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Tη συνέντευξη πήρε ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΙΜΠΛΗΣ

Στο μυθιστόρημά σας «Πύλη εισόδου» βλέπουμε να πρωταγωνι-
στεί μια γυναίκα με πολλά πρόσωπα. Αν σας ζητούσα να μου πε-
ριγράψετε το πραγματικό πρόσωπο της πρωταγωνίστριας Αφεν-
τούλας Μπακάλογλου, τι θα λέγατε;

Το πραγματικό πρόσωπο της ηρωίδας υπάρχει στα πολλά πρόσω-
πα που υποδύεται. Είναι αυτή που είναι και αυτή που θα ήθελε να
είναι, αυτή που έχει γίνει και αυτή που δεν θα ήθελε να έχει γίνει. Και
αυτό, κατά τη γνώμη μου, το επιθυμητό και το μη επιθυμητό, το εφι-
κτό αλλά και το ανέφικτο πρόσωπό μας κα-
θορίζει αδιαχώριστα το αναπόφευκτο
παλίμψηστο της προσωπικότητάς μας. Και
πού καταλήγουμε; Στο ότι το πραγματι-
κό πρόσωπό μας, ακόμη και όταν πι-
στεύουμε «ακράδαντα» ότι το «κατέ-
χουμε», δεν μπορούμε να το ορίσουμε.

Τα τρία μέρη του βιβλίου είναι η της
Κυρίας Αφεντούλας Ανάβαση, Παρά-
βαση, Κατάβαση. Τι ακριβώς αντι-
προσωπεύει το κάθε ένα από τα μέρη
αυτά;

Σε πρώτο επίπεδο είναι, θα έλεγα, τα
τρία μέρη του βιβλίου που απλώς «φιλο-
δόξησαν» να έχουν τίτλο. ∆εν μπορώ όμως
να πω ότι εκ των υστέρων, όταν πια αυ-
θόρμητα και με κάποια σκωπτική διάθε-
ση είχαν προκύψει αυτοί οι τίτλοι, δεν μου
ήρθε συνειρμικά ο Ξενοφών με την «Κύ-
ρου ανάβαση» και την «Κάθοδο των μυ-
ρίων» του. Όσο για την Παράβαση, το δεύ-
τερο μέρος, παραπέμπει στην αρχαία
κωμωδία. «Ανάβαση», επομένως, η εισα-
γωγή, η ανέλιξη, η έκθεση της ροής, «Παράβαση», ο «εκτός» θέμα-
τος μουσικός σχολιασμός του «δράματος», «Κατάβαση», η διαδρο-
μή προς την έξοδο-είσοδο, προς τη λύση της πλοκής, προς το τέλος.

Η Αφεντούλα εκπαιδεύει τις κόρες της «να παίρνουν την εκδίκη-
σή τους από το ανδρικό φύλο». Πιστεύετε ότι και στις μέρες μας
αναπαράγεται ακόμα και με τους ίδιους τρόπους το κτητικό μον-

τέλο στις σχέσεις – και στις γαμήλιες σχέσεις ακόμα περισσότερο
– και από τα δύο φύλα;

Το κτητικό μοντέλο στις σχέσεις των δύο φύλων από εποχή σε επο-
χή σίγουρα αλλάζει, η κτητική όμως διάθεση σύμφυτη με την ανθρώ-
πινη φύση, όσο κι αν αμβλύνεται ή αναθεωρείται ή αναπροσαρμόζε-
ται από εποχή σε εποχή, επιμένει να υποστηρίζεται από το ίδιο μον-
τέλο που ορίζει την πάλη-συνύπαρξη (δράση-αντίδραση) των φύλων.
Η γυναίκα και ο άντρας των ημερών μας θα έρθει κάποτε η στιγμή,
καθένας ανάλογα, ανεξάρτητα από την όποια ανατροφή, χειραφέτη-
ση και παιδεία, να επιβάλουν κτητικά-εκδικητικά με τον ίδιο ή και
ακόμη πιο έντονο από τους γονιούς και τους παππούδες τους τρόπο

την «πυγμή» και τους όρους τους στην κα-
θημερινότητα της συμβίωσης.

Γενικότερα οι σχέσεις της πρωταγωνίστριας
με τις κόρες της είναι μια σχέση πολύ ισχυ-
ρή, που δείχνει να κρύβει εξάρτηση αλλά
και πικρίες. Στην καθημερινότητά μας βλέ-
πουμε αυτού του τύπου τις ισχυρές σχέσεις
εξάρτησης, με γυναίκες νέες αλλά και με-
γαλύτερες να νιώθουν υποχρεωμένες – ή
και να επιθυμούν πραγματικά –, ακόμα και
σε μέσα μεταφοράς εις επήκοον όλων, να
δίνουν πλήρη αναφορά για το τι κάνουν.
Πώς το εξηγείτε αυτό;

∆εν μπορώ να το εξηγήσω. Απλώς το πα-
ρατηρώ και προσπαθώ να το κατανοήσω.
Σίγουρα οι νέες γυναίκες του σήμερα, είτε
λόγω ανατροφής είτε λόγω κοινωνικών συγ-
κυριών, κεκτημένων και αυτονόητων, αλλά
και λοξοδρομήματος-επαναπροσδιορισμού
του φεμινιστικού κινήματος, πολύ δύσκο-
λα αποκόβονται συναισθηματικά από την
οικογένεια, κυρίως από τη μητέρα, σε σχέ-

ση με τη δική μου, ας πούμε, γενιά, καθώς την όποια χει-
ραφέτησή μας τότε, στον αστερισμό του Μάη του ’68, την διεκδι-
κούσαμε, άσχετο αν το καταφέραμε ή όχι, έξω από τα οικογενειακά
(μικροαστικά, όπως μετά βδελυγμίας αποκαλούσαμε) θέσφατα.

Πού βρίσκεται λοιπόν το ζήτημα της χειραφέτησης της γυναίκας σή-

Όλα αλέθονται
στο μπλέντερ
του συντηρητισμού

>>>

Η Μάρω ∆ούκα, η συγγραφέας των δέκα μυθιστορημάτων, επίσης της μικρής
φόρμας αλλά και της δοκιμιακής γραφής, η συγγραφέας ειδικότερα της
Αρχαίας Σκουριάς αλλά και της «κρητικής» τριλογίας, βραβεύτηκε πριν από
λίγο καιρό με το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων 2019. Στο πιο πρόσφατο
μυθιστόρημά της, την Πύλη εισόδου, άφησε πίσω την Ιστορία με την οποία
ασχολήθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια και μετέφερε τη δράση στο παρόν,

στην Αθήνα του σήμερα, παρακολουθώντας από κοντά τη ζωή μιας
οικογένειας, κυρίως των θηλυκών μελών της και των πολλών προσωπείων
τους. Με αφορμή το μυθιστόρημα αυτό, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Πατάκη, η Μάρω ∆ούκα μιλάει στην Εποχή των Βιβλίων για όψεις του
βιβλίου της, για τη γυναίκα χθες και σήμερα, για τις σχέσεις των φύλων και
για όσα συμβαίνουν γύρω μας.

Συνέντευξη με την συγγραφέα Μάρω ∆ούκα,
με αφορμή το βιβλίο της «Πύλη εισόδου»
(εκδόσεις Πατάκη, 2019)

Ακόμη κι εμείς οι καλοί και
υπεύθυνοι πολίτες
αδυνατούμε να εννοήσουμε
την ευθύνη μας απέναντι
στην κακοποιημένη φύση,
να διακρίνουμε τα αίτια
από τις αφορμές, να
κατανοήσουμε ότι ο
άνεργος, ο άστεγος, ο
χρεωμένος, θέλουμε δεν
θέλουμε, μας περιέχει.
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μερα; Η πρωταγωνίστρια κάποια στιγμή αναρωτιέται μήπως παρά
τα άλματα που έχουν γίνει, εκείνη στην ουσία παραμένει ό,τι και η
μαμά, η γιαγιά και η προγιαγιά της. Υπάρχει δηλαδή μια επανάσταση
που έγινε και δεν ολοκληρώθηκε;

Εν μέρει, θα έλεγα, ότι έχω απαντήσει στην ερώτηση, με την επιφύ-
λαξη πάντα πως ό,τι και να πούμε θα είναι σχετικό, ίσως και αυθαίρε-
το. Κι ας μην ξεχνάμε ότι σχεδόν πάντα οι επαναστάσεις μένουν ανο-
λοκλήρωτες. Οι διεκδικήσεις του φεμινιστικού κινήματος τα τελευταία
χρόνια, αναπόφευκτα ίσως μέσα στις συγκεκριμένες κοινωνικές δομές,
περιορίστηκαν σε επιφανειακά αιτήματα που θέλουν τη χειραφετημέ-
νη γυναίκα να μιμείται το ανδρικό πρότυπο ακόμη και κόντρα στη φύση
της.

Και ποια εντέλει είναι η γενιά γυναικών με τις περισσότερες κατα-
κτήσεις; Η δική σας ή των παιδιών σας; Έχουν συμβεί συντηρητικές
υπαναχωρήσεις ή στο ζήτημα της ισότητας των φύλων γίνονται βή-
ματα προόδου;

Η δική μου γενιά, αλλά και η γενιά πριν από μένα, με αιτήματα που,
εδώ που τα λέμε, «συμβάδιζαν» με τα οικονομικά αιτήματα της κοι-
νωνίας εκείνα τα χρόνια, κατάφερε να σταθεί, έστω και τυπικά, έστω
και ψευδεπίγραφα, «ισότιμα» δίπλα στον άντρα. Το αν ευνοήθηκε ή όχι
είναι άλλο θέμα. Ως εργαζομένη μητέρα και σύζυγος και διαπρεπές δη-
μόσιο πρόσωπο έχει τροφοδοτήσει θεωρίες και θεωρίες, σενάρια και σε-
νάρια. Ως προς την ουσία της ερώτησης, στο βαθμό που οι κοινωνίες του
δυτικού κόσμου διολισθαίνουν όλο και πιο ανεξέλεγκτα προς αναπρο-
σαρμοσμένα συντηρητικά πρότυπα του παρελθόντος, αυτονόητο είναι
ότι και το ζήτημα της ισότητας των φύλων θα καθορίζεται από αυτή τη
διολίσθηση.

Βλέπετε να υπάρχει γενικότερα μια οπισθοδρόμηση και συντηρητι-
κοποίηση των αξιών; Κάποιοι αρκετά παλιότεροι έλεγαν λ.χ. τη φρά-
ση «όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος». Εδώ βλέπουμε όμως, στην
Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ότι όχι απλώς πίπτει ράβδος από αστυ-
νομικά όργανα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε και νεκρούς.
Η «νόμιμη» βία, κρατική ή και οικογενειακή, επανέρχεται δριμύτε-
ρη;

Ακόμη και τότε που «ολοταχώς» πηγαίναμε (έτσι νομίζαμε) προς τα
μπρος, μας όριζε υποδορίως (και ως δράση-αντίδραση) η «νόμιμη» κρα-
τική και οικογενειακή βία. Έστω και αν επιφανειακά υπήρχε η προδιάθεση
για ένα φιλελευθερισμό που προέτασσε τα ανθρώπινα, ατομικά και κοι-
νωνικά δικαιώματα, με τον καιρό, ο φιλελευθερισμός αυτός κατέληξε κέ-
λυφος ακατοίκητο, έρμαιο μιας πολιτικής ορθότητας που όλα τα αλέ-
θει στο μπλέντερ του προτεσταντικού συντηρητισμού.

Λέει κάπου, ένα «προσωπείο» της Αφεντούλας, ότι τώρα εκ των υστέ-
ρων έμαθε για τον ξεριζωμό μισού εκατομμυρίου Ελλήνων (μετα-
ναστών) τη δεκαετία του ’60 για την οποία, όμως, τότε δεν γινόταν
λόγος. Πιστεύετε ότι γύρω μας συμβαίνουν και σήμερα κοσμοϊστο-
ρικά γεγονότα τα οποία δεν συνειδητοποιούμε;

Αυτό που διαπιστώνει η Αφεντούλα έχει να κάνει με την πολιτική συ-
νείδηση και ματιά μιας μερίδας (ίσως και συντριπτικής) της κοινωνίας.
Όσο για το σήμερα, τι να πω; Ακόμη κι εμείς οι καλοί και υπεύθυνοι
πολίτες, πέρα από τα οικονομικά συμφέροντα και τις επιθετικές πολι-
τικές, συχνά, όταν πρόκειται για το συμφέρον μας, αδυνατούμε να εν-
νοήσουμε, για παράδειγμα, την ευθύνη μας απέναντι στην κακοποιημένη
φύση, να διακρίνουμε τα αίτια από τις αφορμές, να κατανοήσουμε ότι
ο βίαιος ξεριζωμός χιλιάδων ανθρώπων από τις πατρίδες τους μας αφο-

ρά όλους. Ότι ο άνεργος, ο άστεγος, ο χρεωμένος, θέλουμε δεν θέλου-
με, μας περιέχει.

Λέει επίσης ο ίδιος άνθρωπος, για τους σημερινούς (ξένους) μετα-
νάστες: «Μακάρι να μπορούσα να γίνω η Γιούνισεφ, η πρέσβειρα κα-
λής θελήσεως, που οργώνει τον πλανήτη και περιθάλπει τους ανήμ-
πορους και τους ξεριζωμένους. Αλλά δυστυχώς, εφόσον δεν μπορώ,
θα πρέπει να περιοριστώ στην καλή μου μόνο διάθεση. Να τους συμ-
πονώ δηλαδή». Ποια είναι εντέλει η στάση μας, πολιτών και κράτους,
απέναντι στους ανθρώπους αυτούς; Απέναντι στα μεγάλα μετανα-
στευτικά ρεύματα της εποχής μας;

Το κράτος, πρωτίστως, που έχει επί της ουσίας την υποχρέωση και
το καθήκον να αντιμετωπίσει με σεβασμό και ανθρωπιστική ευθύνη (προ-
σβλέποντας πάντα στο μέλλον και όχι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης)
τους ξεριζωμένους, πρόσφυγες και μετανάστες της εποχής μας, ακόμη
και όταν θέλει, υστερεί, υποκρίνεται, «δεσμεύεται», δεν μπορεί. Από κει
και πέρα οι πολίτες τι να κάνουν; Εξαιρούμε τους αλληλέγγυους, τους
ακτιβιστές, τους ενεργούς ανθρωπιστές, ανεκτίμητοι όλοι, αλλά πόσοι
είναι; Ο πολύς κόσμος, το καλοπροαίρετο πλήθος, παραμένει στην κα-
λύτερη περίπτωση (και αυτό δεν είναι λίγο) συμπαθών παρατηρητής.
Είναι όμως και οι άλλοι που, και αν δεν είναι φασίστες ή ρατσιστές με
«βούλα», ρητορεύουν αφρίζοντας στο όνομα του έθνους, της θρησκείας,
του αίματος, του χρώματος. Και αυτοί κερδίζουν τις εντυπώσεις. Αυ-
τοί δίνουν ακόμη και από τα έδρανα του κοινοβουλίου τον τόνο.

Κορονοϊός και φόβος, κορονοϊός και νέα εργασιακά ήθη, κορονοϊός
και νέα οικονομικά πλήγματα. Ποιες σκέψεις σας γεννιούνται;

Το έχω ξαναπεί. Με τον κορονοϊό και τον αχό του περνάμε επί της
ουσίας στον εικοστό πρώτο αιώνα. Από δω και μπρος όλα θα είναι αλ-
λιώς. Σε ό,τι με αφορά δεν είναι ο φόβος μήπως πεθάνω αλλά ο φόβος
της δύσπνοιας, της ανημπόριας, του βασανισμού. Είναι όμως και που
έχει αρχίσει να μου λείπει το σταυροφίλημα μ’ έναν φίλο ή φίλη που
θα συναντήσω τυχαία στο δρόμο. Πώς να το κάνουμε; Είμαστε ως άν-
θρωποι πλάσματα της αφής, του αγγίγματος, της αγκαλιάς. Και πέρα
από αυτές τις καθημερινές δυσφορίες, μουρμούρες, κατήφειες, έχω την
αίσθηση ότι εμείς του δυτικού κόσμου θα περάσουμε ανεπαισθήτως σε
ολοκληρωτικά, αυταρχικά καθεστώτα της μιας άποψης. Ποιος αμφιβάλλει,
επίσης, ότι οικονομικά θα πληγεί ακόμη περισσότερο η μεσαία τάξη, ότι
οι φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι, όπως συμ-
βαίνει σε όλες τις κρίσεις; Μόνο που εδώ η κρίση θα έχει να κάνει και
με τις ανήκεστες βλάβες στην υγεία μας. Ενώ το ταλαιπωρημένο κοι-
νωνικό κράτος θα έχει συρρικνωθεί και το λεηλατημένο από πολιτική
άποψη και κακοδιοίκηση Εθνικό Σύστημα Υγείας θ’ αδυνατεί να μας
βοηθήσει.

Επίσης, κορονοϊός και τουρισμός. Πώς είδατε το φετινό Αύγουστο του
2020; Είναι ένα «ελληνικό καλοκαίρι»;

Με τα καθημερινά, διαρκώς αυξανόμενα, τριψήφια κρούσματα του κο-
ρονοϊού, τις χαλαζοπτώσεις, τις πλημμύρες, τις «εθιμικές» φωτιές, την
υποκρισία, τη διγλωσσία και την ανικανότητα των κυβερνώντων, τους
Τούρκους με τη «γαλάζια πατρίδα τους», τους ανεγκέφαλους, τους γά-
μους, τα βαφτίσια και τα πανηγύρια, τη διανοητική νωθρότητα, τον πόνο,
το πένθος, τη βλακεία, μάλλον σαν βιβλική, τραγελαφική τρεχάλα στο
βωμό του τουρισμού θα μπορούσε να αποτυπωθεί το φετινό ελληνικό
καλοκαίρι. Και όμως ο αγαπημένος Αύγουστος με τη φέτα το καρπού-
ζι, τα σύκα, το σταφύλι, τον τζίτζικα, το παξιμάδι με τη μυζήθρα, θα εί-
ναι πάντα εδώ αναλλοίωτος. Υπόθεση πάντα ψυχής.

•

<<<

Με τον κορονοϊό και
τον αχό του περνάμε
επί της ουσίας στον
21ο αιώνα. Σε ό,τι
με αφορά δεν είναι
ο φόβος μήπως
πεθάνω αλλά ο
φόβος της
δύσπνοιας, της
ανημπόριας. Είναι
και που έχει αρχίσει
να μου λείπει το
σταυροφίλημα μ’
έναν φίλο που θα
συναντήσω τυχαία
στο δρόμο.
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εν είμαι επαγγελματίας μεταφραστής και μάλ-
λον δεν θα ήθελα να γίνω. Όποιος έχει δοκιμάσει
να μεταφράσει γνωρίζει πόσος μόχθος και χρόνος
απαιτούνται για μια επαρκή μετάφραση, και μά-
λιστα έναντι αμοιβών που συχνά δεν ανταποκρί-
νονται στον κόπο του. Χώρια που, παρότι πρό-
κειται για δουλειά αυτονόητα σημαντική, εκτι-
μάται κατά κύριο λόγο από τους λίγους μυημέ-
νους αναγνώστες, ενώ για τους υπόλοιπους ο με-
ταφραστής γίνεται ορατός μόνο όταν σκοντάψουν
στα λάθη που, μοιραία, θα παρεισφρήσουν στο
αποτέλεσμα. Συνεπώς, τρέφω μεγάλο σεβασμό
προς τους επαγγελματίες μεταφραστές –ιδιαί-
τερα εκείνους των οποίων την ευαισθησία, το έν-
στικτο και τη μαστοριά βλέπεις ανάγλυφα στο
μεταφρασμένο κείμενο, που αναδεικνύεται
επειδή έπεσε στα φιλόπονα χέρια τους–, αλλά,
ιδίως όσο έχω τη δυνατότητα να βιοπορίζομαι
από αλλού, προτιμώ να διατηρώ με τη μετά-
φραση μια σχέση «αριστοκρατική»: να μετα-
φράζω ό,τι μου αρέσει, ό,τι διάβασα και με συγ-
κίνησε τόσο, που θεωρώ ότι είναι κρίμα να μην
υπάρχει στα ελληνικά. κι ακόμη, ό,τι διάβασα και
το ζήλεψα, ό,τι θα ήθελα να το έχω γράψει, αλλά
το έγραψαν ήδη άλλοι. Έτσι καταπιάστηκα και
με τον Καναδό ποιητή Άλντεν Νόουλαν (1933 -
1983).

Πριν από πέντε χρόνια, χαζεύοντας τα περιε-
χόμενα ενός αγγλόγλωσσου ιστότοπου ποί-

ησης, έπεσα πάνω στο όνομα «Alden Nowlan»
και σ’ ένα ποίημα με τίτλο «Weakness» («Ανημ-
ποριά»). Το παραθέτω μεταφρασμένο:

Ανημποριά

Γέρικη φοράδα, μάτια
σαν ραγισμένοι βόλοι
φτύνει αίμα στο κριθάρι της
τρέμει κουκουλωμένη στην ψάθινη κουβέρτα

της.

Για τον πατέρα μου ως και το χαλάζι είναι
προτιμότερο απ’ την ανημποριά.

αύριο το πρωί
ατάραχος

θα της φυτέψει μια σφαίρα στον κρόταφο –μια
κι έξω–

μετά θα τη θάψει στο απάνω λιβάδι.
Απόψε
φεύγοντας απ’ τον στάβλο
αφήνει το φανάρι σ’ έναν αναποδογυρισμένο

κουβά
στρέφεται

τη βλαστημάει που του βγήκε σκάρτη
κι απαλά με το πανωφόρι του
σκεπάζει την άρρωστη ράχη της.

Αμέσως ένιωσα ότι αυτός ο άγνωστός μου ποι-
ητής με αφορά: η εναλλαγή σκληρότητας και τρυ-
φερότητας, ο λιτός λόγος, η συγκίνηση που μετα-
δίδεται χωρίς να εκβιάζεται, η ακαριαία έξοδος,
η σκηνογραφία, η αφηγηματικότητα – όλ’ αυτά
με τράβηξαν κι άρχισα να ψάχνω την περίπτωσή
του. ∆εν ήταν τόσο η βιογραφία του που με γοή-
τευσε, παρότι είναι ομολογουμένως ασυνήθιστη.

δίνω παρενθετικά το περίγραμμά της: ο Νόουλαν
γεννήθηκε το 1933 στην επαρχία της Νέας Σκο-

τίας, στον ανατολικό Καναδά, σε συνθήκες
ακραίας φτώχειας, εγκατέλειψε το σχολείο στην
πέμπτη δημοτικού, στην εφηβεία του έκανε πολ-
λές χειρωνακτικές δουλειές για να επιβιώσει, στα
δεκαεννιά του προσελήφθη ως δημοσιογράφος
υποβάλλοντας πλαστό βιογραφικό και κατόπιν
άρχισε να δημοσιεύει ποίηση που, ενώ αρχικά
απορρίφθηκε ως ρηχή ηθογραφία, σταδιακά
έλαβε την αναγνώριση που της άξιζε, προτού ο
ίδιος –με επιβαρυμένη υγεία, έχοντας περάσει
νέος έναν επώδυνο καρκίνο– πεθάνει μόλις στα
πενήντα του. Εκείνο που με κέρδισε, κι εμένα και
τους πολυάριθμους αναγνώστες του στον Κα-
ναδά, όπου θεωρείται ένας από τους κορυφαίους
ποιητές του 20ού αιώνα, είναι η ποιητική του
ιδιοτυπία.

Σε τι συνίσταται, όμως, αυτή; Τα βασικά γνω-
ρίσματά της είναι η αμεσότητα, η ευθυβολία,

το χιούμορ, η τρυφερότητα και, κυρίως, η κατά-
φαση στη ζωή. Οι δώδεκα συλλογές που εξέδωσε
από το 1958 ως το 1983 μεταβολίζουν τα σκληρά
παιδικά του βιώματα και την εμπειρία της ασθέ-
νειάς του σε κομψό εγκώμιο της αναπνοής, σε
επίκληση στη χαρά του ζην, με αποτέλεσμα η
ποίησή του, ακόμα κι όταν γίνεται πικρή ή με-
λαγχολική, να παραμένει κατά βάθος, για να θυ-
μηθούμε το σεφερικό στίχο, «ζήτημα φωτός». Το
έργο του είναι σπαρμένο με βινιέτες της επαρ-
χιακής ζωής που εναλλάσσονται με δηκτικά σχό-
λια για το μεσοαστικό περιβάλλον όπου βρέθηκε
από το 1968 μέχρι το θάνατό του (ως υπότροφος
του Πανεπιστήμιου του Νιου Μπράνσγουικ), με
αυτοσαρκαστικές εξομολογήσεις γύρω από τα
πάθη του και με ποιήματα που μιλούν για τη
θαλπωρή μιας ήρεμης οικογενειακής ζωής που ο
ίδιος στερήθηκε και αποζητούσε επίμονα. όλ’
αυτά δοσμένα απλά, μ’ ένα ύφος κουβεντιαστό,
που θα εξέπιπτε στην πεζολογία αν έλειπε ο επι-
δέξιος χειρισμός των παύσεων και ο έξυπνα ζυ-
γισμένος στίχος του. Η ταλάντευση ανάμεσα στην
απαισιοδοξία και το γκροτέσκο ορισμένων ποι-
ημάτων του, ιδίως πρώιμων, και στη χαμηλόφωνη,
εξομολογητική και τελικά φωτεινή όψη της ποί-
ησής του υφαίνει ένα έργο ταυτόχρονα αυστηρό
και ανεπιτήδευτο, πένθιμο και ελαφρύ, παρά-
γοντας ευπρόσδεκτη αναγνωστική ένταση.

Παρακινημένος από αυτά, άρχισα να μετα-
φράζω ποιήματα του Νόουλαν για την προ-

σωπική μου ευχαρίστηση. Κι όταν το 2017 ο
φίλος συγγραφέας Νίκος Κουφάκης με ενημέ-
ρωσε πως ετοίμαζε έναν νέο εκδοτικό οίκο ονό-
ματι «Loggia», που μάλιστα θα εξέδιδε απο-
κλειστικά έργα ανέκδοτων στην Ελλάδα πεζο-
γράφων και ποιητών, του πρότεινα μια ανθολο-
γία του. ∆έχτηκε και τον ευχαριστώ: η καλαί-
σθητη δίγλωσση έκδοση Χαίρομαι που είμαι εδώ,
που κυκλοφόρησε την άνοιξη από τη Loggia, πε-
ριλαμβάνει σαράντα από τα καλύτερα ποιήματα
του Νόουλαν, προσφέροντας μια αντιπροσωπευ-
τική εικόνα του έργου του. Απομένει στον ανα-
γνώστη να το ανακαλύψει, εύχομαι δε να το απο-
λαύσει όσο ο μεταφραστής του.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΒΟΣ

Ζήτημα φωτός:
η ποίηση του Άλντεν Νόουλαν

Άλντεν Νόουλαν «Χαίρομαι που είμαι εδώ», ανθολόγηση -
μετάφραση - επίμετρο: Γιάννης Παλαβός, εκδόσεις Loggia, 2020

Οι δώδεκα συλλογές που εξέδωσε από το 1958 ως το 1983
μεταβολίζουν τα σκληρά παιδικά του βιώματα και την εμπειρία της ασθένειάς του
σε κομψό εγκώμιο της αναπνοής, σε επίκληση στη χαρά του ζην.

δ
Ο Άλντεν Νόουλαν (δεξιά)
με τον Άλεν Γκίνσμπεργκ, το 1967.

Ο Άλντεν Νόουλαν
με τον θετό γιο του, Τζόνι.



πρώτη σελίδα αυτού του βίπερ του ’73 αποτύπωνε όλα τα ερωτήματα
και τις αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα αυτού του μυστηριώδους
συγγραφέα, τον οποίο δεν τον συνάντησε ποτέ προσωπικά κανένας εκ-
δότης, κανένας μεταφραστής, κανένας δημοσιογράφος.

Πολλά έχουν ειπωθεί για την ταυτότητα του Τράβεν. Αυστριακός αρ-
χιδούκας ή εξερευνητής της Αρκτικής ή λεπρός που κρυβόταν κ.λπ., κ.λπ.
Όταν ο σκηνοθέτης Τζον Χιούστον αποφάσισε το 1947 να μεταφέρει στον
κινηματογράφο το βιβλίο του Τράβεν Ο θησαυρός της Σιέρα Μάδρε (με
τους Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ και Ουόλτερ Χιούστον, ο οποίος μάλιστα πήρε
και Όσκαρ, ένα από τα τρία Όσκαρ που κέρδισε η ταινία, μαζί με τα
βραβεία σκηνοθεσίας και σεναρίου), αποπειράθηκε να συναντήσει τον
συγγραφέα. Πήγε λοιπόν στην Πόλη του Μεξικού, όπου υποτίθεται θα
τον συναντούσε. Εκεί όμως τον περίμενε ο μεταφραστής Χαλ Κρόουβς,
εξουσιοδοτημένος ως εκπρόσωπος του Τράβεν. Σύντομα άρχισαν να δη-
μιουργούνται αμφιβολίες: μήπως ο Κρόουβς ήταν ο ίδιος ο συγγραφέ-
ας; Αυτός πάντως το αρνιόταν κατηγορηματικά.

Κάπου εκεί εμφανίζεται ένα μεξικανικό περιοδικό που ισχυρίζεται ότι
ο πραγματικός Τράβεν ήταν κάποιος Τράβεν Τόρσβαν, που ζούσε στο
Ακαπούλκο. Ο ίδιος ο Τόρσβαν όμως επίσης αρνήθηκε ότι ήταν ο Τρά-
βεν, που όσο πιο μεγάλη επιτυχία είχαν τα βιβλία του, τόσο πιο αυστηρά
κρατούσε μυστική την ταυτότητά του.

Έχει, τελικά, σημασία ποιος ήταν ο Τράβεν;

Κάποια στιγμή εμφανίστηκε ένα σενάριο που, τελικά, πολλοί υπο-
στηρίζουν πως είναι το πιο πιθανό. Με βάση στοιχεία βιογραφικά αλλά
και υφολογικά, από αναλύσεις των κειμένων, διατυπώθηκε η πρόταση
πως ο Τράβεν ήταν στην πραγματικότητα ο αναρχικός αγωνιστής Ρετ

Μαρούτ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο Μόναχο μετά την ήττα της Βαυα-
ρικής ∆ημοκρατίας των Συμβουλίων, το 1919, και παραλίγο να εκτελε-
στεί. ∆ραπέτευσε όμως (ίσως από το φορτηγό που τον μετέφερε στον
τόπο της εκτέλεσης) και κάποια στιγμή (ίσως γύρω στο 1924) διέφυγε
στο Μεξικό, όπου έζησε την υπόλοιπη ζωή του.

[Αυτή την άποψη υιοθετεί, για παράδειγμα, και ο Φόλκερ Βάιντερ-
μαν στο βιβλίο του Οι ονειροπόλοι (μτφ. Μαρία Αγγελίδου, εκδ. Άγρα):
«Ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες του Λάνταουερ είναι ο
επαναστάτης Ρετ Μαρούτ, που κατά τη διάρκεια του πολέμου εξέδιδε
την ειρηνιστική αντιπολεμική εφημερίδα Ο κεραμοποιός, γράφοντας μό-
νος του όλα της τα άρθρα. Ο Μαρούτ ήταν αόρατος. ∆εν εμφανιζόταν
ποτέ δημοσίως. Αργότερα θα γράψει με μεγάλη επιτυχία περιπετειώδη
μυθιστορήματα ταξικής πάλης με το ψευδώνυμο Μπ. Τράβεν, ζώντας
εξόριστος στο Μεξικό, σαν φάντασμα, άγνωστος μεταξύ αγνώστων».
Μετά την ήττα ο Μαρούτ περνάει στρατοδικείο αλλά «ξεγλιστράει και
το σκάει»: «Και τότε εξαφανίστηκε από το Μόναχο ο αόρατος Ρετ Μα-
ρούτ. Κανένας δεν τον ξαναείδε».]

Έκτοτε έγιναν δημοσιογραφικές έρευνες, γράφτηκαν βιογραφίες, γυ-
ρίστηκαν ντοκιμαντέρ (με χαρακτηριστικό εκείνο του BBC, το 1978, που
ταυτίζει τον Τράβεν με τον Ρετ Μαρούτ, ψευδώνυμο κι αυτό του Her-
mann Albert Otto Maximilian Feige, που γεννήθηκε το 1882 σε περιοχή
που σήμερα ανήκει στην Πολωνία) και έχουν διατυπωθεί πολλές θεω-
ρίες, πιθανές και απίθανες, για την ταυτότητα του Τράβεν που μόνο για
να τις συνοψίσει κανείς θα χρειαζόταν πολλές σελίδες. Ακόμα και η θε-

ωρία ότι ήταν ψευδώνυμο του Τζακ Λόντον διατυπώθηκε. Τα ερωτή-
ματα που δημιουργούσαν τα κείμενά του σχετικά με την πρωτότυπη
γλώσσα στην οποία είχαν γραφτεί (αγγλικά ή γερμανικά) περιέπλεκαν
συνεχώς περισσότερο τα πράγματα, ενώ ποτέ δεν εξήγησε ο ίδιος τι σή-
μαινε το «Μπ.» του ονόματός του.

Ανώνυμος σε διαρκή επανεπινόηση του εαυτού

Όταν πέθανε ο μεταφραστής Χαλ Κρόουβς (1969, στην Πόλη του Με-
ξικού), οι στάχτες του σκορπίστηκαν από αεροπλάνο στην Τσιάπας. Μετά
από λίγο καιρό, η χήρα του παραδέχτηκε κάτι που μέχρι πριν από λίγο
αρνιόταν: πως ο Κρόουβς ήταν πράγματι ο Ρετ Μαρούτ, άρα και ο Τρά-
βεν. Νέες θεωρίες άρχισαν να διατυπώνονται για το ποιος ήταν ο Μα-
ρούτ πριν γίνει ο Μαρούτ.

Ο ίδιος ο Μπ. Τράβεν, ουσιαστικά ανώνυμος μέσα σε αυτό το διαρ-
κές παιχνίδι της επανεπινόησης του εαυτού, συνέδεε πάντα τα βιογρα-
φικά του στοιχεία με τη λογοτεχνία του: όταν ρωτήθηκε (σε επιστολή)
από έναν δημοσιογράφο «ποιος είσαι, επιτέλους;» απάντησε: «Αν ήξε-
ρα, νομίζω πως δεν θα μπορούσα να συνεχίσω να γράφω ή πως δεν θα
είχα γράψει τα βιβλία που εχω γράψει». Στο επίμετρό του στο Λευκό
Ρόδο με τίτλο «Μπ. Τράβεν: οι μεταμορφώσεις ενός μοναδικού», που
στην πρώτη έκδοση του βιβλίου το 1990 είχε κυκλοφορήσει σε ανεξάρ-
τητο φυλλάδιο, ο Λευτέρης Αναγνώστου αναφέρει τη γνωστή δήλωση του
Τράβεν προς τους αναγνώστες του: «Από έναν εργάτη που δημιουργεί
πνευματικά έργα, ποτέ δεν θα έπρεπε να ζητάει κανείς τη βιογραφία
του. […] Τον βάζει σε πειρασμό να πει ψέματα. […] Αν ο άνθρωπος δεν
μπορεί να γίνει διακριτός μέσα στα έργα του, τότε είτε ο ίδιος δεν αξί-
ζει τίποτε είτε τα έργα του δεν έχουν καμία αξία».

Σχεδόν όλα τα βιβλία του Τράβεν (που είχαν απαγορευθεί στη ναζι-
στική Γερμανία) μιλάνε για το Μεξικό, τους αγρότες και τους εργάτες
του τα χρόνια πριν και μετά την επανάσταση, τη ζούγκλα του νότου, τους
ιθαγενείς της αγαπημένης του Τσιάπας. Έχουν μεταφραστεί σε πάνω
από 30 γλώσσες και έχουν πουλήσει πολλά εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ
πολλά έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, όπως π.χ. το γνωστό Η
επανάσταση των κρεμασμένων, σε σενάριο… Χαλ Κρόουβς.

Η εισβολή των πετρελαϊκών εταιρειών

∆εκαετία 1920. Το Λευκό Ρόδο, η Ρόσα Μπλανκα, είναι μια φάρμα
στο Μεξικό, μια φάρμα στην οποία ζουν ντόπιοι ιθαγενείς και όπου «όλα
γίνονταν και διευθύνονταν με τον παραδοσιακό τρόπο». Ο ίδιος ο ιδιο-
κτήτης της, ιθαγενής κι αυτός, ο δον Χασίντο, αισθάνεται πως η φάρ-
μα δεν του ανήκει («∆εν μπορώ να την πουλήσω. ∆εν μου ανήκει κα-
θόλου. Ανήκει συνάμα σ’ αυτούς που θα είναι ζωντανοί αφού φύγω εγώ.
∆εν είμαι παρά ο διαχειριστής της περιουσίας αυτών που θα ζήσουν αρ-
γότερα»). Ο λευκός επίδοξος αγοραστής τα ακούει όλα αυτά και τα βρί-
σκει ακατανόητα, θεωρεί τον Ινδιάνο ηλίθιο, τρελό. Γιατί η Ρόσα Μπλάν-
κα έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα: βρίσκεται σε γη που έχει πετρέλαιο
και η πετρελαϊκή εταιρεία «Κόντορ» («η πιο αχόρταγη») είναι απο-
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«Κάποιοι κομμουνιστές είναι πιο σίγουροι ότι θα κερδίσουν το χειροκρότημα
των ακροατών τους όταν σερβίρουν μια σκανδαλώδη ιστορία παρά
όταν αναφέρουν και αναλύουν τα προβλήματα του συστήματος».

Ξαναδιαβάζοντας
την πολιτική λογοτεχνία
του Μπ. Τράβεν

Μπ. Τράβεν «Το Λευκό Ρόδο»,
μετάφραση: Λένα Ζήση, εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2020

Κρατάω στα χέρια μου ένα βιπεράκι, αυθεντικό, κανονικό Βίπερ: Βιβλία Περιπτέρου. Έκδοση 1973.
«Το πλοίο των νεκρών» του Μπ. Τρέιβεν (έτσι είχε αποδοθεί το όνομα του συγγραφέα),
μετάφραση Νίκου Σαρλή. Το ξεφυλλίζω ξανά και δεν μπορώ να μη θυμηθώ το σοκ που είχα νιώσει
τότε, παιδί σχεδόν, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο. Σε μια εποχή που το διαδίκτυο ίσως να υπήρχε
μόνο σε κάποια σελίδα επιστημονικής φαντασίας, τα βιογραφικά στοιχεία που υπήρχαν στο βιβλίο
για τον συγγραφέα μάλλον δημιουργούσαν ερωτηματικά παρά έδιναν απαντήσεις.

η



φασισμένη να αποκτήσει αυτή τη γη. Μπαίνουμε έτσι στη ζωή του κ. Κό-
λινς, του προέδρου της εταιρείας. Και παρακολουθούμε τον άγριο, ανε-
λέητο τρόπο με τον οποίο έχει φτάσει «στην κορυφή».

Σε κάθε σελίδα του βιβλίου, ο Τράβεν θέλει να φέρνει διαρκώς στην
επιφάνεια τους μηχανισμούς με τους οποίους λειτουργούσε ο καπιτα-
λισμός («αυτό το όμορφο οικονομικό σύστημα που δήθεν επινόησε και
διέταξε ο Θεός») εκείνη την εποχή και τον τρόπο που το κεφάλαιο ει-
σέβαλε στις παραδοσιακές ιθαγενικές κοινότητες: πώς διέλυσε τα πάν-
τα, πώς κατάφερε να πείσει, ακόμα και να γίνει ελκυστικό, να γοητευ-
σει, πώς κατάφερε να επιβληθεί όπου δεν περνούσε ο λόγος. Συνάμα
ο Τράβεν αναδεικνύει τους ενδοκαπιταλιστικούς ανταγωνισμούς, τη στε-
νή σχέση των επιχειρηματιών με την κρατική εξουσία, τους ιδεολογικούς
μηχανισμούς με τους οποίους η καπιταλιστική εξουσία εμπεδώνεται.

Με έναν διαρκή κοινωνικοπολιτικό σχολιασμό, άλλοτε οργισμένο και
άλλοτε σαρκαστικό, ο Τράβεν εντοπίζει συνεχώς κρυφές ή μη γωνιές της
κοινωνικής αδικίας και στηλιτεύει τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία («εί-
χαν έρθει να δείξουν πόσο εξεγερμένοι ήταν, όταν όμως τους πρόσφε-
ραν εξαιρετικά πούρα και τους προσκάλεσαν να καθίσουν σε βαθιές, μα-
λακές πολυθρόνες, έγιναν τόσο ήρεμοι που ο πρόεδρος μπορεί να έβα-
ζε το κεφάλι του στο στόμα του θηρίου χωρίς να νιώσει τα δόντια του»),
την καταστολή («η κυβέρνηση έκανε το μόνο πράγμα που μια κυβέρ-
νηση φαίνεται ότι
μπορεί να κάνει σή-
μερα: έστειλε στρα-
τό και πολυβόλα
στις περιοχές της
απεργίας»), την
κοινωνική υποκρι-
σία και την υπο-
κρισία του γάμου,
τις αθλιότητες των
δημοσιογράφων και
των ΜΜΕ («οι δη-
μοσιογράφοι υπη-
ρετούν μόνο την
αλήθεια, ακόμα κι
αν πρέπει να την
ψάξουν μέσα στους
υπονόμους του κό-
σμου ή ανάμεσα
στα κλινοσκεπά-
σματα κάθε ανθρώ-
που», σαρκάζει),
την «αφόρητη κυ-
ριαρχία της Καθο-
λικής Εκκλησίας»
αλλά και τους «φα-
ρισαίους του προ-
λεταριακού κινήμα-
τος», την πολεμική
τρέλα («κανένας
βασιλιάς, κανένας
πρόεδρος, καμιά
ομάδα καπιταλι-
στών δεν θ’ αρχίσει έναν πόλεμο χωρίς να τον δικαιολογήσει με το πρό-
σχημα ότι εξυπηρετεί το κοινό καλό»), την έλλειψη εργατικής και κοι-
νωνικής αλληλεγγύης, τους μηχανισμούς του καπιταλισμού που αφενός
δημιουργούν κρίσεις, αφετέρου κρύβουν τις αιτίες τους («Για το 99%
των ανθρώπων υπάρχει κάτι το μυστήριο σε μια οικονομική κρίση. Θρή-
σκοι ή άθρησκοι, οι άνθρωποι βλέπουν μια οικονομική κρίση σαν τη μά-
στιγα που τους έστειλε κάποια υπερφυσική δύναμη»), αλλά και κάποιους
κομμουνιστές που «δεν έχουν την ικανότητα να συλλάβουν τα θεμελιώδη
προβλήματα του λεγόμενου καπιταλιστικού συστήματος» και κυνηγούν
τα προσωπικά σκάνδαλα των καπιταλιστών «για ν’ αποδείξουν μέσα
απ’ αυτό πόσο σάπιο και ετοιμόρροπο είναι το καπιταλιστικό σύστη-
μα», μιας και «είναι πιο σίγουροι ότι θα κερδίσουν το χειροκρότημα των
ακροατών τους όταν σερβίρουν μια σκανδαλώδη ιστορία παρά όταν ανα-
φέρουν και αναλύουν τα προβλήματα του συστήματος».

Ένας πολιτικός συγγραφέας

Ο Τράβεν είναι ένας βαθιά πολιτικός συγγραφέας. Στις σελίδες του
ανατέμνει τους μηχανισμούς κυριαρχίας, την απάνθρωπη αδηφαγία των
καπιταλιστών, τον ρόλο της Εκκλησίας, ενώ τα βιβλία του είναι γεμά-
τα από αντιπολεμικές, αντιμιλιταριστικές αναφορές.

Το βασικό χαρακτηριστικό του Τράβεν είναι ότι, με μια αναρχική μα-
τιά, μιλάει πάντα από τη σκοπιά των από κάτω, είτε αυτοί είναι προ-
λετάριοι είτε ιθαγενείς. Γιατί ο Τράβεν, έχοντας ζήσει ανάμεσα στους
ιθαγενείς της αγαπημένης του Τσιάπας, έθεσε το ζήτημα της καταπίε-
σης των ιθαγενών σε μια εποχή που κανείς δεν είχε αρχίσει να μιλάει
γι’ αυτό, προκαλώντας μάλιστα και αντιδράσεις στο Μεξικό εκείνης της
εποχής.

Ακόμα και σε βιβλία που δεν θεωρούνται «ευθέως» πολιτικά, όπως
ο Θησαυρός της Σιέρα Μάδρε και το Πλοίο των νεκρών (το κορυφαίο
ίσως βιβλίο του Τράβεν που εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1926), ο Τρά-
βεν βρίσκει τρόπο να εισάγει διαρκώς πολιτικά σχόλια. Στο Πλοίο…, αυτό
το γεμάτο απελπισία και πίκρα βιβλίο, αυτή την απεγνωσμένη και γε-
μάτη σαρκασμό κραυγή κατά της αδικίας, ο ναύτης που έχει χάσει το

ναυτικό του φυλλάδιο και είναι καταδικασμένος να μπαρκάρει σε κά-
ποιο πλοίο-φάντασμα λέει κάποια στιγμή: «Στην εποχή μας, εποχή της
ιδανικής δημοκρατίας, αιρετικοί είναι οι τύποι σαν εμένα, δηλαδή όσοι
δεν έχουν διαβατήριο. Κάθε εποχή έχει την Ιερή Εξέτασή της».

«Όσο δεν έχεις τίποτα, είσαι σκλάβος του άδειου σου στομαχιού κι
οποιουδήποτε μπορεί να σ’ το γεμίσει. Και μόλις αποκτήσεις κάτι, γί-
νεσαι σκλάβος της ιδιοκτησίας σου», γράφει στον Θησαυρό της Σιέρα
Μάδρε (εκδόθηκε το 1927, ελληνική έκδοση μτφ. Γιάννης Ευαγγελίδης,
εκδ. γράμματα, 1986), όπου βρίσκει εν παρόδω την ευκαιρία να μιλή-
σει και για τα συνδικάτα του Μεξικού: «οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι
στο Μεξικό ανήκουν, χωρίς εξαίρεση, σ’ ένα σωματείο πρώτης τάξης, ρι-

ζοσπαστικό όσο δεν
παίρνει, που ποτέ δεν
λέει όχι σε απεργία.
Είναι πολύ δεμένοι
μεταξύ τους».

Στο Γεφύρι στη
ζούγκλα (σε βιβλίο
εκδόθηκε το 1929, ελ-
ληνική έκδοση μτφ.
Πέρσα Ντούπη, εκδ.
Σύγχρονη Εποχή,
1990), είναι χαρακτη-
ριστικός ο τρόπος που
αποτυπώνει το πώς
οι ιθαγενείς προσπα-
θούν να αντισταθούν
με τον τρόπο τους
στην εισβολή του χρι-
στιανισμού: ο κουρε-
λής αγρότης, οπαδός
της αγροτικής μεταρ-
ρύθμισης που «θεω-
ρούσε τον εαυτό του
κομμουνιστή», ψέλνει
τους εκκλησιαστικούς
ύμνους αναμιγνύον-
τας τις μελωδίες τους
«με εγκόσμια τρα-
γούδια, ακόμα και με
αμερικανικούς χορευ-
τικούς ρυθμούς των
πιο πρόσφατων χρό-
νων», ενώ στο εικονο-

στάσι του σπιτιού, μαζί με την Παρθένο της Γουαδελούπης, ήταν και «η
θέση για διάφορα εγκόσμια αντικείμενα που χρειάζονταν στο σπίτι».
Τίποτα δεν θα καταλάβεις από τον κόσμο που σε περιβάλλει, λέει ο Τρά-
βεν, «αν πιστεύεις πως ο πολιτισμός στον οποίο γεννήθηκες είναι ο μό-
νος που έχει αξία. Πήγαινε και κοίτα τριγύρω με την ιδέα πως όλα όσα
έμαθες στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο είναι λάθος».

Όπλο στους αγώνες για κοινωνική χειραφέτηση

Όπως και οτιδήποτε γράφεται για τον Τράβεν, έτσι κι αυτό το κεί-
μενο έχει πέσει σε έναν βαθμό στην παγίδα της συζήτησης περί της ταυ-
τότητας του συγγραφέα – κάτι που ο ίδιος ο Τράβεν προφανώς απεχ-
θανόταν, καθώς ήθελε πάντα να κρίνεται για τη λογοτεχνία του και το
περιεχόμενό της.

Έχει επικριθεί για τον «ρητά» πολιτικό χαρακτήρα της λογοτεχνίας
του. Έχει κατηγορηθεί ως απλουστευτικός, έχει κατακριθεί ότι εξιδα-
νίκευε τους ιθαγενείς και τη ζωή τους. Του έχουν χρεώσει υπερβολικό
συναισθηματισμό και αδούλευτη γραφή.

Κάποιες πλευρές αυτών των κριτικών μπορεί να χωράνε συζήτηση ή
να έχουν βάση, ωστόσο πολλοί από τους επικριτές του απλώς δεν άν-
τεχαν τη μαχητική και παρεμβατική λογοτεχνία του, που ο Τράβεν είχε
μετατρέψει σε ακόμη ένα όπλο στους αγώνες για την κοινωνική χειρα-
φέτηση. Ο αναρχικός αντιδυτικισμός και η αδιαπραγμάτευτη αντικα-
πιταλιστική και αντιεθνικιστική/αντιπατριωτική οπτική του ξένιζαν, ιδι-
αίτερα εκείνη την εποχή. Η αντιπολεμική ματιά του δεν βασιζόταν σε
έναν αφηρημένο ουμανισμό αλλά σε έναν ταξικό διεθνισμό. Η γεμάτη
εργάτες, αγρότες και ιθαγενείς λογοτεχνία του απέφευγε τις σοσιαλ-
ρεαλιστικές υπεραπλουστεύσεις και εύκολες σχηματικότητες και «σι-
δερένιες νομοτέλειες», κάτι που φαίνεται και στο Λευκό Ρόδο.

Και αυτή η πολιτική λογοτεχνία μπορεί να έδωσε και πιο αδύναμα
βιβλία, ωστόσο έδωσε και κάποια μυθιστορήματα που μπορούν χωρίς
κανέναν ενδοιασμό να χαρακτηριστούν κορυφαία.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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<<< «Από έναν εργάτη που δημιουργεί πνευματικά
έργα, ποτέ δεν θα έπρεπε να ζητάει κανείς
τη βιογραφία του. Αν ο άνθρωπος δεν μπορεί
να γίνει διακριτός μέσα στα έργα του,
τότε είτε ο ίδιος δεν αξίζει τίποτε είτε
τα έργα του δεν έχουν καμία αξία».

Ντιέγο Ριβέρα, λε-
πτομέρεια από την
τοιχογραφία στο
εργοστάσιο Φορντ
στο Ντιτρόιτ.
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Έλενα Φερράντε σε συνέντευξή της στο Io Donna είχε αναφέρει ότι έμα-
θε να γράφει διαβάζοντας κυρίως έργα ανδρών: Η Άννα Καρένινα του
Τολστόι, Η κυρία με το σκυλάκι του Τσέχοφ, ήταν κατ’ αυτήν περισ-
σότερο «αληθινές γυναίκες» απ’ ό,τι οι πρωταγωνίστριες των γυναι-
κών μυθιστοριογράφων. Κυρίως η Μαντάμ Μποβαρί του Φλομπέρ από
την οποία φαίνεται ότι η Φερράντε δανείστηκε τη φράση για την ασχή-
μια της κόρης. Άσχημη είχε χαρακτηρίσει η Έμα την κόρη της Μπερτ.
«Η φάτσα της έχει αρχίσει να γίνεται ίδια με της Βιττόρια», εκστομί-
ζει ο πατέρας στην Απατηλή ζωή των ενηλίκων, δηλαδή ίδια με της αδελ-
φής του που «συνδύαζε στην εντέλεια την ασχήμια με την κακία», τρο-
μάζοντας έτσι την κόρη του, Τζοβάνα, που βρισκόταν στην πολύ ευαί-
σθητη φάση της πρώτης εφηβείας. Στη συνέχεια, η Τζοβάνα θα ανα-
καλύψει ότι το χειρότερο απ’ όλα είναι η φτώχεια της θείας Βιττόρια,
η οποία δεν κατάφερε να ξεφύγει από τα «έγκατα».

Οι σκληρές οικογενειακές σχέσεις, το αποθαρρυντικό και συχνά ακραία
βίαιο περιβάλλον της φτωχικής κυρίως Νάπολης αλλά και η πίστη, ει-
δικά τις δεκαετίες ’60 και ’70, ότι η μόρφωση θα βελτιώσει τη ζωή, οι
μητέρες, η γυναικεία φιλία, αποτελούν μόνιμα θέματα της Φερράντε.
Όπως έχει επισημάνει η Judith Thurman σε άρθρο της στον New Yor-
ker, κάθε μυθιστόρημα της Φερράντε ξεκινά με μια βίαιη συναισθηματική
ρήξη. Η Ντέλια στη «Βάναυση αγάπη» αποσταθεροποιείται ψυχικά από
την είδηση της πιθανολογούμενης αυτοκτονίας της μητέρας της. Η Όλγα
στις «Μέρες εγκατάλειψης» καταρρέει όταν ο άντρας της την εγκα-
ταλείπει για μια νεώτερη γυναίκα. Η Έλενα στην «Υπέροχη φίλη μου»
σοκάρεται όταν μαθαίνει ότι η επί 60 χρόνια καλύτερη φίλη της εξα-
φανίστηκε δυο βδομάδες πριν.

Αποκαλυπτικά θραύσματα

Ωστόσο, ακόμα κι αν η έμπνευση προέρχεται από την αντρική λο-
γοτεχνία, αφού «κανένας άντρας μυθιστοριογράφος δεν μεγάλωσε σαν
κορίτσι», τι σημαίνει τελικά να γράφεις ως γυναίκα;

Το 2016 κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Frantumaglia», ένα ετερογενές
μωσαϊκό, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κάποια σκόρπια κείμενά
της/αναγνώσεις των μυθιστορημάτων της, αλληλογραφία με τους ιτα-
λούς εκδότες της Sandra Ozzola και Sandro Ferri, με κριτικούς κινη-
ματογράφου και συγγραφείς όπως οι Goffredo Foffi και Nicola Lagi-
oia, με τους σκηνοθέτες των έργων της, τον Ρομπέρτο Φαέντζα που με-
τέφερε στον κινηματογράφο τις «Μέρες εγκατάλειψης» και, κυρίως, τον
Μάριο Μαρτόνε, ο οποίος έφηβος ακόμα, στα τέλη της δεκαετίας του
’70, υπήρξε σημαντικός σκηνοθέτης της πρωτοποριακής θεατρικής σκη-

νής, πριν συνεχίσει τους πειραματισμούς του στο σινεμά και την όπε-
ρα, βαθύς στοχαστής της ιταλικής και, κυρίως, της ναπολιτάνικης ταυ-
τότητας. Ο κινηματογράφος ταιριάζει πολύ στα τοπία και τις ιστορίες
της Φερράντε και ο Μαρτόνε σκηνοθετώντας εξαιρετικά το πρώτο της
βιβλίο, «Βάναυση αγάπη», πρόβαλε και τη μορφή της Ντέλια, «προ-
καλώντας» έτσι την συγγραφέα: «Προσπαθώ να ζωντανέψω μια γυναίκα
διαφορετική από αυτήν που εσείς γνωρίζετε: […] στο μυθιστόρημα εσείς
θελήσατε να καλύψετε την εικόνα της. Αποκαλύπτετε τις σκέψεις της
αλλά δεν την περιγράφετε ποτέ», γράφει ο σκηνοθέτης στη Φερράντε.

Ανάμεσα στο φανταστικό και το πραγματικό

Όμως η frantumaglia, μια λέξη/έννοια, με βασικό συνθετικό το fran-
tume που σημαίνει κομματάκι, θραύσμα, «επινοήθηκε», καταρχάς, από
τη μητέρα της Φερράντε και, σύμφωνα με την ευφάνταστη εξιστόρηση
της συγγραφέα, περιγράφει κομμάτια και θρύμματα αγνώστου προ-
έλευσης τα οποία τριγυρίζουν με θόρυβο μέσα στο κεφάλι της. Κάποια
από αυτά μπορεί να εμπνεύσουν, άραγε, μια ιστορία; Την ρώτησαν σε
μια συνέντευξη, το 2015, οι ιταλοί εκδότες της. Και ναι και όχι, πιστεύει
η Φερράντε. Οι τόποι της παιδικής ηλικίας, τα μέλη της οικογένειας, οι
συμμαθητές, οι επιθετικές ή καθησυχαστικές φωνές –το σύμπαν δηλα-
δή των μυθιστορημάτων της– όταν μπουν σε μια τάξη, τότε μπορείς ν’
αρχίσεις να αφηγείσαι. Η Frantumaglia, για τον φιλόσοφο και συγγραφέα,
επίσης Ναπολιτάνο, Mario Pezzela, ανήκει σε ένα λογοτεχνικό είδος, που
ο ίδιος αποκαλεί «ψεύτικο ημερολόγιο», το οποίο δεν φιλοδοξεί να πα-
ρουσιάσει τα στοιχεία μιας αυτοβιογραφίας ως αυθεντικά, ενώ κι ο ανα-
γνώστης δεν καλείται να μαντέψει αν η ιστορία αναφέρεται στην πραγ-
ματικότητα ή είναι επινοημένη, καθώς αυτή στέκει μετέωρη ανάμεσα
στο φανταστικό και το πραγματικό. Εξάλλου η Φερράντε, σε μια διαρ-
κή διαδικασία απόκρυψης και αποκάλυψης και με τη βαθιά πεποίθη-
ση ότι οι μάσκες λειτουργούν απελευθερωτικά, καθώς για τους αν-
θρώπους που τις φορούν παύει κάθε προσπάθεια αυτολογοκρισίας, υπο-
στηρίζει ότι οι μυθιστοριογράφοι οφείλουν να είναι αφόρητα ειλικρι-
νείς και ταυτόχρονα να ενορχηστρώνουν πειστικά τις ψευτιές οι οποί-
ες θα αποκαλύπτουν τα «αληθινά ψέματά» τους. Ίσως γι’ αυτό, το λο-
γοτεχνικό ύφος της έχει χαρακτηριστεί ωμό, σχεδόν απρόσεκτο, «σαν
η ίδια να αρνείται σκόπιμα αιώνες λεπτολογίας στη γυναικεία πρόζα».
«Γράφω σαν να κομματιάζω χέλια», έχει πει.

ΣΟΦΙΑ ΞΥΓΚΑΚΗ

Η Φερράντε, με τη βαθιά πεποί-
θηση ότι οι μάσκες λειτουργούν

απελευθερωτικά, υποστηρίζει
ότι οι μυθιστοριογράφοι οφεί-
λουν να είναι αφόρητα ειλικρι-
νείς και ταυτόχρονα να ενορχη-
στρώνουν πειστικά τις ψευτιές.

Η Νάπολη
της Έλενα Φερράντε
«∆υο χρόνια πριν φύγει από το σπίτι, ο πατέρας μου είπε στη μητέρα μου ότι ήμουν πολύ άσχημη. […]
Αγαπούσα πολύ τον πατέρα μου, σ’ όλη του ζωή ήταν ευγενής άνθρωπος. Οι εκλεπτυσμένοι τρόποι του
ταίριαζαν απόλυτα με το λεπτοκαμωμένο κορμί του. […] Το πρόσωπό του είχε λεπτά χαρακτηριστικά και
τίποτα […] δεν αλλοίωνε την αρμονία. Πάντα, μου μιλούσε κεφάτος, όποια κι αν ήταν η δική του ή η δική
μου διάθεση, και δεν κλεινόταν ποτέ στο γραφείο του –μια ζωή μελετούσε– αν δεν μου εκμαίευε τουλάχι-
στον ένα χαμόγελο». Ήδη στις πρώτες σελίδες του βιβλίου δίνονται τα σημαντικά στοιχεία για την ανά-
γνωσή του: η επικείμενη φυγή του πατέρα από το σπίτι σε μια πόλη σαν την Νάπολη που, όπως περιγρά-
φεται παρακάτω, κατοικείται από πολυπληθείς οικογένειες, με άρρηκτες σχέσεις μεταξύ τους. Η κοινωνική
τους τάξη, που βέβαια δεν είναι αυτή στην οποία είχε μεγαλώσει ο πατέρας, γιατί για να επισκεφτούν τους
συγγενείς του έπρεπε να πάνε «κάτω, πολύ κάτω, στα έγκατα…», αλλά αυτή των αριστερών καθηγητών
λυκείου που κατοικούν σε ένα σπίτι γεμάτο βιβλία, σε μια μικρομεσαία γειτονιά, ψηλά. Νομίζω ότι σε
καμία πόλη, τουλάχιστον της Ιταλίας, δεν είναι τόσο κυριολεκτικά προσδιορισμένη η ταξική κατανομή όσο
στη Νάπολη: οι εύποροι ζουν επάνω, στους λόφους, οι φτωχοί και το λούμπεν προλεταριάτο κάτω, ενώ από
κάτω είναι ορατή ολόκληρη η πόλη, σε ένα μοναδικό κάδρο.

Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της
«Η απατηλή ζωή των ενηλίκων», εκδόσεις Πατάκη, 2020

η
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συγγραφέας από την αρχή μας παρουσιάζει το στόχο του: «η αποφυ-
γή, μέσα από μια αντικειμενική γνώση των διαφόρων όψεων της διέ-
νεξης του Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο, με σημείο αναφοράς
και το Κυπριακό, της μετωπικής σύγκρουσης και η ειρηνική επίλυση των
ελληνοτουρκικών διαφορών». Ακριβώς επειδή πιστεύει ότι, με βάση τα
πραγματικά δεδομένα από το διεθνές δίκαιο, τη γεωγραφία και την ιστο-
ρία, ο στόχος αυτός είναι απολύτως εφικτός, έχει το θάρρος να «πα-
ραβλέψει» – όχι να αγνοήσει – προς στιγμή τις συνεχείς, όλο και πιο
ακραίες, προκλήσεις του Ερντογάν και να παραθέσει όποια, κατά την
άποψή του, είναι η ενδεδειγμένη στάση που πρέπει να ακολουθήσει η
ελληνική πλευρά. «Το κλειδί για την ελληνική διπλωματία είναι να κά-
νει σαφή διάκριση μεταξύ (α) των ακραίων τουρκικών ενεργειών, όπως
το Μνημόνιο με τη Λιβύη, οι γεωτρήσεις στο Ανατολικό Αιγαίο και το
κύμα προσφύγων στον Έβρο και στα νησιά, και (β) των σοβαρών θέ-
σεων της Τουρκίας (που είναι περισσότερες) στα θέματα του Αιγαίου,
της Ανατολικής Μεσογείου και της Κύπρου, τα οποία συνιστούν ζωτι-
κά και νομιμοποιημένα συμφέροντά της».

Αυτή η προσέγγιση θα είναι το έδαφος όπου θα εργαστεί ο συγ-
γραφέας, θα πάρει τον αναγνώστη από το χέρι ώστε να δει το κάθε θέμα
με μάτι και της ελληνικής πλευράς αλλά και της τουρκικής. Παραθέ-
τει και αξιολογεί πώς διαμορφώθηκε ιστορικά αυτή η οπτική και πώς
τώρα, όταν γίνεται εθνοκεντρικό στερεότυπο, μας εγκλωβίζει στην ακι-
νησία ή στην επικίνδυνη αντιπαράθεση. Αυτή η προσέγγιση τον οδηγεί
στο στερεό συμπέρασμα ότι η ελληνοτουρκική διένεξη τόσο στο Αιγαίο
όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο και το Κυπριακό είναι κλασική πε-
ρίπτωση που επιδέχεται λύση «θετικού αθροίσματος» με την έννοια,
όπως σημειώνει, «ότι επιδέχεται όχι μόνο ικανοποιητικό ισομερές μοί-
ρασμα της διαφοράς αλλά και αύξηση της “πίτας” λόγω της “επίλυσης”.
Ασφάλεια και ειρήνη στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο μπορεί
να εδραιωθεί μόνο αν κερδίσουν και οι δυο πλευρές στο Αιγαίο και οι
τέσσερις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Οι διαφορές είναι πλείονες

Είναι δύσκολο, διότι το εύρος των θεμάτων είναι πολύ μεγάλο, να συ-
νοψίσει κανείς το περιεχόμενο του βιβλίου. Επιλέγουμε, λοιπόν, σημεία
του που έχουν ιδίως σήμερα, μεγάλη σημασία. Το πρώτο, είναι σχετι-
κά με τις διαφορές που η κάθε πλευρά θεωρεί ότι υπάρχουν στο Αι-
γαίο. Είναι γνωστό ότι σχεδόν όλα τα κόμματα, προεξάρχοντος του
υπουργείου Εξωτερικών, αναγνωρίζουν μόνο μια διαφορά, στην υφα-
λοκρηπίδα, που πρέπει να οριοθετηθεί. Ο συγγραφέας το καταρρίπτει
αυτό, στη βάση της διεθνούς πρακτικής ότι εφόσον τίθεται ένα θέμα από
μια πλευρά αυτό υπάρχει ανεξάρτητα από την απόρριψή του ή την επί-
λυσή του. Όπως σημειώνει ο συγγραφέας «η στάση αυτή παρουσιάζει

την Ελλάδα μη εποικοδομητική διεθνώς και καθιστά την ειρηνική επί-
λυση των διαφορών του Αιγαίου δυσκολότερη. Οι διαφορές είναι πλεί-
ονες». Αναφέρει και τη διατύπωση του Χρ. Ροζάκη, του πλέον έγκυ-
ρου Έλληνα νομικού διεθνολόγου: «δεν νοείται η απόρριψη από ελλη-
νικής πλευράς μιας διαφοράς ως μη υπάρχουσας, τη στιγμή που την εγεί-
ρει η άλλη πλευρά». Η θέση αυτή, όπως σημειώνει, «(α) αποπροσα-
νατολίζει το ελληνικό κοινό (που δεν γνωρίζει διεθνές δίκαιο) και του
δημιουργούνται ανέφικτες και υπέρμετρες προσδοκίες, καθιστώντας έτσι
την ειρηνική επίλυση και τον τελικό συμβιβασμό άπιαστο όνειρο, με, εν
τέλει, το φόβο του πολιτικού κόστους να καθορίζει την ελληνική στά-
ση στο Αιγαίο, και (β) οδηγούν την Τουρκία στο να σκληραίνει τη θέση
της σε όλες τις διαφορές του Αιγαίου, π.χ. σε ό,τι αφορά τον αριθμό
των υπερπτήσεων, τις “γκρίζες ζώνες”, την εμμονή στα 6 μίλια, τη στρα-
τικοποίηση και τη μη αποδοχή καμίας, ούτε μερικής, αλλαγής, κλπ».

Ο τρόπος επίλυσης της διένεξης

Το δεύτερο, είναι ο τρόπος επίλυσης της διένεξης, ο οποίος διαμορ-
φώνει και τις δυο ιστορικές τάσεις της ελληνικής πολιτικής. Είναι η
«απορριπτική» και η «εποικοδομητική» των οποίων ο απόηχος έφθα-
σε μέχρι το ελληνικό κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση για τις Συμφωνίες
με Αίγυπτο και Ιταλία και πολύ περισσότερο σε αναλύσεις στον Τύπο.
Εφόσον το υπάρχον καθεστώς στο Αιγαίο, υποστηρίζει η απορριπτική,
είναι υπέρ της Ελλάδας γιατί ν’ αλλάξει; Γιατί, επομένως, προσφυγή
στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο; Πρόκειται για οπτική όχι μόνο αντιπαραγω-
γική που δημιουργεί συνεχή ένταση στο Αιγαίο αλλά και μυωπική. Η
ανάλυση αυτή στηρίζεται σε νομικά επιχειρήματα και διεθνή νομολο-
γία.

Το τρίτο θέμα όπου επικεντρώνει είναι το Κυπριακό και η πολιτική
για τους υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο. Το θεωρεί «κλει-
δί για μια λύση θετικού αθροίσματος, στη διένεξη του Ανατολικού Αι-
γαίου, με τέσσερις κερδισμένους - νικητές». Απ’ αυτή την άποψη ασκεί
αυστηρή κριτική στον πρόεδρο Αναστασιάδη που απέρριψε την πρό-
ταση Γκουτιέρες στο Κρανς Μοντανά, ενώ όλοι οι άλλοι την είχαν απο-
δεχθεί, παρά και την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να τον μεταπεί-
σει. Όσον αφορά τον East Med, πέρα από τα οικονομικά - τεχνικά πε-
ριβαλλοντικά προβλήματα, για την Τουρκία είναι ο αψευδής μάρτυρας
της προσπάθειας περικύκλωσής της.

Το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου αναζητά πιθανές λύσεις. Είναι αι-
σιόδοξο διότι στηρίζεται στην εδραία πεποίθησή του ότι η διένεξη τόσο
στο Αιγαίο, ιδίως μάλιστα, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην
Κύπρο επιλύεται στη βάση του «θετικού αθροίσματος». Το κλειδί για
τους μεν Έλληνες είναι «να ξεχάσουν μια για πάντα τη γνωστή στρε-
βλή άποψη ότι «το Αιγαίο είναι ελληνική θάλασσα» ή «ελληνική λίμνη»,
γιατί απλούστατα δεν είναι ούτε μπορεί ποτέ να γίνει». Και επίσης,
«η Ελλάδα να μην επιδιώκει – ή για την ακρίβεια να μην δίνει την εν-
τύπωση ότι επιδιώκει – να απλωθεί μέχρι τη μακρινή Ανατολική Με-
σόγειο με εφαλτήριο το μικροσκοπικό Καστελόριζο σε απόσταση ανα-
πνοής από τα τουρκικά παράλια». Το κλειδί για τους Τούρκους είναι
να μην επιμένουν ότι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου δεν δίνουν δι-
καιώματα στην Ελλάδα γιατί αποτελούν γεωλογική προέκταση της Ανα-
τολίας και τους απειλεί. Επίσης να μην υπονοούν ότι, επειδή διαθέτουν
τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο (πράγμα συζη-
τήσιμο, γιατί και η Αίγυπτος διαθέτει μεγάλη ακτογραμμή στη Μεσό-
γειο), θα πρέπει να εξασφαλίσουν τη μερίδα του λέοντος στην περιο-
χή αυτή».

ΠΑΥΛΟΣ ΚΛΑΥ∆ΙΑΝΟΣ

Ασφάλεια και ειρήνη
στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο
μπορεί να εδραιωθεί
μόνο αν κερδίσουν και
οι δυο πλευρές στο Αι-
γαίο και οι τέσσερις
στην Ανατολική Μεσό-
γειο.

Η ειρήνη, στόχος
απολύτως εφικτός
Οποιαδήποτε στιγμή αυτό το βιβλίο θα ήταν πολύ χρήσιμο για να ξεκλειδώσει ένα εξαιρετικά σύνθετο και
«εθνικά φορτισμένο» ζήτημα όπως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αυτή την περίοδο, όμως, είναι πράγματι
ένας αξιόπιστος πλοηγός για να κατανοήσεις όσα συμβαίνουν, τις αιτίες που τα προκαλούν, τους στόχους
των δύο πλευρών και ταυτόχρονα να διακρίνεις το νήμα προς την αποκλιμάκωση και πιθανή επίλυση της
διένεξης.
Η επιλογή του να αναπτύξει το θέμα του με ερωτήσεις που απαντά, όπως και η παρουσίαση ενοτήτων θε-
μάτων, το κάνουν εύχρηστο, ένα είδος «λεξικού» των πτυχών της διένεξης όπου μπορούμε κάθε στιγμή να
προσφεύγουμε και να προφυλαχθούμε από τους τόνους προπαγάνδας που περικυκλώνει ένα θέμα, πάντα,
βέβαια, για «εθνωφελή σκοπό». Ο Αλέξης Ηρακλείδης, όχι μόνο γνωρίζει σε βάθος το θέμα του, αλλά σ’
όλη την πλούσια επιστημονική διαδρομή του δεν δίστασε να αντιπαρατεθεί, πάντα με ισχυρά επιστημονικά
επιχειρήματα, στην κυρίαρχη εθνοκεντρική άποψη. Έτσι μπόρεσε να φέρει στην επιφάνεια αλήθειες που
δύσκολα μπορείς να απορρίψεις. Να καταλάβουμε γιατί η μια πλευρά λέει ή πιστεύει αυτό και η άλλη
εκείνο.

Αλέξης Ηρακλείδης «Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος.
50+1 όψεις των ελληνοτουρκικών διενέξεων», Θεμέλιο, 2020
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η εποχήτων βιβλίων8

ασικό θέμα της ιστορίας του Φλωμπέρ είναι η μοιχεία. Ο γάμος και η
μοιχεία κυριάρχησαν θεματικά στη διαμόρφωση του δυτικού μυθι-
στορήματος. Πάντως η ιστορία της Έμμας Μποβαρύ παραμένει η πιο
διάσημη μοιχεία στη λογοτεχνία.

Ο Φλωμπέρ ξεχωρίζει με τον τρόπο που χτίζει τις μικρές αφηγήσεις
του, με τον τρόπο που αλλάζει συνεχώς οπτική γωνία, με το μαύρο χι-
ούμορ, τις υπόγειες σαρκαστικές ανατροπές και φυσικά με το μονα-
δικό τρόπο που αφηγείται σε τρίτο πρόσωπο.

Ο Γκυστάβ Φλωμπέρ γεννήθηκε το 1821 στη Ρουέν, ο πατέρας του
ήταν χειρούργος όμως ο γιος αποφάσισε από νωρίς να ασχοληθεί με
το γράψιμο. Έζησε στη Νορμανδία, ταξίδεψε στο Παρίσι, στην Αίγυ-
πτο, στη Μέση Ανατολή και στη Μεσόγειο. ∆εν παντρεύτηκε ποτέ και
παρέμεινε κοντά στη μητέρα του. ∆ιατηρούσε μια μακροχρόνια σχέ-
ση με την Λουίζ Κολέτ, έντεκα χρόνια μεγαλύτερή του και επίσης συγ-
γραφέα, η οποία και διέσωσε τα εξαιρετικά του γράμματα.

Η «Μαντάμ Μποβαρύ» γράφτηκε μετά τον «Πειρασμό του Αγίου
Αντωνίου». Ο άγριος εξωτισμός του και ο βαρύγδουπος λυρισμός ανάγ-
κασαν τους φίλους του συγγραφέα, στους οποίους επί τέσσερις μέρες
διάβαζε το χειρόγραφό του, να του προτείνουν να στραφεί σε πιο κα-
θημερινά θέματα. Έγραψε τη Μαντάμ Μποβαρύ ανάμεσα στο 1851 και
το 1856. Ζορίστηκε, απομονώθηκε, σε έξι μήνες έβγαλε μόνον 25 σε-
λίδες. Υπέφερε μαζί με τους ήρωές του. Όταν στο φινάλε η Έμμα δη-
λητηριάζεται, εκείνος υπέφερε από στομαχόπονους, ομολογώντας ότι
σιχάθηκε τους αστούς χαρακτήρες του που τον κρατούσαν κλεισμένο
στον κόσμο που εκείνος άλλωστε είχε επιλέξει.

Ο Φλωμπέρ γεννήθηκε στην αυγή της βιομηχανικής εποχής. Πίστευε
ότι η λογοτεχνία μπορούσε να βοηθήσει στη γνώση του ανθρώπου όπως
οι φυσικές, οι οικονομικές και άλλες επιστήμες. Είναι η εποχή του ∆αρ-
βίνου της Καταγωγής των Ειδών και άλλων ιδεών. Όταν ο Φλωμπέρ
αναλαμβάνει να γράψει την Μαντάμ Μποβαρύ, το Κομμουνιστικό Μα-
νιφέστο είχε ήδη δημοσιευτεί. «Πριν απ’ όλα βρισκόμαστε σε έναν ιστο-
ρικό αιώνα», γράφει.

Ένας δυστυχισμένος γάμος

Στη Μαντάμ Μποβαρύ περιγράφει τη μελαγχολική ιστορία ενός δυ-
στυχισμένου γάμου ανάμεσα στον αγροτικό γιατρό Σαρλ Μποβαρύ και
την σύζυγό του, την Έμμα. Ο γιατρός Σαρλ εργαζόταν σε ένα μικρό
τόπο, στο Τοστ. Ένα βράδυ τον καλούν στο αγρόκτημα του κυρίου Ρουό,
όπου ο Σαρλ ξεχώρισε την όμορφη κόρη του. Εκείνη βαριόταν στο αγρό-
κτημα με τις αυξημένες ευθύνες. Ο Σαρλ θα αρχίσει τις τακτικές επι-
σκέψεις και, όταν θα χηρέψει, θα της κάνει πρόταση γάμου.

Ατάραχος και βραδύνους ο Σαρλ, ολοζώντανη και συναισθηματική
η Έμμα. Τα διαβάσματά της, με ιστορικά και λογοτεχνικά μυθιστο-
ρήματα, τροφοδοτούν μέσα της ένα πάθος για ζωή γεμάτη επιθυμίες.
Όμως ο κόσμος γύρω της στο Τοστ και αργότερα στη Γιονβίλ πολύ λίγα
έχουν να της προσφέρουν. Είναι πια η κυρία ενός άλλου, χάνει την ατο-
μική της ταυτότητα.

Η ‘Εμμα πλήττει, πλήττει αδιάκοπα. Όταν βρεθεί στον πύργο ενός
αριστοκράτη μένει έκθαμβη και ονειροπολεί τη λαμπερή εκείνη βρα-
διά. Η Έμμα όχι μόνον βαριέται αλλά και υποφέρει σωματικά. Όταν,
με συμβουλή του γιατρού καταφεύγει στη κοντινή Γιονβίλ, αισθάνε-
ται αισιόδοξη. Εκεί ο φαρμακοποιός Ομέ και ο φοιτητής Λεόν θα παί-
ξουν βασικό ρόλο στη ζωή της. Εδώ θα γεννήσει κι ένα κορίτσι. Στο
σπίτι της συχνάζει ο Λεόν που φανερά την επιθυμεί και αυτό την συν-
ταράζει.

Μετά το ανούσιο φλερτ με τον Λεόν, θα πέσει θύμα του γόητα Ρο-
δόλφου Μπουλανζέ του οποίου ο πομπώδης λόγος και ο θεατρινισμός
κατορθώνουν άμεσα να πετύχουν το στόχο του. Αναμφίβολα ο Ροδόλφος
για την Έμμα δεν είναι παρά μια ενσάρκωση των ρομαντικών φαν-
τασιώσεών της, ένας χαρακτήρας που έβγαινε από τις αφηγήσεις με
τις οποίες ταυτιζόταν. Τον παροτρύνει να βρει μια λύση για τη σχέση
τους. Όμως ο Ροδόλφος, αντιλαμβανόμενος την υστερία της, φεύγει ενώ

εκείνη καταρρέει και ανεβάζει για μέρες πυρετό.
Αναρρώνοντας βρίσκει πιο άρρωστη την πραγματικότητα. Τα χρέη

της είναι πολλά και ο Σαρλ καταφεύγει στην τοκογλυφία. Όταν θα ξα-
ναβρεί τον Λεόν θα απαιτεί συνεχώς από τον πτυχιούχο δικηγόρο, όχι
μόνον ερωτικά αλλά και οικονομικά, κάτι πέρα από τις δυνάμεις του.
Τελικά αυτός παντρεύεται μιαν άλλη.

Η μονοτονία της απιστίας

Στο τρίτο μέρος του βιβλίου, ο Φλωμπέρ γίνεται πιο τολμηρός: η ερω-
τική σκηνή με τον Λεόν μέσα στην άμαξα, όπως αποτυπώνεται στην
αγωνία του αμαξά και την εξοντωτική κούρσα, είναι έξοχη. Αυτή η σκη-
νή λογοκρίθηκε και χρησιμοποιήθηκε στη δίκη του βιβλίου. ∆εν εξόρ-
γιζε η σεξουαλικότητα αλλά το γεγονός ότι η Έμμα πουθενά δεν εκ-
φράζει μεταμέλεια ή ντροπή για την απιστία της. Αυτό που την οδη-
γεί στην αυτοκτονία είναι η οικονομική κατάρρευση, οι υπερχρεωμέ-
νες πιστωτικές κάρτες της. Να ένα ακόμη στοιχείο σύγχρονο. Και κάτι
διαχρονικό: η απιστία είναι το ίδιο μονότονη όσο κι ο γάμος που απει-
λείται. «Η Έμμα ξανάβρισκε στη μοιχεία όλες τις ανίες του έρωτα».

Τα χρέη την αναγκάζουν να πουλήσει τα πάντα. Ρακένδυτη, κλει-
σμένη, σε πυρετική κατάσταση, αρνιόταν να μιλήσει. Έρχεται η κα-
τάσχεση, οι εξευτελιστικές της προσπάθειες να βρει δανεικά χωρίς αν-
ταπόκριση. Θα αυτοκτονήσει. Το βασανιστικό ξεψύχισμα, εμπεδώνει
την άποψη ότι η ιστορία της Μαντάμ Μποβαρύ είναι το τελευταίο μυ-
θιστόρημα που θα αποκαλούσαμε μια ρομαντική ερωτική ιστορία. Άφη-
νε τους άλλους στη μέτρια ζωή τους, απαλλασσόταν από το φρικτό κυ-
νισμό που τον συνάντησε ακόμα και σε όσους είχε ερωτευτεί. Ήταν μό-
λις είκοσι έξι χρονών.

Η «Μαντάμ Μποβαρύ» είναι μια ιστορία που σου αφήνει μια πι-
κρή γεύση, θα προτιμούσες να είχε σωθεί αυτή η άπληστη και ανικα-
νοποίητη γυναίκα. Όμως η ιστορία του Φλωμπέρ μας εισάγει τον επό-
μενο αιώνα του μυθιστορήματος γιατί αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά
της καθημερινότητας και των μικρών ηρώων θα κυριαρχήσουν στη μον-
τέρνα γραφή όπου το γέλιο, η ειρωνεία και ο φόβος θα συντρέχουν τις
ζωές των ανθρώπων. Μια ηρωίδα που φοβήθηκε μην δεν αγαπηθεί, που
δεν είχε τις αντοχές να αντισταθεί στις απαιτήσεις της εποχής της, που
έπληττε η ίδια αλλά δεν άφησε ποτέ τον αναγνώστη να πλήξει.

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑ∆ΗΣ

Το τελευταίο μυθιστόρημα που θα
αποκαλούσαμε μια ρομαντική ερω-
τική ιστορία. Η Μαντάμ Μποβαρύ
άφηνε τους άλλους στη μέτρια ζωή

τους, απαλλασσό-
ταν από το φρικτό
κυνισμό που τον
συνάντησε ακόμα
και σε όσους είχε
ερωτευτεί. Ήταν
μόλις είκοσι έξι
χρονών.

Gustave Flaubert, «Μαντάμ Μποβαρύ»,
μετάφραση: Μπάμπης Λυκούδης, εκδόσεις Εξάντας, 1989
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Η μοιχεία
και οι ανίες του έρωτα
Το 1857 η «Μαντάμ Μποβαρύ» διώκεται για προσβολή
της δημόσιας ηθικής. Τελικά το μυθιστόρημα αθωώνεται
και γνωρίζει μεγάλη αναγνωστική επιτυχία. Αλίμονο
για τους φύλακες των ηθών: η «Μαντάμ Μποβαρύ»
παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά κείμενα της
γαλλικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Λίγα χρόνια μετά το θάνατο του μεγάλου ρεαλιστή
Μπαλζάκ, η «Μαντάμ Μποβαρύ» προσπάθησε να
αποτινάξει τα δεσμά του ασφυκτικού ρεαλισμού,
διατηρώντας όμως τα βασικά χαρακτηριστικά του. Ο
Ντανίλο Κις γράφει: «Με τον Φλωμπέρ αρχίζει η εποχή

της «παρακμής»... Η λογοτεχνία της «παρακμής» που
γεννήθηκε μαζί του εξακολούθησε να υπάρχει, ιδού,
από τον Φλωμπέρ μέσω του Τζόυς, έως τις μέρες μας»
(Homo poeticus, Scripta, 2011). H “Μαντάμ Μποβαρύ”
γίνεται προάγγελος των μοντερνιστών, του Τόμας Μαν,
της Βιρτζίνια Γουλφ, του Μαρσέλ Προυστ αλλά και
μιας ολόκληρης παράδοσης της σύγχρονης γαλλικής
λογοτεχνίας, ενώ η επιρροή της συναντάται σε άπειρα
έργα νεοτέρων όπως του Τζούλιαν Μπαρνς, του Μάριο
Βάργκας Γιόσα, του Ναμπόκοφ.
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