περισσότερο μελάνι, παρά ιδρώτας από τους ίδιους τους συντελεστές
τους) ή μετά από κορυφαία σκηνικά events, όπου performers και θεατές
συνδημιουργούν, καθώς λένε, μια νέα πραγματικότητα, μια κατάσταση
συμμετοχική και δημιουργική, μετά τα ενθουσιώδη εκατέρωθεν χειροκροτήματα, συχνά οι θεατές αποσύρονται σκυφτοί, σιωπηλοί, ανέκφραστοι,
για να κλειστούν γρήγορα στα αυτοκίνητά τους με τα φιμέ τζάμια, όπου
25 Eric Hobsbawm: The Age of Extremes, Michael Joseph, London 1994, σ. 428.
26 Jock Young: The Exclusive Society, Sage, London 1999, σ. 164.
27 Michael Warner: Publics and Counterpublics, Zone Books, New York 2002, σσ. 67-68.
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θα βρουν και πάλι την ιδιωτεία τους. Πού βρίσκεται τώρα το αίσθημα του
συνανήκειν; Για ποια φαντασιακή κοινότητα μπορούμε να μιλήσουμε;
Και όμως, οι ναρκισσιστικές κοινωνίες μας συνεχίζουν να έχουν ανάγκη
το θέατρο, ίσως τώρα περισσότερο από ποτέ, ακριβώς επειδή έχουν απολέσει το αίσθημα του συνανήκειν και έχουν απομακρυνθεί από τη συνύπαρξη
της κοινότητας. Ο ναρκισσιστής ιδιώτης χρειάζεται τη θεατρική σχέση,
ακριβώς επειδή αυτή τον αναγκάζει να κοιτάξει όχι στον καθρέφτη του
αυτοθαυμασμού, αλλά κατάματα στο πρόσωπο του άλλου, για να αρχίσει να ανακαλύπτει τον εαυτό του, να στρέψει το βλέμμα του στο βλέμμα
του άλλου που τον διαπερνά. Θα πρέπει ίσως να ψάξουμε κάτω από τα
πέπλα των -ισμών, των σχολών και των επιστημολογικών παραδειγμάτων
του συρμού για να βρούμε τα ίχνη της κοινότητας που αναζητούμε. Στις
σκηνές συχνά φενακίζεται το αίτημα του συνανήκειν και το πρόταγμα της
κοινότητας ξεπέφτει σε εφησυχαστική χίμαιρα αλλά, από την άλλη, φενάκες και χίμαιρες δεν είναι καταστατικές συνθήκες της σκηνής, από αυτές
δεν τρέφεται το θέατρο για να δημιουργεί τους σπάνιους έστω συγκλονισμούς του;

•

Σύγχρονες μεταγραφές του αρχαίου μύθου: για μια συλλογική
ταυτότητα στην ελληνική και ευρωπαϊκή δραματουργία
Αφροδίτη Σιβετίδου & Σοφία Φελοπούλου

Αν η επιστροφή στην τραγωδία χρονολογείται ήδη από την Αναγέννηση
– με την ιδιαιτερότητα που σημαδεύει τη συγκεκριμένη εποχή – η επανάχρηση του αρχαίου μύθου εντείνεται και εδραιώνεται κυρίως στον περασμένο αιώνα, ενώ σήμερα ο μύθος χρησιμοποιείται σαν φίλτρο για την
προσέγγιση καθημερινών καταστάσεων. Καμπανέλλης, ΛαμπαδαρίδουΠόθου, Ρίτσος, Στάικος, Μάτεσις, είναι ανάμεσα στους έλληνες συγγραφείς
που στράφηκαν στον αρχαίο μύθο, στα τελευταία τριάντα περίπου χρόνια
του 20ού αιώνα, δίπλα στους ευρωπαίους ομολόγους τους, Hofmannsthal,
Anouilh, Yourcenar, Müller, Berkoff.
Πάροδος Θηβών, Αντιγόνη ή Νοσταλγία της τραγωδίας, Ισμήνη, είναι
ενδεικτικοί τίτλοι της έμπνευσης των συγγραφέων, αποκαλύπτοντας
τον θηβαϊκό κύκλο ως κοινή πηγή έμπνευσης για τον Καμπανέλλη, την
Λαμπαδαρίδου, τον Ρίτσο, ενώ η Κλυταιμνήστρα; του Στάικου ή το Γράμμα
στον Ορέστη του Καμπανέλλη, δηλώνουν την προέλευσή τους από τον
αιματηρό μύθο των Ατρειδών1, αντίθετα Η Βουή αποκρύπτει επιμελώς την
έμπνευση του Μάτεσι.
Ανιχνεύοντας την ταυτότητα των σύγχρονων ηρώων, τα πρόσωπα και
ο λόγος τους έγιναν, όπως ήταν φυσικό, το επίκεντρο του ενδιαφέροντός
μας και, μέσα από το μηχανισμό ταύτισης/αποστασιοποίησης, οδηγηθήκαμε στο θέμα της διαχείρισης του χορού στα μοντέρνα κείμενα2. Η μελέτη
τόσο των ελληνικών όσο και των ξένων έργων έδειξε ότι οι διασκευές
συναντούνται σε τρεις δομικές συνιστώσες: την ταυτότητα των ηρώων, τη
διαχείριση του χορού, καθώς και την ταυτότητα του ίδιου του θεάτρου.
Έτσι, αν η κατασκευή των προσώπων υποδεικνύεται από μια «ρεαλιστική»
λογική, η φανερή ή λανθάνουσα παρουσία του χορού αποτελεί, σε κάθε
1
2

Τα περιορισμένα όρια μιας ανακοίνωσης μας υποχρεώνουν να μη συμπεριλάβουμε εδώ
το Γράμμα στον Ορέστη και το Κλυταιμνήστρα; που αναφέρονται στην εισαγωγή.
Η χρήση του όρου «διασκευή» ή «μεταγραφή» για τα σύγχρονα έργα στα οποία θα
γίνονται αναφορές, και όχι «τραγωδία» ή «μοντέρνα τραγωδία», βασίζεται στην ειδολογική διαφορετικότητά τους. Άλλωστε ο όρος «διασκευή» εμπεριέχει τη δυναμική της
ανάπτυξης του είδους, που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της εισήγησης.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)

598

Αφροδίτη Σιβετίδου & Σοφία Φελοπούλου

περίπτωση, στοιχείο ακύρωσης της μίμησης3, ενώ η «ετεροχρονία», στην
οποία βλέπει η Ζωή Σαμαρά το «διάλογο ανάμεσα στο χρόνο του μύθου
και το χρόνο του θεατή»4, με τη μεσολάβηση της χρονικότητας της νέας
κατασκευής, επιβάλλει την αποκάλυψη της θεατρικής ταυτότητας, και η
επικοινωνία σκηνής/πλατείας διαφοροποιείται.
Η ταυτότητα των προσώπων
Ο ιδεολογικός πυρήνας της Αντιγόνης (1967), που γράφει η Μαρία
Λαμπαδαρίδου σαν έκφραση «διαμαρτυρίας και προσωπικής αντίστασης ενάντια στο καθεστώς της δικτατορίας»5, είναι, για τον Bernard Dort,
η άρνηση και μαζί η επιβολή της τραγωδίας: «Μια Αντιγόνη στην οποία
αρνούνται την τραγωδία και η οποία την ανακαλύπτει και την επιβάλλει
στους άλλους»6, γράφει ο μεγάλος γάλλος κριτικός σε προσωπική του
επιστολή στη συγγραφέα. Σ’ ένα φθαρμένο σκηνικό, θα παιχθεί η γνωστή
ιστορία με τη «νοσταλγία» του τίτλου να υποδηλώνει την αδυνατότητα
της τραγωδίας σήμερα. Η συγγραφέας πλάθει τους ήρωες συμπαθείς και
ανθρώπινους, ενώ αντιπαραθέτει το στοιχείο του παραλόγου στον ορθολογισμό της εξουσίας, και η ηρωίδα της, λίγο πριν πεθάνει, εξομολογεί3

4

5
6

Στο έργο του με τίτλο, Η χρήση του χορού στην τραγωδία (1803), ο Schiller υποστηρίζει
την επαναφορά του χορού στην τραγωδία, που, ως ιδανικός θεατής, ξεχωρίζει τη σκέψη
από τη δράση και εξασφαλίζει την ελευθερία του θεατή. Βλ. Joël Lefebvre, «Schiller
Friedrich von», M. Corvin επ., Dictionnaire Encyclopédique du théâtre, Παρίσι, Bordas,
1995. Η σταθερή του λοιπόν παρουσία πάνω στη σκηνή συναντά την άποψη του Schiller
που, υπέρμαχος της ποιητικότητας, υποστηρίζει την ύπαρξή του για «να κηρύξει ανοιχτά τον πόλεμο ενάντια στον νατουραλισμό στην τέχνη» επιτυγχάνοντας, σε επίπεδο
πρόσληψης, την επιδιωκόμενη απόσταση. Γίνεται φανερό στην Ποιητική ότι η κάθαρση
περνά μέσα από την αποστασιοποίηση, όπου η χρονική υποχώρηση και η ποιότητα της
γλώσσας – που πρέπει να είναι κατανοητή χωρίς να είναι η συνηθισμένη – λειτουργούν
καθοριστικά. Επιπλέον, σύμφωνα με την Ποιητική, όσον αφορά στον ήρωα, τα χαρακτηριστικά του επιβάλλονται από την επιδιωκόμενη κάθαρση. Δεν πρέπει λοιπόν να
είναι ούτε εντελώς καλός ούτε εντελώς κακός, ώστε να προσομοιάζει σε εμάς, έτσι που
μέσα από την ταύτιση ο θεατής να οδηγείται στη λύτρωση της κάθαρσης. Στον κανόνα
της Ποιητικής για τη σύλληψη των προσώπων υπακούουν και τα σύγχρονα κείμενα,
ωστόσο η απόσταση που τα χωρίζει από το θεατή σμικρύνεται, καθώς τα πρόσωπα
στερούνται του μεγαλείου των τραγικών ηρώων. Για «τα κριτήρια της ιδανικής τραγωδίας», βλ. Marie-Claude Hubert, Les grandes théories du théâtre, Παρίσι, Armand Colin,
1998, σ. 37-39.
Ζωή Σαμαρά, «Φιλοξενία/ξενοφοβία: ο άλλος ως εγώ και ως μίασμα στο αρχαίο δράμα
(Πέρσαι, Μήδεια, Οιδίπους επί Κολωνώ)», Θέματα Λογοτεχνίας τ. 42 (2009), σ. 298. Ας
σημειώσουμε τη χρονική επιστρωμάτωση, απόρροια της μεταγραφικής πρακτικής, που
προστίθεται στο διάλογο μύθου και θεατή.
Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου, Αντιγόνη ή Νοσταλγία της τραγωδίας, Θέατρο, Κέδρος,
1998, σ. 135.
Γράμμα του Bernard Dort στη Μαρία Λαμπαδρίδου-Πόθου, (13 Νοεμβρίου 1968,
Παρίσι). Από το προσωπικό αρχείο της Μ. Λαμπαδαρίδου-Πόθου.
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ται: «Να πεθαίνεις από ασκήμια, / Όταν δεν μπορείς πια να κάνεις όμορφο
ό, τι αγαπάς, / είναι φριχτό. Φριχτό! / Ω, δεν ήξερα πόσο δύσκολο ήταν.»7
Ωστόσο, ο μηχανισμός της προσέγγισης υπονομεύεται από στοιχεία που
λειτουργούν στην αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι εισάγεται η ρυθμικότητα
και η ποίηση του λόγου, που απομακρύνουν από τον καθημερινό, ενώ η
τυπογραφική διάταξη του ελεύθερου στίχου, εμφανής στο γραπτό κείμενο,
καθοδηγεί την εκφορά του στη σκηνή.
Με δεδομένη τη χρονική απόσταση, οι σύγχρονες διασκευές δίνουν
στα πρόσωπα λόγο απλό και καθημερινό, και η αποκαθήλωση των υπερυψωμένων ηρώων αποτελεί κοινή συνιστώσα. Με έναν ορθολογιστή βασιλιά, με συναίσθηση του καθήκοντος και ειλικρινή αισθήματα αντικαθιστά και ο Jean Anouilh τον τύραννο Κρέοντα του Σοφοκλή. Όσο για την
ηρωίδα του, με τις αδυναμίες της και την αναποφασιστικότητά της, είναι
μακριά από το απόλυτο μεγαλείο της αρχαίας ομολόγου της. Πριμοδοτώντας το θέαμα, ο συγγραφέας οπτικοποιεί τη διαφορετικότητα: οδηγεί στη
σκηνή τη μικροκαμωμένη και άχαρη ηρωίδα, δίπλα στον στιβαρό Κρέοντα και την ωραία Ισμήνη, επιδιώκοντας να δείξει, μέσω της εξωτερικής
αντίθεσης, την έσω διαφορετικότητα, άρα και το μέγεθος των πράξεών
της. Δεν πρόκειται εδώ για αλλαγή της παραδεδομένης ταυτότητας των
προσώπων, αλλά για αλλοίωση του ηθικού τους πορτραίτου, στο πνεύμα
του δράματος που στοχεύει σε μια πιστευτή κατάσταση, με τη συμβολή και
των ουδέτερων κουστουμιών – σε άσπρο/μαύρο – που επέλεξε ο Anouilh
στην πρώτη παράσταση της Αντιγόνης (1942, 1944).
Αποστάσεις από την τραγωδία παίρνει η Marguerite Yourcenar προλογίζοντας το Electre ou la chute des masques (1944), όπου υπογραμμίζει με
έμφαση ότι «το όνομα των κύριων προσώπων και ο υπαινιγμός του σκηνικού είναι το μόνο δάνειο από την αρχαιότητα»8. Σε μια αμφίδρομη σχέση
με τον Ευριπίδη – στον οποίο αποδίδει την ευθύνη της διάστασης του
υποσυνειδήτου9 – η συγγραφέας υποστηρίζει το κριτήριο της ρεαλιστικότητας και αναβαθμίζει τον Πυλάδη. Αποφασιστικός και ορθολογιστής, ο
Πυλάδης αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο. Πλάθει τον Ορέστη αδύναμο και
εύθραυστο, την Ηλέκτρα δυνατή και δραστήρια, δίπλα σε μια προκλητική,
μοιραία, κυνική Κλυταιμνήστρα και σ’ έναν ερωτευμένο, συμπαθή Αίγισθο,
κατασκευάζοντας μια μυστηριώδη κατάσταση βουτηγμένη στο ψέμα, που
ξεσκεπάζεται βαθμιαία στην πορεία της εξέλιξης. Η Yourcenar αλλάζει το
ηθικό πορτραίτο των προσώπων, αλλά όχι και την αρχική τους ταυτότητα,
7
8
9

Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου, όπ.π, σ. 197.
Marguerite Yourcenar, Electre ou la chute des masques, πρόλογος, Παρίσι, Gallimard,
1971, σ. 20.
Βλ. στο ίδιο, σ. 13.
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τα οδηγεί σε νέες σύνθετες καταστάσεις και προκαλεί το ενδιαφέρον του
θεατή.
Ενδιαφέρον για τον ψυχισμό της ηρωίδας του δείχνει ο Γιάννης Ρίτσος.
Ανασύροντας την Ισμήνη από το μυθικό πάνθεον, ο Ρίτσος την οδηγεί στο
σαλόνι του αρχοντικού «της μεγάλης ξεκληρισμένης φαμίλιας», απέναντι
σε έναν νεαρό αξιωματικό της φρουράς. Στην απόκρυψη της ταυτότητας
των προσώπων καταφεύγει ο ποιητής μας στο μονολογικό του κείμενο, με
τίτλο Ισμήνη (1971)10. Εδώ η ταυτότητα της αφηγήτριας προκύπτει από
τη σχέση της με τα πρόσωπα της αφήγησης. Η ανωνυμία σημαδεύει τα
πρωταγωνιστικά τραγικά πρόσωπα της Αντιγόνης, του Οιδίποδα, της Ιοκάστης, ενώ κατονομάζονται ο Αίμων, ο Κρέων, η Ευρυδίκη. Ο Ρίτσος δίνει
φωνή και υπόσταση στο δευτερεύον πρόσωπο της Ισμήνης και, στήνοντας
μια καθαρά ελεγειακή ατμόσφαιρα, την αφήνει να αφηγηθεί τη δική της
τραγική ιστορία, όπως τη βίωσε η ίδια, πολλά χρόνια μετά τα γεγονότα.
Ψυχαναλύοντας την ηρωίδα του, αποκαλύπτει το εσωτερικό μαρτύριό της,
και τη γνώμη της για την ηρωική πράξη της Αντιγόνης. Η κορύφωση της
ποιητικής φαντασίας του Ρίτσου συντελείται στην οδηγία που κλείνει το
κείμενό του, ενώ επιβεβαιώνει τη σκηνική στόχευση της ποιητικής γραφής.
Η Ισμήνη «βάζει» τέλος στη ζωή της και ταυτίζεται με την αδελφή της.
«Σηκώνεται. Πλησιάζει στον καθρέφτη. Βάφεται πάλι. Άσπρη σα γύψος.
Τα μάτια πελώρια, κατάμαυρα. Ένα γύψινο προσωπείο. Αλλάζει. Φοράει
ένα φόρεμα της αδελφής της.»11 Μ’ αυτόν τον απόλυτα θεατρικό επίλογο,
ο λυρικός μονόλογος εξελίσσεται σε παιχνίδι ρόλων, και η ετερότητα, σε
ταυτότητα: πεθαμένη η Αντιγόνη ενδύεται τη χαμένη θηλυκότητα και η
Ισμήνη ταυτίζεται μαζί της, κερδίζοντας αν όχι τη συμπάθεια, τουλάχιστον
την κατανόηση του θεατή.
[Σ.Φ.] Η Yourcenar κάνει τον Ορέστη γιο του Αίγισθου και παραπέμπει
στον Άμλετ, ο Hofmannsthal, πολύ πριν, στις αρχές του αιώνα, συνδέει την
Ηλέκτρα με τον Άμλετ, θεματικά, μέσω της εκδίκησης για το φόνο του
πατέρα, το γάμο της μητέρας με το δολοφόνο, και δραματολογικά με το
μοτίβο πράξης-απραξίας12. Η μονόπρακτη Ηλέκτρα του13 (1903) μαρτυρά
10 Η σχετικά σύντομη αναφορά στον μονόλογο του Γιάννη Ρίτσου επιβλήθηκε από τη
μονολογική μορφή του κειμένου έναντι της διαλογικής των προηγούμενων, που αμβλύνει τον προβληματισμό μας σχετικά με το στοιχείο του χορού, όπως και από την εμφανή
ποιητικότητα του κειμένου, που διάχυτη σε όλα τα στοιχεία εγγράφεται στους αντίποδες του ρεαλισμού.
11 Γιάννης Ρίτσος, Ισμήνη, Τέταρτη διάσταση, Κέδρος, 1976, σ. 228.
12 Βλ. Pierre-Antoine Huré, «Ράινχαρτ, Χόφμανσταλ και Στράους: τρεις δημιουργοί και η
γένεση της Ηλέκτρας, στο Κύκλος Ηλέκτρας, Αθήνα, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 2006,
σ. 51-52.
13 Hugo von Hofmannsthal, Ηλέκτρα, μτφρ. Κοραλία Σωτηριάδου, στο Κύκλος Ηλέκτρας,
όπ.π.
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το ψυχαναλυτικό ενδιαφέρον του συγγραφέα: το ασυνείδητο, τα όνειρα, η
απωθημένη σεξουαλικότητα είναι περιοχές τις οποίες διερευνά, επιδιώκοντας να εισχωρήσει στο «κολασμένο βασίλειο του Εγώ», βαθύτερα απ’ όσο
θεωρούσε ο ίδιος πως συμβαίνει στο έργο του Σοφοκλή14.
Διασκευάζοντας ελεύθερα τον Αγαμέμνονα του Αισχύλου, ο Steven
Berkoff στο δικό του ομώνυμο έργο15, work in progress από το 1973 ως το
1976, αποκαθηλώνει τους ήρωές του, τοποθετώντας τους σ’ ένα πλαίσιο
γκροτέσκο και υπερρεαλιστικό σαν σε όνειρο.
Στα τέλη του 20ού αιώνα, ο δικός μας Παύλος Μάτεσις γράφει τη Βουή16
(1996), επεμβαίνει στην ιστορία των μυθικών προσώπων και τα υποβιβάζει από το βάθρο που τα τοποθέτησε ο Μύθος. Oι κύριοι πρωταγωνιστές,
γερασμένοι, η εβδομηνταπεντάχρονη Κλυταιμνήστρα και η ανάλογης
ηλικίας Ηλέκτρα – ο Αίγισθος είναι «φυτό» σε αναπηρικό καροτσάκι –
κρατούν απλά και μόνο το όνομα των γνωστών προκατόχων τους. Άλλωστε ο Μάτεσις δεν ακολουθεί μια συγκεκριμένη μυθολογική πλοκή, το
έργο στηρίζεται σ’ όλο τον κύκλο των Ατρειδών και στον τρωικό πόλεμο,
ενώ εμφανής είναι ο απόηχος της ναυμαχίας της Σαλαμίνας και των Ελευσίνιων Μυστηρίων17.
Σε καθαρά πολιτικό πλαίσιο, ανάγει η τριλογία της Μήδειας του Heiner
Müller (1986) – Ρημαγμένη Όχθη, Μήδειας Υλικό, Τοπίο με αργοναύτες18,
το πρώτο και τρίτο μέρος, έντονα εικαστικό –, το θέμα της ταυτότητας
και του φύλου, και με τη σφραγίδα του μεταδραματικού αποστασιοποιείται από το παραδοσιακό δράμα. Το δεύτερο μέρος της τριλογίας, Μήδειας
Υλικό, αποτελεί ένα δριμύ κατηγορώ του πολέμου και του ιμπεριαλισμού,
με αιχμηρά θραύσματα εικόνων και λέξεων. Η άρνηση της ταυτότητας από
την ίδια τη Μήδεια που δηλώνει, «Αυτό δεν είναι η Μήδεια»19, συνιστά
ομολογία του ίδιου του κειμένου για τις αποστάσεις του από το αρχαίο
πρότυπο. Η αμφισβήτηση της ηρωίδας θα αποτελέσει την πρώτη συνειδητοποίηση της αλλοτρίωσής της: «Ήμουν η αγελάδα για άρμεγμα»20. Η
ταυτότητα εδώ φαίνεται να ορίζεται από το ρόλο και το φύλο, και να εξαρτάται από τον άντρα-σύζυγο, μέσω του οποίου υπάρχει: «Τι ήσουν πριν από
μένα Γυναίκα»21 είναι η απάντηση του Ιάσωνα. Θα ακολουθήσει η διεκδί14
15
16
17
18
19
20
21

Βλ. Ηartmut Reinhardt, «Στη φλόγα του μίσους», στο Κύκλος Ηλέκτρας, όπ.π., σ. 62.
Steven Berkoff, Agamemnon, Οξφόρδη, Amber Lane Press, 1990.
Παύλος Μάτεσις, Η βουή, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 1997.
Για λεπτομερή ανάλυση του έργου βλ. Βάλτερ Πούχνερ, Ο μαγικός κόσμος του υπερλογικού στον Παύλο Μάτεσι, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003.
Heiner Müller, Μορφές από τον Ευριπίδη, Ρημαγμένη όχθη, Μήδειας Υλικό, Τοπίο με
Αργοναύτες, μτφρ. Ελένη Βαροπούλου, Αθήνα, Άγρα, 1997.
Στο ίδιο, σ. 38.
Στο ίδιο, σ. 41.
Πρέπει να τονισθεί πως η έλλειψη στίξης επιτρέπει διαφορετικές αναγνώσεις και
ερμηνείες.
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κηση της ταυτότητας και ταυτόχρονα της ετερότητάς της από την ίδια:
«Μήδεια η βάρβαρη»22, θα δηλώσει. Η αναζήτηση και τελικά κατάκτηση
της ταυτότητας, «είμαι η Μήδεια εγώ»23, επέρχεται μέσω της αφύπνισης
του γνωστού μυθικού παρελθόντος, το οποίο καθορίζει τις πράξεις της
ηρωίδας και αντιπαραβάλλεται συνεχώς με το παρόν, δρομολογώντας το
μέλλον24.
Ο χορός
[Α.Σ.] Αν η νέα ταυτότητα επηρεάζει, σε πολλές περιπτώσεις, την
πρόσληψη στην κατεύθυνση της ταύτισης, η όποια διαχείριση του χορού
οδηγεί στην αντίθετη κατεύθυνση. «Ο χορός πρέπει να θεωρείται σαν ένας
από τους ηθοποιούς», διαβάζουμε στην Ποιητική, «πρέπει να αποτελεί
μέρος του συνόλου και να συμβάλει στη δράση, όχι όπως στον Ευριπίδη,
αλλά όπως στον Σοφοκλή.»25
Στους επώνυμους ήρωές της, η Λαμπαδαρίδου αντιπαραθέτει την
ανώνυμη ομαδικότητα του χορού. Ο χορός, «μπορεί να αποτελείται κι από
περισσότερα πρόσωπα – κι από πάρα πολλά», κατά τη συγγραφέα. «Δυο
γέροι, μια γερόντισσα, μια νέα γυναίκα, ένα παιδί-αγόρι»26, συνθέτουν ένα
δείγμα πολιτών, ηλικιακά αντιπροσωπευτικό – οι άνδρες απουσιάζουν στον
πόλεμο – ενώ η οδηγία, «τη γερόντισσα τη λέμε ΜΑΝΑ», χρίζει τη γερόντισσα κορυφαία. Σε χορικά ακούσματα, παραπέμπει η ρυθμική επανάληψη λέξεων και φράσεων από στόμα σε στόμα ή ομαδικά από τα μέλη του
ιδιότυπου χορού, που συνομιλούν με τους ήρωες, μοιράζονται τον λόγο
συμπληρωματικά, λένε τις σκηνικές οδηγίες, και γνωρίζουν τι μέλλει γενέσθαι, με την επανάληψη, «Κρέοντα, πότε θα ’ρθουν τα παιδιά μας απ’ τον
πόλεμο, / Κρέοντα;», να διατηρεί σταθερό το τραγικό πλαίσιο. Το δράμα
παίζει με την τραγωδία, επιβεβαιώνοντας τη «νοσταλγία» του τίτλου, ενώ
η υπόδειξη «Τα κοστούμια είναι σύγχρονα. Καθημερινά» σηματοδοτεί το
παιχνίδι ανάμεσα στο τότε και το τώρα.
Και ενώ η Λαμπαδαρίδου συντάσσεται με την άποψη του Hegel, που
τοποθετείται υπέρ της ομαδικότητας27, ο Anouilh, στην Αντιγόνη του,
22 Στο ίδιο, σ. 44.
23 Στο ίδιο, σ. 45.
24 Για λεπτομερή ανάλυση του έργου βλ. Λίλα Μαράκα, «Η Μήδεια ως τόπος. Η μορφή
της Μήδειας στο έργο του Χάινερ Μύλλερ», στο Θέατρο και Δράμα, Μελετήματα
για τη γερμανόφωνη δραματολογία, Αθήνα, Πολύτροπον/Δράμα και Δρώμενα, 2005,
σ. 263-291.
25 Aristote, Poétique, μετάφραση, εισαγωγή, Michel Magnien, Παρίσι, Le livre de poche/
classique, 2000, 1456β.
26 Μ. Λαμπαδαρίδου-Πόθου, όπ.π., σ. 139.
27 Ο G.W.F. Hegel, χαρακτηρίζει λάθος «την ταύτιση του χορού με ένα πρόσωπο που κρίνει
από έξω και αφήνεται σε περιττές ηθικόλογες σκέψεις, με ένα πρόσωπο, που χωρίς ενδι-
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καταφεύγει στη λύση του ενός προσώπου δίνοντάς του ρόλο που προσεγγίζει αυτόν του αρχαίου χορού. Το συλλογικό πρόσωπο παρεμβαίνει,
επιχειρεί να επηρεάσει, αναλαμβάνει τον πρόλογο, και το επιλογικό σχόλιο
και επιφορτίζεται με την άμεση επικοινωνία σκηνής/πλατείας – κατά το
αρχαίο πρότυπο – αφηγούμενο ακόμη και γεγονότα, που δεν παρακολούθησε, σαν κάτοχος της μαντικής τέχνης. Είναι φανερό ότι το πρόσωποχορός αντιπροσωπεύει το επικό Εγώ, δηλαδή την παρουσία του συγγραφέα μέσα στο έργο του. Αρκεί κανείς να θυμίσει τον ορισμό της τραγωδίας,
που δίνει στραμμένος στους θεατές της πλατείας για την ελευθερία του
δράματος που ορθώνεται απέναντι στο αμετάκλητο της τραγωδίας28.
Σχετικά με το χορό, η Yourcenar σημειώνει για την Ηλέκτρα: «Ένα
δράμα τόσο μυστικό δεν χρειάζεται κομπάρσους: ο χωρικός σύζυγος, που
ονομάζω Θεόδωρο, πραγματώνει από μόνος του […] τη λειτουργία του
χορού, παύει να είναι εξάλλου ο απλός και ευσεβής έμπιστος του Ευριπίδη, αλλά για να γίνει ο συνένοχος και κατά το ήμισυ μυημένος και εύπιστος μάρτυρας που αγγίζει την γκροτέσκα συμπεριφορά.»29 Τα επίθετα
«ταπεινός», «φτωχός», «αδαής», «καθαρός» σκιαγραφούν το αινιγματικό
πρόσωπο του Θεό-δωρου, σ’ αυτό το «μυστικό δράμα» που παίζεται με
πρίγκιπες και βασιλιάδες. Αναβαθμίζοντας το δευτερεύον πρόσωπο, η
Yourcenar του αναθέτει το ρόλο του χορού, με περιορισμένη παρουσία, και
φαινομενική συμμετοχή στα δρώμενα. Ακόμη, στην ανωνυμία του αρχαίου
μυκηναίου χωρικού απαντά η επιλογή του ονόματος που – πέρα από την
οντότητα του προσώπου – μόνο τυχαία δεν φαίνεται. Ο θεόσταλτος, διψασμένος για δικαιοσύνη, Θεόδωρος, υπηρέτης και φύλακας της Ηλέκτρας,
εκπρόσωπος της κοινής λογικής, ζει στην αυταπάτη ότι κινεί τα νήματα
της συνωμοσίας. Ωστόσο η συγγραφέας εξουδετερώνει το πρόσωπο-χορό,
διαγράφοντας ακόμη ένα στοιχείο σύνδεσης με την αρχαιότητα, αφού η
Ηλέκτρα τον έχει βγάλει έξω από το παιχνίδι, επινοώντας μια χρονική
σύγχυση30. Έτσι τα αινιγματικά του λόγια, που κλείνουν την αυλαία, ηχούν
αφέρον και βαρετό, δεν υπάρχει εκεί παρά μόνο για τις σκέψεις του», Esthétique, τ. 4,
μτφρ. στα γαλλικά S. Jankélevitch, Παρίσι, Flammarion, 1979, σ. 279.
28 Jean Anouilh, Antigone, Παρίσι, Table ronde, 1976, σ. 58. «Στο δράμα, παλεύεις γιατί
ελπίζεις να σωθείς. Είναι απαίσιο, είναι ιδιοτελές. Εκεί [στην τραγωδία], δεν υπάρχει
λόγος. Αφορά τους βασιλιάδες. Και δεν υπάρχει πια τίποτα να προσπαθήσεις!».
29 Marguerite Yourcenar, πρόλογος, όπ.π., σ. 13.
30 Με δεδομένο ότι η «εξαπάτηση» θεμελιώνει όλη τη δράση των προσώπων, όπως αποκαλύπτει και η λέξη «μάσκες» του τίτλου, αλλά και το επαναλαμβανόμενο ρήμα «εξαπατώμαι», μυστικά και ψέματα καθοδηγούν την εξέλιξη των γεγονότων. Πιο συγκεκριμένα η Ηλέκτρα, που συλλαμβάνει το σχέδιο, μπερδεύει σκόπιμα τις ημερομηνίες, για
να παραπλανήσει τον χωρικό σύζυγο, και στήνει την ενέδρα σε προηγούμενη μέρα,
μετά από συνεννόηση με τον Πυλάδη, έτσι που το παιχνίδι παίζεται τελικά σε ανώτερο
επίπεδο.
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ειρωνικά, γιατί, καθώς αυτοχρίζεται γνώστης των γεγονότων, στην πραγματικότητα, αυτοακυρώνεται, αφού η δικαιοσύνη αποδόθηκε από τους
«τραγικούς ήρωες»: «Ξέρω τα πάντα… Τίποτα δεν γίνεται χωρίς εμένα…
Είμαι ο σύζυγος της Ηλέκτρας.»31
Τέλος, στο μονόλογο της Ισμήνης του Ρίτσου, το πλήθος των ανώνυμων κομπάρσων – υπηρέτες, στρατιώτες – που «δρουν» στην αφήγηση της
ηρωίδας, θα μπορούσε να συνθέσει ένα χορό, με εκπρόσωπο τον νεαρό
σιωπηρό «συνομιλητή»32.
[Σ.Φ.] Μπορεί ο χορός στον Αγαμέμνονα του Αισχύλου να είναι σημαντικός για την κατανόηση και ερμηνεία της τραγωδίας, αφού μέσω των
χορικών ιχνηλατείται, με την αναδρομή στο παρελθόν, η σκοτεινή πορεία
του μιάσματος από γενιά σε γενιά33, ο χορός όμως στο ομώνυμο έργο του
Berkoff, πολυπληθής και ανώνυμος, έχει διττή λειτουργία. Αφενός εξυπηρετεί την ανάγκη για «ανάληψη» ή «πρόληψη» των γεγονότων, είτε με
αφήγηση είτε με διάλογο, αφετέρου συμβάλλει στη γενική διάσπαση του
χώρου και του χρόνου, που κυριαρχεί σε όλο το έργο, ένα είδος διαστολής της χρονικότητας και της χωρικότητας, άρα σε κατάλυση κάθε ίχνους
ρεαλισμού, που ήταν εξ αρχής το ζητούμενο για το δραματουργό. Αυτό
επιτυγχάνεται με το χρονικό άλμα του χορού που μεταφέρεται από το
παρόν στο παρελθόν, παρακολουθώντας το διάλογο Αγαμέμνονα-Κλυταιμνήστρας, που διεξάγεται ενώ τους χωρίζει ένα πέλαγος.
Δυσδιάκριτος, διπλός και αμφίσημος εμφανίζεται ο χορός στη Βουή του
Μάτεσι. Η Ηλέκτρα και η Κλυταιμνήστρα, αποδίδουν το ρόλο του χορού
στους τουρίστες που επισκέπτονται το ανάκτορο-μουσείο την ημέρα της
επετείου, την ημέρα δηλαδή που τιμάται η μνήμη του «στυγερού γεγονότος», όχι του φόνου του Αγαμέμνονα όπως θα περίμενε ο θεατής, αλλά
του εγκλήματος του Ατρέα. Ο ίδιος ρόλος θα μπορούσε να αποδοθεί και
στο θίασο που έρχεται να παίξει στο παλάτι τον τρωικό πόλεμο, καλεσμένος από τον Αγαμέμνονα. Και οι δύο «χοροί» αποδυναμώνουν τη μνήμη,
προκαλώντας σύγχυση στην κατανόηση του έργου και αμφισβήτηση των
μυθικών γεγονότων.
[Α.Σ.] Aκραίο παράδειγμα ιδιοφυούς επανάχρησης του μύθου συνιστά
το Πάροδος Θηβών (1992-1993) του Καμπανέλλη, όπου ο χορός γίνεται
πρωταγωνιστής, για να διαψεύσει, καλλιτεχνικά, τον Νίκο Χουρμουζιάδη
στην εύστοχη παρατήρησή του ότι «ποτέ κανείς δεν διερωτάται ποιο θα
31 Marguerite Yourcenar, όπ.π., σ. 79.
32 Η υπόθεσή μας ενισχύεται και από τα λόγια της Ισμήνης : «Ίσως ανάμεσά τους νἄσαστε
κ’ εσείς», Ισμήνη, όπ.π., σ. 218.
33 Βλ. Νίκος Χουρμουζιάδης, Περί χορού, ο ρόλος του ομαδικού στοιχείου στο αρχαίο
δράμα, Αθήνα, Καστανιώτης, 1998, σ. 32.
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είναι το μέλλον του χορού, όταν κλείνει το δράμα»34. «Ούτε κατά διάνοια η
αφελής σκέψη να αναπαραγάγω ‘τραγωδία’»35, ξεκαθαρίζει στο σημείωμά
του ο συγγραφέας για το μονόπρακτο, όπου η φαντασία του δημιουργεί
μια απόλυτα επινοημένη κατάσταση, στους αντίποδες του είδους, υποστηρίζοντας ίσως και την «τραγική αδυνατότητα της τραγωδίας», στην οποία
είμαστε καταδικασμένοι σήμερα36 που το τραγικό, μακριά από το αρχαίο
μεγαλείο, είναι γερά θεμελιωμένο στην καθημερινότητα37.
Πιο συγκεκριμένα, ο Καμπανέλλης εγκαταλείπει τον «αριστοκρατικό,
ηρωικό δηλαδή χαρακτήρα» του ελληνικού μύθου και οδηγεί στη σκηνή
ανώνυμους θεατρικούς κομπάρσους, εκείνους «που με μόνη ενοχή την
ανελέητη ανάγκη του μεροκάματου, βρίσκονται να έχουν κοινή μοίρα με
τους αφέντες τους»38, για να μας πει το εδώ και τώρα των πληβείων και
το εκεί και τότε των βασιλιάδων, «ψηλά, σ’ ένα λόφο της Θήβας», μετά
τα τραγικά συμβάντα. Κινητήρια δύναμη του έργου, το πρόσωπο του
Περαστικού – παρουσία του επικού Εγώ μέσα στο κείμενο – θα διαβεί
την πάροδο και θα ενεργοποιήσει τη «δράση» του «χορού της φτωχολογιάς, των μεροκαματιάρηδων», για να μεταφέρω την έκφραση του ίδιου
του Καμπανέλλη, ο οποίος διδάσκει το έργο του σαν σκηνικό ψέμα39. Με
κεντρικά πρόσωπα τον Φύλακα και τον Θεράποντα του Σοφοκλή, φορείς
34 Ν. Χουρμουζιάδης, «Χορός-υποκριτής : η δομική δυάδα», Πρακτικά, X Διεθνής Συνάντηση Αρχαίου Ελληνικού Δράματος 2000, «2500 Χρόνια Αρχαίου Ελληνικού Δράματος: παράδοση και προοπτικές», Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, 2007, σ. 212.
Βλ. στο ίδιο, σχετικά με τη διάκριση στατικού-δυναμικού (χορός-υποκριτής), καθώς και
για τον κατακερματισμένο λόγο των μελών του χορού.
35 Ιάκωβος Καμπανέλλης, Πάροδος Θηβών, στο Θέατρο ΣΤ!, Αθήνα, Κέδρος, 1994, σ. 19.
36 Βλ. Jean-Pierre Sarrazac, L’avenir du drame, Belfort, Circé/poche, 1999, σ. 148.
37 Άλλωστε, με δύο χωρικούς προσδιορισμούς, ο τίτλος Πάροδος Θηβών αποκαλύπτει
με ειλικρίνεια τις επιλογές του: ενώ η πόλη της Θήβας δηλώνει κατ’ αρχάς το χώρο
θεάτρου του θηβαϊκού κύκλου, το πρώτο συνθετικό εγείρει ερωτηματικά για την ιδιαίτερη σχέση του με τον αρχαίο μύθο και την τραγωδία, αφού το ουσιαστικό «πάροδος»
παίζει με την τριπλή του σημασία, επιμένοντας στο χώρο του αρχαίου θεάτρου και στην
παρουσία του χορού. Είναι ακριβώς οι σημασίες δευτερεύων δρόμος και χορικό που
στηρίζουν την πρωτοτυπία της καμπανελλικής έμπνευσης. Γιατί πράγματι ο συγγραφέας προχωρά σε μια αλληλουχία ανατροπών και το τρίπτυχο αντι-ήρωες, αντι-χώρος,
αντι-χρόνος τοποθετεί το μονόπρακτο πέρα από το τραγικό είδος.
38 Ι. Καμπανέλλης, «Σημείωμα του συγγραφέα για την παράσταση του τρίπτυχου Ο
Δείπνος», Θέατρο ΣΤ!, όπ.π., σ. 20.
39 Δίπλα στα πολλά τεχνάσματα της αληθοφάνειας που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας θα
αναφέρω εδώ το λιγότερο ίσως εμφανές και πιθανόν απαρατήρητο. Στην απλή καθημερινή γλώσσα των πληβείων παρεισφρέουνε λόγιες εκφράσεις, μαρτυρία είτε της παλιάς
τους σχέσης με το παλάτι, είτε τέχνασμα αποκάλυψης της θεατρικής τους ταυτότητας.
Παραθέτω χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα λόγια του Φύλακα. «… άκου δω εγώ
δεν είμαι κανένα στουρνάρι, κι έχω ακούσει και πέντε μορφωμένους ανθρώπους […]
πλην όμως άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων», Πάροδος Θηβών, σ. 81.
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του παρελθόντος και της γνωστής ιστορίας του Οιδίποδα, εξελίσσεται όλο
το δράμα που παίζεται σε οικογενειακό επίπεδο. Η δομική παράμετρος
της μνήμης γίνεται ο μοχλός του έργου, όπου η δράση έχει αντικατασταθεί από την αφήγηση, με επίκεντρο την ενοχοποίηση. Εδώ η ποιητικότητα
ανάγεται σε πυρήνα της σύλληψης στην κατεύθυνση του αντινατουραλισμού στην τέχνη και το κείμενο δομείται, μακριά από την μίμηση και την
αληθοφάνεια, με το πρόσωπο του Ηθοποιού, στο προσκήνιο, να εξορίζει
την ψευδαίσθηση ήδη στα πρώτα του λόγια, «… κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε σ’ ένα λόφο έξω από τη Θήβα»40, εμπλέκοντας στη «δράση» τους
θεατές της αίθουσας. Υπερυψώνοντας τους ασήμαντους και προβάλλοντας το εσωτερικό δράμα των απλών ανθρώπων, ο Καμπανέλλης, στον
άξονα της ανατροπής της δομικής δυάδας, χορός-υποκριτής, μεταφέρει τη
δράση στο στατικό στοιχείο του χορού και προχωρά στην αλλοίωση των
αιματηρών γεγονότων, εκφράζοντας την άρνηση της συλλογικής συνείδησης να δεχτεί την τραγικότητα και, εν ονόματι μιας ηθικής συνείδησης,
χτίζει ένα νέο μύθο: ο Οιδίπους με άλλη έκανε τα παιδιά, «η Ιοκάστη δε
γεννούσε πια…! […] η Ιοκάστη πήγε στη Σκύρο στην αδερφή της […],
[ο Οιδίπους] ξαναγύρισε στην Κόρινθο.»41 Μεταφέροντας το δράμα από
το προσκήνιο στην ορχήστρα, και παρεμβαίνοντας στον θεατρικό χωρόχρονο, ο συγγραφέας παρεμβαίνει στο καθεστώς της πρόσληψης και μεταβάλλει τη σχέση του θεατή με το μύθο, εισάγοντας τη «ρεαλιστικότητα» σε
αντίστιξη με το μυθικό ψέμα.
Η νέα ταυτότητα
Ο εκσυγχρονισμός του αρχαίου μύθου φαίνεται ότι περνά σε κάθε περίπτωση μέσα από τη συστηματική αποκάλυψη της θεατρικής ταυτότητας
που γίνεται, είτε με την παρουσία του επικού Εγώ στο κείμενο, είτε με μεταθεατρικές τεχνικές, είτε με περιφερειακές φόρμες του θεάτρου εν θεάτρω,
με στόχο την αποστασιοποίηση από τα δρώμενα. Η «αναχρονία» υποχρεώνει το θέατρο να ομολογεί την ταυτότητά του και η θέση του θεατή από
το κέντρο του θεάματος στο αρχαίο, ανοιχτό αμφιθέατρο, αλλάζει για να
παρακολουθήσει από μακριά την εξέλιξη.
Έτσι, ο Anouilh και η Λαμπαδαρίδου-Πόθου αποκαλύπτουν το θεατρικό
παιχνίδι, με το άνοιγμα της αυλαίας. Ο πρώτος, με το πρόσωπο του Προλόγου να παρουσιάζει τους ήρωες και συνοπτικά τα γεγονότα, ώστε το τέλος
να περιέχεται στην αρχή, η δεύτερη με την ηθοποιό-Αντιγόνη να αυτοπαρουσιάζεται στο κοινό: «Είμαι η Αντιγόνη / Η κόρη του Οιδίποδα […] Θα
παίξω τον πιο όμορφο ρόλο […]. Ξέρετε, τώρα στη Θήβα, βασιλιάς είναι
40 Στο ίδιο, σ. 71.
41 Στο ίδιο, σ. 87-88.
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ο θείος μου»42. Η Yourcenar εμφυσά στους ήρωές της θεατρική συνείδηση.
«Το έργο μόλις άρχισε», δηλώνει ο Πυλάδης, μετά το φόνο της Κλυταιμνήστρας από την Ηλέκτρα που ομολογεί: «Εγώ τέλειωσα το ρόλο μου»43.
Επιπλέον, η απόδοση στον Αίγισθο της πατρότητας του Ορέστη υπαινίσσεται την παρουσία του γραφέα. Τέλος, η απροκάλυπτη ποιητικότητα του
μονολογικού κειμένου του Ρίτσου, μαζί με το «Νάρχεστε πότε-πότε», της
αρχής – απεύθυνση στον σιωπηρό συνομιλητή και στο θεατή – ομολογεί
το συμβατικό του χαρακτήρα.
[Σ.Φ.] Ο Μάτεσις καταφεύγει και αυτός σε «θεατρικά τεχνάσματα»44.
Ο θίασος των ηθοποιών που έρχεται από την Τροία, για να παρουσιάσει
το έπος των Ελλήνων και το δράμα των Τρώων, περιοδεύοντας ανά τη
Μεσόγειο, παίζει τον πόλεμο που δεν έγινε. Το έργο του θιάσου αμφισβητεί λοιπόν την εγκυρότητα του μύθου, υπονοώντας πως όλα είναι θέατρο,
άρα ψέμα. Ο συγγραφέας διασκευάζει, ανασκευάζοντας τον αρχαίο μύθο,
με κριτική διάθεση τόσο για το τραγικό είδος σήμερα, όσο και για την εκμετάλλευση του ποιητικού παρελθόντος45. Επιπλέον στη Βουή η αποσπασματικότητα του λόγου και της δράσης, ο μη χώρος, ο μη χρόνος, η αποδόμηση των προσώπων είναι εμφανή στοιχεία άρνησης της παραδοσιακής
δομής και ακύρωσης της μίμησης. Αντ’ αυτής κυριαρχεί το όνειρο, δηλαδή
ένα είδος αναρχίας, σύγχυσης, κατάσταση που αποδίδει και ο εύγλωττος
τίτλος του έργου. Ο αδιευκρίνιστος μπερδεμένος, αλλοιωμένος ήχος της
βουής αντηχεί την προβληματική δομή του έργου και τη νέα ειδολογική
του ταυτότητα. Όσο για το μεταδραματικό Μήδειας Υλικό αναρωτιόμαστε
αν πρόκειται για ποίηση, για δράμα ή για δραματικό μονόλογο σε συνδυασμό με αυτό που σήμερα αποκαλούμε «εγκατάσταση».
Ο Hofmannsthal, ενώ παραμένει παραδοσιακός στη μορφή, μας
εκπλήσσει για τη νέα διάσταση του ψυχολογικού δράματος που εισάγει στο έργο του, πρωτοποριακή για την εποχή, απομακρύνοντας έτσι το
θεατή από τη γνωστή ιστορία και προτείνοντάς του μια άλλη ανάγνωση
του ψυχισμού των ηρωίδων του.
42 Μ. Λαμπαδαρίδου-Πόθου, όπ.π., σ. 143-144.
43 Marguerite Yourcenar, όπ.π., σ. 64. Και λίγο μετά, Πυλάδης: «Είναι η τελευταία σκηνή,
Αίγισθε. Ο συγγραφέας αποσύρει τα πρόσωπα και η αυλαία ετοιμάζεται να πέσει», σ.
66.
44 Για ανάλυση του έργου, κυρίως από τη σκοπιά του μεταθεάτρου, βλ. Ελευθερία Ιωαννίδου, Rewriting Greek Tragedy from 1970 to 2005, Διδακτορική Διατριβή, University of
Oxford, Faculty of Classics, Sub-faculty of Languages and Literature, 2008.
45 Για την κριτική που εντοπίζεται στη Βουή, βλ. Γιώργος Πεφάνης, «Αναζητώντας το μίτο
προς το μύθο», στο Θεοδόσης Πυλαρινός (επιμ.), Ελληνική αρχαιότητα και νεοελληνική
λογοτεχνία, Πρακτικά Συνεδρίου, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Ιστορίας, Κέρκυρα 2009.
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[Α.Σ.] Αν λοιπόν η τραγωδία ορίζεται ως θεατρικό είδος, με έμμετρο
ποιητικό λόγο, με μουσική και όρχηση, με καθορισμένη δομή, αναπαριστώντας εσωτερικές και εξωτερικές συγκρούσεις των ηρώων, με στόχο
την πρόκληση του ελέους και του φόβου στην ψυχή του θεατή για την
τελική κάθαρση46, οι σύγχρονες μεταγραφές της δημιουργούνται μακριά
από τη δομικότητα του αρχαίου είδους και όχι σπάνια εισάγοντας νέα
γεγονότα στον παραδεδομένο μύθο. Με νέα ειδολογική ταυτότητα, που
συντίθεται κυρίως από εξωτερικά σταθερά χαρακτηριστικά, όπου συνεισφέρουν εσωτερικά στοιχεία, όπως η νέα ταυτότητα των προσώπων, η
οποία λειτουργεί αντιστικτικά με την παρουσία, εμφανή ή λανθάνουσα,
του χορού – «εκπροσώπου εν κινήσει των ακινητοποιημένων θεατών»47
– αυτοί οι συγγραφείς ανασταίνουν τους τραγικούς μύθους από τα βάθη
της μνήμης για να μιλήσουν για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Άλλωστε,
η εμμονή στην ειδολογική διαφορετικότητα θεμελιώνεται στη βεβαιότητα
ότι οι μοντέρνοι δημιουργοί δεν αναζητούν ούτε το αμφιθέατρο, ούτε τους
κοθόρνους.
•

46 Αν η πολύπλοκη και δυσερμήνευτη διαδικασία της αριστοτελικής κάθαρσης περνά από
τα συναισθήματα του ελέους και του φόβου και συνδέεται με τη μίμηση, η αρχή του
εκσυγχρονισμού που διέπει τις μεταγραφές, με τη σύγχυση των εποχών, την ακύρωση
της ψευδαίσθησης και με απόντα τον αγώνα ενάντια στη μοίρα, απομακρύνει αυτό το
ηθικό και αισθητικό ζητούμενο, εισάγοντας στο καθεστώς της πρόσληψης την απήχηση
του μύθου στη σύγχρονη εποχή.
47 Για το χώρο στο θέατρο, βλ. Michel Corvin, «L’ esprit du lieu, D’Eschyle à Renaude»,
Théâtre/Public τ. 183, (2006), σ. 36.

Διαμόρφωση «ταυτοτήτων» στο νεοελληνικό θέατρο
για παιδιά και νέους
Μαρία Φραγκή

Πολυπολιτισμικότητα, ταυτότητα, ετερότητα
Οι συνέπειες της παγκοσμιοποίησης της αγοράς, η ιλιγγιώδης ανάπτυξη
της κοινωνίας της πληροφορίας, οι εύκολες πληθυσμιακές και οικονομικές μετακινήσεις (πολυεθνικό κεφάλαιο, μετανάστευση) προκαλούν ριζικές μεταβολές στις παραδοσιακές κοινωνικές μορφές. Η ήδη γνωστή σε
κάποιες κοινωνίες, «πολυπολιτισμικότητα», αναφέρεται σήμερα συχνά στη
συνύπαρξη της διαφορετικότητας, είτε αυτή αφορά μια ομάδα, είτε ατομικές περιπτώσεις. Η ανεύρεση της ετερότητας προσδιορίζεται με βάση την
ταυτότητα. Οι κοινωνικές ομάδες που χαρακτηρίζονται από κοινές ιδιότητες διαφοροποιούνται από άλλες, δηλαδή διακρίνονται στο «εμείς» και «οι
άλλοι».
Τη στιγμή που διαπιστώνεται από ερευνητές των επιστημών της αγωγής
η αποξένωση του παιδιού και του εφήβου μέσα στο σχολικό περιβάλλον1
και επαναπροσδιορίζονται οι παιδαγωγικές αντιλήψεις με βάση την καλλιέργεια επικοινωνιακού πλαισίου και δημιουργικής σκέψης, με σθεναρές
ακόμα αντιστάσεις στην καθημερινή πρακτική2, αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ένα θέατρο με έντονες παιδαγωγικές προθέσεις για το ανήλικο
κοινό. Αυτό το θέατρο φυσικά, ως πνευματικό και πολιτισμικό προϊόν της
σύγχρονης κοινωνίας έχει τα χαρακτηριστικά της, προβάλλει τα πρότυπά
της και θεωρείται «εθνική υπόθεση»3, όπως τονίζει η Αριάν Μνούσκιν.
Από σκηνής διεγείρεται το θυμικό του αποδέκτη ευκολότερα και η
παιγνιώδης διάσταση εκμηδενίζει τις αντιστάσεις και τις άμυνες του
παιδικού κοινού4. Επίσης, η σκηνή αντικατοπτρίζει εν γένει την «ετερό1
2
3
4

Κώστας Χρυσαφίδης, Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία, Gutenberg, Παιδαγωγική
Σειρά, Αθήνα 2002.
Αλέξης Δημαράς, Η Μεταρρύθμιση που δεν έγινε, (τ. Α΄- Β΄), Ερμής, Αθήνα, 1990.
Jean-Gabriel Carasso, Nos enfants ont-ils droit à l’art et à la culture?, Éditions de l’attribut, Bessières, 2005, p. 31.
Ο Ευγ. Τριβιζάς λέει σχετικά: « Έχουμε…την περίπτωση της “ηθελημένης αναστολής
της δυσπιστίας”. Τα παιδιά είναι σε θέση να προβαίνουν σ’ αυτήν την αναστολή και να
απολαμβάνουν το φανταστικό, το οποίο αν είναι πετυχημένο, όχι μόνο τα διασκεδάζει
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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τητα». Εκεί παρουσιάζεται η θεϊκή βούληση αυτοπροσώπως5, ο κόσμος της
φαντασίας6, ακόμη και ο θάνατος. Εκεί είναι ο «άλλος τόπος», όπου με
τους όρους της τέχνης, ο κάθε θεατής ιχνηλατεί το επέκεινα της πραγματικότητας, της κοινωνίας και ακόμα της ίδιας της ζωής.
Θέατρο για παιδιά
Το θέατρο για παιδιά και νέους έχει καταλάβει πολύ σημαντική θέση
στα ενδιαφέροντα τόσο των επαγγελματιών του θεάτρου όσο και των
εκπαιδευτικών. Προσπάθειες όπως είναι η καθιέρωση νεανικών σκηνών
στα εθνικά θέατρα και στα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., η εισαγωγή του θεάτρου ως
τέχνης και μεθόδου στην εκπαίδευση, η δημιουργία ειδικού ρεπερτορίου για παιδιά και νέους, η συγκέντρωση και καταγραφή ενημερωτικών
καταλόγων7 και τέλος η εξειδίκευση στη θεατροπαιδαγωγική, φανερώνουν τη μεγάλη αύξηση του ενδιαφέροντος γύρω από αυτό το διαφορετικό θεατρικό κοινό. Ο θεσμός των επιχορηγήσεων επίσης έχει συμβάλει
στη στήριξη θεάτρων που έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο αυτές τις
παραστάσεις8.
Στην έρευνά μας επιδιώκουμε να γνωρίσουμε τις παραμέτρους που
ορίζουν αυτό το είδος θεάτρου και τα χαρακτηριστικά του, ως προς την
αναμενόμενη άμεση ή έμμεση επιρροή στο κοινό. Αυτό επιτυγχάνεται
συνήθως μέσω της προβολής προτύπων και επομένως κάποιων ταυτοτήτων που προτείνονται ως προς καίριες κοινωνικές και εθνικές αντιλήψεις.
Το «παιδικό θέατρο», όπως ονομαζόταν και ακόμη έτσι αναφέρεται στις
στήλες θεαμάτων, είναι το μόνο είδος που λαμβάνει το χαρακτηρισμό του
από το είδος του κοινού του. Χαρακτηρισμός που θα δούμε πόσο συντελεί στην ταύτιση του ρόλου του θεατή με εκείνον του μαθητή. Συχνά είναι
τα έργα όπου χωρίς την αρχική πρόθεση εκ μέρους του συγγραφέα, βλέπει
κανείς να παρεισφρέει ένα διδακτικό μέρος9 χωρίς προφανή αιτία.

5
6
7

8
9

και τα συγκινεί αλλά γίνεται και η πύλη που τα οδηγεί σε βαθύτερες αλήθειες.…» Συνέντευξη με τον Ε. Τριβιζά, Αγγελιοφόρος της Κυριακής, Τετάρτη, 23/4/2008.
Τραγικοί, Κλωντέλ, Μολιέρος κ.ά.
Μαίτερλινγκ, Σαίξπηρ, Καλογεροπούλου, Τριβιζάς κ.ά.
Θέατρο για παιδιά - Ένας πρακτικός οδηγός, Εκδ. Ελληνικού Κέντρου για τα παιδιά και
τους νέους, Αθήνα, 1991.
Θέατρο για παιδιά 2, θέατρο και σχολείο, Εκδ. Ελληνικού Κέντρου για τα παιδιά και
τους νέους, Αθήνα, 2002.
Πλάτων Μαυρομούστακος, Το θέατρο στην Ελλάδα, 1940-2000, Μια επισκόπηση,
Καστανιώτης, Αθήνα, 2005.
Το οποίο συνήθως είναι γλωσσικό, ιστορικό, κοινωνικό, οικολογικό, κ.ο.κ.
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Από σκηνής διδασκαλία
Η από σκηνής διδασκαλία είναι σύμφυτη με τη γένεση του είδους. Το
δράμα και η επιχορήγησή του από την αθηναϊκή δημοκρατία10, το θέατρο
του διαφωτισμού και η γαλλική επαναστατική διακυβέρνηση, το ιησουΐτικο θέατρο κ.λπ. είναι αποδείξεις της διδακτικής πλευράς της θεατρικής
τέχνης. Αντίστοιχα και οι επαναστατικές ιδεολογίες προέκριναν και στήριξαν την προπαγάνδα τους στο θέατρο, στη μαζικότερη ζωντανή, κοινωνική και λογοτεχνική καλλιτεχνική έκφραση. Μια τέτοια πολιτική στάση
εκφράζοντας ο Μπρεχτ με το διαλεκτικό/ επικό θέατρο, λέει: «Πρέπει να
συντριβούν οι μεγάλοι πολιτικοί εγκληματίες και να συντριβούν κάτω
από τη γελοιοποίηση…»11 ενώ προτρέπει το κοινό του από σκηνής: «Πώς
αυτό το κακό θα τελειώσει, ψάξτε να βρείτε μοναχοί σας…Πήγαινε, ψάξε
αγαπητό κοινό, μια κατάλληλη λύση πρέπει να υπάρχει.»12
Μήνυμα-Αφηγητής
Οι ερευνητές13 ωστόσο καταλήγουν πως το μοντέρνο θέατρο για παιδιά
αποδεσμεύεται λίγο-λίγο από τον πρόδηλο παιδαγωγικό σκοπό που είχε
παλιότερα. Πάνω σ’ αυτή τη σκέψη θα αναπτύξουμε έναν προβληματισμό
γύρω από το ελληνικό ρεπερτόριο των τελευταίων χρόνων, με περιορισμένες αναφορές και σε παλιότερα έργα14. Στα ευρωπαϊκά θέατρα διακρίνουμε
την εξέλιξη προς ένα είδος όπου επιδιώκεται η διάπλαση ενός ελεύθερου
«πολίτη του κόσμου», με οικολογικές ανησυχίες, με ίσες ευκαιρίες ανδρών
και γυναικών, ντόπιων και ξένων, πλούσιων και φτωχών, αρτιμελών και
μη, έξυπνων και κουτών-στο θέατρο για παιδιά η πολιτική ορθότητα έχει
όρια και τα πράγματα λέγονται με τ’ όνομά τους, κυριολεκτικά. Ένας βασιλιάς ή ο κακός λύκος ή το άσκημο παπάκι, εκτός από παραδοσιακά αρχέτυπα μεγάλων εθνοφυλετικών ομάδων, μέσα από το πέρασμα του χρόνου
λειτουργούν και μεταφορικά15. Το ενδιαφέρον του νεανικού κοινού άλλω10 Ανάμεσα στην πληθώρα των εργασιών για το θέμα, ενδιαφέρουσα είναι η πρόταση της
Λ.Ζωγράφου, Από τη Μήδεια στη Σταχτοπούτα: Η ιστορία του φαλλού, Εκδ. Αλεξάνδρεια, 1998.
11 Μπέρτολντ Μπρεχτ, Σημειώσεις για τον Αρτούρο Ουΐ, στο Μπέρτολντ Μπρεχτ - 50
χρόνια μετά, του Μάριου Πλωρίτη, ΤΟ ΒΗΜΑ, Νέες Εποχές, 20/8/2006.
12 Όπ.π. Απόσπασμα από τον επίλογο στον Καλό άνθρωπο του Σετσουάν, του Μ.Μπρεχτ.
13 Martine Legrand, Jean-Gabriel Carasso, Jean-Pierre Ryngaert, Marie Bernanoce.
14 «Τα έργα για παιδικό κοινό που παίχτηκαν από το 1935 ως τις μέρες μας.», Έρευνα που
διεξήχθη στο πλαίσιο συνεργασίας μας με το Τ.Ε.Α.Π.Η. του Ε.Κ.Π.Α. κατά την περίοδο 2001-2003.
15 Για το θέμα υπάρχει βιβλιογραφικός πλούτος από τις ανθρωπολογικές και κοινωνικές
επιστήμες.
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στε εξάπτεται από την ανατροπή16 και από τη νέα χρήση και λειτουργία
του αρχέτυπου, είτε αυτό προέρχεται από τη λαϊκή παράδοση, είτε από την
κλασική λογοτεχνία17.
Ο πειρασμός να εγγραφεί ένα μήνυμα στο έργο που απευθύνεται σε
παιδιά είναι πάντα παρών18. Αν και ο αποδέκτης ενός ήρωα/ ρόλου είναι
συνήθως ένας άλλος ήρωας/ ρόλος, συχνά είναι εμφανής ο τελικός αποδέκτης, δηλαδή το παιδί που παρακολουθεί από την πλατεία. Ο ρόλος μάλιστα του αφηγητή είναι σχεδόν πάντα ο άμεσος φορέας αυτού του μηνύματος. Σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας19, γίνεται εκτενής αναφορά στην
υπέρ-χρήση του αφηγητή στο εν λόγω θέατρο. Εδώ θα αναφέρουμε μόνο
μια σοβαρή συνέπειά της. Στο θέατρο το παιδί έρχεται με πολλές προσδοκίες. Όταν εγκλωβίζουμε την αισθητική της σκηνής, εξομοιώνοντάς την με
εκείνην της τάξης ή της τηλεόρασης, τότε το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι να δημιουργήσουμε στο νέο θεατή μια δυσθυμία και κυρίως
παρόμοιες αντιδράσεις όπως είναι η απώλεια ενδιαφέροντος, η μετατόπιση
της προσοχής σε άλλα στοιχεία και φυσικά η απομάκρυνση από οποιονδήποτε ψυχαγωγικό στόχο.20
Πολιτισμική ταυτότητα-Γλώσσα
Η βάση, επάνω στην οποία οικοδομείται αυτή η πολιτισμική ταυτότητα, είναι η ύπαρξη μιας κοινής και μακρόχρονης παράδοσης. Μέσω
αυτής εκφράζεται, επιβεβαιώνεται, ενισχύεται και εν μέρει συγκροτείται
η συλλογική ταυτότητα ενός λαού21. Για τον ελληνισμό η γλώσσα συνιστά μέχρι σήμερα τον κύριο συνεκτικό ιστό του. Απόδειξη της εθνικής
16 Ο μεγαλειότατος βασιλεύς της Αγγλίας ακούει την κόρη του να του λέει: «Μην πεις
πάλι τίποτα βλακείες μπαμπά», στο Ο Φατς και ο Ζβου του Κεν Κάμπελ, χφ. σκ. Α΄, σ.
59.
17 Ε. Τριβιζά, Τρεις πριγκίπισσες κι’ ένα φτερό παγωνιού, στο μονόπρακτο: Η Ρηνούλα και
το βατραχάκι, «-Βατραχάκι: Πηγαίνω από παλάτι σε παλάτι, πείθω τις πριγκίπισσες
ότι είμαι μαγεμένος πρίγκιπας κι΄ εκείνες αμέσως ματς, με φιλάνε! Αμέσως! Χωρίς την
παραμικρή καθυστέρηση».
18 Nicolas Faure, De «jeune public» à «tout public»: analyse du répertoire théâtral francophone pour la jeunesse. Thèse de doctorat en Arts du spectacle, dirigée par Jean-Pierre
RYNGAERT, Paris III – Sorbonne Nouvelle, Νovembre 2004.
19 Μαρία Φραγκή, Τοπία και ουτοπία στο θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό, στο Παράδοση και εκσυγχρονισμός στο Νεοελληνικό Θέατρο, Πρακτικά του Γ΄ Πανελληνίου
Θεατρολογικού Συνεδρίου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2010, σσ.
233-240.
20 Ας αναφέρουμε επίσης εδώ από την έρευνά μας, πως το παιδί αξίζει να θυμάται κάποιο
έργο ή κάποια εικόνα και όχι πως «στο θέατρο δε μιλάμε μεταξύ μας, δεν πηγαινοερχόμαστε και δεν τρώμε πατατάκια», όταν το ρωτούν τι είναι το θέατρο.
21 Ιντζεσίλογλου Ν., όπ.π., σ. 179.
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συνοχής22, αλλά και ένδειξη του νέου πνεύματος23 σύγκλισης, που συνδέεται με τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες, η ελληνική γλώσσα αφορά
μεγάλο αριθμό πληθυσμού και εκτός των ορίων της χώρας. Η ιδιομορφία
του ελληνικού αλφαβήτου και η σωρεία ελληνικών λέξεων ή «ελληνισμών»
στις άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες κυρίως, την κάνει άμεσα διακριτό στοιχείο
ταυτότητας και ταυτοποίησης. Οι τάσεις της πνευματικής ζωής με όχημα
τη νέα ελληνική «δημοτική» γλώσσα, δημιούργησαν και στο θέατρο, από
τα χρόνια της μεταπολίτευσης, μια νέα αντίληψη αυτονομίας του πολίτη,
μια ευρύτερη αποδοχή της εθνικής και ευρωπαϊκής συνείδησης, προβάλλοντας πάντα ένα αίτημα για ελευθερία, πρόοδο και εκσυγχρονισμό24.
Δεν είναι διόλου τυχαίο το γεγονός της γέννησης των δυο μεγάλων
κεντρικών σκηνών για παιδικό κοινό25 ακριβώς κατά την περίοδο της
ομαλοποίησης του γλωσσικού ζητήματος, στη δεκαετία του ’70. Μια ενδιαφέρουσα απόδοση της μεταβατικής εποχής δίνει ο Ε.Τριβιζάς. Με μια
σκηνή αποδίδει το στενό πέρασμα από την ειδυλλιακή ταπεινή ελληνικότητα στην απρόσωπη δυτικότροπη ισοπέδωση του success story στο Κλεμμένο τραγούδι της Κούλας κατσικούλας. Ειδικά τη στιγμή όπου ο φτωχός
αδελφός τινάζει το χιόνι απ’ τα τσαρούχια του για να μπει στο σαλόνι
των επιτυχημένων πλούσιων αδελφών του, όπου ρέει αφρόεσσα σαμπάνια (σκ.11, Ο γιδοβοσκός περνάει δύσκολες μέρες), θα λέγαμε πως έχουμε
την αποτύπωση της διχασμένης γλωσσικής/ πολιτισμικής ταυτότητας του
νεοέλληνα.
Γλωσσική συνείδηση, εθνική συνείδηση και ταυτότητα
Η γλώσσα του θεατρικού κειμένου, πέρα από την ενιαία εικόνα της,
διαφοροποιείται ανάλογα με το ρόλο και κάποτε ανάλογα με την κατάσταση. Οι συγγραφείς μπορούν να μιλήσουν σαν δάσκαλοι: «Έχω ακούσει
ότι εσείς οι έλληνες κάνατε μεγάλο κακό στη γλώσσα σας»26, σαν συνένοχοι των παιδιών με όχημα το γέλιο για «άπλυτο φως, κεραμίδες της Αιγύ22 Η γλώσσα από συστάσεως του Νέου Ελληνικού κράτους είναι ένα από τα βασικά μελήματα συγγραφέων, όπως της Π.Σ. Δέλτα, που είχε αφιερωθεί στα παιδιά. Βλ. Μαρία
Φραγκή, Διονύσιος Σολωμός (1798-1857) - Πηνελόπη Δέλτα (1874-1941), Για την
πατρίδα και τη γλώσσα... στο: Ο Ελληνισμός στα τέλη του 19ου αιώνα. Ιστορικότητα,
βιογραφία, μυθοπλασία και γλώσσα στο έργο της Π.Δέλτα, Πρακτικά του Α΄ Διεθνούς
Συνεδρίου Ελληνικού Πολιτισμού στην Αίγυπτο, επ. Μ.Φραγκή, Πάπυροι 6/7, Κάιρο,
2010, σσ. 166-172.
23 Η μεταρρύθμιση στο γλωσσικό και η καθιέρωση της ενιαίας διδασκαλίας της δημοτικής
γλώσσας οριστικοποιείται επί Γ.Ράλλη, το 1977.
24 Γεωργία Λαδογιάννη, Το παιδικό θέατρο στην Ελλάδα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα,
1998.
25 Ξένιας Καλογεροπούλου, Δημήτρη Ποταμίτη.
26 Δ.Φουντούκη, Τα ξενιτεμένα μάρμαρα του Παρθενώνα, χφ. σ. 15.

614

Μαρία Φραγκή

πτου, μολοσσό της Ρόδου»27 ή σαν γνήσιοι παραμυθάδες που απευθύνονται σε ένα μικτό κοινό με στόχο την ψυχαγωγία όλων28. Αρκετές είναι οι
περιπτώσεις όπου η γλώσσα του συγγραφέα είναι εκείνη που χρησιμοποιούσε ο ίδιος όταν ήταν παιδί και γενικά χαρακτηρίζεται παρωχημένη σε
σχέση με το παρόν του κοινού που την παρακολουθεί. Στην εποχή μας,
είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί η αργκό της δεκαετίας του ’70 ή του ’8029
γιατί δεν θα γίνει η αποκωδικοποίησή της από το σημερινό κοινό.
Στο θεματικό ενδιαφέρον μας θα συμπεριλάβουμε ένα αρκετά μεγάλο
αριθμό έργων που με διάφορους τρόπους δημιουργεί προϋποθέσεις εθνικής
συνείδησης/ ταυτότητας. Έχουμε αρκετά έργα με θέμα την Αρχαία Ελλάδα
και κυρίαρχο ανάμεσά τους το υλικό της Οδύσσειας30, όπου θα συναντήσουμε τουλάχιστον πέντε παραλλαγές των τελευταίων χρόνων (Καμτσής,
Παπανδρέου, Κουγιουμτζής, Καλογεροπούλου, Ρουγγέρη). Χαρακτηριστικό τους είναι η παρατακτική σύνδεση των σκηνών και η αναφορικότητα
στη σύγχρονη εποχή όπως φαίνεται από το παράδειγμα:
«Μαρούφ: —Επιτέλους! Καλλιόπη, σού ’ρχομαι! Μόλις δεις το κατάρτι,
ξέρεις εσύ! Ζεστό νερό, δροσερά σεντόνια και πατατούλες τηγανητές!»31.
Εδώ αξίζει να αναφέρουμε την πλέον ενδιαφέρουσα ιδεολογικά και
υφολογικά αξιοποίηση ενός στοιχείου για τη γλώσσα, από την Ξ. Καλογεροπούλου, στον Οδυσσεβάχ. Πρόκειται για την απώλεια της γλωσσικής
επάρκειας όσων γεύτηκαν καρπούς στη χώρα των Λωτοφάγων. Έκτοτε
κάνουν χρήση κάποιας «μη ελληνικής» ομιλίας, άνευ νοήματος. Έτσι
αποδίδεται θεατρικά το ομηρικό «οὐκέτ’ ἀπαγγεῖλαι πάλιν ἤθελεν οὐδὲ
νέεσθαι»32. «Ξεχνώ τη χώρα μου» εδώ, σημαίνει «ξεχνώ τη γλώσσα μου».
Σημαντική είναι και η παρουσία της αρχαιοελληνικής σκέψης (Ο χρόνος
είναι ένα παιδί που παίζει, Λ.Κουρετζή), της αρχαιολογικής επικαιρότητας (Η μικρή Αθηνά και τα ξενιτεμένα μάρμαρα του Παρθενώνα, Δ.Φουντούκη33), των μύθων (Ο φίλος μας ο Αίσωπος, Γ.Νεγρεπόντη),του αρχαίου
δράματος (Ιστορίες του παππού Αριστοφάνη, Δ.Ποταμίτη) αλλά και η
27 Ε.Τριβιζάς, Το κλεμμένο τραγούδι της Κούλας κατσικούλας, χφ. Σκ. 12, Ο διαμαντένιος
δίσκος.
28 Ξ.Καλογεροπούλου, Η πεντάμορφη και το τέρας, Το σκλαβί κ.ο.κ.
29 Π.χ. «Πολύ βαρύ πεπόνι είσαστε κύριε παρδαλέ», Π.Μέντη, Δυο πόδια σε λάθος παπούτσι, χφ. σ. 39.
30 Κωστάντζα Γεωργακάκη, Children’s Theatre in Greece from 1949 to 2001, in Journal of
Modern Greek Studies, v.25, n.2, October 2007, pp. 163-170.
31 Ξένια Καλογεροπούλου, Οδυσσεβάχ, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρόδου, 1991-1992, σ. 34.
32 Ομήρου Οδύσσεια, ι, στ.95.
33 Ανάλογο θέμα έχει επεξεργαστεί το 1894 ο Δ.Γ. Καμπούρογλου: Η νεράιδα του κάστρου,
Εκδ. Δημητράκος, Αθήνα, 1925.
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ενσωμάτωση ελληνικών αναφορών σε έργα ξένων συγγραφέων, π.χ. Τα
γενέθλια της Ινφάντας , Ο.Ουάιλντ σε διασκευή Γ.Φραντζεσκάκη34 και Η
Χιονάτη και οι εφτά ψηλοί…νάνοι όπου η Κ.Ρουγγέρη ενσωματώνει ελληνικά θέματα στο γνωστό παραμύθι.35
Για την εκμάθηση της γλώσσας, της ορθογραφίας και εν γένει τη δυσκολία της σχολικής ζωής, έχουμε την ανατρεπτική παιδοκρατία στο Ματίας ο
πρώτος, Γιάννους Κόρτσακ/ Άλκης Ζέη και στο Με το ΝΙ και με το ΣΙΓΜΑ
του Ευγ.Τριβιζά, μεταξύ άλλων.
Αξίζει να αναφέρουμε πόσο πρόσφορο υλικό είναι η γλώσσα για κάθε
μορφής ονοματοποιίες, παρηχήσεις ή λογοπαίγνια, που καλλιεργούν τη
γλωσσική ευστροφία και έλκουν την καταγωγή τους από τον Αριστοφάνη (Βάτραχοι) και τον Αισχύλο ο οποίος φέρνει στη σκηνή το Κράτος
και τη Βία. Ένα μικρό δείγμα παραθέτουμε με τον Άνεμο τον Ανεπάντεχο,
το Βόρτεξ, τη χώρα των ψωνιστών ανθρώπων, τον Κεραμιδοτρέχαλο, την
κυρία Μηδενκάνει, τον Αρπατίλαο, το Βρισελιέ.
Τα εμπόδια και η δράση
«Για να γνωρίσουμε ποιοι είμαστε πρέπει να υπάρχει κάτι για να πολεμήσουμε εναντίον του»36 λέει ένας έφηβος σε πλήρη σύγχυση. Πόσο χρήσιμο
μας είναι αυτό για τη γνωριμία μας με τους ήρωες σε αναζήτηση ταυτότητας, που συναντάμε στο υλικό μας! Τέτοιοι ήρωες είναι ο Τουρτούρι,
ο Μαύρος Ιππότης και η Λευκή Βασίλισσα, ο Τρεμοσβύνης για να περιοριστούμε μόνο στον κόσμο του Ευγ.Τριβιζά. Η ταυτότητα αυτή μπορεί
να είναι κοινωνική/ πολιτική, όπως της Άννας που αντιστέκεται στους
όρους διαβίωσης της σύγχρονης τσιμεντούπολης στο Ανέβα στη στέγη
να φάμε το σύννεφο ή της Μαριάννας που αντιστέκεται στο Δήμαρχο
και πατέρα της στο Μεγάλο ταξίδι του Τουρτούρι. Το ‘Άνθος του καλοκαιριού’ στο ομώνυμο έργο, αντιστέκεται στην κατάρα του Δράκου των
νερών, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον έχει ο Μπόμπιρας που νιώθει πως αδικούνται τα παιδιά από τους νόμους των μεγάλων και επαναστατεί γι’ αυτό,
στον Κεραμιδοτρέχαλο.
«Αφού δεν μπορώ να ξεχωρίσω όντας ο καλύτερος, θα το πετύχω αν
γίνω ο χειρότερος»37 λέει ένας άλλος έφηβος σε θεραπεία. Και πάλι στον
Κεραμιδοτρέχαλο, το ζεύγος Κίκος-Μίκος είναι δυο έφηβοι που οργανώ34 Υπάρχει μια σκηνή με μαριονέτες από την Ελλάδα, Σκ.5.
35 «-Κακιά: Η Μήδεια έφτιαξε πέπλο στη Γλαύκη που μισούσε …..και η Δηιάνειρα φαρμακωμένο ρούχο έδωσε στον έλληνα Ηρακλή», χφ. σ. 39.
36 Bruno Bettelheim, Η ανάπτυξη της ταυτότητας στο Pour être des parents acceptables,
Εd.Robert Laffont, Paris 1988 pp. 167-184.
37 Όπ.π.
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νουν μια ληστεία με θύμα τη μητέρα του ενός γιατί θέλουν να μιμηθούν
τους αγαπημένους ήρωές τους στα κόμικς που διαβάζουν.
«Θέλω να ξέρω ποιος είμαι;»38… «Τι είμαι;»39 αναρωτιέται ο ‘Πεταλουδόσαυρος’, ο πιο αντιπροσωπευτικός πανκ ήρωας της μοντέρνας δραματουργίας για παιδιά και νέους, διά χειρός Ε.Τριβιζά.
Τα παιδιά νιώθουν το βάρος της τάξης που επιβάλλεται από τους μεγάλους, γεμάτο απαγορεύσεις, περιορισμούς, απώλειες και το μεταφράζουν
σε κάθε μορφής εφιάλτη. Αυτό μας είναι ήδη γνωστό από τα μαγικά παραμύθια40. Με μια διαφορετική γραφή, μας το γνωρίζει και το θέατρο και θα
θυμηθούμε εδώ τους Κνούτο και Χνούτο, δεσμοφύλακες της δικτατορίας
των ονείρων στο βασίλειο του Αρπατίλαου, που ανακρίνουν τα παιδιά
γιατί συμμετέχουν σε ένα πάρτι γενεθλίων:
«–Κνούτος και Χνούτος εναλλάξ: Ψηλά τα χέρια!
Μην κουνηθείτε! Ακίνητοι! Γιατί δεν ανοίγατε;
Έχετε περάσει ανεμοβλογιά; Σε ποιο σχολείο πάτε;
Πόσα απίδια βάζει ο σάκος; Πλένετε τ’ αυτιά σας;
Τον Αρπατίλαο τον αγαπάτε;»41
Η απόδραση, η αναζήτηση, το ταξίδι 42
Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί έναν Οδυσσέα χωρίς Οδύσσεια; Αυτή
η ταύτιση είναι ένα βασικό μοτίβο στο είδος που μας απασχολεί. Το ταξίδι
αποτελεί οργανικό και αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας του ήρωα.
Αντιθέτως η στατικότητα την ακυρώνει, κάνοντας ανιαρό και αντιθεατρικό το σκηνικό αποτέλεσμα, ενώ δημιουργεί την αδιαφορία του κοινού.
Η κίνηση έρχεται να δώσει δραματική υπόσταση σε μια εσωτερική αναζήτηση του νέου ανθρώπου γύρω από την ταυτότητά του43.
Η ηρωίδα στη Ζωγραφιά της Χριστίνας μένει ανέγγιχτη και αδιάβαστη.
Ο τρόμος της είναι το βιβλιοσκούληκο, δηλαδή η ανία που γεννιέται από
την απομόνωση44. Γι’ αυτό αποφασίζει να δραπετεύσει και ανακαλύπτει σε
38
39
40
41
42

Ευγένιος Τριβιζάς, Πεταλουδόσαυρος, χφ, Σκ.4.
Όπ.π,.χφ, Σκ.2.
Μπρούνο Μπετελχάιμ, Η γοητεία των παραμυθιών, Γλάρος, Αθήνα, 1995.
Ευγένιος Τριβιζάς, Τα μαξιλάρια της Ουρανούπολης, χφ. Σκ.3.
Μ.Φραγκή, Η περιπέτεια από τον Όμηρο ως τον Ε.Τριβιζά: Ο μύθος του περιπλανώμενου
ήρωα. Πρακτικά Συνεδρίου Α΄ Συνάντησης Πανεπιστημιακών και νεανικών Θιάσων,
στο περ. Πάπυροι, τ. 1, Κάιρο, Ιούνιος 2008, σσ.46-55.
43 «….Γράφω έργα που μιλάνε για το ταξίδι της παιδικής ηλικίας, για τη σχέση των παιδιών
με τον κόσμο των ενηλίκων και την πορεία τους μέσα σ’ αυτόν. Aυτό το ταξίδι που μας
οδηγεί σε ένα νέο στάδιο αυτογνωσίας, συμβολίζει για μένα ολόκληρο το ταξίδι της
ζωής». Σ.Bούλγαρη Στον κόσμο των ονείρων του Tσαρλς Γουέι, Καθημερινή, 05-02-2002.
44 Ε.Τριβιζάς, Ζωγραφιά της Χριστίνας, χφ. σκ.1.
«Χριστίνα: Όλα τα βιβλία τα τρώει ή μήπως σιχαίνεται τα παλιά, τα σκονισμένα;
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ποιον απευθύνεται. Οι περιπέτειες της Χριστίνας (άλλη εκδοχή του τίτλου)
δεν είναι μόνο ο τίτλος ενός έργου αλλά και η ταυτότητα της ηρωίδας
του, που αναμετρήθηκε ανάμεσα σε τόσους ήρωες της λογοτεχνίας, για να
πάρει τη θέση της ανάμεσά τους.
Το κωμικό και το γελοίο
Η επικρατούσα τάση προς την κωμική-σατιρική γραφή, καθιστά τον
ενήλικο (συγγραφέα, ηθοποιό) ισότιμο με το νεανικό κοινό του. Όταν
γελάμε μαζί με το παιδί εκμηδενίζουμε την ηλικιακή –και όχι μόνο–
απόσταση από αυτό. Η ελληνική σκηνή, η οποία συνεχίζει και εξελίσσει την
παράδοση του Αριστοφάνη, του Καραγκιόζη, του λαϊκού δρώμενου κ.λπ.
προσφέρει πλούσιο υλικό. Από την άποψη αυτή υπάρχει μια παρακαταθήκη
για επεξεργασία (διασκευές, προσαρμογές, διακειμενικές συνθέσεις) και
έτσι παράγεται αρκετά σημαντική ποσότητα έργων για παιδιά.
Από το «τίποτα» στο «τα πάντα»
Το παιδί ζει στον αντίποδα του τίποτα. Το νόημα της ζωής που προσπαθεί να συλλάβει και να αποδώσει είναι γεμάτο από πολλά ετερόκλιτα
στοιχεία τα οποία στη θεατρική γλώσσα εκφράζονται με πολλά επεισόδια,
συχνές απαριθμήσεις, επαναλήψεις, κλιμακώσεις, υπερβολές. Ο ενήλικος
απέναντι σ’ αυτό το χάος αντιπροσωπεύει την τάξη. Είναι μια τάξη που
επιβάλλεται όμως εκ των άνω και ισοδυναμεί με την απώλεια των στοιχείων που αποτελούν τον κόσμο του παιδιού, άρα με ένα κόσμο του «τίποτα».
Χαρακτηριστικό είναι το βραβευμένο έργο της Ναταλί Παπέν, στη «Χώρα
του τίποτα»45. Στα ελληνικά κείμενα που μας απασχολούν είναι χαρακτηριστική η μοναξιά/ τίποτα του Μαρμαρωμένου στο Σκλαβί, της Νεφέλης
στους Δραπέτες της Σκακιέρας, του ‘Πεταλουδόσαυρου’ πριν τη φυγή του
κ.ο.κ. Οι ήρωες ζουν στο σημείο μηδέν ώσπου να δραστηριοποιηθούν και
να αναζητήσουν την ταυτότητά τους.
Ο μικρομέγαλος και ο αόρατος ήρωας
Μια ακόμη διαπίστωση είναι η παρουσία του νεανικού κοινού στη σκηνή
με το προσωπείο ενός ενήλικου (ή εφήβου ή συμβολικής παρουσίας) που
διαθέτει στοιχεία παιδικότητας. Ακόμη και όταν πρόκειται για παιδί, στη
σκηνή το παρουσιάζουν συνήθως σε κάποιο ύψωμα π.χ.: Αννούλα (Ανέβα
Μπαλαρίνα: Όλα! Αυτά όμως που προτιμάει, αυτά που δεν αλλάζει με τίποτα είναι…
Χριστίνα: Ποια;
Μπαλαρίνα: Τα βιβλία που κανείς δεν διαβάζει!
Χριστίνα: Λες να με παρακολουθεί;
Μπαλαρίνα: Μπορεί!»
45 Nathalie Papin, Le pays de rien, Ed. L’école des loisirs, Paris, 2002.
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στη στέγη…), Μπόμπιρας (Κεραμιδοτρέχαλος). Ανυψώνεται ένα κοντό,
λόγω ηλικίας, ανθρωπάκι, αλλά ψηλώνουν ακόμα και οι εφτά νάνοι (Η
Χιονάτη και οι εφτά ψηλοί νάνοι) !
Ο Φασουλής, στην Παράξενη Νύχτα, το Κουνουπάκι, στη Μυρτώ και
το Κουνουπάκι, ο Στίκης στον Κεραμιδοτρέχαλο, το Τζίνι ο Βαγγελάκης
στο Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφο, ο ‘Μικρός Πρίγκιπας’, το ξωτικό
στο Άνθος του καλοκαιριού, ανήκουν στους ήρωες χωρίς ηλικία, οι οποίοι
προσφέρονται για να ταυτιστούν μαζί τους τα παιδιά. Αυτός είναι ένας
τρόπος για να αποφευχθεί μεν το διδακτικό και αφ’ υψηλού ύφος στο
θέατρο, αλλά να λειτουργήσει η διαδικασία «υποβολής» μιας ταυτότητας
με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο Στίκης παραδείγματος χάριν εξηγεί,
–νουθετώντας με τον τρόπο του– στο Μπόμπιρα: «Σκέψου να τρως ένα
καρύδι και να πετάς τα τσόφλια κάτω, να τρως μπανάνες, να ρίχνεις τα
φλούδια στο δρόμο και να γλιστράει ο κόσμος. Όχι, όχι δεν κάνεις για τα
κεραμίδια. Εκεί βασιλεύει τάξις και καθαριότης....»46.
Στα Ξενιτεμένα μάρμαρα του Παρθενώνα, η μικρή Αθηνά κάνει νύξη
για τη μεγάλη κινητοποίηση της επιστροφής των γνωστών ως «ελγινείων»
μαρμάρων, μέσω διαδικτύου. Την ιδέα αυτή την έχει το κομπιούτερ της, ο
Περικλής: «Δηλαδή, σύμφωνα με τον Περικλή, η λύση θα δοθεί αν κάνουμε
μια επανάσταση μέσω του ίντερνετ. Θα διαδώσουμε σ’ όλο τον κόσμο τη
νοσταλγία σας για την πατρίδα, τη μεγάλη σας επιθυμία να επιστρέψετε,
να ελευθερωθείτε, να δείτε τον αττικό ουρανό, να ξαναναπνεύσετε αέρα
ελληνικό»47. Είναι γνωστό ότι μια τέτοια κινητοποίηση έγινε και στην
πραγματικότητα.
Επίσης, αντίστοιχα, συναντάμε και τον «αόρατο» ήρωα, που συντροφεύει και μπορεί να συνδράμει τα παιδιά σε ό,τι επιδιώκουν. Ο Μορμόλης,
ο Αόρατος, ο Τρόλο Τρίκμαν είναι ιδανικά άλτερ έγκο για τη δράση και
την αντίδραση των παιδιών, όπως εκδηλώνεται απέναντι στους μεγάλους.
Ας αναφερθεί εδώ, πως παρατηρείται εκτεταμένη απόδοση έμφυλων
χαρακτηριστικών, δίχως αυτό να εμποδίζει στην υιοθέτηση όμοιας συμπεριφοράς αγοριών και κοριτσιών απέναντι στην ενήλικη «απειλή». Επίσης
κάποια από τα έργα που μελετήσαμε βρίθουν στερεοτύπων ως προς τη
θηλυκή και την αρσενική ταυτότητα.48
46 Άλκη Ζέη, Θέατρο για παιδιά, Ο Κεραμιδοτρέχαλος, Εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1992, σ. 28.
47 Δήμητρα Φουντούκη, Τα ξενιτεμένα μάρμαρα του Παρθενώνα, χφ. σ.43.
48 Π.Μέντης, Δυο πόδια σε λάθος παπούτσι.
1.« Μάνα: Τα σούρτα φέρτα με τα πετροχελίδονα καθόλου δεν μ’ αρέσουν. Αυτοί έχουν
τα σπίτια τους ξέφραγο αμπέλι… Κι’ αν με ρωτήσει ο πατέρας σου τι θα πω;», χφ. Μέρος
α΄, σκ.9.
2.Η αγελάδα χαρακτηρίζεται από το γάτο «χοντρέλα χωρίς σουτιέν», χφ. Μέρος α΄,
σκ.11.
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Το μη λεκτικό στοιχείο, η σκηνή, η παντομίμα
Σ’ αυτή την έρευνα δεν έχουμε συμπεριλάβει το σιωπηλό θέατρο,
την παντομίμα, που προσελκύει πάντα πολύ μεγάλο κοινό ανεξαρτήτως
επιπέδου, ακριβώς γιατί η τέχνη αυτή στηρίζεται στη μεταγραφή του
μύθου με καθαρά σωματικό τρόπο αν και «είναι απείρως ομιλητική, γιατί
ο καλλιτέχνης όλη την ώρα (πρέπει) να εκπέμπει σήματα, διαφορετικά θα
πάψουν να τον παρακολουθούν».49 Διακρίνουμε λοιπόν την απουσία της σε
ενιαία παράσταση αλλά τη συναντάμε σε επιμέρους σημεία και συχνά την
υποδεικνύουν τα κείμενα. Αφού το θέατρο για παιδιά αποτελεί ένα είδος
που στηρίζεται σε κάθε επικοινωνιακή μορφή που θα ήταν αποτελεσματική,
τα μη λεκτικά στοιχεία και η σωματική έκφραση αποτελούν πρωταρχικής
σημασίας κώδικα.50 Σε αυτή την κατηγορία ας θυμηθούμε ότι είναι μεγάλη
η συμβολή του Αουγκούστο Μπόαλ, ο οποίος καθόρισε εν πολλοίς το
σκεπτικό και τροφοδότησε με τις ασκήσεις του, τις μεθόδους του θεάτρου
στην εκπαίδευση, κυρίως στην εκδοχή του drama in education. Επίσης
είναι γνωστό ότι έχει αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό σε διάφορες χώρες να
αναπτύσσεται θέατρο και για προνήπια και βρέφη με κύρια χαρακτηριστικά
του την απουσία λόγου και την ευρεία χρήση μη λεκτικής επικοινωνίας.51
Εκπαιδεύοντας ή ευαισθητοποιώντας,
λοιπόν, το νεανικό κοινό, τα έργα που παίζονται κατά τις τελευταίες
τρεις δεκαετίες, έχουν σα στόχο κυρίως την κοινωνική αδικία είτε απέναντι στο «διαφορετικό άτομο» π.χ. Ο παλιάτσος του βασιλιά (Ο.Ουάιλντ/
Γ.Φρατζεσκάκης), είτε απέναντι στα παιδιά π.χ. Ματίας ο Πρώτος (Γ.Κόρτσακ/ Α.Ζέη), είτε απέναντι στους φτωχούς π.χ. Τα γουρουνάκια κουμπαράδες (Ε.Τριβιζάς)52 και τους μετανάστες π.χ. Το σκλαβί (Ξ.Καλογεροπούλου), Ο φίλος μας ο Αίσωπος (Γ.Νεγρεπόντη) ή την πολιτική αδικία όπως

49
50

51
52

3.«Ιτιά: Σε σέρνει από τη μύτη κακομοίρη μου. Αυτή και μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις», χφ. Μέρος β΄, σκ.18. Μια διπλή αναφορά στην κοινωνική αξία της εν λόγω εμφάνισης ενός αρσενικού και στην πολιτισμική χρήση της σε γνωστή ελληνική ταινία της
δεκαετίας του ’70.
Πήτερ Μπρουκ, Νήματα Χρόνου, Εκδ. Κοάν, Αθήνα, 2001, σ.164.
Ένα παράδειγμα από τη Μυρτώ και το κουνουπάκι του Ε.Τριβιζά: «…Ενώ μιλάει ο ήλιος,
η Μυρτώ πλένεται, σκουπίζεται με μια τριανταφυλλιά πετσέτα που όταν την ανοίξει
πέφτουν από μέσα ροδοπέταλα.», χφ. σκ 2.
Νορβηγία, Σουηδία.
Μαρία Φραγκή, Μετανάστευση και περιθώριο στο Νεοελληνικό Θέατρο, στο D’une
frontière a l’autre. Mouvements de fuites, mouvements discontinues dans le monde
néohellénique, Actes du XXe colloque international des néohellénistes des universités francophones, Ed.Gavrielides- Presses Universitaires du Septentrion, Athènes–Lille,
2009, pp.489-498.
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παρουσιάζεται στα Μαξιλάρια της Ουρανούπολης (Ε.Τριβιζάς) κ.ο.κ.
Για την ελληνική / εθνική ταυτότητα πρωταρχικό ρόλο παίζουν οι πολιτισμικές αναφορές. Πρόκειται για στοιχεία διακειμενικότητας σχεδόν σε
κάθε έργο, ακόμη κι’ αν αυτό είναι ξένο ή διασκευή από ξένο όπως π.χ. ο
πρόλογος που έβαλε ο Μ.Κουγιουμτζής στη διασκευή του Μικρού Πρίγκιπα (Σ.Εξυπερύ/ Μ.Κουγιουμτζής) από τους Όρνιθες του Αριστοφάνη, σε
μετάφραση Β.Ρώτα. Ένα παλίμψηστο διακειμενικότητας θα το χαρακτηρίζαμε, αφού έχουμε πρώτα απ’ όλα ένα παγκόσμιο κείμενο λόγω της καταγωγής του από την αρχαία ελληνική δραματουργία και έπειτα λόγω της
παράστασης του Θεάτρου Τέχνης (1959), η οποία έγινε διεθνής, καθόρισε
την αισθητική της σύγχρονης ματιάς στον Αριστοφάνη, ενώ αποτέλεσε μια
από τις πρώτες συμμετοχές του διασκευαστή/ ηθοποιού στο θίασο αυτό53.
Κάτι ανάλογο θα βρούμε και στην εκδοχή της Δ.Φουντούκη για Τα ξενιτεμένα μάρμαρα του Παρθενώνα, όπου έχουμε μια μικτή διαστρωμάτωση
χρόνου και τόπου, ενώ συνυπάρχουνε σκηνικά η σημερινή αθηναϊκή οικογένεια με τη θεά Αθηνά, την Περσεφόνη, τον Περικλή, το Λόρδο Μπάιρον, την οικογένεια Έλγιν, τη βασίλισσα και τον πρωθυπουργό της Αγγλίας μαζί με αγάλματα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές που συμμετέχουν στη
δράση. Ενδιαφέρον προκαλεί το μοτίβο, της Καρυάτιδας που ζωντανεύει,
το οποίο απαντάται και στο έργο του Δημ. Γ. Καμπούρογλου, Η νεράιδα
του κάστρου54.
Στα έργα που μελετήσαμε, συχνή είναι και η αναφορά στη λαϊκή παράδοση, είτε με θεματικά μοτίβα, είτε με γλωσσικές συνήθειες, είτε με έθιμα.55
Μια ακόμη αναφορά που απαντάται συχνά διακειμενικά είναι η ιστορία για τη Γοργόνα, την αδελφή του Μεγαλέξανδρου56 που γυρίζει τις
θάλασσες.
Οι θάλασσες επίσης, η νησιωτική γεωγραφία, η ιδιαιτερότητα του ελληνικού τοπίου και εν τέλει η ταξιδιωτική διάθεση των ελλήνων μπορούμε
να πούμε πως χαρακτηρίζουν την εθνική ταυτότητα και αποτελούν μια
επαναλαμβανόμενη αναφορά στα έργα που μελετάμε: π.χ. Η Μυρτώ και το
κουνουπάκι, οι Οδύσσειες, ο Αργοναύτης κ.ο.κ.
53 Ο Μ.Κουγιουμτζής είχε πει σε συνέντευξή του, «Η παράσταση του 1959 έμεινε ιστορική… Τάραξε τα λιμνάζοντα νερά ως προς το αρχαίο δράμα... Ο Κουν έδωσε άλλη
χροιά και φόρμα, εντελώς αντίθετη με την ακαδημαϊκή νοοτροπία του Εθνικού», Καθημερινή 13/7/2008.
54 Αναφορά στο Κ.Γεωργακάκη-Β.Πούχνερ, Οδηγός Νεοελληνικής Δραματολογίας, Παράβασις, Εκδ. ERGO, 2009, σ.89 ως ‘Δ.Γ.Καμπούρογλου Η Νεράιδα του Κάμπου, Αθήνα,
Εκδ. Δημητράκου, 1925’.
55 «Σα δε ντρέπεστε! Μεγάλη αμαρτία! Πρώτα το ‘Χριστός Ανέστη’ και μετά τ’ αυγά και
τα τσουρέκια…» Το Σκλαβί, χφ. σ. 66.
56 Σ.Μυριβήλη/ Γ.Φραντζεσκάκη, Ο Αργοναύτης, Ξ.Καλογεροπούλου, Οδυσσεβάχ.

Διαμόρφωση «ταυτοτήτων» στο νεοελληνικό θέατρο για παιδιά και νέους

621

Ακόμη μια επαναλαμβανόμενη λειτουργία που απαντάται συχνά και
είναι βέβαιο πως έχει τις ρίζες της στη μυθολογία, είναι η υπόθεση του χαμένου (ή κρυμμένου/ ορφανού/ μόνου) παιδιού, που με τη διπλή ταυτότητα
του Οδυσσέα και του Οιδίποδα, κάνει τη μεγάλη πορεία προς την αναγνώριση και τη γνώση του εαυτού (Πεταλουδόσαυρος, Παράξενη Νύχτα).
Συνοπτικά διακρίναμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά στα έργα που μας
απασχόλησαν και μπορούμε να ορίσουμε την ταυτότητα του μοντέρνου
έργου για παιδικό και νεανικό κοινό από αυτά.57
Η ηλικία των έργων
Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών των έργων απευθύνεται σε μικρά παιδιά.
Τα έργα που ίσως να αφορούν και εν τέλει να αγγίξουν την εφηβική ηλικία,
σχεδόν απουσιάζουν από τη νεοελληνική σκηνή, με εξαίρεση το Παραμύθι
για δύο (Ρίντλευ Φίλιπ) που δεν είναι ελληνικό και κατά την προσωπική
μας άποψη τους Δραπέτες της σκακιέρας (Ε.Τριβιζάς) και τον Αργοναύτη
(Σ.Μυριβήλης/ Γ.Φρατζεσκάκης). Στην κατηγορία αυτή, αφού συγκαταλέξουμε και το Σκλαβί, τοποθετούμε τα έργα που αναφέραμε, κυρίως λόγω
του ύφους τους και όχι λόγω της θεματολογίας. Θα ήταν προτιμότερο να
πούμε πως είναι έργα για κάθε κοινό, που αποφεύγουν γενικά τις ιδιοτυπίες του «παιδικού» κοινού/ στόχου.
Παιδαγωγική/ διδακτική τάση (ευθέως και πλαγίως)
Από τις εξέχουσες μορφές στη θεατρική παιδεία, ο J.G.Carasso διατυπώνει σ’ ένα πρόσφατο μανιφέστο58 την αντίθεσή του στη σχολειοποίηση
του θεάτρου και το δικαίωμα του παιδιού να έχει άμεση πρόσβαση στην
αποδεσμευμένη από την παιδαγωγική τέχνη. Οι συγγραφείς αρκετά συχνά
εντός ή εκτός των θεατρικών κειμένων τους παρουσιάζουν το σκεπτικό
και τις προθέσεις τους. Εδώ συναντάμε μια μεγάλη ποικιλία απόψεων με
βαθιές ρίζες, όπου θα βρούμε π.χ. το Βασίλη Ρώτα, πατριάρχη του είδους
57 Στους δύο οδηγούς που εξέδωσε το Ελληνικό Κέντρο για τα παιδιά και τους νέους,
έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό (43% περίπου) έργων που στηρίζονται σε κάποιο κλασικό
ξένο πρωτότυπο [93/215] κατά βάση μαγικού παραμυθιού, ένα χαμηλό ποσοστό (15%
περίπου) όπου γίνονται αναφορές στην ψυχολογία, στο φύλο, στις κοινωνικές σχέσεις
[33/215], ένα μικρότερο ποσοστό των έργων για τη φύση και το ζωικό κόσμο [19/215],
πολύ λίγα έχουν έμπνευση ελληνική [16/215], ακόμη λιγότερα αυτά που έχουν ελληνικό
πρωτότυπο [13/215] και το 19% αναφέρεται σε γενικά κοινωνικά θέματα [41/215].
Από τα κλασικά κείμενα, διαφόρων προελεύσεων, ξεχωρίζουμε τα πλέον διασκευασμένα και παιγμένα: Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων, Τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα, Οδύσσεια, Μικρός Πρίγκιπας, Το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας και ο Μάγος του
Οζ.
58 Jean-Gabriel Carasso, Nos enfants ont-ils droit à l’art et à la culture?, Éditions de l’attribut, Bessières, 2005.
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να λέει: « Είναι φανερό, αν θέλουμε ν’ ανατείλει ένα καλύτερο αύριο, πρέπει
σε ένα και μόνο να στρέψουμε την προσοχή μας, στην αγωγή, δηλαδή πώς
να φτιάσουμε καλούς πολίτες. Για το σκοπό αυτό τρία μέσα έχουμε: την
εκκλησία, το σχολείο, το θέατρο.»59
Αντιπροσωπευτικός συγγραφέας μιας σύγχρονης τάσης, ο Ε.Τριβιζάς
υποστηρίζει πως η καλλιέργεια της φαντασίας είναι πιο σημαντική από τη
γνώση και φυσικά αυτό γίνεται φανερό μέσα από το σύνολο του έργου
του. Μπορούμε να τον συμπεριλάβουμε στον κόσμο των μεγάλων παραμυθάδων που παίζουν με το κοινό τους, εκμεταλλευόμενοι κάθε πιθανότητα φανταστικού στοιχείου και γλωσσικού ή αφηγηματικού σχολίου προς
τέρψιν και όχι προς «συμμόρφωσιν»60. Το συμπέρασμα και η γνώση είναι
ζήτημα πρόσληψης σ’ αυτό τον τρόπο γραφής.
Η Ξένια Καλογεροπούλου μιλώντας για τα έργα που ανεβάζει ή γράφει,
αναφέρει: «Ξέρετε, όταν άρχισα να κάνω παιδικό θέατρο, ήλπιζα ακόμα
ότι κάποια στιγμή θα αποκτούσα ένα παιδί. Ονειρευόμουν πως μια μέρα
θα βρισκόταν και το παιδί μου ανάμεσα στο κοινό, να βλέπει τις παραστάσεις.»61 Ο τρόπος προσέγγισης εδώ έχει γνώμονα την ιδανική γονεϊκή
σχέση, όπου το βίωμα και το συναίσθημα υπερτερούν του μαθήματος, αν
και παραμένουν στο ευρύτερο πλαίσιο της μετάδοσης γνώσης και εμπειρίας ζωής.
Ας προσθέσουμε και διά στόματος Φασουλή, το σύστημα που υιοθετεί
η Ζωή Βαλάση. Εδώ προτείνεται έμμεσα το συμπέρασμα, πριν προλάβει να
το επεξεργαστεί ο θεατής.
«Μικροί, μεγάλοι και παιδιά,/ για σκεφτείτε το καλά./
Ποιος έχει δίκιο απ’ τους τρεις;/ Εγώ θα έλεγα κανείς!
Με ποιον θα πάει η κοπελιά;/ Σαν παιδί με τα παιδιά!»62
Σ’ αυτή την ομάδα συγκαταλέγονται τα περισσότερα έργα για παιδιά
από το corpus που επεξεργαστήκαμε. Ακόμη και εκείνα που από τη θέση
του δημιουργού αποτελούν αφορμή για εμψύχωση και για δημιουργική
59 Αναφορά στο Θανάσης Καραγιάννης, Ο Βασίλης Ρώτας και το έργο του για παιδιά και
νέους, Σύγχρονη εποχή, Αθήνα, 2007 σ. 98.
60 «…δεν πρέπει να τα υποτιμάμε, ούτε να τους φερόμαστε συγκαταβατικά. Καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα απ’ όσα θέλουμε να πιστεύουμε… τα παιδιά πρέπει να μάθουν
να ξεπερνάνε την πραγματικότητα, όχι μόνο να την υπηρετούν. Προσαρμόζοντας το
παιδί στη δική μας πραγματικότητα, δολοφονούμε την ικανότητά του να ονειρεύεται.»
Συνέντευξη του Ε.Τριβιζά στη Βookpress, 1/2/2010.
61 Ξένια Καλογεροπούλου, Το να μένεις προσκολλημένος στη νεότητα είναι πολύ μελαγχολικό, Καθημερινή, 7/1/2008.
62 Ζωή Βαλάση, Η παράξενη νύχτα, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1995, σ. 65.
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σκέψη.63Ακόμη κι’ όταν χρησιμοποιούν διασκεδαστικά μέσα, είναι εμφανής η διδακτική ματιά που διακρίνουμε κάτω από:
Κωμικό/ σατιρικό ύφος
Α. «Κράχτης: —Μεγάλε μου ποιητή, ελάτε ήρθαν......
Όμηρος: —Ήρθαν τα παιδιά;...Ακούω τις φωνούλες τους!»64
Β. «Γίγαντας: —Τα παλιά παραμύθια θέλουν συντήρηση, θέλουν
φροντίδα. Και κανένα ξεσκόνισμα πού και πού…Δεν τα ξεχνάμε στο ράφι.
Μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον, τα ξεφυλλίζουμε….»65
Μίμηση «παιδικότητας»
Αυτή η τακτική έχει ευρέως χρησιμοποιηθεί, εκφράζοντας μια αμηχανία
να απευθύνουμε έναν ώριμο λόγο και ανάλογη θεματολογία σε παιδικό
κοινό. Το συναντάμε ακόμη και σε πολλά μοντέρνα έργα όπως στα παρακάτω: Το μυστήριο της ανατολής (Λιώλη), Η ρακωδία των σκουπιδιών
(Λαμπρούλης), το Να πιει κανείς ή να μην πιει (Λίκερ-Ράισνερ/ Δαφνής), ο
Εγωιστής Κάβουρας (Γουντ/ Ποταμίτης).
Μίμηση άλλου ύφους, όπως είναι το κινηματογραφικό, το τηλεοπτικό,
το κόμικς, ο Καραγκιόζης ή το λαϊκό θέαμα. Π.χ. «Απόψε θα σας παίξουμε/
τους μύθους του Αισώπου/ πού ’ναι τερπνοί, διδακτικοί/ σαν παίζονται
όπως κι’ όπου»66
Μουσικό θέατρο/ ιντερμέδια
Εδώ συνήθως βρίσκεται η ευκαιρία να δοθούν πιο αφαιρετικά, με ποιητικό λυρισμό ή και με κωμικό ύφος πάρα πολλά συμπεράσματα/ διδάγματα.
• «Ο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει/
που ονειρεύεται στον κόσμο να αρέσει/
που αγαπά και που φοβάται/
που όλο ξεχνά ,κι’ όλο θυμάται/
Με αλλάζει, μου μοιάζει, μ’ αρπάζει/
και τρέχοντας το δρόμο μου χαράζει/
μου λέει να μη βιαστώ να μεγαλώσω/
τα όνειρα ποτέ να μην προδώσω.»67
63 «Κορίτσι: Όχι πατέρα, δεν άνοιξα τον υπολογιστή. Βαρέθηκα να κάθομαι μπροστά σ’
ένα γυαλί» στο Ο Χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει, Λ.Κουρετζή, χφ. εικ. 10, σ. 34.
64 Κάρμεν Ρουγγέρη, Το παραμύθι των παραμυθιών. Ομήρου Οδύσσεια, χφ. σ.3.
65 Υβόννη Μεταξάκη, Ο πρίγκιπας της γομολάστιχας, χφ. σ. 30.
66 Γ.Νεγρεπόντη, Ο φίλος μας ο Αίσωπος, Κέδρος, Αθήνα, 1979, σ.61.
67 Λάκη Κουρετζή, Ο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει, χφ. σ. 48.
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• «Η όμορφη Ελλάδα/ πίσω μας λαχταρά/
στεφάνι η Παλλάδα/ στη νίκη της κεντά/
με τ’ όνομα Αθηνά»68
• «Αφού τσιμέντα προτιμάς/ από πορτοκαλιές,
κάτω δεν κατεβαίνουμε/ Δήμαρχε, ό,τι κι’ αν λες»69
Ένα στοιχείο που απαντάται συχνά στη μορφή των κειμένων είναι το
παρατακτικό ύφος στη σύνδεση σκηνών και συχνά η χαλαρή δράση.
Τέλος θα διαπιστώσουμε ότι έχουμε πληθώρα από ενιαία πολυκείμενα και διακείμενα π.χ.: Έρχεσαι μαζί μου, (Κ.Ρουγγέρη), Η ζωγραφιά της
Χριστίνας, (Ε.Τριβιζάς), αλλά και μεγάλη χρήση διακειμενικών αναφορών
π.χ. «Πλάτων: Ο τίτλος; Ένα παραμύθι χωρίς όνομα;»70, «Συν Αθηνά και
χείρα κίνει», «Τις αγορεύειν βούλεται;», «Μολών λαβέ»71.
Επίσης συχνός είναι ο εγκιβωτισμός της μιας ιστορίας σε άλλη όπως
π.χ. στο Άνθος του Καλοκαιριού (Δ.Μιχαηλίδη).
Επικοινωνία σκηνής-πλατείας
Η συμμετοχή που επιδιώκεται σε μια θεατρική αίθουσα, με άμεση
απεύθυνση υπό μορφήν ερωτήσεων, παραινέσεων κ.ά. είναι μια έκδηλη
προσπάθεια δημιουργίας μιας ταυτότητας στο νεανικό κοινό, αφού από
αυτό αναμένεται συγκεκριμένη αντίδραση.
Όμως «όποιος δε με πιστεύει, δε με βλέπει» λέει ο μικρόσωμος ανθρωπάκος72. Ο ‘Πεταλουδόσαυρος’ πάλι ακούει μια διάγνωση διόλου διαφωτιστική στο ερώτημά του «ποιος είμαι;»
«Δεν είσαι βόας, δεν είσαι κροταλίας/
Δεν είσαι ρέγκα, ούτε καρχαρίας»73
Η ταυτότητα χτίζεται σταδιακά για το νέο άνθρωπο74 και από την
παιδική του ηλικία είναι πρωταρχικής σημασίας η μίμηση ή η άρνηση των
προτύπων που προβάλλουν οι μεγάλοι.
68
69
70
71
72
73
74

Δήμητρα Φουντούκη, Τα ξενιτεμένα μάρμαρα του Παρθενώνα, χφ., σ. 46.
Γιάννης Ξανθούλης, Ανέβα στη στέγη να φάμε το σύννεφο, σ. 46.
Ο πρίγκιπας της γομολάστιχας, χφ. σ. 34.
Τα ξενιτεμένα μάρμαρα του Παρθενώνα.
Ο Κεραμιδοτρέχαλος, σ. 19.
Ο Πεταλουδόσαυρος, σκ.2.
«Τα παιδιά έχουν ανάγκη για ιστορίες που τα ενδυναμώνουν, που τα βοηθούν να πιστέψουν ότι είναι σημαντικά και μπορούν να μεταμορφώσουν την καθημερινότητα», λέει
o Tσαρλς Γουέι, Σ.Bούλγαρη, Στον κόσμο των ονείρων του Tσαρλς Γουέι, Καθημερινή,
05-02-2002.
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Έτσι από παιδί-βασιλιάς μπορεί να περάσει στην εξορία, στην αναζήτηση και τέλος στην αποδοχή των μεν και των δε, εαυτών και άλλων. Αυτή
είναι η πολύτιμη γνώση της σημαντικότερης απ’ όλες τις ταυτότητες, εκείνης που δεν μπορεί κανείς να διαφύγει, της ταυτότητας του θνητού εν
μέσω θνητών.
«H τέχνη πρέπει να είναι “γενναία” και να καθρεφτίζει τις προσπάθειες
που χρειάζεται να καταβάλλουμε. Πάνω από όλα ελπίζω ότι στον καταναλωτικό κόσμο που ζούμε, τα έργα μου, μιλούν για τη σημασία του να είσαι
άνθρωπος»75.
•
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Manfred Werkwerth, La Mise en scène dans le théâtre d’amateurs. Paris: L’Arche,
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Θέατρο και μετανάστευση
στον 20ό και στον 21ο αι.

Η ταυτότητα των Ελλήνων δραματουργών στην Αμερική
κατά το πρώτο μισό του 20ού αι.
Αικατερίνη Διακουμοπούλου-Ζαραμπούκα

Το ελληνικό θέατρο στις Η.Π.Α. συνδέεται με τη συγκρότηση των πρώτων
ελληνικών κοινοτήτων στην Αμερική στα τέλη του 19ου αι. Ήδη από την
πρώτη δεκαετία του 20ού αι. σε όλες τις πολιτείες των Η.Π.Α., ακόμα
και στη μικρότερη πόλη, συστάθηκαν γηγενείς ελληνικοί ερασιτεχνικοί
θεατρικοί όμιλοι. Αρκετοί από αυτούς τις δεκαετίες που ακολούθησαν
μετεξελίχθηκαν σε επαγγελματικούς θιάσους αξιώσεων.1 Παράλληλα με
τη σκηνική δραστηριότητα οι Έλληνες μετανάστες στις Η.Π.Α. ήδη από
τη δεκαετία του 1910 αρχίζουν να επιδίδονται στη συγγραφή θεατρικών
έργων τα οποία εξέφραζαν στην πλειονότητά τους την ιδιότυπη κοινωνική
συνείδηση του ξεριζωμένου ανθρώπου. Πρόκειται για έργα νοσταλγικά ή
αλλιώς έργα «μεταναστευτικά» όπου αποτυπώνεται έντονα η αθεράπευτη
νοσταλγία της πατρίδας, ο αβάσταχτος πόνος του χωρισμού και ο ανεξίτηλος καημός της επιστροφής2 και τα οποία συγκροτούν μια ιδιότυπη
δραματουργία.3
1

2

3

Για το θέατρο των Ελλήνων στην Αμερική και ειδικά στη Νέα Υόρκη βλ. Διακουμοπούλου, Αικατερίνη. Το θέατρο του Ελληνισμού στη Νέα Υόρκη από τα τέλη του 19ου αι. έως
το 1940. Διδακτορική Διατριβή. Πάντειο Πανεπιστήμιο. Αθήνα, 2007. 3 τόμ.
Triandafyllidou, Anna and Mariangela Veikou. “The hierarchy of Greekness: Ethnic and
national considerations in Greek immigration policy”. Ethnicities, vol. 2, no. 2, Jun. 2002,
p. 189-208.
Ο πρώτος που παρουσίασε την ελληνοαμερικανική δραματουργία υπήρξε ο δημοσιογράφος και ιστοριοδίφης Νικόλαος Ροζάκος, ο οποίος με ευαισθησία συγκέντρωσε
μεγάλο αριθμό θεατρικών έργων, τα οποία εν συνεχεία δώρισε στο Θεατρικό Μουσείο
της Αθήνας. Η μονογραφία του (βλ. Ροζάκος, Νίκος. Το νεοελληνικό λαϊκό θέατρο
στην Αμερική: 1903-1950. San Francisco, California: Falcon Associates, 1985. 95 σ.)
– παρ’ όλες τις αβλεψίες– εμπλούτισε με νέα δεδομένα την ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου των αρχών του 20ού αι. Επίσης η Ιωάννα Λαλιώτου επιχειρεί μια σύντομη
αναφορά για το ερασιτεχνικό θέατρο στην Αμερική και ταυτόχρονα παραθέτει μια
ανάλυση του έργου του Άγγελου Αλεξόπουλου: «Το φόρεμα της γυναίκας μου» (p.
133). (βλ. Laliotou, Ioanna. Transatlantic Subjects: Acts of migration and cultures of
transnationalism between Greece and America. Chicago: University of Chicago Press,
2004. 257p. και βιβλιοκριτική για το βιβλίο της Λαλιώτου βλ. και Gabaccia, Donna.
“Transatlantic Subjects: Acts of migration and cultures of transnationalism between
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Οι πρώτες μελέτες της ελληνικής Διασποράς στην Αμερική, περιέγραφαν τους Έλληνες μετανάστες ως πολιτισμικά ξεριζωμένους και σταδιακά
αφομοιωνόμενους. Ωστόσο τη δεκαετία του 1970 χάρη στην αναβίωση
του εθνοτισμού, σημειώνεται στην τάξη των μελετητών μια αναθεωρητική
τάση, όπου αντικαθιστά τη θεωρία του ξεριζωμού με τη νέα θεώρηση της
«μεταφύτευσης», σύμφωνα με την οποία ο μετανάστης διατηρούσε πολιτιστικά στοιχεία της χώρας καταγωγής του, τα οποία προσάρμοζε στη χώρα
υποδοχής.4
Η διαίρεση σε γενιές είναι εξυπηρετική από άποψη οργάνωσης των
δεδομένων αν και στην πραγματικότητα είναι δυσάρεστη διότι εξετάζονται μόλις πενήντα χρόνια δημιουργίας, οπότε οι συγγραφείς, παλαιότεροι
και νεότεροι συνυπάρχουν, με αποτέλεσμα η αυτονόητη αλληλεπίδραση
να καταρρίπτει τα στεγανά των κατηγοριοποιήσεων. Στη διαμόρφωση της
ταυτότητας των Ελληνοαμερικανών δραματουργών της πρώτης γενιάς,
δηλαδή των συγγραφέων που δημιουργούν την περίοδο 1907 έως 1925,
διακρίνονται στοιχεία «μεταφύτευσης» αλλά κυρίως ξεριζωμού.5
Το παλαιότερο σωζόμενο μεταναστευτικό δράμα: «Οι Μετανάσται»6
εκδόθηκε το 1907 και γράφτηκε από το Λεωνίδα Αρνιώτη, ο οποίος υπήρξε
ο πρώτος Έλληνας ηθοποιός που περιόδευσε στις Η.Π.Α. ήδη από τα τέλη
του 19ου αι. και συγκρότησε μια κοσμοπολίτικη ταυτότητα με διαπολιτιστικά στοιχεία. Ο πρωτοπόρος για την εποχή του Λεωνίδας Αρνιώτης7 σημάδεψε με την παραστατική και συγγραφική δημιουργία του μια

4

5

6
7

Greece and America” (review). Journal of Modern Greek Studies, vol. 23, no. 2, Oct.
2005, p. 399-402).
Κιτροέφ, Αλέξανδρος. Η ελληνοαμερικανική πολιτισμική ταυτότητα τη δεκαετία του
1990. Στα πρακτικά Συνεδρίου: Ιστορία της Ελληνικής Διασποράς: Έρευνα και διδασκαλία: Ρέθυμνο 4-6 Ιουλίου 2003. Τόμ. Β΄. Ρέθυμνο: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2004, σ. 89 και Bodnar,
John. The Transplanted: A history of immigrants in Urban America. Indiana University
Press, 1987, p. 45, 48, 207, 212.
Ωστόσο οι Έλληνες της Αμερικής για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα διαμόρφωσαν μια
ιδιότυπη εθνική ταυτότητα, ανεξάρτητη και διαφοροποιημένη από την ελληνική (βλ.
Kennedy, Paul and Victor Roudometof. Communities across borders: New immigrants
and transnational cultures. New York: Routledge, 2002, p. 42).
Το έργο εκδόθηκε στην Αθήνα. βλ. Αρνιώτης, Λεωνίδας. Οι Μετανάσται: Δράμα εις
πράξεις τέσσαρας. Εν Αθήναις: Γεώργιος Δ. Μέξης, 1907. 77σ.
Για μια «συνοπτική προσωπογραφία» του Λεωνίδα Αρνιώτη δίχως αναφορές στη δράση
του καλλιτέχνη στην Αμερική βλ. την εμπεριστατωμένη μελέτη: Γεωργιτσογιάννη,
Ευαγγελία. «Λεωνίδας Αρνιώτης: Μια σημαντική πολιτισμική παρουσία στις αρχές του
εικοστού αιώνα». Στα Πρακτικά: Α΄ Τοπικό Συνέδριο Λακωνικών Σπουδών. Ξηροκάμπι
Λακωνίας, 13-16 Σεπτ. 2001. Αθήναι: Λακωνικαί σπουδαί, Περιοδικόν Σύγγραμμα της
Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών, παράρτημα 8, 2002, σ. 145-168. Για την περιοδεία του
στις Η.Π.Α. και την εργογραφία του βλ. Διακουμοπούλου, Αικατερίνη, ό.π., τόμ. Α΄, σ.
226-234.
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ολόκληρη εποχή. Ακολούθησε το 1912 «Η τύχη του ξενητεμένου» του
Μίμη Δημητρίου (22 χρόνια αργότερα το 1934 πραγματοποιήθηκε μια
διασκευή του ίδιου έργου «Η τύχη στα ξένα», όπου ο συγγραφέας έχει
τροποποιήσει την τελευταία πράξη: στην πρώτη γραφή όλα τα δραματικά
πρόσωπα αφανίζονται ενώ στη δεύτερη γραφή το έργο ολοκληρώνεται
αισιόδοξα. Η μεταστροφή του αισθήματος του ξεριζωμένου συντελείται
στον ίδιο συγγραφέα και σχετίζεται βέβαια με την προαναφερθείσα αλληλεπίδραση), «Χώμα Ελληνικό» (1933) του Ηλία Παπαηλίου, «Το μαρτύριον
της αρραβωνιασμένης» (1936) του Χρίστου Παπαχρίστου, «Η Νοσταλγία»
(1938) του Αθηναγόρα Καββάδα8 (μετέπειτα Αρχιεπισκόπου Μ. Βρετανίας), μια αξιόλογη θεατρική διασκευή της Οδύσσειας. Για τον Αθηναγόρα, ο οποίος λίγο μετά τη συγγραφή της «Νοσταλγίας» έγινε Επίσκοπος
Βοστόνης, το κύριο συστατικό για τη διατήρηση της ελληνικότητας ήταν η
προάσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά και του τρόπου ζωής, έτσι
όπως σφυρηλατήθηκε στην Ελλάδα. Θεωρούσε ότι η ελληνοαμερικανική
παιδεία πρέπει να χαρακτηρίζεται από μία ευρύτερη πολιτιστική διάσταση.
Δεν είναι τυχαίο ότι και ο ίδιος ως δραματουργός διείσδυσε στην ελληνική
παράδοση από όπου άντλησε στοιχεία τα οποία μετασχημάτισε δημιουργικά, (ακολουθώντας το νέο δρόμο της μεταφύτευσης).9 Για τον Αθηναγόρα η ύπαρξη του Οδυσσέα σχετίζεται με τις απαρχές αλλά και την τελική
μοίρα του ανθρώπου-μετανάστη.
8

9

«Ο κατά κόσμον Αλέξανδρος Καββάδας γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1885. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών το 1909, το ίδιο έτος χειροτονήθηκε Διάκονος
και την επόμενη χρονιά Πρεσβύτερος. Διορίστηκε Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Γαλατάκη στην Εύβοια και στη συνέχεια διετέλεσε Υποδιευθυντής της Ριζαρείου Σχολής
στην Αθήνα. Το 1918 διορίστηκε Ιεροκήρυκας Σπάρτης και στη συνέχεια μετέβη
στην Οξφόρδη για να εμπλουτίσει τις Θεολογικές του σπουδές. Το 1921 αποβιβάστηκε στη Νέα Υόρκη και παρέμεινε στην Αμερική έως το 1949 κατακτώντας ιερατικές
θέσεις με υψηλότερη εκείνη του Επισκόπου Βοστώνης. Η χειροτονία του τελέσθηκε
στις 31/5/1938 από τον ίδιο Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Αθηναγόρα, συμπαραστατούμενο από τους Επισκόπους Αγίου Φραγκίσκου Κάλλιστο και Ευκαρπίας Θεοδοσίου. Το
1949 εξελεγή Μητροπολίτης Φιλαδελφείας και διορίστηκε αποκρισάριος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα. Το 1950 του ανατέθηκε η διαποίμανση των χωρών
Αυστρίας, Ουγγαρίας και Ιταλίας με έδρα τη Βενετία, οι οποίες ανήκαν στη δικαιοδοσία
της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, στην οποία μάλιστα εξελέγη
Αρχιεπίσκοπος στις 12/4/1951. Πέθανε στο Λονδίνο στις 15/10/1962 και ενταφιάστηκε
στη γενέτειρά του Κέρκυρα». (βλ. Διακουμοπούλου, Αικατερίνη, ό.π., σ. 275).
Ενδεικτικά: Στο νησί της Καλυψούς ο Οδυσσέας υπομένει τις ειρωνείες των Νυμφών:
«Για ένα νησί τόσο φτωχό, για ένα γυμνοβράχο, κλαίνε τα μάτια σου Οδυσσέα;» και στους
τελευταίους στίχους της «Νοσταλγίας» ο Οδυσσέας αποκαλύπτει στη Θακίσια γη: «Η
θύμησή σου μ’ έσωζε νησί μου αγαπημένο». (βλ. Καβαδάς, Αθηναγόρας. Νοσταλγία.
Στον τόμο: Δραματική Βιβλιοθήκη της Νέας Γενιάς μας. Βοστόνη, 1938, σ. 21 και 52).
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Πέρα από το έργο του Αθηναγόρα στα υπόλοιπα νοσταλγικά δράματα
πτυχές της καθημερινότητας των μεταναστών γίνονται πηγή έμπνευσης
για εκείνους που αναζητούν δραματουργικές μορφές έκφρασης, ακολουθώντας πάντα την ίδια κλιμακωτή δομή. Στα μεν νοσταλγικά έργα του ξεριζωμού οι πράξεις διαρθρώνονται ως εξής: α) ο αποχωρισμός στο ελληνικό
χωριό, β) οι αντιξοότητες γεννούν τη νοσταλγία στον ξένο τόπο και γ) η
αδυναμία προσαρμογής οδηγεί στο θάνατο. Ενώ στα μεταναστευτικά έργα
της «μεταφύτευσης» ο μετανάστης εν τέλει προσαρμόζεται και επιβιώνει.
Παράλληλα με τα μεταναστευτικά δράματα αρχίζουν να γράφονται και
τα πρώτα πατριωτικά δράματα, με θεματολογία την Επανάσταση του 1821
αλλά και εμπνευσμένα από τους Βαλκανικούς Πολέμους, τα οποία όμως
αν και εθνικά δράματα αφήνουν να φανεί η ανοιχτή πληγή της ξενιτιάς:
π.χ. στο «Λιποτάχτη», του Μίμη Δημητρίου, έργο του 1919 εμπνευσμένο
από το Δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο, ο πατέρας του στρατιώτη αναθαρρεί:
«... τι να σου κάμη μια μικρή, μια άψυχη Ελλάδα…Τι ήθελες να κάμη με τους
πολιτικούς της που ρήμαξαν τον ίδιο μας τον τόπο; Έχουμ’ νιακόσια δώδεκα!
Ξανάνιωσε η Πατρίδα. Δεν έχουμε πολιτικούς, το αίμα να μας πίνουν, και να
μας στέλνουν τον ντουνιά στα έρημα τα ξένα…».10 Ο Μίμης Δημητρίου, πέρα
από το προαναφερθέν πατριωτικό δράμα, υπήρξε ακαταπόνητος συγγραφέας του ελληνισμού της Αμερικής με κεντρική θεματολογία στα έργα του
τους αποσυνάγωγους, περιπλανώμενους Έλληνες στις Η.Π.Α. των αρχών
του 20ού αι., καταγράφοντας κυρίως τα προσωπικά του βιώματα. Διακρίνεται η ταύτιση συγγραφέα-μετανάστη, θεωρία που στηρίζεται στη διαπίστωση ότι η ελληνοαμερικανική δραματουργία γράφτηκε στο σύνολό της
από μετανάστες και όχι από δραματουργούς που τους απασχόλησε η μεταναστευτική εμπειρία. Συχνά οι τόνοι στην εργογραφία του Δημητρίου γίνονται απροκάλυπτα καταγγελτικοί εναντίον του βιωμένου κυνισμού, της
ταπείνωσης, της αποστροφής του ελληνικού κράτους αλλά και της αμερικανικής κοινωνίας εις βάρος της αξιοπρέπειας των Ελλήνων μεταναστών.
Τα περισσότερα πατριωτικά δράματα της περιόδου προορίζονταν για τα
ελληνοαμερικανικά σχολεία των κοινοτήτων: «Ο Γέρο-Δήμος» (1938) του
Αθηναγόρα Καββάδα, «Ο ήρως της Αλαμάνας» (1937) και «Ελληνοαμερικανοί ναύται εις το Φάληρο» (1937) του Νικόλαου Βαβούδη κ.ά.
Η γενιά των δραματουργών του Μεσοπολέμου, την περίοδο δηλαδή
όπου στις Η.Π.Α. κυριαρχούσε η πολιτική της πλήρους αφομοίωσης, της
διύλισης όλων των εθνοτήτων στο αμερικανικό «smelting pot» («χωνευτήρι»),11 μετατοπίζει τη θεματολογία απομακρύνοντάς την από τις τραυ10 Δημητρίου, Μίμης. Ο λιποτάχτης: Πατριωτικό δράμα εις πράξεις τέσσαρας. Lowell,
Mass.: Αι Αθήναι, 1919, σ. 7.
11 Η συνειδητοποίηση του αφομοιωτικού χαρακτήρα της κρατικής αμερικανικής πολιτικής διατυπώνεται αρχικά από τον ιστορικό της μετανάστευσης στις Η.Π.Α. Oscar
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ματικές μεταναστευτικές εμπειρίες του ξεριζωμού και εστιάζοντας στην
ανάγκη απόκτησης μιας νέας αμερικανοποιημένης ταυτότητας μεταφυτεύοντας παράλληλα ελληνικά στοιχεία. Γεννιούνται τότε τα πρώτα ελληνοαμερικανικά δράματα που λόγω της θεματολογίας τους μπορούν να
ενταχθούν στο «Θεάτρου των Ιδεών».12 Πριν αναφερθώ στο είδος πρέπει
να επισημανθούν τα εξής, πρώτον: στο σύνολό τους τα ελληνοαμερικανικά δράματα, γραμμένα στην ελληνική γλώσσα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της νεοελληνικής δραματουργίας και εμπλουτίζουν την ιστορία του Νεοελληνικού Θεάτρου των αρχών του 20ού αι. Η συστηματική
μελέτη της ελληνοαμερικανικής θεατρικής δημιουργίας αποδεικνύει ότι
σταθερή επίδραση στο ελληνοαμερικανικό θέατρο άσκησε το νεοελληνικό θέατρο, εν συνεχεία οι προσλαμβάνοντες μηχανισμοί σχετίζονται με
το γαλλικό, ιταλικό θέατρο, λιγότερο με τα βορειοευρωπαϊκά νατουραλιστικά δράματα και τέλος με τον αμερικανικό κινηματογράφο παρά με το
αμερικανικό θέατρο. Είναι φανερό ότι τόσο το ρεπερτόριο των θιάσων όσο
και η θεματολογία της ελληνοαμερικανικής δραματουργίας προτιμούν τα
ελληνικά πρότυπα και παραδόσεις. Η Αθήνα αποτελεί τη Μητρόπολη του
ελληνικού θεάτρου στις Η.Π.Α. ενώ σχεδόν προκλητικά περιφρονούνται
οι ακμάζουσες θεατρικές σκηνές του Broadway και του Σικάγου. Το ελληνοαμερικανικό θέατρο αναπτύχθηκε σε μία σχετική απομόνωση διατηρώντας όμως μια αδιάλειπτη επικοινωνία με το αθηναϊκό θέατρο. Και δεύτερον: οι διαδικασίες αφομοίωσης πραγματοποιούνται ετεροχρονισμένα,
κυρίως σε επίπεδο πρόσληψης του ρεπερτορίου. Το μόνο θεατρικό είδος με
συστηματική, παράλληλη πορεία, ήδη από τη δεκαετία του 1890, είναι το
θέατρο σκιών. Βάση λοιπόν των προαναφερθέντων προϋποθέσεων στην
κατηγορία των έργων όπου ανήκουν στο «Θέατρο των Ιδεών» μπορούν
να ενταχθούν και τα: «Ο Χαρτοπαίκτης» (1917) και «Ο κακός ο δρόμος»
(1928) του Νικόλαου Λαμπρόπουλου, δύο έργα εστιασμένα στο θεσμό της
οικογένειας, της προάσπισης τιμής13 με κεντρικούς ήρωες πρόσωπα του
Handlin. (βλ. Handlin, Oscar. The Uprooted: The epic story of the great migrations that
made the America people. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002, p. 236,
238, 240).
12 Για το «Θέατρο των Ιδεών» βλ. ενδεικτικά: Μπλέσιος, Αθανάσιος. Le “theatre d’ idees”
en Grece de 1895 a 1922. Δ.Δ. Σορβώνη: Paris IV, 1997 και Πούχνερ, Βάλτερ. Επισκόπηση της Ιστορίας του Νεοελληνικού Θεάτρου: Το «Θέατρο των Ιδεών» και οι αρχές
της σκηνοθεσίας. Στον τόμ. Κείμενα και Αντικείμενα. Αθήνα: Καστανιώτης, 1997, σ.
437 εξ. και Γραμματάς, Θεόδωρος. Το κοινωνικό και εργατικό δράμα στο Νεοελληνικό
Θέατρο: 1900-1922. Στον τόμ. Νεοελληνικό Θέατρο: Ιστορία – δραματουργία. Αθήνα:
Κουλτούρα, 1987, σ. 116 εξ.
13 Για τα αντίστοιχα δράματα οικογενειακά και τιμής του αθηναϊκού θεάτρου βλ. Πούχνερ,
Βάλτερ. Ο «ορθόδοξος» Νατουραλισμός στο νεοελληνικό θέατρο: Το ιστορικό μιας
απουσίας. Στον τόμ.: Κλίμακες και Διαβαθμίσεις. Αθήνα: Ιωλκός, 2003, σ. 103.
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κοινωνικού περιθωρίου, όπου αποτυπώνονται καταδικαστέες παραβατικές
συμπεριφορές Ελλήνων της Αμερικής μέσα σε νυχτερινά κέντρα ύποπτων
συναναστροφών, γραμμένα ωστόσο με έντονο διδακτισμό, με σκοπό την
κοινωνική ευταξία των μεταναστών. Επίσης αξιοσημείωτο έργο του είδους
είναι «Η κληρονομιά της Αγνώστου» (1937) του Δημήτρη Θεοδωρίδη,
όπου η βούληση και προαίρεση αποτελούν κληρονομικό ελάττωμα.14
Στα αστικά δράματα επαναλαμβάνονται τα κύρια νατουραλιστικά
μοτίβα του κοινωνικού αποκλεισμού, του αλκοολισμού, της χαρτοπαιξίας, της κληρονομικότητας. Στοιχεία ωστόσο που δεν διαφαίνονται στα
νοσταλγικά δράματα, τα οποία έχοντας ως κύριο δραματικό χώρο τα
χωριά της ελληνικής υπαίθρου βρίθουν κυρίως από πλεονάζοντα ηθογραφικά στοιχεία εξωραΐζοντας κατά κύριο λόγο τη ζωή στην ελληνική επαρχία, η οποία όμως στην πραγματικότητα είχε εγκαταλείψει και εξαναγκάσει
τους νέους άντρες σε μια αδυσώπητη μοίρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Τα νοσταλγικά δράματα υφολογικά συγγενεύουν με το ρεαλισμό,
αντίθετα τα νατουραλιστικά περιγράφουν και αυτά τις διαφορές ανάμεσα
στην ελληνική επαρχία και την ισοπεδωτική αμερικανική αστική ζωή,
δίχως όμως ωραιοποιήσεις εισάγοντας ξεκάθαρα μια κοινωνικοπολιτική
οπτική. Ωστόσο και σε αυτήν την περίπτωση οι όροι ρεαλισμός και νατουραλισμός15 συγχέονται ως συνέπεια της ταυτόχρονης πρόσληψης πολλών
αθηναϊκών ηθογραφικών αλλά και σοσιαλιστικών έργων. Ότι δηλαδή ακριβώς συνέβη και στην Αθήνα των αρχών του 20ού αι.16. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τις πρώτες τρεις δεκαετίες του 20ού αι. τα γαλλικά καλοφτιαγμένα δράματα και τα ελληνικά ρομαντικά δράματα του 19ου αι. βρήκαν
πρόσφορο έδαφος στις ελληνοαμερικανικές σκηνές, αποτελώντας παράλληλα αισθητικό πρότυπο νοθεύοντας παράλληλα όλα τα ελληνοαμερικανικά έργα της εξεταζόμενης περιόδου. Τη δεκαετία του 1930 μάλιστα εκδί14 Η δεκαοχτάχρονη κόρη ανακοινώνει τον κρυφό γάμο της και λίγο πριν ο πατέρας ξεψυχήσει από την ταραχή συμβουλεύει την παραστρατημένη: «Δεν θα τη μαλώσω. Έκαμε
ό,τι έμαθε απ’ εμέ. Είνε θύμα της φυσικής και κοινωνικής κληρονομιάς. Μόνον θα την
παρακαλέσω να αλλάξη το δρομολόγιο που ακολουθήσαμε όλοι μας. Όταν θα αποκτήσει με το καλό παιδί να το διδάξη το σέβας εις τους γονείς, και την κόρη της να την
πανδρέψη με τον πρώτον τίμιον άνδραν που θα τη ζητήση». Αλλά και η ίδια η κόρη μετά
από χρόνια θα παραδεχθεί στον άνδρα της: «Πτέξαμε όλοι…την τάση αυτήν εκληρονομήσαμεν…την διαγωγήν αυτήν πήραμε απ’ τους γονείς μας…δεν εγνωρίζαμε καλλίτερα
από ότι κάναμε και έτσι καταστραφήκαμε». (βλ. Θεοδωρίδης, Δημήτριος. Η κληρονομιά
της αγνώστου: Δράμα εις τρεις πράξεις. Βοστώνη: Τύποις Αθήναι, 1937, σ. 23 και 55).
15 Για την πρόσληψη του Νατουραλισμού στην Ελλάδα βλ. το συλλογικό έργο: Ο νατουραλισμός στην Ελλάδα: Διαστάσεις, μετασχηματισμοί, όρια. Επιμ.: Ελένη ΠολίτουΜαρμαρινού και Βίκυ Πάτσιου. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2008. 314 σ.
16 Πούχνερ, Βάλτερ. Παλαμικά: Α΄ Θάνατος παλληκαριού. Στον τόμ.: Φιλολογικά και
θεατρολογικά ανάλεκτα. Αθήνα: Καστανιώτης, 1995, σ. 82.
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δονται και διασκευές γνωστών ρομαντικών δραμάτων: «Δύο ορφαναί» του
Α. Dennery, «Η Άγνωστος» του Α. Bisson, η «Κασσιανή» του Αρ. Κυριακού αλλά και η «Θεοδώρα» του διασκευάζονται από το Στέφανο Χαραλαμπίδη. Την ίδια περίοδο εκδόθηκε και μια δεύτερη διασκευή της «Κασσιανής» από τον ηθοποιό Πέτρο Κοτοπούλη, ο οποίος ήταν εγκατεστημένος
στο Σικάγο. Οι διασκευές αυτές στα περισσότερα σημεία τους είναι προϊόντα αντιγραφής παρά αποτέλεσμα «δημιουργικής συνομιλίας».
Την ίδια περίοδο γεννιούνται και τα πρώτα ταξικά, εργατικά ή αλλιώς
σοσιαλιστικά δράματα, στους κόλπους των θιάσων των ελληνικών σοσιαλιστικών οργανώσεων που λειτουργούν ήδη από τη δεκαετία του 1910. Η
ομάδα των ελληνοαμερικανών σοσιαλιστών συγγραφέων ανεξαρτητοποιήθηκαν από την πολιτισμική πολιτική που επέβαλε η κυβερνητική πολιτική
της αμερικανοποίησης, όχι όμως ως αποτέλεσμα της διατήρησης πολιτισμικών στοιχείων της χώρας καταγωγής αλλά ως μέσο ριζικής αντίστασης
στις εξιδανικεύσεις του αμερικανικού ονείρου.
Οι Έλληνες σοσιαλιστές συγγραφείς και συντελεστές των παραστάσεων είναι ευκρινές ότι είναι κυρίως άτομα αριστερού προσανατολισμού,
χωρίς όμως πάντα με σαφή κομματικά διακριτικά αλλά με τον ρομαντισμό
που χαρακτηρίζει αυτήν την πολιτική σκοπιά και εδώ αξίζει να σημειωθεί
ότι όλοι οι Έλληνοαμερικανοί ηθοποιοί του επαγγελματικού θεάτρου συνέπραξαν έστω και μία φορά με σοσιαλιστικό θίασο καθ’ όλη την καριέρα
τους, χωρίς να είναι μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Αμερικής (γεγονός για το οποίο οι περισσότεροι διασύρθηκαν επί μακαρθισμού στις αρχές
της δεκαετίας του 1950).17 Τη μέγιστη επίδραση για τη συγγραφή των
εργατικών δραμάτων άσκησε η πρόσληψη του «Λυτρωμού», του Δημητρίου
Ταγκόπουλου, έργο που πρωτοπαίχτηκε στη Νέα Υόρκη το 1921 και έκτοτε
υπήρξε το πιο πολυπαιγμένο ελληνικό έργο στην Αμερική του Μεσοπολέμου, σε αντίθεση με τις αθηναϊκές σκηνές18 που είχε απορριφθεί λόγω του
ιδεολογικού του προσανατολισμού. Ο ίδιος ο συγγραφέας το 1920 έγραψε:
«Να παιχτεί ή να μην παιχτεί κι ο Λυτρωμός, το ίδιο μου κάνει. Εγώ τον
έγραψα για λεύτερους ανθρώπους και για θέατρο που ν’ανεβάζει το κοινό κι
όχι να κατεβαίνει στα γούστα του. Αν αποχτήσουμε τέτοιο κοινό και τέτοιο
17 Διακουμοπούλου, Αικατερίνη. «Το ελληνοαμερικανικό θέατρο τη δεκαετία του 1940».
Συνέδριο: Η δεκαετία του 1940 στην τέχνη. Δίκτυο για τη μελέτη των εμφυλίων πολέμων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών, Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Δήμος
Πρεσπών, Πολιτιστικός Οργανισμός Πρεσπών, Πρέσπεια 2010. Πολιτιστικό Κέντρο
Λαιμού, Πρέσπες, 1-4 Ιουλ. 2010. (Πρακτικά υπό έκδοση).
18 Βασιλείου, Αρετή. Εκσυγχρονισμός ή παράδοση; : Το θέατρο πρόζας στην Αθήνα του
Μεσοπολέμου. Αθήνα: Μεταίχμιο, 2004, σ. 102.
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θέατρο, θα παιχτεί και ο Λυτρωμός, όπως θα παιχτούν και άλλα έργα...».19
Και πράγματι στην Αμερική παραστήθηκαν τα περισσότερα έργα του
Ταγκόπουλου, όπως και το έργο του Γ. Σημηριώτη: «Κόκκινη Πρωτομαγιά», το οποίο επίσης δεν είχε ανέβει στην Αθήνα,20 ενώ ο «Σοσιαλιστικός
Ερασιτεχνικός Όμιλος της Νέας Υόρκης» το παρουσίασε το 1923.21 Το ίδιο
συνέβει και το 1937 όταν ο σοσιαλιστικός θίασος «Νέον Θέατρον» παρουσίασε το έργο του ποιητή Σωτήρη Σκίπη «Χριστός Ανέστη». (Το έργο είχε
πρωτοπαρουσιαστεί στην Αίγυπτο από το θίασο του Αλέκου Γονίδη, ενώ
στην Αθήνα απαγορεύτηκε στο θίασο της Κυβέλης να ανεβάσει το δράμα
λίγο πριν την πρεμιέρα, όταν επενέβη η αστυνομία και έκλεισε το θέατρο
χαρακτηρίζοντας το έργο «μπολσεβικικό»).22 Τα έργα του Μελά ήδη από
τις αρχές της δεκαετίας του 1920 είχαν ενταχθεί στο ρεπερτόριο των σοσιαλιστικών θιάσων και παίζονταν συστηματικά: («Το άσπρο και το μαύρο»,23
«Μια νύχτα, μια ζωή», «Το κόκκινο πουκάμισο»,24 «Ο γιος του ίσκιου».25)
Τέλος, το κοινωνικό ρεαλιστικό δράμα του Ρήγα Γκόλφη «Γήταυρος»
παρουσιάζεται συχνότατα από τους επαγγελματικούς ελληνικούς θιάσους
της Αμερικής.26 Το κεντρικό θέμα του έργου, η ισότητα και η διασφάλιση
των δικαιωμάτων των εργατών, αφορούσε άμεσα τους Έλληνες μετανάστες.27 Υπό τις προαναφερθείσες επιδράσεις το 1937 γράφτηκε η σοσιαλιστική σατιρική οπερέτα «Φρούτα Αμερικάνικα» του Κώστα Ζαμπούνη,
του εκδότη της ελληνικής εφημερίδας της Νέας Υόρκης «Σάτυρος»28 και
19 Πούχνερ, Βάλτερ. Ο νεαρός Σπύρος Μελάς δραματογράφος. Στον τόμο: Φαινόμενα και
νοούμενα. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 1999, σ. 275.
20 Βασιλείου, Αρετή, ό.π., σ. 109.
21 Η πέμπτη χοροεσπερίς της «Φωνής του Εργάτου». Φωνή του Εργάτου (Νέα Υόρκη),
αρ.φ. 169, 10/3/1923, σ. 3. Βλ. επίσης: Εντυπώσεις από την πέμπτη εσπερίδα της «Φωνής
του Εργάτου». Φωνή του Εργάτου (Νέα Υόρκη), αρ.φ. 172, 31/3/1923, σ. 3.
22 Προλετάριος. Από το συναγερμό για το «Εμπρός»: Τα «Συντρίμια του πολέμου» ανέβασαν το «Νέο Θέατρο» σε σκαλοπάτια δόξας. Εμπρός (Νέα Υόρκη), αρ.φ. 1.147, 6/3/1937,
σ. 6.
23 Η μεγάλη παράστασις υπό του Ελληνικού Εργατικού Θιάσου Los Angeles υπέρ του
ημερησίου Εμπρός. Εμπρός (Νέα Υόρκη), αρ.φ. 373, 5/3/1927, σ. 3.
24 Προλετάριος. Η τιμητική του Γιάννη και της Κατίνας Θύμιου. Εμπρός (Νέα Υόρκη),
αρ.φ. 1.246, 15/3/1938, σ. 6. Βλ. επίσης: «Το κόκκινο πουκάμισο». Εμπρός (Νέα Υόρκη),
αρ.φ. 1.224, 8/3/1938, σ. 6 και ό.π., αρ.φ. 1.243, 4/3/1938, σ. 3, 8.
25 The National Union (New York), nο. 9, Oct.–Nov. 1930, p. 12.
26 Χοροεσπερίς: Διαγωνισμός Θεατρικών Ομίλων. Εμπρός (Νέα Υόρκη), αρ.φ. 1.158,
4/5/1937, σ. 3. Βλ. επίσης: Προλετάριος. Ο Θεατρικός Διαγωνισμός στο Σπάρτακο
Ν.Υ. ό.π., 7/5/1937, σ. 6 και Μεγάλος Θεατρικός Διαγωνισμός και Χοροεσπερίδα. ό.π.,
23/4/1937, σ. 3 και Χοροεσπερίς με πρωτοφανές καλλιτεχνικόν πρόγραμμα. ό.π., αρ.φ.
1.155, 23/4/1937, σ. 2.
27 Βασιλείου, Αρετή. ό.π., σ. 131.
28 Δεν διασώζεται το λιμπρέτο της οπερέτας, αλλά αντλούνται στοιχεία από τις προαγγελίες στον τύπο της εποχής. (βλ. Προλετάριος. Μουσική και Θέατρο; «Φρούτα Αμερικά-
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νατουραλιστικά, σοσιαλιστικά δράματα της ίδιας περιόδου είναι τα έργα
του Παράσχου Αδαμίδη: «Ποιος φταίει», «Ελεύθερος κατάδικος» και «Η
ζωή στα ελληνικά βαπόρια» αλλά και το ομαδικό έργο του «Εργατικού
Ομίλου Νέας Υόρκης»: «Το όνειρο του Άλκη».
Η τελευταία σημαντική κατηγορία δραμάτων είναι οι κωμωδίες, με
σημαντικότερες τις μονόπρακτες: «Οι Φωστήρες» (1925) του Ν. Λαμπρόπουλου, «Ο Μπρούκλης στην Αθήνα» (1934) του Μίμη Δημητρίου και
«Βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ» (1933) του Παναγιώτη Παπαηλίου,
όπου ο Αδέκαρος, ο Απένταρος και ο Άψιλος σε ένα ελληνικό εστιατόριο
σε κάποια πόλη της Αμερικής προσποιούνται τους καθωσπρέπει «κυρίους»
με σκοπό να μην πληρώσουν και βλέποντας ο ένας τον άλλον σκέπτονται: «Να κι ένας κύριος όπως πρέπει! Να ερχόταν στο τραπέζι μου να
φάει, ίσως να τον κατάφερνα να μου πληρώσει και το δικό μου φαΐ. Μοιάζει για κουβαρντάς!».29 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η τρίπρακτη κωμωδία
«Τα χάλια μας στην Αμερική» (1920) του γνωστού ηθοποιού της επιθεώρησης Άγγελου Σαρηγιάννη, ο οποίος εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη
το 1909.30 Στην κωμωδία καταδεικνύονται τα ελαττώματα των Ελλήνων
μεταναστών, με κύριο την τεμπελιά: «Μπράβο! Εργατικός Κόσμος οι Έλληνες!».31 Τα έργα βρίθουν από κωμικές σκηνές που έδειξαν χρονική αντοχή
στη διαρκώς μεταβαλλόμενη ελληνοαμερικανική κουλτούρα. Διακωμωδείται η αεργία των Ελλήνων μεταναστών, ο νεοπλουτισμός, η αδυναμία και
άρνηση εκμάθησης της αγγλικής, ο αναλφαβητισμός κ.ά.
Έως το 1950 λοιπόν οι Ελληνοαμερικανοί δραματουργοί γράφουν:
1) μεταναστευτικά δράματα, 2) πατριωτικά δράματα, 3) νατουραλιστικά
και σοσιαλιστικά δράματα, 4) κωμωδίες μονόπρακτες και πολύπρακτες. Το
ύφος των ελληνοαμερικανικών έργων σε πολλά σημεία συγκλίνει διατηρώντας συχνά το ίδιο μοτίβο ως προς τη δομή και το περιεχόμενο, ενώ
ο αναγνώστης εύκολα αισθάνεται την αμηχανία της συναισθηματολογίας, την εσωστρέφεια και πολλές φορές την αδυναμία προσαρμογής. Οι
δραματουργοί ενσωμάτωσαν στα έργα τους την ατομική και συλλογική
αγωνία, την αβεβαιότητα. Ιδίως τα μεταναστευτικά έργα με το βιωματικό,
νοσταλγικό λόγο του μετανάστη-συγγραφέα που συνεχώς αναπολεί και
διακαώς επιθυμεί να σφραγίσει τη δραματογραφία του με τις αναμνήσεις
νικα». Εμπρός (Νέα Υόρκη), αρ.φ. 1.158, 4/5/1937, σ. 6).
29 Παπαηλίου, Παναγιώτης. «Βρήκε ο Φίλιππος το Ναθαναήλ: Μονόπρακτη κωμωδία».
Στον τόμ.: Χώμα Ελληνικό. Βοστόνη: Spartales, 1933, σ. 72.
30 Ο Άγγελος Σαρηγιάννης. Ατλαντίς (Νέα Υόρκη), αρ.φ. 2358, 3/1/1910, σ. 4 και Η σημερινή υπέρ της πυροβολαρχίας της Νέας Γενεάς παράστασις. Ατλαντίς (Νέα Υόρκη),
αρ.φ. 2358, 3/1/1910, σ. 4.
31 Σαρηγιάννης, Άγγελος. Τα χάλια μας στην Αμερική: Κωμωδία εις τρεις πράξεις. Νέα
Υόρκη: Divry, 1920, σ. 26.
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από τη γενέθλια γη, μεταγγίζοντας και μετουσιώνοντας στο έργο του τους
καημούς και τις προσδοκίες του λαού του και καταγράφοντας τις ψυχικές
διακυμάνσεις του Έλληνα μετανάστη, έχοντας αναμφίβολα ως πρότυπο
τον εαυτό του. Στη βάση των έργων τα καταγωγικά χαρακτηριστικά
είναι αναλλοίωτα ενώ παράλληλα το σύνολο των συγγραφέων προσπαθεί να σκιαγραφήσει μία νέα φυλή, την ελληνοαμερικανική, προβάλλοντας διαφορετικές εκδοχές της αμερικανικής κοινωνικής ευημερίας. Ουσιαστικά ανάμεσα στους συγγραφείς του ξεριζωμού και στους συγγραφείς
της μεταφύτευσης πραγματοποιείται μια όσμωση, ένας συγκερασμός: οι
παραδόσεις διατηρούνται, μετεξελίσσονται και προσαρμόζονται στη νέα
πραγματικότητα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπό σκιάν δεν αναπτύχθηκαν
ανταγωνισμοί και εσωτερικές τριβές. Διαπίστωση που προκαλεί έκπληξη,
διότι στο σύνολό τους ήταν θύματα της ανέχειας. Ωστόσο αναδιπλώνονταν και εξαντλούσαν επιχειρήματα και ενέργεια στις μεταξύ τους αντιπαραθέσεις. Εντούτοις οι τάσεις ήταν ενοποιητικές και όχι διχαστικές.
Στην ελληνοαμερικανική εργογραφία του Μεσοπολέμου δεν τίθενται
απροκάλυπτα τα κρίσιμα ζητήματα της πολιτιστικής και εθνικής ταυτότητας, της αφομοίωσης ή της αλλοτρίωσης. Αντίθετα η ίδια συζήτηση εξετάζεται και απενοχοποιείται μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,32 όταν
δηλαδή σταδιακά η ελληνική διασπορά αρχίζει να αποκτά μία πολιτισμική
αυτονομία απέναντι στην Ελλάδα. Ουσιαστικά μέσα από τη δραματουργία των Ελλήνων δραματουργών προκύπτουν τρεις διαδοχικές εκφάνσεις ελληνικότητας: η πρώτη εκφράζεται μέσα απ’ τον ξεριζωμό, η δεύτερη
μέσα από τη «μεταφύτευση» και ακολουθεί η τρίτη, η οποία εκδηλώνει τα
χαρακτηριστικά της κυρίως μετά τη δεκαετία του 1950, εκφράζεται «μέσω
του ιδεολογήματος του πολιτισμικού ελάχιστου»,33 δηλαδή απούσης πια της
ελληνικής γλώσσας, διαφαίνεται ένας συναισθηματικός δεσμός σε σχέση
με την ελληνική καταγωγή.

•

32 Για τη μεταναστευτική εμπειρία μέσα από την ελληνική δραματουργία μετά το Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο βλ. Pefanis, George. The Greek emigrant experience between 1945
and 1980 in the plays of Petros Markaris and Loula Anagnostaki. Journal of Modern
Greek Studies, vol. 25, no. 2, Oct. 2007, p. 213-224.
33 Δαμανάκης, Μιχάλης. Ελληνικά σχολεία και τμήματα μητρικής γλώσσας στη Γερμανία:
1986-1998. Ρέθυμνο: ΕΔΙΑΜΜΕ, 2003, σ. 88 και Κιτροέφ, Α., ό.π., σ. 94.

Το πορτραίτο του μετανάστη στη Λούλα Αναγνωστάκη
και στον Παναγιώτη Μέντη
Χαρά Μπακονικόλα

Η θεματική της μετανάστευσης έρχεται συχνά στο ελληνικό δραματουργικό προσκήνιο στις δύο τελευταίες δεκαετίες. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι
καθόλου άξιο απορίας, αφού ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού αποτελείται πλέον από αλλοδαπούς, οι οποίοι μάλιστα, στη μεγάλη τους πλειονότητα, είναι οικονομικοί μετανάστες. Το πρόβλημα, συνεπώς, της εθνικής
και ενίοτε φυλετικής ετερότητας στον σύγχρονο κόσμο εύλογα παρακινεί
αρκετούς Έλληνες δραματογράφους να ασχοληθούν με το θέμα είτε άμεσα
είτε παράπλευρα και περιστασιακά.
Στην ανακοίνωσή μου, ωστόσο, δεν θα επικεντρωθώ στους ξένους
μετανάστες, αλλά στους Έλληνες που ζουν έξω από τη χώρα τους. Συγκεκριμένα, θα επιχειρήσω μια παράλληλη προσέγγιση δύο σύγχρονων και
σχεδόν ομήλικων ελληνικών έργων, των οποίων οι συγγραφείς απέχουν
ηλικιακά κατά μία γενιά περίπου. Η Λούλα Αναγνωστάκη, μια εξέχουσα
γυναικεία φωνή του ελληνικού μεταπολεμικού θεάτρου, που προηγείται στο δραματικό στερέωμα, με το έργο της Σ’ εσάς που με ακούτε, και ο
Παναγιώτης Μέντης, ένας από τους πιο ενδιαφέροντες δραματογράφους
της γενιάς του ’90, με τους Ξένους του, αναπτύσσουν δύο συγκεκριμένες
οπτικές της ‘ξενικότητας’, που αξίζει να δούμε από κοντά.
Η Αναγνωστάκη μάς πηγαίνει στο σύγχρονο Βερολίνο, λίγο μετά την
πτώση του Τείχους. Οι Έλληνες της ιστορίας της είναι μια συντροφιά νέων
ανθρώπων, που μοιράζονται ένα παλιό σπίτι: έναν εσωτερικό χώρο στην
καρδιά ενός «εφιαλτικού έξω κόσμου»1. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής Άγης
(κακέκτυπο νεαρού διανοουμένου), η ακαλλιέργητη, αλλά ιδιόμορφα
ευαίσθητη κοπέλα του Σοφία, ο ανερμάτιστος, ηρωινομανής Ιβάν, παραπαίουν ανάμεσα στον αγώνα για υλική επιβίωση, στην προοδευτική πολιτική δράση και στη διακίνηση ή τη χρήση ναρκωτικών: ένα αμάλγαμα ιδεολογικών και ηθικών αντιφάσεων, που παραπέμπει –αλλά σε μεγέθυνση– σε
πολλά άλλα πρόσωπα της Αναγνωστάκη, για τα οποία ο Πούχνερ γράφει:
1

Για τους κλειστούς χώρους της Αναγνωστάκη, βλ. Βάλτερ Πούχνερ, Μνείες και μνήμες,
Αθήνα, 2006, σ. 122.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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«… τα σκηνικά της πρόσωπα μπορεί να φαίνονται ακρωτηριασμένα, λειψά,
‘φαγωμένα’, σαν τα αρχαία αγάλματα που βρίσκουν στη θάλασσα, αλλά
είναι πολυδιάστατα, και στην ερμηνεία και ως ζωντανές υπάρξεις, κάπως
παραμορφωμένες, σαν να βλέπεις το σώμα τους σε καθρέφτη ραγισμένο»2.
Το κοινωνικοπολιτικό κλίμα της πόλης είναι βαρύ και επικίνδυνο, ιδιαίτερα για τους αλλοδαπούς. Νεοναζισμός, αστυνομοκρατία και προβοκάτσια εναλλάσσονται, υπονομεύοντας σε καθημερινή βάση και το παραμικρό, προσωρινό αίσθημα ασφάλειας που μπορεί ο ξένος να νοιώσει.
«Φυσικά και διατρέχουμε [κίνδυνο], έχουν βάλει στο μάτι όλους τους
μετανάστες», θα πει η Μαρία, μέτοικος δεύτερης γενιάς3.
Η Μαρία, σύζυγος ενός ψυχασθενούς και βιολογικά αδύναμου Γερμανού, η οποία τυπικά θα έπρεπε να ανέχεται περισσότερο αυτόν τον λαό των
«βαρβάρων», αφού ανάμεσά τους γεννήθηκε και έζησε, είναι εκείνη που
νοιώθει εντονώτερα τη νοσταλγία για την πατρίδα των γονιών της, αλλά
και που διαβλέπει τον κίνδυνο, τον οποίο διατρέχουν οι νεαροί συγκάτοικοί της: «Πες στους φίλους σου», θα πει στον Ιβάν, «πως πρέπει να γυρίσουν στην Ελλάδα. Στον Άγη προ παντός. Άκου μεταπτυχιακές σπουδές και ειρηνικά συνέδρια… Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όλη η Ευρώπη
θα ’ρθει τα πάνω κάτω κι ας λένε, κι είναι καλύτερα το κακό να μας βρει
στην Ελλάδα. Εγώ πάντως θα γυρίσω πίσω. Οριστικά. Θέλω επί τέλους να
βρεθώ ανάμεσα σε Έλληνες – στους δικούς μας ανθρώπους»4.
Στην ομάδα αυτή, έρχονται σύντομα να προστεθούν και οι φιλοξενούμενοι της Σοφίας: η μητέρα της Έλσα, ο ομοφυλόφιλος ανάπηρος αδελφός
της και ο εραστής του, ο Τζίνο, showman υπόπτου καλλιτεχνικής ποιότητας και μάλλον τυχοδιώκτης. Μ’ αυτούς, το ανθρώπινο μωσαϊκό γίνεται ακόμη πιο παρδαλό και συγκεχυμένο. Οι νεοφερμένοι, εντελώς παρακμιακοί από κάθε άποψη, κινούνται νωχελικά ανάμεσα στην καλοζωία και
την παρανομία, αγνοώντας ηθελημένα την έκρυθμη πολιτική κατάσταση:
πίνουν, καπνίζουν, αναπολούν με ηδυπάθεια τις ωραίες βραδυές που πέρασαν στην Τουρκία, και φαίνονται να μην «καταλαβαίνουν τι γίνεται στον
κόσμο», όπως διαπιστώνει κι η Σοφία5, η οποία στο τέλος του έργου πεθαίνει στο δρόμο από σφαίρα: «Ο τύπος που θ’ αγόραζε ήταν μπάτσος… Ο
Κλάους τον αναγνώρισε αμέσως και είπε στη Σοφία να γυρίσουν πίσω… Η
Σοφία επέμενε και πήγε. Ο μπάτσος αρνήθηκε να της δώσει τα χρήματα…
Τότε η Σοφία τού άρπαξε το πακέτο κι άρχισε να τρέχει. Την πυροβόλησε
αμέσως και τη σκότωσε… Έπειτα πλησίασε τον Κλάους και του είπε: ‘Δεν
2
3
4
5

Βάλτερ Πούχνερ, Ο μίτος της Αριάδνης, Αθήνα, 2001, σσ. 395-6.
Λούλα Αναγνωστάκη, Σ’ εσάς που με ακούτε, Αθήνα, 2003, σ. 86 (το κείμενο σε
πρόγραμμα παράστασης).
Αυτ., σ. 48.
Αυτ., σ. 87.
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ξέρεις τίποτα. Δεν ήσουν εδώ. Στρίβε. Αυτή η γυναίκα σκοτώθηκε από
αδέσποτη σφαίρα’»6.
Η Αναγνωστάκη διασταυρώνει τα άρρωστα σημεία των καιρών με τις
αδύναμες προσπάθειες του ατόμου για να επιβιώσει: οικονομικά (Σοφίαβαποράκι ναρκωτικών), ιδεολογικά (Άγης-επίδοξος δημόσιος ρήτορας σε
κατ’ επίφαση ειρηνικές συγκεντρώσεις, αφού αυτές είναι υπονομευμένες
εκ των προτέρων), ψυχικά (Μαρία-οικογενειακό θύμα).
Η οπτική των Ξένων είναι τελείως διαφορετική. Ο Μέντης διαλέγει ως
δραματικό χρόνο εκείνον περίπου της ομοτέχνου του, αλλά τοποθετεί την
ιστορία του σ’ένα προάστιο κάποιας πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών, στο
οποίο κατοικούν και Έλληνες. Επίσης, αντίθετα προς την Αναγνωστάκη,
τα δικά του πρόσωπα συνδέονται μεταξύ τους (πλην ενός) με συγγενικούς δεσμούς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. Στο επίκεντρο των σχέσεων
που αναπτύσσονται, βρίσκεται σταθερά η Μπεθ, η μητέρα, η νοικοκυρά,
η επαγγελματίας και, το κυριώτερο, ο κοινός συνδετικός κρίκος όλων των
άλλων προσώπων μεταξύ τους. Πράγματι, η πλοκή του έργου αναπτύσσεται γύρω από αυτήν την κομβική φιγούρα της μητέρας-μήτρας, που
παλεύει ηρωικά ενάντια στις διαλυτικές δυνάμεις της καθημερινότητας
και, κυρίως, ενάντια σ’ένα κοινωνικο-πολιτικό σύστημα που υποκρίνεται μόνο πως θεωρεί όλους τους πολίτες του ίσους. Η Μπεθ είναι ειλικρινής και δίκαιη, παραδοσιακή στα μικρά πράγματα, αλλά απροκατάληπτη
στα μεγάλα, δυναμική, και συνάμα γεμάτη κατανόηση για τις ανθρώπινες
αδυναμίες.
Ελληνίδα, χήρα ενός λεβέντη Ιρλανδού και διαζευγμένη από τον δεύτερο γάμο της μ’έναν άχρηστο άντρα, η Μπεθ ζει το αίσθημα του μειονοτικού ανθρώπου, όπως άλλωστε και τα παιδιά της. Ο καθένας τους, όμως, το
διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο. Ο Πήτερ, μαζί με τη γυναίκα του Σίλα,
έχει ενσωματωθεί ολόψυχα στο κεφαλαιοκρατικό παιχνίδι της business7.
Ο ερωτοπαθής Τζιμ, νυμφευμένος με την Εβραία Τζούντιθ, εργάζεται στο
μικρό εργοστάσιο του πεθερού του. Ο Τομ, υδραυλικός, λιγώτερο υποταγμένος στο σύστημα, αναζητεί μια αλλοδαπή γυναίκα για σύντροφο της
ζωής του μέσω πρακτορείου, χωρίς να φέρει, τελικά, αυτό το διάβημα
θετικά αποτελέσματα. Όσο για τον νεαρό Στηβ, που διαθέτει και τις πιο
έντονες υπαρξιακές αγωνίες και αρνείται να βολευτεί σε μια στενόχωρη
και μίζερη καθημερινότητα, αυτός κατατάσσεται στον αμερικανικό στρατό,
γιατί αισθάνεται Αμερικανός πολίτης «γέννημα θρέμμα», και επιδιώκει
να δημιουργήσει τη δική του προσωπική ιστορία, όπως δηλώνει8. Αρνεί6
7
8

Αυτ., σ. 101.
Παναγιώτης Μέντης, Άπαντα τα θεατρικά, Αθήνα, 2008 (Ξένοι, 24η σκηνή).
Αυτ., 17η σκηνή.
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ται να πιστέψει ότι έτσι θα γίνει πιόνι πολεμοκαπήλων εκμεταλλευτών. Η
μητέρα του έχει ζήσει τον παραλογισμό του πολέμου: «Αυτοί που θα σας
τρέχουνε είναι τρελοί!»9. Εκείνος όμως επιμένει να φύγει, για να καταλήξει
να επιστρέψει ψυχικά άρρωστος από όσα φρικτά έζησε.
Η λέξη ‘ξένος’, καθώς και τα συνώνυμά της, ακούγονται συχνά στο
έργο του Μέντη από όλα σχεδόν τα πρόσωπα. Η μόνη, βέβαια, που τυπικά
ήταν ξένη στη χώρα αυτή ήταν η Μπεθ, όταν πρωτοπάτησε το πόδι της
στην Αμερική, ως σύζυγος του Ιρλανδού10. Σαράντα χρόνια μετά, εξακολουθεί να νοιώθει ξένη11. Ωστόσο, όλοι δοκιμάζουν την πικρή γεύση του
μειονοτικού αισθήματος, ζώντας όχι σε μια χώρα που δεν είναι εκ καταγωγής δική τους, αλλά σε μια χώρα που δεν τους θεωρεί δικούς της. Αυτό
που τους θυμίζει συνεχώς την ετερότητά τους δεν είναι σε καμμία περίπτωση μια προκατάληψη ενάντια στα ανοίκεια ήθη της χώρας που τους
έχει αναδεχθεί. Ούτε πάλι πρόκειται για μια νοσταλγία της χαμένης πατρίδας – αυτό δεν το εκμεταλλεύεται δραματικά ο συγγραφέας. Οι ήρωες του
έργου αγαπούν τη χώρα στην οποία αγωνίζονται για το καλύτερο, αλλά
συνειδητοποιούν ανά πάσα στιγμή την απαξιωτική, έως και την εχθρική
στάση του Κράτους απέναντι στον μέτοικο, στον εξαμερικανισμένο αλλοδαπό, κι αυτή η συνειδητοποίηση ανανεώνεται ακατάπαυστα στο επίπεδο
των δικαιωμάτων του πολίτη.
Ο υπάλληλος του πρακτορείου ‘συνοικεσίων’ θα θυμίσει στον Τομ την
ιρλανδική του καταγωγή, έστω κι αν αυτό δεν σημαίνει τίποτε αρνητικό για
τη συγκεκριμένη αίτηση που καταθέτει ο γιος της Μπεθ. «Ούτε κι εγώ είμαι
Αμερικανός. Δεν είναι κακό να μην είσαι Αμερικανός», λέει ο υπάλληλος,
αλλά ο Τομ απαιτεί να τον θεωρούν γνήσιο πολίτη12: στην Αμερική γεννήθηκε, μεγάλωσε, εργάζεται, και αρνείται να καταλάβει το γιατί η Αμερική
δεν θα έπρεπε να τον αντιμετωπίζει ως πολίτη της ισότιμο με όλους τους
άλλους.
Το πρόσωπο, όμως, που συνοψίζει κατ’ εξοχήν την οργανωμένη κρατική
αδικία σε βάρος των ξένων μετοίκων είναι ο Στηβ, που βίωσε όχι μόνο
την κτηνωδία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής (ένοπλη επέμβαση
σε ξένο κράτος), αλλά και τον σκόπιμο κοινωνικό παροπλισμό του, μετά
την επιστροφή του από την κόλαση του πολέμου. Ο Στηβ δεν επιστρέφει βέβαια τυλιγμένος με την αμερικανική σημαία, όπως είδε να γίνεται
με πάμπολλους νεκρούς συστρατιώτες του, ωστόσο επιστρέφει άρρωστος
στην ψυχή μέχρι θανάτου. Η κρατική μέριμνα υποτίθεται πως υπάρχει και
9
10
11
12

Αυτ., 23η σκηνή.
Αυτ., 16η και 28η σκηνές.
Αυτ., 40ή σκηνή.
Αυτ., 4η σκηνή.
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γι’ αυτά τα θύματα πολέμου, αλλά, όπως αποδεικνύεται, όχι για όλα αδιακρίτως. Η καταγωγή, ως κριτήριο διάκρισης μεταξύ των πολιτών, ισχύει. Η
Μπεθ θα πει στην Τζούντιθ: «Να ήσουν από μια μεριά και να τους έβλεπες στην Πρόνοια. Πήγα για τέταρτη φορά.. Τους έδειξα όλα τα χαρτιά..
Τους είπα πως χρειάζεται να υπογράψουν για τις εξετάσεις… Ήτανε σαν να
μην υπήρχα. Σαν να μη μ’ έβλεπαν. Δεν υπάρχουμε γι’ αυτά τα τέρατα»13.
Και λίγο αργότερα, επιστρέφει στην ίδια διαπίστωση: «Δεν υπάρχουμε. Το
ξέρω. Πάντα το ήξερα. Ούτε η ασφάλεια, ούτε η Πρόνοια. Να προνοήσει
ποιος, για ποιον;… Δεν υπάρχουμε. Τους πήγα όλα τα χαρτιά. Δυο φορές
τα έχασαν.. Καλά που βρέθηκε ο Δόκτωρ Μάρτιν. Μου υπέγραψε»14.
«Δεν έχω ρίζα. Αν είχα ρίζα εδώ, σ’ αυτό το χώμα, θα ’ταν αλλιώς. Θα
μπορούσα να κρατήσω… Να κρατηθώ…Να κρατήσω αλλιώς τα πράγματα…», λέει ο Τομ στη Ρωσίδα του15. Κι ο Στηβ, που ετοιμάζεται να εγκαταλείψει οριστικά τη ζωή, νοιώθει επίσης άρριζος, καθώς είναι γιος ενός
ανάξιου πατέρα και μιας ανάξιας γης: «Κρατάει ο καθένας τη σημαία του…
Μόνο εγώ ούτε σημαία, ούτε πατέρα, ούτε πατρίδα»16. «Είμαστε ξένοι. Γι’
αυτούς είμαστε ξένοι», θα πει κι ο Τζιμ, μετά την αυτοκτονία του αδελφού
του17.
Η Μπεθ και τα παιδιά της (αυτά ακόμη περισσότερο, αφού γεννήθηκαν στην Αμερική) έχουν αγωνιστεί για να ενσωματωθούν οργανικά στο
ντόπιο κοινωνικό σύστημα της χώρας, είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις
τους έναντι της πολιτείας, όπως θεωρητικά κάθε αυτόχθων Αμερικανός,
αλλά δεν παύουν να φέρουν στους ώμους τους το βάρος –το στίγμα καλύτερα– ενός ξενικού, ιρλανδικού επωνύμου: Μακ Κέναν. Αυτό αρκεί για να
τους περιθωριοποιεί, όχι βέβαια με βίαιο και ξεκάθαρο τρόπο, αλλά πάντως
έμμεσα, μα με απτά αποτελέσματα στη ζωή των απλών ανθρώπων.
Οι εικόνες του ξενητεμένου Έλληνα που μας δίνει η Λούλα Αναγνωστάκη και ο Παναγιώτης Μέντης δεν είναι, όπως είδαμε, όμοιες. Ας επισημάνουμε συνοπτικά τις δραματουργικές και κοινωνιολογικές τους, τρόπον
τινά, διαφοροποιήσεις:
Μολονότι ο δραματικός χρόνος των δύο έργων είναι ο ίδιος, το κοινωνικοπολιτικό τοπίο τους δεν είναι το ίδιο. Στη μία περίπτωση, έχουμε μια
κοινωνία που κλονίζεται από ακραίες πολιτικές τάσεις (ξεκινώντας από
τους προβοκάτορες και φτάνοντας μέχρι τους νεοναζί), αλλά συνάμα και
από ακραίες επιλογές επιβίωσης (ξεκινώντας από την εκπόρνευση μέσω
ενός γάμου θλιβερού ή τη συγκατοίκηση με ανθρώπους ετερόκλιτους,
13
14
15
16
17

Αυτ., 7η σκηνή.
Αυτ., 33η σκηνή.
Αυτ., 32η σκηνή.
Αυτ., 34η σκηνή.
Αυτ., 35η σκηνή.
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και φτάνοντας μέχρι τη διακίνηση ναρκωτικών). Στην άλλη περίπτωση,
έχουμε ένα οικογενειακό μωσαϊκό τυπικά ενιαίο, στο οποίο δεν υπεισέρχονται όλες οι εκφάνσεις της πολιτικής κατάστασης της χώρας. Εμφανίζεται,
βέβαια, στο φόντο ένα στιγμιαίο φάσμα των Κου-Κλουξ-Κλαν, υπάρχουν
σε πρώτο (συνειδησιακό) πλάνο οι απάνθρωπες πολεμικές επιχειρήσεις
του αμερικανικού επεκτατισμού στην Ανατολή, ωστόσο αυτά ο συγγραφέας τα χρησιμοποιεί όχι για να φωτίσει τη σύνολη πολιτική κατάντια της
Αμερικής, αλλά τους τρόπους με τους οποίους μεθοδεύεται ο αποκλεισμός
του ξένου, ακόμη και του ‘ξένου’ που γεννήθηκε στη χώρα, από τα πολιτικά και κοινωνικά του δικαιώματα.
Η βία που καταγγέλλει η Αναγνωστάκη είναι άμεση και σωματική:
χάραξη αγκυλωτού σταυρού, ξυλοκόπημα, χρήση γκλομπ και πυροβολισμός. Ο Μέντης μάς θυμίζει τους έμμεσους τρόπους φυσικής και ηθικής
εκμηδένισης, που ύπουλα οδηγούν τον άνθρωπο στην απόγνωση, χωρίς
φανερά όπλα, χωρίς άσκηση σωματικής βίας, αλλά μόνο με την απαξιωτική τακτική και την αδιαφορία του Συστήματος απέναντι στους επήλυδες.
Οι ξένοι της Αναγνωστάκη αποτελούν ένα πολύχρωμο σύνθεμα, ένα
συνονθύλευμα ετερόκλιτων Ελλήνων, που στερούνται ενός κοινού σημείου
αναφοράς, έστω και επιφανειακού. Ο Μέντης, αντίθετα, δομεί την ιστορία του γύρω από έναν κορμό υγιή, τη μάνα που γεύεται την ήττα, αλλά
που δεν παραδίδει τα όπλα, τη χοϊκή μάνα που προσπαθεί να συντηρεί τη
ζωή και να αμβλύνει τις διαφορές, έστω κι αν δεν το κατορθώνει πάντα. Η
Μπεθ είναι ο αντίποδας της ανεύθυνης και ανερμάτιστης μητέρας στο έργο
της Αναγνωστάκη (ας σημειώσουμε ότι η μητέρα της Σοφίας θα μπορούσε
να μας θυμίσει την ανέμελη Λιούμποφ του Βυσσινόκηπου, η οποία επιμένει να αγνοεί τη δυσάρεστη πραγματικότητα που αφορά στα οικονομικά
της οικογένειας, με την ουσιώδη διαφορά ότι ο Tchekhov δεν αποδίδει
στην ηρωίδα του φτηνές, ‘υλικές’ επιθυμίες και έκλυτα ήθη – πράγμα που
υπονοείται σαφώς στο έργο της Αναγνωστάκη. Η Λιούμποφ εκπροσωπεί
μια κοινωνική τάξη υπό εξαφάνιση. Η μητέρα της Σοφίας εκπροσωπεί ένα
νέο κόσμο, αλλά σάπιο και βουτηγμένο στη σύγχυση).
Και στα δύο έργα, έχουμε προς το τέλος έναν θάνατο. Στην Αναγνωστάκη, πρόκειται για φόνο, στον Μέντη πρόκειται για αυτοκτονία. Και
το μεν αίτιο της αυτοκτονίας το κατανοούμε πλήρως, αφού ο ψυχοπαθής
πλέον βετεράνος του πολέμου, ο απελπισμένος Στηβ, δεν είχε την ευκαιρία να πάρει εγκαίρως τα ψυχοφάρμακά του, τα οποία ‘σκάλωσαν’ στη
σκόπιμη παρελκυστική πολιτική της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο φόνος, όμως,
της Σοφίας, που πυροβολήθηκε στο δρόμο του Βερολίνου18, δεν διακρί18 Για το πρόσωπο αυτό και για την ατυχή –έστω και στιγμιαία– ταύτισή του με τη Ρόζα
Λούξεμπουργκ (σύμφωνα μ’ έναν ιδεολογικό, αλλά εν τέλει βέβηλο, παραλληλισμό που
επιδιώκει ο Άγης, για να συγκινήσει το κοινό του), βλ. Δημήτρης Τσατσούλης, Σημεία
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νουμε με βεβαιότητα αν ήταν μόνον αποτέλεσμα της παράνομης δραστηριότητάς της (ναρκωτικά), ή, έως κάποιον βαθμό, και πολιτική δολοφονία19. Με άλλα λόγια, μέσα στα πολιτικά συμφραζόμενα του έργου, δεν
φαίνεται εντελώς καθαρά πως, αν το ‘βαποράκι’ είχε γερμανική ιθαγένεια,
θα δεχόταν τόσο εύκολα μια θανατηφόρα σφαίρα από τον αστυνομικό. Η
Αναγνωστάκη εδώ φαίνεται αναποφάσιστη ή, στην καλύτερη περίπτωση,
υπερβολικά υπαινικτική.
Το τελικό συμπέρασμα που βγάζει η πολύπαθη Μπεθ από τη ζωή της
είναι μια καθολική αλήθεια, κι εκεί είναι που ο συγγραφέας, επεκτείνοντας
τον προβληματισμό του πέρα από τον συγκεκριμένο δραματικό του μύθο,
φαίνεται να διερωτάται για το αν η υπαρξιακή οδύνη της ‘ξενικότητας’ θα
μπορούσε να αφορά τον κάθε άνθρωπο που διαλέγει τον δρόμο του, και
που πληρώνει το τίμημα της επιλογής του: «Δεν υπάρχει γη της επαγγελίας, Τζούντιθ… Μοναχά Κόλαση υπάρχει… Η κόλαση κι η τιμωρία. Εσύ
διάλεξες για τιμωρία σου τον γιο μου…»20. Γενέθλιος τόπος και ξένη χώρα
είναι το ίδιο πράγμα, όταν δεν μπορείς να κάνεις όνειρα. Ο Κoltès μοιάζει
να προαναγγέλλει αυτή την ιδέα του Μέντη, όταν βάζει μια ηρωίδα του να
σκέφτεται ότι ίσως πατρίδα να είναι ο τόπος στον οποίο δεν βρισκόμαστε,
δηλαδή μια ψευδαίσθηση φτιαγμένη από τον πόθο για ό,τι μας λείπει21.
Εν κατακλείδι, τα δύο έργα παρουσιάζουν, κατά τη γνώμη μου, κάτι
κοινό. Είναι και τα δύο μια ματιά προς τα πίσω, σ’ένα παρελθόν ξενοφοβικό
που, όμως, εξακολουθεί να επιβιώνει, mutatis mutandis, τόσο στον Νέο
Κόσμο όσο και στη γηραιά ήπειρο. Ο Μέντης εμμένει στην καταγγελία των
μεθόδων ενός συστήματος, που παραγκωνίζει τον ξένο με την αδιαφορία
και την ματαίωση κάθε επιθυμίας του για πρόοδο. Η Αναγνωστάκη σκιαγραφεί τον απτό κίνδυνο που διατρέχει η ζωή καθαυτήν του εμιγκρέ σε μια
χώρα που επιτρέπει την καθαρή βία. Ταυτόχρονα, το έργο της μας δίνει μια
ανεστραμμένη, θα λέγαμε, εικόνα άλλων καιρών της σύγχρονης Ευρώπης,
ή μια ειρωνική απομίμηση του γαλλικού Μάη του ’68, παραμορφωτική,
θλιβερή και άκεντρη. Πρόκειται άραγε για δραματουργική αμηχανία ή για
μια συνειδητή (βεβιασμένη, ωστόσο) πρόθεση σύμμειξης όλων των ‘ασθενειών’ από τις οποίες πάσχει η εποχή μας; Όπως και να έχει το πράγμα,
πιστεύω ότι ο Παναγιώτης Μέντης έφτασε πιο κοντά στον ιδεολογικό
αλλά και στον δραματουργικό του στόχο από όσο η Λούλα Αναγνωστάκη.
•
γραφής, κώδικες σκηνής, Αθήνα, 2007, σσ. 106-7.
19 Λούλα Αναγνωστάκη, Σ’ εσάς που με ακούτε, σ. 101.
20 Παναγιώτης Μέντης, Άπαντα τα θεατρικά (Ξένοι, 40ή σκηνή).
21 Bernard-Marie Koltès, Le retour au désert, Paris, 1988, Minuit, σ. 48.
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Η περίπτωση των μεταναστών στην Ελλάδα
Αθανάσιος Γ. Μπλέσιος

Η μετανάστευση στις διάφορες μορφές της και η προσφυγιά απασχόλησαν
ήδη τη νεοελληνική δραματουργία μεταπολεμικά, με κυρίαρχες τις μορφές
Ελλήνων επαναπατριζόμενων, προσφύγων και μεταναστών που ζουν στις
χώρες υποδοχής τους1. Ο μετανάστης που έρχεται στην Ελλάδα, στην περίπτωση της πρόσφατης ελληνικής δραματουργίας, αναγνωρίζεται κυρίως
στο πρόσωπο του παράνομου μετανάστη. Αλλά και ο νόμιμος μετανάστης
ελληνικής καταγωγής (ομογενής) αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα,
εκτός από το ότι δεν διώκεται από τις αρχές.
Στο πλαίσιο της ανακοίνωσής μας θα ασχοληθούμε με επτά πρόσφατα
νεοελληνικά θεατρικά έργα2: 1) Ο ουρανός κατακόκκικος, μονόλογος της
Λούλας Αναγνωστάκη, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1998 από
το Εθνικό Θέατρο, 2) Αξύριστα πηγούνια του Γιάννη Τσίρου. Το έργο γράφτηκε το 1995-1996, διορθώθηκε το 2000-2001 και παρουσιάστηκε στο
θέατρο το 2006 από τη Θεατρική Εταιρία «Στοά», 3) Φωτιά και νερό της
Χρύσας Σπηλιώτη, που παρουσιάστηκε στο θέατρο τις θεατρικές περιόδους 2007-2008 και 2008-2009 από τη Β΄ Σκηνή του Θεάτρου «Άλμα», 4)
Το γάλα του Βασίλη Κατσικονούρη, που γράφτηκε το 2003 και παρουσιάζεται σταθερά στο θέατρο από το 2006 έως και το τρέχον έτος, 5) Απόψε
τρώμε στης Ιοκάστης του Άκη Δήμου, που πρωτοπαρουσιάστηκε στην
«Πειραματική Σκηνή Τέχνης» τη θεατρική περίοδο 2007-2008 και συνέχισε
να παρουσιάζεται έως και το τρέχον έτος, 6) Ο Έβρος απέναντι των Θανάση
Παπαθανασίου - Μιχάλη Ρέππα. Το έργο γράφτηκε το 1998. Παρουσιάστηκε στην Κύπρο από τον ΘΟΚ (Νέα Σκηνή) το 2000 και στην Αθήνα το
2001 στο καινούργιο Θέατρο Πειραιώς 115, 7) Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα
1

2

Βλ. Γιώργος Π. Πεφάνης «Απόδημοι και αποσυνάγωγοι. Αναπαραστάσεις του ξένου
στο ελληνικό μεταπολεμικό δράμα», Η άμμος του κειμένου. Αισθητικά και δραματολογικά θέματα στο ελληνικό θέατρο, Παπαζήσης, Αθήνα 2008, σσ. 282-295.
Και άλλα παλαιότερα ή πρόσφατα θεατρικά έργα ασχολούνται με τη θεματική της
μετανάστευσης, όπως η κωμωδία Αθήνα-Μόσχα του Ευδόκιμου Τσολακίδη, που παρουσιάστηκε στο «Από Μηχανής Θέατρο» το 2001 (αυτ., σ. 284).
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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των Παπαθανασίου - Ρέππα. Παρουσιάστηκε στο θέατρο «Λαμπέτη» τις
θεατρικές περιόδους 2008-2009 και 2009-2010.
Τα χαρακτηριστικά αυτά θεατρικά έργα ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη και πιο εκτεταμένη κατηγορία έργων οι ταυτότητες των
ηρώων τους είναι συγκροτημένες και παγιωμένες3, ενώ στη δεύτερη κατηγορία έργων οι ταυτότητες των ηρώων είναι περισσότερο ρευστές, με την
έννοια ότι δεν είναι επακριβώς καθορισμένες ή ότι λειτουργούν και καθορίζουν την ανθρώπινη προσωπικότητα και συμπεριφορά περισσότερες από
μια ταυτότητες, πραγματικές ή και πλαστές. Οι μετανάστες της πρόσφατης ελληνικής δραματουργίας είναι ήρωες με παρελθόν, παρόν και μέλλον
για αρκετούς απ’ αυτούς, των οποίων τη ζωή συχνά κάτι συνταρακτικό
έχει σημαδέψει, που είτε σχετίζεται με τη διαδικασία και πορεία της μετανάστευσης είτε όχι.
Η ανακοίνωσή μας χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη εξετάζεται η κοινωνική προκατάληψη-ανισότητα σε βάρος των μεταναστών και η
εκμετάλλευσή τους από τους γηγενείς· στη δεύτερη ενότητα η κοινωνική
και διαφυλική ανισότητα και η εκμετάλλευση των γυναικών, μεταναστριών
ή όχι· στην τρίτη ενότητα το πρόβλημα της προσωπικής ταυτότητας και
της σχέσης της με τη συλλογική ταυτότητα.
Α. Η κοινωνική προκατάληψη-ανισότητα σε βάρος των μεταναστών και
η εκμετάλλευσή τους από τους γηγενείς
Σε διάφορα ελληνικά θεατρικά έργα εκδηλώνονται οι διακρίσεις ή ο
ρατσισμός σε βάρος των μεταναστών. Το γάλα αποτελεί μια χαρακτηριστική
εξαίρεση4. Από τα έργα που εξετάζουμε, χαρακτηριστικά είναι τα δύο έργα
των Ρέππα-Παπαθανασίου, το έργο του Τσίρου, εν μέρει της Σπηλιώτη5 και
3

4

5

Για τις εξελίξεις στις επιστήμες ως προς την αντίληψη της εθνοτικής ταυτότητας και
των άλλων ταυτοτήτων που καθορίζουν τον άνθρωπο, βλ. Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), «Εννοιολογήσεις του εαυτού και του “Άλλου”: ζητήματα ταυτότητας στη
σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία», στον τόμο Εαυτός και «Άλλος». Εννοιολογήσεις,
ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο, Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ), Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και
Κοινωνικής Πολιτικής, Gutenberg, Αθήνα 2003, σσ. 38εξ.
Στο έργο αυτό οι παλιννοστούντες ήρωες ελληνικής καταγωγής (Ρωσοπόντιοι, από
το Τμπιλίσι-Τιφλίδα της Γεωργίας) δεν υφίστανται έναν κοινωνικό αποκλεισμό στην
Ελλάδα, αφού οι Έλληνες δεν παρουσιάζονται στην πλειονότητά τους ρατσιστές και
ξενοφοβικοί. Μπορεί οι ήρωες αυτοί, δηλαδή η Ρήνα και οι δύο γιοι της, Αντώνης και
Λευτέρης, να τα καταφέρνουν δύσκολα, αλλά ζουν σε ανθρώπινο περιβάλλον, επιβιώνοντας και με τη βοήθεια ή τη συμπαράσταση του κοινωνικού περίγυρου, που αποτελείται από θεσμικές οντότητες (εκκλησία) και από πρόσωπα μη σκηνικά σε επαγγελματική ή άλλη σχέση με έναν απ’ αυτούς (π.χ. η κοινωνική λειτουργός Ξένια), που
επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μιας ανοικτής κοινωνίας ανοχής και αλληλεγγύης.
Στο έργο αυτό υπάρχει μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στο ζευγάρι των αλλοδαπών,
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ο μονόλογος της Αναγνωστάκη6. Ο ρατσισμός βασίζεται στη βαθιά υποτίμηση του άλλου, στη γενικευτική απαξίωση όλων των ξένων, στην αδυναμία του ανθρώπου να θεωρήσει και να προωθήσει επί ίσοις όροις τη συμβίωσή του με άλλους ανθρώπους, στην περίπτωσή μας με τους κατεξοχήν
«άλλους», τους μετανάστες, οι οποίοι κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες
δεν είναι στην ελληνική κοινωνία οι «δικοί μας άλλοι»7, αντίθετα απ’ ό,τι
συνήθως συνέβαινε μεταπολεμικά, μέχρι το 1990, καθώς έπρεπε να ενσωματωθούν κυρίως τα αλλεπάλληλα στρώματα ομογενών και Ελλήνων της
διασποράς, τα οποία επαναπατρίζονταν8. Πρωταγωνιστούν οι Αλβανοί, οι
Ανατολικοευρωπαίες και αυτοί που έρχονται από την Ανατολή. Οι παράνομοι ξένοι μετανάστες αναφέρονται στη δραματουργία ως μάζα ανθρώπων,
αλλά και προσωποποιούνται.
Η στάση εναντίον των μεταναστών αποκαλύπτει μια κοινωνική παθογένεια, ένα νοσηρό πολιτικοκοινωνικό κλίμα, που συντίθεται και δημιουργείται από πλήθος ανομίες, ανισότητες, εκμεταλλεύσεις σε βάρος
των αδύνατων, από έναν αγώνα επικράτησης των ισχυρών. Η στάση αυτή
συχνά τροφοδοτείται ή προκαλείται από την προκατάληψη, τα στερεότυπα, τις αυθαίρετες ιεραρχήσεις, το ίδιον όφελος9, την κοινωνική απαξί-

6

7

8
9

του Σαΐντ, ο οποίος είναι πρόσφυγας από το Ιράκ, και της Χαγιάτ, ως προς τις συνθήκες
ζωής και ως προς τον τρόπο που τους αντιμετωπίζουν οι ντόπιοι. Η θετική αντίληψη
της νηφάλιας Χαγιάτ για την ένταξή της στο ξένο προς αυτήν περιβάλλον και για τη
στάση των ντόπιων προς αυτούς φαίνεται ότι προσεγγίζει περισσότερο την πραγματικότητα από την αντίθετη στάση του συντρόφου της.
Σε ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες της δεκαετίας του 1990 (π. χ. «Απ’ το χιόνι»
-1993- του Σωτήρη Γκορίτσα, «Από την άκρη της πόλης» -1999- του Κωνσταντίνου
Γιάνναρη) οι κύριοι ήρωες είναι ως επί πλείστον οι ίδιοι οι μετανάστες, που υφίστανται
τον ρατσισμό και την εκμετάλλευση από τους γηγενείς, σε αντίθεση με τα περισσότερα ελληνικά θεατρικά έργα, τα οποία δίνουν το βάρος τους στη ζωή των Ελλήνων, σε
συνάρτηση με αυτή των μεταναστών (βλ. Γιώργος Μπράμος, «“Απ’ το χιόνι”, “Μιρουπάφσιμ”, “Από την άκρη της πόλης”: Η Ελλάδα από χώρα αποστολής σε χώρα υποδοχής μεταναστών», στον τόμο Η μετανάστευση στον κινηματογράφο, επιμέλεια Φωτεινή
Τομαή-Κωνσταντοπούλου, Υπουργείο Εξωτερικών - Υπηρεσία Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου-Κινηματογραφικό Αρχείο, «Η μαρτυρία της κινηματογραφικής εικόνας», Παπαζήσης, Αθήνα 2004, σσ. 63-67).
Βλ. Παύλος Πανταζής, «Η συγκρότηση της ταυτότητας εφήβων μεταναστών: μια
μελέτη ιστοριών ζωής», στον τόμο Ταυτότητες. Ψυχοκοινωνική συγκρότηση, (επιμ.)
Κλήμης Ναυρίδης - Νικόλας Χρηστάκης, μετάφραση Κατερίνα Ζησίμου, Καστανιώτης,
Αθήνα 1997, σ. 239.
Από την Κωνσταντινούπολη, από την Αίγυπτο και από τις πρώην δημοκρατίες της
ΕΣΣΔ.
Στους Συμπέθερους απ’ τα Τίρανα λέει ο Βασίλης στη Λίζα: Εδώ δεν βάζουμε (ΙΚΑ)
στους Έλληνες μωρή θα βάλουμε στους Αλβανούς; Στο τέλος θα μας ζητήσουνε και οι
Πακιστανοί (Θανάσης Παπαθανασίου - Μιχάλης Ρέππας, Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα,
Θερινή Περίοδος 2009, Παραγωγή Ελληνικών Θεαμάτων, σ. 26).
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ωση, τη φτώχεια και την κοινωνική αθλιότητα, που σχετίζονται με την
ανεργία και την υποαπασχόληση, ή τουλάχιστον συνδέεται με ορισμένα
απ’ αυτά τα δεδομένα (π.χ. Ο Έβρος απέναντι, Ο ουρανός κατακόκκικος,
Φωτιά και νερό). Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί Ο Έβρος
απέναντι10. Οπωσδήποτε όμως αυτή η στάση συνδέεται και με οικονομικώς
ισχυρά αστικά περιβάλλοντα (Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα).
Οι μετανάστες βρίσκονται σε εξαιρετικά αδύναμη θέση, λόγω της
παράνομης παρουσίας αρκετών απ’ αυτούς στην Ελλάδα, επίσης λόγω της
επιθυμίας τους να παραμείνουν στη χώρα και τέλος λόγω της δυσκολίας
εύρεσης απ’ αυτούς εργασίας. Υφίστανται τον κοινωνικό αποκλεισμό και
την περιθωριοποίηση11. Η ευάλωτη θέση τους ενισχύεται από το γεγονός
ότι συχνά είναι ξεκομμένοι από την οικογένεια και από γνήσιες συναισθηματικές σχέσεις με το περιβάλλον τους, ενώ σε ορισμένους οι τραυματικές
εμπειρίες, που συχνά στηρίζονται στην απώλεια προσφιλών προσώπων,
είναι καθοριστικές (Ο Έβρος απέναντι, Φωτιά και νερό)12. Επίσης, η παραδοσιακή προστασία που συνήθως παρέχουν οι εργοδότες στους Αλβανούς13 μετατρέπεται στους Συμπέθερους απ’ τα Τίρανα σε μπούμερανγκ και
10 Στο έργο αυτό δύο ζευγάρια Ελλήνων εκμεταλλεύονται ένα Κούρδο πρόσφυγα, τον
Σερχάτ, με βίαιο τρόπο, προκειμένου να επιβιώσουν. Στο τέλος, οι δύο άνδρες (Αλέκος,
Κώστας) του σπάνε το πόδι, με σκοπό να τον αξιοποιήσουν σε μια ληστεία και να τον
ενοχοποιήσουν. Το έργο δεν ενστερνίζεται τη νεοφιλελεύθερη αντίληψη-προπαγάνδα
για τη φτώχεια, αλλά και αποστασιοποιείται από την προοδευτική κριτική σ’ αυτή την
αντίληψη. Ο φτωχός εν γένει δεν εξοβελίζεται από το σύμπαν των ηθικών αξιών της
κοινωνίας αλλά μόνο ο φτωχός και απαξιωμένος ρατσιστής. Αυτός είναι υπεύθυνος της
κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει (βλ. και Γκέφου-Μαδιανού, ό.π., σ. 52, Κωνσταντίνος Δ. Γεώρμας (μτφρ.), «Προλογικό Σημείωμα» στο Ζίγκμουντ Μπάουμαν, Η εργασία, ο καταναλωτισμός και οι νεόπτωχοι, Μεταίχμιο, Αθήνα 2004, σσ. 15-16 και Μπάουμαν, ό.π., σσ. 188-189, 197-200, 202, 206).
11 Βλ. Κούλα Κασιμάτη (επιμ.), «Εισαγωγή», στον τόμο Κοινωνικός αποκλεισμός: η ελληνική εμπειρία, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ), Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και
Κοινωνικής Πολιτικής, Gutenberg, Αθήνα 1998 (¹1995), σσ. 17-18.
12 Βλ. Ιορδάνης Ψημμένος, «Η κοινωνική διάσταση της εργασίας των μεταναστριών οικιακών βοηθών: αιτίες ανάπτυξης και συνθήκες απασχόλησης», στον τόμο Μετανάστευση
και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, επιμέλεια Χρήστος Μπάγκαβος
και Δέσποινα Παπαδοπούλου, Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής, Βιβλιοθήκη Κοινωνικής Επιστήμης και Κοινωνικής Πολιτικής, Gutenberg, Αθήνα 2006, σσ.
190-191. O υπαινικτικός τίτλος του έργου των Ρέππα-Παπαθανασίου (Ο Έβρος απέναντι) εκφράζει το σταθερό σημείο αναφοράς, τον στόχο του παράνομου μετανάστη,
αλλά και έμμεσα τη διαγραφόμενη και τελική διάψευση των ελπίδων από την υποτιθέμενη Γη της Επαγγελίας, που προσδιορίζει και οριοθετεί ο Έβρος. Στον Έβρο ο Σερχάτ
έχασε το παιδί και τη γυναίκα του, στην προσπάθεια όλων να περάσουν το ποτάμι
κολυμπώντας και να μπουν στην Ελλάδα.
13 Βλ. Ψημμένος, «Δημιουργώντας χώρους κοινωνικού αποκλεισμού: η περίπτωση των
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σε λόγο απόλυσης των Αλβανών ηρώων από τον εργοδότη τους. Ακόμη
και όταν γίνεται προσπάθεια συναισθηματικής προσέγγισης ανάμεσα σε
ένα ξένο (μετανάστη) και σε μία γηγενή, όπως ανάμεσα στη Γιάννα και
στον Σερχάτ στον Έβρο απέναντι, αυτή μένει ανολοκλήρωτη, γιατί πρυτανεύουν άλλες λογικές και ανάγκες. Αλλά και εκεί όπου εμφανίζονται και
λειτουργούν οι αλλοδαποί ως οικογένεια ή προσπαθούν να τη δημιουργήσουν (Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα, Αξύριστα πηγούνια, Φωτιά και νερό) η
κατάστασή τους παραμένει ευάλωτη.
Η ρατσιστική διάθεση αρκετών Ελλήνων προς αυτούς συνδέεται με
άλλα φαινόμενα, όπως ο σεξισμός και η εθνικιστική ρητορεία και υπεροψία14. Ο ρατσισμός έχει πολλές μορφές και στρατηγικές, αλλά οπωσδήποτε από τη ρητορεία μεταπηδά στην έκφραση προθέσεων και τελικά
στην πράξη. Οι μορφές αυτές εκφράζονται με την υποτίμηση, αρχικά,
ενδεχομένως, με την επιθυμία εξοβελισμού, απομάκρυνσης των μεταναστών, που φτάνει μέχρι το έγκλημα, αλλά σταθεροποιούνται τελικά στην
ανάγκη εκμετάλλευσή τους. Η εκμετάλλευση, εκλεπτυσμένη ή βίαιη, είναι
πιο πρόσφορη από τον εξοβελισμό, αφού στηρίζεται στην επιθυμία των
παράνομων μεταναστών να στεριώσουν στη χώρα, αλλά και στην ανάγκη
των Ελλήνων να λύσουν τα συχνά οξυμένα βιοτικά τους προβλήματα ή να
διευκολύνουν τις συνθήκες ζωής τους. Η κατάσταση αυτή αποτελεί σπανιότερα μέρος της δραματικής πλοκής, όπως συμβαίνει στο κοινωνικό έργο
Ο Έβρος απέναντι, συχνότερα αντικείμενο αφήγησης ηρώων (Ο ουρανός
κατακόκκικος, Αξύριστα πηγούνια). Κάποτε υπάρχει μια αόριστη αίσθηση
απειλής που καταδιώκει τους μετανάστες ήρωες, όπως στο Φωτιά και νερό.
Κάποιοι ήρωες αποτελούν μια μετεξέλιξη ηρώων της προγενέστερης ελληνικής δραματουργίας. Πλέον, ο φαντασιακός προς εκμετάλλευση «άλλος»
συγκεκριμενοποιείται, άρα και η εκμετάλλευση γίνεται πράξη. Για παράδειγμα, ο Αλέκος, ήρωας του έργου Ο Έβρος απέναντι, αποτελεί μια μετεξέλιξη προς το χειρότερο, παρά τις διαφοροποιήσεις, του ονειροπόλου ήρωα
του Δημήτρη Κεχαΐδη, του Φώντα, στο Τάβλι (1972, «Θέατρο Τέχνης»).
Αλβανών ανεπίσημων μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας», στον τόμο Κοινωνικός
αποκλεισμός: η ελληνική εμπειρία, εισαγωγή-επιμέλεια Κούλα Κασιμάτη, ό.π., σ. 257.
14 Στους Συμπέθερους απ’ τα Τίρανα ένας εθνικο-κοινωνικός προβληματισμός και μια
ελληνοκεντρική στάση των Ελλήνων ηρώων ως προς το ζήτημα του ενδεδειγμένου
μαθητή που κρατά τη σημαία σε εθνικές παρελάσεις μετατρέπεται όχι μόνο σε κωμικό
στερεότυπο διά της υπερβολής, αλλά έρχεται και σε κωμική αναντιστοιχία με την ουσιαστικά αντεθνική συμπεριφορά των ίδιων των ηρώων αυτών (βλ. και Δέσποινα Παπαδοπούλου, «Η φύση του κοινωνικού αποκλεισμού στην ελληνική κοινωνία», στον τόμο
Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, επιμέλεια Μαρία Πετμεζίδου - Χρίστος Παπαθεοδώρου, Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής, Εξάντας, Αθήνα 2004, σσ.
390-392).
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Το κοινωνικό πρόβλημα προφανώς αποτελούν οι ίδιοι οι Έλληνες, ενώ
οι ξένοι μετανάστες αποτελούν τα αθώα θύματα, τους αποδιοπομπαίους τράγους μιας κοινωνίας αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων και
επιδιώξεων, που, μεταθέτοντας ορισμένες φορές σ’ αυτούς το κοινωνικό
στίγμα, τα προβλήματα των μελών της, προσπαθεί να επιβιώσει, να διατηρηθεί αλώβητη. Όσο πιο έντονη είναι η αποδιάρθρωση των οικογενειακών-κοινωνικών δεσμών τόσο περισσότερο επιτακτική και βίαιη γίνεται
η μετακύλιση του κοινωνικού προβλήματος στους αλλοδαπούς και τόσο
πιο έντονος γίνεται ο κοινωνικός αποκλεισμός τους15. Η δαιμονοποίηση
των αλλοδαπών από τους Έλληνες, κυρίως των Αλβανών, γίνεται φανερή
στον Έβρο απέναντι16. Στο έργο αυτό συντελείται μια καθολική ενοχοποίηση των αλλοδαπών, στην οποία καθοριστικό ρόλο παίζει η τηλεόραση,
γενικότερα ως σημαίνουσα δύναμη στη ζωή των ανθρώπων. Το κριτήριο
των πάντων και ο σταθερός συνοδός του ανθρώπου στην καθημερινότητά
του είναι η τηλεόραση, η μόνη που διαμορφώνει συνειδήσεις και μπορεί
να τροφοδοτήσει ρατσιστικές τάσεις ή και να αποτρέψει εγκληματικές
ενέργειες. Έτσι, λειτουργεί καταλυτικά το τρίπτυχο «ρατσισμός-εγκληματικότητα-ΜΜΕ»17. Σταθερό υπόβαθρο ο καταναλωτισμός18, ενεργός ή εν
δυνάμει, όπως εμφανίζεται στα ατελείωτα ζάπινγκ των ηρώων στα κανάλια της τηλεόρασης. Η κοινωνική και οικογενειακή όμως δυσλειτουργία
και εξαχρείωση, ανεξαρτήτως του ζητήματος των αλλοδαπών, αλλά και
σε σχέση μ’ αυτό, γίνεται φανερή από τα λόγια της Μίνας, γυναίκας του
Αλέκου, στη φίλη της Γιάννα:
[…] Τι να φοβηθώ εγώ απ’ τους Αλβανούς; Εμένα πρώτα απ’ όλα με
κλέβει ο Αλέκος.19
Και εκεί που ο ρατσισμός υφίσταται μια ήττα (Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα),
βρίσκεται ο τρόπος από τους ήρωες που τον πρεσβεύουν, σε φαντασιακό
επίπεδο, να απαλύνουν τα αποτελέσματα της ήττας αυτής.
15 Αυτ., σσ. 384-386.
16 Σε σχέση με τον ρατσισμό, βλ. Ετιέν Μπαλιμπάρ - Εμμανουέλ Βαλλερστάιν, Φυλή,
Έθνος, Τάξη, οι διφορούμενες ταυτότητες, Ο Πολίτης, Αθήνα 1991, σσ. 79-80.
17 Βλ. Ψημμένος, «Δημιουργώντας χώρους κοινωνικού αποκλεισμού: η περίπτωση των
Αλβανών ανεπίσημων μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας», στον τόμο Κοινωνικός
αποκλεισμός: η ελληνική εμπειρία, ό.π., σ. 245, Κούλα Κασιμάτη, (επιμ.), «Εισαγωγή»,
στον τόμο Κοινωνικός αποκλεισμός …, ό.π., σσ. 31-32 και της ίδιας, «Η ένταξη των
Αλβανών μεταναστών στην ελληνική κοινωνία (Από διηγήσεις Αλβανών και Ελλήνων)», στον τόμο Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία,
ό.π., σσ. 400-401, 405, 407.
18 Είναι φανερός και στον Ουρανό κατακόκκινο.
19 Θανάσης Παπαθανασίου - Μιχάλης Ρέππας, Ο Έβρος απέναντι, Καστανιώτης, Αθήνα
2001, σ. 51.
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Ενώ σε ορισμένα έργα η εκμετάλλευση και βία σε βάρος των παράνομων αλλοδαπών καταλήγει σε ακραίες μορφές (Ο Έβρος απέναντι, Αξύριστα πηγούνια), σε λίγες περιπτώσεις προκύπτει η ένταξη και ενσωμάτωση
των αλλοδαπών στην ελληνική κοινωνία, έννοιες που, πέρα από τις δραματικές συνθήκες των έργων, χαρακτηρίζονται από σχετική ρευστότητα και
διαφοροποίηση από κοινωνία σε κοινωνία20. Σε ορισμένα από τα εξεταζόμενα έργα γίνεται φανερό ότι υπάρχουν αντιστάσεις στον ρατσισμό, στην
εκμετάλλευση των παράνομων αλλοδαπών, αλλά αυτές δεν οδηγούν σε
μια πραγματική αυτοκριτική και δεν είναι αρκετές για να επιβληθούν21.
Η όποια ανθρώπινη συμπεριφορά υποχωρεί μπροστά στην ανάγκη και
στην επιθυμία περαιτέρω εκμετάλλευσης των αδύναμων μεταναστών. Η
Ελλάδα παρουσιάζεται στη δραματουργία ως μια χώρα ανομίας, αποδιοργάνωσης, χωρίς σοβαρούς συνεκτικούς δεσμούς, στην οποία δηλαδή και
οι δεσμοί των Ελλήνων σε οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο είναι χαλαροί έως ανύπαρκτοι και οι παράνομοι μετανάστες υποφέρουν, χωρίς να
μπορούν να δημιουργήσουν ένα καλύτερο γι’ αυτούς παρόν και μέλλον22.
Οι ποικίλες συγκρούσεις μεταξύ ατόμων και μεταξύ ομάδων συμφερόντων,
ανάμεσα σε Έλληνες και μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών, που αποτελούν
αντικείμενο αφήγησης στα έργα, επιβεβαιώνουν τα παραπάνω. Η νομιμοποίηση των μεταναστών φαίνεται ότι είναι η αναγκαία συνθήκη για την
ένταξη και ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία, όπως φανερώνεται
στους Συμπέθερους απ’ τα Τίρανα. Δεν αρκεί όμως για να τους οδηγήσει
στην ομαλή ένταξη και ενσωμάτωσή τους σ’ αυτή, αφού τα προβλήματα
του ρατσισμού, της διακριτής μεταχείρισής τους ως ανθρώπων δεύτερης
κατηγορίας και της εργασιακής υποβάθμισής τους παραμένουν. Η μόνη
εξαίρεση είναι η περίπτωση του Εσθονού Γιούρι στο έργο Απόψε τρώμε
στης Ιοκάστης, ο οποίος, πανταχού παρών και ευέλικτος, χρίζεται διάδοχος
μιας οικογενειακής ελληνικής επιχείρησης από τον νεκρό επιχειρηματία
Ρωμύλο Παπαδάμο, λόγω της ανεπάρκειας των μελών της οικογένειας να
ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της οικογενειακής, κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής.
Β. Κοινωνική και διαφυλική ανισότητα και εκμετάλλευση
Το ζήτημα των φύλων είναι κεφαλαιώδες και χρειάζεται μια ιδιαίτερη
ανάλυση. Διάφορα πραγματικά ή φαντασιακά ζευγάρια ηρώων λειτουργούν στα έργα. Υπάρχει μια πολυμορφία σ’ αυτά, καθώς όλων των μορφών
20 Βλ. Δέσποινα Παπαδοπούλου, «Μορφές κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών. Το παράδειγμα της Περιφέρειας Αττικής», στον τόμο Μετανάστευση και ένταξη των μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, ό.π., σσ. 303-307.
21 Βλ. και Κασιμάτη, ό.π., σ. 403.
22 Βλ. Παπαδοπούλου, ό.π., σσ. 301-302.
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οι σχέσεις υφίστανται ή επιδιώκονται: μεταξύ αλλοδαπών μεταναστών,
μεταξύ Έλληνα και αλλοδαπής μετανάστριας, μεταξύ μετανάστη και Ελληνίδας. Η πλέον έντονη και τραγική όμως είναι η σχέση μεταξύ Έλληνα και
αλλοδαπής. Το αξιοσημείωτο είναι ότι οι γυναίκες αυτές στα εξεταζόμενα
έργα δεν είναι σκηνικά πρόσωπα, με οριακή την περίπτωση της Ιρίνας στα
Αξύριστα πηγούνια23, ενώ η Ιρανή Χαγιάτ στο Φωτιά και νερό είναι η μόνη
ηρωίδα που αρνείται την ερωτική πρόταση του ξένου για φυγή της μαζί του
από το σπίτι-φυλακή του Ιρακινού Σαΐντ. Ο ξένος στο έργο της Σπηλιώτη
ορίζεται ως ένας Ευρωπαίος, που θα μπορούσε να είναι γηγενής κάτοικος οποιασδήποτε μεγάλης ευρωπαϊκής πόλης. Το δεδομένο αυτό διαφοροποιεί το έργο αυτό από τα υπόλοιπα, καθώς δεν διαδραματίζεται στην
Ελλάδα, παρότι τη θυμίζει, ενώ ο ήρωας δεν έχει όνομα. Το έργο αποκτά
μια οικουμενικότητα, ενώ ο γηγενής είναι μετανάστης στην ίδια του τη
χώρα, αλλά και ξένος ως προς το ζευγάρι των μεταναστών, στοιχείο που
του προσδίδει μιαν επιπλέον ιδιαιτερότητα.
To ζήτημα των φύλων εντάσσεται στα ευρύτερα προβλήματα της φτώχειας, της περιθωριοποίησης, της αστάθειας της εργασίας, των προβληματικών ανθρώπινων σχέσεων και σχέσεων των φύλων. Οι γυναίκες, μετανάστριες ή όχι, δέχονται την ανδρική βία, ορισμένες φορές με οδυνηρές
συνέπειες, έτσι που καταλήγουμε στο ότι το τελικό, το έσχατο θύμα μιας
νοσηρής κοινωνικής κατάστασης εξακολουθεί να είναι η γυναίκα. Συχνά
οι ηρωίδες έχουν ένα διπλό στάτους: της γυναίκας και της μετανάστριας,
άρα η βία που δέχονται είναι διπλή. Οι μετανάστες οι οποίοι είτε σχετίζονται με Ελληνίδες, είτε θέλουν να σχετιστούν με αυτές ή τις προσεγγίζουν
ιδιαίτερα, χωρίς άμεσο ερωτικό στόχο, όπως συμβαίνει στον Έβρο απέναντι στην προσέγγιση Γιάννας-Σερχάτ, σε γενικές γραμμές τις σέβονται και
δεν ασκούν βία.
Η απουσία της παράνομης μετανάστριας από τη σκηνή σε δύο έργα
(Αξύριστα πηγούνια, Ο ουρανός κατακόκκινος), με τις ιδιαιτερότητες που
αυτά έχουν, είναι ενδιαφέρουσα, αφού η γυναίκα αυτή είναι ουσιαστικά
παρούσα, χωρίς να φθείρεται στις δραματικές καταστάσεις. Οι ηρωίδες
μετανάστριες δεν έχουν τη δική τους φωνή, αλλά η ιστορία τους μεταφέρεται από δύο ήρωες που τις συμπαθούσαν, άρα τη μεταφέρουν όχι παραποιημένη, τον Μαρινάκη στο πρώτο έργο και την Αποστόλου στο δεύτερο.
Στο έργο της Αναγνωστάκη Ο ουρανός κατακόκκινος υπάρχει μια πραγματική αφωνία της Τάνιας, καθώς λείπει η ουσιαστική δική της παρουσία ή η
δική της οπτική στην αφήγηση της Αποστόλου. Πρόκειται για μια γυναίκα
η οποία σύρεται στην εκμετάλλευση και στην εγκατάλειψη. Τα πραγμα23 Η Ιρίνα εμφανίζεται μόνο στο αρχικό νούμερο του στριπτίζ, στο οποίο βέβαια δεν υπάρχουν λόγια.
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τικά και τα αφηγηματικά ίχνη της χάνονται, καθώς η ιστορία του γιου
της Αποστόλου εξελίσσεται προς το χειρότερο με τη φυλάκισή του λόγω
συμμετοχής σε παράνομα κυκλώματα. Έτσι, η εκμετάλλευση της αλλοδαπής μετανάστριας φαίνεται τέλεια.
Παρόμοια και χειρότερη είναι η εκμετάλλευση της Ιρίνας στο έργο του
Τσίρου. Όλο το έργο στρέφεται γύρω απ’ αυτή, αφού είναι ήδη νεκρή από
άγνωστη αιτία, ενώ οι ήρωες που σημάδεψαν τη ζωή της στην Ελλάδα
εργάζονται σε νεκροτομείο, όπου διαδραματίζεται το έργο και βρίσκεται
η σoρός της24. Η Ιρίνα είναι μια ηρωίδα με προσωπικότητα, όπως αποκαλύπτεται μέσα από τον λόγο των ηρώων. Είναι «νεκρή» ψυχικά, αλλά εν
μέρει και σωματικά25 ήδη πριν πεθάνει. Στον θάνατο τη στέλνει ουσιαστικά
ο σύντροφός της Κυριάκος26, αλλά και η ίδια συμβάλλει με την προθυμία της να τον διευκολύνει στις δυσκολίες της ζωής του. Υφίσταται την
ανδρική βία, αποτέλεσμα των ανδρικών προκαταλήψεων και στερεότυπων
για τη γυναίκα, σε όλες της τις μορφές. Προσπαθεί, όσο μπορεί, να διαφυλάξει την ατομικότητά της και να κάνει τις επιλογές της, παραμένοντας
όμως θύμα του συντρόφου της. Μένει σχεδόν αβοήθητη, αφού ο μόνος
που μπορεί να τη βοηθήσει και τη σέβεται, ο Μαρινάκης, δεν προλαβαίνει
να παρέμβει ουσιαστικά. Η ανθρώπινη ζωή και η ανθρωπιά αποτελούσαν
γι’ αυτήν ένα απατηλό όνειρο. Η αποξένωση αποτελούσε καθημερινότητα,
ενώ η ανθρώπινη επαφή μόνο μια φανταστική της αίσθηση με άγνωστους
αλλοδαπούς.
Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση μετανάστριας στην ελληνική δραματουργία των τελευταίων ετών είναι η Χαγιάτ, στο έργο Φωτιά και νερό.
Η ηρωίδα είναι ισχυρή προσωπικότητα και γοητεύει τον ξένο. Πρόκειται
για τη μοναδική περίπτωση κατά την οποία ο αυτόχθων άνδρας δεν είναι ο
κυρίαρχος στη σχέση του με τους αλλοδαπούς, καθώς βασικά είναι φυλακισμένος από τον Σαΐντ στο σπίτι του τελευταίου. Ο ξένος επιστρατεύει τη
24 Ο Κυριάκος Κωστόπουλος είναι ο προβληματικός αρραβωνιαστικός-σύντροφός της, ο
Μαρινάκης ο επιστήθιος φίλος της, που ήταν μαζί της σχεδόν έως το τέλος της, ενώ ο
Σάββας Ανδρέου, προϊστάμενος του νεκροτομείου, την έχει ήδη στο παρελθόν βιάσει
κατά τη διάρκεια κοινών διακοπών με τον Κυριάκο και την Ιρίνα.
25 Έχει κάνει τρεις αμβλώσεις εξαιτίας του Κυριάκου.
26 Ως ψυχαγωγός-στριπτιζέζ, αλλά και γενικότερα ως γυναίκα, δεν μπορούσε να αποτινάξει την ανδρική καχυποψία που τη συνόδευε, πόσο μάλλον του Κυριάκου, άρα δεν
μπορούσε να οικοδομήσει σωστές διαπροσωπικές σχέσεις. Εξαιτίας της καχυποψίας
του συντρόφου της για ερωτική παρεκτροπή με το αφεντικό της και της αντίδρασης
του ιδίου, έχασε την εργασία της ως «οικιακή βοηθός», που για ένα διάστημα άσκησε,
με αποτέλεσμα να γυρίσει στην παλιά εργασία της ως στριπτιζέζ (για τις προσφερόμενες επαγγελματικές υπηρεσίες των γυναικών στις χώρες υποδοχής, βλ. Ψημμένος,
«Εργασία και ταυτότητα: η περίπτωση των ανεπίσημων μεταναστριών», στον τόμο
Εαυτός και «Άλλος». …, ό.π., σσ. 466-469).
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τρέλα του27, όπως δηλώνει, για να την κατακτήσει, μάταια όμως. Προσπαθεί να διαμορφώσει μια νέα ταυτότητα στην ηρωίδα, που θα βασίζεται
στην ελευθερία και όχι στην ανελευθερία, που, όπως πιστεύει, εκφράζει ο
σύντροφός της και το σπίτι του. Αλλά και η ελευθερία που ο ίδιος βιώνει
είναι μια ψεύτικη ελευθερία, όπως υπονοεί η ηρωίδα. Η Χαγιάτ όμως χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητα του εγώ της, που βασίζεται σε ένα πλούσιο και γόνιμο πολιτισμικό υπόβαθρο, που το αξιοποιεί με κάθε ευκαιρία,
όπως και ο Σαΐντ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις πυκνές αναφορές
στις Χίλιες και μία νύχτες28. Αντιτίθεται στα πολλαπλά ανδρικά και δυτικά
στερεότυπα που την καταδιώκουν, δηλαδή στην παραδοσιακή παθητικότητα, ντροπαλοσύνη και ανελευθερία που βιώνει η γυναίκα της Ανατολής, καθώς και στην αδυναμία της γυναίκας να αντισταθεί στον ανδρικό
πειρασμό29. Η ηρωίδα δεν αισθάνεται εγκλωβισμένη· αντίθετα στηρίζει τη
σχέση της με τον Σαΐντ στην ελεύθερη βούλησή της. Είναι η μόνη από
τους μετανάστες της σύγχρονης δραματουργίας που δεν θέλει να μιλήσει ιδιαίτερα για το τραυματικό παρελθόν της στον ξένο. Το παρελθόν της
είναι δικό της, αλλά την ενδιαφέρει το μέλλον. Αντίθετα, ο ξένος είναι με
ασταθή ταυτότητα και εξομολογητικός προς αυτήν. Περιμένει απ’ αυτή τη
λύτρωσή του, ώστε να δημιουργήσει τη νέα του ταυτότητα που προσπαθεί να θεμελιωθεί στην ταύτιση, στη φαντασία και στην ονειρική πραγματικότητα30. Ο άνδρας είναι ο αδύναμος και η γυναίκα η δυνατή. Η αντιπαράθεσή της με τον ξένο είναι μια αντιπαράθεση πολιτισμών, του δυτικού
με τον ανατολικό. Νικήτρια βγαίνει η Ανατολή, αφού η ηρωίδα αποτινάσσει τα στερεότυπα περί Ανατολής και εμφανίζει το γοητευτικό εγώ της, το
οποίο σαγηνεύει τον δυτικό ορθολογιστή άνθρωπο. Η αντιπαράθεση των
πολιτισμών γίνεται μια αντιπαράθεση και ανάμεσα στα δύο φύλα. Ο ίδιος
ο Σαΐντ υποκύπτει στον εύκολο χαρακτηρισμό της Χαγιάτ ως πόρνης, ενώ
γνωρίζει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο ξένος, ενώ μπορεί να φύγει από τη
«φυλακή» του, δεν φεύγει, για να διεκδικήσει μέχρι τέλους τη Χαγιάτ. Ο
αγώνας των δύο ανδρών μεταφέρεται σε ένα αγώνα σκάκι. Το διακύβευμα
είναι η βασίλισσα. Ο ξένος του την παίρνει. Ο Σαΐντ επιβεβαιώνει αυτό
που συμβαίνει, δηλαδή τις προθέσεις του ξένου. Η πάλη αυτή των ανδρών
εκμηδενίζει την ηρωίδα. Δεν την προσέχουν. Ο αγώνας από προσωπικός
γίνεται απρόσωπος. Η γυναίκα γίνεται τελικά το απρόσωπο διακύβευμα
δύο ανδρών, όπως ξεδιάντροπα δηλώνει ο Σαΐντ. Για τον ξένο πρόκειται για
μια ερωτική και υπαρξιακή κατάκτηση, ενώ για τον Σαΐντ για μια επανακα27 Χρύσα Σπηλιώτη, Φωτιά και νερό, Σοκόλης-Κουλεδάκης, Αθήνα 2007, σ. 75.
28 Βλ. Γκέφου-Μαδιανού, ό.π., σσ. 34-35.
29 Βλ. Edward W. Said, Οριενταλισμός, μετάφραση Φώτης Τερζάκης, Θεωρία-Κριτική,
Νεφέλη, Αθήνα 1996, σσ. 372-376.
30 Βλ. Γκέφου-Μαδιανού, ό.π., σσ. 55, 72-73.
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τάκτηση. Τους εγκαταλείπει, γιατί αισθάνεται προδομένη. Κυρίως βέβαια
εγκαταλείπει τον Σαΐντ, τον οποίο στήριξε και υπερασπίστηκε στον ξένο
μέχρι το τέλος. Κερδίζει τον αγώνα να παραμείνει ο εαυτός της απέναντι
στην ανδρική αλλοτρίωση. Τελικά, η ταυτότητα του φύλου δεν αποτελεί τη
βάση για δράση, αλλά προκύπτει ως το κοινωνικό της αποτέλεσμα31.
Βία από άνδρες ασκείται και σε Ελληνίδες, με χαρακτηριστικές τις περιπτώσεις των γυναικών στον Έβρο απέναντι και της Νατάσας στο Γάλα.
Χαρακτηριστικά είναι και τα στερεότυπα που αναπαράγουν γυναίκες για
γυναίκες, όπως η μητέρα του Κυριάκου στα Αξύριστα πηγούνια, η οποία
είπε στον γιο της να προσέχει την Ιρίνα, για να μην κολλήσει κάποια αρρώστια. Η εργοδοσία και οι εργασιακές σχέσεις που αναπτύσσονται με τις
μετανάστριες γυναίκες δεν ωθούν στην υποβάθμιση ή στην εκμηδένισή
τους, αλλά οι διαπροσωπικές σχέσεις ή οι σχέσεις εξάρτησης από κυκλώματα, όπως συμβαίνει στον Ουρανό κατακόκκινο. Η θλιβερή θέση της
μετανάστριας, εν μέρει και της Ελληνίδας, οφείλεται στην εκμεταλλευτική
διάθεση σε βάρος των γυναικών στις ανδροκρατικές κοινωνίες, στις ανδρικές προκαταλήψεις και στα ανδρικά στερεότυπα, που διαχέονται σε όλη
την κοινωνία, στις εγκληματογενείς συνθήκες της πόλης, στην έλλειψη
προστασίας των γυναικών και συχνά στη θλιβερή κοινωνικοοικονομική
θέση των ανδρών, κυρίως των Ελλήνων. Αρκετοί αποτυχημένοι ήρωες,
όπως οι ίδιοι δηλώνουν ή τους καταλογίζεται, σχετίζονται με γυναίκες και
γενικότερα με μετανάστες: ο ξένος στο Φωτιά και νερό, ο Κυριάκος στα
Αξύριστα πηγούνια, ο γιος της Αποστόλου στον Ουρανό κατακόκκινο, οι
ήρωες στον Έβρο απέναντι. Η αποτυχία είναι μια συνολική εικόνα στη ζωή
τους, που επεκτείνεται και σε γυναίκες ηρωίδες (π. χ. στον Έβρο απέναντι).
Η αποτυχία αυτή δεν προέρχεται άμεσα από το κοινωνικό περιβάλλον,
αλλά οφείλεται κυρίως σε προσωπικές επιλογές και στάσεις ζωής, όπως
τους καταλογίζουν άλλοι ήρωες ή όπως καταλογίζουν οι ίδιοι στον εαυτό
τους, με βάση την αναστοχαστική δυνατότητα του εαυτού, που εκφράζεται
στη σύγχρονη κοινωνική θεωρία32. Έτσι όμως, η κοινωνική προβληματική
κάπως αδυνατίζει, αφού το κακό, που σχετίζεται με την προσωπική αποτυχία και τις επιπτώσεις της, αποκτά απροσδιόριστες διαστάσεις. Η ηρωίδα
της Αναγνωστάκη, η Σοφία Αποστόλου, λέει ξεκάθαρα:
[…] Ποιος λέει πως φταίει η φτώχεια. […] Ούτε η κοινωνία. Ποια κοινωνία; Υπάρχει καμιά κοινωνία, πού είναι να τη δω. Κάτι από μέσα φταίει.
Κάτι από μέσα μας. 33
31 Αυτ., σσ. 70-71.
32 Αυτ., σσ. 32-33 και Παπαδοπούλου, «Η φύση του κοινωνικού αποκλεισμού στην ελληνική κοινωνία», στον τόμο Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός, ό.π., σσ. 370-371.
33 Λούλα Αναγνωστάκη, Ο ουρανός κατακόκκινος, σε Θέατρο, τόμος πρώτος: Η Νίκη, Ο
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Γ. Το πρόβλημα της ταυτότητας του εγώ και η σχέση της με τη συλλογική
ταυτότητα
Ορισμένα έργα αξιοποιούν το ζήτημα της προσωπικής ταυτότητας σε
σύνδεση με το ζήτημα της μετανάστευσης, ανταποκρινόμενα έτσι στις
επίκαιρες σύγχρονες αναζητήσεις περί ταυτότητας. Τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το Φωτιά και νερό της Σπηλιώτη και Το γάλα
του Κατσικονούρη.
Σύμφωνα με νεότερες αντιλήψεις, η ατομική ταυτότητα δεν θεωρείται
ως δεδομένη34. Αντίθετα, συχνά εμφανίζεται η πολλαπλότητα του εγώ, η
πολλαπλότητα των ταυτοτήτων του ανθρώπου, που μπορεί να οδηγήσει
σε εσωτερικές συγκρούσεις, ακόμη και σε εσωτερικό διχασμό. Η ρευστότητα των καταστάσεων σε σχέση με την ταυτότητα του ανθρώπου φανερώνεται ακόμη περισσότερο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο άνθρωπος εμφανίζεται με μια σαφή και εσωτερικά ομοιογενή ταυτότητα, χωρίς
όμως αυτό να αποτελεί την πραγματικότητα του εαυτού του. Η ατομική
ταυτότητα γενικότερα, αλλά και στα συγκεκριμένα έργα, ανάλογα με την
περίπτωση, καθορίζεται από τα εμπειρικά δεδομένα, την παιδική ηλικία,
τα συναισθήματα, τον πολιτισμό και τη βίωση της πραγματικότητας, που
σχετίζεται με την προσαρμογή του ανθρώπου στο περιβάλλον στο οποίο
ζει. Τα ποικίλα προβλήματα που συνδέονται με τον καθορισμό της ταυτότητας του ανθρώπου, αλλά και με τον τρόπο που βιώνει την πραγματικότητα, οδηγούν πολλούς, ανάμεσα στους οποίους και ήρωες των έργων, σε
μορφές παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς, που σχετίζονται με την τρέλα, στη
μη κυριολεκτική της σημασία, και την ψυχική αρρώστια. Κύριο πρόβλημα
για αρκετούς μετανάστες ήρωες των έργων είναι η έλλειψη προσαρμογής στο νέο περιβάλλον και βασικός διχασμός για ήρωες όπως η Ρήνα στο
Γάλα και ο Σαΐντ στη Φωτιά και νερό, είναι αυτός ανάμεσα στο εξωστρεφές εγώ, το εγώ της αυτοπροβολής και αυτοπαρουσίασης, και το πραγματικό εγώ, συχνά εσωστρεφές, κρυφό, το οποίο εμφανίζεται σε ιδιαίτερες
περιπτώσεις. Το εξωστρεφές εγώ είναι κοινωνικά αναγνωρίσιμο, στηρίζεται συνήθως στην ξενοφοβία και είτε βοηθά την ενίσχυση της αίσθησης της διαφοράς και του αποκλεισμού του άλλου, οπότε συνδέεται με
την επιθετικότητα (Σαΐντ), είτε την αίσθηση της ένταξης στην κοινωνία,
οπότε είναι αμυντικής φύσης (Ρήνα). Η αίσθηση του ανήκειν στην κυρίαρχη συλλογική ταυτότητα αποτελεί μια σταθερή επιδίωξη ορισμένων
ηρώων, όπως ο Αντώνης στο Γάλα, ενώ η απόρριψή της και η ενίσχυση της
ουρανός κατακόκκινος, Σ’ εσάς που μ’ ακούτε, επίμετρο Δηώ Καγγελάρη, Κέδρος, 2007,
σ. 76.
34 Βλ. Γκέφου-Μαδιανού, ό.π., σσ. 56-57.
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ιδιαιτερότητας του ανθρώπου, όπως συμβαίνει στον αδελφό του Λευτέρη,
οδηγεί στην περιθωριοποίηση από την κοινωνία. Ο πυρήνας της ταυτότητας είναι συχνά φαντασιακός και ψευδαισθησιακός και στηρίζεται συνήθως στις τραυματικές μνήμες και στο ξαναζωντάνεμα της μνήμης, στην εκ
νέου βίωσή της, με αποτέλεσμα το παρόν να καθορίζεται ή να επηρεάζεται
καθοριστικά από το παρελθόν. Τους ήρωες των έργων με αυτά τα χαρακτηριστικά περιστοιχίζουν και ήρωες με παγιωμένα χαρακτηριστικά και
αδιαμφισβήτητη ταυτότητα, οι οποίοι αποτελούν το αντίβαρο και προσφέρουν μια ισορροπία στην εξέλιξη της πλοκής.
Δ. Συμπεράσματα
Οι μετανάστες, κυρίως οι παράνομοι, από την Ανατολή, από τη Βαλκανική και τις πρώην ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, καθώς και οι ιστορίες
ζωής τους, καταλαμβάνουν μια σημαντική θέση στη σύγχρονη ελληνική
δραματουργία. Έχοντας αυτοί κυρίως θετικά χαρακτηριστικά, λειτουργούν συχνά ως τα θύματα μιας κοινωνικής κατάστασης και συμπεριφοράς
των γηγενών. Προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα ανδροκρατικό κόσμο
ανομίας, αδικίας, αναρχίας και αποδιοργάνωσης, που ευνοεί τις ρατσιστικές νοοτροπίες και συμπεριφορές. Αρκετοί ήρωες, Έλληνες ή γενικότερα Ευρωπαίοι, που τους συναναστρέφονται, είναι οι αποτυχημένοι της
ζωής ή βιώνουν ένα ψυχικό πρόβλημα, μια ψυχική αποσταθεροποίηση (οι
ήρωες στον Έβρο απέναντι, ο Κυριάκος και ο Σάββας στα Αξύριστα πηγούνια, ο ξένος στο Φωτιά και νερό, ο γιος της Αποστόλου στον Ουρανό κατακόκκινο). Ο τραυματικός κόσμος των μεταναστών (π.χ. Σερχάτ, Σαΐντ,
Χαγιάτ) έρχεται να συναντήσει το προβληματικό παρόν και κάποτε παρελθόν των γηγενών (π.χ. του ξένου στο Φωτιά και νερό). Συχνά προσπαθούν
και οι γηγενείς να επιβιώσουν σε κοινωνικές συνθήκες που δεν τους ευνοούν, χωρίς όμως αυτές να είναι ως επί το πλείστον ή αποκλειστικά υπεύθυνες γι’ αυτό που τους συμβαίνει (π.χ. στον Έβρο απέναντι). Καταδεικνύεται η προσωπική ευθύνη στη χάραξη της ζωής του καθενός και τονίζονται
τα σημαντικά περιθώρια που υπάρχουν για την αξιοπρεπή διαβίωση χωρίς
στεγανά, άσχετα αν οι γηγενείς δεν είναι ικανοί ή πρόθυμοι να τα αξιοποιήσουν. Τελικά οι μετανάστες γίνονται τα εύκολα θύματα των προβληματικών Ελλήνων, που βρίσκουν ένα αποκούμπι στην εκμετάλλευσή τους. Στις
περισσότερες περιπτώσεις ο ζοφερός κόσμος επικρατεί, αφού και οι όποιες
προσπάθειες ψυχικής προσέγγισης γηγενών και μεταναστών μένουν ημιτελείς, χωρίς διάρκεια και θετικά αποτελέσματα. Θριαμβεύουν τα στεγανά,
οι προκαταλήψεις, η ευκολία και η ωφελιμιστική διάθεση, ενώ η συμπεριφορά των γηγενών προς τους μετανάστες μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις
να οδηγήσει, μαζί με άλλους παράγοντες, τους τελευταίους ακόμη και στο
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θάνατο (Αξύριστα πηγούνια). Η σωτηρία των μεταναστών συνδέεται με τη
νομιμοποίησή τους, αλλά αυτή είναι απλά το πρώτο βήμα, καθώς ο δρόμος
που έχουν να διανύσουν για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους είναι μακρύς και
οι συνθήκες εξακολουθούν να μην τους ευνοούν (π.χ. στους Συμπέθερους
απ’ τα Τίρανα). Η πραγματική ηθική-κοινωνική επικράτηση κάποιου απ’
αυτούς αποτελεί εξαίρεση (Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης), που όμως επιβεβαιώνει τον κανόνα.
Στις περιπτώσεις που τα θεατρικά έργα στρέφουν το ενδιαφέρον τους
στα ζητήματα της προσωπικής ταυτότητας των ηρώων τα δεδομένα λίγο
ως πολύ διαφοροποιούνται. Οι ήρωες που κυρίως βρίσκονται σε αναζήτηση ή στην προσπάθεια παγίωσης μιας ταυτότητας είναι οι μετανάστες.
Κυρίαρχη είναι η λεγόμενη πολιτισμική ταυτότητά τους, είτε προβάλλεται με θάρρος είτε παραμένει σχετικά κρυφή. Οι εσωτερικές συγκρούσεις
που βιώνουν συνδέονται με κοινωνικά ζητήματα, κυρίως με τη θέση τους
στην κοινωνία και με την προσπάθεια ένταξης σ’ αυτήν ή άμυνας απέναντί
της, αλλά και με την ταυτόχρονη διατήρηση μιας βαθύτερης και γνησιότερης ταυτότητας. Δύο δρόμοι ακολουθούνται: είτε ο δρόμος της κοινωνικής απομόνωσης, οικειοθελούς ή όχι, εφόσον η ψυχική ιδιαιτερότητα και
παρέκκλιση των μεταναστών, οι εμμονές τους και η προκατάληψη προς
τους γηγενείς δεν τους αφήνουν περιθώρια για ομαλή κοινωνική ένταξη
(Σαΐντ, Λευτέρης), είτε ο δρόμος της θαρραλέας κοινωνικής ένταξης, του
ανοίγματος στην κοινωνία, που συνοδεύεται από την οριστική επιλογή
μιας ταυτότητας (Αντώνης) ή από την κοπιώδη διατήρηση μιας ήδη παγιωμένης ταυτότητας (Χαγιάτ), έστω και αν το τίμημα είναι σοβαρό: είτε η
απώλεια μιας ερωτικής είτε μιας αδελφικής σχέσης.
Η συχνή αυτή παρουσία των μεταναστών, των «άλλων», στη σύγχρονη
ελληνική δραματουργία ανοίγει νέους δρόμους και νέες προοπτικές, αφού
αυτό το νέο δεδομένο, η επίγνωση της παρουσίας τους και η συνύπαρξη
διαφορετικών ανθρώπων εμπλουτίζει την κοινωνική προβληματική, ασκεί
τις ευαισθησίες και την κριτική ικανότητα των ανθρώπων, κυρίως των
«προνομιούχων» γηγενών, και συμβάλλει στην πορεία των κοινωνιών
προς την ενδοσκόπηση, την αυτοκάθαρση και την πρόοδο.

•

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ιστορία και μυθοπλασία

Στοιχεία ταυτότητας της δεκαετίας του ’60.
Αλληλεπίδραση ιδιωτικού και δημόσιου
στο μυθιστόρημα του Θ. Βαλτινού
Θεοδούλη Αλεξιάδου

Στη μνήμη του δασκάλου μου Παναγιώτη Μουλλά

Το μυθιστόρημα Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60 του Θανάση Βαλτινού1
αποτελεί μια οριακή περίπτωση του είδους στο οποίο εντάσσεται, όπως
υπονοείται ευθύς εξαρχής από τον τίτλο του βιβλίου, που συνοδεύεται από
τη λέξη «μυθιστόρημα», εν είδει υποτίτλου. Η διευκρίνιση αυτή εκ μέρους
του συγγραφέα θα περνούσε κανονικά απαρατήρητη, όμως στην περίπτωση των Στοιχείων αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ταυτότητα του
βιβλίου.
Το ζήτημα της ταυτότητας σε όλα τα επίπεδα θα αποτελέσει και το
βασικό ζητούμενο αυτής της μελέτης: η ταυτότητα του συγγραφέα· η
λογοτεχνική ταυτότητα του έργου· η διαρκής αναζήτηση και διαπραγμάτευση της ατομικής ταυτότητας των προσώπων· η συλλογική ταυτότητα
μιας δεκαετίας, τα «στοιχεία» που τη συγκροτούν, όσα εκτίθενται στο φως
και όσα παραμένουν αδήλωτα.
Το βιβλίο συντίθεται αποκλειστικά από ντοκουμέντα και αρχειακό
υλικό της εποχής. Ένα μεγάλο μέρος του καλύπτεται από επιστολές γυναικών που ζητούν συμβουλές από τη ραδιοφωνική κυρία Μίνα, από επιστολές υποψήφιων μεταναστών προς την αρμόδια μεταναστευτική υπηρεσία
(ΔΕΜΕ), καθώς από μια μικρή ποσότητα αλληλογραφίας μεταξύ των ξενιτεμένων και των δικών τους που έμειναν πίσω. Παράλληλα με το επιστολικό περιεχόμενο, παρατίθενται και «επίκαιρα» από τον Τύπο της εποχής,
σε περίπου διπλάσια ποσότητα σε σχέση με τις επιστολές: ειδήσεις πολιτικές, κοσμικές, κοινωνικές, σχετικές με την Εκκλησία και τη θρησκεία, ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο, ανακοινώσεις του Βασιλικού Αυλαρχείου,
μικρές αγγελίες, διαφημιστικές καταχωρίσεις.
1

Θανάσης Βαλτινός, Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60. Μυθιστόρημα, Στιγμή, Αθήνα
1989. Στο εξής, θα αναφερόμαστε στο βιβλίο με τη συντομογραφία Σ.δ.60.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Όλα αυτά, επιστολές και επίκαιρα, συμπαρατάσσονται έτσι δομημένα
ώστε τα ντοκουμέντα της ειδησεογραφίας να λειτουργούν ως φόντο πάνω
στο οποίο προβάλλονται σε πρώτο πλάνο οι ιδιωτικές επιστολές. Και αντίστροφα, όμως, οι επιστολές αυτές λειτουργούν σαν την ηχώ μιας προσωπικής μαρτυρίας που ζωντανεύει και κάνει περισσότερο απτά τα δημόσια
ντοκουμέντα.
Η συγγραφική ταυτότητα
Στα Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60 ανατρέπονται ορισμένοι σημαντικοί παραδοσιακοί κανόνες του είδους, ενώ κάποιοι άλλοι διατηρούνται,
αλλά και, επιπλέον, ορισμένες τάσεις χαρακτηριστικές του μοντέρνου
μυθιστορήματος ωθούνται στα άκρα τους.
Σημαντική υπέρβαση της παραδοσιακής μυθιστορηματικής νόρμας
αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενιαία αφήγηση με αρχή, μέση και
τέλος, με πλοκή, δράση και έκβαση. Υπάρχουν μόνο κείμενα-ψηφίδες, που
συνθέτουν ένα κολάζ αποσπασμάτων ή παραπέμπουν στις προσφιλείς
στον συγγραφέα κινηματογραφικές τεχνικές του μοντάζ και της πανοραμικότητας.
Επιπλέον, ο συγγραφέας δεν παρεμβαίνει φανερά και δεν αναλαμβάνει το ρόλο του αφηγητή ούτε και παραθέτει κάποια μετα-αφηγηματικά/
μετα-διηγηματικά σχόλια2 σχετικά με τους στόχους, τη μέθοδο, το υλικό
και την αυθεντικότητά του, τη συγγραφική περιπέτεια που κατέληξε στο
βιβλίο αυτό, όπως συνηθίζεται στο είδος της λογοτεχνίας-ντοκουμέντο3.
Μόνη τυπωμένη απόδειξη της παρουσίας του συγγραφέα αποτελούν το
όνομά του στο εξώφυλλο, ο υπότιτλος «μυθιστόρημα», η αφιέρωση «στη
Μαρία Δ. 16-12-1976» και η προμετωπίδα: στοιχεία περισσότερο εξωδιηγητικά, αν θεωρήσουμε ως αρχή την πρώτη επιστολή, όπου καταγράφεται
η πρώτη ημερομηνία του βιβλίου και ξεκινά η δεκαετία του ’60.4
Η αποδυνάμωση της συγγραφικής ταυτότητας, η φαινομενική μη διεκδίκηση της συγγραφικής πατρότητας, συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της
λογοτεχνικότητας του έργου5. Μπορεί να μην υπάρχει αφηγητής και μετα2

3
4

5

Culler J., Λογοτεχνική Θεωρία, σσ. 121-122. Βλ. και Χρυσομάλλη-Henrich K., «Το ύφος
της αμεσότητας, η αρμονία λόγου και περιεχομένων», Πόρφυρας, τχ. 103, σσ. 29-42 (η
μόνη μελέτη, απ’ όσο γνωρίζουμε, όπου δίνεται η πρέπουσα σημασία στο τέχνασμα της
«απάλειψης του αφηγητή»).
Βλ. ενδεικτικά για τον όρο documentary, Encyclopedia of literature in Canada, σσ.
297-300.
O Βαλτινός ακολουθεί την παραδοσιακή ενότητα χρόνου, υιοθετώντας μια ευθεία
πορεία ως προς την παράθεση των κειμένων και διατηρώντας ένα πολύ συγκεκριμένο
αφηγηματικό πλαίσιο, που εκτείνεται από τον Ιανουάριο του 1960 έως το Νοέμβριο του
1969.
Αλλά και με το ζήτημα του αναγνώστη, που βρίσκεται αντιμέτωπος με το ερώτημα
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αφήγηση και ο συγγραφέας που υπογράφει στο εξώφυλλο να προβάλλεται έμμεσα και διά της απουσίας του ως ο αντιγραφέας ενός έτοιμου αρχειακού υλικού, η δομή ωστόσο του μυθιστορήματος απαιτεί μια εργασία, αν
μη τι άλλο, επιλογής των κειμένων και διάταξής τους στον κειμενικό χώρο.
Οπωσδήποτε, απλά και μόνο η δημοσίευση των επιστολών και, πόσο
μάλλον, του ειδησεογραφικού υλικού δεν θα ήταν από μόνη της ικανή να
διεκδικήσει τα εύσημα της λογοτεχνικότητας. Τόσο τα επιστολικά μυθιστορήματα όσο και το είδος του λογοτεχνικού ντοκουμέντου έχουν συνηθίσει τον αναγνώστη σε ορισμένες συμβάσεις τις οποίες ο Βαλτινός δεν
φαίνεται να υιοθετεί, ωθώντας έτσι τις μοντερνιστικές επιλογές του εκτός
των ορίων των λογοτεχνικών ειδών.
Ποιές είναι λοιπόν οι ιδιαιτερότητες που εντάσσουν τα Στοιχεία για τη
δεκαετία του ’60 στο χώρο της λογοτεχνίας; Αρκεί και μόνο η προγραμματική δήλωση του συγγραφέα και η επικύρωση του εκδότη για να πειστούμε
ότι πρόκειται για λογοτεχνία και, μάλιστα, για μυθιστόρημα;
Οι αφηγηματικές ταυτότητες
Υπέρβαση της παραδοσιακής αφήγησης αποτελούν, επίσης, τα πρόσωπα
που εμφανίζονται στις σελίδες του βιβλίου ως επιστολογράφοι. Απουσιάζουν οι συγκροτημένοι μυθιστορηματικοί χαρακτήρες, οι «ήρωες» της
αφήγησης που, μέσω μιας προσωπικής εξέλιξης, της στάσης τους απέναντι στα γεγονότα της αφήγησης και των εμπειριών που θα αποκομίσουν,
θα κληθούν να δράσουν, να εξελιχθούν, να αναθεωρήσουν ή να παραμείνουν πιστοί στις ιδέες τους, λειτουργώντας έτσι ως υποκατάστατα εμπειριών και ως μοντέλα ταύτισης για τον αναγνώστη6. Τα πρόσωπα του έργου
είναι περισσότερο αποσπασματικές φιγούρες, που μάλλον υφίστανται παρά
αντιστέκονται, αφού στερούνται σε μεγάλο βαθμό της ταυτότητάς τους και
απευθύνονται διαρκώς προς κάποια άλλα, συλλογικά και «παντοδύναμα»,
πρόσωπα (την επιτροπή μεταναστεύσεως ή την κυρία Μίνα), απ’ όπου
προσδοκούν μια λύτρωση, μια «λύση» στην αγωνία τους7. Εμφανίζονται, με
ελάχιστες εξαιρέσεις, μία μόνο φορά, με μία επιστολή, και δεν μαθαίνουμε τι
απέγιναν και αν έλαβαν ποτέ απάντηση, αν κατάφεραν να απελευθερωθούν
από το προσωπικό τους δράμα και ν’ αλλάξουν τη μοίρα τους.
Η πολυφωνία και η πολυπροσωπία του μυθιστορήματος8 καταλήγει
έτσι σε ένα είδος μονοφωνίας και ανωνυμίας, όπου όλες οι εκκλήσεις των
6
7
8

«πώς πρέπει να διαβάσω», όπως τονίζουμε στο τέλος του κειμένου μας.
Βλ. Τζιόβας Δ., Μετά την αισθητική, σσ. 117-119 και Μηλιώνης Χρ., «Διαχρονική και
συγχρονική πεζογραφία», Υποθέσεις, σσ. 25-30.
Για την «απώλεια της ταυτότητας» των σύγχρονων μυθιστορηματικών χαρακτήρων, βλ.
Tadié J.Y., Το μυθιστόρημα στον εικοστό αιώνα, σσ. 110-122.
Βλ. Μαρκόπουλος Θ., «Θανάσης Βαλτινός. Ο βρασμός της Ιστορίας και της γραφής»,
Μανδραγόρας, τχ. 42, σσ. 64-69.
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επιστολογράφων ενώνονται σε μια συλλογική φωνή, στο ίδιο αίτημα να
ξεπεραστούν τα όρια και η αβεβαιότητα που τους καθηλώνουν9. Την εντύπωση αυτή της μονοφωνίας υπογραμμίζει και η παντελής απουσία απαντήσεων από τους παραλήπτες, που σιωπούν, αφού η αναμενόμενη ανταπόκρισή τους δεν είναι παρά το πρόσχημα για να ακουστούν οι προσωπικές
ιστορίες των αποστολέων10.
Οι επιστολές: ιδιοτυπία και υποδειγματικότητα
α. Οι ιδιωτικές επιστολές
Όπως όμως όλες οι επιστολές συνθέτουν μια συλλογική ταυτότητα,
άλλο τόσο τονίζεται και η ιδιαιτερότητά τους και κάθε περίπτωση διατηρεί την επωνυμία της στη συνείδηση του αναγνώστη. Η «πληγωμένη
γαρδένια» έχει ξεχωριστή ατομικότητα από την «απογοητευμένη καρδιά»,
το «μαραμένο αγριολούλουδο» είναι διαφορετικό από το «λουλούδι της
Θεσσαλίας». Ο συγγραφέας δεν αφαιρεί από το κείμενό του τα (υποτιθέμενα) στοιχεία της πραγματικότητας, αντίθετα τα παραθέτει ως ενδείξεις
αληθοφάνειας, υπερτονίζοντας την ιδιαίτερη βαρύτητα της κάθε ατομικής
γραφής. Το πλήθος των κοινότυπων και παρεμφερών ψευδωνύμων που
υπογράφουν τις άκρως προσωπικές εξομολογήσεις προς κάποια απρόσωπη κυρία Μίνα συνοδεύονται τις περισσότερες φορές από τα «πραγματικά» ονόματα των αποστολέων, με την παράκληση να μην αναφερθούν:
«Θα περιμένω με αγωνία να σας ακούσω. Ή καλύτερα απαντήστε μου
γραπτώς, αν μπορείτε. Σας εσωκλείω τη διεύθυνσή μου, για την περίπτωση αυτήν. Σία Μάρου, Μπιζανίου 12β, Λόφος Αξιωματικών, Περιστέρι,
Αθήναι. Εις περίπτωσιν μεταδόσεως από το ραδιόφωνο, μην αναφέρετε
το επίθετό μου.»11
Η γνησιότητα των στοιχείων επωνυμίας σ’ αυτές τις επιστολές δεν είναι
βέβαια δεδομένη, σε κάθε περίπτωση όμως τα ονόματα αυτά λειτουργούν
ως αποδεικτικά ενός ξεχωριστού κάθε φορά ιδιωτικού βίου, που υπερβαίνει
την παραδειγματικότητα ή την υποκαταστασιμότητα κάποιων κοινότυπων
περιπτώσεων. Μπορεί έτσι η συναισθηματική αβεβαιότητα της υπογράφουσας στην πολυσέλιδη, για παράδειγμα, επιστολή της Σίας Μάρου να
αποτελεί κοινό τόπο και επαναλαμβανόμενο μοτίβο σε όλες τις επιστολές
του βιβλίου, ωστόσο οι λεπτομέρειες που αναφέρονται σε κάθε γράμμα και
η συναισθηματική φόρτιση που τις συνοδεύει ανεβάζουν τη θερμοκρασία
9

Για την «καταστροφή του προσώπου» στο μοντέρνο μυθιστόρημα, βλ. Πλατανίτης Δ.,
Το μοντέρνο μυθιστόρημα, σσ. 146-154.
10 Βλ. Ζάννας Π., «Ταινίες και φωτοτυπίες του Θανάση Βαλτινού – Σχόλια στα “Στοιχεία
για τη δεκαετία του ’60”», σσ. 378-379.
11 Σ.δ.60, σσ. 49-54.
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του κειμένου, πολλές φορές μάλιστα, σε συνδυασμό με τα στερεότυπα και
δακρύβρεχτα ψευδώνυμα, αγγίζουν τα όρια του μελό. Το ιδιωτικό διαπλέκεται με το δημόσιο, ο προσωπικός βίος με τον κοινωνικό, το αυθεντικό
αρχειακό υλικό με την «υποψία» της συγγραφικής παρέμβασης12.
Τα πρόσωπα είναι ταυτόχρονα χαρακτήρες και τύποι, φωτίζονται σαν
εξαιρέσεις και σαν ατομικότητες, αλλά και εντάσσονται στα απρόσωπα
όρια του κοινωνικού κανόνα, που φαίνεται να επιβάλλει τις αντιδράσεις
τους. Οι αφηγηματικές ταυτότητες του έργου, εν προκειμένω οι επιστολογράφοι που απευθύνονται στη ραδιοφωνική εκπομπή, υπόκεινται σε ένα
σχήμα ιδιοτυπίας και υποδειγματικότητας, προβάλλονται ως πρωταγωνιστές αλλά, την ίδια στιγμή, υπονομεύεται η ταυτότητά τους από το κειμενικό πλαίσιο που τους περιβάλλει: δηλαδή από τις υπόλοιπες συναφείς
επιστολές όσο και από την επιλεγμένη ειδησεογραφία που καθορίζει το
πλαίσιο της δεκαετίας.
β. Οι δημόσιες επιστολές
Εκτός από τα γράμματα συναισθηματικού περιεχομένου των νεαρών
κυρίως γυναικών, σημαντικό μέρος των Στοιχείων για τη δεκαετία του ’60
καλύπτει μια μεγάλη ομάδα επιστολών προς τη ΔΕΜΕ, δηλαδή τη Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως εξ Ευρώπης. Οι υπογράφοντες των
επιστολών αυτών είναι στην πλειονότητά τους άντρες που αγωνιούν για τη
διασφάλιση των βιοτικών τους αναγκών και απευθύνονται προς την αρμόδια υπηρεσία προκειμένου να μεταναστεύσουν στο εξωτερικό. Οι περισσότερες επιστολές είναι σύντομες και περιέχουν τα απολύτως απαραίτητα
βιογραφικά στοιχεία και ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες της μετανάστευσης. Εξαίρεση αποτελεί η εναρκτήρια αυτής της ομάδας επιστολή,
που καταλαμβάνει δύο σελίδες και εισάγει τον αναγνώστη στον κυκεώνα
της γραφειοκρατίας με την οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι συνήθως
αμόρφωτοι και βιοπαλαιστές επιστολογράφοι. Κυρίως όμως προϊδεάζει
για την αβεβαιότητα που υπονοείται στις λιγοστές γραμμές των υπόλοιπων επιστολών που θα ακολουθήσουν13. Χαρακτηριστική είναι η τελευταία
φράση αυτής της πρώτης επιστολής, η οποία συμπυκνώνει τις αδήλωτες
σκέψεις όλων των υποψήφιων μεταναστών: «Σας ευχαριστώ για την μέριμνά σας να απαλλαχτούμε από το άγονο μέρος μας αλλά ο νους μας θα είναι
πάντα στην αγαπητή μας “ΕΛΛΑΣ”.»14
Πέρα απ’ αυτή την προσωπική τοποθέτηση, που ωστόσο εκφράζει και το
συλλογικό υποκείμενο του Έλληνα μετανάστη του ’60 – όπως υποδηλώνε12 Βλ. Τσακνιάς Σπ., «Θανάσης Βαλτινός: Η περιπέτεια ενός λαού», σσ. 163-164.
13 Η μόνη περίπτωση όπου αναγράφεται ολόκληρος ο τίτλος της υπηρεσίας ΔΕΜΕ, με
ενδεχόμενη παρέμβαση του συγγραφέα.
14 Σ.δ.60, σσ. 14-16.
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ται με τη χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου – η υπόλοιπη επιστολή
βρίθει αναφορών σε δημόσιες υπηρεσίες, πιστοποιητικά, αιτήσεις, δημόσια
έγγραφα, σφραγίδες, ημερομηνίες αποστολής και παντός είδους στοιχεία,
αναγκαία για να επικυρωθεί η ταυτοποίηση και η νομιμότητα του επιστολογράφου και της οικογένειάς του: πιστοποιητικά γεννήσεως που επιστρέφονται προς διόρθωση και υποβάλλονται ξανά15· εσώκλειστοι φάκελοι· ο
διευθυντής του ταχυδρομείου Ελασσόνος και τα κεντρικά ταχυδρομεία
Αθηνών· μονογραφή και σφραγίδα Ελασσόνος· εσώκλειστες φωτογραφίες· πιστοποιητικά λευκά προς συμπλήρωση· ο τίτλος της Διακυβερνητικής Επιτροπής στα ελληνικά και στα αγγλικά· πιστοποιητικά ποινικού
μητρώου και αποδείξεις δημοσίου Ταμείου· δεύτερη ειδοποίηση και τελικές ημερομηνίες· το απολυτήριο Δημοτικού· οδηγίες για «ιματισμόν» και
ατακτοποίητα ζητήματα «μικροπεριουσίας και οικογενειακού εφοδιασμού».
Και στο τέλος, το ονοματεπώνυμο του επιστολογράφου: «Μετά τιμής, γεια
σας. Νικόλαος Γιάννου».
Οι επιστολές των υποψήφιων μεταναστών θα είναι στο εξής ολιγόλογες
και λίγο-πολύ πανομοιότυπες ως προς το περιεχόμενο: ονοματεπώνυμα,
ηλικίες, επάγγελμα, τέκνα, αγωνία για την απάντηση της επιτροπής και τις
ημερομηνίες, καταστάσεις που επείγουν και απαιτούν συντομία. Παρόλη
όμως τη φαινομενική ομοιομορφία, την υποδειγματικότητα και την ελλειπτικότητά τους, διατηρούν ορισμένα, εξίσου εμφανή, στοιχεία ιδιοτυπίας,
ατομικότητας και ειδικού ενδιαφέροντος, που αναδεικνύονται είτε μέσω
του ιδιόλεκτου και του προσωπικού ύφους γραφής, είτε μέσω ψηγμάτων
αναφορών στην ιδιωτική ζωή του κάθε επιστολογράφου. Όπως, για παράδειγμα, στην παρακάτω επιστολή των μέσων περίπου της δεκαετίας, όπου
βρίσκει τον αντίλογό της η κατακλείδα της πρώτης επιστολής, στην οποία
αναφερθήκαμε16:
«Μιλτιάδης Μπέλος
Μανχάταν Χόσπιταλ
Νιου Γυόρκ, Νιου Γυόρκ
U.S.A.

24 Μαΐου 1966

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Μιλτιάδης Μπέλος εκ Χειμάρας Βορείου
Ηπείρου, παρακαλώ την ανωτέρω οργάνωσιν μεταναστεύσεως να με
πληροφορήσει το πώς θα ημπορέσω να επιστρέψω στην Ελλάδα. Ζήτω
η Ελλάς.»
15 Σ.δ.60, ό.π.: «διορθώθηκαν, μονογραφή, σφραγίς, έγιναν έτοιμα και σας τα έστειλα, στις
4.1.1960».
16 Σ.δ.60, σ. 254.
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Ή στην επιστολή μιας νεαρής κοπέλας, που ενημερώνει την επιτροπή
ότι τα σχέδιά της για γάμο και μετανάστευση ακυρώνονται17:
«[…] Μάθετε ότι ο νέος μετανόησε και το ταξίδι μου αναβάλλεται, διά
αυτόν τον λόγον. Ο νέος που μου είχε κάνει την πρόσκληση. Και μη με
καλείτε άλλο.
Μετά τιμής
Δέσποινα Γρηγοριάδου»

Ή, ακόμα, στην τελευταία προς τη ΔΕΜΕ επιστολή του βιβλίου, όπου
ο κάπως προχωρημένης ηλικίας και χηρεύσας αποστολέας από την Κρήτη
εκμυστηρεύεται στον προϊστάμενο της υπηρεσίας τους προσωπικούς του
φόβους και υπογράφει «με αγάπη»18:
«Εν Αχάρναις τη 6.11.1969
[…] Και τώρα, κύριε προϊστάμενε, τα δυο μου παιδιά, μαζί και η νύφη
μου, θέλουν να μεταβούν στην Αυστραλία, να εγκατασταθούν με τη
λοιπή οικογένειά μου που είναι εκεί πάνω. Μπορούμε να μεταναστεύσουμε; Όλοι μαζί, τα τρία μου παιδιά δηλαδή που είναι εδώ, και εγώ;
[…] Αλλά θα προτιμούσα το αεροπλάνο γιατί στο καράβι ζαλίζομαι.
[…] Και το σπουδαιότερο, κύριε προϊστάμενε, εγώ που είμαι 59 ετών
και μόνος μου θα μπορέσω να ζήσω εκεί πάνω; Τι με συμβουλεύετε;
Με αγάπη
Ιωσήφ Κουσκουμπεκάκης»

Αντιθέσεις και ταυτίσεις: θηλυκές και αρσενικές γραφές
Η ψευδωνυμία των γυναικών επιστολογράφων εναλλάσσεται με την
επωνυμία και την απολύτως αναγκαία έκθεση των στοιχείων ταυτότητας
των υποψήφιων μεταναστών. Το προσωπείο της άγνωστης αλλά οικείας
κυρίας Μίνας εναλλάσσεται με τον επίσημο τίτλο μιας απρόσωπης υπηρεσίας19 που απαιτεί παντός είδους αποδεικτικά και πιστοποιητικά. Ο φόβος
της δημοσιοποίησης του ιδιωτικού βίου και της αποκάλυψης της ταυτό17 Σ.δ.60, σ. 324.
18 Σ.δ.60, σ. 378.
19 Κάποιες φορές, ωστόσο, η απρόσωπη υπηρεσία της ΔΕΜΕ «προσωποποιείται» και
αποκτά σάρκα και οστά, γεγονός που τροφοδοτεί τον προβληματισμό σχετικά με την
αυθεντικότητα του αρχειακού υλικού. Βλ. για παράδειγμα, Σ.δ.60, σ. 360: «Αγαπητέ μου
Δεμέ, γεια σου.»
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τητας συνυπάρχει με την ηθελημένη εξωστρέφεια και την έκθεση σε μια
δημόσια επιτροπή. Η ρευστότητα των καταστάσεων που περιγράφονται
στην κυρία Μίνα και τα ερωτηματικά που προκύπτουν σχετικά με συμπεριφορές και συναισθήματα αντιδιαστέλλονται προς τις παγιωμένες και
τυποποιημένες διαδικασίες και τα ερωτήματα σχετικά με συγκεκριμένες
γραφειοκρατικές και υπηρεσιακές ενέργειες. Και στις δύο όμως περιπτώσεις επιστολών, παραμένει κοινός παρονομαστής η ανθρώπινη διάσταση
και η αγωνιώδης διεκδίκηση μιας διαφορετικής μοίρας, που συνοψίζεται
στο ερώτημα «τι πρέπει να κάνω;».
Οι ταυτότητες και τα εξομολογητικά ή υπηρεσιακά βιογραφικά στοιχεία παραπαίουν ανάμεσα στη ρευστότητα και την παγίωση, στη διαπραγμάτευση και την οριστικοποίηση, στην αναβολή και το επείγον, στο συναίσθημα και την αναγκαιότητα. Ομοίως και το ύφος γραφής των επιστολών,
που ισορροπεί ανάμεσα σε μια καθαρευσιάνικη επισημότητα δημοσίου
εγγράφου και στην αμεσότητα της πρόσωπο με πρόσωπο προφορικής
ομιλίας: «Πέμπω τα απαιτούμενα χαρθιά και γνωρίζω υμίν ότι η σύζυγός
μου Βασιλική δεν τυγχάνει έγκυος. Προς στιγμήν όχι, όχι.»20
Στο μέσον της δεκαετίας και στο κέντρο του βιβλίου, στον άξονα ισορροπίας όλων αυτών των αντιθέσεων και των ταυτίσεων, τοποθετείται η
σύντομη αλληλογραφία μεταξύ δύο συζύγων, της Χρυσάνθης, που έμεινε
πίσω, και του Νικόλα, που έφυγε μετανάστης. Πρόκειται για τη μοναδική
περίπτωση ολοκληρωμένης, έστω και σύντομης, «αλληλογραφίας»: μια
επιστολή, η απάντηση σ’ αυτήν και η ανταπάντηση από τον πρώτο επιστολογράφο. Η Χρυσάνθη στέλνει γράμμα στον ξενιτεμένο άντρα της και τον
προειδοποιεί με πολλά υπονοούμενα να βιαστεί να γυρίσει κοντά της: «[…]
Μόνο το χωράφι στη Χούνη είναι ο τέταρτος χρόνος που το έχουμε αφήσει
χέρσο και είναι κρίμα. Έχει αγριέψει, που ήτανε τι πράμα όσο το περιποιόσουνα, και όλοι το ζήλευαν. Αν δεν έρθεις να το σκάψεις μέχρι τη Λαμπρή θα
βάλω εργάτες, να μπουν μέσα και ο κόσμος ας πει ό,τι θέλει. […]»21 Ο Νικόλας απαντάει απολογούμενος ότι δουλεύει σκληρά γι’ αυτήν και τα παιδιά
τους και προειδοποιεί με τη σειρά του: «[…] Και να κάνεις υπομονή όπως
κάνω και εγώ, γιατί αν γυρίσω και δεν βρω το σπίτι μου, θα είναι δικό σου
το κρίμα.[…]»22 Όμως η Χρυσάνθη δεν αντέχει άλλο τη μοναξιά και του
στέλνει το τελευταίο, απειλητικό τελεσίγραφο, χωρίς υπονοούμενα πλέον:
«[…] Αν ως τη Λαμπρή δεν έρθεις, εγώ το τρίτο παιδί θα το κάνω Νικόλα,
δεν ξέρω με ποιον, αλλά εσύ να το ξέρεις. […]»23
20
21
22
23

Σ.δ.60, σ. 152.
Σ.δ.60, σ. 181.
Σ.δ.60, σ. 187.
Σ.δ.60, σ. 189.

Στοιχεία ταυτότητας της δεκαετίας του ’60

671

Στην πρώτη ομάδα των επιστολών προς την αθέατη κυρία Μίνα οι
επιστολογράφοι είναι κυρίως γυναίκες που γράφουν σε μια γυναίκα (ή
τουλάχιστον έτσι πιστεύουν) για τις σχέσεις τους με το άλλο φύλλο. Εδώ
επικρατεί το στερεότυπο του «θηλυκού» λόγου24: συναίσθημα που ξεχειλίζει, επιθυμία διαφυγής από την οικογενειακή καταπίεση και κοινωνικής
αποκατάστασης με έναν καλό γάμο, αδράνεια και εγκλωβισμός εντός των
προδιαγεγραμμένων κοινωνικών ορίων25, ερωτική αβεβαιότητα, συνειδητοποίηση της αποτυχίας να επιτευχθεί η ταυτότητα μετά το γάμο και
αναζήτηση καινούριων συντρόφων προς αντικατάσταση των παλιών. Ένας
λόγος αναλυτικός, περιφραστικός, ελλιπή στοιχεία ταυτότητας, μικρά
ονόματα και μελό ψευδώνυμα, λεπτομέρειες σχετικά με λόγια και συμπεριφορές, πρόσωπα που έχουν ανάγκη να επικοινωνήσουν, διστάζουν όμως
να φανερωθούν, γιατί εξαρτώνται από το κοινωνικό τους περιβάλλον26.
Στη δεύτερη ομάδα προς τη ΔΕΜΕ, κυριαρχεί το παραδοσιακό στερεότυπο του «αρσενικού» λόγου: η διαπραγμάτευση της ταυτότητας αφορά
την επαγγελματική αποκατάσταση, η δημοσιοποίηση των προσωπικών
στοιχείων δεν αποτελεί πρόβλημα – εξάλλου απευθύνονται σε μια κρατική
υπηρεσία και για συγκεκριμένο σκοπό –, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας
θεωρείται μάλλον δεδομένο ότι είναι άντρας, η συντομία και η τηλεγραφική έκφραση δεν αφήνουν περιθώρια αισθηματολογίας και αφηγηματικότητας, οι αναχωρήσεις και η κίνηση είναι κοινωνικά αποδεκτές αλλά και
αναγκαίες. Όσο για την αλληλογραφία μεταξύ των δύο συζύγων, η γυναικεία και η αντρική κοινωνική συνθήκη διατηρούνται και στην περίπτωση
αυτή: η γυναίκα μένει πίσω και περιμένει, ενώ ο άντρας μετακινείται για να
εξασφαλίσει την επιβίωση της οικογένειας.
Τα δημόσια ντοκουμέντα και η «υποψία» της συγγραφικής παρέμβασης
Οι παντός είδους επιστολές που εξετάσαμε μέχρι τώρα – αυθεντικά
ντοκουμέντα ή συγγραφικές κατασκευές – διακρίνονται από έναν κοινό
παρονομαστή: είναι κείμενα επικοινωνιακού, περισσότερο ή λιγότερο,
χαρακτήρα, που δεν προορίζονται για δημόσια αναγνώσματα, αλλά χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της ιδιωτικότητας, αφορούν δηλαδή τον
προσωπικό βίο των επιστολογράφων. Ο συγγραφέας είναι αυτός που τα
24 Βλ. Μουλλάς Π., Ο λόγος της απουσίας. Δοκίμιο για την επιστολογραφία, σσ. 166-168.
25 Ενδεικτική η περίπτωση της «πικραμένης νιόπαντρης», που όταν ξαναγράφει στην
κυρία Μίνα υπογράφει «Από μικρή στα βάσανα». Η επιστολογράφος μπορεί να αλλάζει
ψευδώνυμο, δεν ξεφεύγει όμως από τη μοίρα της και τα όριά της.
26 Σχετικά με το επιστολικό μυθιστόρημα, βλ. Ευρωπαϊκά Γράμματα. Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, τ. Β΄, σσ. 301-304 και Μουλλάς Π., ό.π., σσ. 151-172. Βλ. επίσης,
Bakhtine M., “Le plurilinguisme dans le roman”, Esthétique et théorie du roman, σσ.
122-151.
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συλλέγει, τα κατασκευάζει εξολοκλήρου ή τα επεξεργάζεται και τα κοινοποιεί σ’ ένα ευρύτερο κοινό. Αντίθετα, τα ντοκουμέντα από τον τύπο
της δεκαετίας, που καλύπτουν μεγάλο μέρος του βιβλίου, είναι κείμενα
πληροφοριακού χαρακτήρα, γραμμένα εξαρχής για να δημοσιευτούν και
να ενημερώσουν περισσότερους του ενός αναγνώστες για δεδομένα που
αφορούν το δημόσιο βίο. Στο περιεχόμενό τους δεν ενέχεται, εκ πρώτης
όψεως, μεγάλη πιθανότητα συγγραφικής παρέμβασης ή επινόησης και η
αυθεντικότητά τους δεν μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί27. Το υλικό αυτό
θέτει ακόμα πιο έντονα το ζήτημα της λογοτεχνικότητας και περιορίζει
το ρόλο του συγγραφέα σε θέματα επιλογής και τοποθέτησης μέσα στον
χώρο του κειμένου. Είναι όμως έτσι; Εμφανές κοινό σημείο ανάμεσα στα
πρώτα και τα δεύτερα, η χρονολόγησή τους και η ένταξή τους στα όρια της
δεκαετίας του ’60.
Ασφαλώς ο Βαλτινός δεν είναι ο πρώτος που υιοθετεί την τακτική του
αποσπάσματος και τη μέθοδο του κολάζ ντοκουμέντων. Ο εικοστός αιώνας
έχει να επιδείξει πολλά και αξιοπρόσεχτα δείγματα αποσπασματικότητας
στη λογοτεχνία, σύμφωνα με τα αιτήματα τoυ μοντερνισμού αλλά και του
μεταμοντερνισμού, που επιχειρούν να αποφύγουν την ολοκλήρωση του
έργου και να υπονομεύσουν τα λογοτεχνικά είδη προχωρώντας σε απροσδόκητες και ετερόκλητες ωσμώσεις.28
Η ετερογένεια, η πολυφωνία, η ασυνέχεια, η διακειμενικότητα και η
πολυκειμενικότητα, οι πολλαπλές όψεις και τα κείμενα-θραύσματα, επιτείνουν την αίσθηση της διάχυσης του πραγματικού και θέτουν υπό αμφισβήτηση τον καθοδηγητικό ρόλο ενός συγγραφέα-αφηγητή που περιορίζει το
βλέμμα του αναγνώστη προς μία και μοναδική κατεύθυνση. Το ατελές και
ρευστό ως προς τα όριά του κείμενο με το ασαφές τέλος υπογραμμίζει την
αβεβαιότητα και την υποκειμενικότητα, τις πολλαπλές εκδοχές ερμηνείας
μιας τέχνης «ακατέργαστης», που ζητά από τους αναγνώστες να συνθέσουν οι ίδιοι τις αποσπασματικές εικόνες του κειμένου και να αναρωτηθούν για τον διαχωρισμό πραγματικότητας και μυθοπλασίας29.
Τα δημοσιεύματα που παρατίθενται στα Στοιχεία για τη δεκαετία του
’60 διακρίνονται σε δύο βασικές ομάδες: α) όσα αφορούν το εδώ και το
μέσα και αναφέρονται στις εντός συνόρων ειδήσεις και β) όσα αφορούν
το αλλού και το εκτός και προέρχονται από τη διεθνή ειδησεογραφία που
αναδημοσιεύεται στον ελληνικό Τύπο. Ανάμεσα στις δύο δεσπόζουσες
27 Βλ. Χατζηβασιλείου Β., «Ένα περιπετειώδες μυθιστόρημα», σσ. 151-155.
28 Βλ. Ευρωπαϊκά Γράμματα. Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, τ. Γ΄, σσ. 401-407 και
Τζιόβας Δ., ό.π. σσ. 104-108.
29 Βλ. Wall A., “Dilemmas of the Modern Fiction Writer”, Myth, metaphor and science, σσ.
11-19 και Todorov Τ., Ποιητική, σσ. 88-89.
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ομάδες, παρεμβαίνει σαν λάιτ-μοτίφ, μια μεταβατική ανάμεσα στο μέσα και
το έξω κατηγορία με διαφημίσεις και αναγγελίες αναχωρήσεων πλοίων και
αεροπλάνων προς μεταναστευτικούς προορισμούς και με προεξάρχον το
ιστορικό υπερωκεάνιο «Πατρίς»30.
Η δημόσια εικόνα της δεκαετίας πλαισιώνει την ιδιωτική ζωή, όχι
απλώς μέσω της συμπαράταξης αλλά, κυρίως, μέσω της αντιπαράθεσης
και της αντίστιξης31. Οι διεθνείς κοσμικές ειδήσεις με την απαστράπτουσα
αίγλη του κοσμοπολιτισμού συνδιαλέγονται με την τετριμμένη και αποπνικτική πραγματικότητα των απλών ανθρώπων που αποζητούν αγωνιωδώς
να αλλάξουν τη μοίρα τους. Μεγαλοεφοπλιστές, ντίβες και διεθνή αστέρια του κινηματογράφου, ο Ωνάσης, ο Νιάρχος, η Κάλλας, η Μαίρυλιν, η
θλιμμένη πριγκίπισσα Σοράγια, παρελαύνουν δίπλα σε ψευδώνυμα όπως
«ασήμαντη χωριατοπούλα», «χλωμή παπαρούνα» ή «πικραμένη νιόπαντρη» αλλά και σε ονοματεπώνυμα βιοπαλαιστών που επείγονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους32. Οι αγγελίες των γραφείων ταξιδίων και μεταναστεύσεων συνυπάρχουν με ειδήσεις για τους αστροναύτες Άμστρονγκ
και Ώλντριν ή για τα εγκαίνια υποκαταστήματος μεγάλης αμερικανικής
Τράπεζας στην Αθήνα. Η διαφήμιση ταινιών μελό «για όλη την οικογένεια» – η οποία όμως διασκορπίζεται στις πέντε ηπείρους από τη μεταναστευτική λαίλαπα – γειτονεύει με τις επαναλαμβανόμενες διαφημίσεις
του υπερωκεανίου «Η Πατρίς», που μεταφέρει μετανάστες στην Αυστραλία. Η σύλληψη της πρώτης γυμνόστηθης Αθηναίας σε πλαζ της Γλυφάδας
συνυπάρχει με την είδηση για τη σύλληψη δεκαεννιάχρονης βρεφοκτόνου
σε κάποιο χωριό του Πύργου αλλά και με τις επίσημες ανακοινώσεις του
Βασιλικού Αυλαρχείου και πάει λέγοντας.
Σ’ αυτό το περίπλοκο μωσαϊκό αποσπασμάτων, ο διακειμενικός διάλογος είναι πολλαπλών κατευθύνσεων: οι ειδήσεις παρατίθενται αντιστικτικά ή συμπληρωματικά, τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το επιστολικό περιεχόμενο. Αν μιλούμε για ομάδες κειμένων που απαρτίζουν το
έργο, αυτό είναι η μία μόνο όψη. Η άλλη είναι η διασπορά και η διάχυση,
τα πολλαπλά επίπεδα και η διαστρωμάτωση, το μη παγιωμένο κείμενο με
τις ετερόκλητες όψεις.
Η χρονολογική ακολουθία δεν επικυρώνει μια αντίστοιχη νοηματική
συνέχεια. Θα λέγαμε μάλιστα ότι, μαζί με την απουσία της αυτοσυνείδητης
αφήγησης, δηλαδή του αφηγηματικού σχολιασμού, αυτό το ατελές κείμενο
30 Σ.δ.60, σσ. 20, 113, 153, 295, 331, 368.
31 Βλ. Αγγελάτος Δ., … Λογόδειπνον… Παραθεματικές πρακτικές στο μυθιστόρημα, σσ. 97,
101.
32 Βλ. Dutta Sh., “A Disunited Nation – Thanassis Valtinos: Data from the Decate of the
Sixties”, TLS (12.1.2001), βιβλιοκριτική στην αγγλική μετάφραση του βιβλίου.
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πριμοδοτεί τη μη ευθύγραμμη προσέγγισή του. Προτρέπει σε πολλαπλές,
συνεχόμενες και ατελείς αναγνώσεις, in medias res, επιτρέποντας ή ακόμα
και επιβάλλοντας στον αναγνώστη να αναλάβει ενεργό ρόλο, δηλαδή
διαβάζοντας αποσπασματικά και ακολουθώντας μια διαφορετική κάθε
φορά αναγνωστική εκδοχή, ουσιαστικά ξεφυλλίζοντας το βιβλίο και εστιάζοντας σε διαφορετικά κάθε φορά σημεία του, με πυξίδα ενίοτε τις χρονολογικές ενδείξεις33. Πολλές φορές μάλιστα η χρονολόγηση των κειμένων
χάνει εντελώς τη σημασία της, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση
ενός μεγάλου αριθμού ειδήσεων σχετικών με το σεξ34 – εγκλήματα, αιμομιξίες, μοιχείες, σωματεμπορία, σεξουαλικές διαστροφές και πάθη, βιβλία
σεξολογίας και πολλά άλλα – οι οποίες δεν επιβάλλουν μια ευθύγραμμη
ανάγνωση. Αντίθετα, οι ειδήσεις σχετικά με πολιτικά γεγονότα της εποχής,
παρά την αποσπασματικότητά τους, ακολουθούν τη ροή του χρόνου και
δίνουν το στίγμα της συνέχειας και της ιστορικής συνοχής.
Είναι, εξάλλου, φανερό ότι ο Βαλτινός δεν παρουσιάζει μια εργασία
μελέτης αρχείων ούτε και επιδιώκει να προσδώσει κοινωνιολογική χροιά
στο μυθιστόρημά του, γι’ αυτό και δεν επιλέγει αντιπροσωπευτικά δείγματα του Τύπου απ’ όλες τις εκδηλώσεις του δημόσιου βίου της δεκαετίας35. Αντίθετα, δείχνει ιδιαίτερη εμμονή σε ορισμένα θέματα, όπως στο
αστυνομικό δελτίο που αφορά τα ερωτικά ήθη και τα σεξουαλικά πάθη ή
στις ανακοινώσεις της Ιεράς Συνόδου και της Βασιλικής Αυλής, αντιπαραθέτοντας τα ασφυκτικά πλαίσια των ιδιωτικών βίων στη φαινομενική
αταραξία της δημόσιας ζωής, την πραγματικότητα στις εντυπώσεις, και
συμπαραθέτοντας τις υψηλές και τις χαμηλές θερμοκρασίες μιας δεκαετίας που φαινομενικά σιγοβράζει, είναι όμως έτοιμη να εκραγεί. Στο τελευταίο απόσπασμα του βιβλίου, η έκρηξη αυτή καταγράφεται κλείνοντας τη
δεκαετία του ’60 σε μια κατάσταση αναμονής και αφήνοντας υπόνοιες γι’
αυτά που θα ακολουθήσουν στην επόμενη δεκαετία:
«Λάρισα, 14 Δεκεμβρίου. Του ανταποκριτού μας. Την 8ην μ.μ. χθες, άγνωστος, διερχόμενος εκ της πόλεώς μας τοποθέτησεν εις το ανεγειρόμενον δικαστικόν μέγαρον, παρά την κεντρικήν πλατείαν, κροτίδα η οποία
εκραγείσα προεκάλεσε μεγάλον θόρυβον, χωρίς όμως θύματα ή ζημίας.
Διεξάγονται ανακρίσεις.»36
33 Βλ. Δασκαλόπουλος Δ., «Θανάσης Βαλτινός. Παρουσίαση-Ανθολόγηση», σσ. 308-309
και Τσιώλης Γ., «Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60», σσ. 194-195.
34 Βλ. Αριστηνός Γ., «Στοιχεία για την περίπτωση του Θ. Βαλτινού», σσ. 58-62.
35 Βλ. και Παπαθεοδώρου Γ., «Το παιχνίδι της μνήμης και της λήθης. Ζητήματα ιστορίας
και ιδεολογίας στην πεζογραφία του Θανάση Βαλτινού», Νέα Εστία, τχ.1802, ΙούλιοςΑύγουστος 2007, σ. 94.
36 Σ.δ.60, σ. 379.
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Οι οπτικές γωνίες
Ο Jonathan Culler, συζητώντας τη λειτουργία του μυθιστορήματος,
επισημαίνει ότι η ευχαρίστηση της αφήγησης συνδέεται με «την επιθυμία
του μανθάνειν»: «θέλουμε να ανακαλύψουμε μυστικά, να μάθουμε το τέλος,
να βρούμε την αλήθεια.» Μια από τις ιδιότητες των εξιστορήσεων είναι,
όπως γράφει, «να μας δείχνουν πώς λειτουργεί ο κόσμος, να μας επιτρέπουν – μέσω των τεχνασμάτων της εστίασης – να βλέπουμε τα πράγματα
από άλλες πλεονεκτικές οπτικές γωνίες και να κατανοούμε τα κίνητρα των
άλλων, που συνήθως μας είναι σκοτεινά.»37
Στο βιβλίο του Βαλτινού, η γνώση του κόσμου και των κινήτρων των
προσώπων επιχειρείται από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες: την εστίαση/προοπτική που θα ονομάζαμε «μάτι στην κλειδαρότρυπα» και αυτή
που στη θεωρία της λογοτεχνίας έχει ονομαστεί «μάτι της κάμερας» (ή
«μύγας στον τοίχο»). Και στις δύο περιπτώσεις, η αποσπασματικότητα έχει
πρωτεύοντα ρόλο στο μυθιστόρημα του Βαλτινού38.
Στην πρώτη περίπτωση, του «ματιού στην κλειδαρότρυπα», συγκαταλέγουμε τις εξομολογητικές επιστολές προς την κυρία Μίνα. Μέσα από
την εσωτερική εστίαση των εκάστοτε επιστολογράφων, ο αναγνώστης
μαθαίνει κάποια στοιχεία από τις μυστικές ζωές τους, μύχιες σκέψεις και
φόβους, αδήλωτα συναισθήματα. Τις περισσότερες φορές όμως δεν υπάρχει συνέχεια, ούτε μαθαίνουμε για το πώς σκέφτονται τα άλλα πρόσωπα
της κάθε ιστορίας και, επομένως, η γνώση μας παραμένει αποσπασματική και μερική, όπως ακριβώς όταν κοιτάμε από την κλειδαρότρυπα και
μπορούμε να διακρίνουμε κάτι «κρυμμένο», αλλά το οπτικό μας πεδίο
περιορίζεται σε μία μόνο ευθεία.
Στη δεύτερη περίπτωση, του «ματιού της κάμερας»39, συγκαταλέγουμε
τα δημοσιεύματα και τα ντοκουμέντα από τον Τύπο. Σ’ αυτά, ο αναγνώστης δεν έχει πρόσβαση στα συναισθήματα και τις σκέψεις των προσώπων,
η παράθεσή τους όμως ενισχύει τη δυνατότητα κατανόησης του κόσμου,
πάντα βέβαια στα όρια που επιτρέπουν οι επιλογές του συγγραφέα. Αυτό
που μας αποκαλύπτουν είναι ότι η ιδιωτική ζωή είναι αδιαχώριστη από τη
δημόσια και ότι η κοινωνική πραγματικότητα καθορίζει την υποκειμενική.
37 Culler J., ό.π., σ. 126.
38 Βλ. Richard G.J., “Making it new: The Emergence of Modern Αmerican Literature,
1900-1945”, A History of American Literature, σσ. 440-442, για την περίπτωση του J.
Dos Passos και, ειδικότερα, για την τριλογία του U.S.A., με την οποία παρουσιάζει αντιστοιχίες το μυθιστόρημα του Βαλτινού. Βλ. επίσης Πλατανίτης Δ., ό.π., σσ. 299-303.
39 Η εξιστόρηση με την περιορισμένη προοπτική του «ματιού της κάμερας» δεν παρέχει
πρόσβαση σε σκέψεις και συναισθήματα των χαρακτήρων και βρίσκεται στον αντίποδα
αυτής του «παντογνώστη αφηγητή».
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Τέλος, οι επιστολές των υποψήφιων μεταναστών προς τη ΔΕΜΕ υιοθετούν μια ενδιάμεση εστίαση, ανάμεσα στην «κάμερα» και την «κλειδαρότρυπα», που επιτρέπει μεν κάποια ελάχιστη πρόσβαση σε βαθύτερα κίνητρα και προσωπικές σκέψεις, η οποία όμως υποσκελίζεται από τον απόλυτο
ρεαλισμό μιας γραφής σχεδόν υπηρεσιακής, πλήρους μεν στοιχείων ταυτότητας αλλά στερούμενης ιδιωτικότητας. Ωστόσο, κι εδώ ο συγγραφέας δεν
παύει να κλείνει το μάτι στον αναγνώστη, όταν, για παράδειγμα, η υπογράφουσα της επιστολής «Παρακαλώ θερμώς τη ΔΕΜΕ όπως ημερομηνήσει
την πρόσληψίν μου διά Αυστραλίαν»40 ονομάζεται Φρειδερίκη Βασιλείου
και η χρονολογία αποστολής, 1968, συμπίπτει με τη χρονιά που η βασίλισσα Φρειδερίκη αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Ελλάδα!
Παρατηρούμε γενικά ότι όσο περισσότερο αυξάνεται η επωνυμία και
τα, υποτιθέμενα ή μη, στοιχεία ταυτότητας, τόσο μειώνεται η συναισθηματική θερμοκρασία του κειμένου, περιορίζεται η υποψία της συγγραφικής
παρέμβασης και διαχωρίζεται η πραγματικότητα από τη μυθοπλασία. Και
αντίστροφα, όταν εμφανίζεται η ψευδωνυμία και υποχωρεί ο ρεαλισμός,
όταν κυριαρχεί η προσωπική εξομολόγηση και έρχονται σε πρώτο πλάνο
οι ψυχικές διαθέσεις των ηρώων, οι επιθυμίες και τα απωθημένα τους, τότε
η μυθοπλασία συγχέεται με την πραγματικότητα, η αποσπασματικότητα
υποχωρεί προς όφελος μιας έστω και ατελούς σύνθεσης και οι ενδείξεις της
συγγραφικής παρουσίας αυξάνονται.
Ωστόσο, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι πουθενά στο έργο δεν δηλώνεται ρητά η αυθεντικότητα των ντοκουμέντων – που και σ’ αυτή την περίπτωση θα μπορούσε βέβαια να αμφισβητηθεί – και ότι ο συγγραφέας δεν
παραιτείται παρά μόνο έμμεσα από την παντογνωσία του41. Επομένως,
και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση προς τον αναγνώστη, ακόμα και στα
δημοσιεύματα, όπου ελαχιστοποιείται η πιθανότητα παρέμβασης από το
συγγραφέα, η απόλυτη γνησιότητα δεν θα έπρεπε να θεωρείται δεδομένη.
Όπως, για παράδειγμα, μας προκαλεί να υποθέσουμε η τελευταία φράση
από το παρακάτω άρθρο εφημερίδας του 1967 42:
40 Σ.δ.60, σ. 318.
41 Βλ. και απόσπασμα από συνέντευξη του Βαλτινού: «Το μυστικό είναι η κατασκευή των
ντοκουμέντων. […] Υπάρχει μια πρώτη ύλη την οποία εκμεταλλεύομαι. Μπορώ να πω
ένα παράδειγμα: Κάθε καλοκαίρι στην Ελλάδα ψαρεύονται διάφορα σκυλόψαρα. Υπάρχει μια μικρή είδηση σε κάποια εφημερίδα που λέει ότι το τάδε γριγρί έπιασε δύο καρχαρίες: μια κοινότοπη είδηση. Αυτή την εκμεταλλεύομαι προσθέτοντας απλώς μια λεπτομέρεια: Τους καρχαρίες τους άνοιξαν και στην κοιλιά τού ενός βρήκαν μέσα ένα χάλκινο
πόδι, το οποίο και παρέδωσαν στην τάδε Εφορεία Αρχαιοτήτων, που δεν υπάρχει, που
είναι μια φανταστική Εφορεία.», στο «Μια συνομιλία με τον Σάββα Παύλου», Η Ακτή,
τχ. 6, 1991, σσ. 169-182.
42 Βλ. Στασινοπούλου Μ., «Κοινωνικό ψηφιδωτό των χρόνων του ’60», σ. 174.

Στοιχεία ταυτότητας της δεκαετίας του ’60

677

«Λαμία 19. Του ανταποκριτού μας. Ο Νικόλαος Μανίκας, ετών 59, κάτοικος Αμπέλου Φθιώτιδος, ασχολούμενος με την επισκευήν της οροφής του
αχυρώνος του παρεσύρθη υπό ισχυρού ανέμου μεθ’ ενός φύλλου τσίγκου
εις απόστασιν 70 περίπου μέτρων, με αποτέλεσμα να φονευθή. Προ της
συντριβής του, και κατάπληκτος από το απροσδόκητον και μοιραίο άλμα,
ανέκραξε: “πετάω, πετάω”.»43

Ή μια είδηση με πολλά υπονοούμενα από το αστυνομικό δελτίο για
περιστατικό κατά το οποίο «θρασύς ηδονοβλεψίας και φετιχιστής» αναστάτωσε δύο μαθήτριες της Σχολής Μαιών που διέμεναν σε οικοδομή πλησίον
της Σχολής Τυφλών! Εκεί, μαζί με πολλές άλλες λεπτομέρειες, υπάρχει και
η ακόλουθη φράση:
«[…] Επί πλέον ανεύρον επί του εδάφους δύο εσώρουχα, ανήκοντα εις
μίαν των αδερφών, αποσπασθέντα εκ του σχοινίου όπου ήσαν απλωμένα.
Επ’ αυτών ο ανώμαλος ηδονοβλεψίας είχε κορέσει το πάθος του. […]»44
Κλείνοντας την προσέγγισή μας, επανερχόμαστε στον τίτλο του μυθιστορήματος, και ειδικότερα στη λέξη «στοιχεία», που σημαίνει μεταξύ
άλλων45: α) οτιδήποτε αποτελεί μέρος γενικότερου συνόλου, β) κάθε ενδεικτική πληροφορία για την αναγνώριση εγγράφου ή προσώπου, γ) δεδομένα, πληροφορίες και δ) τυπογραφικός χαρακτήρας. Με τον τίτλο που
δίνει στο βιβλίο του, ο Βαλτινός προοικονομεί την αποσπασματικότητα
του περιεχομένου και υποδηλώνει την ανεπάρκεια της λογοτεχνίας να
αποδώσει με καθολικά και ολοκληρωμένα σχήματα μια ετερογενή πραγματικότητα. Υποδεικνύει ακόμα ότι κάθε μυθιστορηματικός χαρακτήρας
είναι ταυτόχρονα μοναδικός και μέρος ενός συνόλου, όπως ακριβώς τα
τυπογραφικά στοιχεία ή οι τυπογραφικοί «χαρακτήρες», που δεν συνιστούν αυτοτελές νόημα, είναι όμως απαραίτητα για τη συμπλήρωση της
λέξης. Τέλος, αφήνει ίσως να εννοηθεί ότι τα στοιχεία για την ταυτοποίηση
των προσώπων του συγκεκριμένου μυθιστορήματος ενδέχεται να είναι
πλαστά και, σε κάθε περίπτωση, είναι ενδεικτικά, όπως και τα όρια μεταξύ
του μύθου και της πραγματικότητας είναι και αυτά ρευστά και αμφίβολα.
Οι ταυτότητες των προσώπων δεν είναι παρά μια ψευδαίσθηση46,
εκκρεμούν και παραμένουν ανοιχτές προς συμπλήρωση, το ίδιο και το
κείμενο, που εκτίθεται σε πολλαπλές αναγνώσεις και στερείται αρχής και
τέλους. Στο επαναλαμβανόμενο ερώτημα «τι πρέπει να κάνω;» δεν δίνεται
43
44
45
46

Σ.δ.60, σ. 274.
Σ.δ.60, σ. 260.
Μπαμπινιώτης Γ., Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας.
Βλ. Χουρμουζιάδης Κρ., «Θανάσης Βαλτινός: Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60», σ. 34.
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απάντηση από τον άγνωστο και δήθεν παντοδύναμο άλλο, όπως δεν δίνεται απάντηση στο ερώτημα «πώς πρέπει να διαβάσω;» από τον κρυμμένο
και δήθεν παντογνώστη συγγραφέα47.
Η ανάδειξη της κοινής ψυχοσύνθεσης στο μυθιστόρημα Στοιχεία για τη
δεκαετία του ’60 έχει πολλές πτυχές και αποκλίσεις, οι οποίες υπονομεύουν τη συλλογικότητα την ίδια στιγμή που την υποβάλλουν. Η ταυτότητα
της δεκαετίας του ’60, που στοιχειοθετείται από τις πολλαπλές ετερότητες, ταυτόχρονα επικυρώνεται και αποδομείται, επιβεβαιώνεται και αναιρείται48. Οι ιδιωτικές περιπτώσεις συνθέτουν μια δημόσια εικόνα, όμως οι
ξεχωριστές ψηφίδες της μυθιστορηματικής αυτής τοιχογραφίας επιβάλλουν τη μοναδικότητά τους με τη βιωματική γραφή τους, υποδεικνύοντας
μια διαφορετική θεώρηση της μυθιστορίας και της λογοτεχνικότητας, αυτή
της αποσπασματικής καταγραφής μιας κερματισμένης πραγματικότητας49.
Το ατομικό αντιστέκεται στη γενίκευση, η σύγχρονη λογοτεχνική
γραφή επιδιώκει τη σύνθεση μέσα από την απο-σύνθεση και ο συγγραφέας συλλέγει και επεξεργάζεται αθέατος τα κομμάτια ενός παζλ ή τα
θραύσματα μιας «ιστορίας» που συνεχώς μετασχηματίζεται και εκκρεμεί.
Τα Στοιχεία για τη δεκαετία του ’60 είναι τα ιδιωτικά και δημόσια αποτυπώματα πάνω σε ένα πολυσέλιδο «δελτίο ταυτότητας», μεταξύ μύθου και
ιστορίας, ατομικότητας και συλλογικότητας, ιδιαιτερότητας και ταύτισης.
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Ανάμεσα στην οικογένεια και την Ιστορία:
η αναζήτηση του εαυτού στο σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα
Μαρίνα Αρετάκη
Ο θάνατος του Πατέρα θα στερήσει τη λογοτεχνία από πολλές απολαύσεις της. Αν δεν υπάρχει πια Πατέρας γιατί να διηγείσαι ιστορίες; Δεν
καταλήγει κάθε αφήγηση πίσω στον Οιδίποδα; Το να διηγείσαι δεν είναι
πάντα ένας τρόπος να ψάχνεις την καταγωγή σου, να μιλάς για τις αντιπαραθέσεις σου με τον Νόμο, να εισχωρείς στη διαλεκτική της τρυφερότητας και του μίσους;1
Η ανάμνηση δεν είναι η άρνηση της λήθης. Η ανάμνηση είναι μια μορφή
λήθης2

Στην εργασία που ακολουθεί θα συνεξεταστούν τα εξής κείμενα: Ελληνικό
σταυρόλεξο του Θωμά Σκάσση, Το θήραμα, Λευκή πετσέτα στο ρινγκ και Η
Εβραία νύφη του Νίκου Δαββέτα, Το άλλο μισό μου πορτοκάλι του Λευτέρη
Μαυρόπουλου, Η μνήμη της πολαρόιντ της Μαρλένας Πολιτοπούλου και
Η ανάκριση του Ηλία Μαγκλίνη3. Παρ’ όλες τις διαφορές τους4, τα κείμενα
1
2
3

4

Roland Barthes, Le plaisir du texte, Seuil, coll. «Points», Παρίσι 1973, σ. 75-76.
Μίλαν Κούντερα, Οι προδομένες διαθήκες, μτφρ. Γιάννης Η. Χάρης, Βιβλιοπωλείον της
Εστίας, 19962, σ. 145.
Ελληνικό σταυρόλεξο, Πόλις, 2000, Το θήραμα, Κέδρος, 2004, Λευκή πετσέτα στο ρινγκ,
Κέδρος, 2006, Εβραία νύφη, Κέδρος, 2009, Το άλλο μισό μου πορτοκάλι, Ίνδικτος, 2007,
Η μνήμη της πολαρόιντ, Μεταίχμιο, 2009, Η ανάκριση, Κέδρος, 2009. Οι αριθμοί στο
τέλος των παραθεμάτων παραπέμπουν στις σελίδες αυτών των εκδόσεων.
Πρόκειται κυρίως για μυθιστορήματα αλλά και για νουβέλες (Το θήραμα και Η
ανάκριση). Τα τρία κείμενα του Ν. Δαββέτα συνθέτουν, όπως και ο ίδιος γράφει, μια
«άτυπη τριλογία» (Εβραία νύφη, 229). Η μνήμη της πολαρόιντ έχει τη δομή ενός αστυνομικού μυθιστορήματος (βλ. και τη συνέντευξη της συγγραφέως στην Όλγα Σελλά
για την επιλογή του είδους σε σχέση με τη διαπραγμάτευση του παρελθόντος, «Στο
μακρύ τούνελ του Εμφυλίου», Καθημερινή, 4-4-2009), ενώ το Ελληνικό σταυρόλεξο έχει
χαρακτηριστεί επανειλημμένα μεταμοντέρνο μυθιστόρημα (βλ. ενδεικτικά Αριστοτέλης Σαΐνης, «Θωμάς Σκάσσης, Ελληνικό σταυρόλεξο» στον τόμο: Γιώργος Αριστηνός
(επιμ.), Νάρκισσος και Ιανός. Η νεωτερική πεζογραφία στην Ελλάδα, Αθήνα, Μεσόγειος
2007, σ. 511 και Κωνσταντίνος Δανόπουλος, «Παραθεματικές πρακτικές στο μυθιστόΠρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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αυτά μοιράζονται κάποια χαρακτηριστικά που νομιμοποιούν την κοινή
μελέτη που θα επιχειρήσω: γράφονται όλα από το 2000 ως το 2010 και
μάλιστα από συγγραφείς που είναι ή έχουν διατελέσει δημοσιογράφοι
(εκτός από τον Λ. Μαυρόπουλο). Επιπλέον, σε όλα αυτά τα κείμενα, αν
και δεν θα τα κατατάσσαμε στο ιστορικό μυθιστόρημα, υπάρχει ένα σαφέστατα ιστορικό πλαίσιο που θέτει εκ νέου, στην πρώτη δεκαετία του 21ου
αιώνα, και με ιδιαίτερη ένταση, τα θέματα του παρελθόντος και της μνήμης
στο κέντρο της μυθοπλασίας5.
Το κοινό χαρακτηριστικό όμως που έχουν αυτά τα κείμενα και το
οποίο πρωτίστως μας ενδιαφέρει εδώ είναι η θεματική της αναζήτησης της
ταυτότητας εκ μέρους των ηρώων. Αυτή η αναζήτηση δεν πραγματοποιείται
με την ώθηση του ήρωα προς το μέλλον αλλά αντικείμενό της είναι αφενός
οι γεννήτορες του ήρωα και αφετέρου τα καθαυτό ιστορικά γεγονότα
μέσα στα οποία οι τελευταίοι έδρασαν ή τα οποία υπέστησαν6. Συχνά
είναι η Ιστορία που θολώνει το πρόσωπο των γεννητόρων και μέσω της
Ιστορίας θα προσπαθήσουν οι ήρωες να το διαβάσουν με καθαρότητα. Η
αποκάλυψη της βαθύτερης αλήθειας των γονιών, η έμμονη κίνηση προς το
παρελθόν, η δύναμη του λόγου και της μαρτυρίας, η ανάγκη της απόκτησης
αναμνήσεων, η δοκιμασία και το τραύμα προσδιορίζουν τους όρους της
πρόσβασης στην επιθυμητή και αναζητούμενη ταυτότητα και συνιστούν το
κοινό υπέδαφος όλων αυτών των κειμένων.
Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι μετά από την αναζήτηση του Άλλου
(του διαφορετικού φυλετικά, πολιτιστικά, κτλ.), που υπήρξε κύριος άξονας
του ελληνικού ιστορικού μυθιστορήματος μετά το 19907, αυτή η ομάδα
των κειμένων συμπλέκεται μεν με την Ιστορία αλλά αναζητά τον ίδιο, τον
εαυτό· παρουσιάζει δε το εξής παράδοξο: ως μορφή του Άλλου εμφανίζεται
ο ίδιος ο πατέρας ή η μητέρα. Οι γονείς των ηρώων, είτε πεθαμένοι είτε
παρόντες, αποτελούν ένα μυστήριο για τα παιδιά τους, καθώς είναι
φιγούρες αμφίσημες, απρόσιτες ή μακρινές. Για τον βασικό ήρωα Παύλο
Γ. στη Μνήμη της πολαρόιντ η πατρική φιγούρα είναι «ανεξιχνίαστη» (212)
και ο ίδιος προς το τέλος δηλώνει: «οι πατεράδες, απ’ ό,τι έδειξε αυτή η

5

6
7

ρημα: το Ελληνικό σταυρόλεξο του Θωμά Σκάσση», υπό δημοσίευση στα πρακτικά της
ΙΒ΄ Επιστημονικής Συνάντησης του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών του
Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.).
Στην εκπνοή της δεκαετίας (Οκτώβριος 2010) κυκλοφόρησαν Τα πορφυρά γέλια του
Μισέλ Φάις και Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ της Μάρως Δούκα. Τα δύο αυτά βιβλία που
δημοσιεύτηκαν μετά την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας θα μπορούσαν να ενταχθούν στην προβληματική της.
Δεν πρόκειται όμως για μυθιστοριοποιημένες βιογραφίες των γονιών των συγγραφέων
(όπως για παράδειγμα το Θέρος, έρως, πόλεμος της Ευγενίας Φακίνου).
Βλ. Βαγγέλης Χατζηβασιλείου, «Η σύγχρονη ελληνική πεζογραφία στο παγκόσμιο
χωριό», Ελευθεροτυπία, «Βιβλιοθήκη», 19-9-2008.

Ανάμεσα στην οικογένεια και την Ιστορία

683

ιστορία, είναι οι άνθρωποι που ξέρουμε λιγότερο απ’ όλους στη ζωή μας»
(366). Ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής στην Εβραία νύφη σκέφτεται: «τα
πράγματα που ήθελα να μάθω για τον πατέρα της [της ερωμένης του]
ήταν ακριβώς εκείνα που δεν γνώριζα για τον δικό μου» (39), «θα έπρεπε
κι εγώ κάτι να της εξομολογηθώ, αλλά ακριβώς εκεί ήταν το πρόβλημα:
Ποιος ήταν πραγματικά ο πατέρας μου;» (86). Για τον ανέκαθεν απόντα και
πεθαμένο πατέρα του ο γιος στο Ελληνικό σταυρόλεξο δεν διαθέτει παρά
μια θολή φωτογραφία που κοιταγμένη από κοντά διαλύει τη μορφή του
(503), ενώ οι αναμνήσεις του είναι τόσο ισχνές που «όσο κι αν προσπαθεί
να το ανακαλέσει, το πρόσωπο του άντρα [του πατέρα] ταξιδεύει πάντα
κάτω από το νερό» (554). Στη Λευκή πετσέτα στο ρινγκ ο ήρωας συνθέτει
μια γενικότερη εικόνα: «η γενιά των πατεράδων μας, με τα στενά σακάκια
και τις μαύρες γραβάτες. Παρόντες μόνο στις φωτογραφίες. Ομιλητικοί
πίσω από κλειστές πόρτες, βουβοί στο πένθος, στη χαρά, στον πόνο. […]
Όσο κι αν προσπαθώ μισές κουβέντες μου έρχονται στο μυαλό, θολές
εικόνες απ’ τα κουρεία της εποχής» (111-112).
Η συλλογική αυτή σιωπή που επισημαίνεται στο παραπάνω απόσπασμα
και η οποία λειτούργησε είτε ως μέσο επιβίωσης σε δύσκολους καιρούς είτε
ως μέσο εθνικής συμφιλίωσης8, βαραίνει ιδιαίτερα τους ήρωες ως στοιχείο
της οικογενειακής τους ιστορίας. Η αυστηρότητα του οικογενειακού
περιβάλλοντος αλλά και η οδύνη της εξομολόγησης9, η αδυναμία, τελικά,
της μετάδοσης του παρελθόντος («Αυτά που ζήσαμε δεν λέγονται»
βεβαιώνει ένα πρόσωπο στο Ελληνικό σταυρόλεξο, 465) στερούν τους
ήρωες από οικογενειακές αφηγήσεις, τους βυθίζουν στην άγνοια και την
απορία και ενεργοποιούν σε μια δεδομένη στιγμή την αναζήτηση.
Η στροφή προς το παρελθόν εκδηλώνεται τόσο πιο ισχυρή όσο οι
ήρωες νιώθουν αμηχανία ή και δυσθυμία σε σχέση με το παρόν τους: με
το επάγγελμά τους, τις ερωτικές τους σχέσεις, την οικογένεια, την ίδια την
εποχή τους10. Τα πρόσωπα αυτά που βιώνουν μια περισσότερο ή λιγότερο
8
9

Όπως επισημαίνεται και στη Μνήμη της πολαρόιντ (231).
Στον πατέρα του Παύλου Γ. δεν άρεσαν οι πολλές κουβέντες: «για τη δουλειά του δεν
μιλούσε στο σπίτι, μα ούτε και για τα παιδικά του χρόνια» (Η μνήμη της πολαρόιντ,
97). «Λίγα πράγματα κάθισες και μου είπες, για τη ζωή σου τίποτα βέβαια, αλλά μερικές φορές μου μιλούσες για τα βιβλία και τις μουσικές σου» λέει η κόρη στον πατέρα
στην Ανάκριση (27). Στη Λευκή πετσέτα στο ρινγκ ο πατέρας αποκαλύπτει στο γιο του
τις πληγές του παρελθόντος μία και μοναδική φορά λίγο πριν πεθάνει.
10 Βλ. ενδεικτικά: «Χθες στο τηλέφωνο παλιοί φίλοι για τα καθιερωμένα συλλυπητήρια.
Οι ίδιες πάντα ρητορικές ερωτήσεις για το χρήμα που δεν αποκτήσαμε, την οικογένεια
που δεν κάναμε, τη ζωή που δεν ζούμε ο ένας μακριά από τον άλλο» (Το θήραμα, 86)·
«Ναι. Έτσι ήταν. Ανήκε σε μια γενιά που πάλευε με την αμφιθυμία σε όλα. Μπερδευόταν εύκολα με τα πρέπει και τα θέλω, με τα δήθεν και τα αυθεντικά. Αγωνιζόταν για
να ισορροπήσει, να διαλέξει» (Η μνήμη της πολαρόιντ, 254)· «το μόνο σοβαρό χρόνιο
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έντονη κρίση ταυτότητας μοιράζονται κι άλλα κοινά χαρακτηριστικά: οι
περισσότεροι άντρες είναι δημοσιογράφοι11 –με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
τη σχέση τους με τη μνήμη, τα ιστορικά γεγονότα και τη γραφή– είναι
μοναχικοί, με οικογενειακή ζωή προβληματική. Το πιο σημαίνον όμως
κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι κανείς δεν έχει παιδιά ούτε φαίνεται
διατεθειμένος να αποκτήσει: «πατεράδες γίνονται οικειοθελώς μόνο όσοι
έχουν αναμνήσεις από καλούς πατεράδες», λέει ο ήρωας στην έγκυο
ερωμένη του στην Εβραία νύφη (147)12. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι και
οι δύο ηρωίδες (στην Εβραία νύφη και στην Ανάκριση) είναι ανορεξικές:
και οι δύο αρνούνται και τιμωρούν το σώμα τους.
Η αναζήτηση του αληθινού προσώπου των γονιών παρουσιάζει ποικίλες
εκδοχές ανάλογα με την κάθε ιστορία: στη Μνήμη της πολαρόιντ ο ήρωας
προσπαθεί να ανακαλύψει τις ρωγμές της συμπαγούς προσωπικότητας
ενός αυστηρού, απαιτητικού, πατέρα αστυνομικού έτσι ώστε να τον
πλησιάσει, να αναλάβει και να αποδεχτεί το πατρικό όνομα13. Στο Θήραμα,
αντιθέτως, ο ήρωας, ενώ προσπαθεί να διαχειριστεί το πένθος του για τη
μητέρα που έχει μόλις πεθάνει, επιχειρεί, συγχρόνως, να βρει κάποιο άλλο
ενοποιητικό στοιχείο της προσωπικότητάς της, διαφορετικό από το μίσος
που ένιωθε η μητέρα για όλους και για όλα (81). Στη Λευκή πετσέτα στο
ρινγκ η έρευνα σε σκοτεινές σελίδες του παρελθόντος οδηγεί τον ήρωα σε
άγνωστες πτυχές της ιστορίας της ίδιας του της οικογένειας. Στην Εβραία
νύφη έχουμε μια διπλή αναζήτηση, του ήρωα που επιχειρεί να αποκτήσει
μια στοιχειώδη γνώση της ζωής ενός ακατανόητου πατέρα και της ηρωίδας
που προσπαθεί να συμπληρώσει με στοιχεία την ήδη γνωστή ιστορία ενός
ιδιαιτέρως απεχθούς πατέρα με την ελπίδα ίσως μιας αθώωσης. Στην
Ανάκριση η κόρη αναζητά με μανία και διεκδικεί με βασανιστικό τρόπο ένα
κομμάτι μνήμης που ο πατέρας κρατά δικό του. Στο Ελληνικό σταυρόλεξο
νόσημα που με βασανίζει εδώ και καιρό είναι η ίδια μου η ζωή» (Λευκή πετσέτα στο
ρινγκ, 160).
11 Εκτός από τον ήρωα στο Άλλο μισό μου πορτοκάλι.
12 Βλ. και τον Παύλο Γ. στη Μνήμη της πολαρόιντ που «δεν μπορούσε να φανταστεί τον
εαυτό του με παιδί και σύζυγο» (124) ή τον αφηγητή στη Λευκή πετσέτα στο ρινγκ (132).
Το χαρακτηριστικό αυτό δεν σχετίζεται βέβαια με τη γνωστή ιδέα του Μ. Κούντερα
σύμφωνα με την οποία οι μυθιστορηματικοί ήρωες δεν έχουν παιδιά, αλλά περισσότερο
με μια προβληματική ενηλικίωση. Βλ. το σχόλιο του Στ. Ζουμπουλάκη για τους δύο
ήρωες της Εβραίας νύφης: «πράγματι δεν έχουν μεγαλώσει, αφού η ενηλικίωση προϋποθέτει ότι έχεις λύσει, με οποιονδήποτε τρόπο, τους λογαριασμούς με τους γεννήτορες» («Το αδύνατο πένθος», Νέα Εστία, τχ. 1829, Ιανουάριος 2010, σ. 152).
13 Είναι ενδεικτικό ότι οι αναφορές στο πατρικό όνομα του Παύλου Γ. πυκνώνουν προς το
τέλος του μυθιστορήματος. Επίσης είναι ενδιαφέρον πώς ο ίδιος ο Παύλος Γ. αποκρυπτογραφεί τη συμπεριφορά του Δομνάκη, ενός από τους ήρωες του πολυπρόσωπου
αυτού μυθιστορήματος, ο οποίος φαίνεται να σκέφτεται για τον Παύλο ότι «ένας
άντρας που φέρει το όνομα του πατέρα του πρέπει και να το κερδίσει» (257).
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ο ήρωας προσπαθεί να καλύψει το κενό της απουσίας του πατέρα με
διάφορους τρόπους, να «ανασυνθέσει τη βιωμένη ιστορία του ανθρώπου
που τον γέννησε, αλλά τον άφησε άκτιστο από λόγια» (524). Στο Άλλο
μισό μου πορτοκάλι, ένα μυθιστόρημα που λειτουργεί αντιστικτικά προς τα
υπόλοιπα, η ιστορία του πατέρα έχει ολοκληρωθεί, γι’ αυτό και οι γιοι του
μπορούν όχι μόνο να τη διηγηθούν αλλά και να τη συνεχίσουν.
Η έρευνα αυτή είτε είναι εξαρχής συνειδητή είτε συνειδητοποιείται από
τον ήρωα αργότερα, μοιάζει με τη λύση ενός αινίγματος αφού τα μέσα, τα
ίχνη, οι μίτοι που οδηγούν στη φιγούρα του γεννήτορα είναι ελάχιστα: ένα
πατρικό αρχείο που μοιάζει με γρίφο στη Μνήμη της πολαρόιντ, μια φωτογραφία στο Θήραμα, ένας κίτρινος φάκελος με έγγραφα που παραδίδεται
στον ήρωα στο Ελληνικό σταυρόλεξο. Είναι ενδεικτική η σκηνή στο τελευταίο αυτό μυθιστόρημα όπου η μελέτη των εγγράφων του αρχείου που ο
ήρωας αποφασίζει να ανοίξει ταυτίζεται με την κατασκευή «ενός φανταστικού αλλά τόσο υπαρκτού σπιτιού, χτισμένου από λέξεις αληθινές, γραμμένες σε χαρτί και υπογραμμένες από χέρι» (511). Η σημασία και η συχνότητα των μνημονικών αντικειμένων (φωτογραφίες, έγγραφα κτλ.) σε αυτά
τα κείμενα οφείλονται στην ιδιότητά τους να συνιστούν ένα εξωτερικό
ιστορικό ντοκουμέντο αλλά και να κινητοποιούν μια προσωπική, εσωτερική διαδικασία που είναι η μνήμη.
Η μνήμη αποτελεί το μέγα ζητούμενο για τους ήρωες· διότι οι αναμνήσεις τους είναι είτε ανύπαρκτες είτε επώδυνες είτε ελλιπείς, ανεπαρκείς:
«προσπαθώ να συνταιριάξω με τη βοήθεια της φαντασίας μια χούφτα
κατακερματισμένες αναμνήσεις. Ασήμαντες αναμνήσεις που επανέρχονται
βασανιστικά. Το ζήτημα όμως είναι ότι δεν έχω άλλες» (Εβραία νύφη,
64). Περισσότερο από τη νοσταλγική ή την αθέλητη μνήμη (mémoire
involontaire) η μνήμη που κυριαρχεί σε αυτά τα κείμενα είναι η συνειδητή·
οι περισσότεροι ήρωες προσπαθούν με επιμονή να θυμηθούν έστω κι αν
αυτό συνιστά μια διαδικασία επίπονη, έστω και αν οδηγεί σε μια γνώση
οδυνηρή: «γιατί η λήθη είχε αρχίσει να διαλύεται σαν το πρωινό πούσι
που καλύπτει τις βουνοπλαγιές. Γιατί ήθελε να θυμηθεί. Γιατί θυμόταν»
διαβάζουμε στο Ελληνικό σταυρόλεξο (480)· και στη Μνήμη της πολαρόιντ
ακούγεται προς το τέλος του κειμένου: «είμαστε εδώ επειδή ανήκουμε όλοι
στο είδος των ανθρώπων που δεν τους αρέσει να ξεχνούν» (298).
Οι ήρωες καταφεύγουν συγχρόνως στη συλλογική μνήμη, στον δημόσιο
λόγο: στο Ελληνικό σταυρόλεξο, μυθιστόρημα που περιστρέφεται γύρω
από τη σχέση λέξεων και πραγμάτων, η αρχική ώθηση της έρευνας δίνεται
στον ήρωα μια στιγμή που παρακολουθώντας ένα ιστορικο-φιλολογικό
συνέδριο μάλλον πληκτικό αρχικά, ξαφνικά «οι λέξεις πύκνωσαν κι έγιναν
βροχή και αυτός άρχισε να αναπνέει τη μυρωδιά που το ιστορικό υπέδαφος
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ανέδιδε καθώς αρδευόταν από τη γλώσσα. Οι λέξεις ήταν γνωστές. […]
Λέξεις κοινότοπες, αλλοιωμένες, ακυρωμένες από τη χρήση, που όμως
τώρα αντλούσαν ζωντάνια από την υπόγεια φλέβα της Ιστορίας, από
το καινούργιο παλιό νόημα: ένα εκτελεστικό που δεν αναφερόταν σε
κομματικό όργανο, μια παρανομία άσχετη με παρκάρισμα ή φοροδιαφυγή,
ένας φάκελος που δεν προοριζόταν για το ταχυδρομείο, μια ασφάλεια
χωρίς κλάδους πυρός, ζωής και ατυχημάτων και μια δήλωση που δεν έγινε
από κανέναν προπονητή ποδοσφαίρου, τον παρέσυραν στη δίνη της ζωής
μιας άλλης γενιάς: της γενιάς του πατέρα» (68). Η αποκάλυψη αυτή, ένα
είδος επιφάνειας, θα οδηγήσει τον ήρωα σε μια πυρετώδη αναζήτηση του
παρελθόντος· γίνεται ένας ‘αρχαιολόγος λέξεων’ που μαζεύει υλικό από το
δημόσιο και ιδιωτικό λόγο για να κτίσει την πατρική μορφή.
Εκτός από το δημόσιο καταγεγραμμένο λόγο, ουσιαστικό μέσο για να
προχωρήσουν οι ήρωες στην έρευνα είναι οι μικροϊστορίες που διαφορετικά
πρόσωπα αφηγούνται. Τα περισσότερα κείμενα που εξετάζουμε συντίθενται
πρωτίστως από τις φωνές πολλών προσώπων, από τις ζωές των άλλων.
Μέσα από το πλέγμα των λόγων, ενός προσωπικού-αυτοβιογραφικού
λόγου (ημερολόγια, σημειώσεις, γράμματα, συνεντεύξεις, μαρτυρίες) και
ενός δημόσιου, δημιουργείται το υπέδαφος για να μπορέσει να υπάρξει
και η φωνή του ήρωα, για να σχηματιστεί η ιστορία και η ταυτότητα του
ενός μέσα από το λόγο των πολλών. Μέσα από την αλληλεπίδραση των
λόγων προκύπτει μια καινούργια γνώση και θεώρηση του παρελθόντος
και των προσώπων του· κάποτε κι ένα ηθικό χρέος του ήρωα-αφηγητή να
διασώσει τις μαρτυρίες, να γίνει το μέσο για να ακουστεί το παρελθόν: «να
αποκαταστήσω ολάκερες παρουσίες, πρόσωπα που έχασαν τη φωνή τους
πολύ πριν γεννηθώ και τώρα θέλουν από μένα να αφηγηθούν τη μοίρα
τους» (Λευκή πετσέτα στο ρινγκ, 93).
Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τα εξής όσον
αφορά την παρουσία της Ιστορίας στη μυθοπλασία: οι συγγραφείς, γεννημένοι ανάμεσα στο 1950 και το 1970, περιγράφουν γεγονότα που έζησε η
προηγούμενη από αυτούς γενιά, η γενιά των γονιών τους14. Με ποικίλες
τεχνικές, τα κείμενα που εξετάζουμε καταφέρνουν να εντάξουν στο παρόν
της αφήγησης γεγονότα της μεταπολεμικής μας Ιστορίας, τα οποία συνήθως μέσα στο κείμενο συγκεντρώνονται σε χρονικές ζώνες: την περίοδο
του ’40-’5015 (συμβάντα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, της Αντίστασης,
των Δεκεμβριανών, του Εμφυλίου), τα χρόνια από το 1970 μέχρι τη δεκαετία του ’90 (δικτατορία, μεταπολίτευση και άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην
14 Η Ελισάβετ Κοτζιά στο άρθρο της «το Τραυματικό παρελθόν» (Καθημερινή, 13-122009) αναφέρει κάποιους πιθανούς λόγους για την τάση αυτή.
15 Στο Άλλο μισό μου πορτοκάλι η ιστορία ξεκινά από τη δικτατορία του Μεταξά το 1936.
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εξουσία), ενώ το παρόν της αφήγησης κάποτε είναι ένα χρονικό σημείο
πολύ κοντά μας, όπως στην Εβραία νύφη όπου εντάσσονται στη μυθοπλασία οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2008.
Η δεκαετία του ’40, εξαιρετικά παρούσα σήμερα τόσο στις ιστορικές
σπουδές όσο και στη λογοτεχνία, εμφανίζεται ως το σκοτεινό παρελθόν που
πρέπει να αποκρυπτογραφηθεί και κάποια από τα κείμενα που εξετάζουμε
μπορούν να διαβαστούν ως η τελευταία εκδοχή της πεζογραφίας του
Εμφυλίου16. Βρισκόμαστε βέβαια μακριά από την παλιά μείζονα αφήγηση
της Αριστεράς έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε σε παλαιότερα κείμενα
αφού εδώ παρουσιάζονται ζοφερές πλευρές της ιστορίας της καθώς και
ο αγώνας επιβίωσης των ηττημένων17. Είναι ενδεικτικό ότι η ίδια ιδέα
εκφράζεται σε δύο μυθιστορήματα: στη Μνήμη της πολαρόιντ κάποιος
γόνος αριστερών αποκαλύπτει: «τρομάζουμε στον ύπνο μας για το τι θα
είχαμε πάθει αν είχαν κερδίσει οι γονείς μας στον Εμφύλιο» (94). Και ο
πατέρας στην Ανάκριση σκέφτεται: «δεν θα πω ‘ευτυχώς που χάσαμε τότε’
που είναι η ωμή αλήθεια» (111).
Οι συγγραφείς αν και συνήθως δηλώνουν τις ιστορικές και άλλες
πηγές τους18 ωστόσο δεν επιδιώκουν καμία πανοραμική αναπαράσταση
της Ιστορίας. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι πώς τα άτομα αντιδρούν σε
συγκεκριμένα ιστορικά και κάποτε ακραία γεγονότα, πώς φέρουν το βάρος
του παρελθόντος. Έτσι, τα κείμενα αυτά δεν επιχειρούν να συνθέσουν
μια πιστή συνολική αναπαράσταση της Ιστορίας αλλά να αποδώσουν
τη βιωμένη πραγματικότητα όπως και την πραγματικότητα που γίνεται
λόγος, μαρτυρία. Λειτουργούν έτσι ως ένας ‘χώρος μνήμης’, ως ένας
16 Βλ. τις παρατηρήσεις της Ε. Κοτζιά για την Ανάκριση: η νουβέλα του Μαγκλίνη,
σύμφωνα με την κριτικό, αίρει «την τόσο παράδοξη, ολοκληρωτική σχεδόν, ασυνέχεια που σημειώνεται ανάμεσα στη σημερινή λογοτεχνική παραγωγή και στην αμέσως
προγενέστερη πολιτική πεζογραφία των Φραγκιά, Κοτζιά, Κάσδαγλη, Βαλτινού και
Αλεξάνδρου» («Ο σωματικός πόνος», Η Καθημερινή, 2-11-2008). Αξίζει να σημειωθεί ότι η προμετωπίδα της Λευκής πετσέτας στο ρινγκ είναι από το Κιβώτιο του Άρη
Αλεξάνδρου ενώ το incipit του Θηράματος παραπέμπει στην Αρραβωνιαστικιά του
Αχιλλέα της Άλκης Ζέη και ο τίτλος υπαινίσσεται ίσως τον Ιαγουάρο του Αλέξανδρου
Κοτζιά.
17 Χωρίς να εκλείπει πάντα και ένα ηθικό προβάδισμα της Αριστεράς, βλ. πχ. το πλασματικό πρόσωπο του θείου Γιώργη στη Μνήμη της πολαρόιντ.
Βλ. και το πρόσφατο σχόλιο του Β. Χατζηβασιλείου: «οι νεότεροι συγγραφείς θα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν τον Εμφύλιο όχι ως ζεστό και ξέχειλο αίμα, αλλά ως τετελεσμένη Ιστορία, ανακινώντας μονόδρομα φωτισμένες ή και εντελώς αποσιωπημένες
όψεις του: όψεις που θα αναδείξουν τη διπλή ιστορική του αλήθεια αλλά και θα μιλήσουν εμμέσως πλην σαφώς για προβλήματα του παρόντος», («Ο Εμφύλιος στοιχειώνει
το μυθιστόρημα», Ελευθεροτυπία, «Βιβλιοθήκη», 30-10-2010).
18 Ο Ν. Δαββέτας (στην Εβραία νύφη), η Μ. Πολιτοπούλου, ο Η. Μαγκλίνης στο τέλος
των κειμένων τους, ενώ ο Θ. Σκάσσης μέσα στο ίδιο το λογοτεχνικό κείμενο.
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χώρος συνύπαρξης ετερόκλιτων λόγων μέσω των οποίων εξασφαλίζεται
πρόσβαση στο παρελθόν. Αυτή η πρόσβαση στα ιστορικά γεγονότα μέσω
του γραπτού λόγου αλλά κυρίως της προφορικής μαρτυρίας συνεπάγεται
μια γνώση ελλιπή ίσως και ανολοκλήρωτη, υποκειμενική και μερική, γνώση
όμως που περικλείει δραματική ένταση και πόνο, ο οποίος φτάνει μέχρι το
παρόν: «Ζωές απόντων προσπάθησα να ζήσω. Τίποτα το ολοκληρωμένο
[…] Φωνές που ξεχύνονται με βιάση ανατρέποντας το παρελθόν μου και
φωνές μακρόσυρτες, αργές που τις αισθάνομαι να με πιέζουν στο στήθος»
συλλογίζεται ο αφηγητής στο Λευκή πετσέτα στο ρινγκ (194).
Ακριβώς επειδή η μνήμη είναι επώδυνη, ακριβώς επειδή συνδέεται με
την κατασκευή τόσο της ατομικής όσο και της συλλογικής ταυτότητας,
κάποτε ξεθωριάζει όπως μια παλιά φωτογραφία πολαρόιντ ή παραποιεί το
παρελθόν. Η μαρτυρία από τη μια μπορεί να εγγυηθεί την αυθεντικότητα,
από την άλλη να αλλοιώσει τη μνήμη και την Ιστορία. Στη Λευκή πετσέτα
στο ρινγκ, μυθιστόρημα που έχει ως κεντρικό θέμα τη μνήμη, ο αφηγητής
αναρωτιέται γιατί όλοι φοβούνται να θυμηθούν, γιατί «η μνήμη αρνείται
να εμφανίσει στα σκοτεινά υγρά της κάποιες φωτογραφίες» (112). Χωρίς
να γνωρίζουν το παρελθόν, οι ήρωες το νιώθουν ως μια αδιαφιλονίκητη
παρουσία στο παρόν τους, σαν «μια μυρωδιά που ακολουθείς και με
κλειστά τα μάτια» (Το θήραμα, 72) και, τέλος, ακολουθώντας τα ίχνη του
(φωτογραφίες, γεύσεις, μαρτυρίες και κείμενα) συνειδητοποιούν ότι δεν
μπορούν να απεμπλακούν από ένα παρελθόν που «δεν τελειώνει ποτέ»
(Λευκή πετσέτα στο ρινγκ, 120). Μια λέξη που επανέρχεται είναι η λέξη
«κληρονομιά»19 –κι αυτή της γενιάς του πατέρα είναι βαριά. Η ιστορία
την οποία ψάχνουν οι ήρωες, η ιστορία στην οποία θέλουν να μπουν είναι
οδυνηρή20.
Πόσο πιθανή εμφανίζεται λοιπόν η συμφιλίωση με το παρελθόν μετά
την ολοκλήρωση ή έστω την προσέγγιση της οικογενειακής ιστορίας;
Πόσο εύκολο είναι να συμφιλιωθείς με έναν πατέρα απόντα (στο
Ελληνικό σταυρόλεξο), με κάποιον που σου προκαλεί ντροπή, με μια
μητέρα ακατανόητη και αντιπαθητική σε όλους (στο Θήραμα)21, με έναν
19 Τίτλος κεφαλαίου στη Μνήμη της πολαρόιντ (213) και στην Εβραία νύφη (40), τίτλος
του δεύτερου μέρους στο Θήραμα.
20 Η ανάγκη της δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης αφήγησης για το παρελθόν είναι
επιτακτική για τους ήρωες: «Ήθελε κάποιος να του διηγηθεί, να τον βοηθήσει να βάλει
σε τάξη το χάος με το μόνο μέσο που υπάρχει: το λόγο. Έτσι θα ξυπνούσε μέσα σε πράγματα που δεν έζησε, αλλά πια θα τα θυμόταν» (Ελληνικό σταυρόλεξο, 547).
21 «Ντρεπόμουνα γι’ αυτά που έλεγε, που έκανε, που πίστευε, ντρεπόμουνα για το πώς
ντυνότανε, γέλαγε ή έκλαιγε. Μικρότερος έλεγα στους συμμαθητές μου ότι μάλλον με
είχε απαγάγει από την πραγματική μου οικογένεια. Στην καλύτερη περίπτωση πως με
είχε υιοθετήσει» αναλογίζεται ο γιος (88). Βλ. επίσης και στη Μνήμη της πολαρόιντ το
επεισόδιο της νύχτας του Πολυτεχνείου (212).
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πατέρα αστυνομικό (στη Μνήμη της πολαρόιντ), με έναν πατέρα που
έχει υπογράψει για να φύγει από τα νησιά της εξορίας22, με έναν πατέρα
«ελαττωματική βίδα», καταχρεωμένο χαρτοπαίκτη, «έναν τυχοδιώκτη,
ικανό πάντα για το καλύτερο και το χειρότερο» (στην Εβραία νύφη, 65), με
έναν πατέρα δωσίλογο και κάθαρμα (στην Εβραία νύφη)23;
Το τέλος του κάθε κειμένου σηματοδοτεί διαφορετικά σημεία επαφής,
γνώσης και συμφιλίωσης γεννητόρων και παιδιών. Στη Μνήμη της
πολαρόιντ, η απάντηση στο ερώτημα του Παύλου Γ. «λες να έρθει η ώρα
που θα είμαι κι εγώ περήφανος για τον πατέρα μου; Εγώ, ο γιος ενός
μπάτσου;» (373) είναι μάλλον θετική, αφού η αμφιθυμία και ντροπή του
ήρωα απέναντί του σταδιακά αμβλύνεται24. Αν αυτό πραγματοποιείται στο
τέλος μιας μεγάλης έρευνας, στο Θήραμα ο γιος αγγίζει την αλήθεια της
μητέρας του ακαριαία θα λέγαμε, μέσα από μια φωτογραφία, ένα είδος
ελάχιστου αρχείου, μια «απροσδόκητη κληρονομιά» (112). Η εικόνα της
μητέρας να διαδηλώνει κατά των Γερμανών αποτελεί τη μοναδική στιγμή
μεγαλείου της, όταν αυτή συναντήθηκε με την Ιστορία, έλαμψε για λίγο και
στη συνέχεια έσβησε για όλη την υπόλοιπη ζωή της. Από την επιφάνεια που
έχει ο γιος στην έξοδο του μυθιστορήματος –όταν αντικρίζει τη μητέρα του
ως μικρό κορίτσι– φαίνεται ότι αυτή η στιγμή μεγαλείου θα μπορούσε να
αντισταθμίσει τη διάρκεια μιας ζωής που ήταν «μια φάρσα, μια ασήμαντη
παρένθεση, ένα διαρκές ‘πάρε δώσε’ δίχως ίχνος αξιοπρέπειας»25.
22 Και στα τρία κείμενα της τριλογίας του Ν. Δαββέτα ο πατέρας έχει περάσει από τα
νησιά της εξορίας: στο Θήραμα η μητέρα θεωρεί ότι ο άντρας της υπέγραψε «για να
θάψει τον αδελφό του» (27), στη Λευκή πετσέτα στο ρινγκ ο ίδιος ο πατέρας εκμυστηρεύεται στο γιο ότι υπέγραψε «για μια γυναίκα» (118), ενώ στην Εβραία νύφη ο πατέρας
στέλνεται φαντάρος «συστημένος» στη Μακρόνησο (195).
23 Ο «γερμανόφιλος, παρακρατικός, αιμομίκτης» πατέρας, «ο απόλυτα κακός», όπως
επισημαίνει η Μ. Θεοδοσοπούλου («Το αμάρτημα του πατρός μου», Ελευθεροτυπία,
«Βιβλιοθήκη», 9-4-2010) υπήρξε υπάλληλος των Γερμανών, διορίστηκε στην Υπηρεσία
Διαχειρίσεως Εβραϊκών Περιουσίων, απέκτησε τεράστια περιουσία, αναμείχθηκε στα
γεγονότα της δολοφονίας Λαμπράκη, χρημάτισε σε διάφορα πόστα στη Δικτατορία και
στο τέλος έγινε και ‘αντιστασιακός’. Πβ. και την ένσταση του Στ. Ζουμπουλάκη για τη
σκιαγράφηση αυτού του πατέρα ενδεικτική της τάσης να παρουσιάζονται οι φασίστες
ως «σεξουαλικά διεστραμμένοι, αιμομίκτες, ψυχοπαθολογικά τέρατα» («Το αδύνατο
πένθος», ό.π., σ. 152).
24 Στο μυθιστόρημα η εικόνα του αμίλητου αυστηρού αστυνομικού αντικαθίσταται σταδιακά με κάποιον που «γνώριζε και από ανθρώπους και από δικαιοσύνη και από πολιτική»
(337), έναν «σπουδαίο άνθρωπο» (252). Η Βενετία Αποστολίδου θεωρεί ότι γενικότερα το μυθιστόρημα κινείται προς την υπέρβαση των παθών και την με κάθε δυνατό
μέσο επούλωση των πληγών του παρελθόντος μπλέκοντας τα τραύματα αριστερών και
δεξιών (βλ. Τραύμα και Μνήμη. Η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων, Πόλις, 2010,
σ. 126, 129).
25 Η Ιστορία είναι που προσδίδει στο πρόσωπο της μητέρας στο Θήραμα τη μοναδική
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Μια παρόμοια κατάργηση του χρόνου, μια στιγμιαία συνύπαρξη του
παρελθόντος και του παρόντος συντελείται και στην έξοδο της νουβέλας
Η ανάκριση, όταν ο πατέρας, γυμνός απέναντι στον καθρέπτη του, βλέπει
ξαφνικά την κόρη του ως μικρό κορίτσι να τον κοιτάζει. Μέσα από το
γεφύρωμα των χρόνων σηματοδοτείται μια άλλη σχέση με το παρελθόν,
καθώς και μια διαφορετική σχέση ανάμεσα σε πατέρα και κόρη.
Στο Ελληνικό σταυρόλεξο έχουμε την αντίστροφη κίνηση: όχι την
εισχώρηση του παρελθόντος στο παρόν αλλά την επιστροφή στο παρελθόν·
ο ήρωας κατορθώνει να σχηματίσει τη μορφή του πατέρα και να θυμηθεί
«μια στιγμή βιωμένης ζωής με τον πατέρα»26, μια και μοναδική φράση του,
μια ερώτηση που του απευθύνει όταν είναι μικρό παιδί· οι λέξεις του πατέρα
τον εντάσσουν σε μια κοινή ιστορία με αυτόν. Η διαδρομή του ήρωα στο
μυθιστόρημα αυτό μοιάζει ως μια μυθιστορηματική εκδοχή του στίχου του
Ρενέ Σαρ: το να ζεις, είναι να προσπαθείς πεισματικά να ολοκληρώσεις μια
ανάμνηση27· λίγο μετά το σχηματισμό αυτής της ανάμνησης, ο ήρωας θα
πεθάνει ξαφνικά.
Στη Λευκή πετσέτα στο ρινγκ το τέλος είναι αμφίρροπο: από τη μια ο
ήρωας αισθάνεται ότι το παρελθόν τον ξεπερνά, από την άλλη ο τελευταίος
διάλογός του με την ερωμένη του φαίνεται ότι κλείνει εκκρεμότητες του
παρελθόντος και σηματοδοτεί μια κίνηση προς το μέλλον28. Στην Εβραία
νύφη δεν υπάρχει συμφιλίωση με τους γεννήτορες: για τη μεν ηρωίδα, η
στροφή προς το παρελθόν οδηγεί στο θάνατο, ενώ ο ήρωας τη στιγμή
που η πατρική γη κυριολεκτικά καίγεται, συνειδητοποιεί ότι αδυνατεί να
θρηνήσει τους πεθαμένους γονείς του.
Στο Άλλο μισό μου πορτοκάλι ο γιος, απόλυτα δέσμιος της οικογενειακής ιστορίας, θα οδηγηθεί στην τρομοκρατία· το ‘άλλο μισό πορτοκάλι’
που τοποθετεί στο στόμα των θυμάτων (253) είναι αυτό που μοιραζόταν
ταυτότητα που μπόρεσε να ανακαλύψει ο αφηγητής. Η νουβέλα αποτελείται από δύο
μέρη που συνιστούν δύο διαφορετικές πρωτοπρόσωπες αφηγήσεις, τον ακατάσχετο
λόγο της μητέρας που εκφωνείται γύρω στο 1981 αλλά αναφέρεται στα περασμένα
χρόνια, ιδιαίτερα στις δεκαετίες 1940 και 1950 (α΄ μέρος) και το λόγο του γιου που
εκφωνείται οκτώ χρόνια αργότερα κι όπου εκφράζονται το πένθος αλλά και τα αμφίσημα συναισθήματά του μετά το θάνατο της μητέρας (β΄ μέρος). Οι δύο λόγοι μοιάζουν
ασύμπτωτοι, αλλά η τελική σκηνή, μέσω της φωτογραφίας και της επιφάνειας, μοιάζει
σαν μια φευγαλέα συνάντηση των δύο προσώπων. Η Λίνα Πανταλέων μιλάει για μεταμέλεια του γιου, «Τρεις γενιές μέσα», Νέα Εστία, τχ. 1830, Φεβρουάριος 2010, σ. 371.
26 Θανάσης Χατζόπουλος, «Τα πούσια της Ιστορίας και της γλώσσας (Μια προσωπική
λύση για το Ελληνικό σταυρόλεξο του Θωμά Σκάσση)», Νέα Εστία, τχ. 1726, Σεπτέμβριος 2000, σ. 354.
27 Vivre, c’ est s’ obstiner d’ achever un souvenir (René Char, La Parole en archipel, Gallimard, Παρίσι, 1962, σ. 84).
28 Η Χαρούλα, ματαιωμένο ειδύλλιο από την εποχή της εφηβείας, είναι η κόρη του
τροτσκιστή τη δολοφονία του οποίου ερευνά ο ήρωας.
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με τον πατέρα29 και τη στιγμή των φόνων, ο γιος υπενθυμίζει αλλά και
συμπληρώνει την ιστορία του γεννήτορά του ο οποίος είχε πει στο βασανιστή του «σου υπόσχομαι να σηκωθώ απ’ το μνήμα μου και να σε σκοτώσω»
(142), χωρίς όμως να την κλείνει· η ιστορία μίσους, όπως δείχνει η τελευταία φράση του μυθιστορήματος παραμένει ανοιχτή.
Στην Ανάκριση ο πατέρας συμπεραίνει: «για εκείνη [την κόρη του]
ήμουν κι εγώ ένα φάντασμα, ένας εφιάλτης, όπως εφιάλτης ήταν ο πατέρας μου για μένα» (113). Η ιστορία των γεννητόρων αλλά και η Ιστορία
βιώνονται ως ένα τραύμα που κληρονομείται, όχι πάντα μεταφορικά. Στη
Μνήμη της πολαρόιντ η αρχική φωτογραφία με τα βασανισμένα από τη
φάλαγγα πόδια δίνει το στίγμα όλης της πλοκής, που θα φέρει στην επιφάνεια σώματα καταπονημένα και κακοποιημένα, ενώ τα βασανιστήρια που
υφίσταται ο πατέρας στο Άλλο μισό μου πορτοκάλι θα οδηγήσουν σε αυτά
που ο γιος υποβάλλει τα θύματά του. Η φθορά αγγίζει και τους ήρωες του
παρόντος όπως τον αφηγητή στη Λευκή πετσέτα στο ρινγκ, και φυσικά τα
σώματα των δύο ηρωίδων στην Εβραία νύφη και την Ανάκριση. Οι δύο
ηρωίδες που υποφέρουν όπως είπαμε από ανορεξία, αποτυπώνουν στο
σώμα τους την ιστορία του πατέρα30, πάντα ταυτιζόμενες με το θύμα της
κάθε ιστορίας: στην Εβραία νύφη η ηρωίδα ταυτίζεται με τους Εβραίους,
θύματα του πατέρα της και στην Ανάκριση η ηρωίδα ταυτίζεται με τον ίδιο
τον πατέρα της, θύμα των ΕΑΤ-ΕΣΑ στη Δικτατορία. Το «άπτερο» σώμα
της πρώτης τείνει προς την εξαφάνιση και φτάνει μέχρι το θάνατο, ενώ το
εκούσια βασανισμένο σώμα της δεύτερης επαναφέρει ολοένα ενώπιον του
πατέρα το παρελθόν του. Ένα παρελθόν που η ίδια θέλει να οικειοποιηθεί,
ενώ ο πατέρας να απωθήσει.
Αν η Ιστορία «πέφτει πάνω σου και σε πλακώνει»31, είναι αναμενόμενη
η έλλειψη ηρωισμού που υπάρχει σε αυτά τα κείμενα, εκτός ίσως από τον
ηρωισμό της αυτοσυντήρησης (μότο του Θηράματος). Οι γονείς των ιστοριών αυτών συνήθως είναι επιζώντες, άνθρωποι που επιβίωσαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Εξάλλου, η αναψηλάφηση του παρελθόντος
κάποτε οδηγεί στην υποχώρηση των ηρώων. Στη Μνήμη της πολαρόιντ ο
29 Ήρωας και πατέρας έχουν το ίδιο όνομα. Το μοτίβο της ταύτισης πατέρα-γιου είναι
εμφανές και στα υπόλοιπα κείμενα, ιδιαίτερα στο Ελληνικό σταυρόλεξο αλλά και
στην Εβραία νύφη, ενώ το στοιχείο της αιμομιξίας πατέρα και κόρης συναντάται στην
Ανάκριση (σε φαντασιακό επίπεδο) και στην Εβραία νύφη.
30 Ο Δημοσθένης Κούρτοβικ μιλά για τη «σωματοποιημένη σχέση» ανάμεσα στον πατέρα
και την κόρη καθώς και για την αναπαραγωγή του μαρτυρίου του πατέρα από την κόρη
ως μια οφειλή, ως μια «παρατεινόμενη εκκρεμότητα […] που περιμένει αυτό που θα της
δώσει νόημα» («Η κληρονομιά του πόνου», Τα Νέα, «Βιβλιοδρόμιο», 6-12-2008).
31 Φράση ενός ήρωα στο μυθιστόρημα Απόψε δεν έχουμε φίλους της Σοφίας Νικολαΐδου
(2010), πολύ κοντινό στη θεματική με αυτά που εξετάζουμε.
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Παύλος Γ. αποσύρεται και αφήνει κάποια κομμάτια της ιστορίας που ερευνά
σκοτεινά, ενώ Η λευκή πετσέτα στο ρινγκ που αφήνει ο ήρωας αποτελεί
το σημάδι ολοκληρωτικής ήττας του «στη μετωπική του σύγκρουση με το
παρελθόν» (187)32. Έτσι, η σχέση με τη φλέγουσα τραυματική Ιστορία γίνεται μια μάχη από την οποία οι ήρωες συχνά αποσύρονται. Αυτή η υπαρξιακή σχέση με το ιστορικό παρελθόν συνιστά ένα από τα πιο ενδιαφέροντα
στοιχεία των μυθιστορημάτων που εξετάζονται.
Η καταβύθιση στο ατομικό και συλλογικό παρελθόν θα εξελιχθεί για
τους ήρωες σε μια μαθητεία στην απώλεια, την ήττα, το μίσος και τη
φρίκη της Ιστορίας κι έτσι, κατά ένα τρόπο, τα κείμενα αυτά προβάλλουν
ως αντίστροφα μυθιστορήματα μαθητείας· ο ήρωας που δεν είναι πλέον
νεαρός στρέφεται όχι προς το μέλλον αλλά προς το παρελθόν, προσπαθώντας να φέρει εις πέρας μια πολλαπλή έρευνα-δοκιμασία: αναζήτηση της
ταυτότητάς του, της Ιστορίας, κάποτε και της ίδιας της λογοτεχνίας, αφού
συχνά ο ερευνητής στο πλαίσιο της μυθιστορηματικής ιστορίας εξελίσσεται σε συγγραφέα.
Θα μπορούσαμε, συμπερασματικά, να πούμε ότι τα κείμενα αυτά
που μιλούν για ένα παρόν αμήχανο και αβέβαιο και σκιαγραφούν ήρωες
στραμμένους και κάποτε προσκολλημένους στο παρελθόν, ιχνογραφούν
τη διαπλοκή ανάμεσα στα δύο χρονικά επίπεδα, το παρόν και το παρελθόν, όπως ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό και θέτουν με οξύτητα το
ζήτημα της μεταβίβασης της ιστορικής μνήμης, της διαχείρισης της οικογενειακής ιστορίας, της έστω και όψιμης ενηλικίωσης των ηρώων. Αντιμέτωποι με τη σιωπή, τις ελλιπείς αναμνήσεις, τα λιγοστά στοιχεία, το βάρος
της Ιστορίας, οι ήρωες ψάχνουν το τόσο κοντινό και το τόσο μακρινό, το
τόσο αγαπημένο αλλά και ταυτόχρονα απεχθές πρόσωπο του γεννήτορα
ακριβώς για να μπορέσουν να σταθούν απέναντί του και να γίνουν κάποιοι
Άλλοι, δηλαδή να βρουν τον εαυτό τους.

•

32 Λ. Πανταλέων, ό.π., σ. 360.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ιστορία και μυθοπλασία:
Τραυματικές ταυτότητες

Άτομα και πρόσωπα:
το ζήτημα της ταυτότητας στον Λοιμό του Αντρέα Φραγκιά
Κατερίνα Καρατάσου

Η κριτική προσεγγίζοντας τον Λοιμό (1972) έχει θέσει μια σειρά σημαντικών ερωτημάτων: της αφηγηματικής οικονομίας του, ιδίως της ταυτότητας που διεκδικεί ο αφηγητής για τον ίδιο1 και τους χαρακτήρες2 που
κατοικούν τον τόπο του Λοιμού και της εκδοχής αφηγηματικότητας την
οποία επεξεργάζεται μυθιστορηματικά3. Στην παρούσα εργασία επανερχόμαστε σε ορισμένα από αυτά, εστιάζοντας ερμηνευτικά στην αφηγηματική
οικονομία του έργου και αξιοποιώντας αναλυτικά έννοιες από το έργο του
Μ. Φουκώ σχετικά με την εξουσία, το άτομο και τη μοναδοποίηση στις
πειθαρχικές κοινωνίες4.
1

2

3

4

Βλ. ενδεικτικά για τις διαφορετικές περιγραφές του αφηγητή: «αφηγητής ουδέτερος»
(Τζιόβας, 1993, 256), «η αφήγηση είναι τριτοπρόσωπη, όμως πολλές φορές, χωρίς να
φαίνεται με ποιον τρόπο σταματά αυτή η αφηγηματική σύμβαση, ο αναγνώστης αισθάνεται πως έχει να κάνει με έναν πρωτοπρόσωπο αφηγητή» (Γιατρομανωλάκης, 2000,
28), «ο αφηγητής […] έχει την ιδιότητα του αυτόπτη μάρτυρα» (Αγγελάτος, 2009, 127).
Για τις μεταβολές στην αφηγηματική στάση, βλ. Σταυροπούλου, 1995 / 2001, 154-159.
Έχει γίνει λόγος, ανάμεσα σε άλλα, για «αρχέτυπα καταστάσεων και χαρακτήρων»
(Γιατρομανωλάκης, 1987, 119), για το ότι «οι ήρωες […] αναγνωρίζονται από χαρακτηρισμούς, που είναι εφήμεροι ή ειρωνικά αντίθετοι από ό,τι πράγματι τους συμβαίνει» (Σταυροπούλου, 1995 / 2001, 152), ότι δεν έχουν «κανένα όνομα. Κανένα επώνυμο,
Κανένα πρόσωπο. Οι περίτρομοι κάτοικοι αυτού του εφιαλτικού τόπου παραμένουν
απρόσωποι. Χωρίς συγκεκριμένα χαρακτηριστικά» (Γιατρομανωλάκης, 2000), για
«εγνωσμένη περιστολή της ατομικότητάς τους» (Χατζηβασιλείου, 2001, 11) και για
το ότι «το περιβάλλον μπορεί να καταπιέζει αλλά δεν καθορίζει τα πρόσωπα, ούτε τα
αφομοιώνει όπως το νατουραλιστικό milieu» (Σταυροπούλου, 2001, 143).
Οι περισσότερες κριτικές προσεγγίσεις τονίζουν την περιστολή της αφηγηματικότητας.
Π.χ. βλ. για τον παράγοντα της υπόθεσης, μια από τις πρώτες σχετικές επισημάνσεις,
«δεν αναπτύσσεται υπόθεση […] υπάρχει μόνο μια στατική κατάσταση: η κόλαση, που
οι διάφορες πτυχές της αποκαλύπτονται από σελίδα σε σελίδα» (Κοτζιάς, 1974 / 1982,
176).
Στο επίκεντρο της περιγραφής βρίσκεται εδώ το σταθερό άτομο, αποτέλεσμα μιας διαδικασίας μοναδοποίησης, στο πλαίσιο διαδικασιών πειθάρχησης. Το άτομο παράγεται από
τη διακοπή των οριζόντιων, αμοιβαίων κοινωνικών σχέσεων ανάμεσα σε πρόσωπα που
μετέχουν σε μη ελεγχόμενες από την εξουσία –και όχι χρήσιμες για αυτήν– συλλογικότητες και τη σταθεροποίηση της κάθετης επικοινωνίας, με τη μορφή της επιτήρηΠρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Έχει επισημανθεί ότι η ταυτότητα συνιστά ένα από τα σημαντικότερα
θέματα του μυθιστορήματος Λοιμός, όπως και όλων των έργων του5, και ότι
η γραφή του συμμετέχει στην ανάδειξη των θεματικών ζητουμένων. Ο ίδιος
ο Φραγκιάς, αναφερόμενος στη συνοχή θέματος - γραφής στο κείμενό του,
υποστηρίζει:
Η σχεδόν ατημέλητη γραφή του είναι ο κώδικας του βιβλίου. Η γραφή
αυτή δεν ήταν επινόηση, σχηματίστηκε στην πορεία της κατασκευής του
ως μοναδικός τρόπος να ειπωθούν ορισμένα πράγματα […] η ασφυκτική πραγματικότητα της περιόδου εκείνης, είχε στοιχεία παραλογισμού
και υπέρβασης. Έτσι δεν ήταν δυνατόν να υπάρξει μια στρωτή ρεαλιστική αφήγηση. […] Η προδοσία στο θέμα, στους ήρωες, στην έκφραση,
στον ίδιο μου τον εαυτό θα ήταν μεγάλη, αν ακολουθούσα άλλη αφηγηματική γραμμή. Οι προδιαγραφές ενός τυπικά ρεαλιστικού κειμένου θα
με παραπλανούσαν. Ενδεχομένως η ανάγκη μιας φωτογραφικής αποτύπωσης να ατροφούσε την επιθυμία μου να φανούν -όσο είναι δυνατόν να
φανούν- άνθρωποι σε αυτές τις ιδιάζουσες συνθήκες. [...] Η προσπάθεια
να σώσουν τον εαυτό τους ίσως να ήταν […] η κεντρική πρόθεση αυτού
του βιβλίου. […] Κυκλοφορούμε σ’ ένα σύνολο ανθρώπων, μικρό ή
μεγάλο, και κοιτάμε από κάποια απόσταση ώστε η ματιά μας να περιλάβει κάποιες ομάδες, εφόσον μέσα σε αυτές τις ομάδες συμβαίνουν ό,τι
γίνεται και ό,τι θα μπορούσε να γίνει. Η ομαδικότητα των καταστάσεων
είναι κι ένας τρόπος να βλέπουμε τι γίνεται και γύρω μας αλλά και μέσα
μας. Είμαστε αναγκαστικά, αναπόφευκτα, τμήματα κάποιων συνόλων,
κάποιων ομάδων. Ίσως αυτό να είναι το καινούριο ενός νεότερου μυθιστορήματος, που φεύγει από τον κλειστό, τον ερμητικό κύκλο ορισμένων χαρακτήρων, όπου μέσα εκεί εξελίσσεται το άπαν της μυθοπλασίας. Σήμερα ο κύκλος αυτός σπάει. Οι τύχες είναι ομαδικές (Φραγκιάς,
1992 / 2001, 37) 6.

5

6

σης, ανάμεσα στην εξουσία και το υποκείμενο. Βλ. μια ενδεικτική φουκωική αναφορά
για την ταυτότητα- άτομο: «Η τάξη ορίζει στον καθένα τη θέση του, στον καθένα το
σώμα του, στον καθένα την ασθένειά του και το θάνατό του, στον καθένα τα υπάρχοντά του – αυτό με τη μεσολάβηση μιας πανταχού παρούσας και παντογνώστριας εξουσίας που και η ίδια υποδιαιρείται τακτικά και αδιάλειπτα ώσπου τελικά να προσδιορίσει
στο άτομο όλα εκείνα που το χαρακτηρίζουν, εκείνα που του ανήκουν, εκείνα που του
συμβαίνουν. Ενάντια στο λοιμό που είναι σμίξιμο, η πειθαρχία κάνει χρήση της δύναμης που είναι η ανάλυση […] [Αυτή τη δύναμη την ενδιαφέρουν] όχι τα προσωπεία που
βάζει ή που αφαιρεί κανείς, αλλά η απόδοση στον καθένα του “αληθινού” του ονόματος, της “αληθινής” του θέσης, του “αληθινού” του σώματος και της “αληθινής” του
αρρώστιας» (Φουκώ, 1976, 262).
«Καθολικό θέμα των μυθιστορημάτων του Φραγκιά είναι η αδυναμία των ηρώων τους
να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν, να αντιληφθούν τη θέση τους στην κοινωνία
και να καθορίσουν τη δράση τους» (Σταυροπούλου, 1995 / 2001, 183).
Τα πλάγια στοιχεία στα παραθέματα είναι δικά μου, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.
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Τρία ζητήματα στο απόσπασμα έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο
αναφοράς της παρούσας εργασίας: η έμφαση στην αποφυγή της στρωτής
ρεαλιστικής αφήγησης, η έκφραση της επιθυμίας του να επεξεργαστεί μια
συγκεκριμένη θεματική σε εξίσου συγκεκριμένη αναπαραστατική κατεύθυνση («η προσπάθεια να σώσουν τον εαυτό τους», ενόσω «φαίνονται
άνθρωποι») και ο προσδιορισμός της «ατημέλητης γραφής» του Λοιμού7
με τους μη ορισμένους χαρακτήρες, ως της μόνης που μπορούσε να ικανοποιήσει την καλλιτεχνική του βούληση έναντι του συγκεκριμένου θέματος.
Με μίαν αξιοπρόσεκτη λογική, κάπως διαφορετική από αυτή που
ενστερνίζεται η κριτική8, η αποφυγή της «στρωτής ρεαλιστικής αφήγησης»
και ό,τι αυτή συνεπάγεται –ανάμεσα σε άλλα, η απουσία προσδιορισμού
του χώρου και του χρόνου καθώς και η ανωνυμία των χαρακτήρων– και
η ανάπτυξη της «ατημέλητης γραφής», με τους μη «ορισμένους χαρακτήρες» υπήρξαν προϋποθέσεις για να αποδοθεί το θέμα της αντίστασης των
κατοίκων του Λοιμού, δηλαδή της προσπάθειάς τους να σώσουν τον εαυτό
τους: μέσω μιας αναπαράστασής τους που επιτρέπει «να φανούν άνθρωποι». Κι αυτό, ανάμεσα σε άλλα, κόστισε τα ονόματά τους.
Αξίζει να διερωτηθούμε και να διερευνήσουμε κειμενικά τι είδους
άνθρωποι τον ενδιέφερε «να φανούν» –να αναπαρασταθούν, τονίζουμε–
που μάλιστα δεν θα μπορούσαν να φανούν μέσα από τη στρωτή ρεαλιστική αφήγηση – δηλαδή τι είδους ανθρώπινες ταυτότητες θέλησε ο
συγγραφέας να παραστήσει, επιχειρώντας να υλοποιήσει την καλλιτεχνική
του βούληση.
Η διαμόρφωση της «ατημέλητης γραφής» του Φραγκιά, από τη σκοπιά
των αφηγηματικών ταυτοτήτων που δόμησε, προσδιορίστηκε από συγκεκριμένες επιλογές στα επίπεδα του αφηγηματικού περιεχομένου και της
αφηγηματικής μεσολάβησης9. Με τις σχετικές επιλογές του Φραγκιά στο
7
8
9

Για τη σημασία της «ατημέλητης γραφής» του Φραγκιά, από τη σκοπιά των ενεργοποιούμενων αναπαραστατικών μηχανισμών, βλ. Αγγελάτος, 2009.
Η επικρατούσα ανάγνωση είναι ότι η ανωνυμία των κατοίκων συνιστά αποτέλεσμα της
σύνθλιψης της προσωπικότητάς τους.
Σε ό,τι αφορά στο επίπεδο της αφηγηματικής μεσολάβησης περιοριζόμαστε να σημειώσουμε ότι η πρωτεϊκή αφήγηση του Λοιμού, δυσπροσάρμοστη στις κλασικές κατηγορίες
αφηγηματικής ανάλυσης, αξιοποιεί πολλαπλά κέντρα πληροφοριακής και αξιολογικής
προοπτικής, πέραν του ατομικού όπως εκφράζεται συμβατικά με τις αφηγήσεις του
εγώ ή του αυτός, στην κατεύθυνση της πολυεστιακής θεώρησης συλλογικών, ιστορικών βιωμάτων. Τέτοιες είναι οι μορφές αφήγησης του εσύ, του εμείς, του αυτοί / μερικοί
και του όλοι. Στο εσωτερικό των εν λόγω μορφών –που ούτως ή άλλως είναι αδύνατον
να περιγραφτούν ικανοποιητικά μέσω συμβατικών και μάλλον αόριστων κατηγοριών
όπως αφήγηση σε α΄, β΄ ή γ΄ πρόσωπο– διακρίνονται επιπλέον περαιτέρω διαφοροποιημένες αναφορές και λειτουργίες. Στο ζήτημα αυτό ασχολούμαστε σε άλλο, υπό επεξερ-
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επίπεδο του αφηγηματικού περιεχομένου θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα
στην παρούσα εργασία. Πάντως, ας ειπωθεί εδώ ότι και στα δύο επίπεδα η
θεώρηση της ταυτότητας γίνεται από τη σκοπιά όχι των ατόμων, αλλά των
προσώπων – με τα πρόσωπα να συνιστούν (δυνάμει) πεδία αμοιβαιότητας
και συλλογικότητας.
Ένα πρώτο στοιχείο της ατημέλητης γραφής του Φραγκιά στο επίπεδο
αφηγηματικού περιεχομένου αφορά στις λειτουργικές μονάδες που αισθητοποιούν την ιστορία. Εκτίμησή μας είναι ότι τις λειτουργικές μονάδες του
Λοιμού δεν συνιστούν οι ήρωες-άτομα, ούτε ως εξατομικευμένοι χαρακτήρες ούτε ως αντιπροσωπευτικοί τύποι. Λειτουργικές μονάδες είναι τα
πρόσωπα ως προσωρινές και μη αποκλειστικές συναρτήσεις αφηγηματικών υποκειμένων με πεδία προσοχής, πράξης, γλωσσικής συμπεριφοράς,
σωματικών και ψυχικών αισθημάτων – για συντομία με πεδία βιωμάτων
και ενεργειών.
Τα πρόσωπα αυτά είναι κοινόχρηστα και δυνάμει προσωρινά: τα ίδια
πρόσωπα φέρονται από διαφορετικά αφηγηματικά υποκείμενα και ορισμένα αφηγηματικά υποκείμενα κυκλοφορούν με διαφορετικά πρόσωπα – τα
δυο αυτά γνωρίσματα θα αναλυθούν στη συνέχεια. Πάντως, δεν είναι τα
αφηγηματικά υποκείμενα-ήρωες που έχουν βιώματα και ενέργειες, αλλά
τα βιώματα και οι ενέργειες που επενδύονται στα αφηγηματικά υποκείμενα, αποκτώντας πρόσωπα.
Τι σημαίνει όμως από τη σκοπιά του κειμένου, για να ξεκινήσουμε
με ένα από τα δύο λειτουργικά γνωρίσματά τους, ότι τα πρόσωπα είναι
«κοινόχρηστα», ότι τα ίδια πρόσωπα φέρονται από διαφορετικά αφηγηματικά υποκείμενα; Ας ξεκινήσουμε αναφέροντας καταρχάς μερικά παραδείγματα προσώπων, για τα οποία θα γίνει λόγος και παρακάτω:
• το βίωμα του ζαρώματος (το πρόσωπο του ζαρωμένου ανθρώπου)
• η ενέργεια άρνησης ομιλίας ή της αδιαφορίας ή της φρόνιμης αποφυγής εμπλοκής με την εξουσία ως προδοσία του άλλου ή του
εαυτού (το πρόσωπο του Πέτρου- αρνητή),
• το βίωμα του ανακριτικού βλέμματος ή της επιτήρησης που μετατρέπει το «εγώ», καθώς αντιπαρατίθεται με τον «άλλο» ή τους
«άλλους», σε «αυτός» (το πρόσωπο του κρινόμενου),
• η ενέργεια της θεώρησης του «άλλου» ως υπόπτου (το πρόσωπο του
κριτή),
• το βίωμα της απομόνωσης και της αντίθεση με τους «άλλους» (εγώ /
μόνος / άλλοι) (το πρόσωπο του έγκλειστου εγώ),
γασία, κείμενό μας.
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• οι ενέργειες που βραχυκυκλώνουν προσωρινά τη λειτουργία της
εξουσίας, «φαινόμενα αντιεξουσίας που γεννά η πολλαπλότητα»,
όπως «ζυμώσεις, εξεγέρσεις, αυθόρμητες οργανώσεις, συνασπισμοί – κάθε τι που μπορεί να υπάγεται στις οριζόντιες συζεύξεις»
(Φουκώ, 1976, 288) (το πρόσωπο του συντρόφου).
Το πρόσωπο του κρινόμενου που προσκολλάται πάνω στον μαύρο
σκούφο ως αποτέλεσμα της καχύποπτης στάσης του διψασμένου απέναντί
του, το υποφέρει σε όλη σχεδόν την ιστορία. Με αυτό εξάλλου το επεισόδιο ξεκινά ο Λοιμός:
Η ματιά του διψασμένου πέρασε σα λεπίδι στα σωθικά του. Ο μαύρος
σκούφος θέλησε να φωνάξει πως δε μίλησε, πως δεν ήταν ποτέ δυνατό,
ότι δεν είναι απ’ αυτούς που καρφώνουν. Κρατήθηκε όμως γιατί σκέφτηκε […] (Φραγκιάς, 1972, 12)10.
Ο διψασμένος τον κοίταξε με παράπονο κι αποστροφή. Η ματιά αυτή
γλίστρησε σα σιδερένιος γάντζος, στρίφτηκε μέσα του και του ξερίζωσε
τα σπλάχνα. Πάλι δε φώναξε. Μπλέκεις άσχημα όταν ανοίγεις ιστορίες […] (13)
Όσο μιλούσε ο διοικητής, ο μαύρος σκούφος πρόσεχε τον διψασμένο, που τον κοιτούσε πάντα με την ίδια περιφρόνηση και την αποστροφή. Λες και το βλέμμα αυτό θα μείνει πετρωμένο για πάντα στο πρόσωπό του, θα γίνει αναλλοίωτο χαρακτηριστικό σαν τη μύτη του και σαν
τις ζάρες γύρω από τα μάτια του. Αν καλοκοιτάξεις, θα δεις μια πίκρα
σκιερή και βουβή σαν τα μαύρα νερά μιας υπόγειας λίμνης. «Όλα αυτά
είναι φτηνές και γελοίες δικαιολογίες», θέλησε να του φωνάξει αυτός
με το μαύρο σκούφο, αλλά πάλι δεν μίλησε, το θεώρησε απλό και αυτονόητο (14).

Στα τρία αποσπάσματα διακρίνουμε επίσης το πρόσωπο του Πέτρουαρνητή (ενέργεια της τριπλής άρνησης ομιλίας, αποφυγή εμπλοκής με
την εξουσία), ενώ σημαντικό είναι να παρατηρήσουμε, διαβάζοντας το
ευρύτερο επεισόδιο από το οποίο αντλούμε τα αποσπάσματα, ότι σε αυτό
διαλύεται η δυνατότητα αμοιβαιότητας «εγώ- εσύ» που θα μπορούσε να
συνδέσει τα δύο υποκείμενα (ο διψασμένος προσέφερε νερό στον μαύρο
σκούφο), εξαιτίας επιλογών του σκούφου (π.χ. να μην πιει νερό και να
μη μιλήσει όταν έπρεπε) και, βεβαίως, εξαιτίας της σκηνοθετημένης από
10 Στο εξής οι αναφορές στον Λοιμό θα δίνονται με απλή δήλωση σελίδας ή σελίδων.

700

Κατερίνα Καρατάσου

τους βασανιστές αντιπαράθεσης των δύο, βάσει του διαιρετικού σχήματος
«εγώ- άλλος»11. Αξίζει πάντως εδώ, παρεκβατικά σε σχέση με το πρόσωπο
του κρινόμενου, να σημειώσουμε ότι το πρόσωπο του Πέτρου- αρνητή,
με τη δομή της τριπλής άρνησης μάλιστα, επανέρχεται ήδη στο επόμενο
κεφάλαιο, στο επεισόδιο που ο περιδεής, αυτή τη φορά, απαρνιέται τον
φίλο του, τον μαύρο σκούφο:
«Ο μαύρος σκούφος ήταν φίλος σου;»
«Ναι, δηλαδή, εδώ, συγκάτοικος…»
«Τον ήξερες καλά;»
Ζάρωσες περισσότερο στην ξερολιθιά, τρομοκρατημένος και περιδεής. Είναι σα να πλες σ’ επίφοβα κατάμαυρα νερά, γεμάτα παγίδες,
καταβόθρες και κοφτερές ξέρες, σα να χάνεσαι σε δάσος γεμάτο φίδια.
«Τον ήξερες καλά;…» Μήπως εννοεί ότι ο μαύρος σκούφος είναι πια
κάτι από το παρελθόν; «Είπα τάχα πολλά;»
Οι άνεμοι και οι φουρτούνες ακολουθούν το γύρισμα των εποχών
κατά τη φυσική τάξη.
«Ώστε ήταν φίλος σου;»
«Σου είπα συγκάτοικος, όπως και συ…»
«Τι λες μ’ αυτό που έγινε»
Ο περιδεής δεν απαντούσε. Κρατούσε με τα δάχτυλα τα χείλια του
για να μη βγάλει μιλιά και προσπάθησε να μείνει ξύπνιος, μη τύχει και
φλυαρήσει στον ύπνο του (18-19)

Εδώ διαγράφεται επίσης και μια πρώτη εμφάνιση του προσώπου του
ζαρωμένου ανθρώπου, ενώ ως προς το πρόσωπο του Πέτρου- αρνητή,
σημειωτέον ότι ο περιδεής ερωτοτροπεί με την ιδέα να γίνει πέτρα (βλ.
παρακάτω), μια ιδέα με βιβλική καταγωγή που υπονοεί ένα πικρό λογοπαίγνιο, την οποία η εξουσία του Λοιμού προβάλλει γενικότερα ως άκρως
ελκυστική. Συνάμα, και αυτό μας συνδέει και με το επίπεδο των αφηγηματικών τεχνικών, στην αφηγηματική προετοιμασία του ίδιου επεισοδίου
έχουμε μία από τις ελάχιστες, και βαρύνουσες, «εμείς- αφηγήσεις» του
Λοιμού, που δεν ανήκουν στο πεδίο εκφοράς ενός ορισμένου χαρακτήρα,
αλλά του αφηγητή:
Οι ένοικοι αλλάζουν πλευρό μαζί, δεν χωράει ανάσκελα κανείς. Ο
χώρος, που άφησε ο τρίτος, μένει άδειος. Μπορεί και να πέθανε αυτός
11 Εξάλλου η εξουσία στον τόπο του Λοιμού συστηματικά προωθεί την ανάπτυξη μηχανισμών ταυτότητας που δομούνται στη βάση της αντίθεσης του εγώ με τον άλλο ή τους
άλλους, ώστε να εμπεδωθεί το βίωμα της απομόνωσης, του έγκλειστου ατομικού εγώ,
και να διαλυθεί κάθε μορφή συλλογικότητας.
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που λείπει. Και είναι πολλοί αυτοί που τους αφήσαμε να πεθάνουν ολομόναχοι. (18)

Το πρόσωπο του Πέτρου- αρνητή συνενώνει τον αφηγητή με τα
αφηγηματικά υποκείμενα. Επιστρέφοντας στο πρόσωπο του κρινόμενου,
από το οποίο ξεκινήσαμε, η κοινόχρηστη υφή του γίνεται αντιληπτή ήδη
στο δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο με την αρχή της ιστορίας του τυχερού ανθρώπου. Το αφηγηματικό υποκείμενο, πρωτοεμφανίζεται με το
πρόσωπο του ζαρωμένου ανθρώπου:
Περάσανε σιγά-σιγά όλοι. Μόνο ένα ζαρωμένο ανθρωπάκι είχε τις περισσότερες. Μετρούσε, μετρούσε κι έφτασε τις τριανταδύο μύγες. Τις παρέδωσε όλες ο ανόητος, πήρε το φαγητό του και απομακρύνθηκε περήφανος. Σε μια στιγμή μάλιστα γέλασε και φάνηκαν μια σειρά ολόλευκα και
γερά δόντια.12 Αμέσως όμως κατάλαβε ότι δεν είναι σωστό να γελάει –
ίσως και να έβαλε τα κλάματα– κι απομακρύνθηκε γρήγορα. (27)

Πολύ σύντομα ο τυχερός άνθρωπος θα χρειαστεί να υποφέρει μια
σωρεία από στενά συνδεδεμένα πρόσωπα: του κρινόμενου, του έγκλειστου
εγώ και του Πέτρου- αρνητή:
Μόνος, χωρίς ταίρι και σειρά έμεινε το ανθρωπάκι με τις τριανταδύο.
Έτρωγε έρημος, μα δεν κατέβαιναν οι μπουκιές. (28)
Το τυχερό ανθρωπάκι με τις πολλές μύγες ένιωθε ερημικό και μοναχό
του, καθώς όλοι τον κοιτούσαν με περιέργεια και υποψία. Τον τριγύριζαν και τον ερευνούσαν σα να ήταν φαινόμενο, ένας ξεχωριστός άνθρωπος. (31)
Το κοιτούσαν με δυσπιστία λες κι ήταν κανένας ύποπτος. Κι αυτός
νόμιζε πως ζούσε μέσα σε μαύρα και βουερά σύννεφα με δισεκατομμύρια μύγες κι έπρεπε ν’ ανοίξει δρόμο να περάσει. (32)
Το ζαρωμένο ανθρωπάκι έπεσε να κοιμηθεί πάνω σ’ ένα παχύ στρώμα
από μύγες. Νόμιζε ακόμα ότι ένα σμάρι μύγες πετάριζαν αδιάκοπα στο
στομάχι του. […] Φέρθηκε άσκεφτα, νόμιζε πως όλοι θα δίνανε σωστές
τις μύγες τους για να ξενοιάσουν, γιατί δεν αξίζει, είναι ηλιθιότητα να
μπλέκεις για ασήμαντα πράγματα. Προσπάθησε να κοιμηθεί σε μια
απόλυτη ερημιά, σε μια ύποπτη ησυχία που τον έπνιγε. (33)
12 Τα τριανταδύο γερά του δόντια πρόκειται να ανταλλάξει λίγο αργότερα για να απαλλαχτεί από τις τριανταδύο μύγες.
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Η παρατήρηση των αποτελεσμάτων των μηχανισμών δόμησης ταυτότητας στον τόπο του Λοιμού, όπως πιστεύουμε, δεν ενισχύει την άποψη
περί «μάζας κολασμένων» (Κοτζιάς 1974 / 1982, 179), ενός αδιαφοροποίητου πολτού. Οι μηχανισμοί αντίθετα δουλεύουν στην κατεύθυνση της
ανάλυσης, της απόδοσης διακριτικών χαρακτηριστικών, της εξατομίκευσης και της δημιουργίας «φαινομένων» γνώσης και επιτήρησης, «ξεχωριστών ανθρώπων», που αντιπαρατίθενται στον άξονα του εγώ (μόνος)
- άλλος (αυτός). Παράλληλα, συστηματικά επιχειρούν να διαλύσουν τις
όποιες διαισθήσεις των αφηγηματικών υποκείμενων για την αναγνώριση
του εαυτού στον άλλο, για την αμοιβαιότητα και για τη συλλογικότητα της
ιστορικής εμπειρίας. Μια σχετική διαίσθηση, που θα μπορούσε να αποβεί
σωτήρια, αλλά δεν αξιοποιείται από το αφηγηματικό υποκείμενο έχει ο
ίδιος ο μαύρος σκούφος:
Τα ζεστά χείλια της μάνας σου ακουμπάνε στο κούτελό σου να κρίνουν
μήπως έχεις πυρετό. Οι πέτρες πάνε κι έρχονται, οι παλάμες χάσανε την
αφή τους. Δικά μου είναι τούτα τα πόδια, τούτα τα μάτια που καίνε;
Όχι, είναι μόνο δυο αχνισμένοι βρώμικοι φεγγίτες που σ’ αφήνουν να
διακρίνεις τις πέτρες, τα πρόσωπα των άλλων που καθρεφτίζονται στα
νερά μιας βρώμικης λίμνης. Είναι το δικό σου που πολλαπλασιάστηκε
σε χιλιάδες μορφές. Όχι, το δικό μου είναι χαμένο ανάμεσα σε χιλιάδες άλλα. Πολύ δύσκολο, ίσως μάταιο να το αναζητήσεις. […] Κάπου,
μέσα σ’ αυτούς που κουβαλάνε πέτρα, κάπου εκεί ανάμεσα, πρέπει να
βρίσκομαι κι εγώ. Κι όχι ένα ορισμένο πρόσωπο. Η σκόνη κι ο ιδρώτας
έγιναν λάσπη. Μόνο ο διψασμένος έχει σταθερή φυσιογνωμία. Αυτός
διψάει, το ξέρει, και υποψιάζεται τα πάντα. […] Στα πρόσωπα των
άλλων διακρίνεις τον ιδρώτα σου. (110)

Βεβαίως, το δυνατό αυτό απόσπασμα, λόγω της τεχνικής του από
την άποψη της αφηγηματικής μεσολάβησης, θα μπορούσε κάλλιστα να
αναγνωστεί και ως μια αυτο-αναφορική στιγμή της αφήγησης, ως μεταληπτική, κατά τη συμβατική αφηγηματολογική ορολογία, διάσχιση των
ορίων ανάμεσα στην ιστορία και την αφήγησή της από έναν αφηγητή που
αναγνωρίζει την ταυτότητά του μέσα στα πρόσωπα των ηρώων του. Έτσι, η
ιστορία αναπτύσσεται μέσα από κοινόχρηστα πρόσωπα που προβάλλουν
τη συλλογικότητα των εμπειριών που αναπαριστά ο Λοιμός.
Περνάμε τώρα στο δεύτερο γνώρισμα των λειτουργικών μονάδων
της σύνθεσης, της προσωρινής, δηλαδή, συνάρτησης του αφηγηματικού
υποκειμένου με πεδία βιωμάτων και ενεργειών, και άρα του προσωρινού
χαρακτήρα των προσώπων. Το στοιχείο της μη δεσμευτικής, προσωρινής
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σχέσης υποκειμένου-προσώπου διανοίγει ένα πεδίο δόμησης δυναμικών
ταυτοτήτων που εγγράφουν την απελευθερωτική λογική της διαφοράς.
Κανένα υποκείμενο δεν δεσμεύεται να φέρει εσαεί καθορισμένα πρόσωπα
ούτε τα πρόσωπα που φέρει οφείλουν να εκφράζουν κάποια συνοχή.
Ωστόσο αρκετά αφηγηματικά υποκείμενα αναπαρίστανται να μην κατορθώνουν να αξιοποιήσουν αυτή τη δυναμική. Η αφηγηματική οικονομία του
Λοιμού, ως προς αυτή την πτυχή του αφηγηματικού περιεχομένου, στηρίζεται σε μια κλίμακα, στο ένα άκρο της οποίας βρίσκουμε αφηγηματικά
υποκείμενα με μάλλον σταθερά πεδία βιωμάτων και ενεργειών, καθώς και
σταθερά ονόματα, και στο άλλο φευγαλέα υποκείμενα τόσο από τη σκοπιά
των προσώπων με τα οποία συναρτώνται όσο και ονοματολογικά.
Στο ένα άκρο αυτής της κλίμακας, όπως είπαμε, κινούνται αφηγηματικά υποκείμενα που λίγο πολύ παγιδεύονται σε καθορισμένα πρόσωπα, με
πολύ σημαντικό μάλιστα για τα ίδια κόστος. Η χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι αυτή του μαύρου σκούφου με τον διψασμένο. Ο μαύρος σκούφος στην πρώτη του συνάντηση με τον διψασμένο βιώνει την καχυποψία στο βλέμμα του διψασμένου. Την κοινή τους παγίδευση στα αφόρητα
πρόσωπα του κρινόμενου και του κριτή σχολιάζει ανεπίγνωστα μια διαίσθηση του μαύρου σκούφου ήδη στην πρώτη τους συνάντηση σε απόσπασμα που σχολιάσαμε πιο πάνω:
Όσο μιλούσε ο διοικητής, ο μαύρος σκούφος πρόσεχε τον διψασμένο,
που τον κοιτούσε πάντα με την ίδια περιφρόνηση και την αποστροφή. Λες και το βλέμμα αυτό θα μείνει πετρωμένο για πάντα στο πρόσωπό του, θα γίνει αναλλοίωτο χαρακτηριστικό σαν τη μύτη του και σαν
τις ζάρες γύρω από τα μάτια του. Αν καλοκοιτάξεις, θα δεις μια πίκρα
σκιερή και βουβή σαν τα μαύρα νερά μιας υπόγειας λίμνης (14).

Αλλά και για τον μαύρο σκούφο το κόστος είναι τεράστιο. Η διάλυση
της σχέσης «εγώ- εσύ» και το πρόσωπο του κρινόμενου, θα τον δεσμεύσουν σταδιακά στη θέση ενός αντικειμένου, ενός ετεροκαθοριζόμενου
«αυτός», ως «αυτός- ύποπτος». Ο σκούφος γίνεται σκιά του διψασμένου,
επιχειρηματολογώντας για να τον πείσει να αναγνωρίσει επάνω του ένα
άλλο πρόσωπο, το πρόσωπο του συντρόφου. Ο διψασμένος, παγιδευμένος
και ο ίδιος στο πρόσωπο του κριτή, αποφεύγει τον μαύρο σκούφο.
Οι βασανιστές, όταν πλέον ο σκούφος έχει σχεδόν αποκάμει, εκμεταλλεύονται την αδυναμία του οργανώνοντας μια σκευωρία για να οριστικοποιήσουν την απομόνωσή του. Συγκεκριμένα, ένας βασανιστής τον γεμίζει
με αίματα χωρίς ο σκούφος να το καταλάβει, με αποτέλεσμα όταν καλείται
από τους άλλους φυλακισμένους να απαντήσει πώς βρέθηκε με αίμα στα
χέρια και στον ώμο, να βρεθεί σε απόλυτο αδιέξοδο:
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Ο κίτρινος σκούφος έπιασε τους αγκώνες και τον ώμο του. Τα δάχτυλα κι η παλάμη του βάφτηκαν κόκκινα. Κοίταξε με τρόμο τα αποτρόπαια χέρια του. Μια φρίκη κραύγασε στο βλέμμα του.
«Πώς βρέθηκε το αίμα απάνω σου;» ρώτησε πάλι ο άγνωστος.
Πλησίασαν κι οι άλλοι κι έγινε ένας κύκλος γύρω του που όλο
στένευε. Τα βλέμματα της υποψίας τον ξέσκιζαν και τον ρωτούσαν. […]
«Ώστε είσαι απ’ αυτούς…» του έλεγαν με κείνη την τελεσίδικη καταδίκη που σε λούζει σαν μολύβι.
Απομακρύνθηκαν όλοι. Μόνο ο χαμογελαστός έμεινε λίγο πιο πέρα,
δήθεν για να τον ενθαρρύνει. Ο άνθρωπος με το σκούφο δεν ήξερε πού
να βάλει τα ματωμένα χέρια του. Τους κοίταξε όλους με μάτια γυάλινα,
μ’ ένα πρόσωπο παραμορφωμένο. (240-241)

Με τη χαρακτηριστική κίνηση της συσπείρωσης στο εγώ (: τα χέρια που
αγκαλιάζουν το σώμα), το υποκείμενο εγκαταλείπεται στο δοτό πρόσωπο
του κρινόμενου, του έγκλειστου, ενός εγώ αντικειμενοποιημένου, που
έχει αποκοπεί από την αμοιβαιότητα του εγώ- εσύ (: τα μάτια του έχουν
γίνει γυάλινα, αφήνοντάς τον αφενός ορατό, έκθετο σαν αντικείμενο, και
αφετέρου ανίκανο να επιστρέψει το βλέμμα μέσω του ζεύγματος βλέπω /
βλέπομαι) και γίνεται δεσμώτης ενός ετεροκαθοριζόμενου, παραμορφωτικού «αυτός». Όταν ο διψασμένος έρχεται να του προσφέρει απεριόριστη την εμπιστοσύνη του, είναι πια αργά, καθώς ο σκούφος έχει χάσει τα
λογικά του:
Κράτα τα όλα. Θα σου χαρίσω κι ένα φτερό από το τρίχωμά μου να
το βάλεις λοφίο στο καπέλο σου! Αν δεν το θέλεις, θα σου δώσω ένα
χρυσό κουμπί! Πού βρέθηκε το αίμα; Απλούστατα ήταν το δικό μου.
Μήπως είσαι τρελός και ζητάς εμπιστοσύνη; Να την κρατήσεις και να
την κοιτάς σαν καθρέφτη. Όλα είναι μέσα στο γυαλί. Έλα στην κατοικία
μου να δεις, έχω εκεί τον εαυτό μου φυλαγμένο μέσα σ’ ένα γυάλινο κύβο.
Είναι υπέροχο!... (241-242)

Ο εαυτός ως αντικείμενο (αυτός, έξω από το «εγώ- εσύ») μετατρέπεται
σε ένα τερατώδες έκθεμα, παγιδευμένο και παγιωμένο από το μονόδρομο
βλέμμα των άλλων που έχουν ακυρώσει το δικό του, μετατρέποντάς το σε
μια απόλυτα διαυγή φυλακή. Σε αυτό το άκρο της κλίμακας που αφορά τη
συνάρτηση υποκειμένου με πρόσωπα, μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα της πειθαρχίας, ως ειδικής τεχνικής μιας εξουσίας που πορίζεται τα
άτομα ως αντικείμενα και ως όργανα για την άσκησή της.
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Από αυτό το άκρο, του προσώπου ως ταυτότητας που μετατρέπεται
σε καθηλωτική ουσία του εαυτού, διαφεύγει στο τέλος σχεδόν του αφηγήματος ο περιδεής, ενώ όλα έδειχναν ότι θα έμενε προσκολλημένος στο
πρόσωπο του Πέτρου- αρνητή και του έγκλειστου εγώ. Στη διάθεση της
εξουσίας του Λοιμού βρίσκεται μια τεράστια γνώση για τον άνθρωπο και
μια πλούσια τεχνολογία πειθάρχησής του: από τα σωματικά και τα ψυχικά
βασανιστήρια έως τα ψυχοφάρμακα και την επιτήρηση μέσω της πανοπτικής αρχιτεκτονικής13. Ο φόβος είναι ένα από τα μέσα που αξιοποιεί για να
συμμορφώσει τους κατοίκους στη «θεώρηση του τι γίνεται μέσα τους και
γύρω τους» –για να μεταχειριστούμε τα λόγια του Φραγκιά– αποκλειστικά
μέσω της αντίθεσης «εγώ - αυτοί / άλλοι», και της αποδοχής του πρόσωπο
του έγκλειστου εγώ και του Πέτρου- αρνητή.
Στην ιστορία του περιδεούς βρίσκουμε μια αρκετά χαρακτηριστική
έκφραση αυτού του εργαλείου και των συνεπειών του. Όπως σκέφτεται
ο περιδεής: «Το καλύτερο είναι, όταν έχεις πέντε λεφτά καιρό, να μένεις
ολομόναχος» (93). Αργότερα χαίρεται στη μοναξιά του, αφού:
«Δεν υπάρχει χρόνος, ούτε ο πόνος και η αγωνία από τα περιστατικά
που έζησες. Ούτε οι φωνές, ούτε τα βογγητά που πρώτα σου έσφιγγαν
την ψυχή και δεν ήξερες τον ύπνο. “Είναι οι άλλοι που φωνάζουν” είπε
και κοιμήθηκε σαν πέτρα» (130),
Και αργότερα, φοβισμένος να μείνει κοντά στον στιγματισμένο φίλο
του, τον σκούφο: «σκέφτεται ότι αρκετά μίλησε με τον παλιό συγκάτοικό του, καιρός είναι να τον χαιρετήσει και να χαθεί πάλι μόνος μέσα
στους άλλους» (198).

Κατ’ αυτόν πρέπει κανείς να μένει κανείς «μακριά από την οργή των
νόμων, να μην σε ξέρει κανείς για κακό ούτε για καλό» (25).
Στο σημείο αυτό θα χρειαστεί να κάνουμε μια αρκετά μεγάλη παρέκβαση για να σχολιάσουμε ότι η εξουσία στον Λοιμό ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να ακυρώσει την προσωρινή υφή των προσώπων και να καθηλώσει
τα υποκείμενα σε διακριτά πλην όμως σταθερά πεδία βιωμάτων και ενεργειών – κατά προτίμηση σε πρόσωπα όπως του Πέτρου- αρνητή και του
έγκλειστου εγώ που μετατρέπουν τα υποκείμενα σε μονάδες, διαλύουν τις
οριζόντιες συζεύξεις και επικοινωνίες και παράγουν άτομα. Η ακινητοποίησή τους σε τέτοιου τύπου πρόσωπα τα καθιστά απολύτως ελέγξιμα. Έτσι,
δεν εκπλήσσει ότι τα πρόσωπα που προσπαθεί να συγκρατήσει ο περιδεής
13 Σχετικά με την πειθάρχηση και τους πανοπτικούς μηχανισμούς στον Λοιμό, βλ. Καρατάσου, 2007.
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είναι εκείνα που προσφέρει ένας βασανιστής που παριστάνει τον φίλο σε
άλλον κάτοικο, τον εκκρεμή:
[Η] μεγάλη πείρα σ’ αυτόν τον τόπο είναι να περνάς απαρατήρητος. Να
μη σε ξέρει κανείς, να μη σε θυμούνται. Να είσαι ανώνυμος, άμορφος,
χωρίς παρόν για τους άλλους. “Δεν μας χρειάζεται η ιστορία. Φέρνει
πάντοτε μπελάδες και δυστυχία. Μαζεύεις τις μυγίτσες σου, κάνεις τη
δουλειά σου, δεν κοιτάς κανένα στα μάτια. Οι άσκοπες μάχες χάνονται
πάντοτε…”» (51) «Πρέπει να γίνεις σαν την πέτρα, να δείχνεις και να
είσαι αδιάφορος. Μια ανώνυμη φωνή από το βουνό δε λέει τίποτα» (52)14

Τη συλλογικότητα και την αμοιβαιότητα σταδιακά αποδυναμώνει η
εξουσία στον τόπο του Λοιμού:
Έτσι που καταντήσαμε, ο καθένας έγινε κι ένα ερωτηματικό. Φυλάγεται
απ’ τον διπλανό του κι είναι κουμπωμένος. Πολλοί φόρεσαν τις ζελατίνες στα μάτια τους για να προστατευτούν από τη σκόνη και τα χαλίκια,
περισσότερο όμως για να σκεπαστούν από τη μάσκα της ανωνυμίας.
[…] Προσπαθείς να είσαι αδιάφορος, μιλάς με μια φωνή ψεύτικη, έτσι
που να μη χωράει καμμιά παρεξήγηση στην κουβέντα, να μην υπάρχει
κανένα διφορούμενο, ακόμα και για τον πιο κακόπιστο ή για τον πιο
στενό σου φίλο. (236)

Την πληρέστερη ίσως αφήγηση ταυτοτήτων στις οποίες αποβλέπουν οι
«ιδιάζουσες συνθήκες» στον τόπο του Λοιμού τη βρίσκουμε στο τελευταίο
κεφάλαιο του μυθιστορήματος:
Η ησυχία κράτησε μέρες. Οι νύχτες κυλούν ήρεμα, τα πρωινά έρχονται
χωρίς ταραχή και μνήμες, η θάλασσα κρατάει τη δροσερή διαφάνεια του
καθαρού νερού. Καμμιά ακαταστασία ή πανικός δεν κυκλοφορεί στα
πλακόστρωτα. Σ’ αυτή την ησυχία, συμβαίνει μερικές νύχτες ν’ ακούγονται κάτι παράξενες φωνές, άσχετες με τις ιστορίες που τάραζαν άλλοτε
την αγρύπνια της πολιτείας. Τούτες είναι σαν να έρχονται από μακριά
από το βάθος κάποιου απροσμέτρητου χρόνου, τελειώνουν. Ούτε ποδο14 Το πρόσωπο του έγκλειστου εγώ επερωτά ευθέως ο αφηγητής στο τελευταίο κεφάλαιο του μυθιστορήματος: «Η ζούγκλα σε περιζώνει και σε σφίγγει από παντού. Έτσι
τάχα μετριέται η συνείδηση του ανθρώπου; Με τον πόνο, να του σκίζουν τις σάρκες, να
του τσακίζουν τα κόκκαλα, να του στύβουν το μυαλό; Μπορείς να ζήσεις με τα κήτη
στο βυθό του ωκεανού; Η ορμητική προϊστορία απλώνεται και αναστρέφει τα πάντα
χιλιάδες χρόνια πίσω. Ο άνθρωπος έχει περάσει πια από αυτή τη φάση. Κι όταν πάλευε
να σταθεί ανάμεσα στα θηρία δεν ήταν μόνος, ολόκληρη η ανθρωπότητα αγωνίστηκε
χιλιάδες χρόνια» (248).
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βολητά ούτε κλεφτοφάναρα. Ελάχιστοι, οι πιο κοντινοί, ταράζονται για
λίγο και ησυχάζουν πάλι. Είναι περιστατικά εντελώς ατομικά, χωρίς
συνέπειες και προεκτάσεις (244)

Εδώ η αφήγηση ενσωματώνει και εκθέτει κριτικά τον ολοκληρωτικό
λόγο και τα ιδεώδη του: ησυχία, τάξη, ιστορική αμνησία, διαφάνεια των
επιτηρούμενων, τέλος και εγκλεισμός στην ατομικότητα – με την έννοια
της αποκομμένης μονάδας. Η ληξιαρχική και λογιστική γλώσσα εξάλλου που εκφράζει το ιδεώδες της εξουσίας του Λοιμού –η ταυτότητα ενός
ατόμου με την έννοια της απομονωμένης, ελέγξιμης μονάδας– αποτελεί
ένα από τα υφολογικά κοιτάσματα που αξιοποιεί το μυθιστόρημα.
Επιστρέφοντας στην ιστορία του περιδεούς, ας παρακολουθήσουμε τον
σπουδαίο, αφηγηματικά και ηθικά, αποχωρισμό του από το πρόσωπο του
Πέτρου- αρνητή και του έγκλειστου εγώ:
Στη μεταφορά αυτή αγγαρεύτηκε κι ο περιδεής. Τους έπαιρνε στον ώμο
και τους απόθετε μαλακά στο καράβι. Ήξερε ότι κι ο ίδιος είναι σακατεμένος. Η έκρηξη εκείνη, τότε που σκοτώθηκε ο αισιόδοξος ευεργέτης
του, τον ξεθεμέλιωσε όπως τους βράχους του νταμαριού. Εκεί χάθηκε κι
η αδιαφορία του που του στοίχισε τόσο ακριβά. Δε θα πάψει ποτέ να
μετράει το μερτικό της ευθύνης του για το χαμό του φίλου του. Κι από
τότε ακούει εκρήξεις φουρνέλλων και τριγμούς κάποιου βράχου.

Η στιγμή της αναγνώρισης του εαυτού στον άλλο έρχεται όταν ο περιδεής διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος που τόσο τον φοβόταν (: ο άνθρωπος με
τις τρύπιες σόλες και τις πράσινες κάλτσες) είναι ένας από τους σακατεμένους που μεταφέρει και όχι πράκτορας. Όταν πονεμένος για τον σακατεμένο σύντροφό του κλαίει, προκαλείται να καταφύγει στο πρόσωπο
του Πέτρου- αρνητή, αλλά η πέτρα έχει πλέον διαλυθεί (: ξεθεμελιώθηκε,
είδαμε, μαζί με τους βράχους του νταμαριού):
«Γιατί κλαις;» τον ρώτησαν αυστηρά.
«Κλαίω για το φίλο μου».
«Αυτό δείχνει…»
«Ας δείχνει».
Το καράβι έλυσε τα σκοινιά του και ξεκίνησε. Τα τεντωμένα πόδια
που εξείχαν από την κουπαστή έδειχναν τις τρύπιες σόλες τους. […]
δεν μπορούσες πια να ξεχωρίσεις τίποτε σ’ αυτό […]. Ο περιδεής κάθησε
σε μια πέτρα. Έσκυψε και είδε, έτσι από περιέργεια, τα παπούτσια του.
Φορούσε κι ο ίδιος πράσινες κάλτσες με γκρίζες ρίγες. Και το πιο περί-
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εργο ακόμα ήταν ότι και οι δικές του σόλες ήταν τρύπιες. […] «Τόσο
φίλος σου ήταν; Κλαις ακόμα;» τον ρώτησε πάλι κάποιος, αλλά αυτός
με τις τρύπιες σόλες δεν έδωσε σημασία (251).

Έτσι, το τέλος του Λοιμού συναρτάται και με τη μετονομασία του σε
«αυτός με τις τρύπιες σόλες».
Στο άλλο άκρο της κλίμακας που αφορά στο προσωρινό καθεστώς των
προσώπων, κατευθύνονται τα φευγαλέα αφηγηματικά υποκείμενα, κάτοικοι με ευέλικτα περιγράμματα, αποκτώντας πρόσωπα σε συνάρτηση με
ποικίλα πεδία προσοχής, πράξης, γλωσσικής συμπεριφοράς, σωματικών
και ψυχικών αισθημάτων: τέτοιο είναι, παραδείγματος χάριν, το ζαρωμένο ανθρωπάκι, που γίνεται τυχερό ανθρωπάκι, τυχερός άνθρωπος και
μετά, απλώς, άνθρωπος. Αυτό το γνώρισμα κάνει τα φευγαλέα υποκείμενα να μην παγιώνονται σε μιαν οριστική περιγραφή15 και, σε συνδυασμό
με το κοινόχρηστο καθεστώς των προσώπων, να συγχέονται μεταξύ τους.
Η φιγούρα του τυχερού ανθρώπου, προσεγμένη αρκετά από την κριτική,
συνδέεται με πεδία πράξης των κατοίκων, που αξιοποιούν τα τυφλά σημεία
της ολοκληρωτικής εκδοχής ιστορίας που γράφει ως αδιαμφισβήτητη η
εξουσία, για να αντισταθούν στην παγίωση και την καθήλωση του προσώπου σε μιαν ορισμένη, οριστική και ελέγξιμη ατομικότητα, απόλυτα αντικαταστάσιμη από οποιαδήποτε άλλη λειτουργικά ισοδύναμη.
Ο τυχερός άνθρωπος αντλεί δύναμη να αντισταθεί στην παγίωση και
τη μετατροπή του σε μονάδα, όταν συνειδητοποιεί ότι η προσαρμογή στο
πρόσωπο του Πέτρου- αρνητή οδηγεί στην πρόσωπο του έγκλειστου εγώ.
Η διεκδίκηση ενός άλλου προσώπου του επιτρέπει να αποδράσει από την
οριστική ταυτότητα στην οποία θέλουν να τον καθηλώσουν οι βασανιστές
του και να εξωθήσει εκείνους σε κατάσταση απορίας:
Κανένας όμως δεν πίστευε ότι ο μικρόσωμος εκείνος άνθρωπος κατάφερε να μείνει ζωντανός μέσα στη θάλασσα […] Κι όταν άρχισε πάλι
η μέρα και τον βγάλανε στην τύχη να πλύνει το πλακόστρωτο, σηκώθηκε αμέσως, λες και δεν έγινε τίποτα κείνη τη νύχτα. Πέρασαν δίπλα
του μερικές άσπρες μπλούζες. Τον περιεργάστηκαν με αρκετή απορία.
Τούτος ο άνθρωπος μοιάζει αρκετά, αλλά τώρα τους μπέρδευε το μπόι
του. Αυτός που σκουπίζει και κοιτάζει μόνο το πλακόστρωτο δείχνει
γεροδεμένος και ψηλότερος από κείνον που τους παίδεψε τη νύχτα.
Περίεργο… (41)

15 Βλ. εδώ και τη θέση ότι στον Λοιμό υπάρχει «ουσιαστική και ψυχολογημένη εξέλιξη των
χαρακτήρων» (Σταυροπούλου, 1995 / 2001, 163).
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Και αργότερα αρνείται να υποταχθεί στο ληξιαρχικό ιδεώδες, του βασανιστή του που του κάνει την πρόταση να πάρει τη θέση ενός πεθαμένου,
θέλοντας να υποβάλλει στον τυχερό πόσο ελάχιστη, υποτίθεται, σημασία
και ευθύνη εμπεριέχει η επιλογή προσώπου:
Λογιστικά το άθροισμα είναι σωστό, χρειάζεται μόνο μια αλλαγή προσώπων για να γίνει ο συμψηφισμός. Μια μετακίνηση δική σου με το όνομα
του άλλου… Έτσι, όλα θα είναι τακτοποιημένα. Θα διαβείς την έξοδο
με άλλο όνομα. Έτσι, όλα τελειώνουν, απλούστατο. (186)

Ο ληξίαρχος ζητά από τον δεσμώτη να αποδεχτεί το ιδεώδες της μονάδας και να επικυρώσει την εκδοχή που θέλουν να γράψουν οι ίδιοι: μια
ιστορία με τέλος ή το τέλος της ιστορίας.
Η εξορία στον Λοιμό, συνιστά ένα τεράστιο φροντιστήριο, όπου ένας
απείθαρχος πληθυσμός αποβάλλει μια μορφή ταυτότητας –των φευγαλέων, ασταθών κοινωνικών προσώπων– και κατακτά αυτό που δεν έμαθε
στο μεγάλο σχολείο της κανονικής ζωής: του απομονωμένου, καταγεγραμμένου και κανονικοποιημένου ατόμου. Συνιστά προνομιούχο τόπο
πειθαρχικού αποκλεισμού, εντατικής αναδημιουργίας όλων των πειθαρχικών μηχανισμών που ήδη ενυπάρχουν στο κοινωνικό σώμα (Φουκώ, 1976,
305), όπως είναι η «ταυτόχρονη επιτήρηση και παρατήρηση, η βεβαιότητα
και γνώση, η ατομικοποίηση και το συνολικό άθροισμα, η απομόνωση και
η διαφάνεια» (Φουκώ, 1976, 325).
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι η ατημέλητη γραφή του Λοιμού ονομάζει
μια πρωτοποριακή αφηγηματική συμπεριφορά της οποίας η αισθητική και
ιδεολογική βαρύτητα έχει βεβαίως αξιολογηθεί αλλά επιδέχεται περαιτέρω
ανάλυση ως προς τα στοιχεία που τη συνθέτουν. Θεμελιώνεται σε ειδικές
αφηγηματικές ταυτότητες, όχι τις ατομικές, μοναδοποιημένες φιγούρες του
ρεαλισμού, αλλά τα βασανισμένα, άλλοτε καθηλωμένα και άλλοτε φευγαλέα, κοινωνικά πρόσωπα των εξόριστων κατοίκων. Η έκβαση, βέβαια, της
προσπάθειας των ηρώων να σώσουν τον εαυτό τους δεν γράφτηκε στον
Λοιμό – και δεν θα μπορούσε εξάλλου να γραφεί παρά μόνον ως μια φαντασιακή απόπειρα να βγει κανείς (με ένα αποκαμωμένο «επιτέλους») από την
εξαντλητική διάρκεια της έντασης ανάμεσα στην εξουσία και την ισχνή
αντίσταση των κοινωνικών προσώπων· να βγει στην κατεύθυνση είτε μιας
επικής ανάγνωσης του τέλους ως νίκης του Ανθρώπου είτε μιας τραγικής
ανάγνωσης του τέλους ως, εξίσου οριστικής, πτώσης του. Η γραφή του
Λοιμού δεν αποβλέπει στην αποζημίωση του ιστορικού ανθρώπου μέσα
από την αναγνώριση της τραγικής του συνθήκης ως ήδη πάντα ηττημένου ούτε στην ελπιδοφόρα, ανακουφιστική αναπαράσταση της επιβίωσής
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του κάτω από οιεσδήποτε συνθήκες, αλλά στην απόδοση μιας περισσότερο σύνθετης, αν και ηθικά αφόρητης, εικόνας: της α-διέξοδης έντασης
πειθαρχίας – ασυμμόρφωτων πράξεων και συμπεριφορών.
•
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Η γλωσσική συγκρότηση της ταυτότητας ως κριτική
της μεταπολεμικής παθογένειας σε τρία μονολογικά
μυθιστορήματα της μεταπολίτευσης
Αναστασία Νάτσινα

Η εισήγησή μου συζητά και επιχειρεί να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο
συγκροτείται η ταυτότητα του υποκειμένου σε τρία γνωστά έργα της ελληνικής μεταπολιτευτικής πεζογραφίας: Το Κιβώτιο (1974) του Άρη Αλεξάνδρου, το Αντιποίησις αρχής (1979) του Αλέξανδρου Κοτζιά και το Η μητέρα
του σκύλου (1990) του Παύλου Μάτεσι. Ιδιαίτερα με ενδιαφέρει το αν και
κατά πόσο τα μονολογικά αυτά μυθιστορήματα, που διαφέρουν αρκετά ως
προς τις λογοτεχνικές καταβολές τους –ενδεχομένως και την καλλιτεχνική
τους αξία–, συγκλίνουν σε έναν κοινό μετανεοτερικό προβληματισμό για
την ταυτότητα· και, επίσης, κατά πόσο αυτός ο προβληματισμός συνδέεται
με τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες των χρόνων που προηγήθηκαν.
Τα έργα αυτά έχουν τρία βασικά κοινά χαρακτηριστικά: Πρώτο, συνίστανται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τους μονολόγους –ευθείς ή αφηγημένους– των πρωταγωνιστών τους. Δεύτερο, επικεντρώνονται, και με τις
καθαυτό αφηγήσεις τους και με σημαίνουσες αναδρομές, σε γεγονότα της
πρόσφατης ελληνικής ιστορίας που υπήρξαν καθοριστικά για τη μεταπολιτευτική κοινωνία: την Κατοχή, τον Εμφύλιο και τη Δικτατορία. Τρίτο, κανένας από τους πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες δεν μπορεί εύκολα να ονομαστεί θετικός ή να προκαλέσει την ταύτιση του αναγνώστη: Στο Κιβώτιο
του Αλεξάνδρου έχουμε έναν χαμαιλεοντικό αγωνιστή του Δημοκρατικού
Στρατού στον Εμφύλιο ο οποίος προσπαθεί, ως μοναδικός επιζών, να πείσει
για την αθωότητά του σχετικά με την πολύνεκρη αποτυχία μιας αποστολής
μεταφοράς ενός κιβωτίου που αποδεικνύεται άδειο· στο Αντιποίησις αρχής
του Κοτζιά πρωταγωνιστεί ένας χαφιές της δικτατορίας που προσπαθεί να
επιβιώσει κατά το τριήμερο του Πολυτεχνείου, και στη Μητέρα του σκύλου
του Μάτεσι η ψυχικά διαταραγμένη κόρη μιας γυναίκας που διαπομπεύθηκε κατά την Απελευθέρωση, επειδή δεχόταν στο σπίτι έναν Ιταλό (και
κατόπιν έναν δεύτερο) προκειμένου να σώσει τα παιδιά της από την πείνα.
Και στα τρία έργα ο ευθύς ή αφηγημένος μονόλογος έχει σημαντικό
διακύβευμα: τη δικαίωση, την υπεράσπιση της ταυτότητας ή ακόμα και την
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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ίδια την επιβίωση των υποκειμένων που πρωταγωνιστούν. Στο Κιβώτιο ο
ανώνυμος αφηγητής καταλήγει σε μια απολογία ζωής υπό την απειλή μιας
καταδίκης, πιθανώς και θανατικής. Στο Αντιποίησις αρχής παρακολουθούμε τη συνείδηση του Μένιου καθώς επεξεργάζεται το παρόν συνδέοντάς το διαρκώς συνειρμικά με το παρελθόν σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την επιβίωσή του μέσα στα έκρυθμα γεγονότα. Και στη Μητέρα του
σκύλου η Ραραού, προετοιμαζόμενη για το θάνατο, μονολογεί προσπαθώντας δικαιώσει τη ζωή της και τη χαρακτηριστική της δήλωση «ευτυχώς
είμαι ευτυχής» (Μάτεσις 1990: 10)· το γεγονός ότι η αυτοδικαίωση αυτή
φαίνεται να επιχειρείται ενώπιον ενός ψυχιάτρου επιτρέπει την υπόθεση
ότι το διακύβευμα είναι ίσως ακόμη μεγαλύτερο και αφορά την αποφυγή
του εγκλεισμού της σε ψυχιατρείο.1
Και στις τρεις περιπτώσεις το διακύβευμα, η επιβίωση ή η δικαίωση,
εξαρτάται από την ανάδειξη των πρωταγωνιστικών προσώπων σε υποκείμενα που έχουν γνώση και έλεγχο των πραγμάτων και του εαυτού τους·
την ανάδειξή τους, για να το πω λίγο διαφορετικά, στο είδος του αυτόνομου, κυρίαρχου υποκειμένου που υπήρξε η προϋπόθεση του προγράμματος της νεοτερικότητας. Το, κυρίαρχο ακόμα και κατά τη Μεταπολίτευση,
όραμα του Διαφωτισμού για ατομική και κοινωνική ευημερία προϋποθέτει
το άτομο ως μια οντότητα που αυτοπροσδιορίζεται μέσα από τις ατομικές
της προσλαμβάνουσες και προσδιορίζει τον κόσμο ως πεδίο κατάκτησης
και διαμόρφωσης μέσω της γνώσης και της δράσης της.
Το πρόταγμα μιας τέτοιου είδους ταυτότητας διατρέχει και τα τρία
κείμενα και μάλιστα τίθεται εξαρχής. Στο Κιβώτιο ο αφηγητής από την
πρώτη παράγραφο δηλώνει βέβαιος ότι η αιχμαλωσία του οφείλεται σε
παρεξήγηση και ότι γνωρίζει πολύ καλά τα γεγονότα και τον υπαίτιο της
αποτυχίας. Νωρίς επίσης στην αφήγηση, δηλώνει εμφατικά «εθελοντής»: η
εμπλοκή του σε αυτήν την περιπέτεια υπήρξε προϊόν της ελεύθερης βούλησής του.2 Στο Αντιποίησις αρχής, ο μυθιστορηματικός Μένιος μοιάζει να
έρχεται κυριολεκτικά στη ζωή μέσα από την εντολή της ερωμένης του:
1

2

Την πρόταση αυτή οφείλω στον Ulrich Moennig. Προς το τέλος του κειμένου πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι η ηρωίδα αντιμετωπίζεται ως ψυχιατρικό περιστατικό: Στο κείμενο
παρεμβάλλεται μια βεβαίωση ψυχιάτρου (σσ. 229-30) που χορηγείται κατόπιν σύλληψής της από την αστυνομία επειδή στεκόταν πεισματικά στη μέση του δρόμου, και,
πέρα από το ότι η ηρωίδα απευθύνεται σε έναν γιατρό, η ίδια αναφέρεται στην επιθυμία (και την προετοιμασία που έχει κάνει) να κάψει μια άγνωστή της οικογένεια (σσ.
246-47), σε κρίσεις που την πιάνουν περιοδικά (σ. 253, πρώτη αναφορά ήδη στη σ. 30),
και στη διακομιδή της με ασθενοφόρο σε μια από αυτές (σ. 250).
«Τι άλλο ήμασταν δηλαδή, τι άλλο ήμουνα εγώ προσωπικά από μιας αρχής, αν όχι
εθελοντής; Μήπως δεν εντάχθηκα, δεν οργανώθηκα, δεν στρατεύτηκα, επί Μεταξά
ακόμα, με την δική μου θέληση;» (Αλεξάνδρου 1974: 58).
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«Βγες από κει, θα σκάσω.» (Κοτζιάς 1979: 9). Εννοεί βέβαια την τουαλέτα,
αλλά εκείνος θα δέχεται για λίγο με μωρουδιακά «ουάαα» και «ννν» τις
απειλές και τις απαιτήσεις της για μια κυριαρχική ταυτότητα: να αποσπάσει το διαζύγιο από τη γυναίκα του και να ζητήσει να τον κάνουν δήμαρχο.3
Στη Μητέρα του σκύλου τέλος, η Ρουμπίνη Μέσκαρη ξεκινά τον μονόλογό
της με μια προτροπή προς τον αναγνώστη που παρωδεί το περίφημο ξεκίνημα του επικού Μόμπυ Ντίκ (“Call me Ishmael”): «Λέγε με Ραραού καλύτερα». Στο δικό της μονόλογο αναλαμβάνει να υπερασπιστεί, μέσα από
την εξιστόρηση της ζωής της, αυτό ακριβώς το καλλιτεχνικό όνομα, την
ταυτότητα που η ίδια, ενάντια στις συνθήκες και τον περίγυρο, επέλεξε για
το επιτύμβιό της: «Δεσποινίς Ραραού, Ηθοποιός».4
Ανάμεσα σ’ αυτούς τους τρεις εντελώς διαφορετικούς χαρακτήρες
μπορούμε να αναγνωρίσουμε ένα κοινό πρόσταγμα για αυτοπροσδιορισμό και κυριαρχία, αλλά ταυτόχρονα και το παράδοξο γεγονός ότι πρόκειται ακριβώς για «πρόσταγμα». Ο ανακριτής στο Κιβώτιο, η ερωμένη στην
Αντιποίηση αρχής, και ο ακροατής που υπονοείται ότι θα προτιμούσε να
ονόμαζε τη Ραραού κάπως αλλιώς στη Μητέρα του σκύλου, υποχρεώνουν
με διάφορούς τρόπους τα πρόσωπα αυτά να έρθουν στο προσκήνιο, να
βεβαιώσουν την κυριαρχία τους και να υπερασπιστούν την ταυτότητά τους.5
Κατ’ αυτόν τον τρόπο το ζήτημα της ταυτότητας των υποκειμένων τίθεται
εξαρχής σε ένα πλαίσιο διαλόγου και εξουσιαστικών σχέσεων. Δείχνεται με
άλλα λόγια εδώ η συνθήκη που διέπει τη γέννηση του ατόμου ως κοινωνικού υποκειμένου. Το άτομο ξεκινά να μιλά, μπαίνει στη γλώσσα, προκειμένου να υπερασπιστεί τον εαυτό του, να διασφαλίσει την ταυτότητα και την
επιβίωσή του σε έναν κόσμο ήδη νοηματοδοτημένο από ποικίλους εξουσιαστικούς λόγους που καθορίζουν τι μετράει ως αληθές, αποδεκτό, επιτυχημένο. Η μετανεοτερική έννοια του υποκειμένου, που χρησιμοποιώ εδώ,
διακριτή από εκείνη του ατόμου, δηλώνει ακριβώς μια θέση σε ένα δίκτυο
3

4
5

Αξίζει ίσως να παρατηρήσουμε ότι το όνομα της ερωμένης που τον προσδιορίζει μ’
αυτόν τον τρόπο είναι Βούλα, ενώ μια άλλη βούλα, ένα κόκκινο στρογγυλό σημάδι
στο μέτωπό του (που αναφέρεται ήδη στη σ. 15), επανέρχεται συνεχώς στην αφήγηση,
ως προσδιοριστικό της προσωπικότητας του Μένιου που μάλιστα τον συνδέει με τον
προδότη Καρδερίνη από το μυθιστόρημα Ο Κατσαντώνης (1862) του Κ. Ράμφου (σ’
αυτό το μυθιστόρημα που ο Μένιος έχει διαβάσει αναρίθμητες φορές ο Καρδερίνης έχει
ένα ίδιο σημάδι).
Μάτεσις 1990: 9.
Στο πλαίσιο της νεότερης θεωρίας ο M. Foucault (1978, 1987, 1989) και ο L. Althusser
(1983) έχουν συζητήσει και υπογραμμίσει, ο καθένας από τη δική του σκοπιά, την παραγωγική λειτουργία της εξουσίας όσον αφορά την ανάδυση του υποκειμένου. Περισσότερο από οποιαδήποτε ανάλυση του Foucault, οι εναρκτήριες συνθήκες αυτών των
μυθιστορημάτων ανακαλούν μάλλον την ιδρυτική για το υποκείμενο σκηνή της έγκλησης, όπως την περιέγραψε ο Althusser.
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τέτοιων εξουσιαστικών λόγων, μια θέση που είναι βέβαια η προϋπόθεση
για την αναγνωρισιμότητα του ατόμου αλλά και για τη δυνατότητά του να
δρα με νόημα.6
Είναι γεγονός ότι και στα τρία αυτά μυθιστορήματα η ταυτότητα των
ηρώων προκύπτει, κατασκευάζεται εμφατικά μέσα από τον ίδιο τους το
λόγο, ευθύ ή αφηγημένο, εκφωνούμενο ή μη. Απουσιάζει πρακτικά ο
αφηγητής που αναλαμβάνει να καθοδηγήσει τον αναγνώστη συνοψίζοντας τα πρόσωπα και τις στάσεις τους με χαρακτηρισμούς. Η τεχνική αυτή,
που συνδέει ετούτα τα μυθιστορήματα με το είδος του δραματικού μονολόγου, φέρνει στο προσκήνιο ακριβώς τη σημασία του λόγου σε ό,τι αφορά
τη σύσταση του υποκειμένου. Καθώς μιλούν, ή επεξεργάζονται τον κόσμο
με το νου τους, οι πρωταγωνιστές υποχρεωτικά χρησιμοποιούν περιγραφικούς και αξιολογικούς όρους, ιεραρχήσεις, στρατηγικές αυτοπαρουσίασης,
τακτικές προβολής και απόκρυψης, κ.ο.κ., που ανάγονται σε προϋπάρχοντα, κοινωνικά διαμορφωμένα συστήματα αντίληψης του κόσμου και του
εαυτού. Ενάντια στην προσδοκία, καλλιεργημένη από την ψυχανάλυση,
πως ο μονόλογος αποτελεί τη βασιλική οδό προς τα μύχια της ατομικότητας, η εκτύλιξη των μονολόγων εδώ δεν οδηγεί σε ένα ξεφλούδισμα
που βαίνει προς έναν πυρήνα, μια ουσία της ταυτότητας, μια καθοριστική
σκηνή που εξηγεί τη συμπεριφορά τους ή συνοψίζει τον ψυχισμό τους –
κάτι που απαντά σε άλλους δραματικούς μονολόγους.7 Αντίθετα, καθώς
κτίζει προοδευτικά για τον αναγνώστη την ταυτότητα των πρωταγωνι6

7

Η J. Butler, μία από τις θεωρητικούς που, συνεχίζοντας γόνιμα το έργο του Foucault,
συνέβαλαν σημαντικά στη διαμόρφωση αυτής της έννοιας του υποκειμένου εξηγεί ως
εξής: «Ο όρος ‘υποκείμενο’ χρησιμοποιείται ενίοτε σαν να ήταν ταυτόσημος με τους
όρους ‘πρόσωπο’ ή ‘άτομο’. Μολαταύτα, η γενεαλογία του ‘υποκειμένου’ ως κατηγορίας της κριτικής σκέψης υποδηλώνει ότι, αντί να ταυτίζεται αυστηρά με το άτομο, θα
έπρεπε να περιγράφεται ως γλωσσική κατηγορία, ως κάτοχος μιας θέσης, ως δομή υπό
διαμόρφωση. Τα άτομα έρχονται να καταλάβουν τον τόπο του υποκειμένου (το υποκείμενο αναδύεται ταυτοχρόνως ως ‘τόπος’), και γίνονται νοητά μόνο εφόσον έχουν, θα
λέγαμε, εγκατασταθεί πρώτα στη γλώσσα. Το υποκείμενο είναι η γλωσσική περίσταση
που επιτρέπει στο άτομο να καταστεί και να παραμείνει νοητό, είναι η γλωσσική προϋπόθεση που του επιτρέπει να υπάρχει και να δρα» (Butler 2009β: 21, μετάφραση ελαφρά
παραλλαγμένη).
Από τον εμβληματικό δραματικό μονόλογο “My last duchess” (1842) του R. Browning,
και το «Βυζαντινός άρχων, εξόριστος, στιχουργών» (1921) του Κ. Π. Καβάφη, μέχρι
το μονολογικό μυθιστόρημα Χερουβείμ της μοκέτας (2006) της Ε. Γιαννακάκη, συχνά
αποκαλύπτεται ότι στη βάση ενός αινιγματικού χαρακτήρα που μονολογεί υπάρχει κάτι
που ο ίδιος αποκρύπτει, κάποτε μάλιστα (όπως στον Browning και τη Γιαννακάκη) ένα
έγκλημα. Όσον αφορά τη σύνδεση με την ψυχανάλυση αξίζει να θυμηθεί κανείς ότι οι
φροϋδικές καταβολές της θέτουν ως στόχο την αποκατάσταση του ατόμου ως κυρίαρχου, καθώς μέσω της ανάλυσης αυτό αναμένεται να γνωρίσει και να ελέγξει όλα εκείνα
που, συσσωρευμένα στο χώρο του ασυνείδητου, το καθόριζαν ανεπίγνωστα μέχρι τότε.
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στών, αναδεικνύει τον βαθμό στον οποίο αυτή συνίσταται στην αποδοχή
και αφομοίωση, μέσω της επιτελεστικής επανάληψης, των εξουσιαστικών
λόγων που κυριάρχησαν στην Ελλάδα κατά τον ‘τριακονταετή πόλεμο’
– όπως προσφυώς ονόμασε ο Κοτζιάς την καθοριστική περίοδο από την
Κατοχή ώς τη Μεταπολίτευση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ατομική αυθεντικότητα και ο αυτοπροσδιορισμός υπονομεύονται προς χάριν μιας μετανεοτερικής αντίληψης για την ταυτότητα.8
Στο Κιβώτιο, ο αφηγητής ξεκινά να υπερασπίζεται τον εαυτό του υπάγοντας την εξιστόρηση των γεγονότων και την αυτοπαρουσίασή του σε μια
σειρά από διαδοχικά συστήματα-εξουσιαστικούς λόγους, τον καθένα με
τη δική του λογική και ρητορική, καθώς επιχειρεί να συντονιστεί με τον
ανακριτή του: αρχικά αυτόν της λενινιστικής πτέρυγας και στη συνέχεια
του ευρύτερου κομμουνιστικού κόμματος, ενώ τέλος υιοθετεί μια οιονεί
πιο προσωπική, αλλά πάντοτε κομματικά ενταγμένη οπτική που τέμνεται,
για πρώτη φορά με ουσιαστικό τρόπο, από τον λόγο της ατομικής ευθύνης.9 Ο εξουσιαστικός λόγος του κόμματος διαποτίζει την εξιστόρηση σε
κάθε πτυχή της: προσδιορίζει τη σειρά με την οποία αναφέρονται τα γεγονότα, το ξερό ύφος, τη λεπτομερειακή ακρίβεια, την εστίαση στα γεγονότα, τον αποκλεισμό του συναισθήματος, και βέβαια την παρουσίαση
κάθε πράξης του πρωταγωνιστή ως συμμορφούμενης με αυτά τα πρότυπα.
Ωστόσο, αυτή η έστω και ελαφρά αλλαγή οπτικής γωνίας και λεξιλογίου
(από τη λενινιστική στην ευρύτερα κομματική και μετέπειτα στην προσωπική κομματική) προκαλεί απανωτές ανασκευές των όσων έχουν ειπωθεί
αλλά και διαδοχικές αντικρουόμενες ερμηνείες των πράξεων και των κινήτρων του ίδιου του αφηγητή. Η εικόνα που διαμορφώνει ο αναγνώστης για
την ταυτότητά του σχηματίζεται μέσα απ’ αυτές τις αλλεπάλληλες επανεγγραφές, και το παλίμψηστο που προκύπτει μοιάζει με παράλογη, για να
μην πω αδύνατη, ενσάρκωση όλων των πιθανών εκδοχών και ερμηνειών
που γεννά η συνάντηση του λόγου της ατομικής ευθύνης με εκείνους της
υπαγωγής της δράσης σε ποικίλες σκοπιμότητες, ευρύτερα ή στενότερα
8

9

Η Butler (2008, 2009α) έχει συζητήσει εκτενώς τη διαμόρφωση της ταυτότητας (κυρίως
σε ό,τι αφορά το φύλο και τη σεξουαλικότητα) μέσω της επιτελεστικής επανάληψης
των κυρίαρχων λόγων και συμπεριφορών.
Την απελπιστική συνάντηση του λόγου της ελεύθερης βούλησης και της ατομικής
ευθύνης με τους επιμέρους λόγους της κομματικής ένταξης προετοιμάζει η σταδιακή
ανάδυση επιμέρους λόγων όπως είναι αυτός της φιλίας, της αλληλεγγύης, και του
έρωτα. Η Τσιριμώκου (2000: 144-45) κάνει εύστοχα λόγο για απειράριθμους «κώδικες»,
οι οποίοι «υιοθετούνται και ακυρώνονται ο ένας μετά τον άλλον […], ο κώδικας της
κομματικής πειθαρχίας, της ιδεολογικής πίστης, της συναδελφικής αλληλεγγύης, της
ψυχρής μαθηματικής λογικής και του παράφορου ερωτικού πάθους, της αταλάντευτης
φιλίας και του αλτρουισμού».
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κομματικές. Υπ’ αυτούς τους όρους η αλήθεια για τη συμμετοχή του ατόμου
στα πράγματα, η αλήθεια για τον εαυτό, τα κίνητρα της δράσης του, τη
συμμετοχή και την ευθύνη του, αποδεικνύεται απελπιστικά αδύνατη. Προς
το τέλος της αφήγησης, η δυνατότητα οριστικοποίησης αυτών των πραγμάτων, όπως θα τα συνόψιζε κανείς με τον όρο ταυτότητα, καταρρέει και
συμβολικά με το κωδικοποιημένο «επισκεπτήριο» του ήρωα, όπου δείχνεται πώς μια σειρά από αριθμούς, που ο αφηγητής θεωρεί ότι τον αντιπροσωπεύουν, μπορεί να επιδεχθεί κυριολεκτικά άπειρες ερμηνείες, κι εκείνες
με τη σειρά τους άλλες τόσες, ώστε να σημαίνει ‘προδότης’, ‘έμπιστος’, ή
και οτιδήποτε άλλο.
Στην Αντιποίηση αρχής η γλωσσική συγκρότηση της ταυτότητας του
Μένιου παίρνει μια λιγότερο ριζοσπαστική και, θα έλεγα, λιγότερο απειλητική μορφή, καθώς δεν οδηγείται στις ακραίες συνέπειές της. Εδώ η
απουσία ακροατή ή αναγνώστη απαλλάσσει από την καταρχήν συμμόρφωση του, ουσιαστικά εσωτερικού, μονολόγου με οποιοδήποτε σύστημα
θα ήταν πιθανώς αρεστό σε κάποιον τρίτο.10 Ο ‘αυθορμητισμός’ αυτός
όμως υπογραμμίζει εμφατικότερα το γεγονός ότι η πρόσληψη του κόσμου,
η αντίληψη του ήρωα για τα πράγματα και τον εαυτό του είναι ήδη από
πάντα κοινωνικά και εξουσιαστικά προσδιορισμένη. Υπενθυμίζω ότι αυτό
ισχύει εξ ορισμού από τη στιγμή που χρησιμοποιεί κανείς έννοιες οι οποίες
διακρίνονται χάρη στη γλώσσα, που είναι μια κοινωνική σύμβαση. Ωστόσο
η επαναληπτική, έμμονη χρήση λέξεων, φράσεων-κλισέ και αξιολογικών
όρων που είναι έντονα χρωματισμένα από τα επιμέρους περιβάλλοντα από
τα οποία προέρχονται, φέρνουν αυτήν την πάγια συνθήκη στο προσκήνιο.
Ανάλογα με τις περιστάσεις ο Μένιος αντιλαμβάνεται τον κόσμο, αλλά
εξίσου και τον εαυτό του, μέσα από τον εξουσιαστικό λόγο των γερμανών
κατακτητών, τον λόγο του Σώματος στο οποίο ανήκει, των λαϊκών στρωμάτων και της πιάτσας, αλλά και του λαϊκού αναγνώσματος Κατσαντώνης,
με το δικό του εθνικοπατριωτικό εξουσιαστικό φορτίο. Δεν θα επιμείνω
εδώ, το πολυφωνικό σύμπαν του μυθιστορήματος το έχει παρατηρήσει
σχεδόν σύσσωμη η κριτική, αρχής γενομένης από τον Ζάννα (1980), και,
κυρίως, την ετερονομία και ετερογένεια του υποκειμένου του Μένιου που
συνεπάγεται αυτό, την έχει ήδη επισημάνει καίρια η Μικέ (1997). Εδώ θα
ήθελα μόνο να υπογραμμίσω τον βαθμό στον οποίο αυτή η ετερογένεια,
10 Ας μη θεωρηθεί εδώ ότι ισχυρίζομαι πως πρόκειται για ‘εσωτερικό μονόλογο’, με την
έννοια που έλαβε ο όρος στον μοντερνισμό. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι δεν πρόκειται
για γραπτό –όπως στο Κιβώτιο– ή εκφωνούμενο –όπως στη Μητέρα του σκύλου– μονόλογο. Η Αντιποίηση αρχής αποτυπώνει τη συνείδηση του Μένιου, δηλαδή τις εσώτερες
σκέψεις και τους συνειρμούς του αλλά και τις προσλαμβάνουσές του από την αλληλεπίδρασή του με τον κόσμο.
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που γεμίζει τον κόσμο του Μένιου με κάθε είδους αντιφάσεις, σημαίνει
την υποχώρηση ενός οποιουδήποτε κέντρου του εαυτού που είναι σε θέση
να συγκεράσει τους διαφορετικούς εξουσιαστικούς λόγους κατά τρόπο, αν
όχι πρωτότυπο, τουλάχιστον συνεκτικό. Ο Μένιος αντλεί τρόπους αντίληψης και χαρακτηρισμούς από ποικίλους λόγους και, επαναλαμβάνοντάς τους διαρκώς, γίνεται με τη σειρά του, όχι πολύ διαφορετικά από τον
αφηγητή του Κιβωτίου, ένα παλίμψηστο του οποίου τις διασταυρούμενες
σημασίες είναι δύσκολο να εξαντλήσει κανείς. Παράλληλα, η ανυπαρξία
ενός οποιουδήποτε άξονα ταυτότητας πέρα από το ένστικτο της επιβίωσης κάνει αδύνατο να αναζητήσει κανείς την καταγωγική αρχή αυτών των
εγγραφών. Στο τέλος του έργου ο Μένιος αντιλαμβάνεται ακόμα και την
πιο ‘αυθεντική’ στιγμή του, τη στιγμή του προσωπικού του θανάτου, μέσα
από τον λόγο του μυθιστορήματος Κατσαντώνης, ταυτιζόμενος αρχικά με
τον προδότη του ηρωικού κλέφτη, τον Καρδερίνη, και στη συνέχεια με τον
ίδιο τον κλέφτη, καθώς οραματίζεται τους δήμιους εκείνου να έρχονται για
τον ίδιο.
Στη Μητέρα του σκύλου, η σύσταση του υποκειμένου από τους κυρίαρχους εξουσιαστικούς λόγους φτάνει στο όριο της παρωδίας, δημιουργώντας έναν χαρακτήρα-καρικατούρα, που αντιστέκεται σε ρεαλιστικούς χαρακτηρισμούς του τύπου ψυχοπαθής ή άτομο μειωμένης νοητικής
ικανότητας. Η ηρωίδα γίνεται αυτό που είναι επαναλαμβάνοντας εμμονικά
για τον ακροατή του μονολόγου της, τους κυρίαρχους εξουσιαστικούς
λόγους της μεταπολεμικής επαρχιακής κοινότητας και του μικροαστισμού,
όπου αληθές είναι αυτό που επιβάλλουν οι οικονομικά και κοινωνικά ισχυροί και, συνακόλουθα, επιτυχία η κοινωνική αναγνώριση και ο πλούτος. Η
αποδοχή για τον εαυτό της χαρακτηρισμών που είναι κατάφωρα και ειρωνικά ανακριβείς, όπως «δωσίλογος» και «πουτάνα», το όνειρο της επιτυχίας και της κοινωνικής της ανόδου που ικανοποιείται από ρόλους νεκρής
στα μπουλούκια της επαρχίας, ένα δυάρι και το μνήμα που πήρε «οκκαζιόν» για τη μαμά της στην Αθήνα, τα καθαρευουσιάνικα και η αποφυγή
των επαρχιακών εκφράσεων που «θα ήταν θανάσιμες για τη θεατρική της
καριέρα», κατασκευάζουν την ταυτότητα ενός χαρακτήρα, που, ενώ –και
ίσως επειδή– δεν είναι αναγνωρίσιμος ως ρεαλιστικός ‘τύπος’,11 επιτρέ11 Δημιουργείται η εντύπωση ότι η παρουσίαση της Ραραού ως ψυχιατρικού περιστατικού,
που γίνεται σαφέστερη μόνο προς το κλείσιμο του έργου, διασώζει ορισμένα ρεαλιστικά προσχήματα μόνο και μόνο για να διατηρήσει έναν βαθμό γείωσης στην πραγματικότητα αρκετό για την εξυπηρέτηση των κριτικών στόχων του κειμένου. Κατά τα
λοιπά, το έργο διαταράσσει σοβαρά τη ρεαλιστική του συνθήκη όταν στον (υποτίθεται
εκφωνούμενο ενώπιον γιατρού) μονόλογο της Ραραού παρεμβάλλεται αίφνης μια εκτενής αφήγηση με μηδενική εστίαση σχετικά με τα πρώτα χρόνια της στην Αθήνα (Μάτεσις 1990: 184-220).
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πει να διακρίνουμε με σαφήνεια τι θα ήταν ένας άνθρωπος στον οποίο οι
σκληρές συνθήκες θα είχαν εξουθενώσει οποιαδήποτε αποτελεσματική
αντίσταση στον παραλογισμό των εξουσιαστικών λόγων της «λεγόμενης
Απελευθέρωσης».
Και στα τρία μυθιστορήματα λοιπόν η ταυτότητα των υποκειμένων
δείχνεται να κτίζεται σταδιακά για τον αναγνώστη μέσα από την επιτελεστική επανάληψη των κυρίαρχων εξουσιαστικών λόγων της κατοχικής και
μεταπολεμικής περιόδου. Το γεγονός αυτό υπονομεύει την έννοια του κυρίαρχου ατόμου όπως το γνωρίζουμε, και όπως ξεκινούν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές να το ενσαρκώσουν προκειμένου να υπερασπίσουν τον εαυτό
τους. Στη σημαντική ανάλυσή του για το Κιβώτιο, ο Ραυτόπουλος νομίζω
ότι ουσιαστικά συλλαμβάνει αυτή τη διάσταση του αφηγητή όταν ισχυρίζεται: «Δεν είναι ‘ήρωας’ του μοντέρνου ανθρωπιστικού ή υπαρξιακού
μυθιστορήματος […]. Ο αφηγητής […] δεν είναι πρόσωπο, είναι λόγοςφορέας […] Η αφήγησή του παραμένει ένας λόγος με χαμένο υποκείμενο»
(Ραυτόπουλος 2004: 291, 294).12 Το φαινομενικό παράδοξο ενός λόγου που
εκφέρεται δίχως υποκείμενο, μολονότι σαφές στο πλαίσιο της ανάλυσης
του Ραυτόπουλου που δίνει έμφαση στο λόγο έναντι του ‘ήρωα’, νομίζω
ότι γίνεται ακόμη σαφέστερο αν τοποθετήσουμε τον ανώνυμο αφηγητή
πλάι στον Μένιο και τη Ραραού, υπό την οπτική γωνία που προτείνω εδώ.
Μ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε ίσως να αντιληφθούμε ότι τα κείμενα αυτά
εκφράζουν γενικότερα μια διαφορετική αντίληψη για την ταυτότητα όχι
ως ανύπαρκτη –στο κάτω-κάτω οι ήρωες αυτοί έχουν μια προσωπική ιστορία και δρουν, ενίοτε και με φοβερές συνέπειες–, ούτε καν ως κρυμμένη
12 Παρόμοια και η Τσιριμώκου (2000: 142), συγκρίνοντας τον Αλεξάνδρου με τον Κάφκα,
παρατηρεί ότι στον Αλεξάνδρου η επιλογή του εξομολογητικού κώδικα προαναγγέλλει μια «απόλυτη υποκειμενικότητα, η οποία […] αναιρείται και καταλήγει στην πλήρη
εξαφάνιση κάθε προσωπικού ίχνους. Πρόκειται για ένα εγώ που αποκαλύπτεται καλυπτόμενο συνεχώς πίσω από τα είδωλά του, που υποτίθεται ότι συγκροτεί πρόσωπο, ενώ
στην ουσία διαχέεται σε μια ατελεύτητη εναλλαγή προσωπείων, από τα οποία το ένα
υποκαθιστά –και ακυρώνει– το άλλο. Μέσα από την αλληλουχία των προσωπείωνηχείων, το ‘εσώτατο εγώ’ πολλαπλασιασμένο αλλά εξίσου μονόχορδο και απροσδιόριστο, παρά το εκκωφαντικό του παραλήρημα στην ουσία σωπαίνει· στη θέση του μιλά η
ίδια η γλώσσα». Ανάλογα παρατηρεί και η Κακαβούλια (2002: 848) για τον Κοτζιά, ότι
«στα περισσότερα πεζά του […] ο λόγος των χαρακτήρων του αποπροσωποποιείται
μέσα από την προβολή μιας γλωσσικής παραφοράς. Παράγεται έτσι ένα οριακά μιμητικό αποτέλεσμα που ισοπεδώνει τον ομιλητή και προβάλλει ως πανίσχυρη την ομιλία.
Χάνεται το εξατομικευμένο ατομικό και προσωποπαγές «στυλ» ενώ παράγεται μια
γλώσσα-αντικείμενο, μια γλώσσα γεμάτη κλισέ, ιδεολογικά και κοινωνικά στερεότυπα.
Ο επιτονισμός και η αθροιστική σώρευση συγκεκριμένων ομιλιακών χαρακτηριστικών
κατασκευάζουν μια παρωδία χαρακτήρα, μια ομιλούσα καρικατούρα χαρακτήρα» (οι
υπογραμμίσεις δικές μου).
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πίσω από μια σειρά προσωπείων, αλλά ως γλωσσικά κατασκευασμένη:
τα άτομα ενεργούν, μιλούν, αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους και το περιβάλλον τους –δηλαδή γίνονται αυτό που είναι για τον αναγνώστη– μέσα
από την –περισσότερο ή λιγότερο αποσπασματική, και πάντως διαδοχική–
ανάληψη ρόλων και επανάληψη της λογικής και της ρητορικής των διαφορετικών εξουσιαστικών λόγων που κυριάρχησαν από την Κατοχή μέχρι τη
Μεταπολίτευση. Όσο και αν η απεικόνιση αυτή σκανδαλίζει ενδεχομένως
τις φιλελεύθερες ή ρεαλιστικές προσδοκίες μας για ένα αυθεντικό ‘εγώ’,
είναι πιστεύω γεγονός ότι κανένα από τα τρία αυτά μυθιστορήματα δεν
προωθεί την εντύπωση ότι υπάρχει ένας ‘αληθινός’ ήρωας τον οποίο θα
μπορούσαμε να ανακαλύψουμε αν ήταν δυνατό να αφαιρέσουμε τα διαφορετικά του προσωπεία.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο το κυρίαρχο άτομο που, μέσα από μια διαδικασία γνώσης και αυτογνωσίας, αυτοπροσδιορίζεται και προσανατολίζει με
συνεκτικό τρόπο τη δράση του στον κόσμο, με εμβληματικό εκπρόσωπο θα
έλεγα τον ήρωα του Bildungsroman όπως συναντάται ακόμα σε σημαντικά
ελληνικά μυθιστορήματα της δεκαετίας του ’60 –όπως Η Λέσχη (1960) του
Στρατή Τσίρκα και το …και ιδού ίππος χλωρός (1963) της Τατιάνας Γκρίτση-Μιλλιέξ–, εδώ υποχωρεί.13 Στο προσκήνιο έρχονται τώρα οι συγκεκριμένοι εξουσιαστικοί λόγοι που το προσδιορίζουν και τους οποίους οι
ήρωες και των τριών μυθιστορημάτων μοιάζουν ανίκανοι να διαχειριστούν.
Μολονότι ξεκινούν να εξασφαλίσουν την κυριαρχία τους, καταλήγουν,
εξαιτίας αυτού του προσδιορισμού τους, να αντικρίζουν την ήττα και τον
θάνατο. Οι βαθιές αντιφάσεις που δείχνονται να διέπουν τους εξουσιαστικούς λόγους που κυριάρχησαν από την Κατοχή και εξής, βασικά σε ό,τι
αφορά τα αξιακά τους συστήματα και την άμεσα συνδεόμενη μαζί τους
διάκριση αλήθειας-ψεύδους, και ίσως, όχι λιγότερο, το μέγεθος του μίσους
γι’ αυτό που εκλαμβάνεται κάθε φορά σε κάθε έναν απ’ αυτούς ως αντίμαχο ή και απλώς παρεκκλίνον, εμποδίζει τους ήρωες που διαμορφώνονται
απ’ αυτούς να αποκτήσουν μια σαφή και νηφάλια εικόνα για την πραγματικότητα, η οποία θα τους επέτρεπε ενδεχομένως μια πιο επιτυχημένη και
13 Με τον κίνδυνο κάποιας σχηματικότητας θα έλεγα ότι, στα μυθιστορήματα που εξετάζουμε, η έννοια της αυτονομίας φθίνει όλο και περισσότερο καθώς προχωρούμε χρονολογικά: Στον Αλεξάνδρου η πίστη στο αυτόνομο άτομο και την ικανότητά του, ως μέρος
μιας συλλογικότητας, να αλλάξει κυριολεκτικά τον κόσμο, παραμένει ακόμα ισχυρή, γι’
αυτό και η κατάρρευσή της, όταν επέρχεται, είναι πραγματικά τραγική. Στον Κοτζιά η
πίστη αυτή έχει μοιάζει να έχει ήδη προ πολλού εκλείψει. Οι όποιες φιλοδοξίες αυτονομίας του Μένιου είναι μια –καταφανώς διάτρητη– φαντασίωση εξουσίας που ο ίδιος
αντιγράφει από τους εξουσιαστές που τον περιβάλλουν. Στον Μάτεσι τέλος ο αυτόνομος άνθρωπος είναι πια μια καρικατούρα, η Ραραού είναι ένα άτομο, σύμφωνα με τη
βεβαίωση του ψυχιάτρου, ‘απολύτως ακίνδυνον’.
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επωφελή –κοινωνικά και ατομικά– αλληλεπίδραση με τα πράγματα.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο αφηγητής του Κιβωτίου, συνειδητοποιώντας
την οριστική αδυναμία να ελέγξει τις εκδοχές και τις ερμηνείες της ατομικής του ευθύνης ενώπιον μιας συλλογικής ήττας, προκαλεί να τον εκτελέσουν. Ο Μένιος, αφού έχει εξουθενωθεί στην προσπάθειά του να κατανοήσει και να εξασφαλίσει μια θέση στη νέα κατάσταση πραγμάτων που
διαφαίνεται, υποκύπτει σε έναν (και μεταφορικά βεβαίως διαβαζόμενο)
καρκίνο που οι προκαταλήψεις του δεν του επέτρεψαν ούτε να αναγνωρίσει ούτε να φροντίσει. Τέλος, η Ραραού βρίσκεται εξίσου αντιμέτωπη με
την προοπτική του θανάτου, και αποκαλύπτεται πως απευθύνεται σ’ έναν
ψυχίατρο. Είναι ωστόσο η μόνη από αυτούς τους ήρωες που δεν αντιλαμβάνεται την ήττα της. Αυτήν αναλαμβάνει ο συγγραφέας, υπογράφοντας
με τα αρχικά του, να τη ‘θάψει’ στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, αποκαλώντας την ευθέως «θύμα».14
Αυτή η εκ των υστέρων αποστασιοποίηση από τη θεώρηση της ίδιας της
Ραραού για τον εαυτό της δεν είναι η μόνη στο μυθιστόρημα, και υποστηρίζω ότι η ειρωνική αποστασιοποίηση του αναγνώστη από τους χαρακτήρες είναι ο δεύτερος τρόπος, πέρα από την πικρή κατάληξη των προσώπων σε επίπεδο θεματικής, με τον οποίο και τα τρία κείμενα διενεργούν
την κριτική τους στους εξουσιαστικούς λόγους που κυριάρχησαν μεταπολεμικά. Ανέφερα ήδη τη συγγένεια των μυθιστορημάτων αυτών με το
είδος του δραματικού μονολόγου. Ένα από τα επανερχόμενα χαρακτηριστικά του είδους είναι το γεγονός ότι τα πρόσωπα των ομιλητών συχνά
σχηματίζονται για τον αναγνώστη ενάντια στις προθέσεις τους. Με τα
λόγια δυο σύγχρονων μελετητών του είδους: «γίνεται διαρκώς αισθητό ότι
ο ομιλητής είναι μια δραματική δημιουργία και ότι υπάρχουν άλλες πιθανές, και ενδεχομένως προτιμητέες οπτικές» και «ένα πράγμα που σίγουρα
δεν είναι ο δραματικός μονόλογος είναι μονολογικός» (Sinfield 1977: 32
και Byron 2003: 15, η μετάφραση δική μου). Είναι ποικίλοι οι τρόποι με
τους οποίους διαλογοποιείται ένας μονόλογος, ανάμεσά τους πάντως και
η παρουσία ενός ακροατή, ή, όπως συμβαίνει στο Κιβώτιο, ενός (πιθανού)
αναγνώστη. Η παρουσία του ανακριτή στον οποίο απευθύνεται ο αφηγητής κάνει τον τελευταίο να ανασκευάζει τα γραφόμενά του και απρόθυμα
14 Μάτεσις 1991: οπισθόφυλλο: «Θύμα, και όχι ηρωίδα, του βιβλίου αυτού, η Ραραού
εγκαθίσταται στο Μελόδραμα και στο Κωμικό. Την ανάγκασαν να πιστέψει ότι δεν της
επιτρέπεται να είναι τραγική, τα πάθη της δεν ανέρχονται σε επίπεδο μεγαλοπρέπειας».
(Η αναίρεση του χαρακτηρισμού λίγο παρακάτω γίνεται με τίμημα την εγκατάλειψη
της κριτικής, αποστασιοποιημένης θέσης εξουσίας του συγγραφέα: «Το όποιο βιβλίο
δεν αντέχει να παρακολουθήσει τη Ραραού ως το τέλος της: λιποταχτεί, την εγκαταλείπει να συνεχίσει μόνη της. Τελικώς, λάθος μου που την απεκάλεσα θύμα. Αφού άλλωστε μήνη της δηλώνει ευτυχής και επιτυχημένη. Δεν γνωρίζω τι απέγινε η Ραραού»).
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να σχετικοποιεί ο ίδιος τη θέση του, γινόμενος έτσι καταφανώς αναξιόπιστος. Στην Αντιποίηση αρχής ένα μέρος της ειρωνικής αποστασιοποίησης
διενεργείται από την επιλογή της τριτοπρόσωπης αφήγησης που, παρά την
εσωτερική εστίαση, δημιουργεί μια μικρή αλλά διαρκώς αισθητή απόσταση
ανάμεσα στον αφηγητή και τον πρωταγωνιστή, και που επιτρέπει στον
αναγνώστη να αντιλαμβάνεται ειρωνικά την αλληλεπίδραση του Μένιου
με τον κόσμο. Στη Μητέρα του σκύλου τέλος, πέρα από τον ψυχίατρο που
η Ραραού αγωνίζεται να πείσει για την ευτυχία της, παρεμβάλλονται σε
μικρή έκταση και λόγοι αφηγητών που συμπληρώνουν ή ανασκευάζουν τα
λεγόμενά της,15 ενώ ειρωνικά λειτουργεί φυσικά για τον αναγνώστη και η
δική της αφελής αποστασιοποίηση από συμβάντα στα οποία δεν αποδίδει
την αναμενόμενη βαρύτητα.16 Σημαντική είναι τέλος σ’ αυτό το κείμενο
και η εκούσια αλαλία της μητέρας μετά τη διαπόμπευσή της, που δείχνει
την καθολική αντίσταση στη γλώσσα ως μοναδικό τρόπο προστασίας της
απέναντι σε ταυτότητες που προσδιορίζονται από τους κυρίαρχους εξουσιαστικούς λόγους (εν προκειμένω της δωσίλογης πόρνης).
Η μετανεοτερική υπονόμευση του κυρίαρχου ατόμου τόσο σε επίπεδο
θεματικής –με την αρνητική κατάληξη των ηρώων εξαιτίας του ακραίου
προσδιορισμού τους από τους μεταπολεμικούς εξουσιαστικούς λόγους–
όσο και σε επίπεδο τεχνικής –με την αποστασιοποίηση του αναγνώστη
που προωθείται, κόντρα στη συνήθη ταύτιση που καλλιεργεί ο αυτοβιογραφικός λόγος– δεν νομίζω ότι υπηρετεί, στα μυθιστορήματα που συζητούμε, τη συλλήβδην κριτική της έννοιας του κυρίαρχου ατόμου: Ο αυτοπροσδιορισμός και η κυριαρχία παραμένει ζητούμενο για τους ήρωες μέχρι
το τέλος, αλλά κυρίως παραμένει το μέτρο και βέβαια η θέση από την
οποία προσκαλείται να τους κρίνει ο αποστασιοποιημένος αναγνώστης.
Εκείνο που υπηρετείται, μέσα από την προβολή μιας μετανεοτερικής αντίληψης για την υποκειμενικότητα, είναι μια κριτική των κυρίαρχων εξου15 Οι λόγοι αφορούν γεγονότα που για διάφορες αιτίες η ίδια είτε έχει απωθήσει είτε
αποκρύπτει: τη σκηνή της διαπόμπευσης της μητέρας της (σσ. 162-64), τα όσα συνέβησαν τα δύο πρώτα της χρόνια στην Αθήνα, που ήταν πολύ πιο ταπεινωτικά απ’ όσο τα
περιγράφει η ίδια, αλλά και το γεγονός ότι έμμεσα προκάλεσε και πάντως δεν εμπόδισε
τον θάνατο του ανάπηρου με τον οποίο μοιραζόταν το ίδιο κατάλυμα (σσ. 184-220), και
τέλος το γεγονός ότι, παρά τα όσα εκτενή αναφέρει για τη σεξουαλική της ζωή, είναι
παρθένα (σσ. 229-30).
16 Δυο ενδεικτικά παραδείγματα: «Ο προκομμένος της, με το που πάτησαν στην Αθήνα,
πήγε και μπλέχτηκε με κάτι Δεκεμβριανά, τον έσφαξαν οι Χίτες. Αδίκως τόσα έξοδα για
το εισιτήριο Επάλξεις-Αθήναι. Δεν τον σκοτώνανε στο αντάρτικο να ησυχάσει, αφού
τον είχανε για σκότωμα;» (Μάτεσις 1990: 81). «Είκοσι έξι κάνουμε πρεμιέρα, σημειώνω
εγώ θρίαμβο ως κόρη ορφανής, είκοσι οκτώ ξεσπάει ο πόλεμος, λες και μου έκαναν
σαμποτάζ παιδί μου. […] Βρήκαμε την ώρα, ως έθνος, να πούμε το σκασμένο το όχι, για
να μου κόψουνε την τύχη εμένα» (Μάτεσις 1990: 102).
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σιαστικών λόγων που διαμόρφωσαν ακριβώς αυτούς τους χαρακτήρες. Η
εντέλει υπερβολική και απωθητική παρουσίασή τους ως γλωσσικών κατασκευών χρησιμεύει, με την ανατροπή των αναγνωστικών προσδοκιών για
την ταυτότητα, ως μεγεθυντικός φακός και κυρίως ως όργανο κριτικής για
τους λόγους που προσδιόρισαν τους ανθρώπους μεταπολεμικά.
Έχω τη γνώμη ότι για πρώτη φορά μετά τη Μεταπολίτευση δίνεται τόση
έμφαση στο πώς και πόσο οι άνθρωποι προσδιορίζονται από τη γλώσσα ή
τις γλώσσες που μιλούν. Ένας πρόγονος αυτών των έργων, που ανιχνεύεται ευκολότερα στη Μητέρα του σκύλου, είναι Το τρίτο στεφάνι (1962)
του Κώστα Ταχτσή. Όμως εκεί πιστεύω ότι ο μονόλογος οδηγεί απλώς στο
όριο τον παλιό κανόνα του ρεαλισμού που θέλει τα πρόσωπα να μιλούν
σύμφωνα με την κοινωνική τάξη και το ρόλο τους, με αποτέλεσμα να
αποδίδει με μεγάλη επιτυχία την ανάδυση ενός νέου μεταπολεμικού ήθους.
Λείπει από το έργο αυτό το διακύβευμα, αλλά και η έμφαση στον λόγο
καθαυτό: αυτή η υπερβολή που οδηγεί τον αφηγητή του Κιβωτίου στην
απελπισία, που κάνει τον Μένιο ακραία απωθητικό και τη Ραραού καρικατούρα. Είναι φανερό ότι και τα τρία μυθιστορήματα ξεπερνούν, το καθένα
με το δικό του, ‘χειροποίητο’ θα έλεγα τρόπο, τον ρεαλισμό και τις προϋποθέσεις του όσον αφορά τους χαρακτήρες, το άτομο. Και το κάνουν αυτό
όχι για να πουν ότι άλλαξε ξαφνικά η έννοια του ανθρώπου, αλλά γιατί
μια αλλαγή στον τρόπο που τον βλέπουμε μπορεί ίσως να εξηγήσει πώς
έφτασε σε τόσο δεινή κατάσταση.
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Μεταναστευτικές ταυτότητες

Η «άπατρις» ταυτότητα του Ν. Επισκοπόπουλου
Όλγα Μπεζαντάκου

Εισαγωγή
Στις 18 Απριλίου του 1935 δημοσιεύεται στην αθηναϊκή εφημερίδα
Ηχώ της Ελλάδος η συνέντευξη, που παραχώρησε από το Παρίσι στον Κ.
Κουκίδη ο Γάλλος συγγραφέας Nicolas Ségur. Ο υπότιτλος του άρθρου
αποκαλύπτει το λόγο, για τον οποίο η συνέντευξη αυτή θα μπορούσε να
προκαλέσει το έντονο ενδιαφέρον του ελληνικού αναγνωστικού κοινού. Ο
άλλοτε νέος πολλά υποσχόμενος Έλληνας συγγραφέας Νικόλαος Επισκοπόπουλος επρόκειτο να μιλήσει «διά τους λόγους, που τον ανάγκασαν να
γίνη Γάλλος συγγραφεύς και για το έργο του»:
Έκαμα την πρώτην επίσκεψίν μου εις την Γαλλίαν πριν από τριάντα
πέντε περίπου χρόνια. Παρευρέθην εις την παγκόσμιον έκθεσιν του
Παρισιού και εις τας εορτάς του Ρενάν. Εμελετούσα την γαλλικήν
λογοτεχνίαν όταν ακόμη ήμουν εις τας Αθήνας. Και μία επίκρισις, η
οποία μου εγένετο ακόμη τότε είναι ότι τα ελληνικά δημοσιεύματά μου
έφεραν πολύ βαθείαν την επήρειαν της γαλλικής λογοτεχνίας1.

Πράγματι η βραχύβια αλλά έντονη παρουσία του Νικόλαου Επισκοπόπουλου στα νεοελληνικά γράμματα θα μπορούσε να φέρει τον τίτλο
«Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας φυγής». Η διπλή αλλαγή ταυτότητας από «Επισκοπόπουλος» σε «Ségur» και από Έλληνα σε Γάλλο συγγραφέα, που ακολούθησε την οριστική μετανάστευσή του στο Παρίσι πιθανότατα το 19062 δεν είναι παρά μόνο η τελική έκβαση μιας πορείας, που είχε
ξεκινήσει ήδη στα τέλη του 1893. Ο τότε νεαρότατος Ζακυνθινός έχοντας
1
2

«Έλληνες εις την πνευματικήν Γαλλίαν. Με τον Νικολάς Σεγκύρ (Ν. Επισκοπόπουλον)», εφ. Ηχώ της Ελλάδος, 18/4/1935.
Σχετικά με την πορεία του Ν. Ségur στα γαλλικά γράμματα οι πληροφορίες, που διαθέτουμε είναι ελάχιστες. Χρήσιμα στοιχεία ωστόσο παρατίθενται στο άρθρο της Μ. Γιαννοπούλου, «Nicolas Ségur», περ, Νέα Εστία, τ. 39, τχ. 447, 1946, σ. 209-214 και στο
βιβλίο του Β. Αθανασόπουλου, Οι μάσκες του ρεαλισμού, τ. Β΄, Αθήνα, Καστανιώτης,
2003, σ. 140-149.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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στο πλευρό του τον Γ. Ξενόπουλο είχε ταράξει τα ηθογραφικά φιλολογικά
νερά της Αθήνας με τη δημοσίευση στην εφημερίδα Το Άστυ του διηγήματός του Ut diesé mineur3, το οποίο φανερά προσανατολισμένο προς τον
δυτικότροπο αισθητισμό της «νοσηράς φαντασίας» του Poe δεν άγγιζε με
κανένα τρόπο την «ελληνική ηθογραφία». Στο εξής ο λογοτέχνης Επισκοπόπουλος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύντομης πορείας του στα ελληνικά
γράμματα θα μείνει πιστός στο χαρακτήρα του πρώτου αυτού λογοτεχνικού του φανερώματος. Ο νεαρός λογοτέχνης θα επιδείξει όμως ανάλογη
συνέπεια και στο πλούσιο κριτικό του έργο, που, όπως ξεδιπλώνεται μέσα
από τη συστηματική αρθρογραφία του σε σημαντικά έντυπα της εποχής,
όπως το Άστυ, το Νέον Άστυ, την Τέχνη, τα Παναθήναια και το Περιοδικόν μας εν μέρει λειτουργεί ως το θεωρητικό περίβλημα της πρωτότυπης
λογοτεχνικής του παραγωγής και παράλληλα αποκαλύπτει ένα ανήσυχο
πνεύμα, που επιχείρησε πρωτίστως να αφουγκραστεί το ρυθμό της ευρωπαϊκής σκέψης.
Ο Επισκοπόπουλος διεκδικεί με τον τρόπο αυτό μια θέση στο στρατόπεδο των Ελλήνων λογίων, που την τελευταία δεκαετία του 19ου αι. πρόβαλλαν σθεναρές αντιστάσεις στο αγωνιώδες αίτημα της «ελληνικότητας» της
λογοτεχνίας και το ιδεολόγημα της «αυθύπαρκτης φιλολογίας», που το
συνόδευε. Ο Επισκοπόπουλος, ο Παλαμάς4, ο Δ. Χατζόπουλος5 (Μποέμ)
επιχείρησαν να δημιουργήσουν τις πρώτες βαθιές ρωγμές στο οικοδόμημα
της «λογοτεχνίας της εντοπιότητας»6 αρθρώνοντας έναν σοβαρό αντί3

4

5

6

Το διήγημα συμπεριλήφθηκε στη συλλογή Τα διηγήματα του δειλινού, που κυκλοφόρησε στα τέλη του 1898. Βλ. τις πρόσφατες επανεκδόσεις των διηγημάτων του Επισκοπόπουλου: Ν. Επισκοπόπουλος, Τρελά Διηγήματα, Αθήνα, Νεφέλη, 1989 και Ν. Επισκοπόπουλου, Τα Διηγήματα του Δειλινού και Άσμα Ασμάτων, εισαγωγή και φιλολογική
επιμέλεια Α. Σαχίνης, Αθήνα, Εστία, 1992. Για την υποδοχή των διηγημάτων από την
κριτική της εποχής βλ. Α. Σαχίνης, Η πεζογραφία του Αισθητισμού, Αθήνα, Εστία, 1981,
σ. 174-184.
Βλ. Κ. Παλαμάς, «Η φαντασία και η πατρίς», εφ. Το Άστυ 9/8/1899 [= Άπαντα 2, σ.
379-388] και «Η φιλολογία διά φυλών και πατρίδων», εφ. Ακρόπολις 29 και 30/8/1899
[= Άπαντα 16, σ. 112-128].
Βλ. Μποέμ, «Ημείς και μερικοί ξένοι», περ. Ο Διόνυσος, τ. Α΄ 1901, σ. 82-89 και του
ίδιου «Το βοτάνι της Αγάπης, παρά του κ. Γεωργίου Δροσίνη», περ. Ο Διόνυσος, τ. Α΄
1901, σ. 74-75. Στο ζήτημα εμπλέκεται το 1899 και ο Ε. Ροΐδης, ο οποίος προλογίζοντας
τη συλλογή διηγημάτων του Κ. Μεταξά-Βοσπορίτη Σκηναί της Ερήμου έκανε λόγο για
τα «κάπως μονότονα» έργα της ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής παρατηρώντας
πως «ουδόλως παράδοξον είναι αν και το ημέτερον κοινόν ήρχισε δεν λέγομεν ν’αηδιάζη, αλλά να χορταίνη τας στάνας, τας στρούγγας, τα λημέρια, τας φλογέρας, τους
κολλήγους, τους λεβέντηδες, τας ζηλεμένας κόρας, τα μοιρολόγια, τ’ ασημοχρύσαφα
και τους κερατισμούς των τράγων»: Ε. Ροΐδης, «Πρόλογος», στο Κ. Μεταξάς-Βοσπορίτης, Σκηναί της Ερήμου. Ήθη Βεδουίνων, Αθήνα, Νεφέλη, 1988, σ. 9-22.
Βλ. Γ. Μελισσαράτου, «Οι κοινοί τόποι της εντοπιότητας», περ. Διαβάζω τχ. 326, Ιανου-
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λογο στη λαογραφικού χαρακτήρα ηθογραφία «με την χαμηλήν τάσιν να
περιγράφη το μαστρο-Δημήτρην και την ωραίαν λυγερήν Βάσω»7 προσδίδοντάς της ταυτόχρονα ένα σαφές ιδεολογικό φορτίο: επιφορτισμένη ήδη
από το 1883 με το καθήκον της παρακίνησης «του αισθήματος της προς τα
πάτρια αγάπης»8 η «ελληνική» ηθογραφία αν δεν ήταν ένοχη για τη χαμηλή
αισθητική της αξία, ήταν οπωσδήποτε ύποπτη για τον «εθνοκεντρισμό»
της, για τον εγκλωβισμό της στα στενά όρια μιας άγονης εντοπιότητας, η
οποία ανάγεται ενίοτε σε αυτοσκοπό για τη λογοτεχνική δημιουργία.
Η καταδίκη του υποχρεωτικού «εθνικού χρωματισμού»9 του λογοτεχνήματος ως προγραμματικού στόχου ή ακόμα περισσότερο ως αξιολογικού κριτηρίου της λογοτεχνίας και τεκμηρίου της εθνικής ταυτότητας
του συγγραφέα καθώς και το αίτημα της εγκόλπωσης των ξένων επιδράσεων, αποτέλεσαν τα κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της – σταθερής
ή πρόσκαιρης – «κοσμοπολίτικης» ιδεολογικής και λογοτεχνικής ταυτότητας μιας μερίδας λογίων. Με την κυριολεκτική και μεταφορική άρνηση
του ελληνικού «χώρου» ωστόσο, την απόρριψη της περιχαρακωμένης
εντοπιότητας, που εκδηλώθηκε τελικά με την οριστική μετανάστευσή
του και προηγουμένως με τις λογοτεχνικές επιλογές και τον συγκριτολογικού προσανατολισμού κριτικό του λόγο – όπως εύστοχα έχει υποδείξει
ο Ν. Μαυρέλος10 – ο Επισκοπόπουλος καθίσταται μια ιδιάζουσα μορφή
άριος 1994, σ. 51. Για την επιβίωση της ιδέας της σύνδεσης ηθογραφίας και εντοπιότητας πρβ. την άποψη, που πολύ αργότερα διατυπώνει ο Σ. Ξεφλούδας χρησιμοποιώντας
τον όρο «λογοτεχνικός τοπικισμός» για να περιγράψει την ηθογραφική λογοτεχνική
παραγωγή των προηγούμενων δεκαετιών: Στέλιος Ξεφλούδας, Νιρβάνας, Χρηστομάνος, Ροδοκανάκης και άλλοι στη «Βασική Βιβλιοθήκη», τ. 30, Αθήνα, 1953, σ. 7.
7 Μποέμ, «Ημείς και μερικοί ξένοι», Διόνυσος, τ. Α΄ 1901, σ. 87.
8 Βλ. την (ανυπόγραφη) προκήρυξη «προς συγγραφήν ελληνικού διηγήματος» του περιοδικού Εστία, το 1883: «[…] Εν τούτοις ομολογούμενον είναι ότι το είδος τούτο της
φιλολογίας [ενν. το διήγημα] δύναται να ασκήση μεγάλην ηθικήν επίδρασιν, υποθέσεις εθνικάς πραγματευόμενον, επί του εθνικού χαρακτήρος και της διαπλάσεως των
εν γένει ηθών. Διότι σκηναί είτε της ιστορίας είτε του κοινωνικού βίου διαπλασσόμεναι
καταλλήλως εν τη αφηγήσει, κινούσι πλειότερον τα αισθήματα του αναγνώστου και ου
μόνον τέρπουσι και λεληθότως διδάσκουσιν, αλλά και εξεγείρουσι εν αυτώ το αίσθημα
της προς τα πάτρια αγάπης […]. Η υπόθεσις του διηγήματος έσται ελληνική, τουτέστι
θα συνίσταται εις περιγραφήν σκηνών του βίου του ελληνικού λαού εν οιαδήποτε των
περιόδων της ιστορίας αυτού ή εις εξιστόρησιν επεισοδίου τινός της ελληνικής ιστορίας». Εδώ σύμφωνα με τον M. Vitti, Ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίας,
Αθήνα, Κέδρος 1991, σ. 63-64.
9 Κ. Παλαμάς, «Η φαντασία και η πατρίς», Το Άστυ, 9/8/1899.
10 Βλ. Ν. Μαυρέλος, Οι κοσμοπολίτες και οι φουστανελοφόροι. Το ελληνόγλωσσο κριτικό
έργο του Ν. Επισκοπόπουλου, Παν/μιο Κύπρου 2001 [διδ. διατρ.]· του ίδιου, Νικόλαος
Επισκοπόπουλος. Μια παρουσίαση, Αθήνα, Γαβριηλίδης, 2002 και «Κοσμοπολίτικα
ανοίγματα και ελληνοκεντρικοί εγκλεισμοί. Μια φιλολογική διαμάχη του 1899»: Π.
Βουτουρής – Γ. Γεωργής (επιμ.), Ο Ελληνισμός στον 19ο αιώνα, Ιδεολογικές και αισθη-
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του πνευματικού κινήματος του «κοσμοπολιτισμού». Αυτή η πολυεπίπεδη
αποδέσμευση από τον τόπο αποτελεί τη βασική συνιστώσα της «απάτριδος» ταυτότητας του Ν. Επισκοπόπουλου, ο προσδιορισμός της οποίας
είναι και το θέμα της παρούσας ανακοίνωσης.
Η «άπατρις ταυτότητα», όπως εννοείται εδώ, δεν συνίσταται στην απαξίωση της εθνικής διάστασης αλλά στη στηλίτευση της καταδυνάστευσης
του πνεύματος από τις ιδεολογικές περιχαρακώσεις και σχηματοποιήσεις,
που επιβάλλει η στράτευση της τέχνης σε «πατριωτικούς» σκοπούς. Έτσι
η μετανάστευση του συγγραφέα, η οριστική εγκατάλειψη του ελληνικού
τόπου καταγωγής μετατρέπεται σε ένα γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για
τη θεώρηση της ιδεολογικής και λογοτεχνικής ταυτότητας του κοσμοπολίτη Επισκοπόπουλου. Με ποιούς τρόπους όμως τίθεται από τον συγγραφέα εν αμφιβόλω η σημασία της εντοπιότητας για την πνευματική δημιουργία διαμορφώνοντας από πολύ νωρίς την ταυτότητα του «απάτριδος», πριν
ακόμα το καθοριστικό γεγονός της οριστικής μετανάστευσής του;

Η «μανία του εθνισμού»
Όπως αποκαλύπτει η εξέταση της οικείας αρθρογραφίας11, για τον
Επισκοπόπουλο η περιχαρακωμένη εντοπιότητα, στην οποία επιχειρούν
να εγκλωβίσουν τη λογοτεχνική έκφραση και την πνευματική δημιουργία, αρκετοί σύγχρονοί του – από τον ηπιότερο Α. Εφταλιώτη μέχρι τον
«ακραίο» Π. Γιαννόπουλο – συνοψίζεται στη «μανίαν του εθνισμού», στην
αδυναμία μιας ευρύτερης θεώρησης της «ελληνικότητας» του δημιουργού
και του λογοτεχνήματος, έξω από τα στενά όρια του ελληνικού «χώρου»,
στην τυφλή άρνηση του – κατά την κρίση του – αυτονόητου, «ότι ο πατριωτισμός δεν έχει να κάνει τίποτε με την ποίησιν· ότι η εθνικότης ενός ποιητού δεν κρίνεται από τα θέματά του»12.
Ό,τι ο Επισκοπόπουλος στο άρθρο του «Οι Ιππόται της Ελληνικής
Ψυχής» (22/8/99) ονομάζει «μανία του εθνισμού» της ελληνικής κριτικής,
τικές αναζητήσεις, Αθήνα, Καστανιώτης, 2005, 114-128. Επίσης βλ. σχετικά τα άρθρα
του ίδιου «Ο φιλολογικός κοσμοπολιτισμός του Ν. Επισκοπόπουλου: Η εξαγγελία
μιας θεωρητικά θεμελιωμένης Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας», Διαβάζω 419
(Ιούνιος 2001), 101-106· «Εμείς και οι αρχαίοι», εφ. Η Αυγή, 30/8/2009 και «Φουστανελοφόρος πατριωτισμός ή κοσμοπολιτισμός», εφ. Η Αυγή, 1/8/2010.
11 Βλ. ενδεικτικά τα άρθρα του Ν. Επισκοπόπουλου: «Φιλολογικός Κοσμοπολιτισμός», Το
Άστυ 9/1/1895, «Γνώμαι προς διάδοσιν», Το Άστυ 22/3/1898, «Οι ιππόται της ελληνικής
ψυχής», Το Άστυ 22/8/1899, «Τα πάτρια», Το Άστυ 5/10/1900, «Αι νέαι μορφαί της ελληνικής φιλολογίας», Το Άστυ 4/6/1901.
12 «Οι ιππόται της ελληνικής ψυχής», ό.π.
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εκδηλώνεται με αφετηρία την επιθυμία της διαφύλαξης της εθνικής ταυτότητας από τη διαβρωτική επιρροή της ευρωπαϊκής «βάρβαρης» ετερότητας13, όπου ο τόπος λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας και ειδοποιός
διαφορά της ελληνικής ταυτότητας. Εξάλλου η ανάγκη προσδιορισμού
και απόδειξης της εθνικής ταυτότητας μέσω της λογοτεχνίας κατά το 19ο,
όπως εύστοχα έχει σημειωθεί από την κριτική, οδήγησε στην ανάδειξη του
τόπου ως σημείου αναγνώρισης της εθνικής ταυτότητας και ακολούθως
στην ανάπτυξη εθνικών λογοτεχνικών σχολών στον ευρύτερο ευρωπαϊκό
χώρο, στις οποίες εντοπίζονται στοιχεία αντίστοιχα με αυτά της ελληνικής ηθογραφίας με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Heimatliteratur
στη Γερμανία14. Η τάση αυτή αναγόμενη σε προγραμματικό στόχο λαμβάνει στα μάτια του Επισκοπόπουλου τη μορφή κατευθυνόμενου πατριωτισμού15 οδηγώντας στη σύσταση «πατριωτικών προγραμμάτων εργασίας»16,
όπως ειρωνικά αποκαλεί ο συγγραφέας την κατευθυντήρια γραμμή, που ο
Α. Εφταλιώτης επιχειρεί στα 1899 με άρθρο του στο Άστυ να επιβάλει στη
λογοτεχνική δημιουργία με τον εγκλωβισμό της σε μια στενά οριοθετημένη εντοπιότητα, η οποία από κατεξοχήν συστατικό στοιχείο της αφήγησης ανάγεται σε συμβολικό τεκμήριο της εθνικής ταυτότητας. Έτσι η μετάβαση «από τα λαγκάδια της Αρκαδίας στα γερμανικά δάσια»17 ή από τη
φωτεινή «ελληνικήν μας φύση» στη «μαύρη και βαρεία ευρωπαϊκή γη»18
σηματοδοτεί για τους Εφταλιώτη και Γιαννόπουλο αντίστοιχα τον εθνικό
«αποχρωματισμό» τόσο του λογοτεχνήματος όσο και της ταυτότητας του
δημιουργού θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια την υπόσταση του έθνους19.
Αν για τους Εφταλιώτη και Γιαννόπουλο η διατήρηση και η κατάδειξη
των «εθνικών χαρακτηριστικών» στο λογοτεχνικό έργο, η συμμόρφωση
13
14
15
16
17
18

Βλ. «Αι νέαι μορφαί της ελληνικής φιλολογίας», ό.π.
Μελισσαράτου, 51-52.
Πρβ. Vitti, ό.π., σ. 64.
«Οι ιππόται της ελληνικής ψυχής», ό.π.
Α. Εφταλιώτης, «Αληθινή και Ψεύτικη Τέχνη», εφ. Το Άστυ 21/7/1899.
Π. Γιαννόπουλος, «Ελληνική Γραμμή», περ. Ανατολή, έτος Β΄, αρ. 1, 23/5/1903, σ.
416-42. Πρβ. το άρθρο «Ποιηταί και Πατρίς. Προς τον κύριον Παλαμάν και την Σχολήν
του», εφ. Ακρόπολις, 15/8/1899 καθώς και τα άρθρα «Η ξενομανία», περ. Ο Νουμάς, αρ.
5, 16-1-1903, «Προς την Ελληνικήν Αναγέννησιν», εφ. Ακρόπολις, 11 και 13/3/1903 και
«Ελληνικόν Χρώμα», εφ. Το Άστυ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11/9/1904. Όπως σωστά παρατηρεί ο Ν. Μαυρέλος στα παραπάνω άρθρα του Γιαννόπουλου ανιχνεύεται το σταδιακό
ξεδίπλωμα ενός εθνικισμού, που θα εκδηλωθεί πλήρως λίγα μόνο χρόνια αργότερα στα
δοκίμια Το Νέον Πνεύμα (1906) και Έκκλησις προς το πανελλήνιον κοινόν (1907). Βλ.
Μαυρέλος (2005), σ. 124.
19 Βλ. χαρακτηριστικά την άποψη, που διατυπώνει ο Α. Εφταλιώτης στο άρθρο του
«Αληθινή και ψεύτικη τέχνη»: «Σε κάθε του βήμα πρέπει το μικρό το έθνος να λογαριάζη και να προσέχει μη τσαλαπατηθεί από το μεγαλείτερο, αφού μάλιστα ύστερα από
το χρωματισμό του μπορεί και να χάσει το ε ί ν α ι του κιόλας».
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του λογοτέχνη στη γραμμή της «ελληνικής αισθητικής» ήταν ένα ζήτημα
εθνικής σημασίας, ένα ζήτημα «ζωής και θανάτου» για την ανάπτυξη και
τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας, αντίθετα για τον Επισκοπόπουλο
ο αφηγηματικός και ιδεολογικός εγκλεισμός στον ελληνικό τόπο ισοδυναμούσε με την απομόνωση του έθνους και της λογοτεχνικής δημιουργίας του, γεγονός που αναπόφευκτα οδηγεί στον πνευματικό θάνατο: «αν
διά τα άτομα η μόνωσις είνε δύναμις, διά τας φιλολογίας και διά τα έθνη η
μόνωσις είνε θάνατος»20, γράφει χαρακτηριστικά.
Αντιτιθέμενος στη «μανία του εθνισμού», που έχει καταλάβει τη
σύγχρονή του κριτική ο Επισκοπόπουλος επιθυμεί πρωτίστως να δείξει
πως η ύπαρξη της ελληνικής λογοτεχνίας και κατ’ επέκταση και η εθνική
ταυτότητα δεν κινδυνεύουν από τις ευρωπαϊκές επιρροές αλλά από τον
εγκλωβισμό της πνευματικής δημιουργίας στα στεγανά μιας προγραμματικά αυστηρά οριοθετημένης εντοπιότητας, η οποία όχι μόνο περιορίζει και εξαντλεί το φάσμα των θεματικών επιλογών στην περιγραφή του
ελληνικού τόπου αλλά κυρίως λειτουργεί απαγορευτικά για την ελεύθερη
καλλιτεχνική έκφραση και το άνοιγμα της ελληνικής λογοτεχνίας σε ένα
διεθνές περιβάλλον.

Η «άπατρις» τέχνη
Επανεξετάζοντας έτσι τους ιδεολογικούς όρους, που επέβαλαν το
αίτημα και την καθιέρωση της «λογοτεχνίας της εντοπιότητας» στον ελληνικό χώρο κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι., ο Επισκοπόπουλος
προβάλλει την άποψη, πως η ανάδειξη της εθνικής ταυτότητας και η ενδυνάμωση της ελληνικής λογοτεχνίας θα επιτευχθούν μόνο μέσω του κοσμοπολίτικου ανοίγματος στην ευρωπαϊκή σκέψη, μέσω της συμβολικής εγκατάλειψης του ελληνικού τόπου, γιατί και «η ψυχή μας και η πατρίς μας θα
ωφεληθούν μόνο με το να γίνωμεν κάτι τι, όταν καταστήσωμεν το πνεύμα
μας ευρύτερον και όταν εναγκαλισθώμεν και γονιμοποιήσωμεν όσο το
δυνατόν περισσότερα πράγματα»21. Η υπέρβαση των ιδεολογικών περιχαρακώσεων που επιχειρεί ο Επισκοπόπουλος συνιστά μια μετατόπιση προτεραιοτήτων ως προς τους όρους θεώρησης της αποστολής αλλά και της
ίδιας της ουσίας της τέχνης. Το κέντρο βάρους τίθεται όχι πια στον προσδιορισμό και τη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας μέσω της λογοτεχνίας
αλλά στη διεκδίκηση της οικουμενικής ταυτότητας για το ίδιο το λογοτεχνικό έργο: «τα τραγούδια που γεννώνται διά να κάμνουν τους αιώνας
20 «Ιππόται της ελληνικής ψυχής», ό.π.
21 Ό.π.
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να γονυπετούν, δεν έχουν εθνικότητα, ίστανται υπεράνω του τόπου όπως
και του χρόνου […]»22. Έτσι ως αντίβαρο στην ιδέα της «ελληνικής αυθύπαρκτης φιλολογίας» η οποία θα χαρακτηρίζεται προπάντων από τη στενή
και αποκλειστική σχέση της με τον τόπο, όπου θα δεσπόζουν οι περιγραφές του ελληνικού χώρου και τα διαπιστευτήρια της εθνικής ταυτότητας
του δημιουργού θα δίνονται μόνο σε «ελληνικό» αφηγηματικό περιβάλλον, ο Επισκοπόπουλος προτάσσει την οικουμενικότητα της τέχνης χωρίς
πατρίδα, το καλλιτεχνικό δημιούργημα «το οποίον είνε διεθνές και κείται
υπεράνω ορίων […]»23 και το οποίο θα προέρχεται από ένα αντίστοιχα
«οικουμενικό» και ελεύθερο πνεύμα αφού «υπεράνω θέματος, υπεράνω
ιδεών, υπεράνω στέγης, υπεράνω πατρίδος, υπεράνω φίλτρων, ο ποιητής έχει το ιδανικόν του […]» γιατί «τα μεγαλύτερα πνεύματα είχον διά
πατρίδα των το άπειρον»24.
Η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση των επιμέρους εθνικών λογοτεχνιών, η ανταλλαγή και η αφομοίωση στοιχείων είναι η κεντρική οδός
προς την πραγμάτωση της οικουμενικής τέχνης, που υπερβαίνει τα εθνικά
όρια. Άλλωστε η εποχή της Weltliteratur είχε ήδη διακηρυχθεί από τον
W. v. Goethe κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αι.25. Το επιβεβλημένο
κοσμοπολίτικο άνοιγμα της ελληνικής λογοτεχνίας μέσω του «δανεισμού»
από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πνεύματα και της συμβολικής αποδέσμευσης
από το πάτριο έδαφος σηματοδοτούν έτσι την υπέρβαση των εθνικών
συνόρων και το πέρασμα στην περιοχή του «υπερεθνικού», όπου οι
ποικίλες ταυτότητες συνυπάρχουν και συνδιαλέγονται δημιουργώντας
μέσω της αναγνώρισης της ετερότητας μια νέα πολύπλευρη ταυτότητα.
Μόνο μέσω της απόκτησης αυτής της «απάτριδος», οικουμενικής
ταυτότητας το λογοτεχνικό έργο θα κατακτήσει κατά το Επισκοπόπουλο
την υψηλή αισθητική αξία, «θα πάρη μίαν πτυχήν αρμονικωτέραν και
μάλλον καλλιτεχνικήν […]»26, επιτελώντας τον αληθινό προορισμό του.
Θέτοντας ωστόσο στον αντίποδα της «λογοτεχνίας της εντοπιότητας»
την ιδέα του «φιλολογικού κοσμοπολιτισμού», το ρεύμα «το οποίον
22
23
24
25

Ό.π.
«Αι νέαι μορφαί της ελληνικής φιλολογίας», ό.π.
«Οι ιππόται της Ελληνικής Ψυχής», ό.π.
Η γνωστή ρήση του Goethe, που χρονολογείται το 1827 και προέρχεται από τον
διάλογό του με τον Γερμανό ποιητή και στενό του φίλο Johann Peter Eckermann
(1792-1863), έχει ως εξής: «National-Literatur will jetzt nicht viel sagen, die Epoche
der Welt-Literatur ist an der Zeit und jeder muss jetzt dazu wirken, diese Epoche zu
beschleunigen». Εδώ σύμφωνα με το H. Birus, “Goethes Idee der Weltliteratur. Eine
historische Vergegenwärtigung”, στο Weltliteratur heute. Konzepte und Perspektiven. Hg.
v. Manfred Schmeling, Saarbrücker Beiträge zur Vergleichenden Literatur- u. Kulturwissenschaft, Bd. 1, Würzburg: Königshausen & Neumann, 1995, 5-28.
26 «Αι νέαι μορφαί», ό.π.
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συνενώνει όλας τας φιλολογίας και τας αφομοιεί […] χωρίς να τας αφαιρεί
πάντοτε και τον εθνικόν των χαρακτήρα»27, ο Επισκοπόπουλος σε πείσμα
των κατηγοριών περί ξενομανίας, μιμητισμού ακόμη και ανθελληνισμού, τα
βέλη των οποίων δέχθηκε πολύ συχνά και ο ίδιος28, θεωρεί, πως η εγκόλπωση
των ξένων επιδράσεων δεν λειτουργεί ως πρόσκομμα για τη διατήρηση
της εθνικής ταυτότητας, καθώς αυτή προϋπάρχει του δημιουργήματος
και ενυπάρχει στο άτομο-δημιουργό, έτσι ώστε η επιβαλλόμενη ανάδειξή
της στο λογοτεχνικό έργο καθίσταται όχι μόνο εντελώς περιττή αλλά και
καταστρεπτική για τη δημιουργικότητα του λογοτέχνη. Με την άρνηση όχι
της ύπαρξης αλλά της επιβεβλημένης μαρτυρίας της εθνικής ταυτότητας
στην τέχνη διεκδικεί έτσι την πλήρη ανεξαρτησία του δημιουργού από τα
όποια κατευθυντήρια προγράμματα καθώς «η ψυχή του και μόνη δύναται
να του είπη αν θα ψάλη την πατρίδα του ή αν θα ψάλη την φύσιν ή […] αν
όπως ο Δ’Αννούντσιο θα ενωτισθή όλων των παγκοσμίων φωνών […]»29.
Η αντίληψη αυτή της «απάτριδος», οικουμενικής τέχνης με την προτεραιότητα, που δίνεται στην υψηλή αισθητική αξία και το αυταπόδεικτο
της εθνικής ταυτότητας, αποδεσμεύει επομένως το δημιουργό από την
υποχρέωση της υιοθέτησης «ελληνικής» θεματολογίας γιατί οι λογοτέχνες
«θα μένουν πάντοτε Έλληνες και χωρίς να ψάλλουν την πατρίδαν των,
χωρίς να ομιλούν διά φουστανέλας και χωρίς να κάμνουν θούρια»30. Ο
λογοτέχνης απαλλαγμένος πλέον από «πατριωτικά καθήκοντα» «είνε
ελεύθερος […] είτε Έλλην είνε, είτε Βούλγαρος, είτε Γάλλος, είτε Γερμανός,
να κλίνη επάνω εις όλας τα επηρείας· να ενωτισθή όλων των φωνών· ν’ανοίξη
τα ώτα του εις όλας τας εκφάνσεις της τέχνης·»31. Η αφηγηματοποιημένη
εντοπιότητα αντικαθίσταται έτσι στο πλαίσιο της οικουμενικοποίησης
της λογοτεχνικής δημιουργίας από «παγκόσμια κοσμοπολίτικα ζητήματα
[που] συγκινούν τας ψυχάς όλων μας ανεξαιρέτως», από «ήρωες, [που]
έχουν για πατρίδα των την γην»32.
Ακολούθως, το λογοτεχνικό έργο του Ν. Επισκοπόπουλου αποτελεί στην ουσία μια απόπειρα πρακτικής εφαρμογής της ιδέας της
«απάτριδος τέχνης», καθώς ο συγγραφέας αποφεύγει καταφανώς να
δώσει ελληνοκεντρικό τόνο στο ελληνόφωνο πεζογραφικό του έργο.
Ο κοσμοπολίτικος «χρωματισμός» του λογοτεχνικού του έργου αντι27 «Φιλολογικός Κοσμοπολιτισμός», ό.π.
28 Βλ. Προκλής Ηλιόπουλος [=Η. Βουτιερίδης]: «Τ’ αποκαλυπτήρια των λογίων μας», Ο
Νουμάς, αρ. 40, 1903, 2-3 και Π. Γιαννόπουλος: «Διά τους ξενομανείς σοφολογίους», Ο
Νουμάς Ι΄, αρ.35, 1903, 1-2.
29 «Οι ιππόται της ελληνικής ψυχής», ό.π.
30 Ό.π.
31 Ό.π.
32 Ό.π.

Η «άπατρις» ταυτότητα του Ν. Επισκοπόπουλου

735

κατοπτρίζεται στις εμφανείς επιρροές που αυτό δέχεται διαδοχικά από
τον Poe, τον D’Annunzio και τον A. France33. Εξάλλου το γεγονός πως
από την αφήγησή του απουσιάζουν εντελώς οι «ελληνικές υποθέσεις»
και οι χαρακτήρες του όχι μόνο δε φέρουν κανένα δηλωτικό σημείο της
εθνικής ταυτότητας, αλλά όχι σπάνια στερούνται και εκείνα ακόμη τα
τυπικά στοιχεία ταυτότητας όπως το όνομα καθώς και την τοποθέτηση
σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο, υπερτονίζει καθ’ υπερβολήν τους όρους
μιας οικουμενικής, υπερεθνικής τέχνης, που τοποθετείται – κυριολεκτικά
και μεταφορικά – «εκτός τόπου και χρόνου».
Στο πλαίσιο του αιτήματος της συμβολικής αποδέσμευσης από την
εντοπιότητα μέσω της πνευματικής επικοινωνίας των εθνών, συγκεκριμένη λειτουργία και ειδική βαρύτητα στα συμφραζόμενα της παρούσης
ανακοίνωσης αποκτά το γεγονός της κυριολεκτικής εγκατάλειψης του
πάτριου εδάφους. Ο Επισκοπόπουλος επιστρατεύει και πάλι το ευρωπαϊκό
παράδειγμα για να δείξει, πως η εγκατάλειψη του τόπου καταγωγής δίνει
τη δυνατότητα της γνωριμίας με την ευρωπαϊκή σκέψη, καθώς «οι φιλολογικοί προσκυνηταί αναχωρούν αφ’ ενός ο Ζολά διά Ρώμην και ο Λοτί δι’
Αφρικήν και ο Μπουρζέ δι’ Αμερικήν και φέρουν εκείθεν μυθιστορήματα
ξένων λαών»34. Όχι τυχαία ως «φιλολογικός προσκυνητής» και ο ίδιος λίγα
μόνο χρόνια αργότερα εγκαθίσταται και δημιουργεί ως Nicolas Ségur στο
Παρίσι.

Επίλογος
Η οριστική μετανάστευση του Ν. Επισκοπόπουλου πρέπει να ιδωθεί ως
μια επιπλέον – την τελική – απόπειρα να αποδείξει το εφικτό της υπερεθνικής, οικουμενικής τέχνης και του κοσμοπολίτη, «απάτριδα» συγγραφέα.
Επιλέγοντας να εγκαταλείψει οριστικά τον ελληνικό χώρο ο συγγραφέας
θέλησε να αφήσει το δικό του στίγμα διεκδικώντας με το γαλλικό ψευδώνυμο «Nicolas Ségur» μια θέση στο πάνθεον των Ευρωπαίων συγγραφέων,
να προσδώσει στο έργο του οικουμενική ταυτότητα ξεπερνώντας τα στενά
εθνικά σύνορα και επιτρέποντας την έκθεσή του σε ένα διεθνές περιβάλλον35. Αυτό άλλωστε δηλώνει και στον πρόλογο του πρώτου γαλλικού
33 Βλ. Γ. Δάλλας, «Νικόλαος Επισκοπόπουλος», Η παλαιότερη πεζογραφία μας, τ. Θ΄,
Αθήνα, Σοκόλης, 1997, σ. 34-40 και Μαυρέλος (2002), σ. 19.
34 «Φιλολογικός Κοσμοπολιτισμός», ό.π.
35 Ωστόσο δεν μπορεί κανείς παρά να αναρωτηθεί αν και κατά πόσο ο Ν. Επισκοπόπουλος πράγματι απέκτησε ως Nicolas Ségur «οικουμενική» λογοτεχνική ταυτότητα.
Όπως δεν μπορεί και να περάσει απαρατήρητο το γεγονός, πως επέλεξε μια «ισχυρή»
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μυθιστορήματός του Nais au miroir (1922), το οποίο θέτει «υπό την αιγίδα
της Ελλάδος»: «Αγαπώ την Ελλάδα και την άφησα όπως ο Μωρεάς γιατί
θέλησα να διαδώσω το αγνό της ύφος πιο πέρα από τη γαλανή της θάλασσα»36. Αρνούμενος με τον απόλυτο αυτό τρόπο την αποκλειστική σχέση
με τον ελληνικό τόπο, που πρότασσαν ποικιλοτρόπως αρκετοί σύγχρονοί
του ως αυτοσκοπό της τέχνης και πρωταρχικό καθήκον του δημιουργού –
αίτημα με σαφείς ιδεολογικές συνδηλώσεις – διακηρύσσει την υπέρβαση
των στενών ορίων του εθνικού και τη γόνιμη συνάντηση με τον κοσμοπολιτισμό. Αυτός άλλωστε υπήρξε και ο χαρακτήρας της ιδεολογικής
και λογοτεχνικής «απάτριδος» ταυτότητας του Επισκοπόπουλου κατά τη
σύντομη παραμονή του στον ελληνικό χώρο, η οποία, όπως επιχειρήσαμε
να δείξουμε στα στενά χρονικά όρια της παρούσας ανακοίνωσης, πρέπει
να εννοηθεί όχι ως ισοδύναμο της αποφατικής έννοιας της μη ταυτότητας αλλά ως απόπειρα δόμησης μιας πολύπλευρης οικουμενικής ταυτότητας, που δεν καταργεί ωστόσο την έννοια του εθνικού37. Ακόμα κι αν
η ελληνική και ευρωπαϊκή λογοτεχνική παραγωγή των επόμενων δεκαετιών απέδειξαν πανηγυρικά πως η άρνηση της εντοπιότητας δεν αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για να καταστεί ένα λογοτεχνικό έργο «οικουμενικό» και ο δημιουργός του «παγκόσμιος», στη σύντομη παρουσία του
Ν. Επισκοπόπουλου στον ελληνικό χώρο και στην ηθελημένη απουσία
του από αυτόν θα πρέπει ωστόσο να αναγνωρίσουμε μια αναμφισβήτητα
συνεπή «κοσμοπολίτικη» στάση και ταυτόχρονα μια από τις ηχηρότερες
εκδηλώσεις των ιδεολογικών διενέξεων, που εκδηλώνονται στον ελληνικό
χώρο κατά τη δύση του 19ου αι. με αφορμή τη λογοτεχνία.

•

εθνική ταυτότητα και γλώσσα για να εκδηλώσει έμπρακτα τον κοσμοπολιτισμό του. Τα
ζητήματα θα πρέπει προς το παρόν να μείνουν ανοιχτά. Σε κάθε περίπτωση όμως ας
αναγνωρίσουμε στον Ν. Επισκοπόπουλο ή N. Ségur τη γόνιμη φιλοδοξία.
36 Βλ. Γιαννοπούλου, ό.π., σ. 209.
37 Το ζήτημα βέβαια είναι πολύπλοκο και συνδέεται και με άλλες εκφάνσεις των ιδεολογικών διενέξεων, που εκδηλώνονται στα τέλη του 19ου αι. με αφορμή τη λογοτεχνία, όπως
το φλέγον ακόμα την εποχή εκείνη γλωσσικό ζήτημα και το θέμα της προγοναλατρίας
ως τεκμήριο της εθνικής συνέχειας. Βλ. ιδιαίτερα το άρθρο του Επισκοπόπουλου «Τα
Πάτρια», Το Άστυ 5/10/1900.

Grec le « démonios », ou la sublimation séculière et idéale
du pécheur Grec orthodoxe?
Antonis Paparizos

La constatation
Au cours des dernières décennies en Grèce, quand on parlait des caractéristiques ou des qualités, des performances ou des capacités des Grecs,
ou, quand on parlait, en général, de ce qui pourrait être le fond de l’identité
nationale et/ou culturelle du Grec moderne, une expression revenait très
souvent tant aux discutions privées qu’aux débats publics à la télévision, à la
radio et dans la presse quotidienne. Il s’agit de l’expression « Grec le démonios », avec ses variations « le démonio du Grec », ou « le démonio hellénique», qui renvoie directement à l’idée d’un « génie hellénique » quasiment métaphysique, d’un génie qui caractérisait uniquement « le Grec » ou
les Grecs surtout dans l’histoire contemporaine.
Pourtant, depuis un certain temps, cette expression ne revient
plus, comme si les Grecs aient arrêté de se considérer des « démonioi », ou
comme si cet attribut culturel ait été incontestablement prouvé et historiquement accompli une fois pour toutes, raison pour laquelle parler de ce
fait devenait presque complètement insignifiant. Je dis bien « historiquement prouvé ou accompli et ainsi insignifiant », comme si, et cela constitue une hypothèse, le « génie de démonios » était devenu si évident partout
dans la société, en raison de la réussite économique et sociale, d’une certaine
manière, de tous les Grecs, qu’il n’était plus nécessaire d’en parler, même pas
d’en signaler sa présence. Ou parce que ce génie s’était, peut-être, sombré
dans la corruption nette et simple en perdant finalement son vrai talent.
Avant de s’interroger sur les raisons de la disparition de cette expression, expression d’autodéfinition de son identité si aimée assez longtemps
par tous le Grecs, je considère qu’il est nécessaire d’abord de comprendre sa
présence et sa force précédentes. Certes, la crise des derniers mois montre
que ce « génie démoniaque du Grec », non seulement n’a pas donné des
résultats solides, mais au cours de tout ce temps travaillait des manières
complètement fausses, mauvaises et presque catastrophiques. Je suis en
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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train de me demander quel serait la caractéristique ou la propriété de la
« personne » du Grec moderne qui remplacera dans l’imaginaire grecque,
personnel et collectif, sa qualité de « démonios ».

L’hypothèse
Si les Grecs modernes s’auto définissaient comme des « démonioi », en
considérant que cette propriété déterminait le fond de leur identité culturelle et historique, en lui accordant un aspect idéale et quasiment métaphysique, et si l’auto définition constitue un mode de formation fondamental
de toute identité culturelle, qui intervient simultanément avec d’autres, on
peut se permettre d’étudier cet idée de « démonios » sous cet aspect, à savoir
comme une qualité fondamentale de l’identité hellénique moderne.
Avant de continuer, donc, sur l’origine et les raisons historiques et autres
de ce mode d’autodéfinition de l’identité des Grecs contemporains, je considère qu’il est inévitable de présenter ici une approche de ce que l’on pourrait
définir et étudier comme identité1.
Je dirais, ainsi, que tout se passe comme si toute identité de l’homme
dans l’histoire des sociétés se cristallise historiquement comme « une, seule
et unique forme et ainsi structure », aussi bien corporelle que psychique
et mentale, de tous les rapports de l’homme avec soi-même, sa société et
avec le Monde, rapports vivants chez l’homme et institutionnels dans la
société2. En analysant un peu cette hypothèse, je pourrais dire que l’identité se constitue, tout d’abord, d’une structure intériorisée des rapports de
pouvoir, de production des biens et de sens, rapports d’une logique inhérente qui va de soi, et, en second, d’une structure des relations psychiques
et personnelles, d’amour et de haine, ou, en général, de lien social, et, par
conséquent, d’autodéfinition individuelle et collective. Ces deux structures
1

2

Depuis presque vingt ans, nous avons un grand nombre d’études et même de théories sur
les identités politiques, nationales, religieuses etc., ou l’identité culturelle de l’homme.
Très schématiquement je présente ici certains de travaux publiés. N. Auber, (dir.), L’Individu hypermoderne, Paris, érès, 2004, C. Duber, La Crise des identités, Paris, PUF,
2000, N. Elias, La Société des individus, Paris, Fayard, 1987, S. Ferret, L’Identité, Paris,
Gallimard, (corpus), 1998, J.-C. Ruano-Borbalan, (dir.), L’Identité, Paris, Ed. Sciences
Humaines, 1999, D. Hervieu-Léger, (dir.), Les Identités religieuses en Europe, Paris, La
Découverte, 1996.
Il s’agit d’une hypothèse que j’ai essayée de développer et de soutenir très longuement, en
partant de la logique d’Aristote et des schèmes opposés, logiques aussi d’abord, « d’auto »
et de « l’autre », dans le troisième volume d’une étude, qui porte le titre « La forme- identité de l’homme et les images de dieu », et qui va paraître en grec au cours de l’année
prochaine.
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coïncident complètement du premier moment en une seule et unique, car
tout rapport de pouvoir, de production des biens et de sens ou d’idéologie
est en même temps et toujours constitué comme une relation psychique
et personnelle de lien social, une relation constitutive de la personnalité
de chaque homme, mais aussi de tous les membres de sa société. Et c’est
par cette structure unie dans sa globalité que se cristallise l’identité comme
identité de chaque être humain, et, en même temps, comme identité culturelle et collective de tous les membres d’une société.
Ce qui veut dire que l’identité de l’homme est une structure en transformation continue des rapports socio-historiques de l’homme avec
lui-même, et, en même temps, avec les autres- société et avec la Nature.
Structure des rapports qui se cristallisent « dans et par des schèmes fondamentaux de perception, de pensée et d’action », d’abord chez l’homme en
tant que forme unique et historique de lui-même, forme en même temps
corporelle, psychique et mentale, et, deuxièmement, dans la société comme
organisation institutionnelle, économique, politique et idéologique d’ellemême. Il est évident que cette structure, malgré son objectivité historique
et sociale, est vécue par chaque homme séparément et par tous les membres
de chaque société collectivement des manières différentes et quelques fois
opposées.
Cela veut dire aussi, que ces schèmes de perception, de pensée et d’action, d’une part s’attribuent par chacun à soi-même, et, d’autre part et en
même temps, se reconnaissent par les autres membres de la même société
comme étant des qualités, des propriétés ou des caractéristiques de tous.
En d’autres termes, ces mêmes schèmes de pensée et d’action, au moyen des
quels les membres d’une société s’auto définissent et développent, consciemment aussi, leur culture et leur éducation, leurs qualités et leurs capacités,
décrivent en grande partie objectivement, le contenu de leur identité, ce
que j’appelle personnellement « forme socio-historique de l’homme, seule
et unique ». Plus concrètement encore, cela veut dire que le schème de
perception, de pensée et d’action « Grec le démonios », objective en grande
partie, en tant que schème d’autodéfinition, le contenu politique, économique et de sens de l’identité des Grecs contemporains.
Il n’ y a pas, de l’autre côté, aucun doute que le contenu des rapports
de pouvoir, de production des biens et de significations se dissimule, se
déforme ou bien s’idéalise aux yeux de chacun et de tout le monde, dans et
par le processus, très synthétique d’ailleurs, de création et d’objectivation de
la réalité socio-historique, d’une part, et de l’identité de l’homme, de l’autre.
Cela se fait, en raison de la différente éducation et profession, idéologie politique et appartenance de classe sociale de tous les membres d’une société,
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ou, en d’autres termes, en raison des oppositions économiques, politiques
et idéologiques qui se développent au sein d’une société. Ce qui veut dire,
aussi, que l’identité, tout en étant identité de chaque homme séparément
et, en même temps, de sa société toute entière, se présente, devient objet
des débats publics et se développe par les différents groupes et/ou classes
sociales, mais à partir de la partialité et de l’idéalisation de leurs perceptions
et de leurs conceptions, qui découlent de leur position dans le système de
production des biens et dans le système politique.
L’approche :
« Grec le démonios », modes de pensée et d’action.
Georges Skleros, ce Grec je dirais sociologue du début du 20ème siècle, en
essayant d’étudier la mentalité sociale et inévitablement politique des Grecs
de sa période, ce que j’appelle schèmes de perception, de pensée et d’action,
a fait les constatations suivantes. Le mot « démonios » n’apparaît pas dans
son texte, mais ses constatations sont très évidentes.
« Les propriétés positives de notre race, de mon point de vu, sont les
suivantes. Une grande force vitale et une capacité sans limites dans le combat
de la vie quotidienne et au sujet de toute question pratique, qui a une relation quelconque avec la carrière sociale de l’individu. Une grande mobilité
d’esprit et une intelligence rare, dont le maniement correct est possible de
donner, dans certains champs d’action, des résultats excellents. Une ambition naturelle, une compréhension du besoin de l’autre (φιλοτιμία) et une
tendance envers une forme d’action supérieure, il s’agit des qualités qui,
si on leur donnent une pédagogie concordante, peuvent conduire à des
œuvres grandes, tandis que maintenant elles se perdent à des choses inférieures de nature fallacieuse. Une grande discipline de caractère, patience et
insistance, quand il s’agit d’un programme de réussite individuelle.
Une rare auto surveillance, un esprit sévère et une austérité face aux
saveurs de la vie, qui peuvent très rarement provoquer des catastrophes
chez le Grec ou l’éloigner de son programme moral de sa vie, ce qui arrive
très souvent à d’autres peuples. Un esprit de la bonne maintenance de sa
maison et de sa fortune, sans que cela arrive à l’avarice et à la pénurie et de
polluer le moi moral du Grec au profit de la matière. Une dignité naturelle,
acceptation des obligations et soutien de l’honneur individuel et un effort
continu à ce que l’honneur et son nom ne connaisse aucun stigma moral.
Ces vertus, certes, sont bonnes, mais toutes sont individualistes, car elles
se limitent au service et au lancement public de l’individu ou encore de sa
famille.
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Regardons à présent les défauts de notre race. Le plus grand et le plus
terrible est l’individualisme, un individualisme sans limites et satanique,
qui ne reconnaît comme loi que la réussite sociale de l’individu et de sa
famille, en détruisant sans merci tous les autres aspects de la vie. Cet individualisme a commencé d’apparaître au cours de la période de la chute et
de l’asservissement de la Grèce ancienne aux étrangers conquérants, chose
qui a détruit les anciens idéaux de la société et a corrompu suffisamment les
caractères des citoyens.
A l’époque de la Byzance, le mal, nous pouvons le comprendre, a grandi
beaucoup. L’Etat féodal, s’intéressant uniquement à ses biens étatiques,
despotiques et aristocratiques et ne permettant pas une vie sociale libre et
des idéaux bourgeois, ne faisait que corrompre les citoyens, les transformer
en individualistes, à des personnes qui ne s’intéressaient qu’ à eux-mêmes et
à leur famille. Le juge turc a grandi encore le mal avec ses conceptions asiatiques, car il est bien connu combien le petit- individualisme ……. domine
dans les sociétés asiatiques.
A cet individualisme, nous commençons, au cours de ces derniers
temps, à créer heureusement une certaine forme de réaction, sous l’influence bourgeoise et européenne. Un autre défaut très important et catastrophique de notre race est la grande importance que nous accordons à
notre rapidité mentale et aux capacités de l’esprit, le manque d’intérêt pour
la substance morale de l’homme, dans les cas où elle n’a pas de rapport avec
la carrière sociale.
Ce notre défaut, la surestimation du facteur intellectuel face au
facteur moral, permet à tous les habiles, à tous ceux qui s’appellent
dégourdis(καπάτσοι), de se permettre tout au nivaux social, en mettant
en fonction le mensonge, le détournement de la justice et tous les moyens
que la mobilité de leur esprit et l’absence de tout control moral et de toute
conscience morale leur propose, tout en étant sûrs que la société ne les
punira pas, mais, au contraire, elle va les admirer et les envier, s’ils arrivent
à réussir dans leur but. Le résultat immédiat de toutes ces mauvaises qualités est le défaut d’être soupçonneux (καχύποπτος), c’est à dire de soupçonner tout le monde, de soupçonner que dans les actions des autres il n’y a
que des petits intérêts et des intérêts immoraux. Ce qui veut dire, que nous
ne pouvons pas croire qu’une action est possible d’avoir un but pur, un but
désintéressé, posé par des mobiles humains, moraux et supérieurs.
Le Grec d’habitude délimite l’usage de la morale uniquement en trois
questions. D’abord, en ce qui concerne la conduite de la femme, qu’il juge
comme il va de soi de manière patriarcale. Deuxièmement, en l’honneur de
sa famille, et, troisièmement, en ce qui concerne certains obligations individuelles, qui se réfèrent aux relations étroites de l’individu à l’individu.
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Pourtant, face à la société, face à la totalité des membres d’une société,
et face à la morale pure en général, à la morale en tant que telle, il n’accepte aucun engagement. Il s’agit d’une perception de la morale humble,
très humble, purement orientale.»3
En décrivant ainsi les propriétés et les qualités du Grec contemporain,
Georges Skleros, parle des caractéristiques qui définissent la société toute
entière et non pas une seule classe, raison, d’ailleurs, pour laquelle il parle
de « notre race ». Comme il explique lui-même, il a présenté « les qualités
générales de notre race….psychiques, morales et spirituelles, telles qu’elles
apparaissent à la période récente de notre histoire, c’est-à-dire, celles qui
sont communes à toute notre race, à notre peuple tout entier ou à toutes
les classes sociales, en partant du noble, du riche et du scientiste cultivé,
jusqu’au petit bourgeois inculte et au pauvre ouvrier. »4

Si je présente les constatations faites par Skleros, c’est parce que je ne
pourrais pas mieux décrire les modes et les schèmes de pensée et d’action
du Grec dans notre société actuelle. Tout ce qu’il dit correspond directement à la réalité socio- historique de la société hellénique d’aujourd’hui. Je
ne crois pas qu’il y ait de Grec, chercheur ou pas, qui n’accepterait que les
constatations et les remarques de Skleros ne décrivent pas la réalité contemporaine hellénique telle qu’elle se développe dans le présent. A deux grandes
différences. D’abord, la surconsommation qui constitue un grand changement dans les modes de vie des Grecs modernes, liée aussi à leur tendance
de paraître comme plus riches et plus importants par rapport à leur classe
d’appartenance. Et, en second, la corruption, qui malgré tout parait comme
un de plus grands problèmes de la vie sociale et politique, liée aussi à une
tendance de clientélisme, non pas uniquement politique mais, avant tout,
profondément personnel, de famille, et donc social. D. Danielides, un
de premiers sociologues Grecs, en étudiant également la même question
quelque temps plus tard, en 1934, bien qu’il soit d’accord avec les constatations de Skleros, cherche les raisons de ces modes de pensée et d’action
des Grecs aux conditions historiques du très long juge turc sur la société
hellénique5. Certes, ces mêmes questions ont formé un grand champ de
recherche pour d’autres écrivains aussi6.
3
4
5

6

G. Skleros, « Notre histoire d’un point de vu sociologique » (en grec), in Erga, Athènes,
Epikairoteta, 1977, pp. 202-205.
G. Skleros, « Notre histoire… », op. cit. pp. 202-205.
D. Danielides, Société et Economie Neo- hellénique (en grec), Athènes, Ν. Synora, 1985,
G. Samaropoulos 1934, p. 155. Il faut voir surtout les paragraphes sur le caractère national et sur l’individualisme.
Regarder aussi, A. Vakalopoulos, Le Caractère des Grecs (en grec), Thessalonique, 1983.
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Cela veut dire que la transformation rapide de la société hellénique, au
cours de ces derniers décennies, ne semble pas avoir modifié quelques principaux modes de perception, de pensée et d’action, au sujet desquels Skleros et Danielides ont dit qu’ils concernent tous les Grecs indépendamment
des classes sociales, et au sujet desquels nous pourrions dire qu’ils sont dus
aux conditions macro- historiques de la société hellénique. Il s’agit donc,
des modes de pensée et d’action qui n’ont pas uniquement résisté aux changements historiques, mais au contraire, tout en étant traditionnels, ils se
sont re-synthétisés dans la société hellénique contemporaine de nouveaux
et se sont incorporés des manières très dynamiques dans les rapports de
production et de distribution des biens capitalistes, aussi bien que dans les
nouveaux modes d’organisation institutionnelle du pouvoir.
La distinction que nous propose Skleros lui-même entre les propriétés générales de la race, d’un côté, et les qualités de classe, de l’autre, nous
permet d’envisager et d’étudier l’institution et la transformation de la société
de deux points de vu différents. D’un point de vu des conditions macrohistoriques, qui pourraient concerner une grande période historique et
tous les membres d’une société, sans accepter pour autant qu’il y ait des
qualités « éternelles » chez un peuple. Et, d’un point de vu de conjoncture,
c’est-à-dire, de reconstruction continue des conditions tant macro –historiques que conjoncturelles dans le présent: dans les schèmes de pensée et
d’action du présent. Je dois signaler certes ici, que ces deux niveaux de la
réalité sociale ne constituent qu’un seul champ, un champ uni de création
sociale et politique, d’opposition et de lutte des classes et des groupes, mais
aussi des combats personnels et individuels.
Les qualités, donc, qui nous intéressent ici peuvent être étudiées et
analysées en partant de deux points de vu différents. Soit de la structure
des rapports institutionnels de production des biens, de pouvoir et de sens,
qui se pose comme le fondement de l’identité des personnes et de la société
entière. Soit du caractère personnel et sentimental, mental et psychique,
d’amour ou de haine, d’amitié ou d’opposition, c’est-à-dire du lien social,
présent partout dans les rapports institutionnels et ainsi dans les modes
de définition et d’auto- définition de l’identité personnelle et sociale. Le
Th. Lipovats, « Thèses sur la psychologie politique des Grecs. Optiques pour le 2000 »
(en grec), in Problèmes de Psychologie Politique, Athènes, Exantas, 1991, pp. 238-265.
Constantin Tsoukalas, « ‘Tzampatzides’ au pays des miracles. A propos des Grecs en
Grèce » (en grec), in Epitheorisse Hellénique de Science Politique, Athènes, fasc. 1 Janvier
1993, pp. 18-26. Il faut voir aussi l’étude de Ν. Δεμερτζής, « La tradition sélective de la
Culture Politique Hellénique » (en grec), in La Culture politique hellénique aujourd’hui,
Athènes, Odysseas, 1994, pp. 66-67.
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sens constitue pour cette approche un élément très important à étudier. Je
dois signaler, par ailleurs, que tous les rapports sociaux apparaissent dans
le regard des Grecs comme des relations d’abord personnelles et ainsi sentimentales et psychiques, et ensuite institutionnels, économiques et politiques. Et cela se présente comme une autre grande question à étudier, si
l’on veut appréhender les spécificités historiques de la société hellénique
moderne.
Le point à partir du quel j’ai déjà choisi de mener mon travail est celui
du sens et des significations, du caractère personnel et psychique du lien
social et des rapports sociaux, ou, en termes différents, celui des schèmes
de perception, de pensée et d’action, dans et par lesquels s’instituent les
modes d’auto- définition des Grecs modernes. « Grec le démonios » constitue un de ces schèmes ou modes de pensée et d’action, et un de schèmes
principaux d’auto- définition de son identité. Pour le faire, je vais essayer
d’analyser le contenu orthodoxe chrétien des conceptions du « croyant, de
« l’homme » et « Grec ».

La perception orthodoxe de l’homme en tant que pécheur,
à la place de la perception séculière et politique du Grec
L’homme pour l’orthodoxie hellénique continue d’être pécheur. Il n’a
reçu et il n’a acquis aucune forme de «charisme», comme le protestant, ou
de «morale institutionnelle, typique et ecclésiastique », comme le catholique face au protestant7, et il n’est pas devenu un homme libre de pensée,
un homme digne dans et par l’idée de « Nomos », capable de respecter soimême et les autres, un homme tel que les Lumières et la culture Occidentale moderne ont présenté et ont essayé de promouvoir face aux religions
chrétiennes.
A. Pour l’orthodoxie hellénique, l’homme a été toujours le même et
pareil dans le temps, c’est-à-dire un être créé par Dieu, chassé du Paradis et
condamné dans le péché et dans les difficultés terribles de la vie sur Terre. Tant
la société hellénique que l’orthodoxie sont restées, en raison de la domination turque jusqu’au milieu du XIX siècle, loin de la grande transformation
7

Il faut nous rappeler des guerres religieuses aussi bien que des grands déplacements de
populations, qui ont durés des siècles entiers à l’Europe de la période, en raison de la
Réforme, que nous le Grecs nous avons tendance à oublier ou à dépasser comme rien
d’important pour les modes de pensée et d’action actuels dans les sociétés « nationales »
européennes.
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des sociétés européennes qui a conduit à la Modernité. La lutte des classes
en Grèce, avant et après la révolution nationale au début du XIX siècle,
n’a donné, de l’autre côté, aucune rénovation du message orthodoxe, car
les modes de domination après la révolution ont permis aux mêmes forces
sociales, économiques et politiques d’avant la révolution de se maintenir au
pouvoir, sans qu’il y ait besoin de réinterprétation du message orthodoxe8.
De plus, la petite bourgeoisie qui a émergé en force durant le XX siècle, et
surtout après la deuxième guerre mondiale, n’avait pas besoin d’une telle
réinterprétation et ceci a permis au message orthodoxe de garder le fond
de ses caractéristiques principales antérieures, malgré un affaiblissement
général de sa puissance, que les théologiens Grecs font encore aujourd’hui
l’erreur de confondre avec le désenchantement que le monde européen a
connu lors de son passage à la Modernité.
Le résultat de ce processus historique a été pour l’Orthodoxie hellénique
de fonder sa puissance idéologique et politique surtout sur ses aspects d’expérience religieuse pratique et sur des formes typiques de participation
au rituel et au cérémonial de la vie orthodoxe. Car l’expérience religieuse
pratique et la participation typique ont constitué pendant plusieurs siècles
les modes dominants de la vie de l’Eglise Orthodoxe. Ce qui veut dire, en
d’autre termes, que le message orthodoxe a su se reproduire et s’entretenir
avec des petites modifications et « dommages » jusqu’à nos jours, mis à part
un affaiblissement progressif assez important de son audience, surtout aux
nouvelles générations.
L’homme est toujours le même et pareil dans histoire et dans toutes le civilisations, parce qu’il est créé par Dieu une fois pour toutes. De l’autre côté
certes, l’homme doit être considéré comme un être créé à l’image de Dieu,
et ainsi un être capable de s’élever, par ses propres actes, à la hauteur de
Dieu et gagner le Paradis. Mais être crée à l’image de Dieu, signifie aussi
être identique à tout autre homme, ce qui veut dire que tout homme est
pratiquement complètement pareil à tout autre homme partout dans sa
société et dans le monde, raison pour laquelle tout être humain ne doit
jamais se considérer en tant que meilleur ou supérieur de personne. Il doit
8

Sur la question des classes sociales avant et après la Révolution hellénique et sur la
première formation de l’Etat grec moderne, il faut regarder V. Filias, Société et Pouvoir
en Grèce, (Formation d’une fausse bourgeoisie, 1800-1864) (en grec), Athènes, Gutenberg, 1985, V. Kremmudas, Introduction à l’histoire de la société néohellénique (en grec),
Athènes, 1984, C. Tsoukalas, « Le problème du clientélisme politique en Grèce du 19ème
siècle », in Forces sociales et politiques en Grèce (en grec), Athènes, Exantas, 1977, P.
Kondules, La Déclin de la culture bourgeoise (en grec), Athènes, Themélio 1995. Mis à
part V. Filias, la thèse de l’absence d’une classe bourgeoise en Grèce contemporaine a été
soutenue par A. Daskalakes, P. Pipineles, M. V. Sakellariou et d’autres.
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sentir profondément modeste et identique à tout le monde. Il suffit d’obéir
aux règles de Dieu et cela fera paraître chez lui l’image de Dieu. De l’autre
côté, la division entre l’esprit et la chair, l’esprit qui tente vers Dieu et la chair
qui est la source de tous ses désirs qui l’empêchent de s’unir à Dieu, constitue toujours la grande faiblesse de l’homme. La chair est la source du mal
et la force qui le conduit continuellement au péché. Le péché est dans sa
nature. L’homme doit dominer sa chair et ses mauvais désirs. Sa seule possibilité de se sauver réside dans la chance d’être appelé par Dieu (mourir), à
un moment de sa vie, au cours duquel il est vainqueur de ses mauvais désirs
et de ses faiblesses.
S’il est impossible pour l’homme de vaincre sa chair et ses penchants
mauvais de manière définitive, il est au moins possible d’éviter que sa
faiblesse paraisse dans la vie publique. Voilà donc le principe qui provoque
la tendance du Grec de « se montrer »: se montrer ou paraître meilleur
de ce qu’il est suivant la définition chrétienne et orthodoxe. Voilà aussi,
je considère, d’où vient la tendance du Grec d’accepter sa nature humaine
de pécheur comme une propriété quasiment métaphysique, mais aussi, de
l’autre côté, comme une propriété qui peut avoir une certaine transformation sociale et personnelle positive. L’homme pécheur a sublimé, surtout
inconsciemment, sa faiblesse fondamentale « non- historique » en « génie »,
en se transformant lui-même en « démon créatif », en devenant un « Grec
démonios », qui peut donner des solutions là où il n’existent pratiquement
pas.
B. Mais pour les Grecs modernes, dans leurs discutions quotidiens,
l’homme est toujours le même et pareil partout dans histoire, car « l’homme
naît et il ne se fait pas ». L’homme est toujours pareil, qu’il soit jeune ou vieux,
riche ou pauvre, Grec ou Français, Chinois ou Arabe. Certes, on peut trouver des différentiations dans ce schème de perception et de pensée plus
travaillées idéologiquement, ou des perceptions qui sont complètement
opposées à celle ci. Mais, dans la réflexion pratique et quotidienne, dans
ce que l’on pourrait appeler « philosophie quotidienne », la majorité des
Grecs « avance» très spontanément ce schème de perception, selon lequel
l’homme est toujours le même et partout pareil.
L’homme, même dans les cas où il arrive à se conduire différemment,
il ne change pas dans ses intentions et ses inclinations profondes, dans ses
passions et ses faiblesses, sa tendance à éviter les règles et à ne pas appliquer les lois, ou son penchant à agir sans s’intéresser aux intérêts des autres
et à ce qui semble être accepté comme généralement correct. Par conséquent, l’homme doit se considérer comme modeste et identique à tout autre
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homme, pécheur pour toujours, car il est pareil à tout autre homme, ce qui
a comme résultat un autre schème de perception fondamentale des Grecs
d’aujourd’hui. A savoir, que tout se passe comme si toute grande reconnaissance de réussite et/ou de talent ne peut se faire que par une autorité extérieure à la société hellénique, le Dieu, ou, peut-être, par une autre société
qui parait comme plus développée et plus avancée, telles que les autres
sociétés européennes ou de l’Amérique du Nord.
C. Mais, pour les Grecs contemporains, le Grec est toujours pareil et il ne
change pas. Le Grec ne changera pas quelques soient les changements historiques, sociaux ou économiques qui sont en cours ou qui vont se produire
dans le futur. Pour le Grec, le Grec, pareillement à l’homme, ne changera
pratiquement jamais. Donc, il est vain d’essayer de proposer et d’avancer
des modifications dans les schèmes et dans les modes de pensée et d’action
politiques aussi bien que sociaux. Le Grec sera toujours une personne qui
aime agir dans la marge des lois et des règles, dans la marge de l’éthique
politique et sociale. Tout se passe comme s’il a sublimé ou transformé, dans
sa conscience et dans tous les champs d’action sociaux, politiques et économiques sa qualité chrétienne, « non- historique » et traditionnellement
acceptée, de pécheur, en une propriété quasiment métaphysique, mais aussi
profondément chrétienne, la qualité de « démonios ». Le mot « démon » du
quel sort le schème de pensée et d’action « démonios » n’est pas le « démon »
de Socrate, comme peut-être voudraient certains, une « entité » intérieure
qui est en quête continue du bien et du beau, et elle n’est pas, non plus, une
autre conception de l’ancien dieu Hermès, qui agit hors de règles uniquement exceptionnellement, mais un « démon » chrétien, qui est à l’opposé du
bien tel qui a été défini par les règles du Dieu Unique et Absolu.
Pour le pécheur ses tendances mauvaises sont négatives, pour le démon,
au contraire, ses tendances démoniaques sont positives, ce qui veut dire qu’en
se sublimant ou en se transformant en « démonios » le pécheur orthodoxe
Grec acquiert une propriété fondamentale positive et justifiée à ses propres
yeux et aux yeux de la société entière, d’autant plus que le « démonios » se
présent comme une qualité complètement séculière et laïque, comme une
qualité en dehors du système des valeurs chrétiennes et orthodoxes. L’idéalisation sociale du « démonios » a été inévitable du moment où le Grec ne
semblait pas accorder de grande importance aux qualités de l’homme libre,
non pas envers les ennemis de sa patrie, lorsqu’il s’agit de défendre sa liberté
nationale, mais quand il s’agit de défendre les lois institutionnelles et fondatrices de son Etat libre, au moyen du quel s’instituent et se légitiment les
libertés et la dignité humaine et politique du citoyen.
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Conclusion
Si je conclurais, donc, en disant que le Grec s’auto définit dans le présent
en définissant le fondement de son identité actuelle par des expressions
telles que « Grec toujours pareil et impossible de changer » et « démonios »,
qui sont profondément chrétiens et orthodoxes, je ne serais pas du tout
loin de la réalité socio-historique. Et si j’ajouterais que le sens de « démonios » se présente comme séculier tout en n’étant pas, je serais également
très proche de la vérité historique. Personnellement, je n’ai aucun doute que
les propriétés et les qualités de « démonios » définissaient pour très longtemps les modes de pensée et d’action du Grec moderne, aussi bien que ses
relations et ses rapports économiques et politiques, sociaux et personnels:
le fondement de son identité. Je suis en train d’attendre l’émergence d’un
nouvel schème de perception, de pensée et d’action du Grec à l’égard de luimême comme noyau dur de son identité et, ainsi, de sa forme historique et
culturelle, un schème d’autodéfinition, qui sortira de la crise actuelle de la
société moderne hellénique, avant tout culturelle. Jusqu’en ce moment, tous
les Grecs nous sommes « tous » par définition « pécheurs » et « démonioi »,
ce qui signifie que nous devons prouver notre innocence, tandis que tout
être humain est par définition et avant tout innocent. Il faut nous rappeler,
aussi, que l’expression «ουδείς αναμάρτητος», qui revient si souvent dans la
bouche des Grecs, signifie au fond, que « nous sommes tous coupables par
nature et pour toujours»9.
•

9

Sur des questions du même genre, regardez mes travaux, A. Paparizos, « Religion et
Education Politique » (en grec), in Epitheorisse Politikes Epistèmes, Athènes, no 3, 1982,
aussi, « Lumières, religion et tradition dans la société grecque moderne » (en grec), in
N. Demertzis et autres, La Culture politique hellénique aujourd’hui, Athènes, Odysseas,
1994, aussi, « Orthodoxie, modernité et politique dans l’état grec contemporain », in
Puissance et impuissance de l’état, Paris, Karthala, 1996, aussi, « Du caractère religieux
de l’état grec moderne », in Ily revista de sciencias des las religiones, Madrid, Universidad
de Complutense, no 3, 1998, aussi, « L’identité des Grecs, modes d’autodéfinition et l’influence de l’Orthodoxie hellénique » (en grec), in Chr. Constantopoulou, (dir.), Nous et
les autres, Athènes, Typotheto, 1999, aussi, « Religion et Politique : Eglise et état dans la
Grèce contemporaine » (en grec), in C. Zormpas, Politique et Religion, Athènes, Papazesse, 2007, pp. 101-160.

Φιλέλληνες ή το α-νόστιμον ήμαρ:
οι Φιλέλληνες της Μιμίκας Κρανάκη
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Ένα αξιόλογο δείγμα της νεοελληνικής λογοτεχνίας της μετανάστευσης έρχεται να καταθέσει το 1992 η Μιμίκα Κρανάκη με τους Φιλέλληνες: Είκοσι τέσσερα γράμματα μιας Οδύσσειας. Το μυθιστόρημα αποτελείται από είκοσι τέσσερα γράμματα, όσα και οι ραψωδίες της Οδύσσειας του
Ομήρου, τα οποία αποστέλλουν, αφενός, εκπατρισμένοι Έλληνες, εκπατρισμένες Ελληνίδες στη Γαλλία και, αφετέρου, Έλληνες παραμένοντες στην
Ελλάδα. Οι επιστολές, οι οποίες δεν ακολουθούν μια γραμμική χρονική
πορεία αφήγησης, εκτείνονται κατά ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακολουθώντας τη μεσοπολεμική και, κυρίως, τη μεταπολεμική ιστορία της
Ελλάδας υπό το πρίσμα της ελληνικής αριστεράς και της κριτικής της:
από τη μεταξική δικτατορία, την Κατοχή, το Δεκέμβρη του 1944 και τον
Εμφύλιο, έως τη Χούντα, τη μεταπολίτευση και το 1989-1990 – το τέλος,
δηλαδή, του Ψυχρού Πολέμου και την πτώση του λεγόμενου Υπαρκτού
Σοσιαλισμού.
Οι ήρωες/ίδες του μυθιστορήματος της Κρανάκη, οι Έλληνες/ίδες που
καταφεύγουν στη Γαλλία είναι και ιστορικά πρόσωπα. Αποτελούν μια πλειάδα αριστερών διανοούμενων, οι οποίοι/ες, με το πρόσχημα μιας υποτροφίας, χορηγημένης από το γαλλικό κράτος –ύστερα από παρότρυνση του
Γαλλικού Ινστιτούτου και του διευθυντή του, ένθερμου φιλέλληνα, Οκτάβιου Μερλιέ– φυγαδεύονται στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στο Παρίσι,
για να αποφύγουν τις διώξεις που θα υφίσταντο εξαιτίας του ξεσπάσματος του ελληνικού εμφυλίου και των αριστερών τους πεποιθήσεων. Κοντά
στους/στις παραπάνω, προστίθενται και κάποιοι/ες δεξιών φρονημάτων,
για να μετριαστεί ο εμφανής πολιτικός χαρακτήρας της υποτροφίας, καθώς
κι ένας αριθμός φοιτητών/τριών, οι οποίοι/ες δέχονται να σπουδάσουν στη
Γαλλία ιδίοις χρήμασι. Έτσι, στις 22 Δεκεμβρίου 1945, αποπλέει από τον
Πειραιά το οπλιταγωγό πλοίο «Ματαρόα» μεταφέροντας –σύμφωνα με
τις λίστες του Γαλλικού Ινστιτούτου από το Αρχείο Μερλιέ του Κέντρου
Μικρασιατικών Σπουδών, όπως περιλαμβάνονται στο βιβλίο-μαρτυρία της
Νέλλης Ανδρικοπούλου, Το ταξίδι του Ματαρόα, 1945: στον καθρέφτη της
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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μνήμης– 154 υποτρόφους και 59 φοιτητές/τριες –σύνολο 215 άτομα– στην
Ιταλία, για να τους/τις παραλάβει από εκεί τρένο μεταφέροντάς τους στον
τελικό τους προορισμό, το Παρίσι. Ανάμεσα στους/στις υποτρόφους/ες
συγκαταλέγονται μετέπειτα σημαντικά ονόματα της ελληνικής τέχνης και
διανόησης όπως, αναφέρουμε ενδεικτικά, ο Γιάννης Ξενάκης, ο Κώστας
Αξελός, ο Κορνήλιος Καστοριάδης, ο Κώστας Παπαϊωάννου, ο Νίκος
Σβορώνος, ο Εμμανουήλ Κριαράς, η Έλλη Αλεξίου και η Μιμίκα Κρανάκη.
Στην παρούσα ανακοίνωση θα μας απασχολήσουν, κατ’ αρχάς, οι έννοιες
«διασπορά», «μετανάστευση», «εξορία» και η σχέση τους με το βίωμα των
κρανακικών ηρώων/ίδων μακριά από την Ελλάδα. Στη συνέχεια, θα παρακολουθήσουμε το μεταναστευτικό βίωμα των πιο δυνατών «φωνών» του
μυθιστορήματος, σε συνδυασμό με τους διαφορετικούς «νόστους» που
ακολουθούν, καθώς και τη σχέση των τελευταίων με το οδυσσειακό «νόστιμον ήμαρ». Τέλος, θα προσεγγίσουμε τις έννοιες του «φιλέλληνα» και της
«πατρίδας», όπως αυτές σημασιοδοτούνται μέσα στο μυθιστόρημα.
Το μυθιστόρημα της Κρανάκη είναι ένα πολυφωνικό μυθιστόρημα.
Μέσα από τις πρωτοπρόσωπες, επιστολικής μορφής, αφηγήσεις, ερχόμαστε σε επαφή με διαφορετικά πρόσωπα, τα οποία, άλλοτε σε εξομολογητικό άλλοτε σε λυρικό και άλλοτε σε χιουμοριστικό - ειρωνικό ύφος, ή και
τα τρία μαζί, περιγράφουν το μεταναστευτικό τους βίωμα και τις δυσκολίες προσαρμογής τους στον τόπο μετοικεσίας, με φόντο τη μεταπολεμική
ιστορία της Ελλάδας, εντός και εκτός των συνόρων της. Θα μπορούσαμε
να ονομάσουμε τα μυθιστορηματικά πρόσωπα «μετανάστες/τριες», «εκπατρισμένους/ες», «εξόριστους/ες» ή «Έλληνες/ίδες της Διασποράς». Τι όμως
οριοθετούμε εννοιολογικώς χρησιμοποιώντας τις έννοιες «Διασπορά»,
«μετανάστευση» ή «εξορία», και πώς, και σε ποιο βαθμό σχετίζονται οι
έννοιες αυτές με τη ζωή των κρανακικών ηρώων;
Η διασπορά, σε μια προσπάθεια ορισμού της από τους Lavie και
Swedenburg, περιγράφεται ως ο τόπος έξω από τη χώρα, η εμπειρία έξω
από τη γλώσσα, και οι κειμενικές αναπαραστάσεις τους, αναφέρεται δε εξ
ολοκλήρου σε μια διπλή σχέση ή διπλή αφοσίωση σε τόπους. Οι διασπορικοί πληθυσμοί δεν μπορούν να ενταχθούν ποτέ πλήρως σε ένα μεμονωμένο πολιτισμικό περιβάλλον, αλλά βρίσκονται ανάμεσα σε διαφορετικά
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά δίκτυα, τα οποία σχετίζονται τόσο
με τη χώρα προέλευσης, την πατρίδα, όσο και με τη χώρα εγκατάστασης1.
Από την άλλη, «ως μετανάστευση θεωρούμε τη μετακίνηση ενός ατόμου ή
μιας ομάδας από μια χώρα σε μία άλλη, για μεγάλο χρονικό διάστημα [...].
Η μετανάστευση επιφέρει τόσο μεγάλες αλλαγές στη ζωή του ανθρώπου
1

Βλ. Smadar Lavie, Ted Swedenburg (eds), Displacement, Diaspora, and Geographies of
Identity, Duke University Press, Durham and London, 1996: 14.
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ώστε θέτει σε κίνδυνο την ταυτότητά του», σημειώνει η Βενετία Μπαλτά
παραπέμποντας στον Grinberg2. Ως εξορία ορίζεται από τον Said η
απώλεια ενός πράγματος που έχει μείνει πίσω για πάντα: ως η αθεράπευτη
ρήξη που επιβάλλεται με βίαιο τρόπο ανάμεσα σε έναν άνθρωπο και ένα
γενέθλιο τόπο – ανάμεσα στον εαυτό και την πραγματική του πατρίδα3.
Οι εξόριστοι/ες αποκόπτονται από τις ρίζες τους, τον τόπο και το παρελθόν τους, και βιώνουν στο νέο περιβάλλον εγκατάστασης, ή καταφυγής,
μια κατάσταση «ασυνεχούς ύπαρξης»4. Ο Seidel έρχεται να προσθέσει ότι
ο/η εξόριστος/η είναι κάποιος/α, ο/η οποίος/α, κατοικώντας σε ένα άλλο
μέρος, προβάλλει μια διαφορετική πραγματικότητα, την πραγματικότητα της πατρίδας του/της, και ο/η οποίος/α προσλαμβάνει τον εκτοπισμό του/της ως κάτι προσωρινό, «παρ’ όλο που κρατά μια ζωή»5. Τέλος, «ο
όρος εξορία, σύμφωνα με την Caren Kaplan, υποδηλώνει την αποκοπή του
ατόμου από την αρχέγονη κοινότητα και, υπό αυτή την έννοια, η εξορία
συνιστά μελαγχολία και νοσταλγία για μια ανεπανόρθωτη απώλεια και για
την απομάκρυνση από τα οικεία»6.
Παρατηρώντας τους παραπάνω ορισμούς για τη «διασπορά», τη «μετανάστευση» και την εξορία, διαπιστώνουμε, ότι είναι αρκετά τα σημεία στα
οποία οι παραπάνω έννοιες συναντώνται, ενώ ταυτόχρονα προβάλλουν,
η κάθε έννοια σε σχέση με την πλευρά της, ένα χαρακτηριστικό περισσότερο από τα υπόλοιπα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα λέγαμε, ότι, ενώ η
έννοια της «διασποράς» τονίζει τη χωροθετημένη αμφιταλάντευση του
ατόμου (διασπορά < διά + σπείρω) και ό,τι αυτός ο «χώρος» περιλαμβάνει
–γλώσσα, κουλτούρα, κοινωνικο-οικονομική κατάσταση–, ο όρος «μετανάστευση» δίνει έμφαση στη διαδικασία του αποχωρισμού, στο κόψιμο του
ομφάλιου λώρου από την πατρίδα, ενώ η «εξορία» στο, αυτό καθ’ αυτό,
αίσθημα και βίωση της ατομικής και συλλογικής απομόνωσης στον τόπο
μετοικεσίας. Τα κοινά σημεία ανάμεσα στις προαναφερθείσες έννοιες είναι
η διασάλευση της μέχρι τότε ταυτότητας του υποκειμένου και ο προσδιορισμός του τελευταίου, κατά την παραμονή του εκτός πατρίδας, μέσω της
2

3
4
5
6

Βενετία Μπαλτά, «Εκπατρισμός, ετερότητα και αναζήτηση ταυτότητας σε κείμενα της
σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας της διασποράς στη Γαλλία» στο Ρούλα Τσοκαλίδου,
Μαρίτα Παπαρούση (επιμ.), Θέματα ταυτότητας στην ελληνική διασπορά: Γλώσσα και
Λογοτεχνία, Μεταίχμιο, Αθήνα, 2005: 186.
Βλ. Edward Said, Αναστοχασμοί για την εξορία και άλλα δοκίμια λογοτεχνικής και πολιτισμικής θεωρίας, Scripta, Αθήνα, 2006: 286.
Said, ό.π.: 291.
Βλ. Michael Seidel, Exile and the narrative imagination, Yale University Press, New
Haven, London, 1986: ix και 201.
Δημήτρης Τζιόβας, Ο άλλος εαυτός. Ταυτότητα και κοινωνία στη νεοελληνική πεζογραφία, Πόλις, Αθήνα, 2007: 436.
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«ετερότητας» και του «άλλου». Επιπλέον, κοινό είναι το αίσθημα της περιθωριοποίησης και της απομόνωσης που βιώνει το υποκείμενο στον ξένο
τόπο, καθώς και ένας διαρκής μετεωρισμός ανάμεσα σε ένα εδώ και σε
ένα εκεί: το εδώ του νέου χώρου παραμονής και το εκεί της πατρίδας που
άφησε πίσω7.
Οι ήρωες/ίδες της Κρανάκη θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι έλληνες/
ίδες, μετανάστες/τριες στη Γαλλία, αυτοεξόριστοι/ες, οι οποίοι/ες διαμένουν στη διασπορά. Η έννοια της «αυτο-εξορίας» μειώνει το βίαιο και το
αμετάκλητο του γυρισμού ως κάτι μη εξωγενώς επιβαλλόμενο, αλλά ως
προσωπική επιλογή – πάντα βέβαια μέσα στο πλαίσιο των συγκεκριμένων
ιστορικο-κοινωνικών περιστάσεων, δηλαδή των Δεκεμβριανών και του
επικείμενου Εμφυλίου.
Ενώ αρχικά το αίσθημα της εξορίας και του εκπατρισμού είναι το ίδιο
έντονο για τους/τις υποτρόφους/ες, στην πορεία τα πράγματα αλλάζουν.
Η διαμόρφωση της μεταναστευτικής τους ταυτότητας ακολουθεί στην
πορεία διαφορετικούς δρόμους. Η πατρίδα του υποκειμένου αποτελεί σε
πρώτη ανάλυση τον ιστορικό χρόνο και χώρο όπου έχει ζήσει. Όταν λοιπόν
αυτή η χωροχρονική οντότητα διασαλεύεται, το άτομο βιώνει τη διασάλευση αυτή ως μια ασυνέχεια, με αποτέλεσμα τον κλονισμό της ταυτότητάς του. Επειδή όμως η ταυτότητα δεν εννοιολογείται ως μια ενιαία, αρραγής οντότητα, αλλά ως σύνθεση πολλών και ετερόκλητων στοιχείων, η
αλλαγή περιβάλλοντος έχει ως αποτέλεσμα την έκθεση του ατόμου στο
ξένο και στο ανοίκειο, στην ετερότητα και στον άλλο: μια διαδικασία, η
οποία, σε βάθος χρόνου, μπορεί να επανασηματοδοτήσει τον ίδιο, και τη
σχέση του με τους άλλους8. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, κάποιοι/ες εκπατρισμένοι/ες προσαρμόζονται με τα χρόνια σε έναν καινούργιο τρόπο ζωής,
αποφασίζουν να μην επιστρέψουν στην Ελλάδα και καταφέρνουν να ριζώσουν στο εξωτερικό, δημιουργώντας εκεί τις προϋποθέσεις για μια νέα ζωή.
Ο Αλέξης Μητρόπουλος, ο οποίος είχε βιώσει τραυματικά τις απαρχές
του Εμφυλίου στα Δεκεμβριανά, βρίσκει στην Αμερική το χώρο όπου θα
μπορούσε να σβήσει το παρελθόν και να επανεγγράψει το παρόν και το
μέλλον του:
Η Αμερική δεν είναι κράτος, είναι ήπειρος, ολόκληρη ήπειρος φιλελ7
8

Βλ. Βασιλική Λαλαγιάννη, «Ανάμεσα στο Εδώ και στο Εκεί. Η αναζήτηση της ταυτότητας στο έργο της Μιμίκας Κρανάκη», Διακείμενα, 8, 2005: 73-86.
Περαιτέρω για τη συγκρότηση της ταυτότητας του μεταναστευτικού υποκειμένου
και τη σύνδεσή του με την ετερότητα βλ. Βενετία Μπαλτά, ό.π.: 186-87 και Δήμητρα
Γκέφου Μαδιανού, “Εννοιολογήσεις του εαυτού και του «Άλλου»: Ζητήματα ταυτότητας στη σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία”, στο Δήμητρα Γκέφου Μαδιανού (επιμ.),
Εαυτός και “Άλλος”: Εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και στην
Κύπρο, Gutenberg, Αθήνα, 2006: 43-82.
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λήνων, όπου [...] βρήκα ένα ντουλάπι στα μέτρα της Ιστορίας, να βάλω
κάποια τάξη στη ζωή μου[...]9

Η Χριστίνα Παπά βρίσκει το χαμένο χρόνο της κοινωνικής της δράσης
στο βλέμμα ενός μαθητή της στο Πανεπιστήμιο της Ναντέρ και στο Μάη
του ’68 στη Γαλλία, την επανάσταση που βίωσε εκεί ως νέα «Τηλέ-μαχος»:
[...] εμείς δεν γυρίζουμε.[...]Τώρα μένουμε συνειδητά, με τη θέλησή μας,
κάτι παραπάνω με την ψυχή μας.[...]10
Το Μάιο, όταν πέσαν οι μάσκες και τα τείχη της Ιεριχώς11
[...] κάτι είχε αλλάξει, κάτι νέο είχε γεννηθεί, ίσως να πατούσαμε επιτέλους στην Ελλάδα εκείνη που αιώνες τώρα έδειχνε η πυξίς των Ελλήνων. Ναι, κάτι είχε αλλάξει12.
Τέλος, ο Σταύρος Γαλάνης, αν και συμβουλεύει το φίλο του Στέλιο να μη
μεταναστεύσουν, ο ίδιος έχει πια φτιάξει την οικογένειά του στο εξωτερικό:
Το μόνο σοβαρό επιχείρημα είναι ότι η τότε πολιτική κατάσταση, και η
δικιά μου και της χώρας, μ’ ανάγκασε να φύγω. Είτε το μετάνιωσα είτε
όχι, ειν’ ανεπανόρθωτο13.
Όμως οι περισσότεροι/ες ήρωες/ίδες βιώνουν την αποκοπή σε κάθε τους
βήμα: την αποκοπή από την πατρίδα, την ιδεολογία, το κόμμα, την οικογένεια, τους φίλους, τον ερωτικό σύντροφο, τον ίδιο τον εαυτό. Κάποιοι/ες
ακολουθούν τον «άνοστο» δρόμο της αυτοκτονίας –όπως η εβραία μουσικός Σάρα Λεβίδη– ή της τρέλας –όπως ο Μάρκος Πολίτης–, το δρόμο
δηλαδή χωρίς επιστροφή· κάποιοι άλλοι θα δοκιμάσουν το «α-νόστιμον
ήμαρ»: την επιστροφή δηλαδή στην πατρίδα, η οποία, όμως, αποδεικνύεται στυφή.
Ο Salman Rushdie στο άρθρο του “Imaginary Homelands” μας εξομολογείται ότι κατά την επιστροφή του, μετά από χρόνια, στη γενέτειρά του,
Βομβάη της Ινδίας, επισκεπτόμενος την αυλή του πατρικού του, αποφάσισε να γράψει το μυθιστόρημα Midnight’s Children, για τη ζωή στην Ινδία.
Όμως, όσο και αν προσπαθεί να ανασύρει αναμνήσεις από την καθημερινή
ζωή στην Ινδία και τα παιδικά του χρόνια, μόνο διάσπαρτες εικόνες, θραύσματα, «σπασμένους καθρέφτες» ανακαλύπτει. Ομολογεί λοιπόν με ειλι9
10
11
12
13

Μιμίκα Κρανάκη, Φιλέλληνες, Είκοσι τέσσερα γράμματα μιας Οδύσσειας, Μορφωτικό
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα, 21998: 367.
Ό.π.: 383.
Ό.π.: 387.
Ό.π.: 390.
Ό.π.: 301.
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κρίνεια ότι το παρελθόν, σαν μια πατρίδα, του γλίστρησε από τα χέρια14.
Το μόνο που του απέμενε διαθέσιμο ήταν η φαντασία, στην οποία και
τελικά καταφεύγει για την αναζήτηση και την αναπαράσταση του χαμένου
χρόνου. O Rushdie σημειώνει χαρακτηριστικά:
Η σωματική αποξένωση από την Ινδία σημαίνει αναπόφευκτα ότι δεν
είμαστε ικανοί να ανακαλέσουμε επακριβώς το αντικείμενο που χάθηκε:
δημιουργούμε περισσότερο μυθοπλασίες, παρά πραγματικές πόλεις ή
χωριά, αόρατες φανταστικές πατρίδες, Ινδίες του μυαλού15.
Τηρουμένων των αναλογιών, οι μετανάστες/τριες, εξόριστοι/ες ήρωες/
ίδες της Κρανάκη, αναπολώντας την Ελλάδα που άφησαν πίσω και στην
οποία διαγράφεται αρχικά άδηλη η μέρα της επιστροφής, πλάθουν, στην
ουσία, στο μυαλό τους μια «φανταστική Ελλάδα», μια Ελλάδα του μυαλού,
η οποία μπορεί κάποτε να υπήρξε παιδικό και νεανικό βίωμα, ανασυρμένη
όμως ως ανάμνηση, λειένεται με την πάροδο του χρόνου και της απόστασης. Αυτή η φαντασιακή κατασκευή της πατρίδας στο μυαλό των εξορίστων αποδεικνύεται το βάραθρο που τελικά ανοίγεται ανάμεσα σε αυτούς
και την πολυπόθητη πατρίδα, το οποίο ανακαλύπτουν τραυματικά, στην
πραγματική του υπόσταση, όταν τελικά επιστρέψουν. Έτσι, οι πρώην τρεις
φίλοι και πρώην μαρξιστές, ο Μάρκος ο Πολίτης, ο Αντρέας ο Λαδάς και ο
Φίλιππος Ν., ακόμα και αν γυρίζουν, δεν επιστρέφουν.
Και ξανάρχισε η Οδύσσεια μες στην Ιθάκη, στον ίδιο μου τον τόπο,
ξανάρχισε ο αποκλεισμός του ξένου που γνώρισα στη Γαλλία16.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το πρότυπο μέσα από το οποίο βλέπουν οι
ήρωες/ίδες της Κρανάκη τον εαυτό τους δεν είναι ο «νόστιμος» Οδυσσέας.
Παρά «τη ρευστότητα, τη συνεχή ταλάντευση που υπάρχει στην Οδύσσεια17», ο Οδυσσέας επιστρέφει στην πατρίδα του, συνεχίζοντας τη ζωή του
εκεί από όπου την άφησε. Όμως οι κρανακικοί ήρωες/ίδες συνδέουν τη
μοίρα τους περισσότερο με τον ιλιαδικό «υπέρμορο» νόστο, την επιθυμία,
δηλαδή, για επιστροφή «έξω και πάνω από το μέτρο18», παρά με τις περιπέ14 «Το παρελθόν είναι μια πατρίδα από την οποία είμαστε όλοι μετανάστες και της οποίας
η απώλεια αποτελεί κομμάτι της κοινής ανθρώπινης φύσης», βλ. Salman Rushdie,
“Imaginary Homelands” στο Imaginary Homelands: Essays and criticism 1981-1991,
Granta Books, London, 1991: 12.
15 Salman Rushdie, ό.π.: 10.
16 Κρανάκη, ό.π.: 347.
17 Δ. Ν. Μαρωνίτης, Αναζήτηση και νόστος του Οδυσσέα: Η διαλεκτική της Οδύσσειας,
Παπαζήσης, Αθήνα, 1973: 225.
18 Δ. Ν. Μαρωνίτης, Ομηρικά Μεγαθέματα. Πόλεμος – Ομιλία – Νόστος, Κέδρος, 1999:
108.
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τειες του Οδυσσέα και τη δεδομένη επιστροφή του:
[...] Λάθος έγινε στο μύθο. Λάθος. Τι σχέση έχω εγώ με τον Οδυσσέα,
πες μου; Εκείνος επιστρέφει, δε φεύγει δεν ξενιτεύεται. [...] Τα πάθη
του απόδημου τα εξιστορεί η Ιλιάδα. Εκεί, μάλιστα. Οι Αχαιοί φεύγουν
στα ξένα, πάνε στην Τροία να σκοτωθούν και να σκοτώσουν, κι όποιος
γλιτώσει τον περιμένει η Κλυταιμνήστρα στις Μυκήνες. Εδώ νόστο
και happy end δε βλέπεις. Άμα φύγεις, έφυγες για πάντα. Μοίρα έχεις,
ριζικό δεν έχεις19.
Στο μυθιστόρημα της Κρανάκη ο Έλληνας που εκπατρίζεται, η Ελληνίδα μετανάστρια που φεύγει για το εξωτερικό και αφήνει πίσω της την
πατρίδα ονομάζεται από τους Έλληνες παραμένοντες στην Ελλάδα ως
φιλέλληνας, προσδίδοντας στην έννοια αυτή αρνητικό φορτίο:
Ώσπου να συνηθίσω τη νέα μου φάση (και φύση) είχα ήδη χρωματιστεί “εξόριστος”. Και πριν προφτάσω να προσαρμοστώ καλά καλά στην
αλλαγή, είχα και πάλι ξεβάψει, έγινα απλός “ξένος” ή “διασπορά”. Τώρα
τελευταία, ένα βράδυ, ανακάλυψα πως είχα πάλι αλλάξει χρώμα, αυτή
τη φορά η παλέτα της ιστορίας μου ’χει βάλει τη στάμπα “φιλέλληνας”,
ανεξίτηλη, νομίζω20.
Στη συνέχεια του μυθιστορήματος, η έννοια φιλέλληνας, όπως τη
βιώνουν καθημερινά και την αντιλαμβάνονται οι Έλληνες/ίδες του εξωτερικού, αλλάζει πρόσημο και διευρύνεται, για να συμπεριλάβει στη συνέχεια
τον απανταχού ξένο, την απανταχού ξένη, ανεξαρτήτως εθνότητας. Ύμνος
στην καθολικότητα του/ης ξένου/ης αποτελεί το κεφάλαιο «Τα χορικά της
Πολυξένης-Ραπ21», λίγο πριν από το μέσον του μυθιστορήματος:
Είμαστε σήμερα ό,τι οι Εβραίοι του χτες, λέξη προς λέξη, και χωρίς καν
την ελπίδα ή την υπόσχεση μιας νέας Σιών [...]
Σλάβοι Σλοβένοι και Σλοβάκοι Κούρδοι Κροάτες και Τσιγγάνοι
Ουζμπέκοι Αζτέκοι Ολμέκοι Τολτέκοι Θιβετιανοί και Παλαιστίνιοι [...]
μ’ όλο που οι ράτσες σήμερα φοράν όλες το ίδιο δέρμα νέα δορά της
νέας φυλής φιλελλήνων όλοι στο ίδιο χρώμα ξένου22.
Όπως σχολιάζει η ίδια η συγγραφέας σε συνέντευξή της στο περιοδικό Διαβάζω, το 1997: «Ο ξένος ήταν σήμερα ό,τι ήταν ο Εβραίος χθες. Το
εξιλαστήριο θύμα, που φορτώνεται τις αμαρτίες του κόσμου. Έτσι η λέξη
19
20
21
22

Κρανάκη, ό.π.: 44-45.
Ό.π.: 147.
Ό.π.: 161-171.
Ό.π.: 167-169.
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«φιλέλληνας» πήρε ευρύτερη σημασία. Δεν ήταν μονάχα όποιος αγαπάει
την πατρίδα του από μακρυά, φιλ-έλληνας, αλλά αυτός που νοσταλγεί κάτι
ανέφικτο. [...] Μ’ αυτή την έννοια, φιλέλληνες είναι λόγου χάριν όλοι οι
ουτοπιστές23»:
Είμαι ο λαός της ουτοπίας ο προάνθρωπος της αύριο ο τρίτος τέταρτος
ο νιοστός ο κόσμος [...]
οι Σίσυφοι που καρτερούν να μείνει ακίνητο για πάντα το λιθάρι οι
Τάνταλοι που θέλουν κάποτε να πιουν νερό να ξεδιψάσουν κι όλοι οι
κάτωθι υπογεγραμμένοι κι οι προλετάριοι όλων των χωρών κι όλοι οι
φιλέλληνες χωρίς Ελλάδα [...]24
Με τη διεύρυνση της έννοιας του/ης ξένου/ης διευρύνεται ταυτόχρονα
και η έννοια της πατρίδας, από την οποία ο/η ξένος/η έχει αποκοπεί και
στην οποία εναγωνίως επιθυμεί να επιστρέψει. Κατά συνέπεια, πατρίδα
δεν είναι μόνο ο τόπος –για παράδειγμα, η Ελλάδα– ούτε μόνο ο χρόνος
–λόγου χάρη τα παιδικά και νεανικά χρόνια στην Ελλάδα– ούτε και τα
δύο μαζί. Από τη στιγμή που ο/η ξένος/η είναι αυτός/ή που νοσταλγεί το
ανέφικτο, τότε πατρίδα γίνεται η ουτοπία, η ανέφικτη ιδέα, ο τρόπος ζωής,
τον οποίο ο/η κάθε ουτοπιστής/τρια επιθυμεί να βιώσει. Αντιστρόφως, η
νοσταλγία, το άλγος της επιστροφής στην πατρίδα εξαιτίας της απουσίας
της και της αποκοπής του ατόμου από αυτήν, σε μια πιο γενική και αφηρημένη μορφή, καταλήγει να γίνει μια αθεράπευτη πνευματική κατάσταση,
φερώνυμη της «απουσίας» και της «απώλειας» ενός πράγματος, η οποία
εφόσον δεν μπορεί ποτέ να γίνει «παρουσία» και «κατάκτηση», ενεργοποιείται ως μνήμη και δημιουργική ανοικοδόμηση25.
Στο τελευταίο κεφάλαιο του μυθιστορήματος «Η Οδύσσεια του Διαστήματος», ο κατεξοχήν ουτοπιστής-τρελός Μάρκος Πολίτης (μεγαλοαστός, αλλά μαρξιστής), μπροστά στα νέα δεδομένα της πτώσης του
λεγόμενου Υπαρκτού Σοσιαλισμού (σε επιστολή του 1990), ασκεί δριμεία
κριτική στο δυτικό κόσμο και στη λογική που αυτός ευαγγελίζεται στο
όνομα μιας προόδου, προτάσσοντας την ανάγκη εύρεσης ή επιστροφής
σε έναν άλλο τρόπο προσέγγισης του κόσμου, ο οποίος δεν θα εντάσσεται σε αυστηρά ορθολογιστικά πλαίσια και δε θα ενδύεται εξουσιαστικά
θεωρητικά μοντέλα διαφόρων -ισμών. Κατά συνέπεια, η νοσταλγία, αντι23 Μιμίκα Κρανάκη, «Δεν ανήκω σε καμιά σχολή». Συνέντευξη στο Διαβάζω, 380 (Δεκ.
1997): 117.
24 Μιμίκα Κρανάκη, Φιλέλληνες: 171.
25 Marianne Hirsch and Leo Spitzer, “ We would not have come without you: Generations
of nostalgia” στο Katherine Hodgkin, Susannah Radstone (eds), Contested Pasts: The
politics of memory, Routledge, London - New York, 2003: 82.
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μετωπίζεται μέσα στο μυθιστόρημα όχι ως μια εξιδανίκευση του παρελθόντος χρόνου, αλλά ως μια σχέση αντίστασης με το παρόν: ένας «κριτικός
ουτοπισμός», χρησιμοποιώντας έναν όρο των Marianne Hirsch και Leo
Spitzer26, ο οποίος οραματίζεται ένα καλύτερο μέλλον:
Κείνο που προτείνω εγώ δεν είν’ υπόθεση ενός ατόμου, ενός εγκεφάλου, ούτε καν ενός λαού, είναι έργο μακρόπνοο όλων γιατί αφορά τα
θεμέλια της ανθρώπινης επικοινωνίας κι όχι τα διάφορα παράγωγα,
πολιτεύματα θεσμούς επιστήμες κλπ. Χρειάζεται ένας νέος νόμος[...]
άλλη μοιρασιά [...] στην ίδια την ανθρώπινη φύση, έτσι ώστε να μην
ορίζεται από τη βία και το θάνατο [...]
όπως επιβιώνουν συμβολικά μέσα στο λόγο. Νέος Λόγος σημαίνει
επι-δια-λογή άλλη των στοιχείων που συγκροτούν τη Ratio...27
Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι η Κρανάκη μέσα από έναν επιστολικό πολυφωνικό λόγο, εκείνον της ομάδας των υποτρόφων του 1945, θεματοποιώντας τη μεταναστευτική εμπειρία των υποκειμένων και ιχνηλατώντας
την πορεία τους μέσα στο χρόνο, φαίνεται να παρακολουθεί στην ουσία
το ελληνικό παράδειγμα της Αριστεράς μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι: από
τους αγώνες, τις ελπίδες, τις κατακτήσεις της, μέχρι το ιστορικό της τέλος
(;). Όλη αυτή η πορεία γίνεται με μια νοσταλγική, κριτική/αυτο-κριτική
και, συνάμα, παιγνιώδη διάθεση, παίρνοντας τη μορφή μιας σύγχρονης
ευριπίδειας κωμικοτραγωδίας – ενός σύγχρονου έπους των απανταχού
«φιλελλήνων».
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ADDENDUM*

*

Σ.τ.Ε.: Το επόμενο κείμενο ανήκει στην υποενότητα «Ζητήματα της λογοτεχνίας των
αρχών του 20ού αιώνα (1900-1945)» (βλ. σελ. 211 και εξής). Δεν κατέστη δυνατόν να
περιληφθεί εγκαίρως στον Α΄ τόμο ανεξάρτητα από τη θέληση τόσο του επιμελητή της
τυπογραφικής συγκρότησης των Πρακτικών όσο και του επιμελητή των Πρακτικών.
Προστίθεται ως Addendum στο τέλος του παρόντος τόμου.

Nikos Gatsos traduttore di Arthur Rimbaud
Maria Caracausi

Oltre ad essere poeta1, nonché autore di testi di canzoni2 care ad ogni
greco, Nikos Gatsos3 ha esercitato un’intensa attività di traduttore. Tale attività è nota soprattutto perché legata ad opere teatrali europee ed americane4 rappresentate in teatri ateniesi ed anche in trasmissioni radiofoniche. Gatsos, tuttavia, fu anche scrupoloso traduttore di saggi per la rivista
“Αγγλοελληνική Επιθεώρηση”, nonché sensibile interprete di poesia straniera, come testimoniano alcune sue versioni inedite dall’inglese, dal francese, dallo spagnolo. La maggior parte dei saggi tradotti per “Αγγλοελληνική
Επιθεώρηση”, è purtroppo priva di firma5 e per questo motivo è pressoché impossibile distinguere le traduzioni del poeta6 da quelle eseguite da
Katsimbalis o da altri collaboratori della rivista; quanto alle versioni poetiche7, sono per lo più ancora inedite.
1
2
3

4
5

6

7

Come è noto, il suo nome è legato essenzialmente ad Amorgòs: N. Gatsos, Αμοργός,
Αετός, Athina 1943; a partire dal 1988 pubblicata dalla casa editrice Πατάκη di Atene.
Al riguardo, mi permetto di rinviare al mio articolo Le canzoni di N. Gatsos: immagini
da Amorgòs, in Ο Φιλόπατρις, Αφιέρωμα στον A. E. Solà, Granada 2003, pp. 401-409.
Preziose notizie biografiche e indicazioni bibliografiche aggiornate su Gatsos si trovano
in S. Kartsonakis, Νίκος Γκάτσος: ποίηση και στιχουργική 1931-1991, διδακτορική
διατριβή, Athina 2009 (la tesi non è stata ancora pubblicata e ringrazio l’amico Kartsonakis di avermi permesso di consultarla). Per un elenco delle opere di Gatsos, inclusi articoli e saggi critici, si veda anche: Νίκος Γκάτσος: Εργογραφία, in “Ελίτροχος” 11 (199697) Αφιέρωμα: Ποίηση Ν. Γκάτσου (επιμ. A. Passià, F. Mandilaràs), pp. 8-21.
Cfr. M. Caracausi, Gatsos traduttore di teatro, Γλώσσα ψυχής άγγελος. Αφιέρωμα στην
Ελευθερία Γιακουμάκη, Σήμα, Athina 2010, pp. 439-453.
Cfr. al riguardo: G. K. Katsimbalis & G. Seferis, Αγαπητέ μου Γιώργο (1924-1970),
Athina 2009, II, p. 220 (lettera di Katsimbalis del 2.12.1950: «Μόνο δυο μανιακοί, όπως
ο Γκάτσος κι εγώ, θα μπορούσανε να δουλεύουνε έτσι μεταφράσεις – και μάλιστα
ανυπόγραφες!»
Si ha certezza solo di sue traduzioni di Gatsos: si tratta di un articolo di Bowra su Kavafis, molto elogiato da Seferis (cfr. Katsimbalis-Seferis, cit., p. 218: lettera di Seferis del
26.11.1950) e di un articolo di Sherrard sulla poesia di Eliot e di Seferis, ivi p. 276 (lettera
di Katsimbalis del 26.11.1951).
Ad eccezione delle traduzioni di componimenti poetici di García Lorca, pubblicate insieme ai testi teatrali in Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, Θέατρο και ποίηση (επιμ. Ν.
Γκάτσου), Πατάκης, Athina 2000.
Πρακτικά Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12 Σεπτ. 2010):
“ Τα υτότ η τ ε ς στο ν ε λ λ η ν ι κ ό κ ό σ μ ο ( α π ό το 1 2 0 4 έ ω ς σ ή μ ε ρ α ) ” , Τόμος Α΄ (ISBN
978-960-99699-3-2) © 2011 Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (www.eens.org)
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Nel secondo dei due voluminosi dossier che costituiscono la maggior
parte dell’archivio di Gatsos8 si trova uno smilzo fascicoletto, la cui intestazione recita “Μεταφράσεις”. Si tratta di un foglio a quattro facciate cm
30 x 20, utilizzato a mo’ di cartelletta, che raccoglie diversi fogli, per lo più
della stessa misura e tipo, contenenti diverse traduzioni dall’inglese e dal
francese9.
I fogli che contengono le versioni da Rimbaud hanno tutti lo stesso
aspetto, sia per quanto riguarda il tipo di carta – fogli molto sottili, ingialliti – sia riguardo all’ inchiostro, di un blu scuro ormai, com’è ovvio, piuttosto sbiadito (Lo stesso tipo di carta ed inchiostro presentano le versioni
da Blake, mentre le versioni da Lautréamont sono scritte su fogli a righe).
Lo stesso tipo di carta e di inchiostro si riconosce in altre carte (appunti e
abbozzi di componimenti poetici, tra i quali alcuni dedicati a García Lorca)
presenti in altre sezioni dell’archivio, per esempio nella voluminosa cartella
dal titolo “Yλικό κίνησης”, contenuta nel primo dossier10.
Con ogni probabilità si tratta di lavori compiuti da Gatsos per interesse personale, che potrebbero ricondurre, forse, al periodo della composizione e della pubblicazione di Αμοργός. È opportuno altresì ricordare che
negli anni Quaranta Gatsos collaborò con varie riviste (“Αγγλοελληνική
8

La maggior parte delle opere incompiute di Gatsos trova posto in due voluminose
cartelle, ciascuna delle quali ne contiene altre più piccole (rispettivamente quattro e tre).
Per una descrizione più completa rinvio al mio articolo: Nikos Gatsos e i suoi “materiali
in movimento”, in Poeti greci del 900. Giornate di studio in onore di Vincenzo Rotolo,
Palermo, 9/10-11-2005 (in corso di stampa).
9 Si tratta di versioni da Blake (ff. 2-3, 5, 6: The marriage of Heaven and Hell) e da
Rimbaud (ff. 4 Matin/Πρωί, f. 7 Saison en enfer/Εποχή στην κόλαση (incipit), f. 8 Délires/Παραληρήματα 2 (explicit), f. 9 Délires/Παραληρήματα 1 (incipit), f. 10r Saison en
enfer/Εποχή στην κόλαση (incipit), Mauvais sang/Άσχημο αίμα, f. 10v Proses évangéliques
(Beth-Saida), f. 11 Délires/Παραληρήματα 2 (incipit), L’ éclair/Η αστραπή, f. 12 Matin/
Πρωί, f. 13 sezione conclusiva di Alchimie du verbe/ Αλχημία του λόγου, L’impossible/
Το αδύνατo). Segue (f.14) un appunto del poeta e poi (ff. 15r-23r, ma con numerazione
autonoma 1-17) una versione francese da Blake ad opera di Gide dal titolo: Le mariage
du ciel e de l’enfer (trascritta da Gatsos); infine (ff. 24-30) una traduzione in greco da
Lautréamont (Les chants de Maldoror, I, ma senza indicazione del titolo). Originariamente doveva anche trovarsi tra queste carte anche l’abbozzo della versione greca di
Gatsos della tragedia Yerma di García Lorca (cfr. M. Caracausi, Gatsos e García Lorca
Studi sull’Europa orientale, Omaggio a A. Bongo – G. Carageani, C. Nicas, A. Wilkon,
Dipartimento di Studi dell’Europa orientale, Napoli 2007, pp. 91-107, p. 102). Mi
sembra doveroso precisare che l’ordine cui faccio riferimento è quello in cui ho trovato i
vari fogli al mio primo approccio con l’archivio: non posso garantire pertanto che corrisponda all’ordine dato dal poeta.
10 “Υλικό κίνησης”, ff. 12r e 12v. Si tratta di appunti di Gatsos su Rimbaud e sui poeti francesi del suo tempo.
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Επιθεώρηση”, “Φιλολογικά Χρονικά”), negli anni Cinquanta con la Radio
greca (allora EIR) in varie trasmissioni culturali.
Tutte le versioni da Rimbaud (ad eccezione di una piccola parte di una
delle Proses évangéliques) sono tratte da Une saison en enfer. Si tratta prevalentemente di frammenti: quasi mai una sezione o un componimento è
stato tradotto per intero – ad eccezione del prologo della Saison (nella terza
versione di cui disponiamo); della sezione conclusiva di Alchimie du verbe
e di Matin.
L’aspetto frammentario di queste versioni ne rafforza il carattere sperimentale: appaiono cioè una sorta di sperimentazione, da parte del poeta,
delle proprie potenzialità linguistiche e metafrastiche.
Possiamo osservare a questo punto che Rimbaud – insieme all’amatissimo García Lorca – costituisce per Gatsos un esempio di poeta-compagno,
quasi un fratello nell’arte. Se questo non è dichiarato espressamente come
accade per García Lorca11, non è certo un caso che (altra analogia col poeta
spagnolo) Gatsos gli abbia dedicato una canzone (Το μεθυσμένο καράβι)12,
in cui ne celebra la natura di “angelo caduto” che ha sparso «Αγγέλου
ιασεμιά μέσα στη βρομιά».
Non è un caso neppure che a un verso di Rimbaud «Voici le temps des
assassins»13 Gatsos abbia “rubato” il titolo per il suo dramma inedito e
incompiuto Ο καιρός των δολοφόνων (i cui abbozzi si trovano pure tra gli
inediti). Infine, Gatsos ha concluso con la citazione di un verso di Rimbaud
(senza peraltro nominare il poeta), un suo articolo14: «Le combat spirituel
est aussi brutal que la bataille d’hommes».
I testi delle versioni da Rimbaud15 si presentano in modo piuttosto disordinato, in fogli che non seguono la successione dei componimenti nell’o11 Cfr. M. Caracausi, Gatsos e García Lorca, op. cit., p. 105.
12 Cfr. N. Gatsos, ‘Ολα τα τραγούδια, Πατάκης, Athina 1998, pp. 180-181. La canzone fa
parte della raccolta Αθανασία, su musica di Manos Chatzidakis (1976).
13 Si tratta del verso conclusivo di Matinée d’ivresse, da Illuminations. Cfr. Arthur Rimbaud,
Opere, a cura di I. Margoni, Feltrinelli, Milano 51978, p. 269 (testo cui faccio riferimento
per il testo francese e le note del curatore, e che cito d’ora in avanti come “Rimbaud”).
14 Η σημασία του έπαθλου Παλαμά, “Αγγλοελληνική Επιθεώρηση” III, 2 (giugno 1947),
p. 59: «(...) όπως έλεγε σε περασμένους καιρούς ένας έφηβος που μια πρώιμη και πικρή
εμπειρία ζωής είχε προικίσει τη γλώσσα του με σπάνια δύναμη έκφρασης: Le combat
spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes». Il verso francese è tratto da Adieu,
Une saison en enfer, Rimbaud, p. 242.
15 Ricordo en passant che anche Elitis ha mostrato di apprezzare particolarmente la
poesia di Rimbaud (del quale ha pure tradotto diversi componimenti tratti da Illuminations): «Από τους “πατέρες” (...) ο Ρεμπώ εξακολουθεί αναμφισβήτητα να είναι
ο μεγαλοφυέστερος (...) ποιητής που εγνώρισαν ποτέ τα Ευρωπαϊκά γράμματα.» (O.
Elitis, Δεύτερη γραφή, Ίκαρος, Athina 1976, p. 10).
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riginale francese. Non si può escludere che l’ordine – o disordine – degli
scritti sia dovuto a un rimaneggiamento casuale da parte di terzi; è noto
comunque che Gatsos non nutriva per la propria opera quell’atteggiamento
di culto feticistico che sappiamo esser comune a molti poeti.
Delle versioni di alcuni dei componimenti di Rimbaud (prologo della
Saison en enfer, Matin), esistono più stesure, che costituiscono un documento del procedimento metafrastico (ma anche di quello compositivo) di
Gatsos, grazie al confronto tra le varianti proposte, per mezzo di parentesi,
aggiunte, correzioni).
Le versioni di Gatsos da Rimbaud e Lautréamont, salvate nell’archivio
di inediti del poeta greco, sono particolarmente preziose perché costituiscono l’unica testimonianza concreta della sua attività di traduzione dal
francese. Purtroppo non si è salvato nessun altro documento relativo al
rapporto di Gatsos con questa lingua, neppure le versioni teatrali da Jean
Genet Haute surveillance16, da Eugène Scribe Le verre d’eau; da Alfred De
Musset, Le chandelier (queste ultime trasmesse via radio17 rispettivamente
nel 1954 e nel 1957).
Consideriamo ora il modo di porsi del traduttore di fronte all’originale. Naturalmente, a motivo del carattere di provvisorietà che presentano
queste versioni che abbiamo appunto definito “sperimentali”, non possiamo
che limitarci a semplici note descrittive del rapporto col testo originale, da
prendere comunque cum grano salis. Ignoriamo infatti che tipo di evoluzione avrebbero potuto presentare i testi in una successiva rielaborazione
da parte del traduttore.
In linea di massima si può dire che il taglio della versione di Gatsos è
improntato alla fedeltà – tendenza che si rafforza nella stesura definitiva,
a quel che possiamo vedere dai testi per i quali disponiamo di successive
stesure. Tuttavia sussistono delle minime imprecisioni nelle scelte lessicali
che spesso non sapremmo veramente se ricondurre a una svista o ad una
scelta consapevole del traduttore.
16 La versione greca di Haute surveillance di J. Genet (Gallimard, Paris 1949) fu rappresentata al Θέατρο Τέχνης il 15.05.59 per la regia di K. Koun, nel quadro di una manifestazione dal titolo “Νέα Πρόσωπα”. Purtroppo il testo della versione greca è andato
perduto.
17 All’inizio degli Anni Cinquanta, per circa un decennio (dal 1953 al 1961), Gatsos realizzò
una proficua collaborazione con i due canali della Radio Nazionale Greca (allora EΙΡ,
“Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας”). Di alcune opere straniere Gatsos fornì la propria traduzione, mentre di parecchie altre (di Shakespeare, Molière, Gogol, D’Annunzio etc.) si
limitò a curare l’adattamento radiofonico. Inoltre eseguì l’adattamento di svariate opere
teatrali di autori greci, sia antichi (Eschilo, Platone) che moderni (Palamàs, Theotokàs,
Kazantzakis). Cfr. M. Caracausi, Gatsos traduttore di teatro, op. cit., p. 441.
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Dal momento che queste versioni non hanno superato lo stadio di
abbozzi, ribadisco di essere costretta a limitarmi a poche osservazioni su
alcuni esempi di traduzione che mi appaiono significativi.
Cominciamo dal prologo della Saison, che si può considerare la situazione più fortunata, in quanto disponiamo di tre stesure progressive (anche
se nell’archivio non si trovano in quest’ ordine, né sono vicine, ma inframezzate con altri testi).
La prima stesura18 costituisce verosimilmente il primo abbozzo. Si tratta
infatti di poche righe (7 per la precisione); la seconda19 è quasi completa; la
terza20 è completa in tutte le sue parti.
Alcune caratteristiche lessicali della versione greca rimangono invariate
nelle tre stesure (per esempio il francese “sorcières” reso con “μάγισσες”):
O sorcières, ô misère, ô haine, c’est à vous que mon tresor a été confié!
Ω μάγισσες, ω δυστυχία, ω μίσος, σε σας το θησαυρό μου εμπιστεύθηκα. (Α)
Ω μάγισες, ω δυστυχία, ω μίσος, σε σας το θησαυρό μου τον εμπιστεύθηκα. (Β, Γ)

Altrove, invece, si nota una progressiva elaborazione lessicale, attraverso
le stesure, nel senso di una maggiore aderenza al testo originale.
Vediamo ad esempio che nella prima (Α) e nella seconda stesura (Β),
che differiscono solo per la minore e maggiore estensione, l’espressione
francese
Je me suis armé contre la justice

è resa in greco
Κήρυξα τον πόλεμο της δικαιοσύνης,

mentre nella terza stesura (Γ) diviene, in modo più aderente al testo:
Οπλίστηκα εναντίον της δικαιοσύνης.

Ancora, vediamo che l’espressione francese
Je parvins à faire évanouir dans mon ésprit toute l’éspérance humaine
18 Si trova in calce al foglio 12, in continuazione alla traduzione di Matin.
19 Si trova nel foglio 7.
20 Si trova nel foglio 10r; è seguita dalla traduzione di una parte di Mauvais sang.
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viene semplificata nella seconda e terza stesura con “έπνιξα”, con la scelta
alternativa “έσβυσα” nella seconda, mentre nella terza l’alternativa indicata
(senz’altro più aderente al testo originale) è “εξαφάνισα”). Le scelte alternative sono poste da Gatsos entro parentesi tonde:
Έπνιξα (έσβυσα) μες στο πνεύμα μου κάθε ανθρώπινη απαντοχή. (Β)
Έπνιξα (εξαφάνισα) μες στο πνεύμα μου όλη την ανθρώπινη απαντοχή. (Γ)

Nel verso francese
J’ai appelé les bourreaux pour, en périssant, mordre la crosse de leur fusils,

“mordre”, reso con “να φάω” nella seconda stesura, presenta nella terza
versione, posta tra parentesi in alternativa, la variante più pregnante “να
δαγκάσω”:
Εφώναξα τους δήμιους για να φάω, πεθαίνοντας, το κοντάκι των
τουφεκιών τους (Β)
Εφώναξα τους δήμιους για να φάω (δαγκάσω), χανόμενος (πεθαίνοντας)
το κοντάκι των τουφεκιών τους (Γ)

Più avanti la parola greca “λαίλαπες”, presente nella seconda stesura per
rendere il francese fleaux, viene sostituita nella terza stesura dal termine
“θεομηνίες” più aderente all’originale:
J’ai appelé les fléaux pour m’étouffer avec le sable, le sang.
Εφώναξα τις λαίλαπες (θεομηνίες) για να με πνίξουν με τον
κουρνιαχτό, με το αίμα. (B)
Φώναξα τις θεομηνίες για να με πνίξουν με την άμμο (τη σκόνη, τον
κουρνιαχτό), με το αίμα. (Γ)

Il termine “φάλτσο”, che nella seconda stesura traduce il francese
“couac” (voce onomatopeica che indica in francese una “stecca”), viene
sostituito nella terza da “παραφωνία”, parola indubbiamente più greca.
Infine “charité”, reso nella seconda con “καλοσύνη”, viene tradotto nella
terza stesura “αγάπη” (con l’indicazione, tra parentesi, dell’alternativa
“ευσπλαχνία”):
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Or, tout dernièrement, m’étant trouvé sur le point de faire le dernier
couac!
J’ai songé à rechercher la clef du festin ancien, où je reprendrais
peut-être appétit.
La charité est cette clef. – Cette inspiration prouve que j’ai rêvé!
Λοιπόν, τώρα τελευταία, τη στιγμή ακριβώς που έκανα το στερνό μου
φάλτσο, σκέφτηκα να ξαναζητήσω το κλειδί του παλιού συμπόσιου,
όπου μπορεί να ξανάβρισκα όρεξη.
Η καλοσύνη είναι αυτό το κλειδί. – Μια τέτοια έμπνευση δείχνει πως
ονειρεύτηκα! (Β)
Λοιπόν, τώρα τελευταία, καθώς έκανα την τελευταία παραφωνία μου,
φάλτσο, σκέφτηκα να ξαναζητήσω το κλειδί του αρχαίου (παλιού)
συμπόσιου, όπου θα ξανάβρισκα ίσως όρεξη.
Η αγάπη (ευσπλαχνία) είναι αυτό το κλειδί. Αυτή η έμπνευση δείχνει
πως ονειρεύτηκα! (Γ)

Dal punto di vista sintattico, nel passaggio dalla seconda alla terza
stesura, si nota l’abolizione di un anacoluto francamente cacofonico in
greco:
«Κάθε χαρά, και για να πνίξω, ώρμησα πάνω της με το τυφλό πήδημα
του αγριμιού.»

Al contrario, l’opzione definitiva:
«Πάνω σε κάθε χαρά, για να τη στραγκαλίσω, έκαμα το τυφλό πήδημα
του άγριου ζώου»

rispecchia fedelmente la struttura del francese:
«Sur toute joie pour l’etrangler j’ai fait le bond sourd de la bête féroce».

Anche per la versione greca di Matin (Πρωί) disponiamo di due stesure
che possono essere utilmente confrontate. La prima stesura (f. 12) presenta
rispetto alla seconda un maggior numero di alternative, mentre nella
seconda le scelte sono state definitivamente operate. Anche qui (come
nelle successive stesure del prologo della Saison) è evidente la tendenza

Maria Caracausi

770

alla realizzazione di un’espressione più concisa e pregnante. Per esempio il
francese
«Par quel crime, par quelle erreur, ai-je merité ma faiblesse actuelle?»

viene reso nella prima stesura
«Για ποιο κρίμα, για ποιο σφάλμα, άξιζε να πέσω στην τωρινή μου κατάντια;»

mentre nella seconda diviene
«Σήμερα, ποιο αδίκημα, ποιο σφάλμα, με κατάντησε έτσι;»

La tendenza alla semplificazione è evidente anche nel prosieguo del
componimento, ad esempio là dove il francese
«Pourtant, aujourd’hui, je crois avoir fini la relation de mon enfer»

è reso in greco
«Μολαταύτα, σήμερα, νομίζω πως καθετί μ’έδενε με την κόλασή μου
τελείωσε.»

mentre nella seconda stesura è divenuto:
«Κι όμως, σήμερα, νομίζω πως καθετί που μ’έδενε με την κόλασή μου
τελείωσε.»

Più avanti si rileva che in entrambe le stesure della versione di Matin,
“l’étoile d’argent” dell’originale diviene in greco “τ’αστέρι το χρυσό”, forse a
motivo di un’interferenza dovuta all’immagine del risveglio, convenzionalmente legata all’astro maggiore, il sole21:
Du même désert, à la même nuit, toujours mes yeux las se réveillent à
l’étoile d’argent, toujours, sans que s’émeuvent les Rois de la vie, le trois
mages, le coeur, l’ âme, l’esprit.
Από την ίδια έρημο, την ίδια νύχτα, πάντα τα κουρασμένα μάτια
μου ξυπνάν μόλις φανεί τ’αστέρι το χρυσό, πάντα, χωρίς ποτέ να
21 Va comunque segnalata, nella prima stesura, la presenza di un “ασημένιο αστέρι”,
successivamente cancellato.
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ταραχτούν οι Βασιλιάδες της ζωής, οι τρεις μάγοι, η καρδιά, η ψυχή,
και το πνεύμα (Α, Β)

Nelle versioni degli altri brani non è possibile operare confronti perché
disponiamo di un’unica stesura: mi limito quindi a segnalare alcune scelte
singolari di Gatsos. Persiste sovente il dubbio se siano intendere come
variazioni consapevoli o come involontarie imprecisioni, che il traduttore avrebbe corretto in una successiva stesura. Ad esempio in Το αδύνατο
(L’impossible) l’invocazione “Ciel!” è resa con “Θεέ μου”; in Άσχημο αίμα
(Mauvais sang) il francese “cervelle” è tradotto in greco “κρανίο”. Ancora, in
Παραληρήματα Ι (Délires I), il vocativo “O divin Époux” è reso con “Ω θείε
σύντροφε”, mentre più avanti, l’altro vocativo “divin Seigneur” è tradotto
“Ω θείε σύζυγε”: si può pensare ad un intento del traduttore di variare il
testo... o non piuttosto ad una svista da prima stesura?
Nella resa greca
Είμαι σκλάβα του καταχθόνιου Σύζυγου, εκείνου που πήρε στο λαιμό
του τα τρελλά κορίτσια

del verso francese (da Délires I)
Je suis esclave de l’Epoux infernal, celui qui a perdu les vierges folles,

l’espressione greca “που πήρε στο λαιμό του τα τρελλά κορίτσια” si potrebbe
interpretare come espressione di attualizzazione in un linguaggio greco
demotico, come pure la resa con l’espressione demotica “για κλάμματα”
(sic) dell’aggettivo “dérisoires” in Παραληρήματα ΙΙ (Délires II)22:
(...) trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie
moderne.
(...) έβρισκα πως οι δόξες της σύγχρονης ποίησης και της σύγχρονης
ζωγραφικής είταν για κλάμματα.

Maggiore libertà dal testo francese Gatsos si è concesso nella resa di un
altro testo rimbaldiano. Si tratta delle Proses Évangéliques23, un gruppo di
prose composte da Rimbaud contemporaneamente alla Saison (non senza
22 Non è forse casuale che di questo componimento Gatsos si sia limitato a tradurre in
greco solo poche righe, lasciando la versione interrotta.
23 Cfr. Rimbaud, pp. 193-197.
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suscitare interrogativi nei critici e negli studiosi24 – anche se certo lo spirito
rimbaldiano nella rivisitazione resta beffardo e tutt’altro che evangelico!)
Sul retro della pagina 10r (che ospita, come si è visto, la versione più
elaborata del prologo della Saison), si trova la versione greca di BethSaida25, l’ultima delle Proses Évangéliques. La versione di Gatsos, che – a
differenza di quanto accade per le versioni dalla Saison – si potrebbe considerare in qualche modo una riscrittura, appare comunque poco più che un
abbozzo. Alcuni punti, infatti, sono tradotti in modo molto libero, mentre
alcune parole vengono del tutto omesse. Si registrano inoltre delle aggiunte,
parole o frasi inesistenti nell’originale francese: variazioni da interpretare
come scelte consapevoli.
Per esempio il traduttore premette all’inizio, sulla falsariga dei testi
evangelici, l’espressione “Αυτή την εποχή”, che non è presente nell’originale:
Beth-Saïda, la piscine des cinq galeries, était un point d’ennui.
Αυτή την εποχή, η κολυμπήθρα των πέντε στοών είταν ένα σημείο
πλήξης.

Più avanti inserisce anche, a mo’ di titoletto, l’espressione “Το νερό
του θανάτου”, pure inesistente nell’originale:
Alors tous les péchés, fils légers et tenaces du démon (...)
Το νερό του θανάτου. Όλες οι αμαρτίες, παιδιά ελαφρά και επίμονα
του δαίμονα (...)

Altrove, al contrario, il traduttore omette (forse semplicemente dimentica) una parola, compromettendo in parte la comprensione del testo:
L’eau était toujours noire, et nul infirme n’y tombait même en songe
Το νερό είταν πάντορε μαύρο, και κανείς άρρωστος δεν ονειρευόταν
έστω
24 Appare abbastanza singolare che, mentre denigrava e ingiuriava la religione, il poeta
francese operasse una rivisitazione di alcuni brani evangelici legati alla figura di Gesù
(ispirati a vari passi del Vangelo di S. Giovanni): cfr. Rimbaud, p. 427 nota 1. Apprendiamo da questa nota che l’originale francese del brano dedicato a Beth-Saida si trovava
sul verso della Fausse conversion – Nuit de l’Enfer (ibidem), così come la versione di
Gatsos si trova pure sul retro di un altro componimento (senza che questo implichi che
Gatsos ne fosse a conoscenza: si tratta di una pura coincidenza, dovuta probabilmente
all’esigenza del poeta greco di sfruttare tutta la carta disponibile). Sulla prosa rimbaldiana dedicata a Beth-Saida cfr. ancora Rimbaud, pp. 429-430.
25 Ivi, p. 196.
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È evidente che le versioni dal francese di Gatsos, a motivo della loro
incompiutezza, non ci consentono una valutazione della competenza
linguistica del francese posseduta dal poeta, né tantomeno un giudizio
critico sul loro valore artistico. Va tuttavia riconosciuto che, sia pure nella
loro esiguità e frammentarietà, aggiungono un tassello alla già articolata
immagine della personalità di Nikos Gatsos.
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