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Αληθομανές Χαλκείον
Η ποιητική ενός πεζογράφου
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Μουσικήν ποιεί και εργάζου

Πύργος, Πάσχα 1976 (Φωτ. Η. X. Παπαδημητρακόπουλου).

ΙΙρο^ωπική μαρτυρία

Κατ’ αρχήν μια αποσαφήνιση: Τα όσα θ’ ακούσετε απόψε δεν 
έχουν την παραμικρή αξίωση αντικειμενικού κύρους. Δεν είναι 
τίποτε παραπάνω από προσωπική μαρτυρία. Τούτο σημαίνει ότι 
στο εργαστήρι του μυθιστοριογράφου, όπου φιλοδοξώ να σας 
ξεναγήσω, δε θα συναντήσετε κοινούς τρόπους, οι οποίοι είναι 
υποχρεωτικοί ή έχουν έστω ευρύτερη αποδοχή και εφαρμογή στη 
συντεχνία. Διότι, απλούστατα, κοινοί τρόποι δεν υπάρχουν. 
Κάθε συγγραφέας διαμορφώνει, μάλλον βαθμιαία, μέσα από 
την προσωπική του πείρα, ένα δικό του σύστημα δουλειάς -  το 
σύστημα εκείνο που, κατά την ιδιοσυγκρασία του, έχει πεισθεί 
ότι τον εξυπηρετεί αποδοτικότερα.

Ας δούμε, λόγου χάρη, κάτι το στοιχειώδες: τη φυσική στάση 
του μυθιστοριογράφου την ώρα της δουλειάς. Γνωρίζουμε, ότι ο

Η ομιλία αυτή διαβάστηκε, λόγω εκτάσεως κατά τα δύο τρίτα, στο 
Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν στις 26 Φεβρουάριου 1991, στη σειρά «Οι 
πεζογράφοι για την πεζογραφία». Γράφηκε με βάση τις σημειώσεις για 
ένα σεμινάριο, που οργάνωσε η καθ. Αικατερίνη Κουμαριανού, στο 
Institut Neohellenique του Πανεπιστημίου της Σορβόνης (Paris IV), στις 
5 Δεκεμβρίου 1980.

του Αλέξανδρου Κοτζιά
\

)

Βίκτωρ Ουγκό έγραφε όρθιος στηρίζοντας το χαρτί και την πένα 
-από φτερό χήνας, τότε- σ’ένα αναλόγιο. Όρθιος φαίνεται ότι 
χτυπούσε τη γραφομηχανή του μερικές ώρες κάθε μέρα και ο Χε- 
μινγουέι. Ο Τουργκένιεφ πάλι δεν μπορούσε να εργαστεί αν δεν 
είχε τα πόδια του μέσα σε μια λεκάνη με ζεστό νερό και το γρα
φείο του μπροστά στο παράθυρο -ο  συνδυασμός τον βοηθούσε 
να αυτοσυγκεντρώνεται αλλά και να μη χάνει την επαφή του με 
τον έξω κόσμο. Όσο για τον Αλέξανδρο Δου μά τον πρεσβύτερο, 
αυτός έγραφε, ή μάλλον υπαγόρευε, μέσα από την μπανιέρα του. 
Και ο ΜαρσέλΠρουστ, με την επισφαλή υγεία, δούλευε κουκου
λωμένος στο κρεβάτι στην ερμητικά κλειστή και ηχομονωμένη 
κρεβατοκάμαρά του.

χειμαρρωδώς ή στάγδην

Ας δούμε όμως και το πολύ ουσιαστικότερο -  τη μέθοδο εργα
σίας. Ο Φλωμπέρ, συγκέντρωνε το υλικό του σταγόνα σταγόνα, 
μελετούσε, ερευνούσε, έγραφε και ξανάγραφε, διόρθωνε, ξό
δευε ώρες ατέλειωτες για να βάλει ή για να βγάλει ένα κόμμα. 
Πριν αρχίσει τη Σαλαμπό έγινε σοφός αρχαιολόγος, για να γρά- g 
ψει τον Πειρασμό τον Αγίου Αντωνίου έμαθε περισσότερα από
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τους θεολόγους, και για να συμπληρώσει λίγες ιατρικές αράδες 
στην Αισθηματική Αγωγή παρακολούθησε στο Πανεπιστήμιο 
σαν φοιτητής μαθήματα. Αντίθετα ο Ντοστογιέφσκη, όπως έχει 
αφηγηθεί ο ίδιος, διαμόρφωνε πρώτα ολόκληρο το μυθιστόρημα 
μέσα στο κεφάλι του και κατόπιν το έγραφε, τρόπος του λέγειν, 
μονοκοπανιά. Κάτι ανάλογο θα συνέβαινε και με τον Σταντάλ, 
αφού Το Κόκκινο και το Μαύρο, έργο εκατοντάδων σελίδων, 
ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες εβδομάδες στη διάρκεια ενός ταξι
διού.

γραφική ύλη και σύστημα

Όσο τα παραδείγματα περισσότερα, τόσο πολλαπλασιάζον- 
ται οι ιδιοτυπίες -κάθε πεζογράφος αναπτύσσει το δικό του 
τρόπο εργασίας, σε σημείο ώστε, με μια δόση υπερβολής, θα μπο
ρούσε να υποστηρίξει κανείς, ότι τα μόνα κοινά στοιχεία που 
προκύπτουν από την εξέταση είναι πως όλοι:

* χρησιμοποιούν για να γράψουν το κείμενό τους κάποια γρα
φική ύλη,

* διαμορφώνουν κάποιο προσωπικό σύστημα δουλειάς.
Τούτο το δεύτερο έχει σημασία βαρύνουσα. Ό πως βαρύ-

νουσα σημασία έχει και το ότι όλοι οι συγγραφείς που αναφέρθη
καν ήσαν επαγγελματίες αφοσιωμένοι στην τέχνη τους ψυχή τε 
και σώματι -  ερασιτεχνισμός και τέχνη είναι ασύμβατα.

χωρίς πολλαπλές θυσίες, δηλαδή χωρίς δουλειά, δε γίνεται τίπο
τα. Και εννοώ τρομακτική δουλειά -  εμφανή ή αφανή, εξωτε
ρική ή εσωτερική, μακρόσυρτη ή συμπυκνωμένη εν χρόνω ή και 
όλα μαζί. Και ο πιο προικισμένος μυθιστοριογράφος δουλεύει 
ταπεινά σαν μάστορας στο χαλκείο του, αφού τα αιθέρια δη
μιουργήματα του πνεύματος απαιτούν δεινό χαμαλίκι για να 
πλαστουργηθούν. Σκληρά παλεύεις με την ύλη -κάπω ς σαν να 
πελεκάς την πέτρα ή σαν να ζυμώνεις τη λάσπη -  ώσπου να μετα
μορφωθεί η καλλιτεχνικά αδρανής γλώσσα της επικοινωνίας σε 
λόγο.

Πλούτος και πενία

Ο πεζογράφος, λοιπόν, είναι το πιο πλούσιο και συνάμα το πιο 
φτωχό πλάσμα της οικουμένης. Τ’ αμύθηταπλούτη του τον κατα
κλύζουν τις ώρες της μανικής προσήλωσης στο έργο του. Γνωρί
ζει τότε μία ανεκλάλητη πληρότητα που δε συμπίπτει αναγκα
στικά με το χρόνο και με την ίδια την πράξη της γραφής. Σε επι
σκέπτεται οπουδήποτε και οποτεδήποτε, εν εγρηγόρσει ή εν 
ύπνω, εν κινήσει ή εν ρέμβη και ακινησία, εν νηφαλιότητι ή εν 
μέθη -  ακόμη και υπό τις πιο απροσδόκητες ή δυσμενείς συνθή
κες,

.. .μες σ ’ όλη του την ταραχή και το κακό 
επίμονα κι η ποιητική ιδέα πάει κι έρχεται 

μαρτυρεί ο Αλεξανδρινός.

ώρες ή χρόνια ξεραΐλας

Όμως, τις ώρες της πλησμονής, που με κανένα αγαθό του κό
σμου τούτου δεν τις αλλάζει ο ποιητής-συγγραφέας, τις ακολου
θούν ώρες αυχμηρές, ώρες -κάποτε χρόνια- ξεραΐλας, κενού 
και απόγνωσης. Και τότε ο πεζογράφος μας νιώθει ο έσχατοςτων 
ανθρώπων στην απέραντη φτώχια του, άχρηστος και αζήτητος.

Ευνόητο πως η ζοφερή αυτή κατάσταση κατατρύχει τον συγ
γραφέα ιδιαίτερα μόλις ο μοναδικός προορισμός του έχει περα- 
τωθεί. Παρέδωσε στο τυπογραφείο το βιβλίο, που, όσο διά
στημα το δούλευε, του στράγγιζε μέρα νύχτα κάθε πνευματική, 
ψυχική και σωματική ικμάδα. Τώρα, λοιπόν, που ακόμη δεν έχει 
ξεκινήσει το επόμενο κείμενο, ο τέως ζάπλουτος πεζογράφος 
μας είναι πέρα για πέρα άδειος -  πένης.

Δεν είναι υπερβολή αν ειπωθεί πως κάτω από κάθε νέο τίτλο, 
μέσα στις φρεσκοτυπωμένες σελίδες, βρίσκεται θαμμένο ένα 
κομμάτι από τον εαυτό σου.

Ο μικρός θεός

Ας παρακάμψουμε προς στιγμήν αυτή τη φάση του κενού ή της 
αναμονής κατά την οποία, μέσα από βαθμιαίες και αδιόρατες 
διεργασίες, εκκολάπτεται το μελλογέννητο βιβλίο. Ας δούμετον 
πεζογράφο έτοιμο ν’ αφοσιωθεί πάλι στη δουλειά του, με την 
πένα στο χέρι μπροστά σε μία στοίβα άγραφο χαρτί.

πλήρης άγνοια

Τα συναισθήματα που τον κατέχουν είναι ο τρόμος ή / και η 
αμηχανία. Είναι ελεύθερος να γράψει ό,τι θέλει, ν’ ακολουθήσει 
όποια κατεύθυνση θέλει, διαπλέκοντας ή ανατρέποντας καθ’ 
οδόν τα πάντα όπου θέλει και όπως θέλει -  ένας μικρός^θεός. 
Φυσικά, όπως σε όλες τις περιπτώσεις έτσι κι εδώ, αυτή η ελευθε
ρία είναι τρομερή. Ό ταν μάλιστα συνυπάρχει, καθώς διαπι-

Δωρεά και μόχθος
%

Παρακαλώ να συγχωρήσετε την αυθάδειά μου: να αναφέρομαι, 
εμπρός στο κατώφλι του δικού μου χαλκείου, σε τόσο μεγάλα 
ονόματα. Όμως, πληροφοριακά στοιχεία για τους μεγάλους εί
ναι συνήθως προσιτά. Αλλά και πειστικά. Και, τέλος πάντων, ας 
εξηγηθούμε: η ομιλία αυτή, αν και προσωπική μαρτυρία, δεν 
αποβλέπει στο να σας καταστήσει κοινωνούς προσωπικών μου 
ζητημάτων. Ελπίζω ότι παρακολουθώντας τη λειτουργία μιας 
συγγραφικής κουζίνας -έστω της δικιάς μου κουζίνας, εφόσον 
αυτήν γνωρίζω- θα συναντήσετε εκεί κάποια πράγματα γενι
κότερης σημασίας. Ανάμεσα σε άλλα και τούτον τον κατ’ εμέ 
απαράβατο κανόνα: Ένα μυθιστόρημα είναι καρπός:

* συγγραφικής βούλησης ιδιαζόντως ισχυρής,
* αυτοπειθαρχίας αδυσώπητης,
* δουλειάς μεθοδικής και σκληρής.

Με άλλα λόγια, απορρίπτω διαρρήδην τα διάφορα νεφελώματα 
περί οίστρου ή επιφοίτησης ή πηγαίου ταλέντου αναβρύζοντος
-  μυθολογίες της συλλογικής φαντασίας ασύστατες, που θέλουν 
τη ζωή του πεζογράφου ένα αμέριμνο, δημιουργικό πανηγύρι.

Το ταλέντο, η επιφοίτηση, ο οίστρος ή όπως αλλιώς και αν το 
ονομάσουμε, αποτελεί φυσικά την προϋπόθεση. Χωρίς αυτή την 
κλίση, τη μυστηριώδη δωρεά -κάποιοι θα την αποκαλούσαν 
κλήση- μια ζωή να σκοτώνεσαι στη μελέτη, στην έρευνα, στο 
γράψιμο, δεν πρόκειται να πετύχειςτίποτα. Πολλοί είναι εκείνοι 
που χάνονται, αλίμονο, σ’ αυτόν τον εκ προοιμίου χαμένο αγώ
να. Η Τέχνη -μ α ς το έδειξε αυτό συγκλονιστικά ο Τόμας Μ αν- 
είναι και ανθρωποφάγος. Οι υπώρειες του Παρνασσού -α κ ρ ι
βώς κάτω από το πρώτο σκαλί-  είναι σπαρμένες πτώματα.

σαν μάστορας

Τοπρόβληματου πεζογράφου αρχίζει από τη δωρεά και πέρα. 
Ας μη λησμονούμε την παραβολή των ταλάντων -  με δωρεά αλλά
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στώνει εκείνη την ώρα ο πολύπειρος μάστορής μας, με πλήρη αναμονής και να εξετάσουμε κάπως διεξοδικότερα τις αδιόρα-
άγνοια της πεζογραφικής τέχνης. τες διεργασίες που προπαρασκευάζουν ένα μυθιστόρημα.

ποίηση καί κατασκευή

Το επαναλαμβάνω: δε μιλώ για νεοσσό. Σε παλαίμαχο αναφέ- 
ρομαι. Στον δόκιμο, τον καταξιωμένο, καθώς συνηθίζουμε να 
λέμε, πεζογράφο, που, κάθε φορά μπροστά στη στοίβα του λευ
κού χαρτιού, πανικόβλητος αντιλαμβάνεται ότι ουσιαστικά δε 
γνωρίζει τίποτε από την τέχνη του · ή, πιο σωστά, όσα και αν γνω
ρίζει, εκείνες τις ώρες του είναι άχρηστα και επιβλαβή.

Για να κατορθώσει να μεταμορφώσει το άγραφο χαρτί σε ένα 
ακόμη πεζογράφημα, οφείλει ν’ ανακαλύψει τα πάντα εξ αρχής, 
πάλι ψηλαφητά, βήμα βήμα -  εάν θέλει, βέβαια, να παραμείνει 
ποιητής, να μην περιπέσει στην κατηγορία των κατασκευαστών.

Τούτη η διάκριση ανάμεσα στο ποιώ και στο, τελείως άλλης 
τάξεως, κατασκευάζω είναι ο ισόβιος εφιάλτης του πεζογρά
φου. Οσεσδήποτεδάφνεςκαιανστολίζουντηνκεφαλήτου, μέσα 
του γνωρίζει και αναγνωρίζει το βάραθρο που χωρίζει τις δύο 
ποιότητες· και τρέμει το ανεπίγνωστο ολίσθημα προς τη δεύτε- 
ρη.

κατά παραγγελίαν αριστουργήματα

Θεμελιώδης η διάκριση, αν και εξωτερικά δε συλλαμβάνεται 
εύκολα. Ένας συγγραφέας, που έχει πείρα, που κατέχει την τε
χνική της δουλειάς του, μπορεί και υπό αυστηρότατες συμβατι
κές ρήτρες να περατώσει σε τακτό χρονικό διάστημα τη συγ
γραφή μυθιστορήματος ή άλλου εκτενούς πεζογραφήματος με 
προδιαγραφές συμπεφωνημένες. Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο 
καρπός αυτού του επαγγελματικού καταναγκασμού να είναι όχι 
κατασκευή αλλά αυθεντική ποίηση -  κάποτε και πολύ μεγάλη 
ποίηση.

Το επιβεβαιώνει αυτό η πρακτική των περιοδικών τευχών, 
που τον περασμένο αιώνα, στην εκρηκτική άνθιση του ευρωπαϊ
κού μυθιστορήματος, πρόσφερε σε μηνιαίες ή άλλες ταχτικές συ
νέχειες αληθινά αριστουργήματα, όπως το Vanity Fair, ας πού
με. Οι προδιαγραφές του εκδότη ήταν συχνά καταδυναστευτι- 
κές, όμως τις αποδέχονταν και τις τηρούσαν ακόμη και οι κολοσ
σοί -  ο Θάκερεϋ, ο Μπαλζάκ, ο Ντίκενςή οΝτοστογιέφσκη. Ή 
ταν η δημιουργική πλησμονή τους τόση ώστε ανταποκρίνονταν. 
Με τη βοήθεια, ασφαλώς, και του γνωστού μας: το αγώγι ξυ
πνάει τον αγωγιάτη.

Εν παρενθέσει ας αναλογιστούμε πως χωρίς εκείνο το δυ
σοίωνο πουγγίον ο ετοιμοθάνατος κύριος Μότσαρτ δε θα είχε 
χαρίσει στην ανθρωπότητα το κύκνειο και ημιτελές Requiem, 
έργο 626. Για να μην αναφερθούμε στα υπόλοιπα -  ζωγραφική, 
αρχιτεκτονική, δράμα, κτλ. κτλ., περίπου στο σύνολο της μικρής 
και μεγάλης Τέχνης -  που μόνον κατά παραγγελίαν ποιούνται. 
Πρόβλημα πολύπλευρο και πολύπλοκο, όχι του παρόντος.

Περιοριζόμαστε, λοιπόν, στους τεχνίτες του μυθιστορήματος 
και διαπιστώνουμε ότι άλλοι, εξ ίσου κολοσσοί, όπωςη Τζέιν Ω- 
στην, ο Τολστόη, ο Φλωμπέρ, η Βιρτζίνια Γουλφ, ο Κάφκα, δε 
φαίνεται πως είχαν τη συγγραφική ιδιοσυγκρασία, για να επω
μιστούν υποχρεώσεις ανάλογες των ομοτέχνων τους που προα- 
ναφέρθηκαν -και δεν ξέρουμε αν, έχοντας αποδεχτεί τέτοια δέ
σμευση , θα τα ’βγαζαν πέρα.

Κάτι σε όλα τούτα δε συμβιβάζεται με την απέραντη ελευθερία 
του ανθρώπου, που, μπροστά στο στοιβαγμένο λευκό χαρτί, 
κρατάει την πένα του έτοιμος. Αξίζει να επιστρέψουμε στη φάση

Κόκκος σινάπεως
\ ·

Στη συγγραφική περίπτωση που αναφερόμαστε και το πιο εκτε
νές βιβλίο ξεκινάει απαρέγκλιτα από ένα απειροελάχιστο πυ
ρήνα -  μία εικόνα, μία σκέψη, μία απροσδιόριστη μάλλον διά
θεση:

* Κάποιος σκληρός και ατρόμητος άνθρωπος πείθεται ότι, 
όπως και αν εξελιχθούν τα πολιτικά πράγματα, αυτόν πάντως οι 
επαναστάτες θα τον σκοτώσουν -  Πολιορκία.

* Ένας τελειόφοιτος του Πολυτεχνείου πετάει ξάφνου τα βι
βλία του από το παράθυρο και εξαφανίζεται -  Εωσφόρος.

* Ένας ευσυνείδητος τραπεζικός κοιτάζεται στον καθρέφτη 
κάποιο ανοιξιάτικο δειλινό και διαπιστώνει εξαίφνης: Είσαι 
ηλίθιος! -  Η Απόπειρα.

* Κάποιος νέος αποστρατεύεται μετά τη λήξη του εμφυλίου 
πολέμου και επιστρέφοντας στην Αθήνα δε βρίσκει το σπίτι του
-  Ο Γενναίος Τηλέμαχος.

* Ένας τρελός οδοκαθαριστής της λεωφόρου Βασιλίσσης Σο
φίας φαντάζεται πως είναι ανώτερος απ’ όλους τους επισήμους 
που διέρχονται εν πομπή από το πόστο του -  ΑντιποίησιςΛρ-
χής·

Από ανάλογους ασήμαντους πυρήνες έχουν αναπτυχθεί και 
τα υπόλοιπα οκτώ έργα φαντασίας του συγγραφέα που μας απα
σχολεί. Αυτοί οι μικροσκοπικοί κόκκοι έκρυβαν τη γενεσιουργό 
δύναμη ισάριθμων βιβλίων, πολλά από τα οποία απλώνονται σε 
εκατοντάδες σελίδες.

καλλιτεχνικώς αδρανή

Όμως, καθώς συμβαίνει σε όποιον διαθέτει κάποια ευφυία, 
κάποια φαντασία και κάποια παιδεία, έτσι και στα έσω του πε
ζογράφου μας κατοικοεδρεύουν ή κυκλοφορούν σωρεία από ει
κόνες και ιδέες -  όσες καθημερινώς γεννάει η παρατήρηση του 
περιβάλλοντος, η πληροφόρηση περί του κόσμου ή η ενδοσκόπη
ση. Είναι και τούτες κόκκοι σινάπεως, ικανές εν τη σμικρότητί 
τους, να φέρουν στο φως το υπερπολλαπλάσιο ενός βιβλίου ;

Κατηγορηματικά: όχι!
Οι πιο πολλές από αυτές ρέουν και χάνονται ή όσες εμμείνουν 

και εμπεδωθούν, αποτελούν απλώς υλικό της εμπειρίας. Καλλι
τεχνικά, ωστόσο, είναι αδρανείς -  μάλλον, ανύπαρκτες. Δε φέ
ρουν, άλλωστε, κανένα από τους διακριτικούς χαρακτήρες του 
γενεσιουργού πυρήνα, από τον θαυμαστό και, ύστερα από τόσες 
δεκαετίες, ανεξήγητο για μένα δυναμισμό του.

Θα προσπαθήσω να τον περιγράψω.

Τυραννικός αφέντης

Πρώτα πρώτα, ο πυρήνας επιβάλλει την παρουσία του και ως 
σωματική αίσθηση. Κατά κάποιο τρόπο, κάθε επίσκεψή του γί
νεται αντιληπτή και κάτω από το διάφραγμα -  ή, αφού μιλάμε 
για συγγραφική κουζίνα, σε αρπάζει κυριολεκτικά από το στο
μάχι.

Ύστερα, πότε ανεπαίσθητα και άλλοτε ραγδαία, ο αρχικός 
πυρήνας διογκώνεται. Όπως οι ζωντανοί οργανισμοί, πολλά- £ 
πλασιάζεται. Ψήγματα ή και τεράστια καινοφανή αναδύονται ν 
από το πουθενά και κολλούν επάνω του με τόση τέλεια συναρ-
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μογή σαν ν’ αποτελούσαν ανέκαθεν αναπόσπαστα τμήματα ενός 
όλου, τα οποία είχανε σκορπίσει και τώρα, άγνωστο γιατί και 
πώς, ξανασυγκεντρώνονται.

κυοφορία βραδεία και οδυνηρή

Πρόκειται για μία κυοφορία ασταμάτητη, κατά κανόνα όχι 
μόνο βραδύτατη —συχνά κρατάει χρόνια— αλλά και πάντοτε 
οδυνηρή. Αυτός ο διαρκώς αναπτυσσόμενος κόκκος θρονιάζε
ται σαν τυραννικός αφέντης μέσα σου —σε προστάζει να μη σκέ
φτεσαι ή να μην κάνεις άλλο τίποτε, παρά να τον θωρείς. Και συ 
οφείλεις τυφλά να υπακούς — δοκιμάζεις να τον ξεφορτωθείς και 
κολλητσίδα αυτός σε αλαλιάζει ή τον καλείς και δε σου αποκρί
νεται, διότι όποτε θέλει χάνεται και όποτε θέλει ξεμυτίζει, ανε- 
πάντεχα, πότε στο ξύπνιο σου και πότε στον ύπνο σου ή πιο γό
νιμα στο μισούπνι.

Εν ολίγοις, διεκδικεί ως αποκλειστικός εξουσιαστής την 
ύπαρξή σου, χωρίς εν τω μεταξύ να διευκρινίζονται οι πραγματι
κές προθέσεις του, ώστε να κανονίσεις την πορεία σου, να στρώ
σεις επιτέλους τη ζωή σου. Γιατί, μην κάνεις το λάθος και αρχι- 
νίσεις το γράψιμο εάν ο άρχων δεν έχει εκδώσει τη διαταγή επι
χειρήσεων... ή μην επιχειρήσεις, αφού την εκδώσει, να παρα
κούσεις —και στη μία και στην άλλη περίπτωση χάθηκες. Στην 
πρώτη, αντιλαμβάνεσαι αμέσως ότι είσαι απατεώνας —κατα
σκευάζεις, δεν ποιείς. Στη δεύτερη, απλούστατα, τρελαίνεσαι.

Αοιπόν, ελεύθερος είσαι ή δούλος, συγγραφέα μου; Νά το 
ξανά το καίριο ερώτημα.

Με σιγουριά στο άγνωστο

Οπωσδήποτε, φτάνει κάποτε το πλήρωμα του χρόνου:
Ξεκίνησες.
Αποφασιστικά.
Σίγουρος από την πρώτη στιγμή πως θα τελειώσεις.
Πώς και γιατί αρχίζεις εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα 

—κάποιο μουντό απόγεματου Νοεμβρίου 1965, ένα ηλιόλουστο 
μαγιάτικο πρωινό του 1984, στις 10 Μαρτίου 1990 — και όχι πριν 
από δύο μήνες ή ύστερα από μια βδομάδα ή ένα χρόνο, αυτό δεν 
το γνωρ ίζω. Ας έχω επανειλη μμένα δοκιμάσει να το κατανοήσω. 
Μάταια.

Το μοναδικό ιδιάζον σύμπτωμα που έχω εντοπίσει είναι απο
κλειστικά σωματικό: εκείνη η ίδια παρουσία κάτω από το διά
φραγμα. Όμως τώρα αφόρητα έντονη. Ενώ ο γενεσιουργός κόκ
κος, χωρίς ποιοτική διαφορά, πηγαινοέρχεται πάντα κατά τα 
κέφια του αναπτυσσόμενος, η στομαχική παρουσία αίφνης επι
τακτικά σε εξωθεί: Τώρα! Πρέπει! Εμπρός!

Δηλαδή, τι πρέπει ακριβώς;
I

η διαταγή ορίζει

Πρέπει καθημερινά —επτά μέρες την εβδομάδα, πολλές ώρες 
κάθε μέρα, όσες ώρες σου αφήνει η βιοπάλη διαθέσιμες- αντί να 
ξεκουραστείς ή να ξεσκάσεις, όπως όλοι οι φυσιολογικοί άνθρω
ποι, εσύ, θυσιάζοντας την αναψυχή σου ή την επαγγελματική 
σου πρόοδο ή και την υγεία σου, πρέπει, σκυμμένος στο άγραφο 
χαρτί, να προσπαθείς να γράψεις μία ιστορία, που όταν τελειώ
σει θα έχει πάρει τέτοια μορφή, ώστε εσύ και κάποιοι άλλοι ακό-

6 μα, οι περισσότεροι άγνωστοί σου, και πάντως μειονότητα 
άκρως ασήμαντη στο σύνολο των ομοεθνών σου, θα πείτε συνη- 
θέστατα κατ’ ιδίαν: Α, αυτό είναι μυθιστόρημα... Ή : Αυτό είναι

νουβέλα. Μμμμ! 

η πρώτη σκηνή

Ποια ιστορία όμως πασχίζεις με τόσο ψυχαναγκασμό να γρά
ψεις; Τη γνωρίζεις; Ό χι, βέβαια! Ενώ μοχθείς για να χαράξεις 
τις πρώτες αράδες, τις πρώτες λέξεις, μπροστά σου δε βλέπεις τί
ποτα πιο πέρα από την άπλαστη πρώτη σκηνή μιας καθολοκλη- 
ρίαν ακαθόριστης αφήγησης.

Σ’αυτέςτις διαστάσεις, τις σχετικά με το σύνολο ενός μυθιστο
ρήματος ασήμαντες, έχει αναπτυχθεί ο αρχικός πυρήνας, ο κόκ
κος σινάπεως, που λέγαμε, κατά τη διάρκεια της οδυνηρής, κά
ποτε πολύχρονης, κυοφορίας του —ως την ημέρα που θα σε 
προστάξει: Γράφε!

Εντούτοις, μέσα σε τόσο σκοτάδι όπου μόλις κάποιες σκιές χα
ράζουν, η σιγουριά σου ακλόνητη: Λυτό είναι! Θα το γράψεις!

οι οδοδείκτες
J

Γιατί, από τη στιγμή που άρχισες το γράψιμο, η κινητοποίηση 
γενικεύεται. Μόλις φανούν στο χαρτί οι πρώτες αράδες, οι πρώ
τες παράγραφοι, θαρρείς πως σημαίνει προσκλητήριο. Η μία 
μετά την άλλη ανακύπτουν, προβάλλουν εμπρός στα μάτια σου, 
εικόνες, κινήσεις, χειρονομίες, στιχομυθίες, πράξεις ή κατα
στάσεις —όλες σκόρπιες και ασύνδετες, ανάκατες από διάφορα 
σημεία της ιστορίας, που πρόκειται να εκτυλιχθεί. Αποτελούν, 
όπως εκ των υστέρων διαπιστώνεται, τους κύριους αρμούς του 
αγέννητου ακόμα μυθιστορήματος. Οι περισσότερες, σχεδόν 
όλες οι βασικές σκηνές του, τότε, στη φάση αυτή που γράφονται 
και ξαναγράφονται οι πρώτες σελίδες, έστω το δεύτερο, το τρίτο 
κεφάλαιο, τότε αναδεύουν, αμυδρώς αλλά καθοριστικά σκια- 
γραφούνται. Και λειτουργούν κάπως σαν οδοδείκτες στην πο
ρεία που θ’ ακολουθήσει —υποχρεωτικά;— ο μυθιστοριογρά- 
φος.

η κατακλείδα

Τότε επίσης, μαζί με τις πρώτες αυτές αποσαφηνίσεις, προκύ
πτει και το τέλος του βιβλίου — μία κίνηση ή ένας λόγος, η κατα
κλείδα, που θα σφραγίσει τα όσα θα έχουν εν τω μεταξύ διαδρα
ματιστεί. Τα οποία, στο μεγαλύτερο μέρος τους —και δεν ανα- 
φέρομαι μόνο στις λεπτόμερειες- εξακολουθούν να είναι άγνω
στα στον πεζογράφο μας. Ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί παρά σε 
πολύ γενικές γραμμές η ιστορία του, που, μολοντούτο, θα περά
σει υποχρεωτικά —ναι, υποχρεωτικά, οι παρεκκλίσεις είναι 
αδύνατες— από τους οδοδείκτες.

εμφανίζονται τα πρόσωπα
■

Ταυτόχρονα με τις βασικές σκηνές, αναδύονται ένα ένα και τα 
κύρια πρόσωπα της ιστορίας. Εμφανίζονται και αυτά στο προσ
κήνιο, κατά κάποιο τρόπο αυτοσυστήνονται, ανοίγουν την καρ
διά τους, καθώς ο συγγραφέας αρχίζει να διακρίνει, πρώτα 
αχνά, στη συνέχεια καθαρότερα, την προσωπικότητα καθενός 
και τις μεταξύ τους βαθύτερες σχέσεις και συγκρούσεις.

Αναφέρω δύο παραδείγματα:
Στο Γενναίο Τηλέμαχο, έγραφα ήδη τις δύο πρώτες παραγρά

φους μερικές εβδομάδες, προσπαθώντας να εγκαταστήσω μέσα 
στο κουπέ της ταχείας Θεσσαλονίκη-Αθήνα τον ήρωά μου, όταν
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αρχή το ήμισν τον παντός

Προλαβαίνω την απορία σας: Ε, καλά, αφού σε δυσκολεύει 
τόσο η αρχή, γιατί δεν προχωρείς παρακάτω και σαν φτάσεις στο 
τέλος ξαναγράφεις τις ελαττωματικές πρώτες σελίδες, σίγουρα 
έτσι η δουλειά θα είναι πιο εύκολη.

Διότι, απαντώ, ενόσω συνεχίζεται η ανάπτυξη και η επεξερ
γασία των πρώτων σελίδων, ουσιαστικά τότε διαμορφώνεται 
και το υπόλοιπο μυθιστόρημα. Χωρίς αυτές τις πρώτες δεκάδες 
σελίδες, χωρίς τα πρώτα κεφάλαια, δεν υπάρχει παρακάτω στο 
οποίο μπορείς να προχωρήσεις. Μόνον καθώς γράφεται και ξα
ναγράφεται αδιάκοπα η αρχή ωσότου πάρει κάποια ημιτελική 
μορφή, ξανοίγει σιγά σιγά και το όλο τοπίο αντίκρυ σου -  βλέ
πεις, ακούς, ψηλαφείς, οσφραίνεσαι* και γράφεις. Και όσο γρά
φεις, τόσο περισσότερα βλέπεις, ακούς κτλ., τόσο ευκρινέστερα 
τα βλέπεις, τ’ ακούς κτλ. Έτσι, από μόνο του, μέσα από την 
αδιάκοπη δουλειά, σχηματίζεται το παρακάτω.

μία καίρια λέξη

Αρκεί, για να φανεί τούτο πειστικότερα, να τονίσω την ανυπο
λόγιστη αξία που έχει συχνά στη φάση αυτή έστω και μία λέξη 
καίρια, όταν αναδυθεί σε κάποιο από τα πρώτα κεφάλαια - α 
νοίγει δρόμους ως τη στιγμή εκείνη ανυποψίαστους, δημιουργεί 
τονισμούς απροσδόκητους, είναι ικανή ακόμη και να δώσει δια
φορετική τροπή στο όλο μυθιστόρημα. Αυτό έχει συμβεί, λογου- 
χάρη, με τη λέξη «απαράδεκτο» στην Απόπειρα, με τη λέξη «ηλί
θιε» στο Γενναίο Τηλέμαχο, με τη λέξη «απερίγραπτος» στη Φαν
ταστική Περιπέτεια. Μέρος από την όποια ση μασία έχουν τα όσα 
έργα φαντασίας έχω γράψει ως τα σήμερα το χρωστάνε στο ότι 
κάποιες λέξεις-κλειδιά ανακύψανε πάνω στις αναρίθμητες δια
δοχικές γραφές των πρώτων σελίδων.
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πάλη με τη γλώσσα

Τούτο προφανώς σημαίνει ότι στη φάση αυτή αποκτά κατά 
βάση και τη γλωσσική μορφή του το κείμενο. Ακριβέστερα, ση
μαίνει ότι η πάλη και η αγωνία ώσπου να βγουν στην επιφάνεια 
τα κρύφια και τα άγνωστα μίας ιστορίας, που φιλοδοξεί να συν
ταχθεί σε μυθιστόρημα, είναι ταυτόχρονα αγωνία και πάλη για 
τη γλωσσική τους έκφραση.

Κυριολεκτικά, δεν πρόκειται για δύο χωριστές διαδικασίες: 
πρώτα ας ανακαλύψω όσα θέλω να πω και κατόπιν θα βρω τον 
πιο πρόσφορο τρόπο να τα πω. Όχι! όχι! όχι!... Τίποτα δεν ανα
καλύπτεις από μόνο του, χώρια από τη γλώσσα που το ορίζει. 
Μόνο συνυφασμένα με τη γλωσσική τους διατύπωση αναφαί
νονται όλα όσα σου δόθηκαν. Δίχως τη γλώσσα τους, πριν από τη 
γλώσσα τους, είναι ανύπαρκτα ή το πολύ πολύ σε γυροφέρνουν 
βασανιστικώς ασαφή σαν απροσδιόριστη διάθεση. Κι ακόμη, 
κάθε φορά που με τις διαδοχικές επεξεργασίες μεταβάλλεται η 
γλώσσα τους, μεταβάλλονται ουσιαστικά και κείνα.

Το τελικό κοίταγμα, το φινίρισμα, που καθαρί ζει τα γλωσσικά 
και άλλα ρινίσματα, προτού το τελειωμένο πια μυθιστόρημα 
οδεύσει για το τυπογραφείο, είναι αμελητέο έργο συγκριτικά με 
τη λυσσαλέα μάχη που έχειπροηγηθεί. Ίσως γι’αυτό το λόγο έχει 
με τα χρόνια μέσα μου αναπτυχθεί μία αίσθηση -δεν  την είχα 
στην αρχή της συγγραφικής ζωής μου- θα την έλεγα, μία αί- 

8 σθηση γλωσσικής αφής. Παλεύοντας να καθηλώσω στο χαρτί το 
φευγαλέο, το άπιαστο αερικό που είναι η γλώσσα με τη συνεχή 
ρευστότητα των άπειρων φοοτοσκιάσεων, την ευκινησία των

αμέτρητων ρυθμών της, βεβαιώθηκα κάποτε για τούτο το παρά
δοξο: το αερικό αντιστέκεται σαν το πιο σκληρό υλικό -  γρανί
της, που τον ψηλαφείς, τον αισθάνεσαι στα χέρια σου.

στην κορυφή του λόφου

Οπωσδήποτε, η αρχική φάση βαθμιαία εξαντλείται. Ανεβαί
νουν στοίβα πια οι διαμορφωμένες σελίδες —εκατό, εκατόν 
τριάντα ή σαράντα, αν γράφεις μυθιστόρημα* περίπου οι μισές, 
αν γράφεις νουβέλα. Η δουλειά τώρα προχωρεί σχετικά ευκολό
τερα. Αραιότερες οι επιστροφές στο σημείο εκκινήσεως, λιγότε- 
ρες οι^επεξεργασίες σε κάθε κεφάλαιο προτού ανοίξει ο δρόμος 
για το επόμενο, σπανιότερες οι αποκαλύψεις νέων στοιχείων.

Έτσι σελίδα προστίθεται στη σελίδα, κεφάλαιο στο κεφά
λαιο. Οπότε, κάποια στιγμή ο πεζογράφος νιώθει πως εδώ τε
λείωσε η ανηφοριά, σάμπως να παίρνει στην κορυφή του λόφου 
ανάσα. Καταλαβαίνει τότε πως το κείμενό του έχει φτάσει στη 
μέση. Το μυθιστόρημα, η νουβέλα ή το δράμα, είναι ουσιαστικά 
ολοκληρωμένο. Το μισό έχει ήδη γραφεί, υπάρχει ο κορμός του. 
Δεν απομένει παρά να χαραχτεί στο χαρτί και το υπόλοιπο.

Από δω και πέρα όμως, στην άλλη πλευρά του λόφου, ο δρόμος 
πάει ως το τέλος κατηφορικός. Η απόδοση της δουλειάς ολοένα 
αυξάνεται. Οι διαδοχικές επεξεργασίες ολοένα λιγοστεύουν. 
Δεν εξαφανίζονται, όμως ο αριθμός τους δραστικά περιορίζε
ται, όσο πιο κοντά στο τέρμα τόσο μικρότερος. Οι 30 πρώτες σε
λίδες στο Αντιποίησις Αρχήςnr]Qαν για να γραφούν δεκατέσσε
ρις μήνες. Οι τελευταίες 50, κάπου τριάντα μέρες.

«Μανία καθαριότητος»

Η αλληλεξάρτηση γραφής και ουσίας, η εντέλει ανακάλυψη του 
αντικειμένου της γραφής δια της γραφής, έχει υπαγορεύσει στον 
πεζογράφο μας και τον τρόπο της δουλειάς του, τον έχει κατα
στήσει υποχόνδριο. Ήτοι:

Του έχει επιβάλλει τον κανόνα πως ακόμη και όταν πρωτο- 
γράφει μία πρόταση, έστω την εναρκτήρια ενός νέου μυθιστορή
ματος, η πρόταση αυτή πρέπει να είναι διατυπωμένη με τόση εν
τέλεια, ως εάν πρόκειται να σταλεί εκείνη τη στιγμή στο τυπο
γραφείο. Δε μετράει διόλου το γεγονός ότι κατά τις διαδοχικές 
γραφές του κειμένου, κάθε πρόταση υφίσταται τόσες πολλές με
ταβολές, ώστε συνήθως στο τέλος απέχει πόρρω από την αρχική 
της διατύπωση ή και εξοβελίζεται. Παραταύτα, κάθε φορά, δε
κάδες ίσως φορές, η πρόταση πρέπει να φτάνει στην τελική της 
διατύπωση -  «για το τυπογραφείο». Ο κανόνας αυτός ισχύει για 
όλες τις προτάσεις του κειμένου. Και του εκτενέστερου, από την 
πρώτη ως την ακροτελεύτια.

Αφού, ανά πάσα στιγμή, ό ,τι είναι γραμμένο προορίζεται για 
το τυπογραφείο, πρέπει να είναι και καθαρογραμμένο. Μόνον 
έτσι, αντικρίζοντας μία άψογη επιφάνεια, διευθετημένη ισόρ
ροπα σε καθαρό χαρτί, με ψηφία στρωτά, ευδιάκριτα, μπορείς 
να κοιτάξεις το κείμενό σου από κάποια απόσταση, να το απο
σπάσεις από σένα και να το κρίνεις, όσο γίνεται, αντικειμενικά.

Για το λόγο αυτό, ακόμη και οι αράδες που πατροπαραδότως 
με πένα και μελάνι γράφονται ώσπου να συμπληρωθούν κάθε 
φορά μια-δυο σελίδες και να μεταφερθούν δια τα περαιτέρω στη 
γραφομηχανή -τελευταία στο θαυμαστό μηχάνημα, τον υπολο
γιστή- ακόμη και αυτές οι πρώτες χειρόγραφες αράδες πρέπει 
να είναι πεντακάθαρες, ως εάν αποτελούσαν κείμενο οριστικό. 
Αν, λοιπόν, απλώσει στο χαρτί μία μουντζαλιά, αν χρειαστεί 
κάποια διαγραφή, μία αλλαγή, τότε η σελίδα από την αρχή ξανα-



γράφεται ολόκληρη χειρόγραφη σε καθαρό χαρτί.
Το ίδιο και το δακτυλόγραφο της κάθε σελίδας πάνω στο 

οποίο συνεχίζεται πάντα με τον στυλογράφο η επεξεργασία -  
προσθήκες, αντιμεταθέσεις, διαγραφές. Οπότε, το μουντζου
ρωμένο έστω και σε μία ακρίτσα του δακτυλόγραφο, δακτυλο
γραφείται ξανά από την αρχή. Και στο νέο καθαρό δακτυλό
γραφο ξανά προσθήκες, αφαιρέσεις, αλλαγές. Και ξανά δακτυ
λογράφηση, αφού μόνον η άψογη επιφάνεια σού δείχνει πού 
τελειώνει η δουλειά.

Με τον τρόπο αυτό έρχεται κάποια ώρα που μερικά πεντακά
θαρα δακτυλόγραφα ολοκληρώνουν ένα κεφάλαιο. Τώρα το κε
φάλαιο, λοιπόν, θα προετοιμαστεί τάχαγιατο τυπογραφείο. 'Ω
στε, ξαναγράφεται. Και ξαναγράφεται -δεύτερη, τρίτη φορά, 
ωσότου οι πεντακάθαρες επιφάνειες σε ειδοποιήσουν: εντάξει, 
αρκεί!

Το ίδιο και η κάθε ενότητα κεφαλαίων. Το ίδιο και το μισό μυ
θιστόρημα. Και τα τρία τέταρτα του μυθιστορήματος. Πάντοτε 
από την αρχή. Το είπαμε: το τέλος ενός μυθιστορήματος βρίσκε
ται στην αρχή του, ίσως στην πρώτη λέξη του.

μη περαιτερω ί

Ένα αφήγημα φτάνει σε ιδανική κατάσταση όταν ο συγγρα
φέας, αφού το έχει ολοκληρώσει, βεβαιωθεί κάποια στιγμή ότι 
ελέγχει τη λειτουργικότητα όλων των λέξεων που το απαρτίζουν 
-όσες και αν είναι, είτε είκοσι είτε εκατόν είκοσι χιλιάδες. Τη 
στιγμή εκείνη το κείμενο πρέπει να φύγει όντως για το τυπογρα
φείο. Κάθε επεξεργασία από κει και πέρα συνεπάγεται κινδύ
νους. Ενίοτε θανάσιμους. Ο Μπαλζάκ μας έχει προειδοποιήσει 
για την παγίδα της τελειοθηρίας στην αριστουργηματική νου
βέλα του Το άγνωστο αριστούργημα.

/ * < 
Ο χώρος

Ο περί ου ο λόγος πεζογράφος είναι κατά κάποιο τρόπο ρεαλι
στής. Η οιονεί ρεαλιστής. Ή, όπως ο ίδιος χαρακτηρίζει τον 
εαυτό του, ψευδορεαλιστής. Για το λόγο αυτό καταβάλλει προσ
πάθειες να έχουν τα έργα του αληθοφάνεια, να είναι πειστικά 
μέσα στα όρια της κοινώς αποδεκτής πραγματικότητας. Τούτο 
συνεπάγεται κάποιους σοβαρούς περιορισμούς στις δύο κατη
γορίες, το χώρο και το χρόνο, έξω από τις οποίες αφηγηματική 
τέχνη είναι αδιανόητη.

παντού η Αθήνα

Έτσι, μοναδικός βασικός τόπος σε όλα του τα έργα φαντασίας 
-μυθιστορήματα, νουβέλες και δράματα- είναι η Αθήνα, η 
πόλη όπου ο ίδιος έχει γεννηθεί και έχει ζήσει σχεδόν χωρίς δια
κοπή μέχρι σήμερα. Επί πλέον, ακόμη και τις γειτονιές όπου κα
τοικούν ή συχνάζουν τα πρόσωπατων έργωντου τιςγνωρίζει και 
ο ίδιος καλά -  έχει μεγαλώσει και έχει παίξει σ’ αυτέςή έχει εργα
στεί εκεί ή άλλως πώς τις έχει περπατήσει, τις έχει βιώσει.

Το κάθε έργο, λοιπόν, τοποθετείται σε συγκεκριμένη συνοι
κία, σε συγκεκριμένο δρόμο. Ο συγγραφέας, πριν αρχίσει να 
γράφει, τα έχει αυτά απολύτως ξεκαθαρισμένα στη φαντασία 
του, ενισχύονταςτη λειτουργία της και με αυτοψίες του πραγμα
τικού χώρου.

Τούτο συμβαίνει ακόμη και στις περιπτώσεις εκείνες όπου τί
ποτα δεν ονομάζεται, όπως, λογουχάρη, στην Πολιορκία. Όταν 
εκδόθηκε στα 1953, τα γεγονότα της κατοχικής αλληλοσφαγής

ήταν πολύ νωπά και η έμμεση έστω μνεία θα ανακαλούσε ζωντα
νούς ή νεκρούς αυτουργούς φρικαλεοτήτων. Γι’ αυτό η συνοικία 
όπου εκτυλίσσεται το μυθιστόρημα έμεινε ανώνυμη. Ωστόσο, ο 
συγγραφέας εξ αρχής τοποθέτησε τα διαδραματιζόμενα στα Σε- 
πόλια, μόνο που το δήλωσε 34 χρόνια αργότερα στον Ιαγουάρο, 
τη νουβέλα που συνάπτεται με αυτό το μυθιστόρημα.

Αλλά και όποτε τα μυθιστορηματικά πρόσωπα επιβάλλεται να 
κινηθούν έξω από την Αθήνα, ο συγγραφέας φροντίζει να τα τα
ξιδεύει σε πολιτείες και χώρες όπου και ο ίδιος έχει έστω ρίξει 
κάποτε μια ματιά. Φυσικά, τούτο δεν είναι πάντοτε εφικτό. Κά
ποιες αποκλίσεις από την αρχή αυτή, λίγες ευτυχώς, ήταν ανα
πόφευκτες -όπως στην Πολιορκία, όπου ο ήρωάςτης έχει πολε
μήσει στη Μικρασία και έχει περιπλανηθεί στην Αφρική ή στο 
Γενναίο Τηλέμαχο, όπου ο Λιθουανός ποιητής του έχει γνωρίσει 
την κόλαση των χιτλερικών στρατοπέδων και τον παράδεισο της 
σταλινικής Ανατολικής Ευρώπης.

φαντασία και πραγματικότητα

Απορία: Γιατί αυτή η προσήλωση στην πραγματικότητα του 
χώρου, αφού:

* Στα βιβλία που μας απασχολούν, ακόμη και όταν οι συνοι
κίες ή οι δρόμοι τους ονομάζονται, ο χώρος ποτέ δεν περιγράφε- 
ται. Σποραδικές κάποιες νύξεις υποβάλλουν στον αναγνώστη το 
πώς θα πλάσει ένα δικό του χώρο λειτουργικά συνυφασμένο με 
την αφήγηση.

* Ο συγγραφέας ουδόλως διστάζει να αλλοιώσει τα στοιχεία 
ενός υπαρκτού χώρου, τον προσανατολισμό του ή τα κτηριακά 
δεδομένα του, εφόσον αυτό απαιτούν οι ανάγκες της αφήγησης. 
Στη Μηχανή, λογουχάρη, έχει ανεγείρει πολυώροφη Τέταρτη 
Αυλαία του Εθνικού Θεάτρου στο πολυχρονεμένο γιαπί της 
οδού Σατωβριάνδου.

* Η πραγματικότητα μεταβάλλεται γύρω μας τόσο ραγδαία 
ώστε η σημερινή Αθήνα μικρή σχέση έχει με την πόλη της δεκαε
τίας του ’40 και του ’50, όπου εκτυλίσσονται τα πέντε από τα επτά 
μυθιστορήματα και οι τρεις νουβέλες του πεζογράφου μας -  κα
θώς και το ένα από τα τρία δράματα.
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Απάντηση στην απορία: Διότι, η προσήλωση σ’ ένα χώρο 
πραγματικό, έστω και αν δεν τον περιγράφεις, δεν τον ονομάζεις 
ή έστω ακόμη και αν μεταβάλλεις τα στοιχεία του κατά το δο- 
κούν, σε βοηθάει τα μέγιστα να εξαπατήσεις τον αναγνώστη ως 
προς την αληθοφάνεια της ιστορίας σου αλλά -όπερ σπουδαιό
τερο -  σε βοηθάει να πλάσεις τον φανταστικό χώρο σου όπωςτον 
χρειάζεσαι στη συγκεκριμένη περίπτωση* και να τον διατηρή
σεις στη φαντασία σου αναλλοίωτο από την αρχή ως το τέλος του 
κειμένου.

Τούτο το μάθημα άργησε να το μάθει ο πεζογράφος μας. Τα 
μάτια του άνοιξαν αιφνιδίως όταν, πέντε χρόνια μετά την έκ
δοση του πρώτου μυθιστορήματος του Πολιορκία, ξαναγράφον
τας το νεανικό του εκείνο πόνημα για τρίτη ή τέταρτη φορά, δια
πίστωσε έντρομος μία φοβερή ανακολουθία: το οπτικό πεδίο 
έξω από το σπίτι του ήρωα ήταν στο τέλος του βιβλίου διαφορε
τικό απ’ ότι στην αρχή του. Άπειρος ο πεζογράφος, δίχως να 
ελέγξει, το είχε πλάσει όπως τον βόλευε κατά την περίπτωση.

Το πάθημα αυτό του υπαγόρευσε τον τριπλό κανόνα: ενάρ- 
γεια, συνοχή, συνέπεια. Ήτοι:

* Οι χώροι μίας αφήγησης πρέπει να πλάθονται στη φαντασία 
του συγγραφέα με απόλυτη ενάργεια. Έστω και αν δεν περιγρά- 
φεται κανένα από τα στοιχεία τους, ο συγγραφέας οφείλει να 
βλέπει καθαρότατα εκεί όπου κινεί τα πρόσωπά του.

* Τα συστατικά μέρη ενός χώρου πρέπει να έχουν μεταξύ τους 
συνοχή. Διαφορετικά, χωρίς να το αντιληφθεί ο συγγραφέας, 
μπορεί να εγκατασταθούν στο κείμενό του χώροι με τερατώδη 
διάταξη, χώροι αδύνατοι, πράγμα που θα το δει ο προσεκτικός 
αναγνώστης, και τότε καταρρέει όχι μόνο η συγκεκριμένη σκηνή 
αλλά πιθανόν ολόκληρο το μυθιστόρημα.

* Κατά την επαναφορά του ένας χώρος μεταβάλλεται μόνον αν 
δηλωθεί μέσα στο βιβλίο η μεταβολή του.

'Ωστε, η προσήλωση σε κάτι συγκεκριμένο και υπαρκτό βοη
θάει στην πειθάρχηση της φαντασίας, όπως τα πρόχειρα σκίτσα 
βοηθούν ένα ζωγράφο στη δουλειά του.

σκίτσα και σχέδια

Αλλά και σκίτσα αληθινά αναγκάζεται συχνά να σχεδιάζει ο 
πεζογράφος μαςγια ναδιευκολύνειτη φαντασία του στηντριπλή 
σκόπευσή της: ενάργεια, συνοχή των μερών, συνέπεια. Σκίτσα 
δρόμων, προσόψεων, κλιμακοστασίων, κ.ο.κ. Γιατί τα όσα ει
πώθηκαν για την πόλη καιγιατις συνοικίεςτης, ισχύουν επακρι
βώς και για τα σπίτια, τα μαγαζιά, τα θέατρα, τους στρατώνες, 
καθώς και για τους εσωτερικούς χώρους.

Έτσι, λοιπόν, σχεδιάζεις εν κατόψειταδωμάτια, τη σκάλα, το 
λουτροκαμπινέ, το διάδρομο, ώστε να παρακολουθείς σωστά 
πώς κινούνται τα πρόσωπά σου μέσα στο σπίτι τους ή σκιτσάρεις 
τα έπιπλα σε μία σαλοτραπεζαρία, ώστε να βλέπεις πώς κάθον
ται εκεί ή τι αντικρίζει ο καθένας από τη μεριά του. Σεπιο δύσκο
λες περιπτώσεις, όπως στη σκηνή του Αντιποίησις Αρχής όπου 
τέσσερις τυφλοί χαρτοπαίζουν ενώ γύρω τους κάμποσοι άλλοι 
τύποι, τυφλοί και ανοιχτομάτηδες, καταπιάνονται με άλλα διά
φορα, χρειάστηκε να σχεδιαστεί ως και η θέση όπου βρίσκεται 
ανά πάσα στιγμή ο καθένας, ώστε να μη γίνει κανένα «σαρδάμ» 
στο μοίρασμα της τράπουλας, σταντούκου, στοποντάρισμαή σε 
άλλη κίνηση.

1 ο ο  χρόνος

Έστω και αν δεν αναφέρεις τίποτα στο κείμενο, καλό είναι να

Ρεματιά Χαλανδρίου, 1930.

έχεις προσδιορίσει μέσα σου με ακρίβεια τον πραγματικό χρόνο 
κατά τον οποίο διαδραματίζονται τα όσα ανιστορείς.

Και τούτο το μάθημα δεν το ενστερνίσθηκε εξ αρχής ο πεζο
γράφος μας. Ενώ το πρώτο βιβλίο του Πολιορκία είχε χρόνο κα
θορισμένο από τα ιστορικά γεγονότα -φθινόπωρο 1943 έως το 
τέλος της Κατοχής, τον Οκτώβριο του ’44 -στα επόμενα δύο μυ
θιστορήματα ο πραγματικός χρόνος έμεινε στη φαντασία του 
αδιευκρίνιστος- λίγο μετά τον Πόλεμο.

Ο χρόνος ξεκαθάρισε στο μυαλό του και γι’ αυτά, αφού τα βι
βλία είχαν ξαναγραφείγιατη δεύτερη έκδοσή τους. Αποτέλεσμα 
της αρχικής ολιγωρίας ήταν να ξεφύγει στο τρίτο μυθιστόρημα, 
Ο Εωσφόρος, ένα ημερολογιακό λάθος. Δεν το αποκαλύπτω. 
Για ποιο λόγο; Αν ενδιαφερθεί κανείς ας τό ’βρει.

Από κει και πέρα όμως όλα τα έργα φαντασίας του πεζογρά
φου μας -μυθιστορήματα, νουβέλες, δράματα- έχουν σχολα
στικά προσδιορισμένο χρόνο. Η Απόπειρα, π.χ., αρχίζει παρα
μονή Χριστουγέννων του 1954 και τελειώνει τη Μεγάλη Παρα
σκευή του επόμενου έτους. Η Φανταστική Περιπέτεια εκτυλίσ
σεται στις 21 Απριλίου του 1983. Στις τρεις μέχρι στιγμής νουβέ
λες και στις υπόλοιπες σχεδιαζόμενες τέσσερις -εάν κάποτε 
γραφούν- ο πραγματικός χρόνος είναι η 21 Μαίου 1958.

απογείωση και προσγείωση

Κι εδώ επαναλαμβάνεται το ερώτημα που ετέθη αναφορικά με 
το χώρο: Γιατί η δυναστευτική προσήλωση στον πραγματικό 
χρόνο αφού οι σχετικές αυθαιρεσίες στην αφήγηση ενεπιγνώ- 
στως αφθονούν, ανάλογα με τις ανάγκες του κειμένου:

Η απάντηση είναι ίδια: όπως στο ζήτημα του χώρου, έτσι και 
με τον χρόνο η πραγματικότητα βοηθάει τη φαντασία, την κινη
τοποιεί, την πειθαρχεί, την κατευθύνει, τη συγκρατεί να μην πα
ραβιάζει τον κανόνα της αληθοφάνειας.

Ειδικότερα: Η χρονολογική και ημερολογιακή ακρίβεια σου 
επιτρέπει να τοποθετείς γεγονότα και πρόσωπα μέσα σ’ ένα πει



στικό σύστημα αλληλουχίας και αλληλοεξαρτήσεων. Συμπλέκει 
στέρεα τα πρόσωπα μεταξύ τους και με την αναπόφευκτη ιστο
ρική διάσταση. Σου θυμίζει πραγματικά συμβάντα, σου προσ
φέρει ερεθίσματα, σου χαρίζει ανασύροντας στη μνήμη θησαυ
ρούς υλικού, με το οποίο η φαντασία σου πλέκει συνδυαστικά, 
επινοεί όσα λειτουργικά σου χρειάζονται. Η πείρα έχει δείξει ότι 
αυτή είναι η πιο πρόσφορη μέθοδος για την απογείωση και για 
την προσγείωση της φαντασίας -απαραίτητες αμφότερες σ’ 
έναν ψευδορεαλιστή.

Ο χρόνος της ιστορίας
»

Τέχνη αφηγηματική υπάρχει -κα ι τρισμέγιστη μάλιστα- εκτός 
χρόνου πραγματικού. Δεν υπάρχει εντούτοις αφήγηση, είναι 
αδιανόητη, δίχως χρόνο της ιστορίας. Εξ ορισμού το αφηγούμαι 
σημαίνει ότι λέω ή δείχνω κάποια μεταβολή εν χρόνω. Και επειδή 
σ’ ένα αφήγημα άξιο του ονόματος του η μεταβολή έχει πάντα ου
σιαστική, υπαρξιακή βαρύτητα, έτσι και ο χρόνος κατά τον 
οποίον αυτή τελείται είναι χρόνος βαρυσήμαντος -σφραγίζει 
καθοριστικά ζωές, έστω και αν η διάρκειά του περιορίζεται σ’ 
ένα εικοσιτετράωρο ή και λιγότερο.

Ο πεζογράφος που μας απασχολεί εξ αρχής έχει δείξει μία 
κλίση προς τη δραματική ανάπτυξη των αφηγημάτων του. Ο 
χρόνος της ιστορίας στα βιβλία του είναι κατά κανόνα από πε
ριορισμένος έως -ενσυνειδήτως- αντιρεαλιστικά «μπουκωμέ
νος». Η Σκοτεινή υπόθεση κρατάει δέκα μέρες. Ο Εωσφόρος 
τρεις εβδομάδες. Η Αντιποίησις Αρχής τρεις μέρες. Η Φαντα
στική Περιπέτεια 22 ώρες. Οι νουβέλες, μόνο τμήμα του εικοσι
τετραώρου. Όμως, σε όλα τούτα τα βιβλία, αλλά και στα υπό
λοιπα, που ο χρόνος της ιστορίας τους είναι εκτενέστερος, ο συμ
πυκνωμένος χρονικός πυρήνας του δράματος συνεχώς συνειρ
μικά απλώνεται στο χρόνο του παρελθόντος, καλύπτοντας κά
ποτε περιόδους τεράστιες: μια ολόκληρη ζωή ή και περισσότερο
-  τη ζωή των προγόνων ή της κοινότητας.

κρίσιμος ή ουδέτερος χρόνος

Τούτο έχει προέλθει αυτόματα, επιταχτικά έχει υπαγορευθεί, 
καθώς υποψιάζεται ενδοσκοπούμένος ο δράστης, από μία μυ- 
χιαίτατη αίσθηση του χρόνου η οποία τον κατέχει -ή  τον κατα
τρύχει- από τα παιδικάτου χρόνια, από την εποχή που σεηλικία 
δέκα ετών έχασε τον πατέρα του. Κατέληξε, λοιπόν, να χωρίζει 
τη ζωή του -κα ι τη ζωή των συνανθρώπων του- σε ουδέτερο 
χρόνο, καθημερινό, και σε χρόνο κρίσιμο.

Ο χρόνος που, κατά την αντίληψή του, μετράει τόσο στη συ
νείδησή μας, στην πνευματική μας υπόσταση, όσο και στην τέ
χνη, είναι ο δεύτερος. Ο πρώτος είναι, φυσικά, γεμάτος φανερές 
ή κρύφιες διεργασίες, που προετοιμάζουν την κρίσιμη ώρα και 
την καθιστούν αναπόφευκτη. Πλην, οι διεργασίες αυτές προσ
λαμβάνουν την πραγματική σημασία τους μόνο σε συνάρτηση με 
την κορυφαία εκείνη ώρα, με τον κρίσιμο χρόνο. Ξεκομμένες από 
την κρίση καταποντίζονται στο πέλαγος του ουδέτερου χρόνου, 
χάνονται. Και μόνον όταν ανακαλούνται την κρίσιμη ώρα, λογα
ριάζονται ουσιαστικά, βαραίνουν -  ιδού το δράμα ή το δραμα
τικής δομής αφήγημα.

το ανέκφραστο
f
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Κοντά σε τούτα ήρθε επιγενομένως και μία άλλη αλλόκοτη αί
σθηση, φοβάμαι μη μεταδόσιμη: δεν υπάρχει χρόνος.

Ο ισχυρισμός δε σημαίνει, βεβαίως, τίποτα, αφού μόνον αιχ
μάλωτοι του χώρου και του χρόνου υπάρχουμε. Κι ωστόσο, δε 
λέει να κλονιστεί μέσα μου η αξιωματική αλήθεια του. Τρέφω, 
λοιπόν, την ελπίδα ή την ψευδαίσθηση ότι αυτό το εφιαλτικά 
ανέκφραστο, που αγγίζει τα όριατηςπαραφροσύνης, ενδέχεται, 
μέσα από τις συνεχείς παλινδρομήσεις του χρόνου στις ιστορίες 
μου, να κατατεθεί στο ψυχικό υπόστρωμα του αναγνώστη, ώστε 
να το βιώσει και κείνος καθώς εγώ.

Η τέχνη, το είπαμε, είναι υψίστη ανάγκη ειδικής επικοινωνίας 
-μίας έκφρασης.

Τα πρόσωπα

Ανοίγω το βασικ'ό αυτό κεφάλαιο με την κατηγορηματική δήλω
ση : κανένα από τα πρόσωπα στα βιβλία μου δεν είναι ξεπατικω
μένο από πρόσωπο υπαρκτό, είτε του στενού είτε του ευρύτερου 
περιβάλλοντος -  ακόμη και αν το πρόσωπο αυτό είναι μυθιστο- 
ριογράφος ή / και δημοσιογράφος, και ονομάζεται Αλέξανδρος 
Κοτζιάς. Δε φιλοδόξησα ποτέ ναγίνωπροσωπογράφος -  και αν 
το μπορούσα δε θα το έκανα, αντιβαίνει στις συγγραφικές επι
διώξεις μου.

Όλα τα πρόσωπά μου φέρουν, βέβαια, στοιχεία -  σουσού μια, 
λόγια, σκέψεις, χειρονομίες, πράξεις, κτλ. κτλ. -  που, αν δεν εί
ναι της φαντασίας, έχουν αντληθεί από την παρατήρηση γνω
στών και αγνώστων. Κανένα, ωστόσο, δεν είναι ατόφιος ο τάδε ή 
ο δείνα. Όλα είναι ένα είδος Φρανκεστάιν, καμωμένα από κομ
μάτια ποικίλης προέλευσης, πραγματικής ή φανταστικής, ανά
λογα με τις ανάγκες του κειμένου, οι οποίες αποκλειστικά ορί
ζουν τις δοσολογίες της ανάμειξης. Γι’ αυτό και ποτέ κανείς δεν 
ισχυρίσθηκε βάσιμα ότι αναγνώρισε τον εαυτό του σε βιβλίο μου.

Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή, ο τρόπος της διαγραφής 
των μυθιστορηματικών προσώπων είναι αντίθετος από εκείνον 
του Μιχαήλ Μητσάκη, λογουχάρη, ή του Στρατή Τσίρκα, που 
έβαλαν στις σελίδες τους πρόσωπα με πραγματική και αναγνω
ρίσιμη ταυτότητα. Εδώ η ταυτότητα είναι έργο του πεζογράφου 
που καλείται, συν τοις άλλοις, να παίξει τον άχαρο ρόλο του χα
φιέ και του αρχειοφύλακα.

το φακέλωμα

Ο πεζογράφος οφείλει να γνωρίζει όσο το δυνατόν περισσό
τερα βιογραφικά για το κάθε του πρόσωπο, ασχέτως του πόσα 
από αυτά θα χρησιμοποιήσει στο αφήγημα.

Έχει, λοιπόν, πλήρες το δελτίο ταυτότητας, πλήρη το φάκελο 
με την οικογενειακή και οικονομική του κατάσταση, τις σπουδές 
του, την εργασία του, τα παιδικά του χρόνια, τη γλώσσα του, τη 
νοοτροπία του. Κι ακόμα, τι έκανε το πρόσωπό του πριν από δέ
κα, από δεκαπέντε ή από τριάντα πέντε χρόνια. Ιδίως τι έκανε 
στις κρίσιμες περιόδους του παρελθόντος, στα χρόνια των Βαλ
κανικών πολέμων, π.χ., της χιτλερικής Κατοχής ή της χουντικής 
δικτατορίας.

Ο πεζογράφος, τέλος, πρέπει σε κάθε χρονική τομή να γνωρί
ζει τη σχετική κατάσταση όλων των προσώπων του έστω και αν 
αυτά εκείνη την ώρα δε σχετίζονται μεταξύ τους ή με την ιστορία 
του βιβλίου. Ας πούμε, το 1935, όταν ο A έκλεψε τις λίρες στα 
Γιάννενα, ο άγνωστός του Βήταν μαθητήςστο Γυμνάσιο Τριπό- 
λεως, ενώ η Γ δεν είχε ακόμη γεννηθεί.

Φυσικά, δεν είναι εύκολο να απομνημονευθεί τόσο υλικό, το 11 
οποίο, μάλιστα, όσο οι σελίδες πολλαπλασιάζονται, όχι μόνον
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αυξάνει αλλά και συχνά μεταβάλλεται, καθώς προσαρμόζεται 
στις τροπές της ολοένα υπό διαμόρφωση αφήγησης.

Ανάγκη, συνεπώς, να «φακελωθεί» κάθε πρόσωπο, ν’ απο
κτήσει την καρτέλα του. Και συνάμα, όλα μαζί τα πρόσωπα, να 
παραταχθούν σ’ ένα χρονολογικό σχεδιάγραμμα, που συμπλη
ρώνεται όσο γράφεται το κείμενο, ώστε να είναι εφικτή η παράλ
ληλη παρακολούθηση όλων των βιογραφιών. Σε κάθετες στήλες, 
ο ένας πλάι στον άλλο, πρωταγωνιστές και δευτεραγωνιστές του 
μυθιστορήματος ή του δράματος. Οριζοντίως, κάτω απ’ όλους, 
μερικές αράδες για το κάθε έτος που πέρασε πριν από τον χρόνο 
της ιστορίας, ώσπου να φτάσουμε στη γέννηση του γεροντότε- 
ρου. Έτσι, έχουμε σημειωμένα σε συνάρτηση έργα και ημέρες 
όλων. Όπου ο παρελθόν χρόνος είναι φορτωμένος με σημαντικά 
για το κείμενο περιστατικά -συνήθως τούτο συμβαίνει όσο πλη
σιάζουμε το χρόνο της ιστορίας— αυξάνονται και στο σχέδιά-
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γραμμα οι διαθέσιμες για την περίοδο εκείνη αράδες.

Ιστορική ώρα και αυθαιρεσία

Κατ’ επανάληψιν έχει παραδεχθεί ο πεζογράφος μας ότι, αν το 
επιβάλλουν οι ανάγκες της αφήγησης, η υποταγή του έργου του 
στο «νόημα της τέχνης», τότε δε διστάζει ν’ αλλοιώσει το χώρο 
και το χρόνο. Τώρα ομολογεί ότι με την ίδια αντίληψη αντιμετω
πίζει και τα ιστορικά ή τα πολιτικά συμβάντα, μολονότι ή -π ιο  
σωστά— επειδή μία από τις καλλιτεχνικές φιλοδοξίες του είναι 
να μεταδίδει κάθε βιβλίο του αυθεντικό το κλίμα της ιστορικής 
ώρας, κατά την οποία εκτυλίσσονται.

Εν όψει αυτής της ροπής προς την αυθαιρεσία, έχει χαράξει 
και τηρεί κάποια ανυπέρβατα όρια. Ας πούμε, τα πολεμικά γε
γονότα του 1944 είναι ακριβή, και όσο γραφόταν η Πολιορκία, 
μαζί με τα λοιπά σύνεργα της γραφής πάνω στο τραπέζι υπήρχε 
και ένας χάρτης, όπου ήταν σημειωμένες οι ημερομηνίες των κυ- 
ριότερων εξελίξεων στα τρία ευρωπαϊκά μέτωπα. Ή , όλοι γνω
ρίζουμε, ότι τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο έγιναν στις 14,15,16 
και 17 Νοεμβρίου 1973. Σεκείνεςακριβώςτιςημερομηνίεςταπα- 
ρουσιάζει και η Αντιποίησις Αρχής.

Μετά τη διασφάλιση όμως κάποιων ανάλογων τεκμηρίων αλη
θοφάνειας, ο συγγραφέας, όπου επιβάλλεται, προσφεύγει άνετα 
σε λαθροχειρίες, αλλοιώσεις και συντήξεις. Παραδείγματα:

Στο μυθιστόρημα που μόλις αναφέρθηκε, πραγματικά περι- * 
στατικά της 16ης Νοεμβρίου τοποθετούνται τη 15η, αναφέρον- 
ται υπηρεσίες φανταστικές, στρατιωτικές μονάδες ανύπαρκτες, 
οι αστυνομικοί είναι κρανοφόροι ενώ τότε ακόμη κράνη δε φο
ρούσαν, περιγράφεται η υποδοχή Αμερικανού ναυάρχου ο 
οποίος δεν επισκέφθηκε τις η μέρες εκείνες την Αθήνα, η εξουσία 
συγκεντρώνεται στα χέρια ενός λοχαγού ενώ στην πραγματικό
τητα την είχε σφετεριστεί συνταγματάρχης. Αυτά και άλλα διά
φορα. Όμως εκείνο που ενδιαφέρει το συγγραφέα —και τον 
αναγνώστη— είναι η πειστικότητα και η φόρτιση του κειμένου. 
Τα υπόλοιπα μπορεί να τα πληροφορηθεί κανείς σ’ ένα «χάρτη 
του Τολέδου», όπως μας έχει διδάξει ο μεγάλος Κρης Δομίνικος.

Κάτι ανάλογο έγινε και στο Γενναίο Τηλέμαχο, όπου επίσης 
φαντασία και πραγματικότητα αλληλοστηρίζονται. Εδώ, όλα τα 
περί προπολεμικής πολιτικής καταστάσεως της Αιθουανίας εί
ναι αυθαίρετα και αποσκοπούν στο να ανακαλέσει ο αναγνώ
στης τον γνωστό μας «νάνο δικτάτορα» ώστε να λειτουργήσει σε 
δικό μας πλαίσιο η απόλυτη μοναξιά του Λιθουανού ποιητή.

1 2 Παρομοίως, η αληθινή δίκη των Αεροπόρων (αρχές της δεκαε
τίας του ’50) και η αληθινή δίκη του Ασπίδα (1967) συντήκονται 
σε μία φανταστική υπερδίκη.

Βασικές αρχές

Θα κλείσω με μια σειρά από βασικές αρχές πεζογραφικής πρα
κτικής, στις οποίες έχει καταλήξει από τα πρώιμα χρόνια της 
σταδιοδρομίας του ο περί ου ο λόγος. Φιλότιμα πασχίζει να τις 
τηρεί. Εντούτοις, δεν είναι καθόλου σίγουρος ότι το καταφέρ
νει.

η «βούληση» τον αναγνώστη

Όποιες και αν είναι οι νεωτερικές αναζητήσεις στην πεζογρα
φία του αιώνα μας, πιστεύω ακράδαντα ότι ένα αφηγηματικό 
κείμενο πρέπει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να εμπλέκει, όπως 
γινόταν ανέκαθεν, τη «βούληση» του αναγνώστη. Και όσο γρη
γορότερα το πετυχαίνει, τόσο το καλύτερο -  ει δυνατόν, αυτή η 
οιονεί βούληση πρέπει να γαντζωθεί από την πρώτη αράδα: 
«Κάποιος θα πρέπει να συκοφάντησε τον Γιόζεφ Κ., διότι χωρίς 
να έχει κάνει τίποτα κακό, ένα ωραίο πρωί συνελήφθη». Μόλις 
ανοίξαμε τη Αίκη και η βούλησή μας αιχμαλωτίστηκε. Από δω 
και πέρα αγανακτούμε και μεις μαζί με τον Κ. για την αδικία που 
του έγινε, αγωνιούμε μαζί του ως την τελευταία σελίδα του βι
βλίου, λαχταρώντας τη λύτρωση.

Τούτη η «άμεση προσπέλαση» δεν παρατηρείται σε όλα τα 
σπουδαία έργα. Ο Μπαλζάκ, π.χ., ο μέγας πρωτομάστορης, ο 
νομοθέτης της μυθιστορηματικής τέχνης και τεχνικής, καθυστε
ρεί με πρόδρομες επεξηγηματικές περιγραφές ώσπου να κατα
φέρει να εμπλέξει τη βούλησή μας, να μας συμπαρασύρει στο 
δαιμονικό παιχνίδι των ταυτίσεων πάνω στο πεδίο του πράττειν 
ή του μη πράττειν, που συνιστά ένα από τα κύρια συστατικά του 
αφηγηματικού κειμένου.

Προσοχή, ωστόσο: Σαφώς διακρίνεται το πεδίο του καθαρού 
ρεμβασμού, του στοχασμού, της συγκινησιακής φόρτισης, που, 
αν δε συναρτηθούν με βουλητική ενέργεια πλασματικού ήρωα, 
προκαλούν άλληςτάξεως -αδρανή ή λυρική, θα τη λέγαμε- αν
ταπόκριση του αναγνώστη. Σε αντιδιαστολή, το παραμικρό 
ανάδεμα στο πεδίο της βούλησης, του πράττειν, ενός πειστικού 
μυθιστορηματικού προσώπου, προκαλεί πάντοτε την επική ή τη 
δραματική ταύτιση του αναγνώστη, που προσλαμβάνει χρωμα
τισμένη αναλόγωςκαιτην εσωτερικότητα του ήρωα. Άλλο το ει
δικό βάρος των ρεμβασμών του Ιουλιανού Σορέλ και άλλο του 
Μάλτε Λάουριτς Μπρίγκε* ή των στοχασμών του Πιερ Μπεζού- 
κωφ περί πολέμου και ειρήνης και των στοχασμών του παρεμβα
τικού στην αφήγηση ΛέοντοςΤολστόη —οιπρώτοι συναρπάζουν 
και αναστατώνουν οι δεύτεροι, τολμώ να πω, είναι πληκτικοί.

Περαιτέρω διευκρίνιση: Δε χρειάζεται κάτι το συγκλονιστι
κό, όπως μία άδικη σύλληψη, για να εμπλακεί η βούληση του 
αναγνώστη. Αρκεί ένας έντεχνος ερεθισμός, π.χ., μία απλή με
τάβαση - ο  αναγνώστης από την πρώτη παράγραφο εγκαθίστα
ται στο τραίνο και γεμάτος προσδοκίες ανεβαίνει με τον Χανς 
Κάστορπ στο Μαγικό Βοννό.

Δε χρησιμοποίησα τυχαία το επίθετο δαιμονικός^ιαναεπιση- 
μάνω το χαρακτήρα αυτής της εμπλοκής. Πραγματικά, δε μας 
συμπαρασύρει πάντοτε —ή, μάλλον, σπάνια μας συμπαρασύρει 
στο δρόμο του καλού η αφήγηση. Αν η εμπλοκή της βούλησής μας 
είναι πλήρης — και αυτό εξαρτάται από το διαμέτρημα του συγ
γραφέα— τότε, καθώς συμβαίνει διαβάζοντας, π.χ., το Έ γ
κλημα και Τιμωρία, μεταμορφωνόμαστε και μεις φανταστικά σε 
κακοποιούς. Υπάρχει, τάχα, αναγνώστης που δεν έχει ιδρώσει 
από λαχτάρα ωσότου κατέβει το κλιμακοστάσιο και ξεφύγει ο 
Ρασ^όλνικωφ, όταν παγιδεύεται στο άδειο διαμέρισμα ύστερα



από τους δύο στυγερούς φόνους που έχει διαπράξει; Ή  μήπως 
χρειάζεται ν’ αναφέρουμε το Φιλαράκο, το Ράινεκε Φονξ, την 
Αυτοβιογραφία του Μπενβενούτο Τσελίνι ή τα Απομνημονεύ
ματα του Καζανόβα, για να πεισθούμε ότι ενθουσιωδώς έχουμε 
κατά την περίπτωση ταυτιστεί με διαπρεπείς μασκαράδες, ψεύ
τες, κλέφτες, απατεώνες και φονιάδες;

Εν συνόψει, το δαιμονικό παιχνίδι των ταυτίσεων μπορεί να 
μας παρασύρει να συμπορευόμαστε στο ίδιο κείμενο πότε με τη 
φονική βούληση του Δράκουλα και πότε με την αποτρεπτική 
βούληση του θύματος του Δράκουλα. Κοντά στο τρομερό διή
γημα του Βίκτορος Ουγκό Μπροστά στη λαιμητόμο, όπου ο ανα
γνώστης ταυτίζεται με τον μελλοθάνατο κατάδικο και τον παρα
κολουθεί ως το ικρίωμα χωρίς ν’ αναρωτηθεί πότε πρόλαβε να 
καταγράψει την πρωτοπρόσωπη αφήγησή του -  άλλη αποθέωση 
της τέχνης που με τη μαγγανεία της εξαφανίζει και τις πιο κραυ
γαλέες συμβάσεις- κοντά, λοιπόν, σ’ αυτό το φοβερό διήγημα, 
μπορώ να φανταστώ ένα αντίστοιχο, καθολοκληρίαν αποτρό
παιο, όπου ο αναγνώστης ταυτίζεται με το δήμιο καθώς βαργε- 
στημένος βηματίζει στο ικρίωμα όσο να φτάσει η πομπή του θα
νάτου και βιάζεται να ξεπετάξει τη ρουτίνα της δουλειάς, σή
μερα μάλιστα που τον πονούν και τα ρευματικά του ή που θα συ
ναντήσει ένα όμορφο κορίτσι, κτλ. κτλ.

Το παιχνίδι των εναλλαγών στη βούληση και στην οπτική μας 
είναι ένα από τα επιτεύγματα των μεγάλων μυθιστοριογράφων. 
Συμπορευόμαστε με τον Ρασκόλνικωφ όταν δολοφονεί, συμπο
ρευόμαστε και με τη Σόνια όταν κατευθύνει τον Ρασκόλνικωφ 
προς την οδό της συντριβής και της ομολογίας.

*

γραφίδα και ψαλίδι

Έτερος κανόνας του χαλκείου: τα όργανα γραφής ενός αφη
γηματικού έργου είναι δύο, η γραφίδα και η γόμα ή, πιο σωστά, 
το ψαλίδι. Η αναγκαιότητα του πρώτου οργάνου είναι αυτονόη
τη. Το δεύτερο συνιστά conditio sine qua non της καλλιτεχνικής 
ενέργειας. Ήτοι:

* Όσον αφορά στη φραστική του πεζογραφήματος -  μη χρη
σιμοποιείς ποτέ τρεις λέξεις εάν αυτό που έχεις να πεις λέγεται με 
δύο. Δηλαδή, όλες οι λέξεις -και οι εκατό ή οι διακόσιες χιλιά
δες λέξεις ενός ογκώδους μυθιστορήματος- πρέπει να είναι λει
τουργικές. Συνεπώς, κόβε! σβήνε! ψαλίδιζε!

* Όσον αφορά στη σύνθεση -  μη επεξηγείς όσα ο επαρκής 
αναγνώστης μπορεί ν’ αντιληφθεί, του αφαιρείς την απόλαυση 
να λειτουργεί σαν συν-συγγραφέας. Συνεπώς, κόβε! σβήνε! ψα
λίδιζε!

Φυσικά, η πράξη είναι πολύ πιο περίπλοκη από τούτη την 
απλή δασκαλίστικη διατύπωση. Και σε κάθε περίπτωση, τελικά 
ό,τι μετράει είναι η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής. Ως πού 
πρέπει να φτάσει η αφαίρεση; -  ο πεζογράφος συνεχώς αποδέ
χεται το καλλιτεχνικό αυτό στοίχημα. Ιδιαίτερες δυσκολίες μά
λιστα παρουσιάζουν στα κείμενα τα σημεία εκείνα τα οποία ο 
ανειδοποίητος αναγνώστης -  ή ο ανυποψίαστος συγγραφέας* 
δε λείπουν από τη συντεχνία -  τα θεωρούν ευκολότερα. Εννοώ, 
τα μέρη όπου η γραφή ξεχύνεται συνειρμική, μοιάζει ακατάσχε
τη.

Ακούω την απορία: Μα ποιο είναι το πρόβλημα; Καταγρά
φεις, απλούστατα, το ποτάμι των συνειρμών σου όπου σε πηγαί
νει. Κάπως έτσι δε φαντάζονταν οι υπερρεαλιστές την αυτόματη 
γραφή;

Δυστυχώς, τα πράγματα πρέπει να φαίνονται απλά, ωστόσο, 
επί ποινή καταποντισμού, δεν πρέπει να είναι απλά. Το ποτάμι

Σιένα, 1965.

των συνειρμών του καθενός είναι ιδιωτική του υπόθεση, κουβα
λάει αναμνήσεις και σύμβολα προσωπικά, αναφορές και νύξεις 
του στενού περιβάλλοντος του, υλικά που δεν καταθέτουν τί
ποτα στο κοινό έδαφος της επικοινωνίας όπου εδράζεται ένα πε
ζογράφημα. Το συγγραφικό πρόβλημα είναι πώς θα εξαπατηθεί 
ο αναγνώστης, ώστε να δεχτεί ότι παρακολουθεί την ανεμπόδι
στη φυσική ροή μιας συνείδησης, ενώ στην πραγματικότητα δια
βάζει μια περίτεχνη, σοφά ακριβοζυγιασμένη σύνθεση, που 
υποδύεται το ασυγκράτητο ποτάμι. Έμπρακτες λύσεις σε τέ
τοιας υφής προβλήματα δεν είναι εύκολες, 

ί

ανακολουθίες
)

Οι ανακολουθίες είναι τα παράσιτα του χαλκείου. Απειλούν 
κάθε κείμενο που έχει κάποια έκταση. Ελλοχεύουν για να ρι
χτούν στον αναγνώστη, να του αφανίσουν τη χαρά της μέθεξης.

Ανακολουθίες συναντάμε δύο λογιώ: άμεσες και έμμεσες. Οι 
πρώτες, γράφονται από το συγγραφέα -  ο καλός χωροφύλακας 
σ’ ένα σημείο του βιβλίου είναι κοντός και ξανθός και εκατό σε
λίδες παρακάτω μεταμορφώνεται σε ψηλό και μελαχρινό. Ή, ο 
κύριος μαρκήσιος βγάζει από τα χείλια του το πούρο ενώ έχει τα 
χέρια στις τσέπες.

Οι έμμεσες ανακολουθίες προκύπτουν από τα γραφόμενα του 
απρόσεκτου συγγραφέα, όταν ο αναγνώστης συσχετίζει διά
φορα στοιχεία σκόρπια στην αφήγηση και αντιλαμβάνεται ότι 
μεταξύ τους αντικρούονται. Τούτο διαγράφει και τις διαστάσεις 
του προληπτικού, συνδυαστικού ελέγχου, που οφείλει να κάνει 13 
ο πεζογράφος προτού να εγκαταλείψει το κείμενό του ακυβέρ
νητο στη θάλασσα του δήμου.

>



Αξίζει ν’ αναφερθούν τρία παραδείγματα:
Η νουβέλα Στοργή του 'Αγγέλου Τερζάκη, σύντομο αφήγημα 

που μόλις ξεπερνάει τις εκατό αραιοτυπωμένες σελίδες, είναι 
κατά τη γνώμη μου μνημείο ανακολουθίας στη νεοελληνική πε
ζογραφία, καθώς οι ηλικίες των προσώπων συνεχώς, μόλις συ
σχετιστούν, μεταβάλλονται.

Αντίθετα, εκατόν τόσα χρόνια ψαχουλεύει η παγκόσμια κρι
τική το Πόλεμος και Ειρήνη, βιβλίο-ποταμό χιλίων διακοσίων 
πυκνών σελίδων, και μόνο μετρημενες στα δάχτυλά ανακολου
θίες έχει εντοπίσει.

Ό σο για την Αισθηματική Αγωγή, στιςτετρακόσιες και πλέον 
σελίδες της, μόνο μία ανακολουθία στο διάβα ενός χρόνου ξέ- 
φυγε από τον λεπτολόγο Γουσταύο Φλωμπέρ.

επαναφορές

. Η αφήγηση είναι η τέχνη του χρόνου. Μην παραλείπεις, να 
επαναφέρεις στο μυθιστόρημά σου στοιχεία που έχουν προανα- 
φερθεί. Παρέχεις ένα ακόμη ερέθισμα για να λειτουργήσει και 
μέσα στο κείμενο αναμνηστικά ο αναγνώστης, για να παραδοθεί 
στη διάσταση του χρόνου.

ζαβολιές

Όλοι οι παραπάνω κανόνες, και πλήθος άλλοι ακόμη, που 
αναφέρονται στην οπτική γωνία, το προσωπείο του αφηγητή, τις 
γλώσσες της αφήγησης, το σχολιασμό δια των σημείων στίξεως, 
κτλ. κτλ. κτλ., σε όσα αμέτρητα προβλήματα παρουσιάζει η 
γραφή -αυτο ί οι κανόνες, λοιπόν, υπάρχουν για να τηρούνται, 
αλλά και για να παραβιάζονται.

Ο πεζογράφος είναι υποχρεωμένος στο κάθε βήμα του να επι
νοεί λύσεις απρόβλεπτες, να παραβιάζει νόμους και προφήτες, 
y  αυτοσχεδιάζει, ακόμη και να καταφεύγει σε ζαβολιές περι- 
γράφοντας τους κανόνες, που ο ίδιος έχει αναδείξει ως κατευ
θυντήριους της τέχνης του, προκειμένου να δώσει την πνοή της 
ζωής στο κείμενό του.

Πάντοτε όμως με μία προϋπόθεση: οικαλπουζανιέςτου δε θα 
γίνουν αντιληπτές· διότι μόλις υποψιαστεί ο αναγνώστης πως 
τον κοροΐδεψαν, εκνευρίζεται, θυμώνει. Και κάτι τέτοιο δεν κα
θιστά το κείμενο λειτουργικότερο -  πράγμα που είναι η ύπατη 
επιδίωξη του ποιητή-συγγραφέα.
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Ο Αλέξανδρος Κοτζιάς
και

η «Πολιορκία» ' :
του Κώστα Στεργιόπουλου

Πριν από τριάντα περίπου χρόνια, γράφοντας για τη δεύτερη 
έκδοση του πρώτου μυθιστορήματος —και πρώτου βιβλίου — 
του Αλέξανδρου Κοτζιά «Πολιορκία», τον είχα χαρακτηρίσει 
ως έναν από τους εργατικότερους μεταπολεμικούς συγγρα
φείς.1 Από τότε, αποδείχτηκε ακόμα εργατικότερος, ώστε η 
προσφορά του ν’ απλώνεται σήμερα —αν όχι παντού ισοδύ
ναμα, οπωσδήποτε ικανοποιητικά— τόσο στην κριτική του 
βιβλίου και το κριτικό μελέτη μα όσο και στο θέατρο και τη 
μετάφραση. Κύρια συγγραφική του αποσχόληση, πάντως, δεν 
έπαψε απ’ την αρχή να είναι η αφηγηματική πεζογραφία — κι 
ίσαμε την ώρα τουλάχιστον, το μυθιστόρημα κι αργότερα η νου
βέλα εξακολουθούν ν’ αποτελούν την πιο σημαντική του επί
δοση.

Και γενικότερα όμως, η πνευματική φυσιογνωμία του παρου
σιάζει όλα τα χαρακτηριστικά του προβληματισμένου και 
ουσιαστικού μυθιστοριογράφου, με μια κριτική στάση απέ
ναντι στα γεγονότα και την κοινωνική πραγματικότητα του 
καιρού του και, παράλληλα, απέναντι στο ίδιο το ανθρώπινο 
κύτταρο και τη μοίρα του ανθρώπου. Πεζογράφος στη βαθύ
τερη σύστασή του, με γόνιμα διδάγματα από τη μαθητεία του 
στον Ντοστογιέφσκι και τη γνωριμία του στη συνέχεια με το 
έργο ξένων νεοτερικών μυθιστοριογράφων, με γραφή και 
γλώσσα μόνιμα σκληρή ως το σαρκασμό και με κυρίαρχο το 
εωσφορικό στοιχείο, χωρίς αναμίξεις και διαφυγές πουθενά 
προς το λυρισμό και την ποίηση, ανήκει στις συγγραφικές 
εκείνες ιδιοσυγκρασίες, που μόνο με την εκτεταμένη αφήγηση, 
μόνο με το μύθο και την πλοκή αισθάνονται πως εκφράζουν τον 
κόσμο τους, και μέσα από κει διοχετεύουν, με τη μορφή της 
αφηγηματικής πεζογραφίας, ό,τι πιο καίριο έχουν να πουν.

«Εκείνο πού σέ σταματάει περισσότερο», σημειώνει ο Βάσος 
Βαρίκας για ένα απ’ τα μυθιστορήματα του Κοτζιά, «είναι ή 
σύνθεσή του. Σπάνια σέ σύγχρονο, καί όχι μονάχα ελληνικό, 
μυθιστόρημα θά συναντήσεις τόσες περιπλοκές στο μύθο, τόσο 
πλούσια καί πολύμορφη δράση, τέτοιο πλήθος συμβεβηκότων. 
Ό  πληθωρισμός αυτός καί ή συσσώρευση, πού φέρνει στή 
μνήμη τά άναγνώσματα περιπετειών, μπορεί συχνά νά κουρά
ζει. Ό  συγγραφέας όμως ποτέ δέν χάνει τον έλεγχό τους. Τά 
οργανώνει καί τά πειθαρχεί κατά τρόπο πράγματι άξιοθαύμα- 
στο. Γνώστης τής τεχνικής του κλασικού μυθιστορήματος, ξέρει 
νά τήν ανανεώνει καί νά τήν πλουτίζει μέ έντελώς σύγχρονες 
εμπειρίες.»2

Ο Αλέξανδρος Κοτζιάς γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926, κι 
ασχολήθηκε επαγγελματικά με τη δημοσιογραφία. Στη λογοτε
χνία πρωτοεμφανίστηκε το 1943, μ’ ένα διήγημα στο περιοδικό 
«Μαθητικά Γράμματα». Άλλο ένα, με τίτλο «Η γυναίκα με τις 
ψεύτικες χάντρες», δημοσιεύτηκε στο πρώτο τεύχος του περιο
δικού «Νέος Λόγος» τον Απρίλιο του 1947, ενώ τον Ιανουάριο 
του 1951 δημοσίεψε με το ψευδώνυμο Κ.Π. Αλεξάνδρου στο 
περιοδικό «Στάχυς» ένα απόσπασμα από το δεύτερο μυθιστό
ρημά του. Την επίσημη όμως εμφάνισή του έκανε το 1953 με το 
μυθιστόρημα «Πολιορκία», που την οριστική του μορφή πήρε 
αργότερα στη δεύτερη έκδοση το 1961, κι από τότε επανεκδί
δεται χωρίς άλλες τροποποιήσεις. Ακολούθησαν τα μυθιστο
ρήματα: «Μια σκοτεινή υπόθεση» (1954, 6' έκδ. αναθεωρημένη 
1963, όμοιες και οι επόμενες), «Ο Εωσφόρος» (1959, β' έκδ. 
αναθ. 1981, όμοια και η επόμενη), «Η απόπειρα» (1964), «Ο 
Γενναίος Τηλέμαχος» (1972), «Αντιποίησις αρχής» (1979) και 
«Φανταστική περιπέτεια» (1985), τα τέσσερα τελευταία χωρίς 
αναθεωρήσεις στις μετέπειτα εκδόσεις τους. Με τα επτά αυτά 
μυθιστορήματα, συμπληρώνεται η ως τώρα μυθιστορηματική 
παραγωγή του, κι αρχίζει μια σειρά από ισάριθμες νουβέλες, με 
το γενικό τίτλο «Τα παιδιά του Κρόνου», όπου ο συγγραφέας 
εμφανίζει και πάλι σε κάθε μια τους κάποιο από τα δευτε- 
ρεύοντα ή κι εντελώς διαβατικά πρόσωπα των αντίστοιχων 
κατά σειρά μυθιστορημάτων του, αλλά σε πρωταγωνιστικό 
αυτή τη φορά ρόλο3. Έχουν κυκλοφορήσει, ίσαμε την ώρα, οι 
νουβέλες: «Ιαγουάρος» (1987), «Ημηχανή» (1989), «Οπυγμά
χος» (1991), κι η σειρά θα ολοκληρωθεί με άλλες τέσσερις. Συμ
πλήρωμα της πεζογραφίας του αποτελούν και τα ιστορικά αφη
γήματα: «Ο εθνικός διχασμός» (1974), «Η δίκη των έξι» (1975) 
και «Η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών» (1975).

Από τις άλλες του συγγραφικές επιδόσεις ιδιαίτερα αξιοση
μείωτα είναι τα διάσπαρτα σε περιοδικά κι εφημερίδες κριτικά 
του κείμενα (στις εφημερίδες κάποτε και με το ψευδώνυμο Κ. 
Παναγιώτου), που ένα μέρος τους συγκέντρωσε στους τόμους: 
«Μεταπολεμικοί πεζογράφοι» (1982), «Αφηγηματικά» (1984), 
«Λοκιμιακά και άλλα» (1986). Αξιόλογο και πιο εκτεταμένο 
είναι και το μεταφραστικό του έργο. Έχει μεταφράσει: «Οι 
φτωχοί» (1954) και «Μια αξιοθρήνητη ιστορία» (1954) του Ντο- 
στογιέφσκι, «Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως» (1954) 
του Γεωργίου Φίνλεϋ, «Το μηδέν και το άπειρο» (1960) και «Ο 
κομμισάριος και ο γιόγκι» (1962) του Άρθουρ Καίσλερ, «Η



δίκη» (1961) και «Ο πύργος» (1964) του Κάφκα, «Ο Κωνσταν
τίνος καί ο εκχριστιανισμός της Ευρώπης» (1963) του Α. 
Τζόουνς, «Αλέξανδροςο Μέγας» (1963) του Α. Μπερν, «Και οι 
βιασταί αρπάζουσιν αυτήν» (1965) της Φλάννερυ θ ’ Κόννορ, 
«Ο διάβολος στους λόφους» (1969) του Τσέζαρε Παβέζε, «Εγώ 
ο Κλαύδιος» (1969) του Ρόμπερτ Γκρέηβς, «Σαίξπηρ ο σύγ
χρονός μας» (1970) του Γιαν Κοττ, «Ο Σαίξπηρ και η εποχή 
του» (1970) του Λούις Ράιτ, «Η καταγωγή της γυναίκας» (1976) 
της Ελέιν Μόργκαν, «Ελένη» (1983) του Νίκου Γκατζογιάννη, 
« Οι μάχες του Κοξίνγκα» (1984) του Τσικαμάτσου Μονζαεμόν 
και πολλά άλλα με ψευδώνυμο ή και ανώνυμα.

Εκτός απ’ το έργο του το κριτικό και το μεταφραστικό, έχει 
γράψει και τρία θεατρικά έργα. Το ένα, «Ενοικιάζεται δωμά- 
τιον μετ’ επίπλων», εκδόθηκε το 1962 και πρωτοανεβάστηκε 
από το «Ημικρατικό Θέατρο Πελοποννήσου» το 1980. Τ’ άλλα 
δύο, «Ο μονόλογος της Μαριάννας» και «Ορφέας και Ευρυ
δίκη», κυκλοφόρησαν δακτυλογραφημένα μαζί σε 70 φωτοαν
τίγραφα το 1988, και μοιράστηκαν στο θεατρικό κόσμο και σε 
μερικούς φίλους από το συγγραφέα. Το πρώτο παίχτηκε 
μάλιστα λίγο αργότερα κι από την Πέπη Οικονομοπούλου στο 
«Θέατρο της οδού Αντιόχειας». Στις πνευματικές του δραστη
ριότητες πρέπει να προσθέσουμε, τέλος, την επιμέλεια της 
εβδομαδιαίας φιλολογικής σελίδας στις εφημερίδες «Μεσημ
βρινή» (1961-1967) και «Η Καθημερινή» (1975-1982), καθώς 
και τη συμμετοχή του κατά το διάστημα της δικτατορίας στην 
εκδοτική αντιστασιακή ομάδα που δημοσίεψε τα «Δεκαοχτώ 
Κείμενα» (1970) και τα «Νέα Κείμενα», 1 και 2 (1971) και στη 
συντακτική επιτροπή του περιοδικού «ΗΣυνέχεια» (1973). Ως 
διευθυντής, εξάλλου, μετά την πτώση της χούντας, του Γρα
φείου Τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας του Λονδίνου, διοργά- 
νωσε τον Νοέμβριο του 1975 το μήνα προβολής της Ελληνικής 
Τέχνης, Λογοτεχνίας, Θεάτρου, Κινηματογράφου, Αρχιτεκτο
νικής και Επιστημών του Ανθρώπου.

Όλα αυτά, βέβαια, φωτίζουν κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
την προσωπικότητά του και ενισχύουν αναμφισβήτητα την όλη 
συγγραφική και πνευματική του παρουσία. Το κύριο βάρος 
όμως της προσφοράς του πέφτει σταθερά στην αφηγηματική 
πεζογραφία. Και πάλι, εκείνο από τα βιβλία του που αποτελεί 
όχι μονάχα ένα από τα πιο στέρεα επιτεύγματά του, αλλά και 
βασικό κλειδί για το μελετητή του έργου του είναι το πρώτο του 
μυθιστόρημα «Πολιορκία», όπου υπάρχουν ήδη ή κυοφο
ρούνται σε προχωρημένο στάδιο τα κυριότερα χαρακτηριστικά 
κι οι πυρήνες και της μετέπειτα αφηγηματικής παραγωγής του.

* * *

Η «Πολιορκία» δεν είναι μόνο ένα αξιόλογο μυθιστόρημα* 
είναι και μια συγκλονιστική μαρτυρία των τελευταίων σκο
τεινών χρόνων της Κατοχής, μια πιστή αναπαράσταση του 
πρώτου εμφύλιου σπαραγμού, που έμελλε να συνεχιστεί με το 
δεκεμβριανό κίνημα και να καταλήξει στη μεγάλη εμφύλια σύρ
ραξη. Βιβλίο «δύσκολο», μα όχι κι απ’ τα πιο δύσκολα στην 
ανάγνωση βιβλία του συγγραφέα, δύσκαμπτο στη γλώσσα και 
γεμάτο γωνίες και τραχιές επιφάνειες, πέρα απ’ τον πολιτικο
κοινωνικό του χαρακτήρα και τις εξωτερικές γενικές καταστά
σεις, κρύβει και μιαν άλλη διάσταση, αθέατη στο επιπόλαιο 
διάβασμα, που αντιπροσωπεύει την άλλη όψη της πεζογραφίας 
του Κοτζιά.

«Στά 1943», μας λέει στο σύντομο προλογικό του σημείωμα, 
«άρχισε στήν πατρίδα μας ένας πόλεμος. Μέσα στήν καθολική,

τή μεγάλη σφαγή πού συνάρπαζε καί θέρμαινε τότε τις καρδιές 
καί τά πνεύματα, ετούτα τά “τοπικά”, τά “επεισοδιακά”, 
αγνοήθηκαν, σχεδόν άπορριγμένα στο περιθώριο, καθώς 
μάλιστα βρισκόντανε -  πράμα πού τόσο συχνά συμβαίνει μέ τά 
διαδραματιζόμενα στήν πατρίδα μας -  ολωσδιόλου έξω άπό τό 
“κλίμα τής εποχής”. Όπωσδήποτε, αυτός ειτανε ό δ ικ ό ςμ α ς  
πόλεμος. Γίνηκε εδώ, μέσα στίς δικές μας εστίες καί μέ τό δικό 
μας τό αίμα καταβλήθηκε τό βαρύ του άντίτιμο.

»[...] Ή  φάση πού μάς άπασχολεΐ ξετυλίχτηκε δλη μέσα στά 
σπίτια μας, μέσα στούς δρόμους, στά δωμάτια, στά κρεβάτια 
μας. Έτσι, ή ψυχολογία τού “πεδίου τής μάχης” πού, κατά 
κάποιο τρόπο, είναι βολική καί ησυχαστική, πρόσκοφτε ολοένα 
στή “μαρτυρική” επάνοδο τής καθημερινότητας, ϊσως γιά νά 
κάνει τή δοκιμασία πιό δύσκολη. -  Έδώ, γνωριζόμαστε καί 
σφαχτήκαμε.»4

Αυτόν, λοιπόν, «τό δικό μας τον πόλεμο», μας ζωντανεύει ο 
Κοτζιάς με την «Πολιορκία» (αργότερα θα τον ονομάσει «τρια
κονταετή», λογαριάζοντας μαζί και τα χρόνια της χούντας,) -  
και πρέπει να το ξαναπούμε, πως πρόκειται για ένα απ’ τα πιο 
γερά στη σύλληψη και στην εκτέλεση μυθιστορήματά του, μαζί 
με την «Απόπειρα» και το «Αντιποίησιςαρχής», και με αισθητή 
διαφορά απ’ τα δυο αμέσως επόμενα. Κανένας ίσως από τους 
συγγραφείς μας δε μας έδωσε ως τώρα το φοβερό τούτο αλληλο- 
φάγωμα μέσα στα σοκάκια και τους δρόμους της κατοχικής 
Αθήνας με τόση δύναμη και με τέτοια συνθετική πληρότητα, 
μολονότι δεν έλειψαν εντελώς κι άλλα αξιοσημείωτα βιβλία με 
παραπλήσιο θέμα. Φυσικά, όλες οι σελίδες της «Πολιορκίας» 
δεν είναι γραμμένες ούτε με την ίδια επιτυχία, ούτε με την ίδια 
πυκνότητα. Η τάση του συγγραφέα ν’ απλώνεται και ν’ ανα
πτύσσει, γενικότερο γνώρισμα της πεζογραφίας του, δίνει κι 
εδώ στην αφήγησή του μια έκταση, που αποβαίνει εις βάρος της 
αρχιτεκτονικής οικονομίας. Ιδιαίτερα, η επιμονή του στο 
παρουσίασμα των προσώπων στα εννιά-δέκα αρχικά κεφάλαια 
καθυστερεί την εξέλιξη του μύθου και χαλαρώνει την ένταση, 
ίσως επειδή ο Κοτζιάς αργεί συνήθως να «ζεσταθεί» και να μπει 
ολόκληρος στο κλίμα και το χώρο των πρώτων τουλάχιστον 
βιβλίων του, ώστε ν’ αναπτύξει αμέσως την κατάλληλη θερμο
κρασία και ν’ αποφύγει τις μακρηγορίες. Αλλά κι έτσι, η αδρή 
τούτη σύνθεση δεν παύει ν’ αποτελεί στο σύνολό της ένα μυθι
στόρημα σημαντικό, που αποζημιώνει τελικά τον αναγνώστη 
και μένει για καιρό χαραγμένο στη μνήμη του.

Ό ,τι κάνει την «Πολιορκία» ν’ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, 
καθώς άλλωστε συμβαίνει και με όλα σχεδόν τα από την «Από
πειρα» και πέρα μυθιστορήματά του, έστω κι αν δε γίνεται 
παντού το ίδιο πετυχημένα, είναι το παράλληλο ξετύλιγμα των 
εξωτερικών γεγονότων, αυτή η καταγραφή των γενικών πραγ
μάτων και καταστάσεων, και η ταυτόχρονη παρακολούθηση 
της ιδιωτικής ζωής και της ατομικής ψυχολογίας των ηρώων.
Τα πρόσωπά του αποκτούν δική τους υπόσταση κι έχουν δική 
τους μοίρα. Διαγράφονται και ψυχογραφούνται ως χαρακτή
ρες, ζουν τη χωριστή τους ύπαρξη και αντιδρούν με το δικό τους 
τρόπο. Αξιοσημείωτη είναι η ικανότητα του συγγραφέα να 
φέρνει τους ήρωές του αντιμέτωπους και η ψυχολογική του 
δύναμη στην περιγραφή των συνειδητών ή ασύνειδων αντιδρά- 
σεών τους, όπως και η τάση του να δοκιμάζει τις συνειδήσεις 
τους κι από τις επί μέρους περιπτώσεις να προχωρεί ως το γενι
κότερο προβληματισμό γύρω απ’ το θέμα της ύπαρξης.

Μερικοί απ’ τους κριτικούς του, ωστόσο, παρασυρμένοι απ’ 17 
το γεγονός ότι ο Μηνάς Παπαθανάσης, ο κεντρικός ήρωας, κι



όποιοι τον περιστοιχίζουν ανήκουν στους ταγματασφαλίτες, 
γνωστούς συνεργάτες των Γερμανών (και παραπέμπω εδώ 
ενδεικτικά σε όσα έγραψε ο Δημήτρης Ραυτόπουλος το 1955 
στην «Επιθεώρηση Τέχνης»5), αμφισβήτησαν την αντικειμενι
κότητα και την αξία του βιβλίου, χωρίς να προσέξουν, καθώς το 
εξήγησα και παλαιότερα6, πως έτσι ο συγγραφέας τους απογυ
μνώνει και τους στιγματίζει περισσότερο απ’ τους άλλους, τους 
αντίπαλους, που μόνο σα σκιές κινούνται γύρω τους και οι
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πράξεις τους έχουν ομαδικό χαρακτήρα. Το σημείωσε πιο 
ύστερα κι ο Τίτος Πατρίκιος στην κριτική του για την τρίτη 
έκδοση, παρατηρώντας ότι «ή “Πολιορκία” δέν προσέγγιζε τά 
γεγονότα καί τούς αυτουργούς τους ακολουθώντας τίς παγιω- 
μένες τομές, κι αυτό τήν έκανε ένα βιβλίο πού έφερνε άμηχανία, 
ενοχλούσε, ή, άκόμα, προκαλούσε έντονες άπορριπτικές άντι- 
δράσεις», για να καταλήξει πως ο Κοτζιάς, «φέρνοντας τήν 
είδηση καί τό μήνυμα τής φρίκης, άνέλαβε έναν πολύ μεγαλύ
τερο κίνδυνο: τον κίνδυνο πού ειχε πάντα ό άγγελιοφόρος νά 
τον ταυτίσουν μέ τήν καταστροφή πού άγγέλλει»7.

Βέβαια, πουθενά δε γίνεται η παραμικρή νύξη, πουθενά ο 
συγγραφέας δεν αφήνει τον εαυτό του να επαναστατήσει απέ
ναντι στη θηριωδία των ηρώων του, προτιμώντας να προκαλεί 
αδιάκοπα τον αποτροπιασμό και την εξέγερση του αναγνώστη. 
Εντούτοις, η ιδιαίτερη σημασία του βιβλίου δε βρίσκεται στην 
αντικειμενική θεώρηση της διαμάχης των δύο παρατάξεων, 
ούτε μονάχα στη μυθιστορηματική αναπαράσταση της κρίσιμης 
αυτής στιγμής. Κατά βάθος κι εδώ, όπως και στα μετέπειτα 
έργα του, παράλληλη επιδίωξή του παραμένει η διερεύνηση των 
σκοτεινών παρορμήσεων του ανθρώπου, που εκτρέφονται και 
γίνονται ακόμα σκοτεινότερες από τις^εξωτερικές συνθήκες και. 
την ιδιάζουσα φύση των γεγονότων. Η εξοντωτική τούτη δια
μάχη του δίνει την ευκαιρία να μελετήσει την ανθρώπινη φύση 
σε στιγμές πανικού και έσχατης εξαθλίωσης, για ν’ ανασύρει 
από μέσα της το δαιμονικό ή, έστω, το δοκιμαζόμενο ανθρώ
πινο στοιχείο και, προπάντων, την παρουσία του κακού στη 
μεταφυσική του πια διάσταση -  κι αυτό ακριβώς αποτελεί την 
άλλη όψη της πεζογραφίας του Κοτζιά. Το είχα σημειώσει στο 
παλιό εκείνο άρθρο μου για την «Πολιορκία». Το επισήμανε 
αργότερα κι ο Αντρέας Καραντώνης σε γενικότερες παρατηρή
σεις του για τον συγγραφέα:

«Τό Κακό! Τό Κακό! Τό άρχέγονο, τό κοσμογονικό μά καί 
κοσμοφθόρο, μαζί, Κακό, είναι τό “πρόβλημα-πάθος”, πού 
κατά κύριο λόγο, σχεδόν μανιακά, συνταράζει τή συνείδηση 
τού Κοτζιά. σά μυθιστοριογράφου καί διαποτίζει μέ χολή τά 
πεζογραφήματά του, δίνοντάς τους τό ύφος μιας γενικής μισαν- 
θρωπίας, άλλά καί μιας υπονοούμενης ηθικής άγωνίας. Ηθική 
άγωνία “γιατί νά βασιλεύει στή γή τό Κακό” , καί μισανθρωπία, 
σά συνέπεια αυτής τής άγωνίας, άλληλοσυμπλέκονται τόσο 
σφιχτά μέσα στό έργο του [...], ώστε μάς είναι δύσκολο νά άπο- 
φασίσουμε, αν τελικά ό Κοτζιάς άγαπά, εγκολπώνεται ή μισεί 
καί άπωθεΐ τό Κακό. Μέσα του, καθώς βλέπουμε στά έργα του, 
ξετυλίγεται μιά σπαραχτική πάλη, δπου, τίς περισσότερες 
φορές, φαίνεται νά βγαίνει νικητής ό Διάβολος, άλλά χωρίς 
αυτό νά σημαίνει πώς ό νικημένος -  ή ήθική συνείδηση -  είναι 
καί υποταγμένος στό νικητή.»8

* * *

1 8 Το αφηγηματικό έργο του Αλέξανδρου Κοτζιά παρουσιάζει 
σταθερά δύο όψεις. Απ’ έξω, υπάρχει η παρακολούθηση της 
πολιτικοκοινωνικής ζωής του τόπου και των δραματικών εξε

λίξεων μιας τεσσαρακονταπενταετίας περίπου, αρχίζοντας 
από την Κατοχή και τον Εμφύλιο, απ’ τη στιγμή δηλαδή που 
μπορούσε να είναι αυτόπτης μάρτυς και να έχει άμεσες εμπει
ρίες, και φτάνοντας με τη νουβέλα του «Ημηχανή» ως το 1987. 
Από μέσα, στο υπόστρωμα, στα συμφραζόμενα και στη δια
πλοκή των συμβαινόντων, επικρατεί ο υπαρξιακός χαρακτήρας 
και το Κακό στην εγκόσμια και στη μεταφυσική του διάσταση. 
Αν εξαιρέσουμε το «Μια σκοτεινή υπόθεση» και τον «Εωσφό
ρο», όπου τα υπαρξιακά στοιχεία και το Κακό ανεβαίνουν και 
σε πρώτο πλάνο κι αποτελούν κεντρικό ιδεολογικό άξονα και 
στόχο, χωρίς ανάλογη παρακολούθηση των εξωτερικών κατα
στάσεων και γεγονότων, όλα σχεδόν τα επόμενα μυθιστορή- 
ματά του και η νουβέλα «Ιαγουάρος» έχουν ως αφετηρία τα 
μοτίβα και τους πυρήνες που ξεκινούν απ’ την «Πολιορκία». 
Και βάζω το «σχεδόν», για να εξαιρέσω κάπως τη «Φανταστική 
περιπέτεια», αν και δε λείπουν κι απ’ αυτήν οι αναφορές στην 
ίδια περίοδο και στα ίδια βιώματα. Θα έλεγε κανείς, ότι όλα 
τους πηγάζουν από κει κι αναπτύσσονται σε παραλλαγές, 
καθώς αλλάζει το σκηνικό και η όψη του δημόσιου βίου. 
Αλλάζει εξωτερικά, μα ο θεμελιακός προβληματισμός κι ό,τι 
βαθύτερα απασχολεί το συγγραφέα στο πρώτο του μυθιστό
ρημα παραμένουν στις κύριες γραμμές τα ίδια, αλλού με λιγό- 
τερη κι αλλού με περισσότερη ένταση, πότε με μεγαλύτερες και 
πότε με ισχνότερες βυθοσκοπήσεις, όσο κι αν η πεζογραφία του 
διαφοροποιείται κατόπιν εκφραστικά, καταλήγοντας σ’ έναν 
άλλο τρόπο γραφής.

Ο Κοτζιάς ξεκινάει στα πρώτα του βιβλία από την οπωσδή
ποτε πιο βραδυκίνητη παραδοσιακή αφήγηση, για να περάσει, 
ύστερα από τη στενότερη γνωριμία του με τον Φώκνερ και με 
άλλους ξένους νεοτερικούς συγγραφείς, ιδίως του ανανεωμένου 
εσωτερικού μονόλογου, σε μια προωθημένη σ’ εκφραστικούς 
τρόπους εσωμονολογική γραφή, συγχέοντας το μονόλογο της 
αφήγησης με το μονόλογο των προσώπων. «Η απόπειρα» απο
τελεί τη γέφυρα αυτής της αλλαγής, περνώντας τον οριστικά 
από τον παλαιού τύπου αστικό και μικροαστικό νατουραλισμό 
σ’ έναν άλλου είδους εκχυδαϊσμένο εσωμονολογικό νατουραλι
σμό, με λαϊκή -  ή μάλλον λαϊκίστικη — βάση, και σ’ ένα εξίσου 
λαϊκίστικο γλωσσικό ιδίωμα, με κατάλοιπα απ’ τη συμπερι
φορά και τη γλώσσα των κουτσαβάκηδων και των τραμπούκων. 
Το ύφος, με τα τελευταία κεφάλαια της «Απόπειρας», και 
κυρίως από τον «Γενναίο Τηλέμαχο» και ύστερα, γίνεται τώρα 
το υφάδι, που δένει σε μια ακατάσχετη αφηγηματική ροή τα 
πάντα: το μύθο, την πλοκή, τη δράση, το χρόνο* διαγράφει ταυ
τόχρονα την ψυχολογία των ηρώων και τους σκιαγραφεί μέσα 
απ’ την ίδια τη γλώσσα και τον τρόπο που σκέπτονται και 
αισθάνονται, καθώς ο συγγραφέας, σύμφωνα με την εύστοχη 
παρατήρηση του Σπύρου Τσακνιά, «συλλαμβάνοντας τίς σκέ
ψεις τού ήρωα τή στιγμή άκριβώς πού σχηματίζονται, τίς κρυ
σταλλώνει γλωσσικά, έπιστρατεύοντας τό λεκτικό, γραμματικό 
καί συντακτικό άπόθεμα τού ήρωα»9.

Ο νέος τούτος τρόπος γραφής, με το περίπλοκο «πλέξιμο» του 
μύθου, της δράσης, του χρόνου και της ψυχολογίας των προ
σώπων μέσα απ’ το ύφος και τη γλώσσα, που δεν είναι πια 
γλώσσα, αλλά χυδαία διάλεκτος, του επιτρέπει να μετακινείται 
αδιάκοπα από το παρόν στο παρελθόν, να σπρώχνει τα πρό
σωπά του ως την ακραία αυτοανάλυση, με αποτέλεσμα 
συνήθως το ξεσκέπασμα της αισχρότητας ή της κουφότητάς 
τους, δίνοντας την εντύπωση φάρσας σε στιγμές δραματικές και 
σε κρίσιμα γεγονότα, φτάνοντας ως το παράλογο, το παράδοξο 
και το παραλήρημα και κάνοντας έτσι ν’ ακουστεί πιο δυνατά ο



καγχασμός και η παθιασμένη κατά βάθος σάτιρα. Πρόκειται 
για μια γραφή καθόλου αυτόματη ή ασύνειδα συνειρμική, μα 
για γραφή που αποδεσμεύει απλώς με τους δήθεν ελεύθερους 
συνειρμούς της την έκφραση πολλών ετερόκλητων πραγμάτων, 
διανθισμένη με αλλεπάλληλα ευρήματα, προμελετημένα ή 
«καθ’ οδόν», ουσιαστικά όμως κατευθυνόμενη από το συγγρα
φέα. Γιατί ο Κοτζιάς ανήκει στους πεζογράφους που σχεδιά
ζουν προγραμματικά το υλικό τους και, με την επίμονη επεξαρ- 
γασία, το εξαναγκάζουν να χωρέσει στα προσχεδιασμένα 
πλαίσια. Και το παράδοξο και το παράλογο ή και το μονολο- 
γικό παραλήρημα των ηρώων βγαίνουν κι εκείνα, σε τελική 
ανάλυση, από μια εκλογίκευση της ουσίας, εξυπηρετώντας τους 
προκαθορισμένους στόχους.

Πραγματικά, αν μετατρέψουμε την εσωμονολογική του αφή
γηση σε τριτοπρόσωπη αφήγηση κλασικού τύπου και τη γραφή 
και το ύφος στο ύφος και τη γραφή του πρώτου βιβλίου του, θα 
δούμε πως παρουσιάζει αντιστοιχίες, που επιβεβαιώνουν τα
βασικά κι αναλλοίωτα χαρακτηριστικά της συγγραφικής του 
ταυτότητας. Εξελίσσεται η τεχνική, αλλάζουν οι αφηγηματικοί 
τρόποι και η γλώσσα, μα οι πυρήνες μένουν οι ίδιοι, με χώρο 
σταθερά την Αθήνα και με τις δυο γνωστές απ’ την αρχή όψεις 
της πεζογραφίας του. Κι αν αλλάζει κάτι ακόμα, εκτός απ’ τη 
γραφή και την τεχνική, είναι η σχέση αφηγηματικού και ιστο
ρικού χρόνου κι ο τρόπος που κινείται η αφήγησή του μέσα στο 
χρόνο10. Στον «Ιαγουάρο» μάλιστα, η μία απ’ τις δύο ηρωίδες 
έρχεται κατ’ ευθείαν απ’ τα πρόσωπα της «Πολιορκίας», με 
επεισοδιακό τότε ρόλο, φέρνοντας μαζί της και την ανακεφα
λαίωση ενός μέρους από τα δρώμενα του μυθιστορήματος και 
τα γεγονότα εκείνου του καιρού. ,

Αλλά με την «Πολιορκία» συναντιέται προπάντων στο «Α- 
ντιποίησις αρχής», την τρίτη κατά σειρά απ’ τις πιο στέρεες 
μεγαλύτερες αφηγηματικές του συνθέσεις, όπου η εξέγερση του 
Πολυτεχνείου είναι κοιταγμένη απ’ τη σκοπιά των οργάνων της 
δικτατορίας, με κεντρικό ήρωα και πάλι έναν χαφιέ της χούν
τας, πλούσιο σε ποινικό μητρώο: πλαστογράφο, κλεπταπο
δόχο, σωματέμπορο και διαρρήκτη, ώστε σωστά το είπε κι ο 
Π.Α. Ζάννας πως «μιά παράλληλη άνάγνωση τής “Πολιορ
κίας” καί τής “Άντιποιήσεως αρχής” [...] θά έδειχνε, πιστεύω, 
ορισμένες σταθερές τού μυθιστορηματικού κόσμου τού Άλ. 
Κοτζιά»11. Και μια απ’ αυτές είναι κι η επιμονή του όχι μόνο 
στους χαφιέδες, τους καταδότες και τους συνεργάτες των 
εχθρών του τόπου, μα και στους κάθε λογής «αρνητικούς» 
ήρωες, με πρόγονό τους τον Μηνά Παπαθανάση της «Πολιορ
κίας». Γιατί, όπως και πιο πριν, και στη συνέχεια θα περάσει 
και σ’ άλλους «αρνητικούς» χαρακτήρες, με στόχο τώρα να 
δείξει το κατάντημα και την εξαθλίωση της ελληνικής κοινω
νίας στη μεταδικτατορική περίοδο, παραπέμποντας ξανά με τη 
γλώσσα στη λαϊκίστικη συμπεριφορά, στον ξεπεσμό των αξιών 
και την κατάπτωση, με κίνδυνο πια -  ιδίως μετά τον «Ιαγουά- 
ρο»- να πέσει στην τυποποίηση και τη μανιέρα, αν λάβουμε υπ’ 
όψη ότι στο «Αντιποίησιςαρχής» η γλώσσα αυτή δικαιώνεται κι 
από τη φύση και τη νοοτροπία του κεντρικού ήρωα και των 
όμοιών του κι από το γεγονός ότι ήταν ακόμα «καινοφανής» και 
για τον ίδιο το συγγραφέα, όσο κι αν είχε δοκιμαστεί πιο πριν 
και στον «Γενναίο Τηλέμαχο».

Ωστόσο, πίσω απ’ την απωθητική τούτη επιφάνεια, ο 
Κοτζιάς κρύβει -  ας μη φανεί παραδοξολογία -  έναν ηθικο
λόγο, που επιμένει να δίνει μονάχα την αρνητική όψη, επειδή 
βλέπει να διαψεύδεται ολοένα και πιο οικτρά η αρχική ηθική 
του αντίληψη για τον κόσμο και την κοινωνία, φτάνοντας ως το

Βασίλης Κ. Καλαμαράς

Η σιωπή των αλιέων

Οπου το ξημέρωμα ως προσμονή των αλιέων θεωρηθεί 
Καθώς τα δίχτυα καλάρουν στην σιωπή 
Και το ψάρι σπαρταρά κι η ράχη του η ασημένια 
Στρέφεται αργά και ύστερα στο χέρι αφήνεται 
Του ψαρά να αγριέψει για λίγο η ψυχή του-.
Αλλά είναι συνήθεια παλιά η θέα του αίματος
Σε αφθονία συναισθημάτων να ξεσπά
Και σε ώρα θυσίας τα θαλασσινά- η πηγή
Α π ’όπου τα κοχύλια το μέσα τα τρέφει
Εκλιπαρούν-όταν τον κίνδυνο αιστανθούν
Της παραλίας ή της αμμουδιάς
Τραβούν τα δίχτυα και φοβισμένα βογγούν
Στον κρότο του κελύφουςστου ανάγλυφου τις χαρακιές.
Όπου το χάραμα θα δυνηθεί να ευφράνει την ψυχή του
Κυματιστά όπως το κήτος τον κίνδυνο μετρήσει
Πάνω στην ράχη του που ξεφυσά
Οι αλιείςμε τα χέρια τα ροζιασμένα απογοητευθούν
Το θήραμα, ανυπάκουο, δενδύναται το δίχτυ τους, να
Το σφραγίσει.
Είναι επινοήσεως του πόντου εκτός-το αναθρέφει 
Το λικνίζει, το παίζει, το σπουδάζει 
Στην ρυθμολογία του νερού, στην μουσική της καταγωγής 
Αυτό είναι το σπουδαστήριο και το λίκνο σου, του λέει.
Οι δάσκαλοί σου όλοι τυφλοί, πού ’ναι το σπίτι σου 
Να κατοικήσεις, οι φιλενάδες σου να ξομολογηθείς

Να κατηχηθείς στης αρμονίας το αρμολόγημα 
Να στολίσεις την ραχούλα τα στολίδια σου 
Τα καμάκια σου όπως η γέννα του ταύρου κύπτει 
Την κεφαλή προς το χώμα κι αυτό καλεί την φύτρα 
Να βλαστήσει, να ανασάνει στο αίμα ρουθουνίζοντας 
Ενώ ο τορέρο, ο ταυρομάχος ο γελαστός, υποκλίνεται 
Στην αρένα γυρίζει το αίμα: τόσες φωνές, τόσες κραυγές 
Οι ιαχές αγριότερες την ψυχή γονατίζουν 
Ουδέποτε-Και τσακίζει, πέφτει, για τελευταία φορά 
Τους οφθαλμούς, τις λίμνες αυτές, τα δάκρυα, για ύστερη 
Και ακροτελεύτια στιγμή προς τον έναστρο!

ξέσπασμα μιας εχθρότητας απέναντι στους γύρω του και στο 
Σύμπαν, συσσωρευμένης μέσα του απ’ αυτή τη διάψευση κι από 
άλλες ίσως τραυματικές εμπειρίες. «Μοραλίστ ύβρεολόγο», 
τον ονομάζει κι ο Καραντώνης, που «κατάφερε νά δημιουρ
γήσει ένα ενιαίο ύφος λαϊκοβρωμολογίας [...]. Καί μολονότι 
χρησιμοποίησε ένα τόσο άποκρουστικό γλωσσικό καί ψυχικό 
υλικό, κατόρθωσε νά κρατήσει τήν “κριτική του ύβρη” κάμ- 
ποσες πιθαμές έπάνω άπό τήν καθαυτό χυδαιότητα, γιατί, 
καθώς είπαμε, τά κίνητρα τής “ύβρεως” στάθηκαν μέσα του 
συνειδησιακά, πνευματικά καί ηθικά»12.

Η δικαίωσή του βρίσκεται στην άλλη ετούτη όψη του -  κι όχι 
στο αρνητικό της εικόνας. Παρόμοια με ορισμένους χριστια
νούς συγγραφείς, βλέπει κι αυτός το Κακό ως κυριαρχικό γνώ
ρισμα της ζωής, και για τούτο η παρουσία του βαραίνει έτσι 1 
εφιαλτικά. Το ανθρώπινο και το θεϊκό στοιχείο είναι τόσο λίγο,



ίσα-ίσα όσο χρειάζεται για να εκμηδενίζεται και, με τη συν
τριβή του, να ’ρχεται μια κάποια μερική κάθαρση. Ανάμεσα στο 
πλήθος των αρνητικών ηρώων, υπάρχει πάντα κι ένα εξιλα
στήριο θύμα στα βιβλία του, το πιο αδύναμο και το πιο ανυπε
ράσπιστο πλάσμα συνήθως, όπως η Χριστίνα στην «Πολιορ
κία», η μικρή μαθήτρια στο «Μια σκοτεινή υπόθεση» ή ο 
Σάββας στη «Φανταστική περιπέτεια» κι άλλοι αλλού, που 
σηκώνουν στις πλάτες τους όλο το βάρος και τελικά συντρί
βονται κάτω απ’ την πίεση μεγαλύτερων δυνάμεων. Είναι και η 
μόνη φωτεινή αχτίνα, μέσα στο ζοφερό κατά τα άλλα κόσμο του 
συγγραφέα.
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ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΜΑ
( 1930- 1989)

ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗ

Τό Βιβλιογραφικό μελέτημα (1930-1989) Δημήτρη  Χατζή  επι
χειρεί νά καταγράψει καί ώς ένα βαθμό νά άποκαταστήσει τήν 
πορεία αύτοϋ του συγγραφέα μέσα στα πενήντα χρόνια του 
πνευματικού βίου του.
"Ενα οδοιπορικό πού προσπαθεί νά «χαρτογραφήσει» τήν 
πνευματική δραστηριότητα τού Δημήτρη Χατζή στήν Ελλάδα
καί στό εξωτερικό.
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ΕΝΑΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ 
ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ

Σχόλια στη Φανταστική Περιπέτεια

Το έβδομο μυθιστόρημα είναι σάτιρα της παραλογοτεχνίας. Έ 
βδομο μέσα στο έργο του Αλέξανδρου Κοτζιά, σαν Κυριακή του 
συγγραφέα, ας πούμε. Μόνο που η Κυριακή, μέρα ανάπαυσης 
και αναψυχής, υποδοχής των φίλων, αστεϊσμών, δεν αποκλείει 
τα κακά συναπαντήματα, ούτε κάποια μελαγχολία, καθώς 
ακούγεται πιο καθαρά το εκκρεμές.

Το κυριακάτικο έργο του Κοτζιά μετά τον «Τριακονταετή πό
λεμο» δεν εγκαταλείπει την ιστορία, την εποχή, ούτε το ρεαλι
σμό, αλλά κάνει πιο προσωπική την «οπτική γωνία» που αναζη
τάει ο συγγραφέας, αφού μιλάει ο λογοτέχνης- αδιάφορο ποιος 
λογοτέχνης. Ακριβώς η βεβαιότητα του λογοτέχνη στέκεται, ρω
τάει, υποσκάπτεται. Γι’ αυτό, το βιβλίο ζυγιάζεται ως προς το 
στίγμα του και τον τόνο του και όταν ακόμα έχει γραφτεί συμβο
λικά. Γιατί τόσο τσουχτερός ο λόγος ενός τσαρλατάνου ; « Όσο κι 
αν το γλεντάει γράφοντας», λέει ο ίδιος ο συγγραφέας, τον ανη
συχεί ο φόρτος των στοιχείων, το πολύ χρώμα.

Ένα είδος υπερχαρακτηρισμού διανθίζει όλα τα μυθιστορή
ματα του Αλ. Κοτζιά, εκτός ίσως από τον Ιαγουάρο, το έργο της 
επομένης. Είναι το στοιχείο που δίνει μια κλίση προς τη γελοιο
γραφία χαρακτήρων και καταστάσεων, εκείνο που ο Μπόρχες 
παρομοίασε με το μπορόκ: «Θα ονομάσω μπαρόκ το στυλ που 
εξαντλεί ηθελημένα (ή τείνει να εξαντλήσει) όλες τις δυνατότη- 
τές του και που πλησιάζει την ίδια του την καρικατούρα»*. Και 
αμέσως επικαλέσθηκε την παραδοξολογία του Μπέρναρ Σώου, 
ότι κάθε διανοητική εργασία είναι χιουμοριστική.

Ο τίτλος, ο χαρακτηρισμός «μυθιστόρημα» αποφασίζονται, μ’ 
ένα αναχρονισμό, μέσα στο ίδιο το έργο, όπου ο συγγραφέας ως 
«τρίτος» μέσα στο μονόλογοτουήρωά του, εμφανίζεται να συζη
τάει, σχεδόν να μονολογεί, στο γραφείο του εκδοτικού οίκου. 
Ακολουθούμενα από ερωτηματικά, «μπορεί», «ίσως», μετέωρες 
λέξεις-φράσεις, προτείνονται κατά σειρά: μαρτυρία, λίβελος, 
ηθογραφική φωτογράφηση, φανταστική μαρτυρία. Όλα αυτά 
και κανένα απ’ αυτά. «Ίσως θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει 
κανείς, σ’ ένα συμβολικό επίπεδο, αυτοβιογραφία.. .ααα.. .αφού 
και το αυτοβιογραφικό υλικό -  φυσικά, μεταμφιεσμένο ή και 
δραστικά παραποιημένο... πλεονάζει το αυτοβιογραφικό υλι
κό- τόσο το εσωτερικό-βιωματικό, όσο και... εεε... συνιστά, 
κατά κάποιο τρόπο, ένα συμβολικό απολογισμό, μια ανασκό
πηση βίου, που όχι απλώς τώρα κάθε μέρα λιγοστεύει... αλλά ρα
γδαία. .. ραγδαία... Άλλωστε, η αφήγηση κατά μέγα μέρος είναι 
σε πρώτο πρόσωπο, όχι άνευ λόγου... υπάρχουν σημαδιακές συ-

* Πρόλογος στην έκόοση του 1954 της Ιστορίας του αίσχους.

του Δημήτρη Ραυτόπουλου
νωνυμίες, ομοιότητες , συμπτώσεις... και...αναρωτιέται ειλι- 
κρινώς ο Αλέξανδρος: για ποιο λόγο υπάρχουν; Μόνο για να πα
ραπλανήσουν τον αναγνώστη- φαντασμαγορικές πλαστοπρο
σωπίες χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα ; Θα ήτανε ανέντιμο... καλ
λιτεχνικά ανέντιμο, φτηνό! Ή μήπως...εεε... δεν ξέρει! Να, 
πρέπει να υπάρχουν και... απλούστατα, δεν ξέρει το γιατί... δεν 
το ξέρει!»

Αντέγραψα αυτή την περικοπή γιατί δηλώνει για όλα, ανά
μεσα στ’ άλλα τι είναι- δεν είναι αυτό και κάθε έργο, αυτός και 
κάθε συγγραφέας, τι είναι το πρόσωπο του μονολόγου του. Τα 
λέει σε άμεσο λόγο, με το πιο προσωπικό ύφος της ομιλίας του 
συγγραφέα, το γλωσσοδέτη του μπροστά στο έργο. (Πού η ευ
φράδειά μου\ συγκρίνει ο Καπάνταης). Το έργο δεν τελειώνει 
ποτέ, έχει πει ο Βαλερύ, και τούτο ’δω είναι αργά για να ξανα
γραφτεί. Μ’ ένα «Εύρηκα!» καταλήγει: «Φανταστική περιπέ
τεια, μυθιστόρημα».

Το μυθιστόρημα ανοίγει τις έννοιες, ρωτάει τα μυστήρια και 
πρώτα τα ονόματα, τις λέξεις. Από τη στιγμή που αυτός ο λόγος 
είναι «μύθος», ο συγγραφέας δικαιούται να κάνει και την εκτός 
βιβλίου φλωμπερική δήλωση «ο Καπάνταης είμαι εγώ», που έχει 
τη γνωστή σημασία βέβαια. Οι «συνωνυμίες», οι «ομοιότητες» 
που κάνουν προκλητική την «πλαστοπροσωπία» έχουν πέσει 
από νωρίς στο χαρτί: Αλέξανδροι και οι δυο, συγγραφείς, συνο
μήλικοι, ίδια αρχικά (Α.Κ.) και -αν  δεν κάνω λάθοςή δεν κάνει 
λάθος η σύμπτωση -  συνωνυμία περίπου των επιθέτων Κοτζιάς- 
Καπάνταης: μεγάλος, εύσωμος ο ένας, αρχηγός και παλλικαράς 
ο άλλος. Σε μια ιστορία όπου ο συγγραφέας παίζει με τις παρα
πεμπτικές σημασίες ή παρηχήσεις των ονομάτων (Πάρης, Φία- 
λος, Αευτέρης Φάκας, Τσατσαβάρας, Κίτσα Τσαμακάλη, Φαί
δων Κατσικόπουλος, Κοπιτσόπουλος...), οι συνωνυμίες δεν εί
ναι αθώες.

Αυτή η παλινωδία του συγγραφέα συμβαίνει ενώπιον του σο- 
σία του στην «τυχαία» συνάντησή τους. Το τυχαίο θαυμάσιο! 
Σκηνή εντελώς κεντρική πάντως αφού πέφτει στη μέση ακριβώς 
του βιβλίου, σωστός σελιδοδείκτης, μεσημέρι, στο κέντρο της 
πόλης και σ’ ένα κέντρο λογοτεχνικής δημοσιότητας. Τυχαία ολ’ 
αυτά; Ίσως. Με κανένα τρόπο όμως δεν είναι σύμπτωση που 
αυτά τα ακούει ο Καπάνταης και μας τα αναμεταδίδει συνο- 
δεύοντάς τα με ειρωνείες. Όχι τυχαία, τέλος, εκεί διασταυρώ
νονται οι λόγοι Κοτζιά-Καπάνταη, στην Αλεξανδρομαχία που 
ακολουθεί την απόφαση «μυθιστόρημα».

Πώς συναντήθηκαν; Ο Καπάνταης πέρασε από τον «Κέδρο», 21 
όπου είχε καταθέσει για έκδοση τη δέκατη τρίτη ποιητική συλ-
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λογή του, για να μάθει πότε θα τυπωνόταν. Η πομπώδης είσοδός 
του («Καπάνταης, Νύχτα κι αντάρα») και η ασάλευτη αυτοπε
ποίθησή του αφήνουν αδιάφορους τους παρόντες, από τους 
οποίους ο ένας είναι ο Κοτζιάς, άγνωστός του έξ όψεως. Αυτός 
και ο υπεύθυνος του γραφείου κατεβάζουν τα ουζάκια τους και 
τον αγνοούν, «θαρρείς και βρίσκονται στο δωμάτιο μονάχοι...», 
ενώ ο Καπάνταης αφήνεται ταπεινωτικά να περιμένει άλλον αρ
μόδιο, απόντα, νατού απαντήσει αν εγκρίθηκε... Νιώθει ακατα
νίκητη αντιπάθεια γι’ αυτό τον ομότεχνο που τον ακούει να τρι
χοτομεί την τρίχα («τίποτα δεν ξέρει!») Κι επί πλέον ακούει να 
τον λένε «Αλέξανδρε» κι ανατριχιάζει. «Αλέξανδρος κι αυτός ο 
κιτρινιάρης;..» Το αρνητικό του! Συγκρίνει τη «μελωδία του 
μπάσου» του δικού του με την «τενεκεδένια, παράτονη φωνή» 
του άλλου και το «γλωσσοδέτη» του με τη δική του ευφράδεια, τη 
χλωμάδα του αλλουνού με το δικό του επιβλητικό παρουσιαστι- 
κό, «το στιβαρό ρουμελιώτικο σκαρί, το λιονταρίσιο κεφάλι μου, 
την όμορφη μελαχρινή φυσιογνωμία μετοκαστανόμαυρο μούσι, 
το μουστάκι μου, το πελώριο κούτελο πίσω απ’ όπου φωλιάζει ο 
κόσμος μου, η καπανταϊκή δημιουργία...»

Μα εκείνο που εξεγείρει τον Καπάνταη είναι βαθύτερο: «... 
tov ένιωσα να φαντάζεται πως μ’ έχει αλυσοδέσει λέει μέσα στο 
κεφάλι του, άμα θέλει με ονειρεύεται ή δε με ονειρεύεται— ε, όχι, 
Αλέξανδρε ! Ο Αλέξανδρος κανενός δεν είναι σκλάβος ή όνειρο, 
έχει σημαδέψει ογκόλιθος γρανίτης την Ελλάδα και τον πολιτι
σμό της, ο Καπαντάης υπάρχει...»

Εκεί απάνω, ακούει να τονε λένε Κοτζιά τον άλλο Αλέξανδρο. 
«Αααα!...λες και με δάγκωσε οχιά— να τος ο σκοταδιστής, το 
κάθαρμα!» Του ζητάει εξηγήσεις γιατί αγνόησε ως κριτικός και 
ως υπεύθυνος φιλολογικής σελίδας τα βιβλία του, ακόμα και τη 
Νύχτα αξημέρωτη (άλλη νύχτα αυτή) που τιμήθηκε με το Κρα
τικό Βραβείο Μυθιστορήματος. Απάντηση: «Ε, και; Το ίδιο 
βραβείο πήρε και ο Τσιρόπουλος»* Αμετανόητος ο Κοτζιάς εξα
κολουθεί να τον αγνοεί, δεν του αναγνωρίζει (λογοτεχνική) 
ύπαρξη. Ποιος φαντάζεται πως είναι; Δυο καθηγητές του είχαν 
πει περί Κοτζιά: αποτυχημένος, συντηρητικός «χειρότερος κι 
από τον Κάφκα». Φθονεί τον Καπάνταη για τη ραδιοφωνική του 
επιτυχία των Λιμοποτών του, που γυρίζεται και σήριαλ, «με 
τους άριστους ηθοποιούς των Βαλκανίων» Οι επιθέσεις του Κα
πάνταη και οι λακωνικές απαντήσεις του Κοτζιά, σαν να είναι 
βουβές, ο υπεύθυνος του γραφείου σαν να μην ακούει, ούτε να 
τους βλέπει, «λες και είναι μονάχος, δεν υπάρχουμε πλάι του 
μήτε Αλέξανδρος Κοτζιάς μήτε Αλέξανδρος Καπάνταης^ Κα
θώς είναι τελείως απίθανο, σ’ ένα εκδοτικό γραφείο να χάνουν 
τέτοια πλάκα ακόμα και οι μεταφορείς, καταλαβαίνετε τι ιδέα 
μας υποβάλλει ο συγγραφέας μ’ αυτή τη φαινομενικά αθώα προ- 
τασούλα. Ο Καπάνταης βγάζει άσσο από το μανίκι του: «Εμένα, 
κύριε Κοτζιά... δεν μπορείς να με αμφισβητείς... εγώ υπάρχω\ 
Δύο καθηγηταί εκ των σπουδαιότερων στα Γ ράμματα με βρά
βευσαν!»

Είναι και το μόνο επιχείρημα στο οποίο ο συγγραφέας αισθάν- 
θηκε την ανάγκη να απαντήσει: «Κύριε... ε... όλο το ξεχνώ - ό 
σον αφορά στην καλλιέργεια και προαγωγή της πεζογραφίας 
μας... το Πανεπιστήμιο εν τω συνόλω του —δεν το σώζουν κά
ποιες προσωπικές εξαιρέσεις— το Πανεπιστήμιό μας το ’χω χε- 
σμένο.»

(Κάποιος έπρεπε να το κάνει...)

* Ο ι χιουμορίστες της Ε π ιτροπής κρατικώ ν βραβείω ν απάντησαν δ ί
νοντας το ίδ ιο  βραβείο στη Φ ανταστική περιπέτεια .

Ξαφνικά λοιπόν αυτές οι λίγες σελίδες γίνονται μια εμβόλιμη 
φιλολογική πολεμική μέσα στο μυθιστόρημα, με ονόματα υπαρ
κτά, κατά το αριστοφάνειο ονομαστί κωμωδείν. Ό χ ι, νομίζω, 
για το ξεκαθάρισμα λογαριασμών του συγγραφέα, αλλά μάλλον 
για να δηλωθεί πόσο φανταστική είναι αυτή η περιπέτεια. Γιατί 
ο μεν συγγραφέας γύρισε την πλάτη στον τόσο διαμετρικά αντί
θετό του σοσία, κάνοντάς τον δημόσιο: υπαρκτό-ανύπαρκτο, 
Αλλον. Η πραγματικότητα των Γραμμάτων μας όμως, η αθλιό
τητα αυτού που λέγεται δημόσια πνευματική ζωή, η παραλογο- 
τεχνία και το θερμοκήπιό της, ο λαϊκισμός δεν εξαφανίζονται με 
πράξεις μαγείας. Εδώ χριάζεται ρεαλισμός...
%

Ο λαϊκισμός και ο λογοτέχνης του

Ένας επιβήτορας της λαϊκίστικης «λογοτεχνίας» ξυπνάει to 
πρωί της Πέμπτης 21ης Απριλίου 1983 και ζει τη μεγάλη του μέ
ρα. Το βράδυ θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου τιμη
τική τελετή που οργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού και θα του 
απονεμηθεί αργυρούν μετάλλιο. «40 χρόνια πάλεμα με την Ποίη
ση», λέει το πινάκιο έξω από το Κέντρο. Έχει παλέψει νικηφόρα 
και με το μυθιστόρημα και με κάθε είδος λόγου ο Αλέξανδρος 
Καπάνταης, που δρέπει πλαστικές δάφνες, βραβεία, διπλώμα
τα, εγκώμια ελληνικά και ξένα της γνωστής στάθμης.

Το ωράριό του ως τον κολοφώνα είναι απελπιστικά γεμάτο: 
υπηρεσιακές συνεργασίες στο υπουργείο, που ως διευθυντής της 
Ζ' Διεύθυνσης και κλαδικός εκμεταλλεύεται άγρια, οργάνωση 
υποχρεωτικής παρουσίας του προσωπικού στην τελετή και τηλε
φωνικών προσκλήσεων, συνεργασία με το βιογράφο-υφιστά- 
μενό του, οικογενειακές έριδες και προβλήματα, επιθανάτια 
αγωνία του φίλου και ευεργέτη του, απαιτητική ερωμένη κτλ. 
Έ να πυκνό πλέγμα σχέσεων — από ’κείνα που ο Αλ. Κοτζιάς ξέ
ρει να υφαίνει με μπαλζακική λεπτολογία και χιούμορ — τον τυ
λίγει ασφυκτικά, μα τίποτα δεν τον σταματάει στο,κυνήγι της 
δόξας (απώτερος σκοπός του το Νόμπελ). Η μεγαλομανία του 
και ο ναρκισσισμός του συναγωνίζονται με τον εγωισμό και την 
ταρτουφική υποκρισία του.

Πεταμένα σαν σκουπίδια μέσα στο μονόλογο Καπάνταη, θαρ
ρείς άσχετα τις περισσότερες φορές, πλέουν ντοκουμέντα προο- 
ριζόμενα για την «κριτική βιογραφία» του, σημαδούρες ασημαν- 
τότητας και ματαιοδοξίας. Ελλειπτικά σχηματίζεται έτσι ένα 
παρελθόν κάλπικο ή αληθινό του ίδιου και του περιβάλλοντος, 
του κόσμου του, άλλος ένας μορφασμός του τεσσαρακονταετούς 
πια πολέμου του Κοτζιά. Από τα ίδια αυτά δεινά και τη φαυλό- 
τητα έχουν βγει τα καπανταϊκά έπη., «il mondo titaniko di Ale - 
sandro Kapandais» που έγραψε και ο Ιταλός καθηγητής -α ν τ ί
στοιχος των ημετέρων — θαυμαστής του ήρωά μας.

Είμαστε (1983) στην πρώτη περίοδο του λαϊκισμού, την επιθε
τική. Ο νέος «λαϊκός πολιτισμός» ψάχνεται στις ανατολίτικες 
ρίζες του, κυκλοφορούν βαλκανο-μεσογειακές κενολογίες με 
υπόκρουση λιγωμένης διπλοπενιάς, πέφτουν οι Βαστίλλες της 
γνώσης, της γλώσσας και της Τέχνης. Σε ατμόσφαιρα ιδεολογι
κής τρομοκρατίας —που πιάνει πάντα με απίστευτη ευκολία — 
ασχημονούν παντοειδείς σαλτιμπάγκοι, αλλαξοσκούφηδες και 
επιτήδειοι των κονδυλίων, τώρα ως νέοι Φερραίοι, Θεόφιλοι, 
Μακρυγιάννηδες, Καραγκιόζηδες, Χατζηαβάτες. Ανθούν επι
δοτούμενα το ατομικό θέατρο ( ενός ηθοποιού-ενός θεατή), το 
«ποιοτικό τραγούδι» που αντικαθιστά την «αστική σαπίλα» του 
αισθηματισμού με ιστορία, κοινωνιολογία, επανάσταση, η συ- 
ναυλία-σκυλάδικο... Δεν θα ’λείπε βέβαια η ιδεολογική παρα- 
λογοτεχνία από το γιαπί της Αναγέννησης. Κατακτά τώρα θέ-



Δαφνί, 1947 (πρώτος από δεξιά)

σεις στην επίσημη κουλτούρα, «φορείς», επιτροπές, «πόστα» του 
«Πολιτισμού» που το υπουργείο του διευθύνει τον οργασμό, μοι
ράζεται τα κρατικά βραβεία και το ισόβιο κρατικό Πρυτανείο. 
Τα ίδια τα παλαιά οχυρά του λογιωτατισμού την αναγνωρίζουν, 
το πανεπιστήμιο της ανοίγει διάπλατες τις πύλες του, ακόμα και 
η Ακαδημία την θωπεύει. Φυσικά, τα κρατικά Μ.Μ.Ε την βρί
σκουν στα μέτρα τους*. Ο κόσμος της παραλογοτεχνίας έχει 
(πλειοψηφία) το συνδικάτο του, «μαζικό» όσο και των μπετα
τζήδων, τους θεσμούς του, τον τύπο του, διεθνείς διασυνδέσεις, 
ιδιαίτερα με τις χώρες του τότε «υπαρκτού σοσιαλισμού» και του 
Τρίτου Κόσμου, έχει τα ήθη του, τις αξίες του, την αργκό του.

Εννοείται ότι δεν πρέπει να ταυτίζουμε την παραλογοτεχνία 
με τη στρατευμένη λογοτεχνία, η οποία δεν αποκλείει την ποιό
τητα και την αληθινή τέχνη. Αλλά δεχόμενη την πολιτική κηδε
μονία, την προτεραιότητα του «περιεχομένου» καιτην άμεση κα
τανάλωση του μηνύματος, η στρατευμένη τέχνη άνοιξε την 
πόρτα στην παραλογοτεχνία και κάθε λαϊκίστικη ψευτο-τέχνη. 
Σπουδαίοι ποιητές στον κόσμο και παρ’ ημίν έκαναν καπαν- 
ταϊκό ένα μέρος του έργου τους. Δεν χρειάζονται καν ονόματα. 
Στη Φανταστική περιπέτεια εκπρόσωπος του «σοσιαλιστικού 
ρεαλισμού» είναι ένας σαλταδώρος ισάξιος του Καπάνταη, ο 
Λευτέρης Φάκας, γρανίτης ορδοδοξίας αυτός, που κρίνει με 
επιείκεια τον ομόλογό του: «Το έργο σου δεν στερείται στοιχεία 
προοδευτικά, δημοκρατικά, αλλά δεν έχει ιδεολογική στερεό
τητα και καθαρότητα.» Του συνιστά «ρεαλιστικό μυθιστόρημα» 
για τη φτωχολογιά και τον ορμηνεύει ν’ απαλλάξει την πεζογρα
φία του (γιατί η ποίηση δεν τον ενδιαφέρει, είναι «κατώτερο εί
δος τέχνης») από την «αστική σαπίλα».

Ο Καπάνταης είναι ο απόλυτος κομποτίνος του λαϊκίστικου 
λογοτεχνικού μπλουλουκιού, στο βάθος μηδενιστής, αλλά ολό
κληρος μια βιτρίνα από «αξίες» και ύφη -  το λαϊκό -  λεβέντικο, 
ηρωικό, διδακτικό, το πομπώδες, εμβληματικό, ιεραρχικό, 
γλοιώδες. Κυνικός και χυδαίος, ο ανθρωπάκος μας δεν στερεί
ται μεγέθους. Στο είδοςτου είναι ένας μεγάλος τακτικός, ένας μι
κρός Ναπολέων της μανούβρας. Γιατί είναι συνείδηση ολοκλη
ρωτικά κατεχόμενη από το σκοπό της, ένας δαιμονισμένος της

* Δεν ήταν σύμπτωση το γεγονός ότι εκείνη τη χρονιά (1983) οργανώ
θηκε από την Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενι
κής Παιδείας (της Σχολής Μωραίτη) συζήτηση με θέμα το λαϊκισμό στη 
λογοτεχνία.

επιτυχίας: «Σ’ Ανατολή και Δύση με δοξάζουν Ακαδημίες»... 
«Σας έσκισε κουρέλες ο Καπάνταης.» Από την πινδάρεια νότα 
ως την ποδοσφαιρική αργκό κυμαίνεται το λεξιλόγιο της μεγα
λομανίας του. Θα έλεγε κανείς ότι ο λίαν αναγνωρίσιμος αυτός 
τύπος τηςπολιτιστικής πιάτσας δεν επινοήθηκε από κάποιο συγ
γραφέα, είναι φρούτο της εποχής, το ύφος της, η μυρωδιά της. Ο 
Κοτζιάς έβαλε απλώς το πιο ισχυρό οξύ που έχει βρει η χημεία 
του, ψάχνοντας τόσα χρόνια το κατάλληλο στυλ να κάνει έκτυ
πες μορφές της μεταπολεμικής μας ύβρεως. Πάντα το ζητούσε 
στο ύφος της, στη γλώσσα της, μα τώρα είναι η γλώσσα τη ς γλώσ
σας της, η λογοτεχνία (της).

Μέσα στη ροή των διαλογισμών και του λόγου ενός ιδανικού 
εκπροσώπου της παραλογοτεχνίας έρχονται δείγματα γραφής, 
στιχάκια, τίτλοι έργων, και θεματογραφία επών, δραμάτων. 
Όλα εξόχως τυπικά όσο και λίγα. Περισσότερο τόπο πιάνει η 
πνευματική κατάσταση τόυ κόσμου της, τα ήθη και η πρακτική 
του, αλλάκαιηπολιτικο-κοινωνική ατμόσφαιραπου τον ευνοεί. 
Αυτή η εξωτερικότητα, ο ακτιβισμός είναι και η ουσία της παρα
λογοτεχνίας, που γίνεται σε περιόδους λαϊκισμού ιδιαίτερα χρη
στική και διδακτική. Εννοώ ότι η παραλογοτεχνία περισσότερο 
από κείμενο είναι πρακτική. Και ο μονόλογος Καπάνταη, που 
δεξιοτεχνικά διαχειρίζεται ο συγγραφέας, είναι λόγος εμπράγ
ματος, αρθρωμένος στα αντικείμενα, στους θεσμούς, στους μη
χανισμούς, όσο κι αν χρησιμοποιεί σύμβολα-αγρίμια, σταυραϊ- 
τούς, λέοντες. Η λογοτεχνία είναι μέσον, εργαλείο, νομενκλα- 
τούρα, και, βέβαια, κάτι υλικό, πελατειακό, μετρήσιμο (οπαδοί, 
ψήφοι, ακροατήριο, εκπομπές...) όπως και η κριτική, που πάει 
με το μέτρο («γιγαντοκριτική»). Η πραγματικότητα της πνευμα
τικής ζωής είναι τα σύνολα, οι συντεχνία, τα κέντρα εξουσίας 
(Όλυμπος το Υπουργείο Πολιτισμού, Ηλύσια οι πρεσβείες, 
ημίθεοι οι μανδαρίνοι, οι χαφιέδες της κρατικής λογοτεχνίας 
ανά τον Κόσμο), οι ομάδες πίεσης, οι «φορείς, οι «προοδευτικές 
δυνάμεις». Ο Καπάντίαης είναι «η ψυχή στο διοικητικό συμβού
λιο της Εταιρίας», της μαζικής βέβαια, και στόχος της κρατικής 
γραφειοκρατίας από τα πιο τυπικά.

Ρεαλισμός και κάτι παραπάνω

Σαν μυθιστορηματικό πρόσωπο, ο Καπάνταης έχει συλληφθεί 
χωρίς αφαίρεση, με όλες τις προδιαγραφές του παλιού ρεαλι
σμού: έχει όνομα, διεύθυνση, θέση κοινωνική, ήθη, ιστορία. Ξέ
ρουμε πώς είναι φτιαγμένος, πώς ντύνεται, πώς ζει, τα γούστα 
του, ξέρου με τα πάντα γι’ αυτόν, ακόμα και για τις οργανικές του 
λειτουργίες είμαστε επαρκώςπληροφορημένοι. Φαίνεται, ίσως 
και, ηθελημένα, σαν προγραμματισμένος με την έννοια της Κυ
βερνητικής: η συμμετρία του μοντέλου βρίσκεται παντού, από 
την εμφάνισή του (μούσι, μουστάκι, καλπάκι, πέτσινο σακκάκι, 
φουλάρι, μπότες) ως το ύφος και τη γλώσσα του. Ο «Τυφλοσούρ
της» του περιέχει στερεότυπα, προγράμματα επιστολών για τις 
δημόσιες σχέσεις του, η φωνή του έχει μελετημένους τόνους για 
κάθε περίσταση κτλ. Από κοινωνική-πολιτιστική άποψη τέλος, 
είναι ο τέλειος τύπος του «καταφερτζίκους βουλγκάρις» μέσα 
στη μικροαστική πανίδα: μέτοικος από την επαρχία, μικρο-με- 
σαίος νοικοκυρεμένος από γάμο-αντιπαροχή, ξεσκολισμένος 
στο δημοσιο-υπαλληλίκι, πολιτικός χαμαιλέων (κατά σειρά 
εθνικόφρων-απριλιανός-«προοδευτικές δυνάμεις»), ηθικά 
ασπόνδυλος, ημιμαθής, ερασιτέχνης του κιτς...

Στη σύνθεση της προσωπικότητας αυτής ο Αλ. Κοτζιάςπρέπει 23 
να έβαλε μια πρέζα φτωχοπρόδρομου, γιατί εκτός από την παρα-
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σιτική προσκόλλησή του στην εξουσία ο Καπάνταης έχει και 
άλλα φτωχοπροδρομικά στοιχεία, τη μεγαλομανία, το φθόνο για 
τους ομοτέχνους του, που τους θεωρεί ατάλαντους και απατεώ
νες, τη γλοιώδη στάση του στην υψηλή ιεραρχία. Δεν λείπει και η 
«μάχιμος γυνή» που τον θεωρεί χαραμοφάη και που τη γλώσσα 
της τρέμει: «Φοβούμαι γαρ το στόμαν της», λέει με άλλα λόγια 
και ο Ποδαρόδρομος-Καπάνταης (που φτωχός δεν είναι, αλλά 
τρέχει, τρέχει...)

Γενικά, ο Καπάνταης φαντάζει σαν ρομπότ σημείων, δειγμα
τολόγιο αντεστραμμένων αρετών, από τις οποίες παίρνει μόνο 
τις πόζες, όπως η λεβεντιά, ο συναισθηματικός πλούτος, η κοι
νωνικότητα. Κάθε εκδήλωσή του προσβάλλει κάτι, το όλον του 
προκαλεί αποστροφή. Ο γιος του θέλει ν’ αλλάξει όνομα, να πα
ραιτηθεί και από Έλληνας, όταν τον ακούει συνεντευξιαζόμενο 
στο ραδιόφωνο, παραμονή της 21ης Απριλίου, να παριστάνει 
τον Ευπατρίδη της Δημοκρατίας αυτός, ένας χουντικός, και ο 
ήρωάς μας στοχάζεται: «θα μας ερμηνέψουνε οι Φρόυντ». Τα 
προβλήματα των άλλων είναι για να εμποδίσουν τα πεπρωμένα 
του, να φαρμακώσουν την ημέρα του. Έμμεσα μέμφεται και το 
φίλο του, που βρήκε να πεθάνει τέτοια μέρα και δεν θα κλέψει ούτε 
μια ώρα από το πρόγραμμά του (την ώρα που πέρασε στον εκ
δότη π.χ.) για ναπάει στο νοσοκομείο, όπου ο ετοιμοθάνατος πε
ριμένει να τον δει για να ξεψυχήσει. Η γυναίκα του τον κατσα
διάζει για την απονιά του κι εκείνος κορδακίζεται: «το κρύβω — 
η πατροπαράδοτη αρετή του Ρουμελιώτη κλέφτη!» Η υστερικιά 
κόρη του, αιώνια φοιτήτρια και λυσσόδηκτη επαναστάτρια 
—διαγραφείσα από την ΚΝΕ— έχέι πάθει διανοητική εμπλοκή 
μέσα στην «ολικότητα από αντιπαλότητες» ή σε παραλήρημα 
παγκόσμιας Αποκαλύψεως, μα το μόνο που τον κόφτει είναι μη 
λάχει και εκτεθεί πολιτικά ο ίδιος: «Εξ αιτίας της δέκα χρόνια 
έχω φτύσει αίμα να διασκεδάσω την καχυποψία των δημοκρατι
κών δυνάμεων.»

«Τι μαλάκας ! » λέει εκείνη. Τα παιδιά του όλα, η νύφη του η φι
λόλογος, η γυναίκα του, ο βιογράφος του τον σιχαίνονται, οι συ
νάδελφοί του τον λένε «καρφί», αυτός καμαρώνει. Τους ξεπερ
νάει όλους μοστράροντας την κενότητά του. Το εγκώμιο του ει
δώλου του, συνεχώς παρόν σ’ αυτό τον καθρέφτη της ψυχής του, 
γίνεται όνειδος: ο ψόγος ενός γελοίου.

Τσαρλατάνος στο παρδαλό πανηγύρι του λαϊκισμού, ο «βάρ
δος του λαού» γελοιοποιεί όχι μόνο τις σημαίες του συρμού αλλά 
και τα δεινά και ελεεινά της πρόσφατης τραγωδίας μας με την 
κουφότητα της μεγαλοστομίας του, που είναι στους αντίποδες 
του σκεπτικισμού και της ειρωνείας του Κοτζιά. Η ανόσια πέννα 
Καπάνταη δεν έχει αφήσει σύμβολο, ιερό, υψηλό, τραγικό, αν
θρώπινο. Στα «Άπαντά» του (9 τόμοι) συνωθούνται Σπάρτα- 
κοι, Προμηθείς, Μπουμπουλίνες, Μακρονησιώτες, «θρυλικές» 
Ροδαγάπες. Και ο ευτυχής συγγραφέας -  μύθος κι αυτός- δια- 
λαλεί την πραμάτεια του: «...δώδεκα ποιητικές συλλογές με 
αλήθεια και δράμα της ζωής, με αίσθημα, όχι σουρεαλιστικές 
αηδίες των ασυναρτολόγων πέντε τραγωδίες με πάθη ρωμέικα, 
μοσκοβολάει το θυμάρι* πέντε κοινωνικά μυθιστορήματα, γρο
θιά στο στομάχι του κατεστημένου.» Ό ,τι μπορεί να διανοηθεί 
πιο ξένο, πιο αρνητικό του ο ρεαλισμός του μικρόκοσμου, της 
άδοξης περιπέτειας, των ταπεινών με τις απροσδόκητες μυστι
κές εκτάσεις*. Εννοείται, τα ανδρίκελα του Κοτζιά αντιστοι

χούν σε εποχές λιγότερο αθώες, ιδεολογικού παροξυσμού και 
νοθείας, τα Βατερλώ τους είναι πια κωμικοτραγικά. Ο μοντερνι
σμός του, μέσα στα πλαίσια του ρεαλισμού, συνίσταται στον πει
ρασμό του ελεύθερου, συνειρμικού λόγου και της συμβολικής 
κοινωνιο-ανάλυσης, που επιχειρούν την απελευθέρωση από τη 
λογοκρισία του συλλογικού μας υπερ-εγώ, της ιδεολογίας, του 
ένδοξου παρελθόντος και του πρόσφατου απωθημένου.

Ο Καπάνταη ς, φαντασιωτικός λογοτέχνη ς, παίρνει λοιπόν ξε- 
χωριστή θέση στην πινακοθήκη «αρνητικών» τύπων της Ανθρώ
πινης Κωμωδίας του Κοτζιά, ενισχύοντας το μονιμότερο στοι
χείο του συγγραφικού του στρατηγήματος: μιλάει -γ ια  λογα
ριασμό της λογοτεχνίας τώρα— ο Άλλος, το αρνητικό «εγώ», 
εκείνος που κάνει γλώσσα τη γενική ευτέλεια και τη φρίκη, ίσως 
ακόμα την ενοχή και το θάνατο.

Περί εσωτερικού μονολόγου κτλ.

Μέσα στο ρεύμα του μονολόγου που διατρέχει την πεζογραφία 
μας στις τελευταίες δεκαετίες, ο Αλ. Κοτζιάς δεν είναι ο πρώτος, 
αλλά ο πιστότερος εκπρόσωπός του αφού δεν τον εγκατέλειψε 
στο ωριμότερο έργο του, επί μια εικοσαετία και επί έξι μυθιστο
ρήματα ως σήμερα.

Ο μονόλογος είναι νεωτερισμός και, ταυτόχρονα, προσφυγή 
στις πηγές, αφού προφορική ήταν η πρώτη λογοτεχνία. Οπωσ
δήποτε έχουμε μια στροφή προς το λόγο με την πρωταρχική έν
νοια, εκείνο που διατηρεί το δεσμό με τη φωνή, το ζωντανό στοι
χείο και την αρχή της γλώσσας. Εντούτοις, περνώντας στην επι
κράτεια της γραφής, ο λόγος υπάγεται στο νόμο της σιωπής της, 
γίνεται είδωλο φωνής. Μόνο μ’ αυτό το τίμημα μπορεί ν’ αναπα- 
ραχθεί και να μεταδοθεί, ως σιωπηρός λόγος πια.* Γι’ αυτό και 
συνδέεται με τη στροφή προς τα έσω, το διαλογισμό και την ενδο
σκόπηση, την εκ βαθέων εξωτερίκευση. Στα ελληνιστικά χρόνια 
υπήρχε η έκφραση λόγος ενδιάθετος^ ια την ομιλία που εξέφραζε 
αισθήματα, ψυχικές καταστάσεις. Στη νεοελληνική κριτική επα
νέφερε πρώτος, νομίζω, ο Ξενόπουλος τον όρο αυτό, χαρακτη
ρίζοντας «ενδιάθετο λόγο» τον εσωτερικό μονόλογο στις Δ ύσκο- 
λεςνύχτεςτης Μέλπως Αξιώτη (1938).

Αντίθετα, λέξη «μονόλογος» δεν υπήρξε στην ελληνική. Ο με
θοδικός Αριστοτέλης δεν τον ξεχώρισε από το λόγο/διάλογο, δεν 
του έδωσε όνομα και έκανε, στην Ποιητική, μόνο μια μετρική πα
ρατήρηση για το λόγο που εγκαταλείπει τον τόνο της συνομι
λίας (4/1449 α). Αν δεν κάνω λάθος, στη νεοελληνική η λέξη επα- 
ναπατρίσθηκε από τη γαλλική, όπου είχε συντεθεί από τα ελλη
νικά της συστατικά και είχε χρησιμοποιηθεί στο θέατρο από τον 
15ο αιώνα. Πρόκειται λοιπόν αρχικά για το θεατρικό μονόλογο 
που χρησιμοποιήθηκε σ’ όλες τυς εποχές, ιδίως όμως από το ελι
σαβετιανό και το γαλλικό κλασσικό θέατρο, και που δεν έχει κα
μιά εσωτερικότητα. Ο «καθ’ εαυτόν» σκηνικός λόγος είναι μία 
σύμβαση, λύση οικονομίας, αφού παρέχει, με λίγες λέξεις ή 
φράσεις, στοιχεία απαραίτητα στην πλοκή, που ως αυτόνομες 
σκηνές θα διέκοπταν τη δραματική συνοχή. Το ίδιο περίπου 
ισχύει και για το μονόλογο-ρητορικό «τρόπο», σε άλλα είδη του 
λόγου. Αντίθετα, ο μεγάλος θεατρικός μονόλογος, «ιντερμέδιο» 
είτε μονοπρόσωπη σκηνική ομιλία, έχει συχνά χαρακτήρα εσω-

* Α ν δεν με απατά  η μνήμη, σε μια δημόσια συζήτηση γ ια  το ρεαλισμό * Α υτό δεν ανα ιρείτα ι με την τεχνική δυνατότητα αναμετάδοσης της
στη λογοτεχνία μας, ο Αλ. Κ οτζιάς το είχε διατυπώ σει με μια ζωηρή ει- φωνής, έστω και του ίδιου του γραφ έα , από μαγνητοταινία  π .χ ., γ ια τί η
κόνα: «Α πό το Π αλτό τ  ου Γκόγκολ βγήκαμε όλοι». μαγνητοσκόπηση είναι κι αυτή γραφή* «εγγραφή» λέγεται άλλωστε.



χερικού μονολόγου, όταν δεν είναι απλή δραματική αφήγηση. *
Τι είναι όμως ο εσωτερικός μονόλογος;
Δεν υπάρχει ομοφωνία σ’ αυτό, κυκλοφορούν όμως πολλές 

παρανοήσεις ή διευρύνσεις. Περίπου επικράτησε να θεωρείται 
εσωτερικός μονόλογος η αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο είτε ο μο- 
νοπρόσωπος λόγος που έχει ασυνέχεια εκφράζοντας μονομανία 
ή άλλη ψυχο-νεύρωση, γενικά εκείνο που ονομάστηκε από τους 
φορμαλιστές θεωρητικούς «έμμεσο ύφος» (του συγγραφέα που 
ταυτίζεται με το μοναδικό του πρόσωπο, παίρνοντας τις ομιλη
τικές του συνήθειες). Άλλες εκδοχές τον ταύτισαν με την αντι
κειμενική, με την αφηρημένη ή «αυτόματη» γραφή, με τον υπερ
ρεαλισμό κτλ. Δεν είναι βέβαια τίποτα απ’ αυτά, τουλάχιστον 
τίποτα απ’ αυτάυποχρεωτικώς.

Στην ακμή του μεγάλου μυθιστορήματος (του ρεαλισμού) έχει 
την καταγωγή του ο εσωτερικός μονόλογος, στον Γκόγκολ, στο 
Ντοστογιέβσκι, που έδωσαν γλώσσα στο ασυνείδητο, στο 
«πνεύμα του υπόγειου». Μετά τον Φρόυντ και τον Μπερξόν, την 
ψυχανάλυση και την υπόθεση της ενδοφασίας, το πρωτοπο
ριακό μυθιστόρημα του 20ού αι. (Χάμσουν, Τ. Μαν, Φώκνερ, 
Μπροχ, Βιρτζίνια Γουλφ...) εξοικειώθηκε με το λόγο αυτό, που 
η μεγάλη του απήχηση άρχισε με τον Οδυσσέατου Τζόυς (1922). 
Παραμερίζοντας κάθε αφηγηματική αρχή, σ’ αυτό το έργο κι
νείται ένα ρεύμα λόγου που παρασύρει τη σκέψη, την άμεση εμ
πειρία και τη μνήμη. Το εγώ, κέντρο του μονολόγου, ξεχνάει τον 
εαυτό του, δεν συνειδητοποιεί την ομιλία του και δραπετεύει 
από κάθε τάξη της εξωτερικής πραγματικότητας και του λόγου 
(λεξιλόγιο, σύνταξη, στίξη). Αυτός ο μονόλογος δεν είναι το «λυ
ρικό σχόλιο στον εαυτό μας», όπως τον είδε ο Μπροχ στη δική του 
εκδοχή, αλλά φτάνει στη ρήξη του λογικού φράγματος, κάνον
τας έτσι ν’ αναδυθούν κοιτάσματα του ασυνείδητου μαζί με το 
προλογικό στοιχείο της νόησης. Μιμείται τότε κάτι που υποτίθε
ται μόνο, αλλά που δεν υπάρχει, γιατί ο άνθρωπος δεν διαθέτει 
σταθερή επικοινωνία με τον εαυτό του άλλη από την συνείδηση. 
Δεν υπάρχει ένας Λεοπόλδος Μπλουμ που κυκλοφορεί μια ορι
σμένη μέρα στο Δουβλίνο παραδομένος στο συνειρμικό λογισμό 
του, υπάρχει ουσιαστικά κυκλοφορία λόγου απρόσωπου, εντε
λώς προσχηματικά υποτίθεται ενιαίο πρόσωπο. Αυτό το πρό
σωπο έχει διαλυθεί μέσα στη γλώσσα, αυτή είναι ή ψάχνει το 
πρόσωπο. Με την επινόηση αυτή, η γραφή υποκαταστάθηκε για 
δεύτερη φορά, μπορεί να πει κανείς, στο λόγο, στη φωνή. Είναι 
λοιπόν ο εσωτερικός μονόλογος η πιο συγκεκριμένη εκδήλωση 
της ανανεωτικής στροφής του αφηγήματος, που κατά παράδοση 
χρησιμοποιούσε το τρίτο πρόσωπο, τον αόριστο και προπαντός 
κρατούσε για το συγγραφέα μια θέση έξω από τον «κόσμο» του, 
πανεποπτεία πάνω στο πνεύμα και τον ψυχισμό των προσώπων 
του αλλά και γενική υπεροχή.

Εγκαταλείποντας το λογοτεχνικό θετικισμό, ο συγγραφέας 
παραιτήθηκε από το ρόλο του προφήτη και του δημιουργού κό
σμων. Από δω και πέρα το μυθιστόρημα, όπως έκανε νωρίτερα η 
ποίηση, ρωτάει, εξερευνά τον κόσμο των σημασιών στη δική του 
ήπειρο, τη γλώσσα. Αυτή η έρευνα, ιδιαίτερα η ανίχνευση στις 
λανθάνουσες σημασίες που κρυσταλλώνονται στη δομή σαν κώ
δικες, ενισχύθηκε από τις θεωρίες της Νέας Κριτικής (φορμαλι
σμό, δομισμό, αντικειμενισμό κ.ά.) και δεν κατέρριψε μόνο πα
λιές προκαταλήψεις όπως ο δυϊσμός περιεχόμενο-μορφή, αλλά 
αμφισβήτησε το σύνολο της παλιάς αισθητικής. Οι έννοιες λ.χ. 
δημιουργία, ωραίο, ταλέντο, έμπνευση εκτοπίστηκαν από άλ

λες, όπως παραγωγή, υλικότητα του λογοτεχνήματος, δομή, 
γραφή, κείμενο. Φτάσαμε σ’ έναν ερμητισμό νέο και απόλυτο, 
που δεν έχει σχέση με τη συμβολική στάθμη, την πολύπλοκη τε
χνική ή τον πλούτο της συνέμφασης (connotation) της λογοτεχνι
κής γλώσσας , άρα με το βαθ μό ευαισθησίας και καλλιέργειας του 
δέκτη, αλλά εγκαθιστά τη σιωπή του σημαίνοντος ως μόνο ση- 
μαινόμενο, μαζί με τους κώδικες της δομής:

«Ο συγγραφέας δεν έχει τίποτα να πει, αλλά οφείλει να πει 
αυτό το τίποτα», λέει ο Μωρίς Μπλανσό. Το «ανοιχτό έργο» που 
ο Ουμπέρτο Έκο συνδέει με την τεχνική και τις δυνατότητες της 
τηλεόρασης, δεν αναιρεί τον ερμητισμό, απλώς ανάγει αυτό το 
«τίποτα», επιδιώκοντας την αποκάθαρση της γλώσσας από το 
ιδεολογικό της φορτίο. Εντούτοις, ακριβώς οι νέες τέχνες της ει
κόνας -όχι μόνο κινηματογράφος-τηλεόραση, αλλά και πληρο
φορική, κόμικς, όφσετ- έγιναν μέσα εκλαίκευσηςκαι συνθετικά 
υποκατάστατα της λογοτεχνίας-τέχνης, ενισχύοντας το «μήνυ
μα» , το συναισθη ματικό και ιδεολογικό ισοδύναμο, σε βάρος της 
πολυσημίας και της συνέμφασης της λογοτεχνικής γλώσσας.

Είναι ένας πρόσθετος λόγος, για τον οποίο η λογοτεχνία στέ
κεται αμυντικά απέναντι στην πολιτιστική βιομηχανία και τη 
μαζική κουλτούρα, ωθούμενη σε αναδίπλωση, όσο κι αν οι νέες 
τεχνικές αποτελούν πρόκληση για αναζητήσεις και οδό πρόσβα
σης στο μεγάλο κοινό. Εδώ η παραλογοτεχνία έχει φυσικό πλεο
νέκτημα, ιδιαίτερα σε περιόδους λαϊκισμού: κατ’ εξοχήν ιδεολο
γική και εκλαϊκευτική, δεν διστάζει μπροστά σε καμιά εφαρμο
γή. Η «σαπουνόπερα» είναι το ιδανικό της.

Αντίστοιχα, το «κλειστό έργο» στρέφεται προς την «καθαρή 
γραφή» -μια  χίμαιρα- και τις τεχνικές της γλώσσας ή τις «μετα
γλώσσες», ιδιαίτερα της ανάλυσης και της κριτικής, σκέπτεται 
πάνω στο κείμενο, αναλύει και αυτοαναλύεται, γίνεται μυθι
στόρημα του μυθιστορήματος.

Φυσικά δεν υπάρχουν μόνο παραλογοτεχνία και ερμητισμός. 
Ο άνθρωπος αφηγείται πάντα και το μυθιστόρημα δεν ξέχασε ν’ 
αφηγείται, στο βαθμό που δεν έκοψε τους δεσμούς του με τη 
φωνή για να γίνει «καθαρή γραφή».

Μίμηση του προφορικού λόγου, κάποτε και του μη λογοτεχνι
κού γραπτού, επαναλειτουργία της φαντασίας και της διάστα
σης του παιχνιδιού, κάποια ποιητική πνοή και αποστράτευση (ε
πιστροφή από τον αφηρημένο άνθρωπο στο συγκεκριμένο), με
ταξύ άλλων, δίνουν μια νέα όψη στην πεζογραφία μας από τη δε
καετία του ’60. Ο μονόλογος είναι ίσως η κοινή συνιστώσα. Θυ
μίζω ενδεικτικά, με ονόματα: Στρ. Τσίρκας, Γ. Χειμωνάς, Ν. 
Καχτίτσης, Κ. Ταχτσής, Θ. Βαλτινός, Αλ. Σχινάς, Ν. Μπακό- 
λας, Μ. Χάκκας, Αλ. Κοτζιάς, Αρ. Αλεξάνδρου, Αρ. Νικολαί- 
δης, Ν. Πολίτης, Δ. Νόλλας, Ρέα Γαλανάκη. Πρόκειται για ποι
κιλία περιπτώσεων έμμεσου και άμεσου λόγου που σπάνια έχει 
σαφή χαρακτήρα εσωτερικού μονολόγου*.

Τι είναι ο μονόλογος του Αλ. Κοτζιά; Δεν είναι βέβαια εσωτε
ρικός μονόλογος, με την πλήρη σημασία του όρου, γιατί η συνειρ
μική σύνδεση ελέγχεται καθοριστικά από εξωτερικά δεδομένα. 
Ο Καπάνταης, για μας, δεν έχει ασυνείδητο, γιατί ασυνείδητο 
δεν είναι βέβαια το (συνειδητότατο) ανομολόγητο, οι «μύχιες» 
σκέψεις, η μεγαλομανία του. Αυτή η γραφή με την προτίμηση σε 
μια ορισμένη ζώνη του προφορικού λόγου, κάπως ακραία και ει
δική (γλώσσα λούμπεν, αργκό, βωμολοχία, νευρωτική φλυαρία,

* Ο μονόλογος με τη σημερινή έννοια στη λογοτεχνία είναι πλησιέστερο » Χαρακτηριστικοί είναι οι τίτλοι που έβαλε ένας απ’ αυτούς, ο Ν . Πο-
στο υστερο-λατινικό Soliloquium (από το Solus= μόνος και Ιοςιιί=ομι- λίτης, σε δυο βιβλία του: Εξωτερικός μονόλογος (1965) , Υπερθετικός
λώ) αντίλογος ( 1973).



λαϊκή ρητορική) ενισχύει την ειρωνεία της ετερότητας του ομι
λητή που έθιξα παραπάνω. Εντάσσεται τέλος στη γενικότερη αν
τίδραση απέναντι στη λογοκρατία της γλώσσας και στην τυπο
ποίηση, δοκιμάζοντας, κατά κάποιο τρόπο, ένα συμβολικό 
ιδιωματισμό.

εκεί δεν είναι τώρα «πνευματώδης», «γοητευτικός», αλλά «μεν- 
τιατικός» (médiatique)*: η μετατόπιση είναι από το λόγο στην ει
κόνα, ακόμα και ως προς το συγγραφέα τον ίδιο. Ο Καπάνταης 
—ο γενικός— διεκδικεί να μονιμοποιηθεί, ει δυνατόν, στην κοινή 
θέα, εξ ου και ο θρυλικός ναρκισσισμός του* το μέλημά του δεν 
είναι το άσμα του, αλλά η φωτογένειά του, η μελωδική φωνή του. 
Ορφέας -  τηλεπαρουσιαστής, τελικά, προτείνει μια συναλλαγή, 
μια κοινωνική λειτουργία που βολεύει την εξουσία και το καθε
στώς του Λόγου: προτείνει, αντί πινακίου δημοσιότητας μια κα- 
θησυχαστική, κατοικίδια εκδοχή του ορφικού διαβήματος.

Ο ι αιτιάσεις του κατά των «ομοτέχνων» είναι ακριβώς ότι σφε
τερίζονται το δικό του πεδίο, τη δημοσιότητα, τη δική του Κόλα
ση, χωρίς να το αξίζουν, εννοείται: «...είναι τάχα από μένα κα
λύτερος ο μοναχοφάης, ο αχόρταγος που φωτογραφήθηκε με 
καλπάκι πλάι στον Μπρέζνιεφ ;» — «σου μαγειρεύουν εγκώμια οι 
κριτικίσκοι για τον πούσταρο που η διεθνής συντεχνία, οι ομοιο
παθείς του, τον έχουν ανακηρύξει μεγάλο ποιητή των αιώνων» — 
«ο αγύρτης εισέπραξε το ξεπούλημα της Κύπρου σε Νόμπελ». 
Κίναιδοι, τυχάρπαστοι, καθάρματα, μαφιόζοι είναι οι κορυ
φαίοι ποιητές μας, ακόμα και ο όμοιος του, ο Λ. Φάκας, χαρα
κτηρίζεται «έχθιστος ομότεχνος», ο οποίος με τη σειρά του περι- 
φρονεί τον Καπάνταη και θεωρεί φλύαρους, ασήμαντους, εξω
μότες, βάρβαρους τους πεζογράφους. Οι Καπάνταης-Φάκας 
πετυχαίνουν το σκοπό τους χωρίς να το ξέρουν — εδώ είναι η ει
ρωνεία— όχι εκτοπίζοντας, όπως θαήθελαν,τουςπραγματικούς 
λογοτέχνες, αλλά ακριβώς αποτυγχάνοντας, διεκδικώντας τη 
δημοσιότητά τους.

Η δημοσιότητα δεν είναι πια το τελικό στάδιο της επικοινω
νίας, δεν έρχεται μετά το έργο, αλλά προηγείται, διέπει και κα
τευθύνει τη δουλειά του συγγραφέα, ενώ απαγορεύει ό,τι δεν εί
ναι δημόσιο, τη σιωπή, την απορία, την αποτυχία, την ιδιωτική 
ζωή. Εκείνο που είναι δημόσιο δεν απευθύνεται σε κανένα συγ
κεκριμένα, δεν έχει ανάγκη να λέει κάτι, δεν ακούγεται· η δημο
σιότητα ακούγεται, το άμορφο βουητό, ο δρόμος. Και ο συγγρα
φέας, για να υπάρξει σ’ αυτή, δημοσιεύει πριν να γράψει, γρά- 
φου προτού να έχει γράψει, όπως λέει ο Μπλανσό*. Είδατε, σ’ 
όλη τη Φανταστική περιπέτεια, τον Καπάνταη να γράφει; Να 
γράφει άλλο από επιστολές με τον «Τυφλοσούρτη» του γιατις δη
μόσιες σχέσεις του ; Τον είδατε να βασανίζεται από κάποια αγω
νία, απορία έστω, απέναντι σε κάτι άπιαστο, μια μορφή που δια
φεύγει; Τα στιχάκια βγαίνουν έτοιμα από το κεφάλι του ανά 
πάσα στιγμή, στην τουαλέτα, στο δρόμο, και τα καμαρώνει χωρίς 
την παραμικρή αμφιβολία: «Καλό! Πολύ καλό! Να το σημειώ
σω...». Κάνει γαργάρες στιχοπλοκής με το ρο και αυτοθαυμάζε- 
ται: «Τι αποθέωση του ρο!...»

Ολοφάνερα, η αγωνία του δ°ν είναι μπροστά στο άσπρο χαρτί. 
Και το πρόβλημά του δεν είναι υπαρξιακό, γιατί πιστεύει ότι κυ
ριαρχεί το Χρόνο κι έχει νικήσει το θάνατο, η ώρα τον κυνηγάει 
κομμάτι... Πίσω του έναςβίοςπουθαεξωραϊστεί,θαμεγαλυνθεί 
με παραχαραγμένα ντοκουμέντα, μπροστά του -έστω  και με 
κάλπικα πιστοποιητικά— η αθανασία: Da Sofocle a Kapandais 
με τιτλοφορεί ο τύπος στην Ευρώπη. Ξανακάνει το παρελθόν, θα 
δαμάσει το μέλλον * το τώρα είναι το πρόβλημα. Δος μοι πα στω... 
όχι στο χώρο αλλά στο χρόνο. Ο Καπάνταης δεν ξέρει τις λευκές 
ώρες του συγγραφέα, αυτές που εξουθενώνουν και το σώμα,

* Στη Γαλλία π .χ . η συμμετοχή ενός συγγραφέα  σε μια εκπομπή «A po
strophes» είνα ι το υ π ’ αριθ. 1 δ ιαφ ημιστικό  ατού που προβάλλει ο εκδό
της.
* ό .π .

ΟδόςΣτυγός

Ο Άλλος, που μιλάει εδώ, σαν σκιά προεκτείνει το λογοτέχνη. 
Πίσω από τον ψόγο του ψευτοσυγγραφέα και τη μενίππεια σά
τιρα της παραλογοτεχνίας, παίζεται άλλο δράμα: της δημοσιό
τητας, της φανταστικής Δημοκρατίας της Τέχνης.

Των ιδεών η πόλις, μ’ αυτή τη μεταρρύθμιση, δεν έχει πια νό
μο, τη θέση του πήρε το μάρκετινγκ. Ο Καπάνταης δίνει-παίρ- 
νει, δεν θυσιάζει τίποτα, ούτε καν υποψιάζεται. Τα «κυκλώμα
τα» θέλει να σπάσει, όχι τους κύκλους της Κόλασης: «...μια 
κλίκα βρωμερών κριτικίσκων με πολεμούν δολίως με συνωμοσία 
σιωπής» -  «αντιλαϊκή συνωμοσία».

Ο Καπάνταης... Άλλοι θυσιάζουν κατιτίς, προπάντων όμως 
φαντάζονται πως θυσιάζουν. Το διοξείδιο του θείου του αθη
ναϊκού νέφους που ανασαίνει ο Καπάνταης αλωνίζοντας αυτή 
την πιάτσα (της δημοσιότητας) άλλοι το παίρνουν για θειάφι της 
Στυγός.

Στις εξαιρετικά διεισδυτικές αναλύσεις που έκανε ο Μωρίς 
Μπλανσό* για τη λογοτεχνική δουλειά, μίλησε γι’ αυτή τη σύγ
χυση των δύο ρευμάτων της επικοινωνίας. Η μια είναι ο δημό
σιος δρόμος, η δημοσιότητα. Η άλλη είναι η κάθοδος του Ορφέα 
στον Ά δη για να φέρει πίσω στο φα>ς την Ευρυδίκη — το έργο. 
Αυτή η ουσιαστική εμπειρία είναι η μόνη στην οποία οφείλει να 
δοθεί ολόκληρος* γυρίζοντας στο φως θα διαμελιστεί από τις 
Μαινάδες και τα κομμάτια του θα διασκορπιστούν. «Αν σήμερα 
ο συγγραφέας, πιστεύοντας ότι κατεβαίνει στον Ά δη, κατεβαί
νει απλώς στο δρόμο, είναι γιατί οι δυο ποταμοί, τα δυο μεγάλα 
ρεύματα της στοιχειακής επικοινωνίας, περνώντας το ένα μέσα 
στο άλλο, τείνουν να μπερδευτούν.» Μια εξωτερική ομοιότητα 
επιτρέπει τη σύγχυση ανάμεσα στο «βαθύ πρωταρχικό βουητό», 
το άρρητο, που το έργο θέλει να του δώσει μορφή, και στο λόγο 
που δεν λέει τίποτα, το άκουσμαπου δεν ακούγεται, το «πνεύμα» 
και το «δρόμο» της δημοσιότητας. Δεν είναι δύσκολο να πάρει 
κανείς το ένα γιά το άλλο — η πολιτιστική αγορά, εδώ και παν
τού, είναι διαρκής έκθεση αυτής της σύγχυσης. Ό σο για το «κοι
νό» (το σύνολο, οι «μάζες» και όχι οι περιορισμένες κοινότητες 
της γνώσης και της καλλιέργειας), χωρίς ρίζες πια, έχει ένα μο
ναδικό κώδικα αναφοράς, την Τηλεόραση* με επίκεντρο την τη
λεόραση , η πολιτιστική βιομηχανία γίνεται βαθμιαία η κοινή πο
λιτιστική πατρίδα των λαών. Για τον «άνθρωπο του δρόμου» 
(«άνθρωπος του καθιστικού» θα έπρεπε να λέγεται πια, αλλά 
εδώ ο δρόμος ας διαβαστεί με την έννοια του ενός από τα δυο 
«ποτάμια της επικοινωνίας»), για τον απλό άνθρωπο, ο τελευ
ταίος τηλεπαρουσιαστής είναι πιο «διάσημος» και πιο ενδιαφέ
ρων ως λόγος, έστω και αν δεν λέει ούτε μια δική του λέξη, από 
ένα Νόμπελ λογοτεχνίας και οι «τρεις Χάριτες» επισκιάζουν τις 
εννέα Μούσες. Ακόμα και η εξωτερική εικόνα, η κοσμικότητα 
και, μαζί, ο ναρκισσισμός του συγγραφέα μετατοπίστηκαν.
Δεν λάμπει πια στα φιλολογικά σαλόνια ή στα καφενεία αλλά 
στη μικρή οθόνη και το επίθετο που συνοδεύει την επιτυχία του

* M aurice Blanchot Le Livre à venir, G allim ard, 1959, ιδ ια ίτ. VI, «La 
puissance et la gioire».
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μπροστά στο άγραφο φύλλο. Στη θέση του κενού έχει τοποθετή
σει το είδωλό του και τρέφει το σώμα του με αέναη κινητικότητα, 
γυμναστική, «μπαρμπεκιού», ερωτικές ασκήσεις, τρυφερές 
φροντίδες ναρκίσσου. «Νους υγιής...», αισθάνεται την ανάγκη 
να δικαιολογηθεί, τάχα για το «νου» τα κάνει όλα.

Είναι ο συγγραφέας! Ο απόλυτος συγγραφέας αναποδογυρι
σμένος, ώστε να γίνεται ορατός, γιατί διαφορετικά είναι αόρα
τος, ίσκιος. Τα μεγάλα πεπρωμένα του δικαιολογούν τον εγωι
σμό του (στα μάτια του αυτός ο εγωισμός είναι θυσία, αρετή) και 
του υπαγορεύουν την ηθική του Υπερανθρώπου. Έτσι περνάει 
ανέγγιχτος μέσα από τα προβλήματα, τα πάθη, τη δυστυχία των 
άλλων. Τα οικεία συναισθήματα και οι δημόσιες αρετές του πο
λίτη, του κοινωνικού ανθρώπου δεν θα επιτραπεί νατού βάλουν 
τρικλοποδιά στην τρεχάλα του.

Να προφτάσει! Να φτάσει προ των άλλων, προ του πόνου, της 
έγνοιας, του τέλους.

Τα δυο χρονόμετρα

Μόνο στη βία υποκλίνεται ο Καπάνταης. Το Κράτος είναι η θεό
τητα και η λογοτεχνία, κρατικοποιημένη, όπως και η γλώσσα, 
υπόκειται στην ιεραρχία. Δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι λογοτέ
χνες της Φανταστικής περιπέτειας. Καπάνταης και Φάκας 
προσκυνούν ως μεγάλο συγγραφέα (χωρίς να έχουν διαβάσει τα 
στιχάκια του και τα «θεωρητικά» άρθρα του) τον Καλέ Μελελέ, 
γενικό διευθυντή και κομματικό υπερυπουργό, ένα παράφρονα 
της εξουσίας με ιδέεςπου θα τρόμαζαν και τον Στάλιν. Τουςβαθ- 
μολογικά κατώτερους τους ποδοπατάνε. «Ψερτοσυγγραφεα» 
αποκαλεί (εύστοχα) ο Καπάνταης το βιογράφο του Σέργιο Πα
πά, υφιστάμενο και υποχείριό του, αφού τον απέσπασε από το 
Ληξιαρχείο Ελευσίνας και τον διατηρεί αργόμισθο κοντά του. 
Λιβανίζει και εκλιπαρεί τον κριτικό Αχιλλέα Νικολάου να τον 
συμπεριλάβει, έστω και με λίγους στίχους, στην Ανθολογία του, 
όπως αποκαλύπτεται ότι ο απρόσιτος κριτικός δεν είναι άλλος 
από τον ταπεινό «ανθυπογραφέα», επτά βαθμούς κατώτερό του, 
που του είχε κολλήσει το προσωνύμιο Πρωτόκολλος. Λειτουρ- 
γοί-βαθμοφόροι της θεσμοκουλτούρας, χλευάζουν τον εγε- 
λειανό ιδανισμό της με την έκπτωση που ενσαρκώνουν: ιεραρ
χία , κάστα, ρουτίνα, γράμμα νεκρό, τελετου ργικό, πρωτόκολλο, 
ωράριο. Πάνω απ’ όλα Τυφλοσούρτης, νεκρή γλώσσα, χυμένη 
στα εγκεκριμένα στερεότυπα της χρηστικής, λειτουργικής, ωφέ
λιμης λογοκοπίας. Όταν ο Πρωτόκολλος -  Αχιλλεύς της κριτι
κής- επιστρατευμένος στην τιμητική τελετή, επαναστατεί μη αν- 
τέχοντας άλλο την ύβρη, ουσιαστικά παραιτείται, φτύνοντας 
την θεσμική λογοτεχνία και το λογοτεχνικό θεσμό: «Βρέστε κάτι 
άλλο να μαλακίζεστε, ιερόσυλοι!... Καραγκιόζηδες!... γουρού
νια!... Τα ’χω χεσμένα τα υπουργεία σας!»

(Μετά το Πανεπιστήμιο, τα υπουργεία του λαϊκισμού... Αν μη 
τι άλλο, αυτές οι απαντήσεις θα μείνουν στα διατηρητέα της λο
γοτεχνίας μας...)

Αλλά ήδη, στα δυο επίπεδά του, το δημόσιο και το ιδιωτικό, ο 
βίος και ο μονόλογος Καπάνταη οδηγούνται στην απόρριψη και 
στο βιασμό. Από την ύπαρξη και το λόγο των άλλων. Θα έλεγε 
κανείς ότι το σαθρό οικοδόμημα που έχει υψώσει ένας τέτοιος 
λόγος, κάνει ρωγμές από το μεσημέρι: επίθεση από τη νύφη του 
Στέλλα και άρνησή της να γίνει κριτικός του, παρατράγουδα με 
τους ιεραρχικά ανώτερους και κατώτερους «λογοτέχνες» του 
υπουργείου, εκβιασμοί από την Τατή, οικογενειακή πίεση, επει
σόδιο στον «Κέδρο»...

Το βράδυ όλα γκρεμίζονται. Η τιμητική τελετή εξελίσσεται σε

χοντρή φάρσα στρατώνα. Από τέτοιο φιάσκο που θα σκότωνε κι 
ένα Φασουλή, ο Καπάνταης βγαίνει ελαφρώς τσαλακωμένος, 
όμως αλώβητος. Μα η κατάρρευση προχωρεί. Μετά τον κολο- 
φώνα της δόξας που αποδείχνεται σκουπιδόλοφος, έρχεται το 
ναυάγιο του ψευδο-βίου. Ο ιδιωτικός Πλούταρχός του, ο Σέρ
γιος Παπάς καταθέτει την εντολή, άμα τη λήξει της τελετής, στην 
οποία είχε διοριστεί τελετάρχης. Θα προτιμήσει το κανονικό 
Ληξιαρχείο. Λίγες ώρες νωρίτερα, αγκομαχώντας είχε κουβα
λήσει στο σπίτι του προϊσταμένου του, τους πενήντα τρεις φακέ
λους του Αρχείου «δυο ντάνες» σκουπίδια.

Στο ιδιωτικό επίπεδο -πολύ ρεαλιστικότερο- η «λύση» έχει 
και μεγαλύτερη δραματική πυκνότητα. Δεξιοτεχνικά κινημένα 
τα νήματα τών σχέσεων συγκεντρώνουν επί σκηνής (στο «καθι
στικό» του οίκου Καπάνταη, αργά τη νύχτα), όλα τα πρόσωπα 
του κύκλου, σε μια πολυμέτωπη σύγκρουση που οδηγεί σε σημείο 
έκρηξης όλα τα προηγού μενα θέματα των σχέσεών τους. Μέσα σε 
ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη από τόσο διαφορετικές φορτίσεις, 
κουτουπώνονται ψυχισμοί, χαρακτήρες, λογικές και ηθικές 
στάσεις ποικίλες με τις πιο ακατάλληλες γλώσσες για επικοινω
νία -της νεύρωσης, του μηδενισμού, της πιάτσας, της οικογε
νειακής σχιζοφρένειας. Αλλά μια αόρατη παρουσία κυριαρχεί 
και αποσοβεί την αποχαλίνωση, η σκιά του μόλις πεθαμένου 
Σάββα, που φαίνεται να ήταν ένα είδος αγίου-προστάτη της οι
κογένειας.

Επιτέλους! Ο Καπάνταης έχει βουβαθεί. Ο μονόλογόςτου σα
ρώνεται πια από το λόγο των άλλων και ο ίδιος, εξουθενωμένος 
στη γωνιά του, σε γενική ανυποληψία, ταπεινώνεται από το με
γάλο του γιο, που φαίνεται να παίρνει τα ηνία.

Ο βιασμένος παραληρηματικός λόγος βυθίζεται ολοένα στην 
ανυπαρξία, καθώς πάει να ξημερώσει. Στο κρεβάτι πια, η μάχι
μος γυνή Κοραλία, συνεχίζοντας τον εξάψαλμο χαμηλόφωνα 
τώρα, σα να τον καταριέται και να προσεύχεται στην ψυχή του 
Σάββα, εξομολογείται τον κρυφό έρωτά της για κείνον και την 
αμαρτία της: κάποτε προσδοκούσε να πεθάνει η γυναίκα του 
Σάββα, η εξαδέλφη της Αγγέλα, για να πετάξει κι αυτή τον Κα
πάνταη από το σπίτι της, κι ας είχε τρία παιδιά... Το μαδημένο 
«παγόνι» (έτσι τον έλεγε η Κοραλία), μ’ ένα σφάχτη στο στήθος 
βυθίζεται σ’ εφιάλτη, με παραστάσεις από την ιεραρχία: ο «δή
μιός» του και ποετάστρος Καλέ Μελελέ τον πατάει με το γόνατο 
στο στέρνο. Τον αδράχνει από το σβέρκο ο Σάββας, όπως τότε, 
στο στρατό, που τον έσωσε, τον τραβάει... Για πού ;

Πάντως θα επιζήσει ως παρατσούκλι μάλλον. Θα αναγνωρί
ζεται στο δρόμο, σε φιέστες («Κοίτα, ο Καπάνταης!...») και 
σπάνια, πολύ σπάνια στο χάρτινο καθρέφτη του συγγραφέα.
Και όμως, κατά βάθος, ο Καπάνταης δεν είναι ούτε τύπος, ούτε 
σύμβολο αλλά εκτόπλασμα του συγγραφέα, ο μύθος του: ο ζων 
αθάνατος, επιζών του θνησιμαίου τραγουδιού του. Όχι παρα
γωγός σημείων, αλλά σημείο ο ίδιος.
Στη μέση του βιβλίου, εκεί που διασταυρώνονται οι λόγοι Κο- 
τζιά-Καπάνταη, πέφτει -  «παρεμπιπτόντως», που λένε -  η σκιά 
του χρόνου. Ο Καπάνταης κάθεται στα καρφιά: «Τι ώρα να 
’ναι;» Τα πλήκτρα μιας γραφομηχανής, σαν πολυβόλο, γαζώ
νουν το πρόγραμμά του, το ξεκούκισμα του κομπολογιού του 
Κοτζιά τον ξεκουφαίνει. Ο τελευταίος στοχάζεται το καθημε
ρινό λιγόστεμα του βίου, «ραγδαία... ραγδαία...» Χτύπους δευ
τερολέπτου, καρδιάς, χάντρες, πλήκτρα βροντάει ο χρόνος-σα- 
ράφης. Το υπαρξιακό χρονόμετρο δεν ακούγεται. Και σ’ αυτό, 
όπως σε όλα τ’ άλλα, ο Καπάνταης έχει έτοιμη απάντηση, την 27 
αθανασία. Μόνο ο συγγραφέας που άκουσε αυτό το αλλιώτικο 
εκκρεμές έχει δικαίωμα στο λευκό γέλιο.



Ρεαλισμός και Εξπρεσιονισμός: 
η δαιμονική βίωση της Ιστορίας 

στο έργο του Αλέξ. Κοτζιά
tot) Αλέξ. Ζήρα

Είναι περίπου κοινός τόπος στα κείμενα όσων ασχολήθηκαν 
κατά τα τελευταία χρόνια με το έργο του Αλέξανδρου Κοτζιά, 
ότι το μυθιστόρημά του Ανηποίησίς Αρχής (1974) αποτελεί 
κόμβο αποφασιστικής σημασίας για το σύνολο των βιβλίων του. 
Οπωσδήποτε η σημασία που όντως έχει το μυθιστόρημα αυτό 
δεν μπορεί να αναιρέσει τα όσα προηγήθηκαν. Πολύ περισσό
τερο αν εξετάζοντας τη διαδρομή του έργου του Κοτζιά, διαπι
στώνουμε ότι όλες οι δραματικές αντιφάσεις που βρίσκουν 
έξοδο στην περίοδο της επταετίαςνκαι αναπαριστάνονται στο 
συγκεκριμένο αυτό βιβλίο του, έχουν τις καταβολές τους στα 
ιστορικά δεδομένα, στους χαρακτήρες και στους όρους της 
πολιτικής και κοινωνικής ζωής της δεκαετίας του ’40 και 
εκείνης του ’50. Με αυτή λοιπόν την έννοια η Λνηποίησίς 
Αρχής είναι ο τελευταίος κρίκος του νεοελληνικού δράματος, 
αλλά και το αφηγηματικό πεδίο όπου εκβάλλουν και ταυτό
χρονα διαγράφονται τελειωτικά οι βασικές γραμμές των μυθι
στορημάτων που προηγήθηκαν: Η Πολιορκία (1953), Μία Σκο
τεινή Υπόθεση ( 1954), Ο Εωσφόρος (1959), Η Απόπειρα^ 1964) 
και ο Γενναίος Τηλέμαχος (1972).

Βέβαια, μεταξύ των έξη διαδοχικών μυθιστορημάτων υπάρ
χουν σημαντικές διαφορές, όχι μόνο από θεματική αλλά και 
από τεχνοτροπική και γλωσσική άποψη. Υπάρχει εντούτοις 
ένας βασικός συνδετικός ιστός που τα συνέχει και που όπως 
αναφέραμε πιο πάνω κινείται σε δυο γραμμές: στη γραμμή του 
πολιτικού μυθιστορήματος, με άμεσες και αναγνωρίσιμες ανα
φορές σε ιστορικά συμβάντα της τριακονταετίας 1940-1870, και 
στη γραμμή του ψυχολογικού μυθιστορήματος, με λεπτόλογες 
αναλύσεις χαρακτήρων, συμπεριφορών και εκτεταμένες ενδο
σκοπήσεις. Οι δυο αυτές γραμμές ξεκινούν μεν από παραπλή
σιες αφετηρίες —από την προσκηνιακή στην κυριολεξία πολι
τική δράση στην Πολιορκία, στην Απόπειρα και στον Γενναίο 
Τηλέμαχο ως την ανελέητη βυθομέτρηση του δαιμονικού χαρα
κτήρα των ανθρώπων εκείνων που αναζητούν με μανία να 
κατακτήσουν το απόλυτο, όπως στο Μία Σκοτεινή Υπόθεση και 
περισσότερο ακόμα στον Εωσφόρο. Ήδη όμως στον Γενναίο 
Τηλέμαχο έχουν συγκλίνει σε τέτοιο σημείο ώστε να μην μπο
ρούμε να τις ξεχωρίσουμε πια. 'Αλλωστε η πολιτική δράση στην 

28 Ανηποίησί Αρχής και στις νουβέλες που ακολούθησαν έπειτα, 
συγκεντρωμένες κάτω από τον γενικό τίτλο, «Τα παιδιά του 
Κρόνου», παρουσιάζεται με ποικίλες μορφές— ως πλέγμα σκο
τεινών μηχανορραφιών, ως ψευδο-ιδεολογική αντιπαράθεση

και κάνω απ’ όλα ως έκφραση ισχύος διαφόρων κέντρων εξου
σίας, θεατών και αθέατων. Ουσιαστικά, δηλαδή, η πολιτική 
δράση στην ακραία και ‘καθαρή’ της μορφή, που συναντήσαμε 
στην Πολιορκία, δεν επανεμφανίζεται πια. Και όσο απομακρυ
νόμαστε από το επίκεντρο των γεγονότων τα οποία στοίχειωσαν 
τον αφηγηματικό κόσμο του Κοτζιά, τόσο και οι πρωταγωνι
στές ή οι δευτεραγωνιστές της περιόδου 1940-1950 παρουσιά
ζονται περισσότερο δηλητηριασμένοι από αναμνήσεις βίαιων 
θανάτων, προδοσιών, λογαριασμών που δεν έχουν εξοφληθεί 
παρά τα χρόνια που πέρασαν. Έτσι, το παρελθόν εξακολουθεί 
να είναι δραστικά παρόν, μέσα από τις άσβυστες ενοχές και τις 
φαντασιώσεις των χαρακτήρων που έπλασε ο Κοτζιάς, των 
χαρακτήρων που όχι μόνο ζουν σε περισσότερα του ενός βιβλία 
αλλά και που κατά βάση έχουν πάμπολλα κοινά χαρακτηρι- 
στικά-ως αφηγηματικοί τύποι, εννοείται.

Παρ’ ότι, εντούτοις, το έργο του εξακτινώνεται μέσα από μια 
επάλληλη σύνθεση μυθιστορημάτων που τρέφονται από τις 
τραγωδίες της νεώτερης ιστορίας μας -κατοχή, εμφύλιος, 
δικτατορία των συνταγματαρχών- στην ουσία δεν ενδιαφέ- 
ρεται για τις μεγάλες κινήσεις ή για τα σημαντικά γεγονόντα 
μιας περιόδου. Θα έλεγα ότι, αντίθετα, το ιστορικό γεγονός 
σχεδόν πάντοτε —ακόμα και στην Ανηποίησί Αρχής— παρα
μένει και πλανάται ως ατμόσφαιρα, χωρίς να μεταβάλλεται σε 
δραστικό στοιχείο του ίδιου του βιβλίου. Και, κατ’ αυτήν την 
έννοια, ο ρεαλισμός τον Κοτζιά δεν έχει να κάνει με περιγραφές 
που η δραματικότητά τους είναι παράγωγο κάποιων επικών 
σκηνών, όπως είχαμε συναντήσει στο παρελθόν (στην Πολιορ
κία, για παράδειγμα) τέτοιες σκηνές, και όπως τις είχαμε συ
ναντήσει και σε άλλους πεζογράφους της ίδιας γενιάς— στα 
Λόνηα της Μυλόπετρας τον Νίκου Κάσδαγλη, στη Γαλαρία No
7 του Κώστα Κοτζιά, στις Κλούβες του Ζήση Σκάρου, στα 
Ματωμένα Χώματα του Σωτήρη Πατατζή, ή στη Φωτιά του 
προγενέστερου Δημήτρη Χατζή. Οι δραματικές συγκρούσεις 
που διακρίνονται σε όλα τα βιβλία του, από το Μία Σκοτεινή 
Υπόθεση και στο εξής, είναι συγκρούσεις μάλλον εξατομικευ- 
μένες, που έχουν μεν κυριαρχική σημασία για τη μοίρα του αφη
γηματικού χαρακτήρα αλλά που δεν έχουν τίποτε το επικό.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η καθαρά ψυχολογικού 
χαρακτήρα, δραματική έκβαση της σύγκρουσης, όπως μεταφέ- 
ρεται από το γενικό στο ατομικό, από το συλλογικής σημασίας 
γεγονός στο γεγονός που παρουσιάζεται ως μοιραίο για~την



κάθε μια ανθρώπινη ύπαρξη, έχει αρχίσει να μπαίνει σε ενέρ
γεια από τα πρώτα, ντσστογεφσκικού και καφκικού χαρα
κτήρα, μυθιστορήματα του Κοτζιά. Από το Μια Σκοτεινή 
Υπόθεση αρχίζει να διαγράφεται ένας κόσμος βυθισμένος στην 
αβεβαιότητα, στην αστάθεια και το άγχος -  θεμελιώδη χαρα
κτηριστικά ενός κόσμου που βγήκε μέσα από το σφαγείο του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, χωρίς ωστόσο να ξαναβρεί 
ούτε καν τις ρομαντικές ψευδαισθήσεις της προπολεμικής επο
χής. Αυτό αποκομίζουμε ως γενική αίσθηση από την ανάγνωση, 
και η αίσθηση μας υποβάλλεται όχι τόσο μέσα από περιγραφές 
χώρων και τοπίων (αν και σε ορισμένα μυθιστορήματα, όπως 
στον Γενναίο Τηλέμαχο, η ανάδειξη του χώρου έχει βαρύνουσα 
σημασία για την εξέλιξη της ιστορίας) όσο μέσα από τις ψυχολο
γικού τύπου αντιδράσεις των προσώπων απέναντι στα γεγο
νότα και απέναντι στην προϊούσα αποσάθρωση της νεοελλη
νικής κοινωνίας. Το ασθματικό, παραληρηματικό ύφος έρχεται 
να ‘ντύσει’ καταστάσεις οριακών κρίσεων, καταστάσεις αφα- 
τικές πολλές φορές, οι οποίες ‘στήνονται’ από τον μυθιστοριο- 
γράφο όταν θέλει να προβάλει την αποδιοργάνωση κάθε 
άμυνας των προσώπων απέναντι στο μοιραίο. Και τέτοιας 
λογής καταστάσεις είναι συχνές στο έργο του Κοτζιά, είτε 
μιλούμε για το πρωιμότερο ή για το ωριμότερο στάδιο της μυθι
στοριογραφίας του. Ας θυμηθούμε, π.χ., τις σελίδες όπου περι- 
γράφεται το ψυχορράγημα του Πέτρου Παπαλουκά στον Γεν
ναίο Τηλέμαχο, του Μένιου Κατσαντώνη στην Αντιποίησι 
Αρχής, ακόμα και του Αλέξανδρου Καπάνταη στη Φανταστική 
Περιπέτεια, μολονότι ειδικά τα μυθιστόρημα αυτό έχει παρω- 
διακό χαρακτήρα και κατ’ ανάγκην παρωδιακά θα πρέπει να 
δούμε, ως ένα βαθμό, το επερχόμενο τέλος του Καπάνταη.

Είχαμε αναφέρει προηγουμένως ότι παρά τις διαφορές που 
έχει το κάθε μυθιστόρημα, δεν παύει να είναι ομόρριζο με τα 
υπόλοιπα. Και τούτο για τον απλό λόγο ότι ο ιστορικός χρόνος 
που περνάει στο φόντο της κάθε αφηγηματικής πραγματικό
τητας και σκιάζει τα πάντα μέσα σ’ αυτή την πραγματικότητα 
είναι ομοούσιος. Εκτός από το Μια Σκοτεινή Υπόθεση και τον 
Εωσφόρο, δυο μυθιστορήματα τυπικά διαχρονικού χαρακτήρα 
-κα ι ενδεχομένως όχι μόνο διαχρονικού αλλά και απεριόρι
στου , ως προς την εξάρτηση των στοιχείων των δυο βιβλίων από 
τοπικές ιδιομορφίες- στα υπόλοιπα ο χρόνος και ο χώρος είναι 
δεδομένα: η τριακονταετία 1940-1970 και η Αθήνα, μέσες 
άκρες, στην ίδια περίοδο. Αλλά και πέρα από την κοινοχρησία 
του χώρου και του χρόνου, τα μυθιστορήματα του Κοτζιά που 
περισσότερο έχουν σχέση με τα ιστορικά συμβάντα είναι ομο
γάλακτα ως προς τους ανθρώπινους χαρακτήρες τους με τα 
άλλα δυο, ψυχολογικού τύπου, μυθιστορήματα. Ο Φίλιππος 
Πικιώτης του Εωσφόρου και ο Γιάννης Γιαννόπουλος του Μια 
Σκοτεινή Υπόθεση θα μπορούσα να πω ότι είναι τα αρχετυπικά 
εκμαγεία πολλών από τους χαρακτήρες που δήμιουργήθηκαν 
στη συνέχεια, όπως του Παύλου στην Απόπειρα, του κυρίου 
'Αγγέλου στη Μηχανή (1989) ή του Στέλιου Αντωνιάδη που 
εμφανίζεται παροδικά στον Εωσφόρο για να επανέλθει ως 
κύριο πρόσωπο της νουβέλας ο Πυγμάχος (1991).

Με αυτά που προηγήθηκαν θέλουμε να πούμε ότι από τον 
Μηνά Παπαθανάση της Πολιορκίας ως τον Γιάννη του Πυγ
μάχου ο Αλέξανδρος Κοτζιάς δημιουργεί υπομονετικά, προσε
κτικά αλλά και οιστρηλατημένα ένα αφηγηματικό σύμπαν 
ευρέως φάσματος, μια μυθιστορηματική τοιχογραφία που απο- 
τελείται από επιμέρους ψηφίδες-βιβλία-ιστορίες που μας ανοί
γουν θύρες ή ανοίγματα από διαφορετικά σημεία κατόπτευσης, 
αλλά που ουσιαστικά με τους ίδιους τύπους ανθρώπων ασχο
λούνται, τα ίδια ερωτήματα θέτουν και επαναθέτουν. Έστω

και αν οι απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα είναι με φροντίδα 
κρυμμένες1, κάνοντάς μας συχνά να προτείνουμε εύκολες ερμη
νείες, εύκολες εξηγήσεις, προσδιορισμένες από τα στοιχεία των 
εκάστοτε πολιτικών συγκυριών που συναντούμε στην ανά
γνωση. Παρ’ ότι έχει κατ’ επανάληψη διατυπωθεί η αποστροφή 
της κριτικής για τους αρνητικούς ήρωες του Αλέξανδρου 
Κοτζιά, θεωρώντας τους άβουλα ή μειωμένης θελήσεως χειρα
γωγούμενα του πολιτικού ή του στρατιωτικού ή του οικονο
μικού status της μεταπολεμικής Ελλάδας, νομίζω ότι η προ
βληματική ύπαρξη αυτών των ανθρώπων (αλλά και των περισ
σότερων, αν όχι όλων των αφηγηματικών χαρακτήρων) μας 
θέτει απευθείας ένα ερώτημα που θα μπορούσε να χαρακτηρι
στεί ως μεταφυσικό. Μήπως ο άνθρωπος είναι φύσει κακός;2 
Μήπως είναι στη φύση του να καταστρέφει; Ή , μήπως κατα
στρέφει και εξωτερικεύειτην κτηνώδη του πλευρά, θέλοντας να 
πάρει στα χέρια του αυτό που του καθορίζουν οι άλλοι και που 
εντούτοις είναι το δικό του πεπρωμένο; Ο Παύλος Ζάννας, 
παρ’ όλο που έκλινε προς την ιστορική ερμηνεία των πιο πρόσ
φατων, τουλάχιστον, μυθιστορημάτων του Κοτζιά, είχε αντιλη- 
φθεί ότι δεν αρκεί η συσσώρευση των πολιτικών συμφραζο- 
μένων για να φωτιστούν άπλετα οι χαρακτήρες:

Τα μυθιστορήματα του Κοτζιά δεν έχουν ήρωες με τη 
συνηθισμένη έννοια. Έχουν μορφές αντιηρωϊκές, αρνη
τικές (δεν υπάρχει κανένας θετικός ήρωας- κι αυτό 
είναι ένα από τα πολλά δεδομένα που τα διαφοροποιούν 
από τα μυθιστορήματα του ‘σοσιαλιστικού ρεαλισμού’), 
μορφές που συνήθως προκαλούν αποστροφή, απέχθεια, 
πρόσωπα με τα οποία αποκλείεται η ταύτιση του ανα
γνώστη (αλλά και του συγγραφέα). Όταν το μυθιστό
ρημα τελειώνει, ο αναγνώστης μπορεί να νιώσει μόνο 
οίκτο, διατηρώντας στάση κριτική (και μάλλον επικρι- 
τική) όχι μόνο απέναντι στα πρόσωπα, αλλά και απέ
ναντι στα ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία που επιση- 
μάνθηκαν και πάνω στα οποία προβλήθηκαν οι μυθιστο
ρηματικές μορφές. Αλλά και αυτά ακόμη τα στοιχεία δεν 
προσπαθούν να εξηγήσουν τα πρόσωπα. Είναι στοιχεία 
που συνθέτουν (μαζί με όσα μας προσφέρει η περιγραφή 
συμπεριφορών και νοοτροπιών) τους μηχανισμούς που 
ορίζουν, καθοδηγούν και τελικά καταρρακώνουν τα 
μυθιστορηματικά πρόσωπα, πρόσωπα τραγικά.[...] Στο 
τέλος του μυθιστορήματος ο ήρωας χάνεται, λες και δεν 
έχει ζωή άλλη από τη μυθιστορηματική.3

Οπωσδήποτε τα όσα ενδιαφέροντα συμβαίνουν στο έργο του 
Αλέξανδρου Κοτζιά δεν αφορούν τόσο στις καταστάσεις όσο 
στα ίδια τα πρόσωπα. Δεν θα δυσκολευόμουν μάλιστα καθόλου 
να φανταστώ ένα βιβλίο του, όπου από την αρχή ως το τέλος 
διακινείται ένας ακατάπαυτος μονόλογος, διαμέσου του 
οποίου μας αποκαλύπτεται μια ιστορία ή μια σύνθεση επιμέ
ρους ιστοριών-ψηφίδων. Θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε εδώ 
κάποιες αναπόφευκτες αναφορές στους μονολόγους του 
ΟδυσσέατουΤζόυςκαιτου ΟΜαλλόουνΠεθαίνειτονΜπέκετ, 
γιατί η ίδια η δομή του μονολόγου από συντακτική και γλωσ
σική άποψη (με την ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα αποσιωπη
τικά, οι ελλειπτικές φράσεις και οι παραφθαρμένες λέξεις) μας 
πηγαίνει προς τα εκεί. Όμως, κι αυτός ακόμα ο μονόλογος, που 
θεωρητικά είναι αποσπασμένος από τα περισσότερα δεδομένα 
που χρωματίζουν με το πνεύμα και το βάρος της εποχής- βλ. 
για παράδειγμα τους μονολόγους του Γκόγκολ- στον Κοτζιά 
είναι εντός τόπου και εντός χρόνου, έχει δηλαδή μια ιστορική 29 
διάσταση που μας αναγκάζει να τον δούμε ή να τον τοποθετή-

>



σου με συνειρμικά σ’ ένα πλαίσιο αναφοράς. Και δεν αναφερό
μαστε μόνο στους μονόλογους ή στις μονολογικές ενότητες που 
υπάρχουν σε αφθονία στα τελευταία βιβλία του— στον 
Ιαγουάρο, στον Πυγμάχο και στη Μηχανή— αλλά και σ’ αυτόν 
προπάντων, τον Μονόλογο της Μαριάννας,4 που έχει γραφτεί 
από τον συγγραφέα ειδικά για το θέατρο, συγκεντρώνοντας 
όμως τα ειδοποιά στοιχεία, γλώσσας και τεχνικής, που έχουμε 
συναντήσει στα μυθιστορήματά του.

Τυπολογικά, πάντως, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε τα 
εξής, που έχουν άμεση σχέση τόσο με τον τρόπο δημιουργίας 
και λειτουργίας των χαρακτήρων από την Αντιποίησι Αρχής 
και έπειτα, όσο και με τον τρόπο ένταξης των χαρακτήρων 
αυτών σ’ ένα δεδομένο πλαίσιο, χρονικά και τοπικά καθορι
σμένο. Οι μεν χαρακτήρες, όπως αναφέραμε ήδη σε προηγού
μενο σημείο αυτού του κειμένου, είναι διαμορφωμένοι πάνω σ’ 
έναν ορισμένο γενεαλογικό άξονα, καταγόμενοι αφ’ ενός από 
τα ντοστογεφσκικού τύπου πρόσωπα του Εωσφόρου και του 
Μια Σκοτεινή Υπόθεση, όσο και, αφ’ ετέρου, από τα καφκικού 
τύπου πρόσωπα της Απόπειρας και του Γενναίου Τηλέμαχου. 
«Οι παλαιότερες αναζητήσεις του συγγραφέα», λέει σχετικά ο 
Π. Ζάννας, «καταλήγουν στη χρήση μιας εξωτερικής ματιάς και 
ενός εσωτερικού μονολόγου, που όμως δεν αποβλέπει στην 
ενδοσκόπηση και στην ψυχολογική ανάλυση, αλλά, παρασέρ- 
νοντας συχνά στη ροή της συνείδησης ακόμη και το διάλογο 
διαμορφώνει ένα πλέγμα σχέσεων του ‘εγώ’ του ήρωα με τον 
εξωτερικό κόσμο, με τους τρίτους».5 Πρόκειται για μια πολύ 
καίρια παρατήρηση, ακριβώς για το ότι πιστοποιεί αυτό το 
χώρισμα μεταξύ του μέσα και του έξω. Από αυτή την άποψη 
όλοι, οι βασικοί τουλάχιστον, ήρώες του Κοτζιά θα μπορούσαν 
να υπάρξουν σε μια αφηγηματική πραγματικότητα, ανεξαρ
τήτως του τόπου και του χρόνου που μέσα τους διακινείται η 
πραγματικότητα αυτή. Και θα μπορούσαν, γιατί είναι κυριολε
κτικά δοσμένοι στη δική τους φαντασίωση, προσβλέποντας με 
ψυχωσικό τρόπο, παθιασμένα και απελπισμένα, στο δικό τους 
όραμα. Τυπικά, δηλαδή, είναι αποκομμένοι από τα όσα τους 
περιβάλλουν, και όσο προχωρεί η αφήγηση τόσο περισσότερο, 
αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς, αποξενώνονται από συμβα
τικές υποχρεώσεις, συμβατικές σχέσεις. Ουσιαστικά, δεν είναι 
ο συγγραφέας αλλά ο αναγνώστης αυτός που συσχετίζει κάθε 
φορά τον ήρωα με το περιβάλλον του, με τα δεδομένα του 
χώρου και του χρόνου. Γι’ αυτό και συνήθως οι ήρωες του 
Κοτζιά διακρίνονται για το αυθύπαρκτο τους, για την αυτό
νομη ζωή τους -  η οποία δεν είναι νοητή μόνο μέσα στην κάθε 
αφηγηματική πραγματικότητα, αλλά και νοητή από μόνη της, 
αυτή καθεαυτή δηλαδή.

Σ’ ό,τι αφορά, τώρά, αυτό το περιβάλλον, τον χώρο μέσα 
στον οποίον διαδραματίζονται οι ιστορίες και περιάγονται τα 
μυθιστορηματικά πρόσωπα, εδώ αναμφίβολα η «εξωτερική 
ματιά» που μας υπέδειξε ο Π. Ζάννας, περιφέρεται σε σημεία, 
σε συνοικίες, δρόμους, πλατείες που είναι αναγνωρίσιμα, λίγο 
ως πολύ, και που ο ίδιος ο συγγραφέας σε μια παλαιότερη 
συνέντευξή του επιβεβαιώνει την εμπειρική σχέση του μ’ αυτά: 
«Πραγματικά, όλα τα βιβλία μου γίνονται στην Αθήνα' και 
γίνονται στη φαντασία μου μέσα, έστω και αν δεν προσδιορί
ζεται κάθε φορά η συγκεκριμένη γειτονιά που γίνονται, που σε 
ορισμένα την προσδιορίζω κιόλας [...] Πάντα έχω υπ’ όψη μου 
συγκεκριμένους χώρους. Συγκεκριμένους χώρους όμως ως 
ατμόσφαιρα, ως σκηνογραφία, ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: 
σε ποια κατηγορία ανήκουν τα σπίτια, οι δρόμοι πώς είναι, αν 
είναι στενοί, στρωμένοι ή άστρωτοι»6. Με άλλα λόγια, η εμπει
ρική ή η βιωματική σχέση του συγγραφέα με το χώρο είναι

βαπτισμένη μέσα στα ιστορικά συμφραζόμενα που επηρεά
ζουν, έτσι κι αλλιώς, τον χώρο. Πολύ περισσότερο μάλιστα 
αφού ο συγγραφέας είναι αναγκασμένος να παρακολουθήσει τη 
μεταμόρφωση του χώρου καθώς περνάει ο χρόνος —όχι σπάνια 
κάποιοι από τους ήρωές του επανεμφανίζονται σε μυθιστορή
ματα που εκτυλίσσουν την ιστορία τους χρόνια σε μυθιστορή
ματα που εκτυλίσσουν την ιστορία τους χρόνια ή και δεκαετίες 
αργότερα.

Νομίζω ότι, μια και ασχολούμαστε με την έννοια ‘χώρος’, δε 
θα ήταν άστοχο να σημειώσουμε πως η οπτική του συγγραφέα 
αλλάζει σημαντικά με την πάροδο των ετών, ως προς τον τρόπο 
περιγραφής των στοιχείων που προσδιορίζουν το σκηνικό, είτε 
είναι εκτεταμένο είτε περιορισμένο. Στα παλαιότερα μυθιστο
ρήματα του Κοτζιά, τουλάχιστον εκείνα που προηγούνται της 
Αντιποιήσεως Αρχής, είναι αναμφίβολο ότι υπάρχει μιας 
παρεκβατικής φύσεως διόγκωση των μονολογικών ή των αφη
γηματικών μερών, ανεξάρτητα από το αν τα μονολογικά μέρη, 
αυτόνομα κοιταγμένα, είναι τα πιο ενδιαφέροντα και τα πιο 
λειτουργικά. Είτε μέσω του ευθέως λόγου και της τριτοπρό- 
σωπης αφήγησης γινόταν η περιγραφή, όπως για παράδειγμα 
στην Απόπειρα, είτε αποκλειστικά τριτοπρόσωπα, όπως συμ
βαίνει χαρακτηριστικά στο Μια Σκοτεινή Υπόθεση, η δοκι
μασία του αναγνώστη να εισδύσει στο μυθιστορηματικό 
σύμπαν ήταν καμιά φορά ανασχετική για το κέρδισμά του στον 
κόσμο των βιβλίων.

Έχω τη γνώμη ότι Ο Γενναίος Τηλέμαχος, κυρίως όμως η 
Αντιποίησις Αρχής, έλυσαν αυτή την εμπλοκή, η οποία πήγαζε 
από το ότι το πρόσωπο μέσω του οποίου γινόταν η περιγραφή 
έπρεπε να υποκαθιστά τον ‘παντογνώστη’ συγγραφέα και να 
αλλάζει πολλές φορές θέσεις κατόπτευσης, όντας μέσα στη 
μυθιστορηματική πραγματικότητα. Έτσι, ενώ από τη μια μεριά 
βλέπαμε να διακινείται λειτουργικά ο ψυχολογικός χρόνος -  με 
όλες τις διαστολές, τις συστολές και τις αφατικές του καταστά
σεις- η ‘εξωτερική ματιά’ ήταν προσκολλημένη σε λεπτολογίες 
που δήθεν κρατούσαν περισσότερο γειωμένη την όλη ιστορία. 
Όπως και να το κάνουμε το forte του Κοτζιά βρίσκεται στη δια
γραφή των εξπρεσιονιστικών χαρακτηριστικών των προσώ
πων, καθώς και στην εξπρεσιονιστική θέαση του κόσμου, με 
έναν τρόπο πυρετώδη, φαντασιακό, οριακό. Ο ίδιος επικυ
ρώνει με τα ίδια του τα λόγια την προτίμησή του στη διαστολή 
των χαρακτηριστικών, χάριν μιας μυθιστορηματικής πραγματι
κότητας που φαίνεται ότι δεν δέχεται ότι μια ρεαλιστικά πει
στική πραγματικότητα είναι απαραίτητα μια ζώσα πραγματι
κότητα:

Δεν ξέρω αν υπάρχουν ανριβώς περιγραφές προσώπων. 
Έχω την εντύπωση ότι τα πρόσωπα προκύπτουν από τη 
δράση, από τη σύγκρουσή τους, από τις καταστάσεις 
μέσα στις οποίες εμπλέκονται, αλλά δεν είμαι βέβαιος 
ότι στα βιβλία μου υπάρχουν ιδιαίτερα περιγραφές [...] 
Ο χαρακτηρισμός ‘ρεαλιστικά’ δεν είμαι βέβαιος ότι 
αποδίδει τον τρόπο που γράφω. [...] Προσπαθώ να είναι 
αληθοφανή, έχω όμως την επίγνωση ότι υπερτονίζω ορι
σμένα χαρακτηριστικά τους για λόγους που νομίζω ότι 
τους επιβάλλει η οικονομία του βιβλίου.7

Ουσιαστικά ο εξπρεσιονισμός, τον οποίο μνημονεύσαμε πιο 
πάνω, μέσω της γλώσσας ή των γλωσσών του μυθιστορήματος 
γίνεται περισσότερο ορατός. Όμως η ατμόσφαιρα ενός έκα
στου βιβλίου του Κοτζιά, λόγω ακριβώς της συνειδητής από τη 
μεριά του υπέρβασης των τυπικών χαρακτηριστικών μιας ρεα
λιστικής υποτίθεται πραγματικότητας, κινδυνεύει από χίλιες
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μεριές να διαρραγεί. Ένας από τους κινδύνους, για παρά
δειγμα, φωλιάζει στο γεγονός ότι όλα τα μυθιστορήματά του 
καθώς και οι νουβέλες του είναι τοποθετημένα από ιστορική 
άποψη. Θα πρέπει λοιπόν να αποδοθεί ρεαλιστικά ο χώρος και 
να αναπαρασταθεί πειστικά το όλο πλέγμα ζωής που κυριαρ
χούσε στη μικροαστική ή μεσοαστική Αθήνα της δεκαετίας του 
’40 και της δεκαετίας του ’50; Η Απόπειρα, κατά τη γνώμη μου, 
αν εξακολουθεί να έχει κάποιο πρόβλημα δομής, αυτό εντοπί
ζεται προπάντων στην εξισορρόπηση των εξπρεσιονιστικών 
και ρεαλιστικών στοιχείων του μυθιστορήματος, με την έννοια 
ότι ο ιστορικός χρόνος δεν αφήνει ελεύθερα τα πρόσωπα να 
ξεσκεπαστούν* τους προσφέρει συχνά ένα άλλοθι. Και αυτό, με 
την προϋπόθεση ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μυθιστορήματα 
που κυρίως ενορχηστρώνονται βάσει του ρεαλισμού, και που 
μέσα από τα συμφραζόμενά του πρέπει να τα δούμε -  όπως, 
λόγου χάριν, είναι τα δυο πρώτα μυθιστορήματα του Αντρέα 
Φραγκιά (Άνθρωποι και Σπίτια, 1955* Η Καγκελόπορτα, 
1962).

Η Αντιποίησις Αρχής, όπως είπαμε, έλυσε ένα πρόβλημα στο 
έργο του Κοτζιά. Και το έλυσε με τη χρησιμοποίηση μιας περ- 
σόνας, στην οποία ανέθεσε ο συγγραφέας να περιγράψει ορι
σμένα γεγονότα, τα οποία διαφορετικά θα έπρεπε να τα περι- 
γράψει ο Μένιος Κατσαντώνης, αλλάζοντας όμως οπτικό 
πεδίο. Ο Κατσαντώνης δεν επιφορτίζεται έτσι με πρόσθετα 
καθήκοντα, που θα τον υποχρεώναν αν τα αναλάμβανε να γίνει 
περιγραφικός, και παραμένει συνεπώς μέσα στη φαντασιακή 
του κατάσταση (που ολοένα και περισσότερο γίνεται πυρετώ- 
δης, παραληρηματική, αφατική) για να αποκαλυφθεί, να ξεγυ
μνωθεί εντελώς στον αναγνώστη και να μνημειωθεί ως ένας από 
τους πιο αλησμόνητους χαρακτήρες στην μεταπολεμική μας 
πεζογραφία. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότιηπερ- 
σόνα αυτή, μολονότι υπαρκτή, είναι και ανώνυμη και πολλές 
φορές τόσο κοντινή με τον Κατσαντώνη που, αν δεν είναι οξυ- 
μένη κάπως η παρατηρητικότητα του αναγνώστη, μπορεί να 
εκληφθεί ως ετεροπροσωπία του χαφιέ.

Το εύρημα του Κοτζιά αποδείχτηκε γόνιμο, αν δούμε τη 
συνέχειά του, και προσωπικά νομίζω ότι αν έλειπε αυτή η περ- 
σόνα από την πρόσφατη νουβέλα Ο Πυγμάχος, δεν θα είχε απο

δοθεί μ’ αυτή τη ζωντάνια ο διαπληκτισμός του Γιάννη με τη 
γυναίκα του, η αναχώρησή του από την εφημερίδα και η συνάν
τησή του με τον Στέλιο Αντωνιάδη στο ουζερί ‘Πράσινο Άλο
γο’8. Αλλά η μετακίνηση του μυθιστορηματικού σύμπαντος, 
από τις μάλλον πολυπρόσωπες ενότητες της Απόπειρας και του 
Γενναίου Τηλέμαχου στις αραιοκατοικημένες του Ιαγουάρου 
και των άλλων, νεώτερων βιβλίων, έτσι κι αλλιώς έχει μεγάλη 
σχέση με την ολοένα και πιο καθαρή στροφή της τεχνοτροπίας 
του Κοτζιά προς τη εκ την έσω κατόπτευση . Όχι μόνο ό,τι το 
προσωπικό που συνήθως αποκαλούμε γραφή της συνειδη
σιακής ροής, αλλά και τα αφηγηματικά μέρη που κι αυτά περι- 
γράφονται εκ την έσω και συνδέονται με τα προηγούμενα λόγω 
του ότι εισάγονται στον αναγνώστη μέσω του ψυχολογικού 
χρόνου. Όλο το σκηνικό πάνω στο οποίο διαδραματίζονται τα 
ιστορούμενα μεταβάλλεται μετά τον Γενναίο Τηλέμαχο, αρχής 
γενομένης από την Αντιποίησι Αρχής. Συνάμα όμως με τη συρ
ρίκνωση του χώρου τόσο ως προς τις διαστάσεις του, όσο και ως 
προς τις όψεις και τις ποικιλίες του, (συρρίκνωση η οποία ανα
λογεί ευθέως στα ολιγοπρόσωπα βιβλία που δημοσιεύτηκαν 
κατά την τελευταία δεκαετία) υπάρχει αναμφίβολα μια ακόμα 
εντονότερη συμπίεση του χρόνου, μέσα στον οποίο εκτυλίσ
σεται η κάθε ιστορία. Και λέω «εντονότερη», γιατί είναι από 
παλαιότερα γνωστή η προτίμηση του Αλέξανδρου Κοτζιά να 
περιορίζει τις ιστορίες του ως προς την αντικειμενική χρονική 
τους διάρκεια. Ας θυμηθούμε, λ.χ., ότι η Αντιποίησις Αρχής 
διακινείται μέσα στο τριήμερο της εξέγερσης του Πολυτεχνεί- 
ου-άσχετως του αν οι διακλαδώσεις μέσω της μνήμης και των 
συνειρμών στοιχειοθετούν ένα χρονικό διάστημα που ριζώνει 
στην κατοχική εποχή· ότι στη Μηχανή η ζωή του Κώστα δια
γράφει την τροχιά της σε μια και μόνο μέρα* ότι, τέλος, στον 
Πυγμάχο, ο Γιάννης μέσα σε λίγες ώρες διαπράττει ορισμένα 
επουσιώδη για να αντλήσει τα ουσιωδέστερα από τις καταβυ
θίσεις της πυρετώδους φαντασίας του ως την εποχή της εξολό- 
θρευσης των Εδεσιτών του Ψαρρού, όπου τοποθετεί την απαρχή 
τη ς δυ σο ίωνη ς ζωή ς του !9

Και μόνο η εκτεταμένη χρήση του συνειρμικού χρόνου, ως 31 
δομικού στοιχείου μέσα στη μυθιστορηματική πραγματικό-
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τητα, μπορεί να μας πείσει αντιθετικά: ότι δηλαδή στα βιβλία 
του Κοτζιά δεν πρόκειται να αναπαρασταθούν με τον τύπο του 
χρονικού οι περίοδοι των κατοχικών και των εμφυλιακών. Τα 
ανθρώπινα δράματα ή οι τραγικωμωδίες τέμνονται σίγουρα 
από τον αντικειμενικά προσδιορισμένο χρόνο, και τούτο γιατί 
όσοι κατοικούν τις ιστορίες του προέρχονται από έναν κόσμο 
ασταθή, αβέβαιο, στερημένο εντελώς από αξίες ποιοτικές· από 
έναν κόσμο βίαιο και αδυσώπητο.

. Αλλά, από την άλλη μεριά, και παίρνοντας υπ’ όψη την παν
τελή έλλειψη θερμότητας και συντροφικότητας στις σχέσεις 
αυτών των ανθρώπων, (πόσος υπολογισμός υπάρχει, λ.χ., στις 
ποικίλες ερωτικές διασταυρώσεις που συναντούμε στον Γεν
ναίο ΤηλέμαχοΙ) δεν μπορούμε να μην παραδεχθούμε ότι το 
δράμα τους είναι πρωτ’ απ’ όλα υπαρξιακό δράμα. Και αν ο 
συγγραφέας από ένα σημείο και πέρα εγκαταλείπει τις πολυ
πρόσωπες ενότητες και τις πυκνοκατοικημένες ιστορίες, κατευ- 
θυνόμενος σε πιο λιτές συνθέσεις, αυτό νομίζω ότι συμβαίνει 
—αν δεν σφάλλω— για να αναδείξει περισσότερο, να φωτίσει 
περισσότερο τα διλήμματα ηθικής φύσεως, τις ενοχές, τον αμο
ραλισμό και τη μοναξιά της ύπαρξης απέναντι σ’ έναν κόσμο 
απαθή και αδιάφορο, που το μόνο που αναγνωρίζει είναι η 
επίδειξη δυνάμεως. Παρά τις επιμέρους διαφορές τους, ο 
Μηνάς Παπαθανάσης, ο Φίλιππος Πικιώτης, ο Γιάννης Γιαν- 
νόπουλος, ο Περικλής Περδικάρης και η Φραγκίσκα, ο Πέτρος 
Παπαλουκάς και ο Μένιος Κατσαντώνης, όπως και όσοι τους 
ακολούθησαν στα επόμενα βιβλία, διακρίνονται για ορισμένες 
ιδιότητές τους που τους κάνουν κατά βάθος συγγενείς.

Ποιες είναι αυτές οι ιδιότητες? Φαντάζομαι ότι δεν πρωτο
τυπώ αναφέροντας ως βασική ιδιότητα της λογοτεχνικής τους 
τυπολογίας το ότι είναι αρνητικοί ήρωες. Αρνητικοί, όχι με την 
έννοια ότι βρίσκονται σε αντίθεση με μια κοινωνία στηριγμένη 
σε κάποιες ηθικές αξίες, θετικές. Αρνούνται την κοινωνική και 
την ηθική τάξη πραγμάτων, γιατί έχουν κυριευτεί μια κι έξω 
από την πίστη ότι δεν υπάρχει κοινωνική και ηθική τάξη άξια 
να υποταγεί κανείς σ’ αυτήν. Ό πως ακριβώς οι ντοστογεφ- 
σκικοί ήρωες στο Έγκλημα καί Τιμωρία ή στους Αδελφούς 
Καραμαζώφ , 1 0  είναι η αθέατη πλευρά του εαυτού μας, η 
δύσμορφη όψη μας που την κρατούμε κρυμμένη για να εξακο
λουθήσουμε να είμαστε σύμφωνοι με τους συμβατικούς όρους 
που έχει επιβάλλει η κοινωνική αρχή. Ο Μένιος Κατσαντώνης, 
ο Φίλιππος Πικιώτης, ο Γιάννης Γιαννόπουλος, ο Στέλιος 
Αντωνιάδης, όλοι οι ‘αντεστραμμένοι’ ήρωες του Κοτζιά έχουν 
αφεθεί να γλυστρήσουν προς το μη-ανθρώπινο, προς το ζωώ
δες, αλλά αυτό το γλύστρημα προς τη θέωση του ‘κακού’ γνωρί
ζουμε καλά ότι έχει τις συνέπειές του, με κυριότερο αντίτιμο την 
αυτοκαταστροφή. «Ο Κοτζιάς [...]», έχει πει ο Ανδρέας 
Καραντώνης, κρίνοντας τον Γενναίο Τηλέμαχο, «δημιούργησε 
ένα σφαιρικό αριστούργημα ‘ύβρεως’. Η ‘ύβρις’ αυτή, φαινομε
νικά τινάζεται σαν ‘ανεξάντλητη λασπιά’ εναντίον όλων των 
διαρθρώσεων, των μορφών και αξιών ή δεδομένων της σημε
ρινής αστικοκεφαλαιοκρατικής κοινωνίας. Μα οι ρίζες αυτής 
της υβρεολογικής ορμής, χώνουνται πολύ πιο βαθιά, πιο κάτω 
από το στρώμα μιας, ας πούμε, ιδεολογικής επαναστατικότη- 
τας. Και οι στόχοι της πάνε πολύ πιο πέρα από την κακή διάρ
θρωση οποιασδήποτε κοινωνίας.»11

Αν θέλουμε να σταθούμε απέναντι στο έργο του Κοτζιά χωρίς 
παρωπίδες ιδεολογικής φύσεως, είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να 
αναγνωρίσουμε την ευστοχία της παρατήρησης του Καραν- 

32 τώνη. Και μολονότι η ιστορία διαδραματίζει τόσο αποφασι
στικό ρόλο στο προσκήνιο πολλών από τα μυθιστορήματά του, 
έρχομαι να καταλήξω στη θέση ότι είναι τελείως λάθος να

γυρεύουμε κίνητρα πολιτικής ηθικής σε μυθιστορηματικούς 
χαρακτήρες που απλώς προσβλέπουν στη λεοντή της εξουσίας. 
Αν εξαιρέσουμε την Πολιορκία όπου πράγματι υπάρχει ένα 
ηθικό βάρος στη δράση των προσώπων, κι όπου δεν είναι το 
πολιτικό όραμα αυτό που παρακινεί τον Μηνά Παπαθανάση 
αλλά η δράση, η πάλη δηλαδή καταπρόσωπο με τη μοίρα, όλοι 
οι υπόλοιποι ήρωες του Κοτζιά πολιτικά ενταγμένοι ή όχι, είναι 
αρνητικοί. Συνειδητά, όπως ο Παύλος, ο Φίλιππος Πικιώτης ή 
ο Γιάννης Γιαννόπουλος, η Φραγκίσκα, λιγότερο συνειδητά, 
όπως ο Κώστας της Μηχανής ή ο Μένιος Κατσαντώνης, μπαί
νουν στο περιθώριο, ‘ξεκόβουν’ από ένα σημείο και πέρα όπως 
τα άρρωστα ζώα, και αφήνονται να αφανιστούν. Αυτό είναι 
και το τεράστιας σημασίας εγχείρημα που ανέλαβε εδώ και 
χρόνια να φέρει σε πέρας ο συγγραφέας: να μνημειώσει το δαι
μονικό χαρακτήρα, ή, μάλλον, τη δαιμονική πλευρά του χαρα
κτήρα της νεοελληνικής ζωής. Και λέω, «τεράστιας σημασίας», 
γιατί η δαιμονική ή η αρνητική πλευρά των μυθιστορηματικών 
προσώπων του Κοτζιά είναι μια κατάσταση της ελληνικής 
ψυχής, της εξαιρετικά εύφορης σε μισαλλοδοξίες, τυφλότητες, 
παραμορφώσεις, απολυτότητες.

Απόλυτο. Να μια άλλη ιδιότητα που προσιδιάζει τα πρό
σωπα αυτών των βιβλίων. Δεν υπάρχει ούτε ένας μυθιστορημα
τικός χαρακτήρας που να μην εξωθείται (από τι;) σε πράξεις 
οριακές. Η δαιμονική του φύση τον σπρώχνει σε φόνους, σε 
βιασμούς, σε δολοπλοκίες, σε χαφιεδισμούς, σε συκοφαντίες* 
είναι κυριολεκτικά παθιασμένος, δοσμένος μ’ έναν μοιραίο 
τρόπο σ’ ένα όραμα αιφνίδιας αναρρίχησης σε αξιώματα, 
όραμα που εντούτοις παραμένει πάντοτε και σε όλονς φευγα
λέο. Ο Κατσαντώνης χτυπημένος από τους ‘δικούς’ του νιώθει 
τη ζωή να φεύγει από μέσα του* ο Αλέξανδρος Καπάνταης την 
κρίσιμη στιγμή της επιβράβευσής του βρίσκεται σε αφασία. Ο 
Κώστας διώχνεται από παντού· ο Γιάννης στον Πυγμάχο απο
μακρύνεται από το όραμα των κερδών του ιπποδρόμου. Θα 
έλεγε κανείς ότι απέναντι σ’ αυτό τον κόσμο, που η πραγματική 
ή η μυθιστορηματική του εκδοχή βγαίνουν μέσα από τη δηλητη
ριασμένη από το πάθος (όχι όμως το ζωτικό, αλλά το ανώφελο) 
ατμόσφαιρα της περιόδου 1940-1970, δεν θα υπήρχε τίποτε ως 
απόκριση. Γιατί αυτό που παρατηρείται είναι ότι καμιά δια
φυγή δεν δίνεται σ’ αυτούς τους ανθρώπους· μπροστά ο ορί
ζοντας είναι κλειστός, πίσω, το παρελθόν, δεν είναι καν 
νοσταλγικό ή στο ελάχιστο ανακουφιστικό. Οι αναμνήσεις 
σκιάζουν ακόμα περισσότερο βαριά το παρόν, όπως χαρακτη
ριστικά επιβεβαιώνεται στον ΙαγουάροΎ\ στον Πυγμάχο. Είναι 
δυνατή τόση συσσωρευμένη κακία* είναι δυνατό τόσο συσσω- 
ρευμένο μίσος; αναρωτιέται ασφαλώς ο αναγνώστης. Είναι, 
από μυθιστορηματική άποψη, θα απαντούσαμε* η οικονομία 
στο επίπεδο της λογοτεχνίας έχει τις δικές της αρχές και τους 
δικούς της νόμους. Προφανώς δεν είναι τυχαία αυτή η διόγ
κωση του κακού, αυτός ο μέχρι παραφοράς εναγκαλισμός της 
κάθε φθοροποιού και καταστρεπτικής δύναμης.

Το σπρώξιμο του κακού ως τα άκρα και η υπερβολική απο
τύπωση των αρνητικών όψεων της ανθρώπινης ύπαρξης, μήπως 
είναι ένας έμμεσος τρόπος του συγγραφέα να μεταβιβάσει σε 
μας, τους αναγνώστες, την ανάγκη να σχολιάσουμε ό,τι παρα
μένει ανεξήγητο μέσα στα βιβλία του; Η διόγκωση του κακού 
δημιουργεί μια απόσταση, ανάμεσα σε μας και τον κόσμο του 
μυθιστορήματος* όμως ακριβώς αυτή η απόσταση είναι που μας 
επιτρέπει να σταθούμε μέσα στο μυθιστόρημα, ως αθέατοι 
τιμητές των αρνητικών χαρακτήρων. Ο αναγνώστης του Αλέ
ξανδρου Κοτζιά περιμένει σε κάθε βιβλίο τον από μηχανής θεό 
που με την παρέμβασή του θα υπογραμμίσει το τραγικό τέλος,

\
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για όσους διαπράττουν την ύβρη. Το τέλος, όπως ήδη αναφέ
ραμε, είναι οιχτρό για όλους, αλλά είναι και δίκαιο. Μπορεί να 
μη λυτρώνει τους υβριστές, λυτρώνει όμως και ανακουφίζει 
-έστω και στιγμιαία- τους θεατές αυτής της τραγωδίας ή της 
τραγικωμωδίας, ακόμα και αν γνωρίζουν από την αρχή αυτούς 
που είναι συνάμα θύτες και θύματα, στο όνομα μιας αρχής που 
παραμένει τελικά απροσπέλαστη. Και, για να το πούμε ξεκά
θαρα, δεν μας έρχεται στο νου κάποιος άλλος σύγχρονος 
έλληνας πεζογράφος στο έργο του οποίου έχει λειτουργήσει 
τόσο συχνά και εντατικά η κάθαρση, ως αίσθηση και λύση ενός 
πολύπτυχου δράματος.

Αλλά, η κάθαρση ισχύει για όλους και για όλα; Ασφαλώς όχι. 
Θα έλεγα ότι δρα αφανίζοντας μόνον εκείνους που εξοπλί
ζονται από το κακό, αυτούς που είναι οι έσχατοι, οι αθλιότεροι 
και κυριαρχημένοι ευκολότερα από τη ζωώδη πλευρά τους. Το 
κακό, και μετά τον αφανισμό τους, εξακολουθεί και υπάρχει -  
και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού είναι μία 
δύναμη εγγενής μέσα στο μυθιστορηματικό σύμπαν του Κοτζιά. 
Πηγαίνοντας ακόμα πιο πέρα, θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι η 
απέχθεια που δημιουργείται μέσα μας, ως αντίδραση απέναντι 
στην ηθική σήψη και στον αμοραλισμό, πολύ λιγότερο σχετί
ζεται με αυτούς τους έσχατους* τον Κατσαντώνη, τον Κώστα 
της Μηχανής, τον Γιάννη στον Πυγμάχο, ακόμα κι αυτή την 
τσιρκολάνικη φιγούρα του Καπάνταη στη Φανταστική Περι
πέτεια12. Ο οίκτος και η αηδία που αισθανόμαστε για λογα
ριασμό τους δεν τους ανήκει ολοκληρωτικά* σε τελευταία ανά
λυση δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι πρόκειται για χειραγω
γούμενα, για ανδρείκελα που οι κινήσεις τους ορίζονται από 
αλλού. Υπάρχουν οι υψηλά ιστάμενοι, αυτοί που τελικά εκμαυ
λίζουν τον Πέτρο Παπαλουκά αποτρέποντάς τον από την ανα
ζήτηση της κρυμμένης αλήθειας, στην αρχή του Γενναίου Τηλέ
μαχου, αλλά υπάρχουν οι ακόμα φοβερότερες μορφές εκείνων 
που εμφανίζονται ως οδηγοί, ως διαπλαστές ψυχών, με απώ
τερο πρόγονό τους τον Φίλιππο Πικιώτη στον Εωσφόρο.

Προτού όμως ασχοληθούμε με αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα 
ομάδα μυθιστορηματικών τύπων, θα πρέπει ίσως να λάβουμε 
υπ’ όψη μας ότι από την Αντιποίησι Αρχήςκαι εδώ φαίνεται ότι

έχει μετακινηθεί ο εστιασμός τόσο του συγγραφικού όσο και 
του αναγνωστικού, κατά προέκταση, ενδιαφέροντος. Ο Μένιος 
Κατσαντώνης δεν ανήκει στην ίδια οικογένεια αφηγηματικών 
χαρακτήρων με τον Πέτρο Παπαλουκά ή τον Περικλή Περδι- 
κάρη της Απόπειρας. Οι δεύτεροι είναι οπωσδήποτε προβλη
ματικοί, με την έννοια ότι αμφιταλαντεύονται, περνούν από 
κρίσεις ηθικής ή ψυχολογικής φύσεως, και, τελικά, έχουν αναμ
φίβολα μια επίγνωση της κατάστασής τους, γνωρίζοντας τι 
σημαίνει η μια ή η άλλη εκλογή τους. Αντίθετα, ο Κατσαντώνης, 
όπως και ο Γιάννης, ο Κώστας, η Δήμητρα του Ιαγουάρου, 
αλλά και ο Καπάνταης της Φανταστικής Περιπέτειας, είναι 
πρόσωπα που ενεργούν ‘τυφλά’, χωρίς να σταθούν ούτε μια 
στιγμή κριτικά σ’ αυτό που τους ‘δίνεται’ να κάνουν. Καμιά 
αμφιταλάντευση* μονάχα ένα! αμοραλισμός ζωώδης και πυρε- 
τώδης.

Αυτοί λοιπόν οι τελευταίοι είναι που χειραγωγούνται. Και 
χειραγωγούνται, όπως αναφέραμε, από πρόσωπα τα οποία δεν 
έχουν παρουσιάσει ανοιχτά την ψυχοφθόρο επίδρασή τους.
Από πρόσωπα που με τα όσα νουθετούν σκιάζουν ηθικά όχι 
μόνο την ψυχοσύνθεση του μυθιστορηματικού ήρωα αλλά και 
το ηθικό βάρος όλης της ιστορίας. Η ‘μαθητεία’ του Κώστα ή 
του Γιάννη έχει γίνει κοντά σε τύπους με ισχυρή προσωπικό
τητα, που έχουν κατορθώσει να γοητεύσουν με διάφορα φιλο- 
σοφικοειδή αξιώματα τη μικρονοϊκή, συναισθηματικά ανά
πηρη και μισαλλόδοξη ύπαρξή τους -και αυτό και πάλι το 
καταλαβαίνουμε πλαγίως, από ένθετες παρεμβολές κάποιων 
αποφθεγμάτων που περνούν στη σκέψη τους, ως αποκαλυ
πτικές αλήθειες. Ένας τέτοιος τύπος είναι, λόγου χάριν, ο 
κύριος Άγγελος που ήδη τον είχαμε γνωρίσει στο Μια Σκοτεινή 
Υπόθεση για να τον συναντήσουμε και πάλι στη Μηχανή ως 
μέντορα του Κώστα, και επίσης τέτοιος τύπος είναι ο κύριος 
Στέλιος Αντωνιάδης ο οποίος είχε πάει στο Φαληρικό Δέλτα με 
τον Στέφανο Σκαπίδη, τον νεαρό ήρωα που αφηγείται την 
ιστορία του Εωσφόρου, για να επανέλθει, γηραιότερος αλλά το 
ίδιο εκμαυλιστικός, στον Πυγμάχο, όπου με μεφιστοφελική 
πειθώ ψιθυρίζει στο αυτί του Γιάννη: «Ο δόλος αγόρι μου, ο 
οδύσσειος δόλος, όταν ο συσχετισμός των δυνάμεων κλίνει εις 
βάρος σου.,.ε, τότε πανουργία πρώτιστη αρετή, το ύπατον 
όπλον του ευγενούς πυγμάχου [...] Η πυγμαχία, αγόρι μου, το 
μόνο αναλγητικό, λυσιτελές αντίδοτο... στη σαχλαμάρα και 
στην πλήξη της ζωής η πυγμαχία... κλέψε για να φας και άρπαξε 
για να ’χεις... κάνεις και το κομμάτι σου! Τα ρέστα, συναισθη
ματισμοί, άι παράτα με!»13

*

Τα μυθιστορήματα και τις νουβέλες του Αλέξανδρου Κοτζιά 
θα μπορούσαμε να τα διακρίνουμε σε δυο ευρείες ενότητες, με 
πολύ χαλαρά βέβαια τα όρια μεταξύ τους, στο βαθμό που οι 
ωσμώσεις χαρακτήρων και οι διαπηδήσεις μυθιστορηματικών 
τύπων είναι αλλεπάλληλες. Φαίνεται όμως, παρά τις επιφυλά
ξεις μας, ότι η Αντιποίησις Αρχής ολοκληρώνει μια συγγρα
φική περίοδο και σημειώνει την έναρξη μιας άλλης, μιας δεύτε
ρης, που προφανώς θα συνοψιστεί στη μεγάλη πεζογραφική 
ενότητα «Τα Παιδιά του Κρόνου». Πέρα όμως από αυτά η 
Αντιποίησις Αρχής εμφανίζεται ως καρπός μιας κοπιώδους 
αναζήτησης νέων τρόπων έκφρασης, και μάλιστα από έναν 
πεζογράφο ο οποίος δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρεται πρώτιστα 
για την υφή και τη σύνθεση των βιβλίων του. Το ότι ο Κοτζιάς 
δεν αφήνεται στην έμπνευσή του και μόνο δεν χρειάζεται να το 
αναφέρουμε. Η κάθε ιστορία είναι τόσο επίμονα και επίπονα 33 
χτισμένη, πράγμα που φαίνεται αμέσως πρωτ’ απ’ όλα στο μοί-
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ρασμα της πλοκής και έπειτα στη σύνθεση των διαφόρων 
γλωσσών και ιδιωματικών εκφράσεων. Των εκφράσεων που 
πρέπει να σημειώσουμε με την ευκαιρία αυτή ότι αναλογούν 
τυπικά και ουσιαστικά σε μια ορισμένη κοινωνία ανθρώπων, σε 
μια κοινωνία όχι και τόσο περιορισμένη, όπως θα μπορούσε να 
υποθέσει αρχικά κανείς. Ακόμα και σε βιβλία αραιοκατοικη
μένα, όπως ο Ιαγουάροςτ] Ο Πυγμάχος, τα πρόσωπα που περ
νούν από το προσκήνιο ή το παρασκήνιο της ιστορίας φτιά
χνουν μια αρκετά πλούσια πινακοθήκη χαρακτήρων, οι σχέσεις 
των οποίων δεν μας γίνονται πάντοτε αντιληπτές από την αρχή. 
Οι ιστορίες του Κοτζιά ξετυλίγονται αργά και πολλές φορές 
επώδυνα αργά -τόσο για τα πρόσωπα των βιβλίων, όσο και για 
τον αναγνώστη— και όχι σπάνια, παρ’ όλο που γνωρίζουμε το 
πώς σκέπτονται αυτά και το πώς αντιδρούν, η εξέλιξη μας 
φυλάει εκπλήξεις. Αρκετές φορές μια ‘επουσιώδης’ λεπτομέ
ρεια που εισάγεται ‘τυχαία’ μέσα στη ροή του διαλόγου ή του 
μονολόγου, αποκτά ύψιστη σημασία για την αναγνωστική μας 
εμπειρία και γνώση, αφού έτσι φωτίζονται σκοτεινές πτυχές της 
ιστορίας ή ανοίγονται καινούριες προεκτάσεις στα όσα γνωρί
ζουμε. Μέσα από τον μονόλογο της Δήμητρας στον Ιαγουάρο 
ξαναδιαβάζουμε από μια άλλη οπτική την Πολιορκία, και 
φυσικά, από την άλλη μεριά έχουμε την περίπτωση της πτώσης 
του αεροπλάνου στη Μηχανή (επέμβαση της τύχης;) που μόλις 
μισοφωτίζεται από τα λεγόμενα του Αντωνιάδη στον Πυγμάχο.

Εναλλάσσοντας τις οπτικές γωνίες, απ’ όπου παρακολου
θούμε την εξέλιξη της κάθε ιστορίας, ή και πολλών ιστοριών 
μαζί, σημειώσαμε ήδη ότι ο Κοτζιάς χρησιμοποιεί διάφορα 
πρόσωπα και σε διαφορετικούς πολλές φορές χρόνους. Έτσι, 
διαπλέκονται μπροστά μας επάλληλοι ή συνάλληλοι λόγοι 
(όπως για παράδειγμα η εναλλαγή ενός διαλόγου ανάμεσα στον 
Αντώνη Ελευθερίου και τον Στέλιο Αντωνιάδη που ξεπηδάει 
πλάγια μέσα από τις αναμνήσεις του Γιάννη) και το σώμα της 
ιστορίας εμφανίζεται κατακερματισμένο, διάστικτο από 
λογιών λογιών γλώσσες και ιδιώματα -ευδιάκριτα όμως και 
αναγνωρίσιμα. Αυτήν ακριβώς την πολυγλωσσική διαστρωμά
τωση, ακολουθώντας τη μέθοδο έρευνας του Μιχαήλ Μπαχτίν, 
είχε ως κύριο αντικείμενό του ο Π. Ζάννας, μελετώντας την 
Λντιποίησι Αρχής:

Η ένταξη του Κατσαντώνη [του μυθιστορηματικού 
χαρακτήρα δηλαδή που πρωταγωνιστεί στο βιβλίο του 
Κωνσταντίνου Ράμφου] στο μυθιστόρημα του Αλέξαν
δρου Κοτζιά, φέρνει στην Αντιποίησι Αρχής στοιχεία 
μιας λόγιας αλλά και μιας λαϊκίζουσας γλωσσικής 
παράδοσης. Τα στοιχεία αυτά αλλού θα ξεχώριζαν σαν 
ξένο σώμα· εδώ δένονται φυσιολογικά. Γιατί το γλωσ
σικό ιδίωμα του Μένιου Κατσαντώνη υπακούει σ’ αυτήν 
την παραμόρφωση που έχει υποστεί η δημοτική σε ορι
σμένα κοινωνικά στρώματα, όπου η (ανεξέλεγκτη και 
αυθαίρετη) χρήση στοιχείων της καθαρεύουσας θεω
ρείται ένδειξη κοινωνικής ανόδου! Έτσι, το τυπικό της 
παλαιότερης δημοσιοϋπαλληλικής αναφοράς εισχωρεί 
στον προφορικό λόγο, διαστρεβλώνει τις ζωντανές ρίζες 
και δημιουργεί μια λαλιά που δεν υπακούει σε γλωσσι
κούς κανόνες, αλλά, αντίθετα, τονίζει τη γλωσσική 
παραφθορά.

Τέτοιας λογής πραφθορά, εντούτοις, δεν έχουμε μόνο στους 
3 4  διαλόγους βιβλίων του Κοτζιά, αλλά και στους μονολόγους, οι 

οποίοι πρέπει να επαναλάβουμε ότι φέρουν το κυριότερο βάρος 
της φροντίδας του συγγραφέα. Γιατί η αβεβαιότητα, η σήψη

των ηγεσιών, η στάθεια και η διάλυση των δομών της μεταπολε
μικής Ελλάδας, έτσι όπως αναπαρίστανται ίσαμε το πιο πρόσ
φατο βιβλίο του Κοτζιά, τον Πυγμάχο, αποκρυσταλλώνονται 
με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο σ’ αυτούς ακριβώς τους πυρε
τικούς, ασθματικούς μονολόγους, οι οποίοι και προηγούνται 
συνήθως μιας κρίσης, που ξεσπά με διαλυτικά αποτελέσματα. 
Τυχαίνει όμως να αποτελούν και τον κορμό ολόκληρων κειμέ
νων, όπως για παράδειγμα, του θεατρικού ‘χρονογραφήματος’ 
Ο Μονόλογος της Μαριάννας, όπου χρησιμοποιήθηκαν αρι
στοτεχνικά όλες οι τεχνικές των εσωτερικών μονολόγων, με τις 
συγχρονίες, τους συνειρμούς και τις πολυφωνικές διαπλοκές. 
Σ’ αυτό το θεατρικό, έτσι όπως ο μονόλογος είναι τυπικά και 

"ουσιαστικά ο τρόπος ομιλίας της περσόνας που διάλεξε ο συγ
γραφέας, μπορούμε να αντιληφθούμε με μεγάλη καθαρότητα το 
πώς μια φαινομενικά αποδιοργανωμένη αφήγηση έχει τη δυνα
τότητα να συλλαμβάνει την πιο πολυεπίπεδη πραγματικότητα.

ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΗ

Τά λυρικά μιας περασμένης εποχής 
στους παλιούς ρυθμούς 

μιά προσωπική άνθολογία 
του ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΑΡΝΩΣΤΑΚΗ

Μέ τήν ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ οι
έκδόσεις ΝΕΦΕΛΗ προσπάθησαν νά δώσουν τά 
πιό άντιπροσωπευτικά εργα της πεζογραφίας μας 
κατά τόν 19ο καί τίς πρώτες δεκαετίες του 20ου
αιώνα.

ΤΩΡΑ μέ τήν ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΗ 
προσφέρουν στούς άναγνώστες τους μιά άνθολο
γία των ποιητών αύτής τής έποχής. Μιά άνθολογία 
—προσωπική έπιλογή του ΜΑΝΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩ- 
ΣΤΑΚΗ.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ 
Μαυρομιχάλη 9, Αθήνα 106 79 
Τηλ.: 360.47.93 — 360.77.44
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Αλέξης Σταμάτης ΜΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΤΡΟΠΑΛΗ

I

Ντροπαλή με φίδια στα ματια 
στο γαλάζιο τρέχει τινάζοντας 
δηλητήριο στης καρωτίδας τη γλωσσά 
φτύνοντας στο φεγγάρι να παραφέρεται 
ως στο σώμα της σφίγγοντας 
τριάντα φυλές σε κάθε της άντρα.

Στη καρέκλα της κομμάτια θάλασσα 
αγωνία της μέλισσας θάνατος 
η πορτοκαλάδα μέλι στο πατωμα 
χάσκει αυτή με κοπριές αμύνεται 

■ βρήκε τον ωραιότερο άντρα που υπάρχει 
με πρόκες στον ουρανο τον κάρφωσε 
χάνοντας στον χρόνο τα αφάνταστα 
τόσο λεπτή η γεύση του τίποτα 
να ταξιδεύει σαν μέσα της το πριν.

Ήρθε μια θάλασσα στο κρεβάτι μου 
τρελή να χωθεί στα σκεπάσματα 
υγρό ζώο παράφορο.

Κύκλωσε τη νύχτα μου με απειλές 
φόβος τάραξε την αιμάτινη κλίνη 
κι έξω κεραυνοί κι αστροπελέκια.

*»

Η ττάται η εφήμερή μου πύλη από το ξωτικό 
σπαθίζει υποχωρώντας 
λιμνάζει το πάθος στο αίμα.

Ξάφνου εκείνη γίνεται άλογο δαιμονικό 
με κατακόκκινα σκέλια 
ουρανός και γη μαζί.

Η κάμαρα σείεται από το πύρινο μίγμα 
λυσσάει το ζεύγος 
η σχέση ορθώνεται.

Και τότε — ο ήλιος ανάβει 
κι ο κύκλος της ζωής ■ 
αναστημένος απλώνεται στο σπίτι.

1. Η ‘κρυμμένη αλήθεια’ θα πρέπει να εισαχθεί κατά τη γνώμη μου με την καφ- 
κική της έννοια. Η επιστροφή του Πέτρου Παπαλουκά στο σπίτι του μετά το 
τέλος της θητείας του και η ανεξήγητη ερημιά που βρίσκει, συνδυάζεται οπωσ
δήποτε με αυτή την αναζήτηση προς την αποκάλυψη ενός μυστηρίου -ανά
λογου με εκείνο που παρουσιάζεται μπροστά στον χωρομέτρη Κ. στον Πύργο. 
Ο Χρίστος Σ. Ρωμάνος στη μελέτη του για τον Γενναίο Τηλέμαχο (βλ. Ένας 
τεχνίτης του Σύχρονου μυθιστορήματος, εκδ. Κέδρος, Αθ. 1982) προτείνει μια 
παρεμφερή ερμηνεία, παραλληλίζοντας το βιβλίο με την Καρδιά του Σκοτα
διού του Τζ. Κόνραντ: «Η επιστροφή του είναι και η αρχή μιας αναζήτησης 
που παίρνει τη μορφή μιας rite de passage. Θέλει να αποκαλύψει τα βαθύτερα 
αίτια της αποσύνθεσης της οικογένειάς του.» (σ.σ. 59)
2. Από τους πρώτους που εντόπισαν την ιδιάζουσα σημασία του κακού είναι 
ο Κώστας Στεργιόπουλος: «Κεντρικό θέμα της πεζογραφίας του Κοτζιά απο
τελεί η μεταφυσική του κακού. [...] Βλέπει κι αυτός το κακό σαν κυριαρχικό 
γνώρισμα της ζωής, και για τούτο η παρουσία του βαραίνει εφιαλτικά [...] Το 
ανθρώπινο, το θεϊκό στοιχείο είναι τόσο λίγο, ίσα ίσα όσο χρειάζεται για να 
εκμηδενίζεται, και με τη συντριβή του να ’ρχεται η κάθαρση (βλ. εφημ. «Η 
Βραδυνή, 14Ιαν. 1963).
3. Π. Α. Ζάννας. [Εισαγωγή στην παρουσίαση και στην ανθολόγηση του Αλεξ. 
Κοτζιά] Εκδόσεις Σοκόλης, τόμ. Δ', Η μεταπολεμική πεζογραφία, τομ. Δ' 
Εκδ. Σοκόλη, Αθ. 1988, σ.σ. 155.
4. Α.Κ., ο Μονόλογος της Μαριάννας-χρονογράφημα σε 17 σκηνές, [εκδ. 
εκτός εμπορίου] Φεβρ. 1988,35 σ.
5. Ο.π. 3, σ.σ. 152.
6. Α.Κ., Μόνο εκείνο που εκφράζεται, μόνο εκείνο είναι μέσα στο μυαλό 
μας..., συνέντευξη στο περ. Διαβάζω, αρ.28, Φεβρ. 1980, σ.σ. 45-46.
7. Ο.π. 6, σ.σ. 42. Ενδιαφέρον είναι ότι σε ορισμένα από τα βιβλία του, λ.χ. 
στον Ιαγουάρο, ο Α.Κ. δείχνεται συγκρατημένος ως την ώθηση της ηρωίδας 
του στα όρια. 'Ισως γι’ αυτό και το δράμα ανάμεσα στις δυο γυναίκες δεν υφί- 
σταται την καθαρτήρια διεργασία. Παραμένει ενεργό. Βλ. και την ανάλογη 
γνώμη του Βαγγέλη Χατζηβασιλείου (εφημ. «Η Αυγή», 17 Μαΐου 1987): «Ο

διαχωρισμός της [Δήμητρας] από την πραγματικότητα δεν είναι τετελεσμένος. 
Φυσικά, η αλλοίωση μοιάζει προχωρημένη. Το επιβεβαιώνουν η συντακτική 
δομή της ομιλίας [...] και το γλωσσικό παλίμψηστο της αφήγησης».
8. Δεν ξέρω αν όντως υπήρχε τέτοιο ουζερί. Αν όχι, είναι μια πρώτης τάξεως 
παρωδιακή υπόμνηση προς τον αναγνώστη. Ένα κλείσιμο του ματιού από τον 
συγγραφέα!
9. Σε μια μέρα, επίσης (ουσιαστικά σε μια βραδιά) διαπλέκεται η ιστορία της 
Φανταστικής Περιπέτειας.
10. Για τις συγγένειες της αφηγηματικής τεχνικής του Κοτζιά με τις τεχνικές 
γνωστών μυθιστοριογράφων του 19ου αιώνα, βλ. το κριτικό κείμενο του Μιχ. 
Μόσχου για τη Μηχανή (περ. Πλανόδιον, αρ. 13, Δεκ. 1990, σ.σ. 545-548. Η 
αλήθεια όμως μάλλον είναι ότι με την πάροδο του χρόνου ολοένα και αποστα- 
θεροποιούνται οι αφηγηματικές τεχνικές της Πολιορκίας και των άλλων μυθι
στορημάτων της ‘πρώτης’ περιόδου του Α.Κ.
11. Ανδρ. Καραντώνης , 24 Σύγχρονοι Πεζογράφοι, εκδ. Νικόδημος, Αθ.
1978, σ.σ. 241-279.
12. «Με το μυθιστόρημά του Φανταστική Περιπέτεια», γράφει ο Σπ. Τσα- 
κνιάς, «προσθέτει [ο Α.Κ.] μιαν ακόμη αδρή φυσιογνωμία αρνητικού ήρωα. 
Ετούτη τη φορά, ο ήρωάς του δεν είναι παρμένος από τους σκοτεινούς υπόνο
μους του παρακράτους, αλλά από τις ένδοξες λεωφόρους της ανθούσης παρα- 
λογοτεχνίας μας. Η δράση του μυθ. εξαντλείται σε ένα εικοσιτετράωρο. Είναι 
η μέρα που η πολιτεία τιμά το ένδοξο τέκνο της, τον διάσημο ποιητή Αλέξ. 
Καπάνταη· έναν παραφουσκωμένο διάνο που μ’ όλα τα πιθανά και απίθανα 
μέσα κυνήγησε μανιωδής τη φήμη και την προβολή του», (βλ. περ. Γράμματα 
και τέχνες, αρ. 46, Ιουλ.-Αυγ. 1986).
13. Α.Κ., ο Πυγμάχος, εκδ. Κέδρο'ς, Αθ. 1991, σ.σ. 123-124.
14. Π.Α. Ζάννας, Ένα ελληνικό Μυθιστόρημα-‘Αντιποίησις Αρχήζ’ του ^ 5  
Αλέξανδρου Κοτζιά. [Ανάτυπο από το] mg. Ο Πολίτης, αρ. 34 & 35, Μάιος 8 
Ιουν.1980.
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ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΙΟΤΣΟΣ 
Διωγμός απ’ την κόλαση

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ 
Ο πυγμάχος

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΩΤΣΙΑΣ 
Περιστατικό τα μεσάνυχτα

ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Η φωτογραφία του σταθμού 
είσαι εσύ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ 
Οι Βουκέφαλοι 1922

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ο ΚΥΠΡΙΟΣ
Ο Σκέλεθρας και άλλα διηγήματα

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ 
Βραδυές μπαλέτου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΕΣΣΗ 
Ανατολικά τ’ αρχιπελάγου

Ν.Δ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Με τον τρόπο του Παπαδιαμάντη

ι

ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΑΚΙΝΟΣ 
Ως φαίνεται, η γιαγιά 
κοιμάται ακόμη



Η εξέλιξη
της αφηγηματικής τεχνικής 

στο έργο mv 
Αλέξανδρου Κοτζιά

Πριν καταπιαστώ με το καθαυτό θέμα μου, που είναι η αφηγη
ματική τεχνική του Αλέξανδρου Κοτζιά και η εξέλιξή της στα 
σαράντα περίπου χρόνια του συγγραφικού βίου του, θα ήθελα 
να υπογραμμίσω μερικά από τα γενικά και συνάμα βασικά 
χαρακτηριστικά της πεζογραφίας του, με τα οποία άλλωστε 
είναι συνδεδεμένες οι αφηγηματικές του τεχνικές:

1. Όπως είναι γνωστό, ο Αλέξανδρος Κοτζιάς είναι ένας 
επίμονα πολιτικός συγγραφέας. Με τον όρο αυτό δεν εννοώ 
πως είναι ένας συγγραφέας στρατευμένος σε κάποια πολιτική 
ιδεολογία, την προώθηση ή την «επαλήθευση» της οποίας επι
χειρεί με μυθοπλαστικά στρατηγήματα. Σίγουρα, όμως, οι 
μύθοι του, οι ήρωές του, οι πράξεις και οι καταστάσεις τους, 
αλλά και οι προβληματισμοί του, είναι αντλημένοι από την 
πρόσφατη πολιτική μας ιστορία. Τα μυθιστορήματά του 
Πολιορκία, Η Απόπειρα, Ο Γενναίος Τηλέμαχος, Αντιποίησις 
αρχής, καθώς και η νουβέλα του Ιαγουάρος, έχουν ως θεματι
κούς άξονες συγκεκριμένα πολιτικά περιστατικά και συνθέ
τουν μια επιβλητική τοιχογραφία του σύγχρονου Τριακονταε
τούς Πολέμου (1943-1973), για να χρησιμοποιήσω μια δική του 
διατύπωση.

2. Κάτω απ’ αυτόν τον θεματικό ιστό υφέρπουν ηθικά διλήμ
ματα και βαθύτατες υπαρξιακές ανησυχίες. Οι έννοιες του 
καλού και του κακού, στη συγκεκριμένη τους έκφανση, αξεχώ
ριστες από τη δράση του ανθρώπου μέσα στην ιστορία, είναι τα 
μοτίβα που επανέρχονται σταθερά σε όλο του το έργο. Τα νεα
νικά μυθιστορήματα Μια σκοτεινή υπόθεση και Ο Εωσφόρος, 
έχουν καταχωρηθεί, από την κριτική της εποχής, στην κατη
γορία της υπαρξιακής λογοτεχνίας. Δεν είναι συμπτωματικό, 
πιστεύω, το γεγονός ότι η χρονιά που δημοσιεύτηκε το Μια σκο
τεινή υπόθεση (1954) κυκλοφόρησαν παράλληλα και οι μετα
φράσεις του έργων του Ντοστογιέβσκη.1 Τα ίχνη της ντοστο- 
γιεφσκικής επίδρασης στα πρώιμα έργα του είναι φανερά και ο 
Κοτζιάς ποτέ δεν αρνήθηκε αυτή την επίδραση. Αλλά και στα 
κυρίως πολιτικά μυθιστορήματα, η αφήγηση διατραίνει το

Το κείμενο που ακολουθεί διαβάστηκε στην Α ' Συνάντηση Πεζογρα
φίας με θέμα Μεταπολεμική Πεζογραφία, που οργανώθηκε από τον 
Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών του Α .Π .Θ ., 
εντάχθηκε στα ΚΣΤ' Δημήτρια και έγινε στη Θεσσαλονίκη, στο Βαφο- 
πούλειο Πνευματικό Κέντρο, από τις 31 Οκτωβρίου ως τις 2 Νοεμ
βρίου 1991.

του Σπύρου Τσακνιά

φλοιό των φαινομένων και ψηλαφεί τον σκοτεινό και θλιβερό 
πυθμένα της ανθρώπινης ύπαρξης.

3. Απόρροια, ενδεχομένως, μιας τέτοιας στάσης, είναι η ακα
τανίκητη ροπή του συγγραφέα προς τον αρνητικό ήρωα. Οι 
πρωταγωνιστές των περισσοτέρων μυθιστορημάτων του προ- 
καλούν την απέχθεια του αναγνώστη. Συχνά, πολύ συχνά, είναι 
παρμένοι από το βούρκο του δοσιλογισμού, του χαφιεδισμού 
και του τραμπουκισμού. (Πριν από μία πενταετία περίπου 
προσετέθη και ο Καπάνταης της Φανταστικής περιπέτειας, 
βγαλμένος από τα βρωμόνερα της παραλογοτεχνίας). Όποια κι 
αν είναι η ρίζα αυτής της ροπής, έχει ως αποτέλεσμα, πιστεύω, 
να έλκει την προσοχή του αναγνώστη στους σκοτεινούς παρα
κρατικούς μηχανισμούς, στους οποίους η βασκαμένη μεταπολε
μική μας ιστορία έταξε σημαντικό -κα ι κάποτε πρωτεύοντα-

* ρόλο. Σπεύδω να προσθέσω πως μολονότι ο συγγραφέας ως 
αφηγητής υιοθετεί συνήθως την οπτική γωνία των αρνητικών 
ηρώων του, ηθικά ή συναισθηματικά, ούτε ο ίδιος ταυτίζεται 
μαζί τους ούτε τον αναγνώστη του οδηγεί σε κάποιας μορφής 
ταύτιση. Η διευκρίνιση μπορεί να ηχεί περιττή, αλλά μου είναι 
δύσκολο να λησμονήσω ότι η σύγχυση ανάμεσα «στον αγγελιο
φόρο και το μήνυμα», κατά την εύστοχη διατύπωση του Τίτου 
Πατρικίου,2 οδήγησε την κριτική της Αριστερός, στα μέσα της 
δεκαετίας του ’50, σε τραγελαφικές παρανοήσεις.3 Σκόπιμο, 
επίσης, κρίνω να προσθέσω ότι η μη ταύτιση του συγγραφέα με 
τους ήρωές του δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην καταδίκη. Ο συγ
γραφέας τους απεικονίζει ανελέητα, αλλά δεν τους δικάζει. 
Κατά κανόνα, προς το τέλος του μυθιστορήματος, ο αναγνώ- ' 
στης, μαζί με την αποστροφή δοκιμάζει κι ένα συναίσθημα 
οίκτου. Ως εάν οι θύτες της ιστορίας που διάβασε να είναι κι 
αυτοί θύματα της Ιστορίας, ή κάποιας άλλης δύναμης που τους 
υπερβαίνει.

4. Πέρα από την πολιτική παθολογία και την υποκείμενη 
υπαρξιακή της διαστροφή, στο έργο του Αλέξανδρου Κοτζιά 
αποτυπώνονται με δραματική ενάργεια οι διαμαρτίες του μετα
πολεμικού κοινωνικού μας γίγνεσθαι. Διάσπαρτα σε όλα τα 
μυθιστορήματα, αλλά έκτυπα ιδιαιτέρως στον Γενναίο Τηλέ
μαχο, τη Φανταστική περιπέτεια και τον Ιαγουάρο, προβάλ
λουν τα μοτίβα του βίαιου εξαστισμού της κοινωνίας μας, του 
παρασιτικού χαρακτήρα της οικονομικής ανάπτυξης, των ύπο
πτων αλλά πλουτοφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, 
του οικοδομικού οργασμού και της διαβόητης «αντιπαροχής». 37 
Υπογραμμίζω αυτή τη διάσταση στο έργο του Κοτζιά γιατί



φοβούμαι πως μεγάλο μέρος της μεταπολεμικής πεζογραφίας 
μας παρέκαμψε τα προβλήματα που έθετε ο ριζικός μετασχημα
τισμός της ελληνικής κοινωνίας στα μεταπολεμικά χρόνια.

Μετά από αυτή τη σχηματική σκιαγραφία των θεματικών 
πυρήνων γύρω από τους οποίους οργανώνεται το μυθιστορημα
τικό έργο του Αλέξανδρου Κοτζιά, και πριν περάσω στη βια
στική κατ’ ανάγκην επισκόπηση των αφηγηματικών του τεχνι
κών, θα σας διαβάσω ένα σύντομο απόσπασμα από το δοκίμιο 
του Mark Schorer, «Η τεχνική ως ανακάλυψη». Πρόκειται για 
ένα από τα πρώιμα κείμενα της Νέας Κριτικής που αξίζει να το 
θυμούμαστε για τον πλατύ ορισμό που δίνει στην έννοια της 
τεχνικής. Γράφει, λοιπόν, ο Schorer στα 1948: «Η αυστηρή και 
εξονυχιστική εξέταση στην οποία υπέβαλε τα λογοτεχνικά κεί
μενα η σύγχρονη κριτική, έχει καταδείξει, οριστικά και αμετά- 
κλητα, ότι στην τέχνη η ομορφιά και η αλήθεια απαρτίζουν μια 
αδιαίρετη ενότητα. Οι απόηχοι του λόγου του Κητς που συνο
δεύουν αυτούς τους όρους μετριάζονται —κι ένα παλιό δίλημμα 
λύνεται— αν στη θέση της ομορφιάς βάλουμε τον όρο μορφή και 
αντικαταστήσουμε την αλήθεια με τον όρο περιεχόμενο. Μπο
ρούμε, χωρίς κίνδυνο απώλειας, να τους στενέψουμε ακόμα 
περισσότερο και να μιλούμε για τεχνική και θέμα. Η σύγχρονη 
κριτική κατέδειξε ότι το να μιλάει κανείς γ ι’ αυτό καθαυτό το 
περιεχόμενο ισοδυναμεί με το να μη μιλάει για τέχνη αλλά για 
εμπειρία* κι ότι μόνο όταν μιλούμε για το επεξεργασμένο περιε
χόμενο, τη μορφή, για το έργο τέχνης α)ς έργο τέχνης, τότε μόνο 
μιλούμε ως κριτικοί. Η διαφορά μεταξύ περιεχομένου, ή εμπει
ρίας, και επεξεργασμένου περιεχομένου, ή τέχνης, ονομάζεται 
τεχνική».4Πολλές από τις διατυπώσεις του Schorer, ύστερα από 
πενήντα σχεδόν χρόνια ραγδαίων εξελίξεων στο πεδίο της αφη- 
γη ματολογίας, ενδέχεται να ακούγονται σήμερα ως αυτονόητες 
ή παρωχημένες. Το εύρος, ωστόσο, που δίνει στην έννοια της 
τεχνικής, εξακολουθεί, πιστεύω, να διατηρεί αρκετό από το 
βάρος της αρχικής του σημασίας.

Ο Αλέξανδρος Κοτζιάς, ο οποίος, σπεύδω να πω, ανήκει σ’ 
εκείνη την κατηγορία των πεζογράφων που ενσυνείδητα και 
βασανιστικά προσπαθούν να βρουν αφηγηματικές φόρμες 
πρόσφορες στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του θεματικού 
τους υλικού, στο ξεκίνημά του εμφανίζεται προσκολλημένος 
στους παραδοσιακούς τρόπους, με εξαίρεση τη γλώσσα του, η 
οποία ευθύς εξαρχής έρχεται σε ρήξη με το κυρίαρχο γλωσσικό 
ιδίωμα της πεζογραφίας του μεσοπολέμου. Έτσι, στο πρώτο 
του μυθιστόρημα, την Πολιορκία (1953), που έχει τη μορφή 
ενός χρονικού, η αφήγηση διενεργείται σε τρίτο πρόσωπο, η 
απρόσωπη αφηγηματική φωνή ταυτίζεται με κάποιο συλλογικό 
«εμείς», τα επεισόδια που στοιχειοθετούν το μύθο παρατί
θενται με φυσική χρονική αλληλουχία, οι μυθιστορηματικοί 
χαρακτήρες και οι μεταξύ τους σχέσεις παρουσιάζονται με 
σαφήνεια.

Το ίδιο προσηλωμένος στις παραδοσιακές αφηγηματικές 
τεχνικές εμφανίζεται και στο δεύτερο μυθιστόρημά του, το 
Μια σκοτεινή υπόθεση (1954). Κι εδώ η τριτοπρόσωπη αφή
γηση είναι έργο ενός εξωδιηγητικού αφηγητή, του συγγραφέα 
κατά τον αναγνώστη, ή του εξυπονοούμενού συγγραφέα (the 
implied author) κατά τον Wayne Booth,5 ή του «πνεύματος της 
αφήγησης» κατά τον Τόμας Μαν, που παρακολουθεί από κοντά 
τον κεντρικό ήρωα και καταγράφει τις πράξεις, τις στάσεις και 
τις συμπεριφορές του, μέσα από επεισόδια βαλμένα σε ομαλή 

3 8  χρονική διαδοχή.

Στον Εωσφόρο που ακολουθεί (1959), και βρίσκεται ακόμη 
κοντά στο παραδοσιακό αφηγηματικό μοντέλο, κάνει την

Τυπογραφείο Καθημερινής, 1981»

εμφάνισή του ένας ενδοδιηγητικός αφηγητής, ο Στέφανος Σκα- 
πίδης, που αφηγείται τη σχέση του με μια συντροφιά στην οποία 
κυριαρχεί ο δαιμονικός Φίλιππος Πικιώτης. Εδα), το πρόβλημα 
του καλού και του κακού αποτελεί τον ασυγκάλυπτο θεματικό 
άξονα του μυθιστορήματος, του πιο φιλόδοξου ως τότε εγχει
ρήματος του συγγραφέα. Στην πολυπρόσωπη σύνθεση του 
Εωσφόρου εμφανίζονται ορισμένα στοιχεία —όπως η ελλειπτι- 
κότητα, η πολυφωνία και ο γλωσσικός οίστρος— που θα εξελι
χθούν σε διακριτικά γνωρίσματα της ώριμης συγγραφικής 
περιόδου του Κοτζιά.

Στο επόμενο μυθιστόρημα, την Απόπειρα  (1964), ο μύθος 
στηρίζεται σε δεδομένα της μετεμφυλιακής πολιτικής ζωής και 
η τριτοπρόσωπη ξανά αφήγηση παρακολουθεί στενά τον 
Περικλή Περδικάρη, έναν από τους βασικούς ήρωες, υιοθετεί 
την οπτική του γωνία και εντάσσει μέσα σ’ αυτήν τους εσωτερι
κούς του μονολόγους, που, αν και όχι άρτιοι ακόμα, κάνουν την 
εμφάνισή τους και προοικονομούν την κατοπινή εξέλιξη της 
αφηγηματικής τεχνικής. Η Απόπειρα  είναι ένα σύνθετο και 
πολυπρόσωπο μυθιστόρημα, με «πολλαπλές λογικές», όπως θα 
έλεγε ο Τζόζεφ Κόνραντ.

Το ποιοτικό άλμα, πάντως, συντελείται με το επόμενο μυθι
στόρημα, τον Γενναίο Τηλέμαχο (1972). Ό λες οι αναζητήσεις 
του συγγραφέα ωριμάζουν και συγκλίνουν στην ταυτόχρονη 
εκμετάλλευση μιας εξωτερικής ματιάς και μιας υποκειμενικής 
φωνής.6 Η αφήγηση εστιάζεται στον πρωταγωνιστή του μυθι
στορήματος, τον Πέτρο Παπαλουκά, και ο αναγνώστης πληρο
φορείται όσα αυτός γνωρίζει, ανακαλύπτει ή σκέπτεται. Ο εσω
τερικός μονόλογος έχει προωθηθεί και σταθεροποιηθεί. Ανα
ρωτιέμαι, ωστόσο, αν στην περίπτωση του Κοτζιά —και όχι 
μόνο σ’ αυτή— είναι σωστότερο να χρησιμοποιούμε τον καθιε
ρωμένο όρο «εσωτερικός μονόλογος» ή μήπως θα ’πρεπε να υιο
θετήσουμε τον αδόκιμο ίσως, πλην χρήσιμο και πιθανόν ακρι
βέστερο όρο που προτείνει η Dorrit Cohn, «αφηγημένος μονό
λογος» (narrated nonologue).7
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Το αποκορύφωμα αυτών των καταχτήσεων θα το δούμε στο 
επόμενο μυθιστόρημα, την Αντιποίησι αρχής(1979), το μεστό
τερο και αρτιότερο έργο του συγγραφέα. Με την Αντιποίηοι 
αρχής ο Αλέξανδρος Κοτζιάς συμπληρώνει τον Τριακονταετή 
του Πόλεμο και συγκεφαλαιώνει τις εκφραστικές του κατακτή
σεις. Παρακολουθώντας αδιάκοπα τον κεντρικό ήρωα Μένιο 
Κατσαντώνη, όπως παρατηρεί ο Παύλος Ζάννας στη λαμπρή 
μελέτη του για την Αντιποίησι αρχής? χρησιμοποιώντας το 
τρίτο ρηματικό πρόσωπο και εντάσσοντας σ’ αυτό τη ροή της 
συνειδήσεως του πρωταγωνιστή, διαφοροποιώντας και εναλ
λάσσοντας το οπτικό και ηχητικό πεδίο της αφηγηματικής περι
γραφής, δημιουργώντας λεκτικούς, ηχητικούς ή συγκινησια
κούς συνειρμούς που επιτρέπουν το άπλωμα της γραφής, ο συγ
γραφέας κατορθώνει να στήσει ολοζώντανη τη μορφή του χαφιέ 
μέσα στο ιστορικό της πλαίσιο και να μας δώσει έτσι, από αυτή 
την αναπάντεχη οπτική γωνία, τη συγκλονιστικότερη μαρτυρία 
για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το άπλωμα της γραφής 
-μέσα από τις μνημονικές τεθλασμένες του ήρωα, στον οποίο 
προσφυώς ο συγγραφέας έδωσε το παρατσούκλι «μοναχομουρ
μούρας», χαρίζοντάς μας έτσι ένα παραστατικό συνώνυμο του 
εσωτερικού μονολόγου -αγκαλιάζει, κατά κάποιο τρόπο, την 
ιστορία του Τριακονταετούς Πολέμου και μέσα από ένα εμβό
λιμο «πολύ έμορφο ελληνικό μυθιστόρημα ή κλέφτικον επεισό- 
διον Ό  Κατσαντώνης’» πάει εκατόν τριάντα χρόνια πίσω... Ο 
χρόνος της ιστορίας καλύπτει τρεις μόλις ημέρες. Την 14η, 15η 
και 16η Νοεμβρίου 1973.9

Με την Αντιποίησι αρχής, οι τεχνικές του αναζητήσεις επικυ
ρώνονται και σταθεροποιούνται. Από κει και πέρα, στα επό
μενα βιβλία του, οι κατακτημένες αφηγηματικές του τεχνικές 
τελειοποιούνται, εκλεπτύνονται ή τροποποιούνται για να 
ανταποκριθούν στις εκάστοτε θεματικές ανάγκες. Στη Φαντα
στική περιπέτεια, λόγου χάριν, τον πυρετώδη και ακατάσχετο 
μονόλογο του κεντρικού ήρωα διακόπτει κάθε τόσο η παρεμ
βολή γραπτών κειμένων, επιστολών, τηλεγραφημάτων, πιστο

ποιητικών, βιβλιοκρισιών ή μαγνητοφωνημένων μαρτυριών, 
κλπ., για να δημιουργήσει μια ενδιαφέρουσα πολυφωνική σύν
θεση και να ανοίξει το δρόμο σε μια αφηγηματική μέθοδο που, 
απ’ όσο ξέρω, δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολεμική πεζο
γραφία μας. Κατά βάση όμως, η αφηγηματική του τεχνική 
συνίσταται στον ευέλικτο συγκερασμό μιαςυποτυπωδώςτριτο- 
πρόσωπης αφήγησης με τον εσωτερικό μονόλογο και την παρα
ληρηματική ροή της συνειδήσεως του ήρωα. Εκείνο που επι
τρέπει το γλίστρημα από τη μία μέθοδο στην άλλη, και τανάπα- 
λιν, είναι, πιστεύω, οι ασυνήθιστοι γλωσσικοί πόροι του συγ
γραφέα και η αξιοπρόσεκτη μαστοριά του στη χρήση του ελεύ
θερου πλάγιου λόγου. Με ανεπαίσθητους γραμματικούς ελιγ
μούς, έχουν ςχλλάξει ομιλητές, ακροατές και χρονικές στιγμές. 
Συχνά είναι δύσκολο να εντοπίσεις αυτόν που μιλάει, εκείνον 
στον οποίο απευθύνεται ή τον άλλον στον οποίο αναφέρεται.
Τις δυσχέρειες του αναγνώστη επαυξάνει και ο κατακερματι
σμός της πλοκής, οι ψηφίδες της οποίας βρίσκονται κατεσπαρ- 
μένες σε όλο το κείμενο, ανεξάρτητα από τη χρονική αλλη
λουχία των επεισοδίων. Βέβαια, η αναδιάταξη των ψηφίδων/ 
πληροφοριών οδηγεί συνήθως στην ανασυγκρότηση ενός ολο
κληρωμένου μύθου, αλλά μια τέτοια αναδιάταξη απαιτεί ασυ
νήθη ενεργοποίηση της προσοχής και της μνήμης του αναγνώ
στη.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να προσθέσω μερικές παρατηρή
σεις, συναφείς πάντα με τους εκφραστικούς τρόπους του 
Κοτζιά, οι οποίες ενδέχεται να φωτίζουν ορισμένες πλευρές του 
έργου του, μεταξύ των οποίων κι εκείνες που συναντούν τη 
μεγαλύτερη αντίσταση του αναγνώστη:

1. Η «λαϊκοβρωμολογία».
Ο εύστοχος χαρακτηρισμός ανήκει στον Αντρέα Καραντώ- 

νη.10 Από το ξεκίνημά του ο Κοτζιάς χρησιμοποιεί μια γλώσσα 
τραχιά και σκληρή, με αρκετά βωμολοχικά στοιχεία, που, όπως 
είπα και νωρίτερα, ερχόταν σε σύγκρουση με τη στρωτή έως 
καλλιεπή γλώσσα που καλλιέργησαν οι περισσότεροι πεζο- 
γράφοι του μεσοπολέμου. Το ποσοστό της λαϊκοβρωμολογίας, 
όμως, αυξάνει στο βαθμό που ο συγγραφέας υιοθετεί τον εσω
τερικό μονόλογο και τη ροή της συνειδήσεως. Οι τεχνικές 
αυτές, ως γνωστόν, επιτρέπουν σε έναν συγγραφέα να εισδύσει 
στα βαθύτερα στρώματα της συνείδησης, ή του ασυνείδητου, 
του ήρωά του και να συλλάβει τις διεργασίες της εν τω γίγνε
σθαι. Οι διεργασίες αυτές πάλι, μνημονικές ή φαντασιωτικές 
κατά κανόνα, δεν πειθαρχούν σε κανενός είδους λογική τάξη 
και η μέθοδος απόδοσής τους δεν είναι περιγραφική, που θα 
δικαιολογούσε ενδεχομένως τη στρωτή γλώσσα του καλλιεργη
μένου συγγραφέα. Ακολουθείται μια μέθοδος δυναμική, δρα
ματική. Συλλαμβάνοντας τις σκέψεις του ήρωα τη στιγμή που 
σχηματίζονται, τις κρυσταλλώνει γλωσσικά επιστρατεύοντας 
το λεκτικό, γραμματικό και συντακτικό απόθεμα του ήρωα 
-και στη συγκεκριμένη περίπτωση του αρνητικού ήρωα, του 
αντλημένου από τα κατακάθια της ελληνικής κοινωνίας. Το 
αποτέλεσμα είναι αυτόχρημα δραματικό.

2. Δραματικότητα και χρόνος
Εξετάζοντας το έργο του Κοτζιά από αυτή τη σκοπιά, παρα

τηρούμε ότι καθώς σταδιακά επικρατούν οι τεχνικές που οδη
γούν στη δραματοποίηση, ο χρόνος της ιστορίας ακολουθεί 
μιαν αύξουσα πύκνωση. Στην Πολιορκία, ο χρόνος της ιστο
ρίας απλώνεται σε μερικούς μήνες, στο Μια σκοτεινή υπόθεση 
και τον Εωσφόρο σε μερικές εβδομάδες, στο Γενναίο Τηλέμαχο 
σε δεκαπέντε χρόνια, αλλά μεσολαβεί ένα τεράστιο χρονικό 39 
χάσμα ανάμεσα στην καθαυτό μυθιστορηματική δράση, που



διαρκεί ελάχιστους μήνες, και στην κατάληξη του κεντρικού 
ήρωα. Στην Αντιποίησι αρχής, όπως ήδη ανέφερα, ο χρόνος της 
ιστορίας διαρκεί τρεις ημέρες, στη Φανταστική περιπέτεια μία 
ημέρα, στον Ιαγουάρο μία νύχτα, στη Μηχανή απ’το πρωί ως τα 
μεσάνυχτα και στον πρόσφατο Πυγμάχο έξι με εφτά ώρες.

3. Η εξπρεσιονιστική προοπτική.
Αυτή η δραματοποίηση για την οποία μιλώ, που μερικές 

φορές σταματά στο χείλος μόλις της μελοδραματικής αβύσσου, 
διαγράφει τον κίνδυνο μιας μοιραίας παρανόησης, όπως είχα 
την ευκαιρία να τονίσω με άλλη αφορμή,11 αν δεν παραμερι
στούν αναγνωστικές προσδοκίες γαλουχημένες από τη ρεαλι
στική σύμβαση, αν το κείμενο δεν ιδωθεί μέσα σε μια εξπρεσιο- ν 
νιστική προοπτική. Το εξπρεσιονιστικό στοιχείο εντοπίζεται 
στη ροπή του συγγραφέα για τις έντονες και ακραίες καταστά
σεις, τις κραυγαλέες κάποτε χειρονομίες, την υπέρμετρη συγκι
νησιακή φόρτιση, την μέχρι παρομορφώσεως γελοιοποίηση 
ορισμένων προσώπων. Αδικαίωτος, αν δεν ιδωθεί μέσα σ’ αυτή 
την προοπτική, κινδυνεύει να μείνει και ο χειμαρρώδης λόγος 
του, ο φαινομενικά πληθωριστικός, με την υπερβολική χρήση 
επιθέτων και την δύσπεπτη, λαϊκοβρωμόλογη ρητορική του. Η 
γλώσσα του Κοτζιά, ένα από τα πιο «διαβλητά» — εντός εισαγω
γικών— στοιχεία του έργου του —εννοώ εκείνα τα στοιχεία που 
προκαλούν τη μεγαλύτερη αντίσταση του αναγνώστη — ιδωμένη 
μέσα στην εξπρεσιονιστική προοπτική, αποκαλύπτει την 
ευπορία της, τη λειτουργικότητά της και την εντυπωσιακή της 
ρυθμικότητα.

Ξεκίνησα λέγοντας πως ο Αλέξανδρος Κοτζιάς είναι ένας 
επίμονα πολιτικός συγγραφέας κι ότι οι ρίζες των επινοήσεών 
του και των προβληματισμών του είναι βαθιά χωμένες μέσα 
στην ιστορία μας. Οι μοντερνιστικές αφηγηματικές τεχνικές 
που σταδιακά αναπτύσσει και υιοθετεί σε όλο και μεγαλύτερο 
βαθμό, έχουν κατηγορηθεί, από τη μαρξιστική κυρίως —αλλ’ 
όχι μόνο- λογοτεχνική κριτική ότι αμφισβητούν την πραγμα
τικότητα, αποστρέφονται την Ιστορία και εντρυφούν στην 
κατακερματισμένη συνείδηση του αλλοτριωμένου ανθρώπου. 
Παρά ταύτα, όπως συμβαίνει και με άλλους μεταπολεμικούς 
μας πεζογράφους, που επίσης υιοθετούν νεωτερικές αφηγημα
τικές τεχνικές, ο Αλέξανδρος Κοτζιάς παραμένει σταθερά 
ριζωμένος στην πρόσφατη πολιτική μας ιστορία. Τσως γιατί η 
ιστορία αυτή υπήρξε πολύ άγρια και πολύ αιματοβαμμένη για 
να του επιτρέψει την πολυτέλεια να της γυρίσει την πλάτη. Η 
σταδιακά κατακτημένη σύνθετη και ευέλικτη αφηγηματική του 
τεχνική, από την άλλη, του επιτρέπει να ψηλαφεί εκείνο το 
σημείο στο οποίο εφάπτονται το «εγώ» και ο «κόσμος», το 
άτομο με την κατακερματισμένη του συνείδηση, και η ιστορία 
με τις πληγές της. . ...
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...Ό  χρόνος ή (κάλλιο) ό τρόμος 
του χρόνου, στοιχειώνει αύτή 
τή συλλογή διηγημάτων. Ό  α
φηγητής είτε ώς παρατηρητής 
των μελλοντικών χρόνων, είτε 
ώς ήρωας μελοδραματικών ρο
μάντζων, βουλιάζει μέσα σέ 
βάλτους αύτοεγκλεισμού, δπου 
καί βολοδέρνει τρεφόμενος μέ 
τά αποφάγια της μνήμης.

πΓ * * η 9 ~ >1 ο επ ιραλει το ειοος των α- 
λαφροΐσκιωτων ήρώων πού πε- 
ριγράφονται καί λειτουργούν, ο 
τρόπος μέ τον οποίο αντιδρούν, 
ο παρορμητισμός καί ή άκρα έ
νταση μέ τήν οποία συμπεριφέ- 
ρονται, οί άπόλυτες άποφάσεις, 
τά όνειρα πού κάνουν καί πού 
συνήθως βρίσκονται σέ άγρια 
διάσταση μέ τήν ρέουσα πραγ
ματικότητα... Δέν έχουμε παρά 
νά θυμηθούμε ήρωες τού Θανά
ση Βαλτινού, τού Γιάννη Πάνου 
9Α πό  τό στόμα της παληας Re
mington, καί τού Δημήτρη Πε- 
τσετίδη άπό Τό παιχνίδι.

Η.Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΣ
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- Τρεις θέσεις 
για το μυθιστορηματικό έργο 

του Αλέξ* Κοτζιά

Οι σελίδες που ακολουθούν αφορούν τα εφτά μυθιστορήματα 
που έχει εκδώσει μέχρι σήμερα ο Α. Κοτζιάς. Πρόκειται, με τη 
σειρά που εκδόθηκαν, για τα εξής: Πολιορκία (1953), Μια σκο
τεινή υπόθεση (1954), Ο Εωσφόρος (1959), Η απόπειρα (1964), 
Ο Γενναίος Τηλέμαχος (1972), Αντιποίησις αρχής (1979), και 
Φανταστική περεπέτεια (1985). Οι νουβέλες Ιαγουάρος (1987) 
και Η μηχανή (1989), οι οποίες ανήκουν σε μια νεώτερη σειρά 
που δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, δεν αποτελούν, για τυπικούς 
λόγους, αντικείμενο μελέτης του κειμένου τούτρυ.

Σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία τα μυθιστορήματα του Α. 
Κοτζιά διαβάζονται με ενδιαφέρον ή όχι ανάλογα με τον προ
σανατολισμό μας απέναντι τους. Αν κανείς τα προσεγγίσει σαν 
κείμενα με δομή κλασικού μυθιστορήματος -  όπως ατυχώς τα 
πρότεινε η κριτική στην πλειονότητά της -  μάλλον θα κουρα
στεί και θ’ απογοητευτεί. Αν όμως τα προσεγγίσει σαν μυθιστο
ρήματα με ιδιότυπη νεωτερική σύνθεση, το πιθανότερο είναι 
πως θα ξανοιχτεί σε μια συναρπαστική αναγνωστική περιπέ
τεια. Το βάσιμο της δεύτερης άποψης, πέρα από την όποια υπο
κειμενική προαίρεση, υπάρχει το περιθώριο να υποστηριχτεί με 
αντικειμενικά στοιχεία. Στοιχεία κειμενικά που, καθώς 
πιστεύω, δεν αφήνουν καμιά αμβιβολία σχετικά με τη δομική 
ιδιοτυπία των συγκεκριμένων μυθιστορημάτων. Υιοθετώντας 
την άποψη αυτή θ’ αναφερθώ παρακάτω σε τρία τέτοια κειμε- 
νικά δεδομένα. Αυτά είναι: I) Ο εξπρεσιονιστικός χαρακτήρας 
των έργων. II) Η μικτή υφή κι η διφορούμενη αναφορικότητα. 
III) Η εσωτερική δοκιμασία των κεντρικών αφηγηματικών προ
σώπων.

I) Εξπρεσιονιστικός χαρακτήρας

«Εξπρεσιονισμός. Μια μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης η οποία 
επιδιώκει να εξωτερικεύει τη βασική συγκίνηση μιας ορισμένης 
κατάστασης.»1 Όπως γίνεται φανερό από αυτόν τον σύντομο 
ορισμό, ο εξπρεσιονισμός δεν ενδιαφέρεται για τη σφαιρική 
απόδοση των πραγμάτων. Η σφαιρική απόδοση των πραγμάτων 
αποτελεί αντικειμενικό σκοπό του ρεαλισμού. Από τον ίδιο 
ορισμό διαφαίνεται επίσης ότι ο εξπρεσιονισμός ρέπει προς 
ακραίες μορφές έκφρασης. Καλύτερα όμως καταλαβαίνει κανείς 
τον εξπρεσιονισμό αν τον δει ως απόκλιση από το πνεύμα του 
ρεαλισμού. Αντίθετα από το ρεαλισμό, που ευνοεί τη συμμετρία 
και τις φυσικές αναλογίες, ο εξπρεσιονισμός ευνοεί την ασυμμε-

του Γιώ ργου Α ρ ά γη

τρία και τη δυσανάλογη διόγκωση των δεδομένων για τα οποία 
ενδιαφέρεται. Εκείνα που υποκειμενικά τα θεωρεί κανείς 
ουσιαστικότερα ή δραστικότερα.

Μια παρόμοια απόκλιση έχουμε τη δυνατότητα να διαπιστώ
νουμε στα μυθιστορήματα του Α. Κοτζιά. Απόκλιση βέβαια, 
εφόσον είναι απαραίτητο να συγκρίνουμε ομοειδή δεδομένα, 
από την αντίληψη που χαρακτηρίζει τη ρεαλιστική πεζογραφία.
Σ’ αυτήν ανήκουν π.χ. τα έργα του Φλομπέρ, του Ντίκενς, του 
Τολστόη, του Χέμινγουέη και των δικών μας Βικέλα, Παπαδια- 
μάντη, Ξενόπουλου, Θεοτοκά κ.α. Απέναντι τους τα μυθιστο
ρήματα του Κοτζιά παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, σαφή από
κλιση ως προς τη γενική αίσθηση, τους πρωταγωνιστές και τη 
χρήση του λόγου.

Η γενική αίσθηση που αφήνουν όλα τα μυθιστορήματα του 
Κοτζιά απέχει πολύ από τη γενική αίσθηση που μας δίνουν οι 
ρεαλιστικές αφηγήσεις. Εδώ, αντί για την κοινή αίσθηση του 
πραγματικού, έχουμε μια γενική αίσθηση του κακού όνειρου.
Μια ατμόσφαιρα σχεδόν εφιαλτική που αν θέλαμε να την παρο
μοιάσουμε με κάποια πραγματική κατάσταση, η σκέψη μας θα 
πήγαινε σ’ εκείνη της πυρετικής παραίσθησης. 'Αλλωστε ο λόγος 
των αφηγηματικών προσώπων είναι πολύ κοντά στο πυρετικό 
παραμίλημα. Από την άποψη αυτή η γενική αίσθηση που αφή
νουν τα μυθιστορήματα στα οποία αναφέρομαι ανταποκρίνεται 
σε μια ακραία εκδοχή του πραγματικού.

Έπειτα οι πρωταγωνιστές των δοσμένων μυθιστορημάτων 
είναι όλοι τους άτομα εξαιρετικά ασύμμετρα. Άτομα δηλαδή 
στα οποία κυριαρχεί ορισμένη πλευρά του ανθρώπινου ψυχι
σμού, την οποία εξωτερικεύουν κατά κανόνα με ακραίες αντι
δράσεις. Η όλη συμπεριφορά τους καθορίζεται προπάντων από 
τον έντονο εγωκεντρισμό τους που, μεταξύ άλλων, έχει ως συνέ
πεια την κακή επαφή τους με το περιβάλλον. Έτσι ο Παπαθα- 
νάσης της Πολιορκίας, που παίζει τη ζωή του κορώνα-γράμ- 
ματα, όντας ο ίδιος αδίσταχτος φονιάς, αισθάνεται πειραγμένος 
επειδή, μεθυσμένος, έδειξε οικειότητα στο γερο-θεοδόση και 
του εξιστόρησε μερικά περιστατικά της σταδιοδρομίας του. Ο 
ίδιος πάλι ο Παπαθανάσης σε άλλη περίσταση στραγγαλίζει με 
το χέρι του, χωρίς να έχει ωστόσο τέτοια πρόθεση, την ψυχοκόρη 
του Μαργαρίτα. Ο Γιάννης Γιαννόπουλος της Σκοτεινής υπό
θεσης θίγεται ακόμη κι από τη φυσιολογική συμπεριφορά των 
γνωστών του, ενώ μιλάει για κατορθώματα ανύπαρκτα. Μεγα- 41 
λοποιεί τις συνέπειες των πράξεών του και ταυτόχρονα παρα-
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γνωρίζει τις αρνητικές επιπτώσεις τους πάνω στους άλλους. 
Παρόμοιο, αν και κάπως ηπιότερο, εγωκεντρικό ψυχισμό με 
εκδηλώσεις μυθομανίας παρουσιάζει κι ο Στέφανος Σκαπίδης 
του Εωσφόρον. Ο Περικλής Περδικάρης της Απόπειρας, πέρα 
από τη δυσαρμονία του με το περιβάλλον, δείχνεται τόσο παρά
λογα άβουλος ώστε να καταντάει άθυρμα στις σκοτεινές επιδιώ
ξεις της Φραγκίσκας και του Παύλου Κατσάπη. Ο Πέτρος 
Παπαλουκάς του Γενναίου Τηλέμαχου, μολονότι όχι τόσο εγω
κεντρικός όσο ο Γιαννόπουλος της Σκοτεινής υπόθεσης, έχει 
μολαταύτα τέτοιου βαθμού ακραίες αντιδράσεις ώστε άνετα 
παίρνει θέση δίπλα στους άλλους ψυχωτικούς ήρωες του 
Κοτζιά. Οι υπόλοιποι δυο, ο Μένιος Κατσαντώνης της Αντί- * 
ποιήσε ως αρχής και ο Αλέξανδρος Καπάνταης της Φανταστικής 
περιπέτειας, αν και διαφορετικοί τύποι, αποτελούν εξίσου 
άμετρα δείγματα ιδιοσυγκρασιακής ιδιομορφίας. Γενικά, όλα 
αυτά τα αφηγηματικά πρόσωπα, καθώς και άλλα που δεν ανά- 
φερα, βρίσκονται σε μόνιμη παρεξήγηση με το περιβάλλον τους. 
Εξάλλου όλα αποτελούν υπερθετικές αναπτύξεις φυσιολογικών 
ψυχικών ιδιοτήτων θετικού βαθμού. Θα ρωτούσε ίσως κανείς αν 
άτομα τόσο ασύμμετρα, με ακραία συμπεριφορά, που δεν παρα
πέμπουν στον κοινό άνθρωπο, που ενεργούν σα να τους λείπει το 
ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου τους, αν τέτοια άτομα είναι 
θεμιτό και μπορούν ν’ αποτελούν έγκυρο αφηγηματικό υλικό. 
Αντί για άλλη απάντηση εδώ θα προτιμούσα να θυμίσω μερικούς 
από τους διασημότερους μυθιστορηματικούς ήρωες της παγκό
σμιας πεζογραφίας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από την ασυμμε- 
τρία και την ακρότητα του χαρακτήρα τους. Τον Γαργαντούα 
του Ραμπελέ, τον Δον Κιχότη του Θερβάντες, τον Μίσκιν του 
Ντοστογιέφσκη, τον Κ. του Κάφκα, τον Μερσό του Καμύ. Στη 
λογοτεχνία και γενικότερα στην τέχνη είναι θεμιτό, όταν θέλει 
κανείς να αναδείξει κάποια ιδιαίτερη πτυχή της ζωής, να την 
διογκώνει και να την εξωθεί ως τις έσχατες συνέπειές της.

Ο λόγος τέλος στα μυθιστορήματα του Κοτζιά παρουσιάζει 
ευδιάκριτα γνωρίσματα εξπρεσιονιστικής απόκλισης. Τέτοια 
είναι, ανάμεσα σε άλλα, ο επιφωνηματικός τόνος, ο ασθματικός 
ρυθμός, οι φραστικές υπερβολές και το διπολικό λεξιλόγιο.

Ο επιφωνηματικός τόνος προκύπτει από τη συχνή χρήση θαυ
μαστικών, από την πληθώρα των επιφωνημάτων και των ονομα- 
τοποιημένων λέξεων. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τι 
σημαίνει πληθώρα επιφωνημάτων στα κείμενα του Κοτζιά αν 
δεν έτυχε να τα διαβάσει. Για να πάρουμε μια έμμεση ιδέα θα 
δώσω ένα δείγμα της ποικιλίας των επιφωνημάτων που μπόρεσα 
να καταγράψω. Παραθέτω:
α! άι! αμ! αχ! αχά! αχαχούχα! αχ-βαχ! αυξ! βαχ-βουχ! ε! εχ! ι! 
ίου! ιχ! μμμ! μπα! μπαφ! μπουχ! ου! ούι! ουξ! ούου! ουφ! πα! 
παφ-παφ! πουφ! πω! τς-τς-τς! χα! χε! χι! χμ! χο! χου! χουμ! ω! 
ωχ!ωχό!ώχου!

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός αυτός αυξαίνει από τα κάμποσα 
επαναληπτικά τους. Από το πω! λ.χ. γίνεται το πω-πω! και το 
πω-πω-πω! Από το πα! γίνεται το πα-πα! και το πα-πα-πα! Από 
το ι! και το ιιι! κ.ο.κ. Εξίσου μεγάλος είναι και ο αριθμός των 
ο νο ματοπο ιημένων λέξεων.

Ο ασθματικός ρυθμός ύστερα αποτελεί ίσως το κυριότερο δια
κριτικό γνώρισμα της πεζογραφικής γλώσσας του συγγραφέα. 
Τόσο οι εκτενείς μονόλογοι των προσώπων, όσο και οι διάλογοι 
και τα ενδιάμεσα μέρη έχουν εργώδη ρυθμό που οφείλεται στις 
πολλές διαδοχικές επαναλήψεις λέξεων, στη συστηματική χρήση 
ημιτελών φράσεων -  ακόμη και λέξεων — με αποσιωπητικά, 

4 2  σΧην παράληψη πολλών κομμάτων, στη συχνή χρήση των κ.λ.π, 
κ.τ.λ. και στην ανορθόδοξη σύνταξη. Για το τελευταίο θα ήθελα 
να πω δυο λόγια αφού πρώτα παραθέσω ένα μικρό δείγμα ημι

τελών φράσεων.
« -Τήρα, όρε καλόπαιδο συ... Σα θες δηλαδή να τα πάμε φίνα 

κι όχι σαν εκείνο το σίχαμα, Θεός συχωρέστο. Τήραξε τα λόγια 
σου συνετά... Ό χι, τίποτες. Ήθελα να πω πως... Καλά, δεν πει
ράζει. Χμ! Σα μεγαλώσεις, αγόρι μου, θα σου πούνε... θα μάθει 
κι η αφεντιά σου, μέσα σ’ αυτό το πιθάρι... η κόλαση πα να πει, 
η αμαρτία. Ό χι, τίποτα! Ξηγηθήκαμε; Αντε, γειά σου!»2

Η νεοελληνική γλώσσα παρουσιάζει μεγάλη ελαστικότητα στη 
σύνταξη και είναι δύσκολο βέβαια να επικαλεστεί κανείς απόλυ
τους κανόνες. Ο κοινός λόγος όμως συντάσσει συνήθως το επίρ
ρημα μετά το ρήμα και σπάνια το ανέχεται στην αρχή της πρότα
σης. Στον Κοτζιά ο κανόνας είναι να μπαίνει το επίρρημα πριν 
από το ρήμα και συχνά στην αρχή της πρότασης. Π.χ. «κάποιο 
μωρό σπαραχτικά τσιρίζει απόμακρα στο σοκάκι»3, «Τα 
δάχτυλα του Περικλή νευρικά χτυπάνε την αμηχανία του στο 
τραπέζι, πάντα φορτωμένο σαν παλιατζίδικο»4, «Μηχανικά της 
έσκασε ένα χαμόγελο ο Περικλής»5, «Ζοφερά κι επίφοβα γυά
λισε η ματιά του»6. Επίσης στον κοινό λόγο σπάνια μπαίνει το 
επίθετο -  όταν μάλιστα δηλώνει τρόπο -  πριν από το ρήμα και 
στην αρχή της πρότασης. Στον Κοτζιά ωστόσο συμβαίνει το 
αντίθετο. Π.χ. «Βιαστική κατηφορίζει ολοένα στρίβοντας 
μάλλον άσκοπα σ’ ένα δαίδαλο από έρημα σοκάκια»7. «Αθέλητη 
η κάποια ειρωνεία στην έκπληξή του»8. Ανάλογο φαινόμενο 
παρατηρείται και στη σύνταξη του αντικειμένου του ρήματος. 
Π.χ. «Ο αρχηγός αφάνταστα εκνευρισμένος, τη γροθιά του 
βρόντηξε στο τραπέζι και δήλωσε σκαιότατα ότι αρκεί;» 9. 
Πρέπει να σημειωθεί πως αυτή η σχετική συντακτική ανορθοδο- 
ξία, που δίνει νευρικό ρυθμό στο λόγο, δεν παρατηρείται στη 
μεταφραστική δουλειά του συγγραφέα, ούτε στα θεωρητικά 
γραφτά του. Δεν πρόκειται συνεπώς για έλλειψη αίσθησης του 
κοινού λόγου, αλλά για θελημένη παρέκκλιση.

Σχετικά με τις φραστικές υπερβολές ίσως αρκούν εδώ μερικά 
παραδείγματα. «Κι ώρες ώρες, σου ’ρχεται να κάνεις γυμνα
στική για να ξεχνάς πως υπάρχουνε βυζαντινές εκκλησίες»10, 
«Αυτοί οι αρραγείς -  γενικά τους σιχαίνουμαι -  μοιάζουν με 
τους παλαιστές που δεν αρρωστήσαν στη ζωή τους ποτέ και 
πεθαίνουν από συνάχι»11 «Γι αυτό δεν αξιώθηκε στη ζωή του 
τίποτα. Κηφήνας, παράσιτο... πάντοτε κοίταξε τους φίλους του 
με βουλιμία ταινίας»12, «Η Αλίκη ενδομύχως δάκρυσε»13, «Ξε
κόλλησε από την παχιά αγκαλιά ο Μένιος ήσυχα ήσυχα σαν το 
σοφό φιλόσοφο της λέει: “Σκάσε, μωρή Γιούδαινα!”»14, «τα 
δόντια του Μένιου κροταλίζουνε όπως του πελαργού ο 
μύτος»15, «Άρπαξε η Θάλεια το κομπολόι, του το κρέμασε στα 
δάχτυλα! “Αφού σ’ αρέσει στο χαρίζω. Παρ’ το, ξεροκέφαλε!., 
καραγκιόζη!., κάθαρμα!., ηλίθιε”»16 Φυσικά αυτές οι φράσεις, 
όπως και η πληθώρα των παρόμοιων που υπάρχουν στα κείμενα 
του Κοτζιά, αποχτούν όλο το νόημά τους μέσα στα κείμενα από 
τα οποία τις απομόνωσα. Η Θάλεια λ.χ., η γυναίκα του γιατρού 
Γιανέλλη, όταν χαρίζει το κομπολόι στον Μένιο Κατσαντώνη 
και τον λέγει «κάθαρμα!., ηλίθιε!» καθόλου δεν αστειεύεται. Ο 
λόγος της είναι υπερβολικός επειδή μιλάει σοβαρά.

Το λεξιλόγιο που μεταχειρίζεται ο Κοτζιάς στα μυθιστορή- 
ματά του θα μπορούσε ν’ αποτελέσει θέμα διατριβής. Εγώ θα 
θίξω μόνο μια πλευρά του, τη διπολικότητά του. Αέγοντας διπο- 
λικότητα εννοώ τη συχνή χρήση λέξεων μέσα στις ίδιες φράσεις, 
από δυο ακραί-ες περιοχές της παράδοσής μας, τη λόγια και τη 
λαϊκή. Π.χ. «—Παρητήθης πλέον, με λέγει. Ξυστρί! Ου, βρυκό-

1 Ή
λακα!» , «Πώς να τον νταγιαντίσει η άμοιρη η γιαγιά του; Τα 
υφ'ίσταται»18, «Η Αλίκη είναι πια ακαταμάχητη* μοιάζει πάνω 
στο κρεβάτι με δορυκτήτορα χούφταλο που επισκοπεί μετά την 
κατατρόπωση του εχθρού το πεδίο της μάχης θριαμβευτής ανά-



)

μεσα σε πτώματα»19, «Ο Τηλέμαχος σαρώνει με χαψιές καρ
χαρία -  αυγά, πατάτες, σαλάτα»20, «Ακόμα και για τους νόμους 
που σε πεδουκλώνουν προς το θεαθήναι, το σύστημα προβλέπει 
πώς να καταστρατηγούνται νομοτύπως»21. Στα ζευγάρια, παρη- 
τήθης -  ξυστρί, υφίσταται -  νταγιαντίσει, δορυκτήτορα -  
χούφταλο, σαρώνει -  χαψιές, νομοτύπως -  πεδουκλώνει, η 
πρώτη λέξη έχει λόγια προέλευση και η δεύτερη λαϊκή. Από την 
άποψη αυτή το κάθε ζευγάρι είναι διπολικό με την έννοια ότι 
παραπέμπει σε δυο αντίθετους γλωσσικούς πόλους.

Σύμφωνα με τα προηγούμενα η μυθιστορηματική αφήγηση 
του Α. Κοτζιά παρουσιάζει έκδηλη απόκλιση από το πνεύμα της 
ρεαλιστικής αφήγησης. Απόκλιση που δεν περιορίζεται μόνο 
στη γενική αίσθηση, στους πρωταγωνιστές και στη χρήση του 
λόγου στα οποία αναφέρθηκα. Αυτά τα τρία όμως αποτελούν 
βασικούς δείχτες αναφορικά με την απόκλιση προς την κατεύ
θυνση του εξπρεσιονισμού προς την οποία είναι απαραίτητο να 
προσανατολιστεί ο αναγνώστης που θέλει να πλησιάσει τη συγ
κεκριμένη πεζογραφία.22

II) Μικτή υφή και διφορούμενη αναφορικότητα.

α) Μικτή υφή. Ο συγγραφέας, στα εφτά μυθιστορήματα του, 
υφαίνει το αφηγηματικό υλικό του, τόσο θεματικά, όσο και 
συνειρμικά. Κι αυτό συμβαίνει μέσα στα ίδια κείμενα.

Θεματικά το υφαίνει σχηματίζοντας διάφορες θεματικές 
μονάδες. Οι θεματικές μονάδες μπορούν να θεωρηθούν ως 
εφαρμοσμένες αφηγηματικές αναπτύξεις του αριστοτελικού 
«όλου». Οι όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν είναι να καλύ
πτουν περιγραφικά ένα επεισόδιο που ολοκληρώνεται μέσα σε 
χωρική και χρονική, αδιάσπαστη, συνέχεια. Μια θεματική 
μονάδα συνεπώς δε μπορεί να περιέχει ούτε χωρικά ούτε χρο
νικά άλματα.23 Η άρθρωση του αφηγηματικού υλικού σε θεμα
τικές μονάδες είναι βέβαια μια αρχαία μέθοδος που βασίζεται 
στον τρόπο με τον οποίο συμβαίνουν τα εξωτερικά, τα υλικά, 
γεγονότα. Και είναι η μέθοδος με την οποία οργανώνουν το 
υλικό τους όλα τα αφηγηματικά έργα που ανήκουν στον τύπο 
του κλασικού μυθιστορήματος.

Συνειρμικά αρθρώνει κανείς το υλικό του σύμφωνα με τις 
ψυχολογικές ανακλήσεις τις οποίες συνεπάγονται κάποια εξω
τερικά ή εσωτερικά ερεθίσματα. Γι’ αυτές τις ανακλήσεις δεν 
υπάρχει ποσοτικός περιορισμός και θεωρητικά τουλάχιστο είναι 
δυνατό να συνεχίζονται απεριόριστα. Κύριο χαρακτηριστικό 
τους είναι ότι διασπούν πάντοτε τη χωρική και τη χρονική συνέ
χεια, έτσι που η αλυσιδωτή πραγματοποίησή τους να συνθέτει 
κάτι σαν χωρικό και χρονικό ψηφιδωτό. Η μέθοδος της συνειρ
μικής οργάνωσης του υλικού άρχισε να χρησιμοποιείται συστη
ματικά στην πεζογραφία από τις αρχές του αιώνα, ως τεχνική 
για την απόδοση της συνειδησιακής ροής των κεντρικών αφηγη
ματικών προσώπων.

Ο Κοτζιάς, στα εφτά μυθιστορήματα του, χρήσιμοποιεί, όπως 
είπα, τόσο τη μέθοδο της θεματικής οργάνωσης του υλικού του, 
όσο και της συνειρμικής, μέσα στα ίδια κείμενα. Δεν πρόκειται 
βέβαια για πρωτοτυπία, αλλ’ οπωσδήποτε για νεωτερικό τρόπο 
αφήγησης. Όταν λέω ότι οργανώνει το υλικό του με τις δυο 
μεθόδους μέσα στα ίδια κείμενα δεν εννοώ πως εφαρμόζει τη μία 
στο άλφα κεφάλαιο και την άλλη στο βήτα. Αλλ’ ότι τις εφαρ
μόζει συνθετικά μέσα στα ίδια κεφάλαια. Συμβαίνει δηλαδή το 
εξής. Ενώ η αφήγηση αρχίζει και προχωράει στα πλαίσια ορι
σμένης θεματικής μονάδας, κάποιο ερέθισμα έρχεται να προκα- 
λέσει στον πρωταγωνιστή ένα συναφή συνειρμό. Έπειτα η αφή
γηση επανέρχεται στα πλαίσια της θεματικής μονάδας κ.ο.κ. Για

Με τη γυναίκα του Ελένη. Οξφόρδη 1966.

να γίνω πιο συγκεκριμένος θα δώσω ένα σύντομο παράδειγμα.
Στο βιβλίο Αντιποίησις αρχής, οι πρώτες οχτώ σελίδες του κει
μένου, από την ένατη ως τη δέκατη έβδομη, αφορούν ένα επει
σόδιο με χωρική και χρονική συνέχεια, δηλαδή μια θεματική 
μονάδα. Κατά το επεισόδιο αυτό ο Μένιος Κατσαντώνης ξυρίζε
ται, αγουροξυπνημένος, στο λουτροκαμπινέ του υπόγειου δια
μερίσματος του. Απέξω στο κουζινάκι η Βούλα, η γυναίκα με 
την οποία συζεί παράνομα, τηγανίζει μπακαλιάρο και ταυτό
χρονα ψέλνει στο Μένιο διάφορα: Να πάει στον ξάδερφό του τον 
υπουργό να τον κάνει κάπου δήμαρχο, να πει στο «λοχαγό» της 
ΕΣΑ -  ο Μένιος είναι χαφιές της ΕΣΑ -  να πιέσει τη νόμιμη 
γυναίκα του να του δώσει διαζύγιο κλπ. Ταυτόχρονα όμως του 
λέει να βγει από τον λουτροκαμπινέ γιατί θέλει να μπει να ουρή
σει. Έτσι σε μια στιγμή ανοίγει διάπλατα την πόρτα του λουτρο
καμπινέ και καθώς είναι καλοθρεμμένη και γεμάτη σπρώχνει και 
βγάζει έξω το Μένιο. Αυτή η δυναμική ενέργεια της Βούλας 
φέρνει αυτόματα στο νου του Μένιου την αδύνατη «τσιλιβήθρα» 
που ήταν η Βούλα όταν την πρωτογνώρισε και την αποπλάνησε.

Τελειώνοντας με τη μικτή υφή στα κείμενα του Κοτζιά θα 
ήθελα να σημειώσω πως εφαρμόζεται συστηματικότερα όσο 
περνούμε από τα πρώτα μυθιστορήματα προς τα τελευταία.

β) Διφορούμενη αναφορικότητα. Μ’ αυτή τη φράση εννοώ την 
αφήγηση που γίνεται σ’ ένα άλφα επίπεδο και ταυτόχρονα σχε
τίζεται με κάποιο βήτα άδηλο. Το γεγονός ότι το βήτα επίπεδο 
είναι άδηλο δίνει στην αφήγηση μια κάποια αινιγματικότητα. 
Αινιγματικότητα που τελικά βέβαια αίρεται. Πρόκειται για μια 
ιδιότυπη εκφραστική τακτική που τη διαπιστώνουμε ήδη στα 
πρώτα μυθιστορήματα του συγγραφέα, αλλά συστηματικότερα 
όσο προχωρούμε προς τα τελευταία. Η εφαρμογή της μεθοδεύε
ται, κατά περίσταση, με ορισμένους τρόπους από τους οποίους 
κυριότεροι είναι οι ακόλουθοι.

1) Η αφήγηση αναφέρεται σε ορισμένα δεδομένα του 43 
παρόντος τα οποία συνδέονται στενά με συμβάντα του παρελ-



θόντος. Τα συμβάντα του παρελθόντος παραμένουν για την ώρα 
αδήλωτα με συνέπεια το διάβασμα να προχωρεί από τη μεριά 
του αναγνώστη με ερωτηματικά. Από ένα σημείο όμως και μετά, 
καθώς η αφήγηση βαδίζει σταθερά προς το συγκεκριμένο παρελ
θόν, τα ερωτηματικά αρχίζουν ένα ένα να ξεδιαλύνονται. Αυτός 
ο αντίστροφος τρόπος αφήγησης, από ορισμένο παρόν προς ορι
σμένο παρελθόν, είναι πολύ συνηθισμένος στα μυθιστορήματα 
του Κοτζιά και θα τον προσπεράσω χωρίς να αναφερθώ σε κει- 
μενικό παράδειγμα.

2) Ο πρωταγωνιστής, από τη μεριά του οποίου μας δίνονται τα 
εξιστορούμενα, γνωρίζει κάποιο ή κάποια γεγονότα για τα 
οποία μιλάει. Μιλάει όμως ελλειπτικά, είτε γιατί απευθύνεται σε 
ανθρώπους που ξέρουν την υπόθεση, είτε γιατί μονολογεί. Στην 
περίπτωση αυτή τα πληροφοριακά κενά που μένουν είναι τέτοια 
που ο αναγνώστης του κειμένου αδυνατεί να τα συμπληρώσει 
μόνος του. Η συμπλήρωση θα γίνει σε άλλη ή σε άλλες περιστά
σεις, όταν ο πρωταγωνιστής θα επανέλθει στα ίδια γεγονότα 
κατά τρόπο που να συμπληρώνει τα προηγούμενα κενά. Έτσι 
π.χ. στην αρχή της Αντιποιήσεως αρχής γίνεται λόγος για 
κάποιο νωματάρχη Ντίνο που χρημάτισε εραστής της Βούλας. 
Στη σελίδα 19 μαθαίνουμε από το Μένιο πως ο άνθρωπος αυτός 
είχε κακό τέλος: του έκοψε το λαιμό μια πριονοκορδέλα στο 
εργοστάσιο του Λιαριβάκη. Πώς και γιατί ένας νωματάρχης 
βρέθηκε στο εργοστάσιο του Αιαριβάκη και μάλιστα κοντά στην 
κορδέλα είναι ένα ερωτηματικό που αιωρείται πάνω από το κεί
μενο. Ο Μένιος θα επανέλθει στο περιστατικό μερικές φορές και 
τελικά στη σελίδα 96 μαθαίνουμε από τα λόγια του ότι ο νωμα
τάρχης δούλευε στο εργοστάσιο μεταμφιεσμένος σε εργάτη για 
κατασκοπεία.

3) Ο πρωταγωνιστής παρακολουθεί κάποιο επεισόδιο χωρίς 
να καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Ξέρει πως πίσω από αυτά που 
βλέπει και ακούει κρύβεται κάποιο μυστικό που αυτός το 
αγνοεί. Την ίδια άγνοια έχει και ο αναγνώστης του κειμένου. 
Τελικά ο πρωταγωνιστής, στο ίδιο κεφάλαιο ή σε άλλο, μαθαίνει
-  και μαζί του και ο αναγνώστης -  το μυστικό του αινιγματικού 
επεισοδίου. Στην Απόπειρα π.χ. ο Περικλής Περδικάρης, στο 
εξοχικό σπίτι του Παύλου Κατσάπη, παρακολουθεί ένα 
περίεργο αλισβερίσι λόγων και αντικειμένων ανάμεσα στη 
Φραγκίσκα και στον άγνωστο Τέλη. Το επεισόδιο αντιστοιχεί 
στις σελίδες 89-94 του βιβλίου. Πολύ αργότερα -  στις σελίδες 
286,7,9 και 297 -  θα μάθει ο Περικλής από τη Φραγκίσκα ποιος 
ήταν ο άγνωστος Τέλης και τι σχέση είχε μαζί της,

4) Ανάμεσα σε δυο πρόσωπα γίνεται διάλογος. Ο αναγνώστης 
όμως δεν παρακολουθεί το διάλογο αυτούσιο, αλλά τι λέει το ένα 
από τα δυο πρόσωπα διατυπωμένο σε πλάγιο λόγο. Έτσι ο ανα
γνώστης συμπεραίνει το διάλογο από τον πλάγιο λόγο που 
αφορά τα λεγόμενα του ενός προσώπου. Στο Γενναίο Τηλέμαχο 
για παράδειγμα, στις σελίδες 159-163, συζητούν ο Πέτρος 
Παπαλουκάς και ο Χρηστός. Στο κείμενο όμως δεν υπάρχει 
παρά μόνο πλάγιος λόγος που αφορά τα λεγόμενα του Χρήστου.

5) Ο πρωταγωνιστής κάνει κάτι για το οποίο δεν εξηγεί με 
κανένα τρόπο το νόημά του. Εξίσου δεν εξηγείτο νόημα της συγ
κεκριμένης πράξης και ο αφηγητής του έργου. Έτσι η πράξη του 
πρωταγωνιστή φαίνεται στον αναγνώστη ανεξήγητη ως την ώρα 
που μια νέα ενέργεια του πρωταγωνιστή αποκαλύπτει τη 
σημασία της. Παράδειγμα η ενέργεια του Πέτρου Παπαλουκά, 
στο Γενναίο Τηλέμαχο, που πηγαίνει στη λαϊκή και αγοράζει ένα 
γερό διπλό δίχτυ, από αυτά που χρησιμεύουν στους αγοραστές

4 4  να βάζουν τα ψώνια. Ο Πέτρος όμως δεν ψωνίζει τίποτε άλλο 
απλώς παίρνει το δίχτυ, το τυλίγει σε μια εφημερίδα και φεύγει. 
Η σημασία της ενέργειάς του θα φανεί αρκετά αργότερα, όταν

θα συναντήσει τον πατέρα της Αίας.
Η μικτή υφή και η διφορούμενη αναφορικότητα, που όπως 

έχω ήδη πει, εφαρμόζεται συστηματικότερα όσο προχωρούμε 
προς τα νεώτερα μυθιστορήματα του συγγραφέα, έχουν, αν κρί
νουμε από τα αποτελέσματά τους, δυο βασικούς στόχους. Ο ένας 
είναι να δίνεται η μυθιστορηματική δράση των βιβλίων κυρίως 
ως έκφραση της συνειδησιακής ροής του κάθε πρωταγωνιστή. 
Γι’ αυτό και δε μας δίνονται εξηγήσεις για τις ενέργειες των πρω
ταγωνιστών παρά μόνο στο επίπεδο των μονολόγων και των δια
λόγων τους. Ο άλλος στόχος είναι να υπάρξει κατάλληλο έδαφος 
για την ενεργότερη συμμετοχή του αναγνώστη στην ανάγνωση 
των κειμένων. Ο αναγνώστης, αν δεν παρατήσει το διάβασμα 
στη μέση, θα πρέπει, για να αφομοιώσει το αφηγηματικό υλικό, 
να εντείνει την προσοχή του και να χρησιμοποιήσει συνθετικά τα 
στοιχεία που του προσφέρει κάθε φορά το κείμενο.

III) Η εσωτερική δοκιμασία των κεντρικών αφηγηματικών 
προσώπων.

Αναφορικά με το χαρακτήρα των αφηγηματικών προσώπων 
στα μυθιστορήματα του Κοτζιά ο Παύλος Ζάννας παρατηρεί 
πως «δεν υπάρχει κανένας “θετικός” ήρωας».24 Και σ’ άλλο 
σημείο προσθέτει πως «Στο τέλος του μυθιστορήματος ο ήρωας 
χάνεται, λες και δεν έχει άλλη ζωή από τη μυθιστορηματική».24 
Είναι αλήθεια πως τα κεντρικά αφηγηματικά πρόσωπα του συγ
γραφέα -  σ’ αυτά περιορίζομαι εδώ -  από την αρχή του μυθι
στορήματος στο οποίο συμμετέχουν μέχρι το τέλος του διαρκώς 
χάνουν. Και χάνουν χωρίς να κερδίζουν, φαινομενικά τουλάχι
στο, τίποτε σημαντικό. Ας δούμε με δυο λόγια τι χάνει το καθένα 
τους.

Ο Μηνάς Παπαθανάσης της Πολιορκίας χάνει γυναίκα, 
ψυχοκόρη, συντρόφους, οικογενειακή ζωή. Επιπλέον χάνει την 
εμπιστοσύνη στον εαυτό του και την πίστη στη νίκη του αγώνα 
του. Στο τέλος ουσιαστικά αυτοκτονεί.

Ο Γιάννης Γιαννόπουλος της Σκοτεινής υπόθεσης χάνει την 
κάποια ψυχική ηρεμία του, την επαγγελματική του θέση, τον 
παλιό του φίλο και το ηθικό άλλοθι της ζωής του.

Ο Στέφανος Σκαπίδης του Εωσφόρου μένει χωρίς χρήματα, 
χωρίς τη γυναίκα που αγαπάει, χωρίς το σπουδαιότερο φίλο του 
και με χαμένη τη μεγάλη ευκαιρία για μια καλύτερη επαγγελμα
τική σταδιοδρομία.

Ο Περικλής Περδικάρης της Απόπειρας μένει επίσης χωρίς τις 
οικονομίες του, χωρίς τη γυναίκα που αγαπάει, χωρίς την επαγ
γελματική του θέση στην Αθήνα και χωρίς το προηγούμενο 
ηθικό βάθρο του εαυτού του.

Ο Πέτρος Παπαλουκάς του Γενναίου Τηλέμαχου χάνει το 
οικογενειακό του περιβάλλον, τη γυναίκα του, το φίλο του, την 
ερωμένη του και ουσιαστικά την πατρίδα του.

Ο Μένιος Κατσαντώνης της Αντιποιήσεως αρχής, αν και θα 
’λεγε κανείς πως δεν έχει τίποτε να χάσει, εντούτοις χάνει το νοι
κοκυριό του, το κομπολόι του, τον «μεγάλο» ξάδερφό του, το 
όνομά του και την υγεία του.

Ο Αλέξανδρος Καπάνταης της Φανταστικής περιπέτειας 
μένει στο τέλος χωρίς δεσμό με την οικογένειά του, χωρίς ερω
μένη, χωρίς αναγνώριση της λογοτεχνικής δόξας του και χωρίς 
υγεία.

Καθώς είναι φανερό, τα κεντρικά αφηγηματικά πρόσωπα του 
συγγραφέα, στη διάρκεια της μυθιστορηματικής σταδιοδρομίας 
τους, χάνουν τα σημαντικότερα κεκτημένα τους. Αν κρίνουμε με 
γνώμονα το γεγονός αυτό μπορούμε να χαρακτηρίσουμε, σωστά, 
την πορεία τους αρνητική. Πρόκειται εντούτοις για ένα χαρα-



κτηρισμό περιγραφικό που δεν καλύπτει την ποιοτική πλευρά 
του πράγματος ή τουλάχιστο δεν την επισημαίνει. Γιατί η αρνη
τική πορεία των δοσμένων αφηγηματικών προσώπων είναι προ
πάντων μια πορεία εσωτερικής δοκιμασίας.

Για όλα αυτά τα πρόσωπα υπάρχουν δυνάμει όρια δράσης. 
Όρια που δεν εξαρτιώνται από τη θέλησή τους, αλλά από τις 
εγγενείς δυνατότητές τους και από τις αντιστάσεις τις οποίες 
προβάλλει το περιβάλλον. Μιλώντας γενικά θα έλεγα πως τα 
σημεία που ισορροπούν οι δυνατότητες με τις αντιστάσεις του 
περιβάλλοντος μας δίνουν τα δυνάμει όρια του καθενός. Για ένα 
συνετό άνθρωπο αυτά τα όρια θα πρέπει να μένουν απαραβία
στα, επειδή η παραβίασή τους αποτελεί κάτι ανάλογο με την 
αρχαία «ύβριν». Εντούτοις τα κεντρικά αφηγηματικά πρόσωπα 
για τα οποία μιλώ κάνουν ακριβώς αυτό: δεν αποφεύγουν το 
μοιραίο «λάθος». Ο Παπαθανάσης μένει να πολεμήσει μέσα σε 
μια εχθρική περιοχή. Ο Γιαννόπουλος κλωτσάει την βιοπορι
στική καθημερινότητά του. Ο Σκαπίδης ξανοίγεται στο χιμαι
ρικό έρωτα της Ευγενίας. Το ίδιο και ο Περδικάρης με τη Φραγ- 
κίσκα. Ο Παπαλουκάς περιφρονεί την πατρική παντοδυναμία. 
Ο Κατσαντώνης υπολογίζει στην εύνοια του ξάδερφου του 
υπουργού μέσα από μια παλιά τους ξεπερασμένη σχέση. Ο 
Καπάνταης βασίζεται, για την επιτυχία μιας νόθας τιμητικής 
εκδήλωσης για τον εαυτό του, στη συνδρομή έντιμων σχετικά 
ανθρώπων. Το αποτέλεσμα είναι ότι σε όλες αυτές τις περιπτώ
σεις οι πρωταγωνιστές ατυχούν. Γεγονός που σημαίνει, μεταξύ 
άλλων, ότι χάνουν τις μέχρι τότε κεκτημένες σιγουριές τους. Κι 
επειδή οι κεκτημένες σιγουριές αποτελούν έναν αόριστο αλλ’ 
αισθητό προστατευτικό μανδύα, η απώλεια τους αφήνει αρκετά 
την εντύπωση ενός υπαρξιακού γυμνώματος. Από την άποψη 
αυτή η μυθιστορηματική πορεία του καθενός από τους παρα
πάνω πρωταγωνιστές παίρνει τη μορφή μιας σταδιακής απογύ
μνωσης. Την απογύμνωση αυτή, που δεν είναι παρά ένας τρόπος 
αυτογνωσίας, τη ζουν περισσότερο σαν μια κάποια προδοσία. 
Προδοσία που προκαλεί ωστόσο ριζική αλλαγή στην μέχρι τότε 
αντίληψή τους για τον εαυτό τους μέσα στον κόσμο. Χαρακτηρι
στική είναι πάνω σ’ αυτό η συζήτηση του Παπαθανάση της 
Πολιορκίας με το γιατρό Δερβένη. Ο Παπαθανάσης ρωτάει 
το γιατρό: «γίνεται ποτέ να νομίζεις πως δεν υπάρχεις;» Και 
στην παρατήρηση του γιατρού ότι παραλογίζεται ο Παπαθα
νάσης απαντάει πως «Όχι... όχι. Δε μπορώ να σου το δώσω να 
καταλάβεις... Ούτε και γω δεν ξέρω ακριβώς. Αλλά να, ο τοίχος, 
να πούμε, δεν είναι πια τοίχος... Ο παλαβός μπορεί να το βλέπει 
κατιτί αλλιώτικο -  ακόμα και σκάφη, ε, σα να πού με... Αλλά να 
πώς... πιάνεις τις πέτρες... ακουμπάς τα λιθάρια στο ντουβάρι, 
αλλά... αλλά ο τοίχος δε σου δείχνει σαν πρώτα για τοίχος... Ωχ, 
δεν τα καταφέρνω να στα εξηγήσω».25

Ο Παπαθανάσης, όπως φαίνεται από τη συζήτηση με το 
γιατρό που συνεχίζεται σε αρκετές σελίδες, αλλά και από τις 
ενέργειές του που ακολουθούν, δεν έχει πια τις προηγούμενες 
βεβαιότητές του. Δε νιώθει στερεό το έδαφος κάτω από τα πόδια 
του, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει να βλέπει τον κόσμο με άλλα μάτια. 
Στην ίδια περίπου θέση βρίσκονται κάποια στιγμή και τα άλλα 
κεντρικά αφηγηματικά πρόσωπα του συγγραφέα. Με τη δια
φορά ότι μερικά περνούν αυτή την κρίση την τελευταία ώρα της 
μυθιστορηματικής ζωής τους. Με συνέπεια να μην ολοκληρώ
νεται μέσα τους με την ίδια ενάργεια το γεγονός της αλλαγής. Ο 
Κατσαντώνης και ο Καπάνταης π.χ. μόλις στο τέλος της μυθι
στορηματικής τους ζωής φαίνεται να παίρνουν είδηση πως δεν 
υπάρχει τρόπος επιστροφής στις προηγούμενες σιγουριές τους. 
Αν δούμε όμως την πορεία των εφτά πρωταγωνιστών από τη 
μεριά του αναγνώστη, δηλαδή ειρωνικά, τότε η διαδρομή, από

τη κατάσταση με τις βεβαιότητες ως την ανατροπή της, παρου
σιάζεται πάντα ολοκληρωμένη.

Στην Πεζογραφία και γενικότερα στη λογοτεχνία υπάρχουν 
δυο τρόποι να δοθεί το γίγνεσθαι των προσώπων. Ο θετικός και 
ο αρνητικός. Με τον θετικό τα άτομα διαφοροποιούνται χωρίς 
καταστροφικές συνέπειες. Με τον αρνητικό η διαφοροποίηση 
συντελείται συχνά μέσα από μια διαδικασία εξοντωτική. Στη 
δεύτερη περίπτωση έχουμε συνήθως, αν και όχι πάντα, άτομα 
εγωκεντρικά χωρίς ισχυρές ηθικές αντιστάσεις. Τέτοιας κατηγο
ρίας άτομα είναι σχεδόν στο σύνολό τους οι κεντρικοί αφηγημα
τικοί ήρωες του Κοτζιά. Να σημειωθεί ότι από λογοτεχνική 
άποψη το ηθικό ποιόν των αφηγηματικών προσώπων δεν είναι 
διαπραγματεύσιμο. Για τη λογοτεχνία είναι μάλλον αδιάφορο 
αν ένας ήρωας παρουσιάζει θετικό ή αρνητικό ηθικό υπόβαθρο. 
Ό,τι έχει σημασία είναι η πειστική μετάβαση του κάθε ήρωα 
από την «άγνοια» στη «γνώση». Κάτι που βέβαια το ήξεραν πολύ 
καλά όσοι χρησιμοποίησαν στο παρελθόν αρνητικούς, ηθικά, 
ήρωες. Οι Αρχαίοι Τραγικοί λ.χ. ο Σέκσπηρ, ο Μολιέρος, ο 
Φλομπέρ, ο Ντοστογιέφσκη, ο Καμύ και τόσοι άλλοι.
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Επεξηγηματικά σχόλια 
ciTOv Ιαγουάρ© 

για τον ξένο αναγνώστη
Έπειτα από επτά μυθιστορήματα, παρουσιασμένα στο χρονικό 
διάστημα 1953-1985, ο Αλεξ. Κοτζιάς άρχισε να δημοσιεύει νου
βέλες, όπως ονομάζονται στην Ελλάδα τα αισθητά μικρότερης 
έκτασης και ολιγοπρόσωπα πεζογραφήματα. Δύο από αυτά 
έχουν ήδη εκδοθεί, ένα ακόμη αναμένεται, και έχει προγραμμα
τιστεί να ακολουθήσουν άλλα τέσσερα. Η αριθμητική αυτή σύμ
πτωση, επτά μυθιστορήματα και επτά νουβέλες, εκφράζει μια 
θεματική, σχετικά, εξάρτηση τηςπρώτηςνουβέλαςαπότοπρώτο 
μυθιστόρημα, της δεύτερης από το δεύτερο κ.ο.κ

Συγκεκριμένα, για να περιοριστούμε στο αντικείμενό μας. Ο 
Ιαγουάρος, η πρώτη νουβέλα που παρουσιάστηκε το 1987, σχε
τίζεται με το πρώτο μυθιστόρημα του συγγραφέα, την Πολιορ
κία, η οποία εκδόθηκε το 1953 και αναφερόταν στα γεγονότα του 
1944, τους τελευταίους μήνες της γερμανικής κατοχής. Το μυθι
στόρημα κυριαρχείται από αυτό ακριβώς το παρόν και ο χρόνος 
γραφής του συμπίπτει περίπου με την τέλεση των οριακών γεγο
νότων του 1944. Νατο δικαιολογήσω. Στο έργο αυτό έχομε περι
γραφές μιας ιδιότυπης συνθήκης πολέμου. Από τη μια πλευρά 
τις θηριωδίες των Ναζί και από την άλλη αυτούς που πολεμού
σαν τις αντιστασιακές δυνάμεις, τα Τάγματα Ασφαλείας, όπως 
αυτοονομάστηκαν, τα ελληνικά αστυνομικοστρατιωτικά σώ
ματα (που από σκοπιμότητα οι κατοχικές αρχές τροφοδοτούσαν 
τελικά ακόμη και με βαρύ οπλισμό) τα οποία συμμαχούσαν από 
υπολογισμό με τον εχθρό, και διακινδύνευαν τον χαρακτηρισμό 
του προδότη (στο όνομα του αντικομμουνισμού) και τον τίτλο 
του τρομοκράτη, καθώς, με τις βαρβαρότητές τους, συναγωνί
ζονταν τις μεθόδους της Γκεσταπό στις κατεχόμενες χώρες.

Με τη νουβέλα βρισκόμαστε πολύ αργότερα, το 1958, που εί
ναι και το παρόν της αφήγησης, όταν νέα γεγονότα, όχι λιγότερο 
οριακά, έχουν συμβεί. Τώρα όμως είμαστε σε κατάσταση ειρή
νης. Ωστόσο έχουν μεσολαβήσει, μια ένοπλη εξέγερση της Αρι
στερός τον Δεκέμβριο του ’44 (οι Γερμανοί έχουν αποσυρθεί τον 
Οκτώβριο του ’44) που καταστέλλεται από την κεντροδεξιά κυ
βέρνηση με την ουσιαστική βοήθεια του Αγγλικού στρατού και 
Αεροπορίας. Ακολουθεί μια ρευστή πολιτική περίοδος, τυπικά 
ομαλή αλλά ουσιαστικά με πολλές ανωμαλίες και αμέσως έπειτα 
αρχίζει ένας εμφύλιος πόλεμος, το 1947-1949, ανάμεσα στο νέο 
αντάρτικο (που καθοδηγείται από το Κομμουνιστικό Κόμμα) 
και την επίσημη κυβέρνηση η οποία ενισχύεται αρχικά από τους 
Άγγλους και έπειτα από τους Αμερικάνους με ισχυρό και βαρύ 

4 6  οπλισμό. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, εμφύλιες συγκρούσεις 
στην πραγματικότητα (Δεκέμβριος 1944 και 1947-1949) η Αρι
στερά ηττήθηκε στρατιωτικά, ενώ επικράτησαν πολιτικές δυνά-

του Αλέξανδρου Αργυρίου
μεις με ιδιαίτερα έντονη αντικομμουνιστική αντίληψη, οι οποίες 
και έθεσαν στο περιθώριθο τους πολίτες που είχαν λάβει μέρος 
όχι μόνο στον καθαρά κομμουνιστικό αγώνα του ’47-49 αλλά και 
στην κατοχική αντίσταση που είχε, αρχικά τουλάχιστον, εθνι- 
κοαπελευθερωτικό και όχι ταξικό χαρακτήρα, καθώς είχε διεξα- 
χθεί από μια ευρύτερη Αριστερά, της μορφής των Λαϊκών Με
τώπων της Γαλλίας και της Ισπανίας του Μεσοπολέμου.

Κάτω από το πολιτικό κλίμα του αποκλεισμού της Ελληνικής 
Αριστερός, δεν είναι χωρίς εξήγηση ότι, από την αμυντική της 
τοποθέτηση, δεν μπόρεσε να εκσυγχρονιστεί σε αυτά τα μεταπο
λεμικά χρόνια, και έμεινε καθηλωμένη στα ιδεολογικά πρότυπα 
του Μεσοπολέμου, αυτά που κεφαλαιοποιήθηκαν ως σταλινικά. 
Κάτι ανάλογο συνέβη και με τα αστικά κόμματα, στα οποία κυ
ριάρχησε η δεξιά πτέρυγα με το στυγνό και στείρο αντικομμουνι- 
σμό της, κατά τα πρότυπα της Μακαρθικής αμερικανικής πε
ριόδου. Και οι δυο πλευρές είχαν χωριστεί με αίμα από τις εκα
τέρωθεν αγριότητες, συνήθως παράλογες.

* * *
.

Αν στην Πολιορκία πρωταγωνιστούν άτομα εθνικώς ύποπτα και 
ηθικώς ένοχα, που αντιπροσωπεύουν την αντικομμουνιστική 
πτέρυγα στην πιο ειδεχθή μορφή της, τα άτομα που πρωταγωνι
στούν στον Ιαγονάρο είχαν συμμετάσχει, στην ίδια χρονική πε
ρίοδο, στην Αντίσταση κατά των Γερμανών, και ανήκαν στην 
Αριστερά, ειδικότερα δε, στην κομμουνιστική της τάση και τα
κτική. Ωστόσο ο εθελοντικός χαρακτήρας της συμμετοχής τους 
στον αγώνα κατά των κατακτητών, και η έλλειψη ιδιοτέλειας στο 
καθημερινό τους παιχνίδι με το θάνατο, έδινε στην πράξη τους 
ένα ηθικό περιεχόμενο και τους διαφοροποιούσε απέναντι των 
κυνικών και αμοραλιστών αντιπάλων τους.

Στο μυθιστόρημα έχομε τριτοπρόσωπη αφήγηση που αφήνει 
την εντύπωση στον αναγνώστη ότι τα γεγονότα εκτίθενται αντι
κειμενικά και σχετικά αξιόπιστα. Στον Ιαγονάρο έχομε αφή
γηση σε πρώτο πρόσωπο και φαίνεται να υπονομεύει την αντι
κειμενική εξιστόρηση, επειδή, τα γεγονότα και οι καταστάσεις 
αποδίδονται με την οπτική γωνία του εμπαθούς αφηγητή.

Νομίζω όμως ότι ο Αλέξανδρος Κοτζιάς στο έργο του αυτό, 
προκειμένου να αποδώσει τον συναισθηματικά φορτισμένο 
λόγο ενός ατόμου φανατισμένου ιδεολογικά και αντιφατικού σε 
σημείο ανεξήγητο, επέλεξε τη λύση: όλη η νουβέλα να αποτελεί 
ένα εσωτερικό μονόλογο, για να θυμηθούμετιςαντίστοιχεςπερι- 
πτώσεις στον Οδυσσέαχου Τζ. Τζόις, ή να ακολουθεί τη ροή της



συνείδησης, όπως προτίμησαν να το αποδώσουν οι Άγγλοιθεω- 
ρητικοί. Πράγματι στον Ιαγουάρο ο όρος «ροή της συνείδησης» 
δεν αποδίδει μόνο την τεχνική της γραφής του, αλλά, προπάν
των, και το είδος της. Για να γίνω πιο αναλυτικός: Η Δήμητρα, 
ηρωίδα/αφηγήτρια, που είναι και το κύριο πρόσωπο της νουβέ
λας, δεν αφηγείται πραγματικά προς τρίτους. Κάνει ακριβώς το 
αντίθετο. Όσα συνεχώς λέει μονολογώντας, δεν θα ήθελε να τα 
μάθουν οι άλλοι. Συνεπώς ο λόγος της δεν είναι πραγματικός λό
γος που εξυπακούεται ότι αποβλέπει σε μια επικοινωνία. Πρέπει 
να φανταστούμε ότι, κατά ένα υποθετικό τρόπο, έχομε μπροστά 
μας την απογραφή των σκέψεων και τις ραδιουργίες της Δήμη
τρας, ερήμην της. Και μιλώ για «υποθετικό τρόπο», διότι μέσα 
από το ίδιο το κείμενο, φαίνεται να απουσιάζει και ο συγγρα
φέας. Παρά την απουσία του όμως, χάρις σε αυτό το τέχνασμα, η 
υποκειμενικά καταρτισμένη αφήγηση/ροή της συνείδησης της 
Δήμητρας, επειδή δεν έχει λόγους να αποκρύπτει από τον εαυτό 
της ό,τι συμβαίνει γύρω της, αποβαίνει τελικά αντικειμενική 
στην περιγραφή αυτής της μάχηςτων συμφερόντων καιτων ιδεο
λογικών διαφορών. Γι’ αυτούς τους λόγους καταλήγει να φτάσει 
στον αναγνώστη, ενεργό αποδέκτη, η ατμόσφαιρα μιας εποχής 
και κάποιες από τις νοοτροπίες/αντιλήψεις που η εποχή αυτή 
εξέθρεψε.

* * *

Η νουβέλα έχει το συμβολικό τίτλο «Ιαγουάρος», το όνομα του 
γνωστού αρπακτικού θηρίου. Αλλά και το motto του βιβλίου, 
μια φράση από τον Ευαγγελιστή Λουκά: ότι συ% ειμί ώσπερ οι 
λοιποί των ανθρώπων, είναι φανερό ότι έχει μεταφορική έννοια. 
Φαντάζομαι, ο αναγνώστης του έργου θα συμφωνήσει πως δεν 
αυθαιρετώ υποστηρίζοντας ότι και τα δύο αυτά σημεία αναφέ- 
ρονται και χαρακτηρίζουν την αφηγήτρια Δήμητρα. Συμπλη
ρώνοντας και ερμηνεύοντας μπορεί να πει κανείς ότι η φράση 
του Λουκά μοιάζει να εκφέρεται από την ίδια που πιστεύει στις 
ικανότητές της και στην ιδιοφυή, μαθηματικά κατοχυρωμένη, 
κρίση της. Αντίθετα ο τίτλος μοιάζει να απονέμεται σε αυτήν από 
έναν ιδεατό κριτή/αναγνώστη, όταν διαπιστώνει την αρπακτι- 
κότητα και τη θηριωδία της.

Από τα τρία ενεργά πρόσωπα του Ιαγουάρου, τα δύο, η Δήμη
τρα και η γυναίκα του αδερφού της, η Φιλιώ, βρίσκονται συνε
χώς στο πρώτο επίπεδο. Το τρίτο, ο Ηλίας, άντρας της Δήμη
τρας, έχει επεισοδιακό ρόλο, ενώ τα δύο παιδιά της, τεσσάρων 
και τριών ετών, διακοσμούν απλώς την εικόνα. Ο δικηγόρος 
Δροσίνης, που αναφέρεται μερικές φορές, έχει παίξει ρόλο πριν 
από το χρόνο που διεξάγεται το έργο. Πληροφόρησε, με επι
στολή του προς τη Φιλιώ, ότι η Δήμητρα επιχειρεί να την αποξε
νώσει από τα περιουσιακά της στοιχεία. Αν συνεχισομε όμως 
ονομάζοντας και τα πρόσωπα των νεκρών που αναφέρονται στο 
έργο θα καταστρώναμε μια ομηρική Νέκυια. Οι ακατάσχετοι συ
νειρμοί της Δήμητρας μάς ανεβοκατεβάζουν στον Άδη, καθώς 
η συμβίωσή της, με νεκρούς και ζωντανούς, έχει μορφώσει τον 
ψυχικό βίο αυτής της αντιφατικής (μέσα στην προσωπικά κατο
χυρωμένη συνέπειά της) γυναίκας. Ωστόσο, από τους άλλους νε
κρούς πρέπει, κατ’ εξαίρεσιν, να αναφέρομε τον Φάνη, άντρα 
της Φιλιώς και αδερφό της Δήμητρας, φοιτητή της Αρχιτεκτονι
κής Σχολής της Αθήνας, που δόθηκε ολοκληρωτικά στον απε
λευθερωτικό αγώνα της Κατοχής, οργανώθηκε στο Κομμουνι
στικό Κόμμα, χάρις στη δραστηριότητά του ανέβηκε στην ιεραρ
χία του κόμματος, και έπειτα, στον εμφύλιο πόλεμο ’47-49, βγήκε 
στο βουνό, πολέμησε ως αντάρτης του λεγόμενου «Δημοκρατι

κού Στρατού», πιάστηκε αιχμάλωτος, καταδικάστηκε από το 
στρατοδικείο εις θάνατον και το Πάσχα του ’48 εκτελέστηκε σε 
μια χαράδρα της Αίγινας (νησί κοντά στην Αττική) όπου υπήρ
χαν φυλακές. Ήταν 29 ετών. Για τη συνείδηση της Δήμητρας, 
αυτός ο αδερφός της ήταν το υπόδειγμα του επαναστάτη. Ένας 
πιστός, άγιος και αδιάφθορος, που δεν μπορεί να τον θίξει καμιά 
υπόνοια για ηθικά επίμεμπτες πράξεις, ακόμη και όσες είναι 
αναγκαίες για τη διεκπεραίωση του αγώνα. Αντίθετα, από την 
πλευρά της Φιλιώς, της γυναίκας του, κατά τη σύγκρουσή της με 
τη Δήμητρα, η οποία την κατηγορεί για δειλία, προκύπτει ένας 
διαφορετικός Φάνης, φανατικός, αδίστακτος, και απάνθρω
πος.

Ωστόσο, όλο το έργο δεν είναι παρά μια ιστορία διαδοχικών 
αντιπαραθέσεων, που η πυκνότητα του χρόνου, στον οποίο συμ
βαίνουν, τα μεγιστοποιεί. Πράγματι η εξιστόρηση διαρκεί από 
το απόγευμα μιας μέρας του 1958 έως τα ξημερώματα της επομέ
νης: λιγότερο από δώδεκα ώρες. Όμως, σε δεύτερο στρώμα, 
βρίσκονται τα δεκατέσσερα χρόνια που χωρίζουν το 1958 από το 
1944, περίοδος επίσης πυκνή από γεγονότα που καθόριζαν ζωές 
και συνειδήσεις. Το ότι μέσα σε αυτή τη διαδρομή των ετών η Φι- 
λιώ βγαίνει διαφοροποιημένη, ενώ η Δήμητρα παραμένει αναλ
λοίωτη, είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων, αλλά, για τις 
ανάγκες μας, δεν χρειάζεται να μας αποσχολήσει το πρόβ λημα. 
Σημασία έχει ότι η κάθε, από αυτές, περίπτωση αντιπροσωπεύει 
και μια στάση ζωής/αντίληψης, πάντως όχι ακλόνητης και όχι 
χωρίς αντιφάσεις.

* * *

Ας δούμε τώρα με τι όρους έχει στοιχειοθετηθεί η αντιπαράθεση 
των δύο γυναικών. Αρχικά στον /αγουάροπροβάλλεται το οικο
νομικό θέμα και για το λόγο αυτό πραγματοποιείται η συνάν
τηση των δύο γυναικών που έχουν να ιδωθούν δέκα χρόνια. Η 
Φιλιώ έφυγε από την Ελλάδα αηδιασμένη το 1948, κατά τον Εμ
φύλιο, και εγκαταστάθηκε στην Αμερική, παίρνοντας μαζί και 
το μικρό τότε παιδί της. Δεν γράφει και δεν επικοινωνεί με κανέ
να. Η κουνιάδα της Δήμητρα, πιστεύοντας και ελπίζοντας ότι 
δεν ενδιαφέρεται, επιχειρεί να επωφεληθεί από την απουσία της 
και να την αποξενώσει από την περιουσία του πεθαμένου άντρα 
της, σκαρώνοντας μια πλαστή διαθήκη της μάνας τους Μαρου- 
σώς. Η αντιπάθεια των δυο γυναικών είναι αμοιβαία. Η σαραν- 
τάρα («κοντοστού μπα») Δή μήτρα βλέπει με ζήλια την τριαντάρα 
όμορφη ψηλή και με χυτές γάμπες Φιλιώ, που έμπασε στο σπίτι 
τους ο αδερφός της, και στάθηκε ανάξιά του. Τον εγκατέλειψε 
στη φυλακή και έφυγε με το μωρό τους στην Αμερική, τη «φωλιά 
του καπιταλισμού». Την παντρεύτηκε ο αδερφός της, ο Φάνης, 
αποκλειστικά για να λύσει το σεξουαλικό του, και μόνο επειδή 
τον πίεζε η οργάνωση να νομιμοποιήσει τις σχέσεις τους, σύμ
φωνα με τις «αρχές» που επικρατούσαν, τότε, στην Αριστερά: 
συμμόρφωση με την παράδοση και τα θέσμια.

Για τη Δήμητρα πάντοτε, αντίθετα από την οικογένειά της, 
τους ονομαστούς Καλλιμανόπουλους, πατέρα της και τα αδέρ
φια του, η Φ ιλιώ δεν ήταν παρά η κόρη του γείτονά τους Πετρίδη, 
ενός ψιλικατζή που πουλούσε τετράδια ιχνογραφίας και καρα
μέλες, αλλά και που σύχναζαν στο μαγαζί του διάφορα ύποπτα 
υποκείμενα. Από την άλλη πλευρά η Φιλιώ περιφρονεί την ξιπα
σμένη Δήμητρα, που μαζί με τη μάνα της, τη γριάΜαρουσώ, δύο 
«στρίγκλες», της έκαναν το βίο αβίωτο όταν ο αδερφός/γιος την 47 
οδήγησε τιμητικά στο σπίτι («σας έφερα μια Παριζιάνα»).



Πράγματι, αυτός ο αδερφός της Δήμητρας και άντρας της Φι- 
λιώς, ο Φάνης, υπήρξε το μήλον της έριδος. Το γεγονός της ανό
δου του στην κομμουνιστική ιεραρχία τον ανεβάζει στην εκτί
μηση της Δήμητρας, και μετά τον τουφεκισμό του, το 1948, τον 
καθιστά ιερό πρόσωπο: έναν άγιο. Η Φιλιώ είχε και αυτή τον 
άγιό της. Τον ετεροθαλή αδερφό της, τον Θάνο, ένα ωραίο παιδί 
με ξανθά μαλλιά, που αναμείχθηκε νωρίς στην Αντίσταση και 
που ο πατέρας της και πατριός του, για οικονομικούς λόγους, 
τον κατέδωσε στην Γκεστάπο και τον εκτέλεσαν στα πρώτα χρό
νια της Κατοχής. Ίσως αυτός ήταν ο πιο σοβαρός λόγος, που για 
να πάρει την εκδίκησή του η Φιλιώ εντάχθηκε στην Αντίσταση, 
υποτάχθηκε, αρχικά, στον αρραβωνιαστικό της, και έκανε ό,τι 
εκείνος της ζήτησε.

* * *

Ας ακολουθήσομε όμως τη σειρά της αφήγησης, που αρχίζει με 
τη συνάντηση, στο αεροδρόμιο της Αθήνας, των δύο γυναικών, 
έπειτα από τα δέκα αυτά χρόνια. Η Φιλιώ έρχεται από τη Βο- 
στώνη, ενώ έχει ορκιστεί ότι δεν θα ξαναπατήσει στην Ελλάδα, 
γιατί οι οικονομικές της συνθήκες που ζει δεν είναι καλές και δεν 
θέλει να χάσει το δικό της μερίδιο και του παιδιού της από την πε
ριουσία του άντρα της. Η Δήμητρα, που την υποδέχεται με το 
προσωπείο της καλωσυνάτης κουνιάδας, την πιέζει φιλικά για 
να την φέρει στον σπίτι ώστε, μέσα στο οικείο περιβάλλον, να πε- 
τύχει ένα καλό συμβιβασμό. Ωστόσο, τελικά το σπίτι λειτουργεί 
ως μπούμερανκ, καθώς ξυπνάνε όλες οι εφιαλτικές μνήμες της 
Φιλιώς που απωθούσε συνεπώς από τότε. Με το γύρο της, πρώτα 
μέσα στο σπίτι, ύστερα στον κήπο, όπου κρυβόταν και συναν
τιόταν με τον παράνομο Φάνη, και έπειτα οι βόλτες της στους 

ν δρόμους και τα στενά σοκάκια της γειτονιάς, της φέρνουν πίσω 
όλες τις εικόνες που προσπαθούσε να σβήσει από τη συνείδησή 
της. Και ενώ η Φιλιώ ζει ένα δράμα σε αυτό το μεσονύχτιο περ
πάτημά της, η Δήμητρα που την ακολουθεί δεν παίρνει χαμπάρι 
(δεν αντιλαμβάνεται γιατί γίνεται και τι σημαίνει). Το μυαλό της 
δουλεύει με τα στερότυπα. Γι’ αυτήν όλα τα προβλήματα έχουν 
τη λύση τους που είναι απλή και στην απλότητά της υποχρεωτι
κή, σαν μαθηματική εξίσωση, με ξεχασμένα όμως τα αρχικά 
αξιώματα, όσα καθόριζαν τους όρους της λογικής.

Για τη Δήμητρα η Φιλιώ είναι μπεκρού επειδή ζει σαν Αμερι- 
κάνα. (Απόδειξη ότι ήπιε μονορούφι το κονιάκ που την κέρασε 
στο Αεροδρόμιο). Είναι τοξικομανής όπως όλοι οι Αμερικάνοι. 
(Απόδειξη ότι παίρνει χάπια όλη την ώρα). Έ χει πορνικές συ
νήθειες. (Αφού καπνίζει μπροστά σε κόσμο). Είναι πια εντελώς 
ξένη. Αλλοιώθηκε η προφορά της και αμερικανοποίησε το 
όνομα του παιδιού της. Είναι πλούσια, αφού ζει στη χώρα του 
προηγμένου καπιταλισμού και άρα δεν έχει πραγματική ανάγκη 
από την «πατρική μας περιουσία», ενώ την έχουν ανάγκη τα «δυο 
μικρά μας κορίτσια».

Έ χει κι αυτό, μπορεί να πεις, τη λογική του, έστω και έτσι σχη
ματικά που την παρουσίασα. Η ίδια μέσα στα κλειστό λογικό της 
σύστημα, τις κάποιες καλλιτεχνικές της ροπές (προπολεμικά 
σπούδαζε στο Ωδείο), υπερασπίζεται τις θέσεις της που αυτοϋ- 
ποβάλλεται ότι έχουν αντικειμενικό κύρος.

Εξάλλου, πέρα από την ιδιοτέλειά της στο οικονομικό πεδίο, 
στα ιδεολογικά στάθηκε απολύτως ανιδιοτελής. Ά ντεξε τα βα
σανιστήρια που εφάρμοσε επάνω της ο αστυνόμος Καμποχόλης 

4 8  (Χης έβγαλε τα νύχια) και τελικά κατέληξε κατηγορούμενη σε μια 
από τις μεγάλες δίκες του Εμφυλίου πολέμου. Παρά τον κίνδυνο 
να καταδικαστεί εις θάνατον, αρνήθηκενα αποκηρύξειτις ιδέες
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της, έμεινε φυλακή τέσσερα χρόνια, αποφυλακίστηκε, όταν 
έγινε νέα δίκη μετά τη λήξη του πολέμου, και έμεινε αδιόριστη 
λόγω κοινωνικών φρονημάτων. Εργάζεται σε ιδιωτικό φροντι
στήριο διδάσκοντας μαθηματικά, χάρις στο πανεπιστημιακό 
δίπλωμα που είχε πάρει.

Μέσα σε αυτή την ιδεολογική της συνέπεια άνήκει και το ότι 
παντρεύτηκε τον Ηλία, που είχε πολεμήσει και τραυ ματιστεί στις 
μάχες της Αθήνας τον Δεκέμβριο του ’44, και είχε αρνηθεί κι αυ
τός, στην ίδια δίκη, να αποκηρύξει τις ιδέες του. Στο ίδιο σκε
πτικό εντάσσεται και η άρνησή τηςνα παραδεχθεί ότιήταν δυνα
τόν ο αδερφός της, ο ήρωας και ίνδαλμά της, να δολοφόνησε ένα 
συνοικιακό χαφιέ, από τα εξέχοντα μέλη της κατοχικής τρομο
κρατικής ομάδας του Παπαθανάση, τον Σαράντη. Κατά την αν
τίληψή της ένα απλό μέλος της οργάνωσης μπορούσε να σκοτώ
σει έναν προδότη, για ένα στέλεχος όμως αυτό ήταν αδιανόητο. 
Εάν καταφανώς πάσχει εδώ ακόμη και η δική της λογική, ίσως 
πρέπει να υποθέσομε ότι στο σημείο αυτό έχει λειτουργήσει ασυ
νείδητα ο ηθικός νόμος που θα έλεγε ο Καντ. Δεν ήθελε τον 
αδερφό της ένα βρώμικο δολοφόνο. Αν μπορούσε να το πιστέ
ψει, θα γκρεμιζόταν μέσα της όλο το πλαστό οικοδόμημά της που 
είχε με φρόνηση κατασκευάσει για το μεγαλείο της επαναστατι
κής ιδέας. Από την άλλη όμα)ς πλευρά όσο αμείλικτα εφαρμόζει 
τον κανόνα του «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» και όσο ακόμη και ο 
πιο στενός της περίγυρος, ιδεολογικά αρνείται να την παρακο
λουθήσει, αισθάνεται ότι έχει μείνει μόνη, και στην απόγνωσή 
της θεωρεί όλους τους άλλους προδότες. Για να έρθομε στη μυθι
στορηματική γλώσσα, ο συγγραφέας Αλέξανδρος Κοτζιάς πέ
τυχε να μας δώσει ένα πρόσωπο τραγικό στην αντιφατικότητά 
του, θετικό και αρνητικό ταυτόχρονα.

Σε άλλη κατηγορία εντάσσεται ο χαρακτήρας της Φιλιώς. Έ 
χει περάσει στην Αντίσταση μετά την εκτέλεση από την Γκεστάπο 
του ετεροθαλούς αδερφού της, και αφοσιώθηκε στην υπόθεση 
του απελευθερωτικού αγώνα πιστεύοντας στη δικαιοσύνη που 
ευαγγελιζόταν η οργάνωση, αλλά τελικά έφτασε να παίξει το 
βρώμικο παιχνίδι που της ανέθεσε ο Φάνης. Τότε όμως και επη
ρεασμένη από τη συμπεριφορά του χαφιέ/τρομοκράτη, που ενώ 
αναγνώρισε τους εκτελεστές του, δηλαδή τον αυτουργό Φάνη 
και την ίδια ως σύνεργό, και θανάσιμα τραυματισμένος αρνή- 
θηκε να τους κατονομάσει, άρχισε να αμφιβάλλει κατά πόσον οι 
καλοί βρίσκονταν από τη δική της μεριά και οι κακοί από την αν
τίπαλη. Έτσι στη συνείδησή της, η δολοφονία ενός «προδότη 
που δεν πρόδωσε» φάνηκε αδικαίωτη. Και για να εξιλεωθεί πα
ραστέκεται στην ετοιμοθάνατη μάνα τού Σαράντη.

Και όταν στον Εμφύλιο πόλεμο, τρέχει με το μωρό στην αγκα
λιά να συναντήσει τον άντρα της, που την είχε εγκαταλείψει για 
να πάει Αντάρτης, τραυματισμένο και αιχμάλωτο, για να μιλή
σουν και να δει τι θ’ απογίνουν, διαπιστώνει με απόγνωση τον 
ιδεολογικό του φανατισμό. Τότε τρομάζει με την ιδέα ότι μέσα 
σετέτοιο κλίμα μισαλλοδοξίας, που επικρατεί στον τόπο, μπορεί 
να ανατραφεί και να εξομοιωθεί το παιδί της. Και φεύγει, όχι 
από δειλία που της καταλογίζει η κουνιάδα της, αλλά από τρόμο 
και αηδία. Και για να ξεχάσει στον ξένο τόπο. Όμως οι αϋπνίες 
που τη βασανίζουν, φανερώνουν ότι ο ψυχισμός της έχει βλαφτεί 
για τα καλά. Και οι ανοιχτοί λογαριασμοί της, με τη σκοτεινή 
εποχή των εμφυλίων συγκρούσεων, ξανανοίγουν, όταν έρχεται 
σε επαφή με πρόσωπα και πράγματα την παρούσα στιγμή. Το 
ξύπνημα είναι οδυνηρό, καθώς η αίσθηση της παγίδευσής της 
αφαιρεί το νόημα ακόμη και της όποιας μετάνοιας. Κανείς δεν 
αθωώνεται.

* * *

Πέρα από τη θεματολογία και τη χαρακτηρολογία με τις οποίες 
στήθηκε πειστικά η ατμόσφαιρα μιας εποχής «σε σύγχυση», και 
δόθηκαν με επάρκεια τα διακριτικά των κυρίων προσώπων, 
μέσα από τη στυφή γεύση της συμπεριφοράς τους, ο Αλέξανδρος 
Κοτζιάς, ένας κατ’ εξοχήν πολιτικός συγγραφέας, όμως πολι
τικά και ιδεολογικά ανέντακτος, και στο πεζογράφημά του αυτό 
(όπως και σε όλο το άλλο έργο του) έπαιξε φαινομενικά το ρόλο 
ενός απλού θεατή που κράτησε διακριτικά την ουδετερότητά 
του, με αποτέλεσμα όλοι οι όροι του παιχνιδιού να τεθούν σε δια
πραγμάτευση. Βεβαίως, θα σκεφθεί κανείς ότι σε όλα τα παιχνί
δια τα χαρτιά είναι σημαδεμένα. Ωστόσο με όσα σημείωσα ή 
υπαινίχθηκα προηγουμένως, προσπάθησα να δείξω ότι οιήρωες 
του έργου παρουσιάζονται να έχουν περισσότερες από μία όψεις 
και ότι όλοι, σε ποσοστά που ποικίλουν, μετέχουν και της αλή
θειας και της πλάνης. Έτσι ώστε να μην είναι φορείς ιδεών και 
ιδεολογημάτων αλλά ταπεινοί (παρά την κατηγορηματικότητα 
με την οποία εκφράζονται) αχθοφόροι φορτίων της ζωής. Με συ
νέπεια η αυτονόμησή τους αυτή να αποβαίνει στοιχείο κατοχυ
ρωμένο αντικειμενικά.

Αλλά για να τελειώσω τα επεξηγηματικά αυτά σχόλια, χρή
σιμα ίσως για ένα ξένο αναγνωστικό κοινό, ο χρόνος είναι καθο
ριστικός πράγοντας στη διαμόρφωση και τη λειτουργία του Ια- 
γουάρου. Κατά πρώτον: ο παρών χρόνος της συνειρμικής αφή- 
γησηςπου είναιτο 1958,τροφοδοτείται μετουςδύοπαρελθόντες 
χρόνους του, 1944 (Κατοχή) και 1948 (Εμφύλιος), με τρόπο που 
το παρελθόν επεμβαίνει στο παρόν. Δεύτερον: η συνολική ει
κόνα σχηματίζεται σαν ένα παζλ με τα τεμάχια της συγκεκριμέ
νης αυτής ιστορίας, που έρχονται να προστεθούν τυχαία μέσα 
από τη ροή του λόγου και των διαλόγων σύμφωνα με τις ανάγκες 
που παρουσιάζονται κατά τις αντιδικίες των ηρωίδων.

Και τελευταίο αλλά όχι έσχατο. Ο χρόνος παίζεται και μέσα 
στην προοπτική που παρέχει μετοναεπαναξιολογείτοπερελθόν 
και να διαφοροποιεί τα μεγέθη του με την ύστερη γνώση, αυτή τη 
δικλείδα ασφαλείας από την οποία περνάνε τα φαινόμενα όπως 
τα συγκράτησαν οι συνειδήσεις, έτοιμα να γίνουν «Ιστορία» με 
την υποτιθέμενη οριστική κρίση της.

Και για να γίνουμε πονηροί και καχύποπτοι. Εκτός από τους 
τρεις χρόνους 1944, 1948 και 1958 υπάρχει και ένας τέταρτος 
χρόνος ο χρόνος της γραφής του έργου (1987, λίγο πριν) που 
ανήκει στον συγγραφέα Αλέξανδρο Κοτζιά, προνόμιο μιας πεί
ρας ζωής, η οποία μεταφέρεται σ’ εμάς ως συγγραφική πείρα, 
σφραγισμένη από ένα απαρηγόρητο αίσθημα.

Αν έπρεπε (ως βάρβαροι που αφαιρούν από το καλλιτεχνικό 
έργο την πολυσημασία και αμφισημία του) να συνοψίσομε το 
«μήνυμα» που λένε του Ιαγουάρου, θα ήταν ότι σε έσχατη ανά
λυση όλοι οι άνθρωποι είναι αθώοι και ένοχοι κατά τις φάσεις 
της ζωής τους, θύματα και θύτες από σύμπτωση, ενώ ο κύριος 
ένοχος είναι η εκάστοτε εποχή με τους τυχαίους τρόπους που 
αναπτύσσεται. Και μια κορυφαία και οριακή εποχή υπήρξε η 
εποχή του Β Παγκοσμίου Πολέμου με τη θηριωδία που νομιμο
ποίησε και τα αδιέξοδα που προετοίμαζε.

Το κείμενο αυτό δόθηκε για να συνοδεύσει τη γερμανική μετάφραση του 
Ιαγουάρου από τον Hans Eideneier που εκδόθηκε το 1991 στη σειρά Ro- , Q 
miosini, με σκοπό να κατατοπίσει τον ξένο αναγνώστη και αυτή την 
ανάγκη θέλησα να ικανοποιήσω, δεδομένης της ελληνικής ιδιομορφίας 
των πολεμικών και μεταπολεμικών εξελίξεων.



Η Μηχανή τον Αλέξ. Κοτζιά 
και ο δούρειος ίππος

ι

ν

Ο μυθικός κόσμος του Αλέξ. Κοτζιά είναι 
ανοίκειος, σκοτεινός, σκληρός, υποταγ
μένος στους μηχανισμούς των ενστίκτων. 
Οι χαρακτήρες του προκαλούν συναισθη
ματική αποστροφή στον αναγνώστη με τις 
μανίες τους, την ωμότητα των εκδηλώσεών 
τους, τη στατικότητα, τη συναισθηματική 
νέκρα και την απουσία οποιουδήποτε 
οράματος αυθεντικής ζωής. Ο κόσμος αυ
τός απεικονίζεται με εσωτερική εστίαση, 
είναι δηλαδή προϊόν της συνείδησης των 
χαρακτήρων του. Και εδώ πρέπει να εξαρ
θεί η συνέπεια του λογοτέχνη του μαθημέ
νου στις συμβάσεις της προωθημένης ρεα
λιστικής αφήγησης.

Η πραγματικότητα λοιπόν παρουσιάζε
ται ως βούληση και παράσταση των μυθι
στορηματικών του προσώπων. Αξιοπαρα
τήρητο όμως είναι το γεγονός ότι στα μυθι
στορήματα του Αλέξ. Κοτζιά επανέρχον
ται με διάφορες παραλλαγές πρόσωπα, 
σταθερά προσανατολισμένα στη μέριμνα 
των παθών τους, την αθλιότητα, τον παρα- 
λογισμό. Το ιδιαίτερο στίγμα της πεζογρα
φίας του είναι το αχμηρό ψυχικό τοπίο. Σ’ 
αυτό εντοπίζει την έρευνά του. Αυτή η 
πολύ απαιτητική μυθιστοριογραφία αναγ
κάζει και τον αναγνώστη να εμπλακεί σε 
μια αναγνωστική περιπέτεια. Να ερμη
νεύσει δηλαδή, με τη λανθάνουσα χειρα
γώγηση του συγγραφέα, τη συμπεριφορά 
των προσώπων διεισδύοντας στο σκοτεινό 
πεδίο των ψυχολογικών μηχανισμών, που 
τους δημιουργούν οι εξωτερικές συνθήκες 
και τα οικεία πάθη. Πού αλλού άλλωστε 
μπορεί να βρίσκεται η απόλαυση παρό
μοιων κειμένων;

Η Μηχανή είναι η δομική ιδέα-ύλη με 
την οποία ο Αλέξ. Κοτζιάς έχτισε μια από 
τις τεχνικότερες νουβέλες του. Στον όρο 
λανθάνουν σε επίπεδο συνεκδοχικό πολλές 
σημασίες — ακόμη και η σημασία της συγ
κεκριμένης λογοτεχνικής κατασκευής. Για 

5 0  χον αναγνώστη είναι μια πλεκτάνη, ένα εί
δος δούρειου ίππου. Η μηχανή λοιπόν εμ
πλέκεται στο περιεχόμενο και στη μορφή,

στη διήκουσα ιδέα και στην τεχνική. Τα 
πρόσωπα αναπτύσσουν και τους δικούς 
τους μηχανισμούς, αλλά και συνεργούν ως 
εξαρτήματα μηχανής για την εξυπηρέτηση 
συγκεκριμένων σχεδίων, στόχων και επι
διώξεων.

Η ιδέα της μηχανής συλλαμβάνεται στη 
σκέ\[)η του βασικού προσώπου σε ένα 
προαφηγηματικό επίπεδο, τριάντα περί
που χρόνια πριν από την έναρξη της αφη
γηματικής σκηνής· η λειτουργία της απει
κονίζεται σε επίπεδο αφηγηματικό και η 
διάλυσή της -η  καταστροφή— στην τελική 
σκηνή. Τα πρόσωπα που συνιστούν τα 
εξαρτήματά της, προϊόντα συγκεκριμένων 
ιστορικών, πολιτιστικών, κοινωνικών 
συνθηκών και προσωπικών βιωμάτων, δε 
συντονίζονται τελικά στους ρυθμούς της 
απάνθρωπης συμβιωτικής σκοπιμότητας 
με συνέπεια να θριαμβεύσει ο έλεοςκαι να 
αποκαλυφθεί ακόμη και μέσα στο παρά
λογο και την αθλιότητα το άλλο ανθρώπινο 
πρόσωπο με τις μυστικές καταβολές.

Τα πάντα λοιπόν μηχανές. Γιατο βασικό 
πρόσωπο, τον Κώστα, ένα παρασιτικό μι- 
κροαπατεώνα, μηχανή είναι ένας modus vi- 
vendi που εξασφαλίζει στους ευφυείς 
-τους αρχιμηχανικούς- άκοπη άνεση, 
καλοπέραση και απολαύσεις. Γ ια την οικο- 
γένειά του, κατά την εκτίμηση του ίδιου, 
είναι μια παγίδα, για να τον αναγκάσει να 
επιστρέφει στους κόλπους της. Η επι
στροφή του είναι ζωτικής σημασίας για το

Του Γ. Δ. Παγανού

γάμο της κόρης του. Για το συγγραφέα εί
ναι μια καλοστημένη ίντριγκα, για να πα
ρασύρει τον αναγνώστη σε μια δημιουρ
γική ανάγνωση, που θα ξεδιαλύνει αρκετά 
μπλεγμένες καταστάσεις, φαινόμενα και 
συμπεριφορές και θα αναζητήσει το λαν- 
θάνον νόημα. Γιατί πράγματι η δράση, οι 
σκέψεις και τα λόγια των προσώπων πα
ρουσιάζουν αντιτιθέμενες εκδοχές στην 
ερμηνεία των ίδιων φαινομένων και συμ
περιφορών.

Η αφήγηση κατανέμεται σε σκηνές: στο 
ερείπιο της οδού Κεραμεικού όπου ζει μό
νος του ο Κώστας, στους γύρω δρόμους, 
στα παρασκήνια του Εθνικού και στα κα
φενεία. Ο τόπος είναι αυστηρά περιορι
σμένος γύρω από το Εθνικό θέατρο, όπου ο 
Κώστας υποδύεται στην Τρισεύγενη του 
Παλαμά το ρόλο ενός βουβού, σχεδόν 
ηλίθιου προσώπου. Η περιοχή του Μετα
ξουργείου είναι το οικείο μυθιστορημα
τικό τοπίο του Αλέξ. Κοτζιά. Ο μυθικός 
χρόνος της νουβέλας διαρκεί μόλις μια μέ
ρα, που συμπίπτει με την ονομαστική 
γιορτή και τα γενέθλια του Κώστα: από το 
πρωί ως το βράδυ της ημέρας του Αγίου 
Κωνσταντίνου. Η τριπλή ενότητα χώρου, 
χρόνου και μύθου, που περιχαρακώνει την 
αφηγηματική ύλη, επιβάλλει αυστηρούς 
κανόνες στην έκθεσή της, τεχνικές δηλαδή 
θεατρικές.

Στο συγκεκριμένο αυτό χώρο συνυπάρ
χουν χωρίς ενότητα το παλιό και το και
νούριο, τα φαντάσματα του παρελθόντος, 
ο κόσμος που φεύγει και οι νεότεροι που 
τους διαδέχονται. Παρελθόν και παρόν 
συναντιούνται σε μια σκηνογραφία του 
χρόνου και λειτουργούν ως αφορμές ανα
μνήσεων και συνειρμών. Εδώ κινείται ο μι- 
κρόκοσμος της Μηχανής, κλειστός, συμ
παγής και περιθωριοποιημένος, υποβλε
πόμενος και ανελέητος. Προπάντων στε
ρημένος από τη Χάρη της τρυφερότητας 
και της ομορφιάς.

Τα πρόσωπα του μύθου ανήκουν σε πα- 
λιότερες και νεότερες γενιές: ο Κώστας και



τα παιδιά του ο Σωτηράκης και η Μαρού- 
λα, που αρνείται να τα αναγνωρίσει ως 
γνήσια τέκνα του * η γυναίκα του η Φανή, η 
οποία, ενώ δεν εμφανίζεται σε αφηγημα
τικό επίπεδο, είναι πανταχού παρούσα, 
αφού αυτή κινεί τα νήματα του μύθου. 
Ακόμη είναι η παπαδιά, ο παπάς, ο για
τρός, οικογενειακός φίλος και εραστής της 
Μάρθας -  το ιψενικό τρίγωνο. Επίσης ένα 
τρομερό παιδί της γειτονιάς με ακροβατι
κές ικανότητες, ο Λάκης ή Ράμπο. Αυτός 
σαν άλλος πανόπτης Άργος βλέπει από τα 
κεραμίδια και τις μάντρες ό,τι συμβαίνει 
στη γειτονιά και ξεσκεπάζει τις ανομίες 
του μικρόκοσμου : μοιχείες, κλοπές, βδελυ- 
ρές πράξεις.

Στην αρχική σκηνή ανάμεσα στην παπα
διά και τον Κώστα αρχίζει η περιπέτεια με 
κωμικά επεισόδια. Ο Κώστας βρίσκεται σε 
οριακή φάση τηςηλικίας* στα πενήντα του. 
Εσωστρεφής, μέθυσος, αποτυχημένος στα 
σχέδιά του για τη μηχανή, μισεί τη γυναίκα 
του που της καταλογίζει απιστία και σκλη
ρότητα, απεχθάνεται την παπαδιά για τις 
σχέσεις της με το γιατρό και κατηγορεί συλ
λήβδην όλες τις γυναίκεςγιαανηθικότητα. 
Ορέγεται ωστόσο την Έλενα, την όμορφη 
πρωταγωνίστρια της Τρισεύγενης, και 
εξακολουθεί να σχεδιάζει σήμερα τη μη
χανή του πουλώντας μια έγχρωμη τηλεό
ραση που έχει στην κατοχή του ως κλεπτα
ποδόχος. Δεν έχει άλλη επαφή με το περι
βάλλον. Τα σχέδιά του τρέφουν τις φαντα
σιώσεις του, που τις εκφράζει μέσα από ένα 
παραληρικό μονόλογο, πολυφωνικό και 
ρυθμικό, με εντάσεις και κορυφώσεις.

Η μιμόγλωσσατου Αλέξ. Κοτζιά εγγρά- 
φεται στα επιτεύγματά του. Είναι εντυπω
σιακή η αίσθηση της γλωσσικής ποικιλίας, 
όπως φαίνεται στη μελετημένη και εύστοχη 
χρήση ιδιαίτερου γλωσσικού ύφους, ώστε 
να ανταποκρίνεται στη γλώσσα της κοινω
νικής ή πολιτισμικής ομάδας, καθώς και 
της ηλικιακής βαθμίδας, όπου ανήκει κάθε 
πρόσωπο. Το ύφος του Κώστα π.χ. έχει τα 
χαρακτηριστικά μιας παλιομοδίτικης αρ- 
γκώ με λειψό λεξιλόγιο, κοφτές εκφράσεις 
και κλισαρισμένα στερεότυπα. Η ομιλία 
της παπαδιάς είναι ένας λήρος εξωστρεφής 
με συντακτική συνοχή και στίξη αλλά και 
χρωματισμένη από θρησκευτικές και λό
γιες εκφράσεις. Ανάλογο με την ιδιότητά 
του είναι και το ύφος του γιατρού. Χαρα
κτηριστικά του είναι η ακριβολογία, το 
£ξειδικευμένο λεξιλόγιο και η αυστηρή λο
γική οργάνωση και ορολογία.

Στο μονόλογο του Κώστα κεντρικό ση
μείο αναφοράς είναι η μύησή του πριν από 
τριάντα χρόνια στα μυστικά της μηχανής 
από το διδάχο του τον αρχιμηχανικό Ά γ
γελο σ’ ένα υπόστεγο του Ελληνικού. Αυτό

Με τη γυναίκα του Ελένη, Σκαμιά Μυτιλήνης 1973.

είναι και το λάιτ μοτίβ του μονολόγου του,
/

που τον απευθύνει σε ένα δήθεν ακροατή -  
το βρέφος της παπαδιάς! Αντιγράφω ένα 
μικρό δείγμα:

«... το πρώτιστον η μαλαγανιά μου λέει 
αν δεν ήταν ο έρως μου λέει πονεμένος 
μου πασάρει το μπουκάλι αγόρι λέει 
ρούφα μια στάλα είσαι μουσκίδι θα 
πουντιάσεις ούτε αληθινός πατέρας 
μου ναήτανε αρχιμηχανικός μαγκιόρος 
πέταξε τα χαράματα Γιοχάνεσμπουρ 
σαν άρχοντας του κουβάλησα τη βαλί
τσα εγώ ως τα μεγάφωνα την πήρε το 
λουρί ώρα καλή του λέω κύριε Άγγελε 
μήτε να ήσουν πατέρας μου αγόρι έξω 
καρδιά μου λέει εσύ ’σαι κοταλεπού 
μου λέει θα γυρίσει κάποια μέρα ο τρο
χός μου λέει θα καζαντίσεις...»

Η Μάρθα η παπαδιά «μεριμνά και τυρ
βάζει περί πολλά». Κοινωνική, φλύαρη, 
ερωμένη του αλκοολική γιατρού, συμβι
βάζει μέσα της ό,τι είναι ηθικά ασυμβίβα
στο. Ακόμη ανακατεύεται στις υποθέσεις 
των άλλων και αναλαμβάνει τη μεσιτεία 
από τη Φανή να επαναφέρει το απολωλός 
πρόβατο στους κόλπους της οικογένειας. 
Αυτός ο ρόλος της δυναμώνει την απο
στροφή του θύματος προς το πρόσωπό της. 
Ο Κώστας θα αντιδράσει απροσδόκητα με 
ανόητο και παράλογο τρόπο: θα κατουρή- 
σει το βρέφος της παπαδιάς, που του το εμ- 
πιστεύθηκενατο επιτηρήσει για λίγο. Η γε
λοία αυτή πράξη θα γίνει γι’ αυτόν αιτία 
δεινών.

Στο σημείο αυτό αρχίζει η καταδίωξη 
του Κώστα που μεταβάλλεται σε ανυπερά

σπιστο θύμα. Η ευκαιρία είναι μοναδική 
για τη Φανή, που σαν σκηνοθέτης θα χρη
σιμοποιήσει τους παθόντες, τον αυτόπτη 
μάρτυρα το Λάκη, τα παιδιά της και την 
αστυνομία, για να εξαναγκάσειτο θύμα να 
επιστρέψει για τα κοινωνικά προσχήματα 
στην οικογενειακή στέγη. Ο εκβιασμός 
εξυπηρετεί τα οικογενειακά σχέδια, αλλά 
στερεί την ελευθερία του θύματος να ονει
ρεύεται και να διαθέτει τον εαυτό του όπως 
θέλει. Ο Κώστας δε θα ενδώσει σ’ αυτές τις 
πιέσεις.

Έτσι σταδιακά τα πράγματα σοβαρεύ
ουν στις τελευταίες σκηνές. Τα κωμικά 
επεισόδια δραματοποιούνται, καθώς η 
μέρα προχωρεί προς το τέλος της και ετοι
μάζεται η θεατρική παράσταση. Στις σκη
νές που διαδραματίζονται στο θέατρο χαί
ρεται κανείς τη σκηνοθετική ευφορία του 
συγγραφέα, την επινοητικότητά του. Ου
σιαστικά πρόκειται για τρεις παραστά
σεις: η μια μετηνΤρισεύγενη στησκηνήτου 
θεάτρου και οι άλλες δύο στα παρασκήνια. 
Πίσω στα παρασκήνια αποκαλύπτεται ο 
μηχανισμός του θεάτρου και οι αδυναμίες 
των ανθρώπων του* απομυθοποιούνται οι 
ηθοποιοί και οι σκηνοθέτες, περιγράφεται 
η δουλειά των βοηθών, των μαστόρων, των 
κομπάρσων -όλων των συντελεστών της 
παράστασης- με τις μικρότητες και τις κα
κίες τους μακριά από τη μαγεία της ράμ
πας.

Η επαλληλία των τριών παραστάσεων 
είναι ένα ευφυές τέχνασμα που δεν φαίνε- 51 
ται απαραίτητο, τουλάχιστον για τις ανάγ-



κες του μύθου. Είναι μάλλον προϊόν οί
στρου, ένα σκηνοθετικό παιγνίδι από το 
οποίο παρασύρεται ο συγγραφέας, για να 
θεατρίσει το μύθο του. Στην τρίτη παρά
σταση που διαδραματίζεται στην είσοδο 
και τα παρασκήνια του θεάτρου ο κομπάρ
σος της Τρισεύγενης μεταμορφώνεται σε 
πρωταγωνιστή του προσωπικού του δρά
ματος. Καθυστερημένος και ασθμαίνοντας 
συναντά στην είσοδο του θεάτρου το γιο 
του Σωτηράκη, ένα παιδοβούβαλο χωρίς 
καμιά ευαισθησία, που θα ασκήσει πάνω 
του ψυχολογική και σωματική βία, για να 
τον εξαναγκάσει να επιστρέψει στο σπίτι. 
Ήδη ο Κώστας έχει πληροφορηθεί από το 
Ράμπο ότι του πήραν την τηλεόραση και 
του σφράγισαν το χάλασμα που χρησιμο
ποιούσε για στέγη ύστερα από τις καταγγε
λίες της Φανής και των άλλων στην αστυνο
μία.

Στα παρασκήνια του θεάτρου θα ολο
κληρωθεί το προσωπικό του δράμα, που θα 
συμπέσει με το θάνατο της Τρισεύγενης. 
Εκεί θα ορμήσουν ο παπάς, η παπαδιά, ο 
γιατρός και ο Ράμπο, που θα αναμειχθούν 
φύρδην μείγδην με τους κομπάρσους της 
Τρισεύγενης. Στα παρασκήνια διαδραμα
τίζεται μια σκηνή που συνδυάζει τολμηρά 
όλες τις παραστάσεις. Εκεί ο παπάς οι- 
στρηλατημένος από τη Φανή θα ξυλοκο- 
πήσει άγρια τον Κώστα, που θα τον απο
λύσουν από τη δουλειά τοϋ. Στο τέλος της 
θεατρικής παράστασης ο ατυχής αλήτης θα 
έχει χάσει όλα τα αγαθά που τον βαυκάλι- 
ζαν το πρωί: στέγη, τηλεόραση, δουλειά 
και όνειρο. Ως την ώρα η μόνη ανθρώπινη 
παρουσία που του συμπαραστάθηκε ήταν 
η Μαρούλα. Αυτή του έδειξε μια ειλικρινή 
συμπάθεια, που δε θα τον αφήσει εντελώς 
απαθή. Σ’ αυτή θα αφήσει τελικά μια άχρη
στη αλυσίδα για κλειδιά, αναμνηστικό 
δώρο του κατηχητή του Αγγέλου, που 
ήτανγιατον Κώστα ένα αντικείμενο φετίχ.

Στο τέλος της σκηνής αρχίζει μια μετα
στροφή των καταστάσεων και διακύμανση 
των αισθημάτων. Ενοχές και μεταμέλειες 
των θυτών. Στα παρασκήνια οι συνεργοί 
θα αναλύσουν σαν διανοούμενοι τα ελα
τήρια της πράξης. Ο γιατρός με λογικά επι
χειρήματα προσπαθεί να αποδείξει ότι ο 
παπάς ενήργησε εκ προμελέτης και όχι εν 
βρασμώ ψυχής. Ο παπα-Θύμιος θα αμφι
σβητήσει το κύροςτης ανθρώπινης λογικής 
καταφεύγοντας σε θεολογικές πηγές από 
τον Ακάθιστο Ύμνο. Παραθέτω ολόκληρο 
το χωρίο από το οποίο ψελίζει δυο φράσεις 
ο ιερέας:

«Χαίρε, φιλοσόφους άσοφους δει- 
52 κνύουσα*

Χαΐρε, τεχνολόγους άλογους ελέγχου-

Χαίρε, ότι έμαράνθησαν οι δεινοί συ- 
ζητηταί'
Χαΐρε, ότι έμαράνθησαν οι των μύθων 
ποιηταί.
Χαίρε, των Αθηναίων ταςπλοκάςδια- 
σπώσα *
Χαΐρε, των άλιέων τας σαγήνας πλη
ρούσα.»

Τα αισθήματα της μεταμέλειας εντείνον- 
ται στην τελική σκηνή του καφενείου. Η 
Μάρθα θα δείξει τώρα μια χριστιανική 
συμπάθεια για το άστεγο θύμα φθάνοντας 
στο σημείο να του προσφέρει αυτή, μια 
φτωχή παπαδιά, τροφή και στέγη. Ο συμ
βολισμός του ονόματος της είναι πλέον σα
φής: η Μάρθα ενσαρκώνει στο τέλος τον 
τύπο της ομώνυμης βιβλικής μορφής: 
«γυνή δέ τις όνόματι Μάθρα ύπεδέξατο 
αυτόν εις τόν οίκον αυτής». Ο Κώστας αρ- 
νού μένος την προσφορά εγκαταλείπει συν

τετριμμένη τη συντροφιά. Αντιγράφω το 
τέλος του κειμένου

«και στην ανηφόρα ο Κώστας χάνεται, 
σκυφτός, κοντακιανός -  τραβολογάει 
τα κοκαλιάρικα χέρια της: “Παράσι
το!., τι θ’ απογίνουμε με τέσσερα μω
ρά;.. ο αχαΐρευτος!.. δεν έχει πού την 
κεφαλήν κλίναι”».

Τα τελευταία λόγια της Μάρθας παρα
πέμπουν στην ευαγγελική ρήση: «αί άλώ- 
πεκες φωλεούς έχουσι καί τά πετεινά τού 
ουρανού κατασκηνώσεις, ό δέ υιός τοΰ άν- 
θρώπου ούκ έχει ποΰ τήν κεφαλήν κλίνη» 
(Κατά Ματθ. Η', 20). Αλλά όχι μόνον εκεί. 
Μια προσεκτικότερη παρατήρηση μας με
ταφέρει και στην αριστοτελική άποψη για 
την κάθαρση στην τραγωδία: «δι’ έλέου καί 
φόβου περαίνουσα τήν των τοιούτων πα
θημάτων κάθαρσιν».
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ανδρος Κοτζιάς
Ο Πυγμάχος

Με την σχεδόν τεσσαρακονταετή πρωτό
τυπη (=δεν συνυπολογίζω τις μεταφρά
σεις) λογοτεχνική δημιουργία του, ο Αλέ
ξανδρος Κοτζιάς κατέθεσε ως στίγμα του 
το καλώς δομημένο κείμενο που βασίζεται 
στην αρχιτεκτονική του μύθου και αποτυ- 
πώνει ένα ατομικό όσο και εντυπωσιακό 
μυθικό σύμπαν.

Στα βιβλία του Αλέξανδρου Κοτζιά, 
από την Πολιορκία (1953) μέχρι και τη 
Φαντασηκή Περιπέτεια (1985), που απο
τελούν την πρώτη περίοδο της λογοτεχνι
κής του παραγωγής, η τεχνική της τοιχο
γραφίας (α) συνδυάζει προσωπεία μοι
ραία, σχεδόν πάντα «αρνητικά» και εν τέ- 
λει τραγικά σε μια πολυσήμαντη μυθιστο
ρηματική σύνθεση, και (β) σχολιάζει τη 
νεοελληνική ιστορία: ιστορία «ιστορική», 
κοινωνική και πολιτική· στα πλαίσια αυ
τής της ιστορίας ο λεγόμενος νεοελληνικός 
Τριακονταετής Πόλεμος (1943-1973) κυ
ριαρχεί στη θεματική επιφάνεια που κα
λύπτουν τα βιβλία από την Πολιορκία έως 
την Αντιποίησιν Αρχής, ay και στην ουσία 
ισχύει και πέραν αυτής (ακόμα και μέχρι 
τον Ιαγονάρο, πρβλ. Παύλο Α. Ζάννα, στη 
σειρά: Η Μεταπολεμική Πεζογραφία, Εκ
δόσεις Σοκόλη 1988, τόμος Δ', σ. 161). Ο 
μικρόκοσμος της τοιχογραφίας και το δε
δομένο ιστορικό και συναισθηματικό του 
πλαίσιο διηθούνται μέσα από το ισχυρό 
υποκειμενικό πρίσμα του συγγραφέα. Το 
πρίσμα αυτό αναγνωρίζεται ενίοτε μετα
βαλλόμενο, όπως προκύπτει από τις ανα
θεωρήσεις που έχει προτείνει ως τώρα ο 
Αλέξανδρος Κοτζιάς για ορισμένα έργα 
του (Πολιορκία, Μια Σκοτεινή Υπόθεση, 
Ο Εωσφόρος).

Την ηθική των βιβλίων αυτής της περιό
δου δεσμεύουν προσωπικές σχέσεις συχνά 
καταστροφικές («η μεταφυσική του κα
κού» κατά τον Κώστα Στεργιόπουλο, 
εφημ. Βραδυνή, 14.1.1963), προσπάθειες 
αποτυχημένες ακόμα και σε επίπεδο αυτο
κτονίας (ΜιαΣκοτεινή Υπόθεση) ή πολιτι
κής δολοφονίας (Η Απόπειρα), ποικίλα 
αδιέξοδα.

Το σημασιολογικό τοπίο ως σύνολο εξυ
πηρετείται από την ισομερή κατανομή των 
πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια του 
κειμένου. Ο Αλέξανδρος Κοτζιάς κατα
δεικνύει με σκληρότητα και σαρκασμό τα 
τεκταινόμενα χωρίς να ηθικολογεί (η λέξη 
στην ευρεία έννοιάτης).

Ευρηματικοί τίτλοι και συνδυασμός 
πολλών γλωσσών -  σχεδόν ιδιολέκτων, 
δόκιμων και αγοραίων, προσδιορίζουν τη 
μορφή των κειμένων.

Το βιβλίο Ιαγουάρος (1987) ορίζει μια 
νέα περίοδο στη λογοτεχνία του Αλέξαν
δρου Κοτζιά. Κατ’ αρχήν ο συγγραφέας 
ελέγχεται για πρώτη φορά στη δύσκολη 
σύνθεση της νουβέλας. Ο Ιαγουάρος εισά
γει μια σειρά νουβελών με τον ενιαίο τίτλο 
Τα Παιδιά του Κρόνου, που συνεχίζεται με 
ταδώλία Η Μηχανή (1%9' πρβλ. σ. 147 του 
βιβλίου) και Ο Πυγμάχος, τελευταίο μέχρι 
στιγμής.

Οι νουβέλες αυτές είναι ανεξάρτητα, 
αυτοτελή έργα που όμως συνδέονται δια 
συγκεκριμένων προσώπων ή/και κατα
στάσεων με προγενέστερα βιβλία του Αλέ
ξανδρου Κοτζιά. Ο Ιαγουάρος συνδέεται 
με την Πολιορκία, η Μηχανή με τη Σκο
τεινή Υπόθεση και ο Πυγμάχος με τον Εω
σφόρο, πράγμα που δηλώνει ότι η νέα αυτή 
παραγωγή του Αλέξανδρου Κοτζιά ακο
λουθεί μια πορεία παράλληλη προς εκείνη 
της πρώτης παραγωγής του.

Κατ’ αυτή τη σύνδεση, ορισμένα από τα 
παλαιά. προσωπεία του Αλέξανδρου Κο
τζιά έχουν παρεισφρύσει στο θεματικό 
πλαίσιο των νέων βιβλίων και παρέχουν 
νέες πληροφορίες που συμπληρώνουν τα 
σημασιολογικά δεδομένατων αντιστοίχων 
προηγουμένων βιβλίων. Για να μιλήσω με 
άλλους όρους: Στις τρεις νουβέλες ανα
γνωρίζονται, προσαρμοσμένες πλήρως 
στο νέο κλίμα, παραλλαγές επάνω σε θέ
ματα προγενέστερων έργων.

Επομένως, νομίζω ότι αρχίζει να καθιε
ρώνεται μια εσωτερική διακειμενικότητα
-  ένας διάλογος μεταξύ των βιβλίων του 
Αλέξανδρου Κοτζιά.

της Άλκηστης Σουλογιάννη

Από τα προγενέστερα βιβλία οι νουβέ
λες έλκουν αρκετά στοιχεία σε επίπεδο πε
ριεχομένου: π.χ. καταλυτικές ανθρώπινες 
σχέσεις, αποτυχημένες προσπάθειες, 
αδιέξοδο· ο δε ιστορικός σχολιασμός ανα
γνωρίζεται πάντα εφαρμοζόμενος με τη 
χροιά της κοινωνικής μάλλον ιστορίας που 
προσομοιάζει σε ιστορία θεσμών (κάτι που 
αρχίζει να φαίνεται ήδη στη Φανταστική 
Περιπέτεια, πρβλ. και Π. Α. Ζάννα, 
ό.π.π.,σ. 159).

Ακόμα: το σημασιολογικό σύνολο συν
τίθεται και εδώ από πληροφορίες ισομε- 
ρώς κατανεμημένες κατά τη διάρκεια του 
κειμένου.

Εξ άλλου, σε επίπεδο μορφής, υπάρχει 
καιστιςνουβέλεςοευρηματικόςτίτλοςπου 
ανάγεται σε καθαρά σημείολογικό κώδι
κα* ενώ ο συνδυασμός διαφόρων γλωσσών 
ομολογεί σύμβαση προς τον συνδυασμό 
των προσωπείων που διεκπεραιώνουν τον 
μύθο.

Εδώ όμως αναγνωρίζεται το νέο στοι
χείο. Στη διεκπεραίωση ακριβώς του μύ
θου απευθύνεται η νέα διαδικασία για τη 
διαχείριση του λογοτεχνικού υλικού που 
εισηγείται ο Αλέξανδρος Κοτζιάς και εν
τοπίζεται στην καταιγιστική ροή του κει
μένου σε συνδυασμό με μια εντυπωσιακή 
πυκνότητα που (α) συχνά υπονοεί τη δυνα
μική εμπλοκή της έλλειψης (και αν δεν 
απατώμαι, είναι η πρώτη φορά που ο Αλέ
ξανδρος Κοτζιάς εκμεταλλεύεται στο 
έπαρκο αποτελεσματικότατα αυτόν τον 
πλεονεκτικό υφολογικό παράγοντα), αλλά 
(β) δεν απεμπολεί καμία από τις απαραίτη - 
τες για την εξυπηρέτηση του μύθου λεπτο
μέρειες.

Αυτή η νέα υφολογική πρόταση του 
Αλέξανδρου Κοτζιά διατυπώνεται σαφώς 
στις δύο προηγούμενες νουβέλες (Ιαγουά- 
ρος, Η Μηχανή), νομίζω όμως ότι κατατί
θεται ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη 
στο τελευταίο βιβλίο, Ο Πυγμάχος.

Ο τίτλος της νουβέλας ως σημειολογικός 53 
κώδικας (και όχι ως ένας απλός, παραστα-



J

τικός έστω, τίτλος), σημαντικός της κυ
ριαρχίας επί του κόσμου και επί της ζωής, 
δεσμεύει την οικονομία και την ηθική του 
βιβλίου, και λειτουργεί ως σημείο αναφο
ράς στη συμπεριφορά του κεντρικού προ
σωπείου / Εγώ του κειμένου. Το περιεχό
μενο του κώδικα αναγνωρίζεται κατά τη 
διάρκεια του βιβλίου (από τη σ. 29 έωςτη σ. 
139) ως ένα είδος σταθερά επανερχόμενου 
λάιτ-μοτίβ.

Το κείμενο έχει τακτοποιηθεί σε 21 μι
κρές ενότητες και προσομοιάζει σε εκτενή 
μονόλογο, σχεδόν παραμιλητό του κεντρι
κού προσωπείου που μάλλον σχολιάζει 
παρά αφηγείται τα συμβαίνοντα. Αυτά τα 
συμβαίνοντατοποθετούνταισε μια εξαιρε
τικά περιορισμένη «αφηγηματική» χρο
νική επιφάνεια που όμως καλύπτει έναν 
πολύ ευρύτερο «πραγματικό» χρόνο, και 
ομογενοποιούνται σε δύο επίπεδα: το ένα 
επίπεδο καταλαμβάνει η πραγματικότητα 
με τα κοινωνικά και ιστορικο-πολιτικά δε
δομένα, που εξαρτάται απολύτως -  σχε
δόν δεσμεύεται από τον παράγοντα τύχη, 
στον οποίον πιστεύω ότι παραπέμπουν 
τόσο το παράθεμα δίκην μόττο από τον 
Άμλετ, όσο και ο πασίγνωστος χρησμός 
«ήξεις αφίξει (ου...)» του Μαντείου των 
Δελφών στη «λαϊκίστικη» εκδοχή του «ή- 
ξεις αφήξεις» στο οπισθόφυλλο του βι
βλίου* το άλλο επίπεδο κατέχει η ατομική 
μίζερη ιστορία του κεντρικού προσωπείου 
στα πλαίσια της έκδοσης μιας εφημερίδας 
και η απεγνωσμένη προσπάθειά του να κυ
ριαρχήσει στη ζωή μέσω ενός μάταια ανα
μενομένου κέρδους από τον ιππόδρομο, 
που θα οδηγούσε στο συνώνυμο της επιτυ
χίας σαλπάρισμα (Αργεντινή, Καναδάς, 
Αυστραλία κλπ.), με τις συνακόλουθες 
απολαβές.

Αυτό το μάταια αναμενόμενο κέρδος 
του ιππόδρομου, με ένα αμείλικτο «αν» να 
αιωρείται βασανιστικό από πάνω, μοιάζει 
να είναι το δραματικό ισοδύναμο του 
ήρωα. Του οποίου η υπαρξιακή αγωνία συ
νοψίζεται στη ρητορική ερώτηση: «Όμως 
τώρα εγώ;» που τίθεται κατ’ αρχήν στη σε
λίδα 35 και επαναλαμβάνεται σε παραλλα
γές: «Και τώρα εγώ;» (σ. 41), «Αλλά εγώ;» 
(σ. 44), «Τώρα;» (σ. 45), «Για ποιο λόγο;» 
(σ. 71), «Ως πότε;» (σ. 73), για νακαταλή- 
ξει σε μια προηγούμενη μορφή: «Και τώρα 
εγώ;»(σ. 139).

Η ερώτηση αυτή με τη σημαντική απου
σία ρήματος αποτυπώνει τη συναισθημα
τική ανασφάλεια και εκκρεμότητα του 
ήρωα.

Ο μηχανισμός των οπτικών παραστά- 
5 4  σεων που λειτουργεί για την τακτοποίηση 

του κειμένου, συντάσσει μια τοιχογραφία 
που δίνει την εντύπωση ότι έχει διασπα-

ΜετουςΤάκη Σινόπουλο και Αλέξ. Αργυρίου, Βαρκελώνη 1979.

σθεί και συντίθεται εκ νέου μέσα από το 
πρίσμα της αφηγηματικής τεχνικής του 
συγγραφέα. Ανάμεσα στα δεδομένα που 
υποστηρίζουν το θέμα, αναγνωρίζεται και 
ικανό ποσοστό ύλης που παραπέμπει σε 
συγκεκριμένες πραγματικές καταστάσεις 
(μεταξύ των οποίων και μια αυτοπροσω
πογραφία του συγγραφέα, ομόλογη εκεί
νης του βιβλίου Φανταστική Περιπέτεια), 
ωςτεκμηρίωση του μύθου.

Κατά την παγία τακτική του Αλέξαν
δρου Κοτζιά, και σ’ αυτό το βιβλίο βασικό 
επίτευγμα του συγγραφέα είναι η γλώσσα: 
ο συνδυασμός στοιχείων της δεκαετίας του 
’50 (ο «αφηγηματικός» χρόνος) και στοι
χείων σημερινών* συνδυασμός καθημερι
νού κοινού έως αγοραίου και δόκιμου έως 
απλού καθαρεύοντος λόγου* χαρακτήρας 
προφορικού λόγου* το «ιδιόλεκτο» των 
εφημερίδων* άλλα ιδιαίτερα γλωσσικά 
στοιχεία που προκαλούν συχνά την εύλογη 
απορία πώς μπορεί να είναι οικεία στον 
συγγραφέα (με εντελώς ενδεικτικό το σύν
ταγμα: «της θείτσα Μαρίκας», σσ. 35,56, 
όπου η λέξη «θείτσα» μοιάζει να έχει απο
βεί αμετάβλητη / άκλητη προσδιοριστική 
μονάδα που μάλλον λειτουργεί ως πρώτο 
συνθετικό σε ένα πλήρες συναισθήματος 
όλον «θείτσα Μαρίκας»). Με άλλα λόγια, ο 
συνήθης στα βιβλία του Αλέξανδρου Κο
τζιά συνδυασμός πολλών γλωσσών που 
προσδιορίζουν τα προσωπεία με αποτελε- 
σματικότητά και ακριβολογία μεγαλύτερη 
από τη λεπτομερέστερη περιγραφή. Πρό
κειται επομένωςγια μια γλωσσική «ανθρω-

πογραφία» που βασίζεται κατά τεκμήριο 
στη συλλογή πληροφοριών (απάντηση στη 
διατυπωθείσα προηγουμένως απορία) -  
μια γλωσσική «τοιχογραφία» που βρίσκε
ται σε πλήρη αντιστοιχία προς εκείνη των 
οπτικών παραστάσεων του βιβλίου. Μέσα 
σ’ αυτό το κλίμα εντάσσονται και τα ονό
ματα που παραπέμπουν σε ιδιότητες ή στον 
χαρακτήρα των προσωπείων (π.χ. Ταμερ- 
λάνος, Παίδαρος, Φρόνιμος, Καινούρ
γιος, Αμίλητος* αυτό το τελευταίο με όλες 
τις «ξένες» αναγνώσεις του, πρβλ. σσ. 
38,73,106)

Ομόλογη προς τον συνδυασμό των 
γλωσσών είναι η αποσπασματικότητα / 
πρισματικότητα της πληροφόρησης που 
τείνει στην προσπέλαση της αλήθειας. Έ 
τσι αναγνωρίζεται στο βιβλίο μια τρίτη 
«τοιχογραφία», αυτή τη φορά σε σημασιο- 
λογικό επίπεδο. Τα αποσπασματικά ή πρι
σματικά δεδομένα, συντιθέμενα, σχηματί
ζουν το σημασιολογικό τοπίο του βιβλίου. 
Συχνά στα πλαίσια της εκφραστικής οικο
νομίας, το κείμενο μοιάζει να μένει σε εκ
κρεμότητα (πράγμα που απαντάται εν μέ- 
ρει και στις προηγούμενες νουβέλες), 
ισχύει δηλ. η έλλειψη που όμως δεν δη
μιουργεί νοηματικό κενό, αφού τα ελλεί- 
ποντα στοιχεία ανακτώνται έστω και εμ
μέσως από τα συμφραζόμενα.

Η έλλειψη είναι μηχανισμός παραγω
γής κειμένου παραπληρωματικός της απο
σπασματικότητας / πρισματικότητας. Από 
κοινού και κατά ισότιμο ποσοστό εμπλο
κής, οι δυο μηχανισμοί ελέγχουν το φάσμα



των πληροφοριών που συντάσσουν το κεί
μενο. Αυτό το φάσμα συνιστά τη δυναμική 
των κειμένων ( οπωσδήποτε των νουβε
λών) του Αλέξανδρου Κοτζιά, αλλά και 
αποτρέπει κάθε ενδεχόμενο επιπόλαιης 
προσέγγισής τους.

Σ’ αυτό το κλίμα ανήκουν οι πληροφο
ρίες που προωθούν την αφήγηση στο βι
βλίο Ο Πυγμάχος, και κυρίως οι πληροφο
ρίες των σελίδων 88-89 που συμπληρώνον
ται στη σελίδα 130 και προετοιμάζουν για 
το τέλος του βιβλίου. Η διαδικασία γι’ αυτό 
το τέλος αρχίζει τρεις σελίδες μετά (σ. 133), 
και ολοκληρώνεται σε μια κορύφωση ση- 
μασιολογικής και αφηγηματικής έντασης 
κατά τη διάρκεια των επόμενων επτά σελί
δων. Πρόκειται για ένα τέλος εντυπωσια
κότατο όσο και αιφνιδιαστικό που παρα

πέμπει από μια ιδιαίτερη οπτική στον τίτλο 
του βιβλίου, και οφείλεται στην παρέμ
βαση του συγγραφέα* η οποία διαψεύδει 
τις προσδοκίες του παραλήπτη/αναγνώστη 
και διακόπτει την αναμενόμενη ως πραγ
ματική εξέλιξη των γεγονότων με βάση τη 
σχέση αίτιο-αποτέλεσμα, υπονομεύοντας 
έτσι την αυτοματοποίηση του λόγου (υπο
πτεύομαι μάλιστα ότι ο ίδιος ο συγγρα
φέας, με τα περάσματα ελέγχου που πραγ
ματοποιεί ως «κύριος Αλέξανδρος» μέσα 
από τις σελίδες του βιβλίου, παρακολουθεί 
ότι τα πάντα θα συντελεσθούν ακριβώς 
όπως τα προγραμμάτισε).

Αυτό το τέλος ανήκει στα στοιχεία 
εκείνα των κειμένων του Αλέξανδρου Κο
τζιά που πείθουν για τη δεξιοτεχνία του 
συγγραφέα* της οποίας με ανυπομονησία

προσδοκούμε και άλλα τεκμήρια στα επό
μενα βιβλία της σειράς Τα παιδιά του Κρό
νου.

Τελικά, πιστεύω ότι η σειρά αυτή είναι 
όχι απλώς μια νέα περίοδος, αλλά (η δια
στροφή του φιλολόγου μου επιτρέπει / επι
βάλλει την ενδεχομένως «προκλητική» 
διαπίστωση) η καλύτερη τουλάχιστον από 
υφολογικής πλευράς περίοδος στη λογοτε
χνία του Αλέξανδρου Κοτζιά* αφού εδώ, 
μέσα στα επικίνδυνα δίκην λυδίας λίθου 
όρια της νουβέλας, ο συγγραφέας έχει συν
τονίσει για πρώτη φορά το σύνολο των 
υφολογικών εργαλείων του κατά τρόπο συ - 
νειδητά νεωτερικό όσο και πειστικό, προ- 
κειμένου να εξυπηρετήσει την οικεία θεμα
τική του.

ΣΙΜΟΝ ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ

to
ΑΠΑΝΤΑ
Μυθιστορήματα - Νουβέλες:

1. Οι Μανδαρίνοι
2. Η Καλεσμένη
3. Προδομένη γυναίκα
4. Οι ωραίες εικόνες
5. Το αίμα των άλλων
6. Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί
7. 0  μονόλογος μιας γυναίκας
8. Όταν το πνεύμα κυριαρχεί

Μελέτες - Δοκίμια:
9. Το δεύτερο φύλλο

10. Τα γηρατειά
11. Μήπως πρέπει να κάψουμε τον Μαρκήσιο ντε Σαντ
12. Για μια ηθική της αμφισβήτησης
13. Πύρρος και Κινέας
14. Η σκέψη της δεξιάς σήμερα

Ταξιδιωτικά - Χρονικά:
15. Η Αμερική από μέρα σε μέρα
16. Η μεγάλη πορεία
17. Ένας πολύ γλυκός θάνατος
18. Μπροστά στο φακό
19. Η τελετή του αποχαιρετισμού

Ημερολόγια:
20. Οι αναμνήσεις μιας καθωσπρέπει κόρης
21. Η δύναμη της ζωής
22. Η δύναμη των πραγμάτων
23. Όσα είπαμε κι όσα κάναμε

Βιβλία για την Μπωβουάρ:
1. ΑΞΕΑ ΜΑΝΤΣΕΝ - Με την καρδιά και το νου
2. ΖΑΝ - ΠΩΛ ΣΑΡΤΡ - Γράμματα στον κάστορα
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ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Ε Ν ΪΝ Α  Ο’ ΜΠΡΑΙΑΝ
Μυθιστορήματα:

1. Το μοναχικό κορίτσι
2. Κορίτσια από την επαρχία
3. Κορίτσια στην έκσταση του γάμου
4. 0  Αύγουστος είναι κακός μήνας
5. Ποτέ μη φυλακίζεις μια γυναίκα
6. Τζώννυ πόσο λίγο σε γνώρισα
7. Νύχτα

Διηγήματα - Νουβέλες:
1. Το ερωτικό είδωλο
2. Μια φανατική καρδιά

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:

ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 68 - 106 80 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 360 9197 Εκδόσεις ΓΜρος

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 - 106 77 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 361 8457
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Εκδοχές για την Μαριάννα

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αξιόλογων 
ποιητών και πεζογράφων, οι οποίοι σε κά
ποια στάση της θητείας τους στα Γράμμα
τα, αισθάνθηκαν μαγνητισμένοι από τη 
θεατρική εκδοχή. Είναι άλλωστε γεγονός 
πως η πρώτη ύλη του συγγραφέα μερικές 
φορές αρνείται να υπακούσει στην οικεία 
της φόρμα και διατύπωση. Έτσι, υπαγο
ρεύεται ή μάλλον «εκβιάζεται» μια φόρμα 
διαφορετική. Βέβαια, τα ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικά του συγγραφέα τον παρακο
λουθούν και στην καινούργια αυτή διά
σταση, μόνο που διασταυρώνονται και εν 
πολλοίς υποτάσσονται στους κανόνες του 
είδους που προσωρινά τον φιλοξενεί. Ας 
θυμηθούμε πρόχειρα πεζογράφουςή ποιη
τές μας που στράφηκαν, άλλος με μεγαλύ
τερη και άλλος με μικρότερη επιτυχία, και 
στο θέατρο: Ο Καζαντζάκης, ο Σικελια- 
νός, ο Τερζάκης, ο Θεοτοκάς, ο Κωστής 
Παλαμάς με την «Τρισεύγενη », ο Ηλίας Β ε- 
νέζης με το «Μπλοκ C», ο Γ. Θ. Βαφόπου- 
λος με τη βιβλική τραγωδία «Εσθήρ», η 
Ζωή Καρέλλη με την «Σιμωνίδα», ο Κριτών
Αθανασούλης με τον «Άλλο της ωραίας

/

μοναξιάς», ο Θ. Δ. Φραγκόπουλος με την 
«Υπατία», ο Τηλέμαχος Αλαβέρας με τους 
«Άλλους», ο Αλέξανδρος Μάτσας με την 
«Κλυταιμνήστρα» και τον «Κροίσο», ο 
Γιωργής Κότσιρας με τον «Ηρόστρατο», ο 
Αλέξανδρος Κοτζιάς με το «Ενοικιάζεται 
δωμάτιο μετ’ επίπλων» και τόσοι άλλοι.

Αν, εντελώς σχηματικά, σε μια φράση, 
μπορούσε κανείς να συνοψίσει το πεζο- 
γραφικό τοπίο του Αλέξανδρου Κοτζιά, 
θα μπορούσε ίσως να μιλήσει για ένα σκλη
ρό, σχεδόν αδυσώπητο ψυχογράφημα της 
μεταπολεμικής Ελλάδας, ορθωμένο μέσα 
από ένα εντελώς προσωπικό ύφος· το ύφος 
αυτό εξοντώνει σατανικά την ηθογραφία 
δήθεν χρησιμοποιώντας την, με σκοπό να 
αποκαλύψει το ατομικό και κοινωνικό 
ήθος, συνοδευμένο από μια επιμελέστατα 
κρυμμένη, σχεδόν απόρρητη τρυφερότη
τα.

Δεν ανέφερα τυχαία ως εξέχοντα τα πα
ραπάνω στοιχεία. Στη δεύτερη θεατρική 

56 εμφάνισή του, στον μονόλογο της «Μα- 
ριάννας», ο Κοτζιάς δεν απομακρύνεται 
από το προσωπικό του στυλ. Τα ιδεολο-
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Δήλος 1963.’
γικά χαρακτηριστικά της πεζογραφίας του 
σφραγίζουν καί εδώ το ένα και μοναδικό 
γυναικείο πρόσωπο. Ο συγγραφέας, με αλ
λεπάλληλα φλας-μπακ, παρακολουθεί μια 
ματαιωμένη τριανταπεντάρα στις όψεις 
τη ς ζωή ς τη ς από το 1967 μέχρι το 1981. Δ εν 
είναι τυχαία επίσης η επιλογή της χρονικής 
περιόδου. Πρόκειται για μια περίοδο σύν- 
θλιψης του ατομικού εγώ μέσα στα χρόνια 
τηςδικτατορίαςκαιπαραπέραγιαπερίοδο 
σύγχυσης και εγκλωβισμού στους όρους 
της νεόδμητης και απαράσκευης πολιτεια
κής, πολιτικής άρα και προσωπικής ελευ
θερίας.

Η Μαριάννα, κόρη χουνταίου βροντό
σαυρου, επίτηδες Μαρία και Άννα αντι
φατικών συμπεριφορών, κουβαλάει προ
γονική μεταφυσική καταδίκη. Τα προσω
πικά και κοινωνικά της οράματα διολι
σθαίνουν προςτην εκποίηση καθώςη ίδια, 
αλλοτριωνόμενη, εντάσσεται σιγά-σιγά 
στον αστικό χυλό μιας επαμφοτερίζουσας 
συζυγικής ηθικής και στη δίνη του κατανα
λωτικού μοντέλου. Με αποδεικτική μαστο
ριά ο Κοτζιάς, με σοφή ελλειπτική πληρο
φόρηση και με δεινή ψυχογραφική δύναμη 
κατορθώνει να ολοκληρώσει αυτό το δρα
ματικό πρόσωπο σε μια πυκνή σύνθεση, 
στην οποία τα περισσότερα ενδιαφέροντα 
κατά τη γνώμη μου στοιχεία είναι τα ακό
λουθα τέσσερα:

του Γιάννη Βαρβέρη

1) Η ανέλιξη της πλοκής σε αντεστραμ- 
μένες διαδοχικές φάσεις. Η τεχνική αυτή 
συγκρατεί αμείωτο το ενδιαφέρον του 
θεατή και συγχρόνως αποκαλύπτει σε με
τρημένες δόσεις τις πολυεδρικές παραμέ
τρους του ιστορικοκοινωνικού περιρρέον- 
τος της ηρωίδας. Έτσι, η Μαριάννα στα
διακά μας αποκαλύπτεται μέσα από τη 
συνθήκη και ποτέ σχεδόν μέσα από την αυ
τοαναφορά.

2) Η αλληλουχία των φλας-μπακ που 
ψυχογραφούν την ηρωίδα δημιουργούν 
ταυτόχρονα αντικειμενικές αντιστίξεις με
ταξύ των διαφόρων χρονικών περιόδων 
στις οποίες αυτά τα φλας-μπακ εστιάζον
ται. Η διαρκής ανάδυση και εξαφάνιση 
των διαφορετικών χρονικών σημείων λει
τουργούν τελικά προς την κατεύθυνση δη
μιουργίας ενός γενικότερου ατμοσφαιρι
κού κλίματος ολόκληρης αυτής της εποχής 
που όμως έχει αφομοιώσει τα επί μέρους 
στοιχεία της.

3) Από καθαρά θεατρική άποψη, το μο
νόπρακτο ενισχύεται ιδιαίτερα μέσα από 
τα εναλλασσόμενα προφίλ του ίδιου προ
σώπου. Η «Μαριάννα» δίνει έτσι την αί
σθηση ενόςοιονεί πολυπρόσωπου έργου.

4) Το κείμενο εμβολιάζεται με εξωτερικά 
εφφέ που, οργανικά δεμένα στη δράση, 
υποδηλώνουν εύγλωττα τις διαρκείς χρο
νικές μετατοπίσεις οι οποίες, σε αντίθετη 
περ ίπτωση, δεν θα ήταν πάντοτε εύκολο να 
αναγνωρισθούν. Τα εφφέ αυτά όμως λει
τουργούν παράλληλα και ως στοιχεία αιφ
νιδιασμού που αναζωογονούν το ενδιαφέ
ρον σε καθαρό επίπεδο πλοκής.

Όσοι έχουν βυθιστεί στους ζοφερούς 
κόσμους της πεζογραφίας του Κοτζιά και 
δεν είναι ανειδοποίητοι για τις τεχνικές 
του, θα τις αναγνωρίσουν θεατρικά μεταλ
λαγμένες και στη «Μαριάννα». Εκείνο που 
επίσης θα αναγνωρίσουν είναι η ιδιότυπη 
εμμονή του συγγραφέα να βασίζει την ανα
τομία του σε ήρωες είτε καταστατικά είτε 
εξελικτικά αρνητικούς. Ο Κοτζιάς ξεκι
νάει από μια οργή για τα πράγματα την 
οποία προσωποποιεί στους ήρωές του. 
Αυτό δε σημαίνει πως δεν τους αγαπά. 
Τους βασανίζει όμως μέσα απ’ τη δεδομένη
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κοινωνική και ψυχολογική σύμφραση που 
επιβάλλουν οι καιροί για να τους αποθέ- 
σει, όπως τη Μαριάννα, καθημαγμένους 
στο καθαρτήριο της οδύνης και στον προ
σωπικό του ανομολόγητο οίκτο. Υπό την 
έννοια αυτή, η ηρωίδα του Κοτζιά δεν είναι 
ένα αρνητικό πρόσωπο.

Ο Κοτζιάς με τη «Μαριάννα» αποδει- 
κνύεται αληθινά δύσκολος θεατρικός συγ
γραφέας, αδιάκοπα απαιτητικός, ακατά- 
παυστα σημαίνων, ακόμα και με την επου
σιωδέστερη φράση, με το ελάχιστο γλωσ
σικό υβρίδιο. Η γλώσσα του είναι πολυ
σύνθετη, ασθμαίνουσα, σχεδόν στριφνή, 
όλο υψώματα και λαγούμια, με ανάλογες 
ψυχογραφικές σημάνσεις.

Σκηνοθετικά, υποθέτω πωςτο έργο μπο

ρεί να αντιμετωπισθεί κατά δύο κυρίως 
τρόπους: ο πρώτος είναι να δει κανείς τη 
Μαριάννα ως ένα ενιαίο πρόσωπο (αυτό 
άλλωστε είναι και το ζητούμενο), χωρίς 
όμως ο ερμηνευτής να ταυτίζεται κάθε 
φορά με τα εκάστοτε πρόσωπα των ανα
δρομών. Στην περίπτωση αυτή νομίζω πως 
αρκετές από τις αντιστίξεις του Κοτζιά θα 
παρέμεναν ανεκμετάλλευτες. Ιδού μια 
γραμμική εκδοχή η οποία παρουσιάζεται 
ως υποσυνείδητη ανάκληση της μνήμης και 
παραμένει ένα λυρικό ενύπνιο που μοιάζει 
με απολογία ζωής. Συνεπώς, ο δεύτερος 
και κατά τη γνώμη μου προτιμότερος τρό
πος, είναιη εκμέρουςτου ερμηνευτή παρα
κολούθηση των εκάστοτε νέων προφίλ της 
ηρωίδας. Η διαδικασία αυτή, που βέβαια

επιβαρύνεται από πρόσθετες ερμηνευτικές 
δυσκολίες, εξασφαλίζει την εκ των αντιθέ
των σύνθεση που θαρρώ πως επιζητούσε ο 
Κοτζιάς.

Γ ια την ιστορία αναφέρω πως η «Μα- 
ριάννα» σκηνοθετήθηκε και ερμηνεύθηκε 
κατά τη σαιζόν 1989-90 από την Πέπη Οι- 
κονομοπούλου στο Θέατρο της οδού Αντι
όχειας. Δεν είναι νομίζωοχώροςούτεη πε
ρίσταση για να αναφερθώ στις εντυπώσεις 

νμου από το παραστασιακό μέρος· έχουν 
άλλωστε κατατεθεί στην «Καθημερινή» 
(22.4.1990). Θεωρώ πάντως πως η «Μα- 
ριάννα» του Κοτζιά διαθέτει και περαι
τέρω φάσμα σκηνικής αναψηλάφησης.

Από το ορατό στο αόρατο

Νύξεις για το θέατρο 
του Αλέξανδρου Κοτζιά

του Βάιου Παγκουρέλη

Το φαινόμενο δεν είναι μοναδικό. Κι αυτό 
το κάνει άξιο ευρύτερης μελέτης, πέρα από 
την περίπτωση. Την συγκεκριμένη περί
πτωση. Οπότε, ίσως φανούν κάποιοι κα
νόνες γενικοί, κάποιες σταθερές, που δια
γράφουν μια διαυγέστερη εικόνα των ανα
ζητήσεων της έκφρασης.

Όμως, τότε θα έχει χαθεί η μορφή του 
ερεθίσματος, η περίπτωση θα έχει γίνει 
αριθμός. Κι ο Αλέξανδρος Κοτζιάς θα έχει 
γίνει άλλος ένας λογοτέχνης, που, σαν τό
σους και τόσους συναδέλφους του, Έλλη
νες και ξένους, κάποια στιγμή άφησε πίσω 
του την σύνθετη ηρεμία της πεζογραφίας 
και αναζήτησε την πληρότητα της θεατρι
κής γραφής για να εκφράσει μια ούτως ή

άλλως ρέουσα διάθεση.
Σαν όλους .τους άλλους συναδέλφους 

του; Δύσκολα μπορεί να το πει κανείς αυ
τό, για ένα πεζογράφο, ο οποίος ξεπέρασε 
σε μεγάλο βαθμό τα τραύματα της γενιάς 
του, της πρώτης -ουσιαστικά- μεταπολε
μικής γενιάς, και έδωσε κείμενα διακρινό- 
μενα όχι μόνο για την προσωπικότητά 
τους, άλλα και για την ολοκληρωμένη υφή 
τους. Ακόμη κι αν η ολοκλήρωσή τους αυτή 
αμφισβητείται από την ίδια την καταφυγή 
και προς το θέατρο, έστω και σαν παρα
πλήρωμα της πεζογραφικής δουλειάς.

Όμως, πραγματικά, στην περίπτωση 
του Αλέξανδρου Κοτζιά κι αυτό το ερώ
τημα μένει χωρίς συνέχεια, μετέωρο, ίσως

γιατί κάθε θέση γεννάει καινούργιες απαι
τήσεις απαντήσεων. Όπως, για παράδειγ
μα, η άποψη ότι η καταφυγή στην θεατρική 
γραφή, αποτελεί παραπλήρωμα. Όταν 
μπορεί να εμφανιστεί εύκολα η ένσταση, 
πως, η θεατρική «παραγωγή» του, (παρά 
τον μικρό, τον ελάχιστο αριθμό των απτών 
καταγραφών της), διαθέτει και συνέχεια 
και αυτονομία.

Παρά τον μικρό, τον ελάχιστο αριθμό 
των απτών καταγραφών της. Αφού, πραγ
ματικά, μόνο δυο τέτοιες «δημόσιες» πα
ρουσιάσεις έχει μέχρι τώρα. (Εξαιρουμέ- 
νων, βέβαια, κάποιων -αρκετά τυπικών 57 
αλλά και δημιουργικών συγχρόνως- μετα-
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φραστικών ασχολήσεων με θεωρητικά 
κείμενα και έργα, όπως το Σαίξπηρ ο σύγ
χρονός μας τον Γιαν Κοττ ή τις Μάχες τον 
Κοξίνγκα του Τσικαμάτσου Μονζεαμόν). 
Και, συγκεκριμένα, το παλιότερο πολύ- 
πρακτο Ενοικιάζεται δωμάτιον μετ’ επί
πλων (*) και τον νεότερο Μονόλογο της 
Μαριάννας(**).

«Δράμα σε τρεις πράξεις» ονομάζει το 
πρώτο του έργο ο ίδιος. Και «χρονογρά
φημα σε 17 σκηνές» το δεύτερο, δίνοντας 
έτσι το στίγμα της διαφοράς τους και στην 
δομή της σκηνικής γραφής.

Το «Δράμα» εμφανίζει όλα τα χαρακτη
ριστικά των καιρών της -πρώ ιμης- γρα
φής του. Μιρκοαστικός αθηναϊκός περίγυ
ρος, (χώρος κοινωνικός με πλούσιο υλικό 
για θεατροποίηση, καθώς τότε, στις δυο 
πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες βρίσκε
ται στην «άνθηση» του -με όλα τα ψήγ
ματα της ένδον καταστροφής του). Πρό
σωπα φθαρμένα από το περιβάλλον και 
στραπατσαρισμένα με την βούλησή τους, 
τραυματίες της ζωής χωρίς ελπίδα ίασης. 
(Τα ντοστογιεφσκικά σημάδια έντονα κι 
εδώ, όπως και σε όλους τους συγγραφείς 
της εποχής, καθώς περιγράφουν τον απελ
πισμένο -μεταφυσικό σχεδόν- αγώνα του 
καλού και του κακού). Διαδρομές πλοκής 
των γεγονότων περίπλοκες, μελοδραματι
κές μερικές φορές, αλλά σε ένα στενό κλει
στό σκηνικό χώρο, πράγμα που μεταφέρει 
την δράση από τα έξω στα μέσα, από τις 
πράξεις στις επιπτώσεις. (Η θαυμαστή 
«αυλή», που χαρακτήρισε την σημαντική 
στροφή του τότε ελληνικού θεάτρου, έχει 
αντικατασταθεί εδώ από ένα καταβυθι
σμένο σαλόνι, δωμάτιο κοινό, τόπο συνεύ
ρεσης, συνδιαλλαγής και σύγκρουσης, σαν 
αρένα όπου χωρίς θεατές τα θύματα παίρ
νουν τον δρόμο της αναπότρεπτης σφα-
γης)·

Το περιβάλλον, το πρόσωπο και η δρά
ση, στο «Ενοικιάζεται», μοιάζουν έτσι να 
ψάχνουν. Όπως και ο συγγραφέας του, 
που δείχνει να ψαχουλεύει με ένταση -κα ι 
προσδοκία ίσως; για ένα απογοητευτικό 
αποτέλεσμα των ίδιων του των ερευνών;- 
την κακή πλευρά του ανθρώπου. Του αν
θρώπου, που γεννάει έτσι ένα κοινωνικό 
σύνολο, με χαμένο όχι μόνο τον στόχο, μα 
και τον λόγο ύπαρξης.

(Με κατάληξη σκηνική, ακόμη και η 
μόνη «καλή» ηρωίδα του έργου, η Κατερί
να, αφού εξευτελίζεται κι αυτή, να αυτο- 
κτονεί, αποκτώντας το δικαίωμα στην 
«κάθαρση», αλλά και αποδεικνύοντας ότι 
«δεν είναι του κόσμου τούτου». Και μαζί 

58  αποδεικνύοντας την αμηχανία των δη
μιουργημάτων της εποχής -κα ι του συγ
γραφέα).

Με τους Νίκο Μπακόλα και Χριστόφ. Μηλιώνη, 1987.

Ψαχουλεύει την κακή πλευρά του αν
θρώπου, κατοχυρώνοντας μ’ αυτόν τον 
τρόπο ότι, αν και «έμπλεοςδύναμης», είναι 
ακόμη** ανώριμος, όπως, άλλωστε και το 
πρώιμο αυτό κείμενό του, που δίνει την μια 
άκρη.

Μέχρι την άλλη, τον «Μονόλογο της Μα- 
ριάννας», (όπου, ακριβώς λόγω «μονολό
γου» στο σκηνικό ύφος μπολιάζονται και 
οι κατακτήσεις της πεζής γραφής), υπάρ
χει μια ολόκληρη ζωή. Με τα διδάγματά 
της να φαίνονται καθαρά πια. Καθώς, ο 
Αλέξανδρος Κοτζιάς φανερώνει εδώ να 
έχει καταλάβει πως το ανθρώπινο υλικό 
δεν συνίσταται μόνο από την δαιμονική 
φύτρα, είναι πολύ πιο σύνθετο. Οι νόμοι 
του υλικού, η ηθική του, τα οράματά τού 
εμπεριέχουν τόσο το καλό, όσο και το κα
κό. Και, ακόμη, το άπιαστο, το πέραν του 
γραπτού και του ορατού, το πέραν του κα
λού και του κακού, το πέραν του δυνατού, 
του επιθυμητού και του θανάσιμου.

Γι’ αυτό, άλλωστε, αφήνοντας πίσω του 
σαν συγγραφέας την ρεαλιστική γραφή, 
που στο «Ενοικιάζεται» χρησιμοποίησε 
αναπόφευκτα, (αφού εξυπηρετούσε στην 
εντέλεια τις απαιτήσεις της εποχής και της 
απλότητας της μορφής του έργου), περνάει 
στην «Μαριάννα» σε πιο πολυεπίπεδη γρα
φή. (Διατηρώντας, πάντως, ορισμένα βα
σικά ρεαλιστικά αντικρύσματα στα επιμέ- 
ρους κομμάτια της, απόηχους των ημερών 
του --ανήσυχου- τόπου και των -εξίσου 
ταραγμένων έκφρασή τους- ανθρώπινων 
σχέσεων). Γραφή αναγωγική, με απόλυτα 
διασπασμένους -παρά την αναγνωσιμό- 
τητά τους- χώρους και χρόνους. Οι οποί

οι, χωρίς άμεση εξήγηση, (και χωρίς εκζή
τηση), αναζητούν εναγώνια το χέρι του 
θεατή να ξαναφτιάξει το κρυμμένο 
«παζλ», διαφορετικό ίσως για τον καθένα, 
αλλα και τόσο κοινό στις αόρατες συνι
στώσες του.

Κι όταν το «παζλ» ξαναφτιαχτεί, η 
ηρωίδα, (τι «σύμπτωση», πάλι μια ηρωί
δα), βλέπει και βλέπεται από τον κόσμο. 
Τον χαρακτηρίζει η ίδια με τα βλέμματά 
της, όπως χαρακτηρίζει και τον εαυτό της, 
τον πλάθει, συνδέοντας το αντικειμενικό 
με το υποκειμενικό, το ένα με το όλο.

Το κείμενο έτσι, το έργο, εγκαταλείπει 
ολότελα τα όρια της καταγραφής. Γίνεται 
διερεύνηση. Που εξομολογείται συγχρό
νως, γεφυρώνοντας το κύτταρο με το σώ
μα, το εντός και το εκτός, την θεωρία με την 
πράξη, τον συγγραφέα με τον εαυτό του, 
τον δημιουργό με το δημιούργημα. Χωρίς 
εντολές (Μύριες ή Δέκα) στις ηθικές του, 
χωρίς αναστολές στις πεποιθήσεις του. 
Αλλά μόνον κρυφοκοιτάγματα στο άπειρο 
της πραγματικότητας και της ψευδαίσθη
σης.

Γίνεται, δηλαδή, αυτό που επιδιώκει 
πάντα το άξιο θέατρο. Μικρό ή μεγάλο. 
Πλούσιο στην παραγωγή του ή λιτό. Επι
βλητικό ή εγκρατές. Μεγαλόπνοο ή ταπει
νό.

* Πρωτοανεβάστηκε — καθυστερημένα σε σχέση 
με την γραφή του- από το Ημικρατικό Θέατρο 
Πελοποννήσου, το 1980.
** ΐίρωτοπαρουσιάστηκε στην σκηνή από τον 
θίασο «Καθρέφτης» της Πέπης Οικονομοπού- 
λου,το 1990.



Ο Παπαδιαμάντης
και η Ηθογραφία*

\ ■ ,

(Ή: Ηθογραφίας αναίρεσις)
του Χριστόφορου Μηλιώνη

Στον Αλέξανδρο Κοτζιά

Η Εισήγησή μου δε φιλοδοξεί να καλύψει το ευρύτατο θέμα που 
ο τίτλος της επαγγέλλεται. Πιο πολύ αφορά στην ταλαιπωρία 
που υπέστη ο όρος Ηθογραφία και μαζί της ο Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης, μια και θεωρήθηκε ως ο κυριότερος, έστω και 
επιφανέστερος, εκπρόσωπός της1. Ποιους άλλους αφορά, είναι 
δύσκολο να το προσδιορίσει κανείς* αν πιστέψει το Γιώργο 
Θεοτοκά, όλους τους πεζογράφους ως τη χρονιά που δημο
σιεύει ο ίδιος το «μανιφέστο» του2 ως Ορέστης Διγενής* και αν 
παρακολουθήσει τους νεότερους κριτικούς με τη νέα εκδοχή 
του όρου, «ανανεωμένη ηθογραφία», όλους τους υπόλοιπους, 
τουλάχιστον ως τον Ταχτσή και ως το Γιώργο Ιωάννου3 -κ ι 
ένας θεός ξέρει τι γίνεται με τους κατοπινούς.

Με τον Παπαδιαμάντη όμως συμβαίνει και το εξής παρά
δοξο: Ενώ θεωρείται (τουλάχιστον μεταξύ των ομοτέχνων) ως ο 
σημαντικότερος ως τώρα πεζογράφος (αντίληψη που επικυρώ
νεται με τη φερέγγυα υπογραφή του Γιώργου Σεφέρη, αλλά και 
του Οδυσσέα Ελύτη), τόσο που καθένας να φροντίζει, δοθείσης 
ευκαιρίας, να τον δηλώνει ως πρόγονό του και δάσκαλό του, 
εντούτοις δε νομίζω πως όλοι αυτοί θα αισθάνονταν άνετα, αν 
διάβαζαν σε μια κριτική ότι είναι «ηθογράφοι», έστω και ανα
νεωμένοι.

Αυτή η αντίφαση στάθηκε για μένα και το ερέθισμα για να 
προσφύγω στους εγκυρότερους γραμματολόγους μας και να 
διαπιστώσω αν είναι καλό κακό ή ουδέτερο το να είσαι ηθο
γράφος. Επέλεξα τους γραμματολόγους και όχι γενικά τους 
κριτικούς, επειδή αυτοί κυρίως παγιώνουν και διαιωνίζουν τις 
αντιλήψεις. Και επειδή ο εγκυρότερος ιστορικός της λογοτε
χνίας μας -κατά την κρατούσα αντίληψη πάλι- θεωρείται ο
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Κ.Θ. Δημαράς, ήταν εύλογο να προσφύγω πρώτα σ’ εκείνον.
Αλλά από την απορία έπεσα στην έκπληξη· ο σοφός αυτός 

γραμματολόγος μας αρνείται να παρουσιάσει έναν νέο όρο, 
καθαρά ελληνικό και ένα λογοτεχνικό φαινόμενο, καθαρά 
ιστορικό, την Ηθογραφία. Καθαρά ελληνικόΤ επειδή ο όρος, 
-καίτοι γαλλικής προελεύσεως4-  είναι ελληνικός στο, ζητού
μενο έστω, περιεχόμενό του* και είναι φαινόμενο ιστορικό, 
επειδή το ξεκίνημά του τοποθετείται με ακρίβεια από τους 
περισσότερους μελετητές ανάμεσα στο Λονκή Αάρατου Βικέλα 
και στο Βιζυηνό. Κατά το Λίνο Πολίτη, ο δεύτερος είναι ρητά 
και ο πραγματικός εισηγητής του ηθογραφικού διηγήματος5. 
Αλλά η μια έκπληξη έφερε την άλλη: ενώ, δηλαδή, ο Κ.Θ. 
Δημαράς ούτε παρουσιάζει το φαινόμενο ούτε προσδιορίζει το

περιεχόμενό του, ωστοσο χρησιμοποιεί τον όρο και τα παρά- 
γωγά του (ηθογραφικός, ηθογραφώ) για να χαρακτηρίσει ή να 
αξιολογήσει -πάντοτε αρνητικά- διάφορους συγγραφείς ή 
έργα τους, ενίοτε και περιόδων πριν από τη Νέα Αθηναϊκή 
σχολή (μέτρησα 17 σημεία στην Ιστορία τ ου). Χρησιμοποιεί, 
δηλαδή, τον όρο σαν να έχει πολύ σαφές περιεχόμενο και βαθ
μολογημένη αξία -  αρνητική. Πού οφείλεται αυτή η «παρά
λειψη» του Ιστορικού -αν πρόκειται για παράλειψη -  και πώς, 
με τη σειρά της, αξιολογείται, δεν είναι δική μου δουλειά. 
Προσπάθησα πάντως, καταφεύγοντας συχνά σε συμπεράσματα 
ex contrario, και με βάση όλες του τις αναφορές να ανασυνθέσω 
το κατά Δημαράν περιεχόμενο του όρου. Θα δώσω ένα παρά
δειγμα για τον τρόπο που συλλογίστηκα. Γράφει ο Κ.Θ. 
Δημαράς για την πεζογραφία του Ραγκαβή: «Στο σύνολο όμως, 
όταν υπερνικηθεί η γλωσσική ανία βρισκόμαστε μπροστά σε 
έργα που έχουν παλμό, ουσία, σύνθεση (δικές μου οι υπογραμ
μίσεις), που υπερτερούν δηλαδή αισθητά στην ηθογραφία που 
κατέκλυσε μεταγενέστερα τη φιλολογία μας...»6. Νομίζω ότι 
δεν βιάζω το νόημα της περικοπής, αν συμπεράνω ότι, σύμ- Γ
φωνα με αυτήν, χαρακτηριστικό της ηθογραφίας είναι η 
έλλειψη παλμού, ουσίας και σύνθεσης. Άλλωστε τα συμπερά- 
σματά μου επαληθεύονται, καθώς τα χωρία διασταυρώνονται 
μεταξύ τους7.

Όσο μπόρεσα λοιπόν να συμπεράνω, η ηθογραφία κατά τον 
Κ.Θ. Δημαρά είναι ένα είδος πεζογραφίας χαμηλής πνοής, 
πρωτοβάθμιας ας πούμε, με κύρια χαρακτηριστικά: την περι
γραφή των ηθών (;-ο  όρος παραμένει ασαφής) ενός τόπου, 
κατά προτίμηση της υπαίθρου* την τάση προς τη λαογραφία 
(δηλ. την εκμετάλλευση του λαογραφικού υλικού)* την έλλειψη 
ανθρώπινων τύπων την έλλειψη ψυχολογικής εμβάθυνσης* την 
απουσία κοινωνικού δράματος, την έλλειψη σύνθεσης κτο. Τα 
στοιχεία της ηθογραφίας τα εντοπίζει κυρίως στα έργα των συγ
γραφέων της γενιάς του ’80, αλλά και σε συγγραφείς του μεσο
πολέμου. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά χωρία του είναι 
αυτό που αναφέρεται στο Βουτυρά: «Ο κόσμος του Βουτυρά 
-λέει- είναι ο μικροαστικός και εργατικός κόσμος της πολι
τείας* μπορούμε δηλαδή απ’ αφορμή του να μιλήσουμε για ηθο
γραφία τοποθετημένη μέσα στα αστικά κέντρα (οι υπογραμμί
σεις δικές μου). Μα αν παίρνει από την ηθογραφία την αγάπη 59 
της λεπτομέρειας, της περιγραφής, την έλλειψη της σύνθεσης,



»

την έλλειψη ψυχογραφίας, ο προσωπικός του τόνος, η απο
στροφή του για το συγκεκριμένο, η αγάπη του για τη θολή 
ατμόσφαιρα της αμφιβολίας και της ασάφειας επιβάλλει να τον 
ξεχωρίζουμε εντελώς από τον καθιερωμένο τύπο της ελληνικής 
ηθογραφίας». Και συνεχίζει: «Εξ άλλου η ρωσική λογοτεχνία, 
που κιόλας από τον καιρό του Παπαδιαμάντη άρχιζε να 
χαράζει την πεζογραφική μας παραγωγή, καλλιεργούσε στο 
κοινό την προτίμηση για καταστάσεις ψύχικές, μέσες και ακα
θόριστες, των οποίων το έργο του Βουτυρά κλείνει τις απηχή- 

8σεις...» .
Το χωρίο είναι πολύ διαφωτιστικό για τους εξής λόγους:

1. Περίπου συνοψίζει τα χαρακτηριστικά που αποδίδει στην 
ηθογραφία ο Δημαράς.
2. Δηλώνει ότι ο ιστορικός μας έχει στο νου του έναν «καθιερω
μένο τύπο ελληνικής ηθογραφίας»* ποιος είναι αυτός, ποιος τον 
καθιέρωσε ή ποιος τον εκφράζει, ποιος τον περιέγραψε, προς 
ποια ξένη «ηθογραφία» -α ς  πούμε- αντιπαρατίθεται (προς το 
«roman de moeurs»;), δεν μας το αποκαλύπτει.

Επιπλέον προκαλεί κάποιες συγχύσεις (για να μην πω ότι 
προδίδει αντιφάσεις):
α) ενώ τη θεματογραφία της ηθογραφίας την έχει τοποθετήσει 
στην ύπαιθρο, όπως άφησαν να εννοηθεί οι παρατηρήσεις του 
για το Βιζυηνό9 και το απόσπασμα του Ροίδη περί «κερατισμών 
των τράγων κλπ.10», που μεταφέρει στην «Ιστορία» του, τώρα 
γίνεται λόγος για «ηθογραφία των αστικών κέντρων», 
β) Ενώ η ηθογραφία χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ψυχο
γραφίας, εδώ (στο χωρίο που παρέθεσα) δηλώνεται ότι από την 
«εποχή του Παπαδιαμάντη» η ρώσικη λογοτεχνία καλλιερ
γούσε στο κοινό την προτίμηση για καταστάσεις ψυχικές, έστω 
και «μέσες», έστω και «ακαθόριστες». Αλλά πώς; Και προς τι η 
αναφορά εδώ του Παπαδιαμάντη ; Μήπως γιατί τα έργα του δεν 
είναι και τόσο άμοιρα «ψυχογραφίας»;

Παρατηρώ ακόμη ότι ο Κ.Θ. Δημαράς μοιράζει την ηθο
γραφία σε δόσεις άνισες, αλλά ρητές, στους εξής συγγραφείς: 
Βιζυηνό, Δροσίνη, Εφταλιώτη, Παπαδιαμάντη, ΓΙαλαμά, 
Κώστα Χατζόπουλο, Βουτυρά. Δεν εντάσσει στην ηθογραφία 
(ή απαλλάσσει από παρόμοιες κατηγορίες) τους: Γουζέλη (για 
το Χάση), Αλεξ. Ραγκαβή (για το ΛυθέντηςτουΜορέως), Αντ. 
Μάτεση (για το Βασιλικό), Παύλο Καλλιγά (για το ΘάνοςΒλέ- 
κας). Όσο για την αξιολόγηση του Παπαδιαμάντη, είναι πολύ 
γνωστή. Και πώς ήταν δυνατό να περ ισωθεί μέσα σ’ ένα τέτοιο 
πλέγμα αντιλήψεων;

Δεν έχω την υπερφίαλη πρόθεση να ελέγξω (τι λόγος!) τις 
' πληροφορίες και τις αξιολογήσεις του Κ.Θ. Δημαρά, ούτε έχω 

άλλωστε την αρμοδιότητα να το κάμω. Έχω όμως το δικαίωμα 
(και την υποχρέωση) ν’ απορώ: Αν έτσι έχουν τα πράγματα, αν 
αυτό είναι η Ηθογραφία, κι αν η Ηθογραφία είναι κατώτερο 
είδος Πεζογραφίας, τότε πώς ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος, 
που ούτε κατώτερος Πεζογράφος ήταν, αλλά κι αν το νόμιζε, 
δεν του έλειπε η ευφυΐα, ώστε να μη το φωνάζει από τα κεραμί
δια, ούτε και άμοιρος φιλολογικής γνώσης ήταν, εξακολουθεί 
να αναγράφει στην προμετωπίδα του εξαίρετου βιβλίου του, 
και στην έκδοση του 1915, Ο Πύργος του Λκροπόταμου - Ηθο
γραφία,*11 Και πώς ο Κων/νος Θεοτόκης επαναλαμβάνει το ίδιο 
στα 1920 (και 1923): Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα-Ηθο- 
γραφία;12 (Παρένθεση: Βεβαίως πολύ ευσυνείδητα, και 
καθόλου από μετριοφροσύνη, χρησιμοποιούν οι δύο αξιολογό- 

60  τατοι «κοινωνιστές» μυθιστοριογράφοι μας έναν όρο που απέ
διδε ακόμη, χωρίς μειωτικό χαρακτήρα13 την τάση που είχε 
ξεκινήσει ο Μπαλζάκ αναθέτοντας στα μυθιστορήματά του την
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αποστολή της «étude de moeurs» -χωρίς βέβαια να είναι γι’ 
αυτόν το λόγο ο Μπαλζάκ κατώτερος συγγραφέας. Τι μεσολά
βησε λοιπόν ανάμεσα στα 1923, ας πούμε, και στα 1948/49 που 
συντάσσει την Ιστορία του ο Κ.Θ. Δημαράς, που άλλαξε την 
κοινή αντίληψη περί του «καθιερωμένου τύπου της ελληνικής 
ηθογραφίας» και καθιέρωσε νέα, τόσο πολύ μάλιστα, ώστε ο 
ιστορικός να μην αισθάνεται καν την ανάγκη να δώσει κάποιες 
εξηγήσεις;

Νομίζω πως ό,τι μεσολάβησε το εκφράζει -  εγώ τουλάχιστον 
δε θα ’λεγα το δημιούργησε- το μανιφέστο Ελεύθερο Πνεύμα 
του Γιώργου Θεοτοκά, που εκδόθηκετο 1929. Μνημείο ατεκμη- 
ρίωτων αποφάνσδων και αυθαίρετης αξιολόγησης το σχετικό 
κεφάλαιο διαγράφει με τη σφραγίδα «Ηθογραφία» όλη την ως 
τότε πεζογραφία, τη μετράει με τα αμφίβολα σταθμά της συμ
βολής στην ευρωπαϊκή κουλτούρα και την απορρίπτει* που 
σημαίνει, βέβαια: η πεζογραφία αρχίζει μ’ εμάς, οι οποίοι 
ενστερνιστήκαμε το ευρωπαϊκό πνεύμα και είμαστε ευρω
παϊκής εμβέλειας.

Χαρακτηριστικές απ’ αυτή την άποψη είναι οι παρατηρήσεις 
του Κ.Θ. Δημαρά, πάλι, για τη «Γενιά του ’30»: «Τώρα η πρόζα 
απαλλάσσεται εντελώς από τα λυρικά στοιχεία του λόγου* τώρα 
ο μύθος απαλλάσσεται από τα στοιχεία της ηθογραφίας, τώρα 
η προσοχή του συγγραφέα στρέφεται επίμονα προς την ψυχο
γραφία των ηρώων του... Έπος του νου, έπος της ψυχής, περι
πέτεια του ανθρώπου θα είναι το περιεχόμενο της νέας πεζο
γραφίας...»14 Δεν ξέρω σε ποιον, ειδικότερα, αναφέρεται 
αυτός ο διθύραμβος του ιστορικού μας. Ο Τερζάκης πάντως, 
κατά τον ίδιο, «κιόλας στα 1932 παρουσιάζει ένα μεγάλο δίτομο 
μυθιστόρημα, όπου το θέμα και οι άνθρωποι δεν έχουν 
λυτρωθεί από τα ηθογραφικά στοιχεία και από την επίδραση 
των παλαιοτέρων...»* άρα εξαιρείται, τουλάχιστον ως τα 1932 
εξαιτίας των βιβλίων του Δεσμώτες και Η Παρακμή των Σκλη
ρών. Δεν ξέρω αν με τη Μενεξεδένια Πολιτεία (1937) έχει βρει 
την πολυπόθητη λύτρωση. Πάντως με τον ίδιο διθυραμβικό 
τόνο και σχεδόν με τις ίδιες παρατηρήσεις μιλάει για το έργο 
του Θεοτοκά, 15 μπορούμε επομένως βάσιμα να εικάσουμε ότι 
κατά μείζονα λόγον εις αυτόν μάλλον αφορά. Εξάλλου ο Κ.Θ. 
Δημαράς προλογίζει την επανέκδοση του δοκιμίου του Θεο
τοκά Ελεύθερο Πνεύμα στη σειρά ΝΕΒ των εκδόσεων «Ερμής», 
όπου χωρίς να αποφαίνεται για τις θέσεις του Θεοτοκά, γράφει 
για το βιβλίο: «Η γενιά του 1930 αποκτούσε έτσι, χάρη στο 
Γιώργο Θεοτοκά, το πρώτο τεκμήριο της αυτογνωσίας της. Από 
κει και πέρα έγιναν διαφορισμοί των ιδιοσυγκρασιών, αλλά το 
μικρό βιβλίο είναι σίγουρος οδηγός (η υπογράμμιση:δική μου) 
για όποιον θελήσει να εισαχθεί στα ιστορικά του κινήματος 
εκείνου, του οποίου ο Γιώργος Θεοτοκάς μένει ένας από τους 
πιο τυπικούς εκπροσώπους»16.

Επειδή λοιπόν φαίνεται πως η «Γενιά του ’30» ήταν εκείνη 
που αξιολόγησε τόσο αρνητικά την «ηθογραφία» συλλήβδην, 
ας δούμε λεπτομερέστερα πώς την αντιλαμβάνεται, έχοντας ως 
σίγουρο οδηγό, μετά την ανωτέρω υπόδειξη, το δοκίμιο του 
Θεοτοκά. Και πρώτα-πρώτα ποιοι είναι οι ηθογράφοι κατά τον 
Θεοτοκά, δηλώνεται σαφώς. Παραθέτω τα σχετικά χωρία: «Η 
Νέα Ελλάδα δεν πρόσφερε ως σήμερα τίποτα στον πνευματικό 
πολιτισμό της Ευρώπης. Κανένας από τους συγγραφείς μας δεν 
εξάσκησε επίδραση έξω από τα σύνορα... Το πιο ατροφικό 
μέλος του οργανισμού μας είναι η πεζογραφία... Οι διηγηματο- 
γράφοι μας ασφαλώς δεν στέκονται στο ύψος αυτών των 
ανθρώπων [=του Ψυχάρη, του Ροίδη, του Ίωνα Δραγούμη ως 
κριτικών]. Υστερούν καταπληκτικά απέναντι τους ως άτομα



(!), ως πνεύματα, ως δυναμικότητες. Ο ρόλος τους στην πνευ
ματική ζωή μας μοιάζει πολύ πενιχρός. Τις περισσότερες φορές 
είναι ρόλος διασκεδαστών που διηγούνται εύκολες ιστορίες για 
να περνά η ώρα...»17. Και πιο κάτω: «Θα κρίνουμε τους 
ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους σε οικοδομικές προσ
πάθειες (sic), ιδίως τους διηγηματογράφους, και μαζί μ’ αυτούς 
τις λιγοστές απόπειρές μας στο μυθιστόρημα που δεν προσθέ
τουν τίποτα στη διηγηματογραφία μας. Αυτή η οικοδομική 
εργασία περιορίστηκε στην ηθογραφία... Η διηγηματογραφία 
μας και η μυθιστοριογραφία μας μένουν κατά βάσιν ηθογρα
φία...»18.
2. Παραλλαγές της ηθογραφίας κατά Θεοτοκά: «Σημειώθηκαν 
βέβαια αρκετές παραλλαγές του είδους: ηθογραφία του βουνού 
και της θάλασσας, ηθογραφία της επαρχιώτικης κοινωνίας και 
του αθηναϊκού μικροαστισμού (ερώτηση δική μου: γιατί όχι και 
του μεσοαστισμού και του μεγαλοαστισμού;), ηθογραφία των 
λαϊκών τάξεων των πόλεων με μεγάλη κλίση προς τα ήθη της 
ταβέρνας και του πορνείου...»19.
3. Χαρακτήρας της ηθογραφίας, κατά Θεοτοκά: «Κατά βάθος 
οι Έλληνες ηθογράφοι παρά τις εξωτερικές αντιθέσεις τους, 
διατηρούν από πενήντα χρόνια [=1880-1929, προφανώς] την 
ίδια προοπτική της ζωής, τους ίδιους ορίζοντες, την ίδια αντί
ληψη της τέχνης. Συνεχίζουν πάντα την ίδια σχολή που μπορεί 
να ονομασθεί φωτογραφική σχολή. Μπορούν να κριθούν συνο
λικά»20.

Αφήνω τα σχεδόν κωμικά επιχειρήματα που παραθέτει ο 
Θεοτοκάς κρίνοντας τη «φωτογραφική σχολή»-«Αγαπάτε μια 
γυναίκα. Εκείνο που σας ελκύει προς αυτήν είναι άραγε to εξω
τερικό σχήμα της μορφής της;»-, αφήνω πως τα χαρακτηρι
στικά και η ονομασία της αποδίδονται το ίδιο άνετα στο ρεα
λισμό και στην προέκτασή του, το νατουραλισμό, και θέλω 
απλώς να εκφράσω τη νέα απορία μου: Όλοι οι ως τότε συγ
γραφείς, Βικέλας, Βιζυηνός, Δροσίνης, Παπαδιαμάντης, 
Μητσάκης, Κονδυλάκης, Χρηστοβασίλης, Βλαχογιάννης, Κρυ- 
στάλλης, Μωραϊτίδης, Επισκοπόπουλος, Χρηστομάνος,

Χατζόπουλος, Βουτυράς, Θεοτόκης, Ξενόπουλος, όλοι αυτοί 
όμοιοι και ανάξιοι ηθογράφοι; Και με ποια μέτρα; Αφήνω, 
επίσης, κατά μέρος την επίδρασή τους στην ευρωπαϊκή κουλ
τούρα, για να δούμε την αξία τους, κατά Θεοτοκά, στα ελλη
νικά πλαίσια: «Πουθενά στην ελληνική ηθογραφία δεν αισθα
νόμαστε τον παλμό της ατομικότητας, τις εσωτερικές δυνάμεις, 
που γυρεύουν την κοίτη τους, για να χυθούν στο φως. Αυτά τα 
βιβλία δεν έχουν προσωπικό χαρακτήρα...»21 Και σ’ αυτήν 
ακόμη την αντιγραφή της μέτριας πραγματικότητας (ερώτημα: 
σε τι ευθύνονται οι πεζογράφοι μας για τη μετριότητά της; το 
ερώτημα ήδη το είχε θέσει ο Καρυωτάκης στην επιστολή του 
προς τον Β. Ρώτα) μήπως οι Έλληνες ηθογράφοι κουνιούνται 
(sic) ελεύθερα; Κυριολεκτικάτσαλαβουτούν...»22

Και ποιον συγγραφέα, ποιο έργο βρίσκει ο Θεοτοκάς στους 
αντίποδες της ηθογραφίας, στα ελληνικά πλαίσια; Τον «Δωδε- 
κάλογο του Γύφτου» του Παλαμά! «Εις κανένα από τα βιβλία 
[δηλ. των ηθογράφων] δε θα συναντήσετε κάτι που να θυμίζει, 
έστω από μακριά, τον παλμό της μεγάλης ατομικότητας του 
Παλαμά, που γεμίζει το Δωδεκάλογο κτλ.»23.

Δεν ισχυρίζομαι καθόλου ότι ανακαλύπτω πρώτος αυτές τις 
ακρισίες του Γ. Θεοτοκά. Αν έμεινα κάπως περισσότερο, το 
έκανα καθ’ υπόδειξη του μεγαλύτερου Γραμματολόγου μας 
-όπως είπα παραπάνω- μια και εκφράζει το νέο πνεύμα, δηλ. 
το πνεύμα της Γενιάς του ’30, η οποία φαίνεται ότι επέβαλε 
αυτή την αρνητική αντίληψη περί ηθογραφίας. Αλλά με τέτοια 
κριτήρια, με τέτοια επιχειρηματολογία, με τέτοιες συγκρίσεις 
ανόμοιων πραγμάτων και κυρίως με τέτοιες ιδιοτελείς προθέ
σεις, 24 που δηλώνονται άλλωστε στο τέλος του σχετικού κεφα
λαίου, είναι αδύνατο να διαφωτιστεί ο φιλομαθής αναγνώστης. 
Προσφεύγω λοιπόν και στους άλλους Γραμματολόγους μας.

Αλλά να ο καθηγητής Παν. Μουλλάς που μας ξαναφέρνει στο 
Ελεύθερο Πνεύμα, ουσιαστικά για να επαληθεύσει την υπό
θεση που κάναμε για την «πρωτιά» του Θεοτοκά. Γράφει: Όσο ' 
και αν φαίνεται απόλυτη ή χωρίς αποχρώσεις μια τέτοια κρίση 
δεν απέχει πολύ από τα πράγματα. Η αλήθεια είναι πως για 
μισόν αιώνα [=δηλ. όσο λογαριάζει και ο Θεοτοκάς] και περισ
σότερο ο νατουραλισμός, με τη μια ή την άλλη μορφή του [= ;], 
αποτελεί το σημαντικότερο κίνημα που κυριαρχεί στην πεζο
γραφία μας. Πράγμα που δε σημαίνει βέβαια ότι η πρώτη αντί
δραση εναντίον του σημειώνεται με το μανιφέστο του Θεοτοκά. 
Τριάντα χρόνια νωρίτερα ο Ροίδης είχε κιόλας εκφράσει καυ
στικά τη δυσφορία του το 1899»25 -και παραθέτει το πασί
γνωστο χωρίο του Ροίδη: «Το ημέτερον κοινόν ήρχισε, δεν 
λέγομεν ν’ αηδιάζει, αλλά να χορταίνει τας στάνας και τας 
στρούγγας, τα λημέρια, τας φλογέρας, τους κολλήγας, τους 
λεβέντηδες, τας ζηλεμένας κόρας, τ’ ασημοχρύσαφα και τους 
κερατισμούς των τράγων». Πρόκειται για το ίδιο χωρίο που 
παραθέτει, όπως είδαμε, και ο Δημαράς26: Όμως: «Νομίζω 
-γράφει ο Δημαράς- ότι θα έπρεπε να τιμήσουμε για άλλη μια 
φορά το Ροίδη, που θέλησε και μπόρεσε να μη παρασυρθεί από 
το πνεύμα το ηθογραφικό της εποχής του... ελέγχοντας στα 1899 
μ’ επιτυχία τις υπερβολές της αγροτικής μας ηθογραφίας» (οι 
υπογραμμίσεις δικές μου). Νομίζω ότι ο Παν. Μουλλάς κάνει 
εδώ ένα μεγάλο άλμα. Ο Ροίδης, αντιδρά σ’ ένα είδος διηγή
ματος του τέλους του 19ου αι. που ο Δημαράς ο ίδιος ονομάζει 
«υπερβολές της αγροτικής ηθογραφίας». Άλλωστε το λεξι
λόγιο που παραθέτει ο Ροίδης ανταποκρίνεται ίσως στη διηγη
ματογραφία του Δροσίνη, καθόλου όμως στου Βιζυηνού, ας 61 
πούμε, ή του Παπαδιαμάντη ή του Μ. Μητσάκη. Η αντίδραση



όμως του Θεοτοκά είναι γενική, και έτσι βεβαιώνεται, νομίζω, 
και μέσω του Μουλλά ότι ουσιαστικά πρώτος ο Θεοτοκάς δια
γράφει συλλήβδην τους «ηθογράφους» (σε εισαγωγικά).

Η φράση εξάλλου του Παν. Μουλλά «Η αλήθεια είναι πως 
για μισόν αιώνα [=δηλ. όσο λογαριάζει και ο Θεοτοκάς] και 
περισσότερο ο νατουραλισμός, με τη μια ή την άλλη μορφή του, 
αποτελεί το σημαντικότερο κίνημα που κυριαρχεί στην πεζο
γραφία μας», η φράση αυτή ταυτίζει αυτό που ο Θεοτοκάς ονό
μασε «ηθογραφία» με τις διάφορες μορφές του νατουραλισμού.

Μιλώντας για τις τάσεις που επικρατούν στη γενιά του 188027 
ο Μουλλάς αναφέρει την «ηθογραφία» (χωρίς προσδιοριστικά 
στοιχεία) ως ένα από τα χαρακτηριστικά της, παράλληλα με τη 
«λαογραφία», «το ξεπέρασμα της ρομαντικής θρηνολογίας», τη 
«στροφή προς το πραγματικό», την «αντικατάσταση της φαντα
σίας από την εμπειρία και την παρατήρηση» κλπ. Εδώ τοπο
θετεί τη γέννηση του νατουραλιστικού διηγήματος με το 
Βιζυηνό και κάνει λόγο για ηθογραφικό-ρεαλιστικό χρώμα. 
«Κυρίαρχο είδος [=της εικοσαετίας 1880-1900] παραμένει 
βέβαια -λ έε ι-  το διήγημα. Μέσα σε λίγο ή πολύ σύντομα αφη
γήματα οι πεζογράφοι θα επιχειρήσουν να περικλείσουν 
εικόνες από τη σύγχρονή τους αγροτική ή θαλασσινή ζωή, με 
γνώμονα «την επισταμένην μελέτην του πραγματικού»28 (ας 
θυμηθούμε ξανά την «étude de moeurs» που ξεκινάει στη 
Γαλλία με τον Balzac). Έπειτα όμως, στο ίδιο άρθρο της «Ιστο
ρίας του Ελληνικού Έθνους» εισάγει τον όρο απλοϊκή ηθο
γραφία για την πεζογραφία αυτής της τελευταίας εικοσαετίας 
ως το 1900, οπότε μεταφέρεται στον αστικό χώρο («μεταφύ- 
τευση της ηθογραφίας») και συνδυάζεται με την «κριτική επο- 
πτεία της ελληνικής πραγματικότητας» [=Ξενόπουλος, Παρο- 
ρίτης, Χατζόπουλος, Θεοτόκης]29.

Αλλά στην εισαγωγή του για το Βιζυηνό φροντίζει να εξαι
ρέσει το Βιζυηνό από την «απλοϊκή ηθογραφία».30 «Ο 
Βιζυηνός -γράφ ει- μπορεί να κλείνει μέσα στο έργο του ένα 
πλήθος από λαογραφικά στοιχεία, αλλά βρίσκεται πολύ μακριά 
από τους απλοϊκούς «ηθογράφους» (εδώ το επίθετο απλοϊκούς 
εκτός εισαγωγικών, που σημαίνει ότι χαρακτηρίζει όλους τους 
«ηθογράφους») της γενιάς του που καταγράφουν τις εμπειρίες 
και τις μνήμες τους, κατά τις εντολές του Ν.Γ. Πολίτη, χωρίς 
πάντοτε να ξέρουν γιατί...». Σύμφωνα μ’ αυτή την αντίληψη, 
στους ηθογράφους θα συμπεριλάβουμε σίγουρα τον Παπαδια- 
μάντη, αφού-πάλι κατά τον Μουλλά- στα διηγήματά του
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συνήθως αυτοβιογραφείται (προβλ. «Ο Παπαδιαμάντης αυτο- 
βιογραφούμενος»)31. Εκτός αν τον εξαιρέσουμε με την ίδια επι
χειρηματολογία που εξαιρεί κι αυτός το Βιζυηνό: «Μελέτη 
θανάτου λοιπόν-γράφει- «Το μόνον της ζωής του ταξίδιον»; 
Κάτι περισσότερο ίσως: μελέτη της ανθρώπινης αλλοτρίωσης 
και της ακρωτηριασμένης ζωής. Όσοι θέλουν μπορούν να βλέ
πουν φολκλορικές γραφικότητες με καλοκάγαθους γέροντες 
και ονειροπαρμένα ραφτόπουλα...»32 -  ή νησιώτες και ναυτό
πουλα θα προσθέταμε εμείς. Κι αν εξαιρέσουμε και τον Παπα- 
διαμάντη, τι θα γίνει με τον ανοικονόμητο Μ. Μητσάκη; Και 
πού θα σταματήσουν οι εξαιρέσεις;

Ότι, τελικά, η χρήση του όρου «ηθογραφία» -απλοϊκή ή 
μη- οδηγεί σε αδιέξοδο, φαίνεται να το αντιλαμβάνεται ο Παν. 
Μουλλάς, διότι ανακεφαλαιώνοντας το άρθρο του στην «Ιστο
ρία» καταλήγει ως εξής: «Θα μπορούσαμε να ανακεφαλαιώ- 
σουμε: Παρουσιασμένη γύρω στα 1880 με κύριο εκφραστικό της 

62 όργανο το διήγημα, η αγροτική ηθογραφία αναστέλλεται ή 
αλλοιώνεται αρκετές φορές, όταν οι ανάγκες της κοινωνικής 
κριτικής [π.χ. Ξενόπουλος, Χατζόπουλος, Θεοτόκης, Παρορί-

της] ή του εθνικού φρονηματισμού [π.χ. Ιων Δραγούμης] επι
βάλλουν διαφορετικές σκοπεύσεις. Και πάλι όμως τα όρια των 
φαινομένων δεν είναι ξεκάθαρα: οι αντιθέσεις που γεννιούνται 
με την ηθογραφία, την αστική πεζογραφία ή το διήγημα και το 
μυθιστόρημα ανταποκρίνονται μόνο σε χοντρικές διαφορές 
και, πάντως, δεν αποκλείουν επικαλύψεις»33.

Αν αυτό δε λέγεται βαβυλωνία, δεν ξέρω πώς θα το πούμε. 
Πολύ περισσότερο που ο όρος «ηθογραφία» διαπλέκεται συχνά 
με τους όρους νατουραλισμός και ρεαλισμός, χωρίς να δίνεται 
η ειδοποιός διαφορά. Αλλά οι όροι είναι για να μας βοηθάνε 
στη συνεννόηση και όχι για να την οδηγούν σε αδιέξοδο. Τα 
πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο αν ο αναγνώστης 
θελήσει να προσφύγει στο δοκίμιο του Παν. Μουλλά (Το διή
γημα, αυτοβιογραφία του Παπαδιαμάντη) που προτάσσεται 
στο βιβλίο του Α. Παπαδιαμάντης Αυτοβιογραφούμένος και 
θελήσει να διασταυρώσει τις παρατηρήσεις. Νομίζω όμως ότι 
το δείγμα που έδωσα είναι ικανό για την ασυνεννοησία που 
προκύπτει και στο περιεχόμενο του όρου, και στο εύρος του και 
ως προς την αξιολόγηση των «ηθογράφων» συγγραφέων.

Τα πράγματα δεν ξεκαθαρίζουν ούτε με το Λίνο Πολίτη. 
Συμφωνεί βέβαια κι αυτός34 ότι «εισηγητής του ηθογραφικού 
διηγήματος στη νεοελληνική λογοτεχνία» είναι ο Βιζυηνός, ότι 
ξεχώρισαν ως «κατ’ εξοχήν εργάτες του ηθογραφικού διηγήμα
τος» ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και ο Ανδρέας Καρκαβί- 
τσας», ότι ο Ξενόπουλος και ο Κονδυλάκης «προχώρησαν στο 
αστικό μυθιστόρημα» (ξεκινώντας από το «ηθογραφικό διήγη
μα»), ότι άλλοι «καλλιέργησαν πιο επίμονα το ηθογραφικό 
είδος» (Βλαχογιάννης), ότι ο Κων/νος Χατζόπουλος και ο Θεο
τόκης «συνεχίζοντας την παράδοση της ηθογραφίας θα την εξε
λίξουν και θα την προσπεράσουν, εισάγοντας στην πεζογραφία 
καινούρια είδη και καινούριους τρόπους διαφορετικούς»35 ότι 
«η ηθογραφία του Βουτυρά μετατοπίζει το ενδιαφέρον της από 
το περιβάλλον του χωριού (με τη νοσταλγική και ωραιοποιη
μένη ανάμνηση) στις φτωχογειτονιές και τις απόμερες συνοι
κίες της σύγχρονης πόλης, στη μίζερη και αποτυχημένη ζωή των 
ανθρώπων της»36. (Ερώτημα δικό μου, εν παρενθέσει: Και τι 
γίνεται με τα αθηναϊκά διηγήματα του Παπαδιαμάντη που απο
τελούν το 27% των διηγημάτων του, όπως έδειξε ο Αλ. Κοτζιάς, 
και τι γίνεται με τον Μητσάκη;) Παράλληλα όμως κρίνει ότι 
«μπορούμε να πούμε πως καθαρή λογοτεχνική πεζογραφία 
τώρα για πρώτη φορά δημιουργείται στη νεοελληνική λογοτε
χνία»37 και πως «Η Φόνισσα είναι ένα δυνατό έργο ψυχογρα
φικό* η γυναίκα αυτή με την αβυσσαλέα ψυχολογία, που τοπο
θετείται έξω από την ανθρώπινη κοινωνία κτλ. Η ψυχολογική 
περιγραφή δίνεται με τελείως διαφορετική αδρότητα* και η 
σύνθεση είναι επίσης πυκνή»38 κρίσεις που φωτίζουν εντελώς 
διαφορετικά τα πράγματα απ’ την όψη που μας έδειξαν ο 
Δημαράς και ο Θεοτοκάς και εν μέρει ο Παν. Μουλλάς.

Ο Κώστας Στεργιόπουλος εξάλλου, μιλώντας πάλι για τον 
Παπαδιαμάντη υποβαθμίζει το χαρακτηριστικό του ως ηθο
γράφου και εξαιρεί τη λογοτεχνική του αξία* γράφει: «Από κει 
και πέρα [=δηλ. μετά το Χρήστος Μηλιόνης], στις δύο επόμενες 
περιόδους που περιλαμβάνουν το αντιπροσωπευτικότερο και 
το καλύτερο έργο του, κινείται στην περιοχή της ηθογραφίας. Η 
ηθογραφία, ωστόσο, δεν αποτελεί παρά μονάχα το έδαφος... 
σπάνια ο συγγραφέας απομένει στα στενά ηθογραφικά πλαί
σια. Με βάση την ηθογραφία, ανοίγεται προς πολλές κατευθύν
σεις, ανακατεύοντας τα ηθογραφικά στοιχεία άλλοτε με στοι
χεία κοινωνικά, άλλοτε ψυχογραφικά, δημιουργώντας ένα 
θαυμαστό κράμα, όπου οι λυρικές κι οι ποιητικές προεκτάσεις



εναλλάσσονται με τους ρεαλιστικούς τόνους... 39κάτω από το 
ηθογραφικό τον πλαίσιο, κρύβει έναν βαθύ ψυχογράφο, έναν 
ηθολόγο και έναν άριστο κοινωνικό παρατηρητή»40. Νομίζω 
ότι πέρα από τη διάκριση ηθολόγος-ηθογραφικό πλαίσιο που 
πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε, οι παρατηρήσεις του Στερ- 
γιόπουλου είναι εξίσου πειστικές με του Μουλλά στην περί
πτωση του Βιζυηνού, ώστε να εξαιρέσουμε στον ίδιο βαθμό 
(μετά το Βιζυηνό) και τον Παπαδιαμάντη από τους ηθογρά
φους -αυτόν τον κυριότερο εκπρόσωπο του ηθογραφικού διη
γήματος κατά το Λινό Πολίτη και τον Παν. Μαστροδημήτρη. 
Στην πρότασή μου ενθαρρύνομαι επίσης από τον Μ. Μερακλή41 
που στο δοκίμιό του «Ηθογραφικός Νατουραλισμός» καταλή
γει: «Δεν ξέρω αν με όσα σημειώθηκαν πιο πάνω μπορούμε να 
θεωρούμε απόλυτα έγκυρο το χαρακτηρισμό «ηθογραφικός 
νατουραλισμός» που αποδόθηκε στη διηγηματογραφία του 
Παπαδιαμάντη [=από τον Μουλλά, Α. Παπαδιαμάντης Αντο- 
βιογραφούμενος, σελ. ξγ]... Αυτό νομίζω πως ταιριάζει πιο 
πολύ να το ονομάσουμε κάπως αλλιώς: εξπρεσσιονιστική ηθο
γραφία». Έτσι ο Παπαδιαμάντης συναντάει εκείνον τον ήρωα 
του Πεντζίκη: ο κύριος Πωσνατομπούμ...

Ενδιαφέρουσα είναι και η παρατήρηση που κάνει ο ίδιος 
μελετητής για το Δροσίνη:42 «Η αφηγηματική πεζογραφία του 
Δροσίνη μοιάζει, από μιαν άποψη, ν’ ανήκει στην ηθογραφία, 
αλλά υπάρχει σ’ αυτήν κι ένα άλλο γνώρισμα (η υπογράμμιση 
δική μου), που τη χαρακτηρίζει ιδιαίτερα: το αγροτικό ειδύλ
λιο, μεταφερμένο έντεχνα στη σύγχρονή του εποχή από τα 
αρχαία “Ειδύλλια” του Θεοκρίτου...». Η παρατήρηση αυτή 
του Στεργιόπουλου, έτσι διατυπωμένη, απομακρύνει από την 
περιοχή της ηθογραφίας, ή τουλάχιστον διαφοροποιεί, τα διη
γήματα με τους «κερατισμούς των τράγων» κλπ. για τα οποία, 
όπως είπαμε, μιλάει ο Ροΐδης* χρησιμοποιεί ακόμη τις παραλ
λαγές απλή ηθογραφία και απλοϊκή ηθογραφία για τουςΕφτα- 
λιώτη, Χρηστοβασίλη και Κρυστάλλη (ο.π. σελ. 110).

Ο Κώστας Στεργιόπουλος όμως χρησιμοποιεί -δεν ξέρω αν 
τον εισάγει- και έναν άλλον όρο, την ανανεωμένη ηθογραφία 
για τα πρώτα διηγήματα του Κων. Θεοτόκη. «Θα περάσει 
-γράφει- με τα διηγήματα στην ανανεωμένη ηθογραφία, 
αμφιρρέποντας, στην αρχή μόνο της διηγηματογραφίας του, 
ανάμεσα στο ρεαλισμό της γύρω του ζωής και στον κάποιο... 
αισθητισμό των ιστορικών και μυθολογικών θεμάτων, για να 
προχωρήσει σταθερά στον κοινωνικό ρεαλισμό και στο κοινω
νικό αστικό μνθιστόρημα και να καταλήξει με τον «Κατάδικο» 
και το «Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα» στην έκφραση μιας 
αποκρυσταλλωμένης βιοθεωρίας, αφήνοντας πίσω του τον 
μαχητικό σοσιαλισμό κι αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο ως 
ύπαρξη μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία, χωρίς ν' απομακρύ
νεται εξωτερικά από τα πλαίσια της ηθογραφίας».43 Το ότι 
αυτά τα πλαίσια, μέσα σε τέτοιες κατακλυσμιαίες αλλαγές εξα
κολουθούν να περισώζονται, νομίζω ότι μάλλον πρέπει να το 
αποδώσουμε στη δύναμη των πρώτων διδαξάντων και ίσως 
είναι προτιμότερο να εξαιρέσουμε και το Θεοτόκη από τους 
«ηθογράφους». Το όλο πνεύμα του σχετικού δοκιμίου του Κ. 
Στεργιόπουλου φαίνεται πως μάλλον το υπαγορεύει. Εξάλλου 
η προσφυγή του κριτικού σε πλάγιους όρους, όπως «ανανεω
μένη ηθογραφία» και, πολύ συχνά, «ηθογραφικά πλαίσια», αν 
σωστά ερμηνεύω, προδίδει την ανάγκη διαφυγής από τον 
ασφυκτικό χώρο του απλούστευτικού και στενού όρου «ηθο
γραφία» -και όχι μονάχα για την περίπτωση του Θεοτόκη.

Θα συνεχίσω με τον Mario Vitti, ο οποίος στα 1974 με την 
Ιδεολογική Λειτονργία της Ελληνικής Ηθογραφίας κλπ44
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προσπαθεί να βάλει κάποια τάξη στα πράγματα εξετάζοντας 
την «ηθογραφία» μέσα στα πλαίσια του ρεαλισμού. «Σκοπεύω 
-γράφ ει- να παρακολουθήσω την εφαρμογή που έχει ο ρεαλι
σμός στην Ελλάδα μέσα σε ένα διάστημα δεκαπέντε-είκοσι 
χρόνων από ποιες προθέσεις ξεκινά, πού καταλήγει* πώς συμ
βαίνει και φτάνει με αφετηρία την ειδυλλιακή περιγραφή του 
αγροτικού βίου και τα θαλασσινά ειδύλλια, να καταγγέλλει την 
αγροτική πραγματικότητα και να γεννά ανθρώπινα πλάσματα 
σαν τον Ζητιάνο και τη Φόνισσα»45. Αφετηρία λοιπόν της ηθο
γραφίας κατά τον Vitti: ο Δροσίνης, ειδικότερα το αφήγημα 
Χρνσούλα, που βραβεύτηκε στον περιώνυμο διαγωνισμό της 
«Εστίας» το 1883 και, κυρίως, Το βοτάνι της αγάπης, που «έρ
χεται πιο κοντά στο ηθογραφικό πρόγραμμα του καιρού 
αυτού46, ενώ ανθρώπινες φυσιογνωμίες παραμορφωμένες σαν 
τη Φόνισσα και το Ζητιάνο ανήκουν στην ύστατη φάση της ηθο
γραφίας»47 (Χρονολογίες: 1986 και 1903, αντίστοιχα).

Για το χαρακτήρα της «ηθογραφίας», σ’ αυτά τα χρονικά 
πλαίσια ο Vitti παρατηρεί: «Δεν τολμώ να μιλήσω για ρεαλισμό* 
να προστρέξω δηλαδή σ’ ένα σαφώς προσδιορισμένο όρο που 
περιλαμβάνει και την πιστότητα, αλλά που την πιστότητα την 
αποκτά σαν αποτέλεσμα μιας κριτικής ματιάς, πράγμα που, το 
βλέπουμε καθαρά, η ηθογραφία αυτής της φάσης όεν έχει ακό
μη... Φοβάμαι ότι, παρ’ όλη την επίδραση που είχε ο ρεαλισμός 
σε όλη αυτή την εξόρμηση, δεν μπορούμε ακόμα να ταυτίσουμε 
την ηθογραφία παρά με την «étude de moeurs» και όχι με τον 
«realisme»48». Τη στροφή προς τον πραγματικό ρεαλισμό τη 
βρίσκει στον Καρκαβίτσα με τη Λυγερή, κυρίως, και με τον 
Ζητιάνο (1896) και τη γραμμή αυτή (του ρεαλισμού^ ως μελέτη 
της αγροτικής πραγματικότητας, βρίσκει να τη συνεχίζουν Η 
φόνισσα (1903), Ο πύργος του Λκροπόταμου (1909), Η ζωή και 
ο θάνατος του Καραβέλα (1920)49. Γραμμή, επομένως, του 
«ρεαλισμού» και όχι της «ηθογραφίας», όπως παριστάνεται σε 
άλλους γραμματολόγους, όπως είδαμε. Πολύ ενδιαφέρουσα 
είναι και η παρατήρησή του: «Τι άραγε μένει σ’ αυτή την περι
γραφή [= του Ζητιάνου,] το 1896 από τον ειδυλλιακό εξω- 
ραϊσμό αγροτικών ελληνικών ηθών που η επιτροπή του 1883 
περίμενε από το ελληνικό διήγημα;»50 -κ α ι που τα έβρισκε, 
συμπληρώνουμε, στα διηγήματα του Δροσίνη. Και ακόμη: πώς 
μπορούν, επομένως, να συστεγαστούν τόσο ανόμοια κείμενα 
κάτω από τον ίδιο όρο «ηθογραφία»; Πάντως ο Vitti μετά τη 
Λυγερή, στις σελίδες του βιβλίου που απομένουν, παύει να χρη
σιμοποιεί τον όρο «ηθογραφία» πράγμα που σημαίνει, αν 
σωστά ερμηνεύω, ότι σιωπηρά, έστω, θεωρεί πως παύει να 
ισχύει. Ακόμα και στο δοκίμιο για τον Βασίλη τον Λρβανίτη 
που επιτάσσεται και όπου καταγράφονται πλήθος από χαρα
κτηριστικά εξαιτίας των οποίων πολύ άνετα, με τα κριτήρια του 
Δημαρά ή του Μουλλά, θα τον κατέτασσε τον Μυριβήλη στους 
ηθογράφους, ο Vitti προτιμά την έκφραση «επιστροφή στην 
παράδοση». Μόνο στο βιβλίο του «Η Γενιά του ’30»51 αποδίδει 
τη γλωσσική του εκζήτηση στη δημοτικιστική ηθογραφία.

Αλλά γι’ αυτή την περιορισμένη περίοδο (1883-1896) παρα
τηρεί: «Ωστόσο πρέπει να προσέξουμε και κάτι άλλο. Αν η 
πορεία της ηθογραφίας μπορεί να μελετηθεί από τα λίγα παρα
δείγματα που προσκόμισα μέχρι τώρα, υπάρχουν και μερικές 
περιπτώσεις που μοιάζουν να ξεφεύγουν από τα άλλα κοινά 
στοιχεία της ηθογραφίας... Ο Βιζυηνός... αποτελεί μία από 
αυτές τις εξαιρέσεις που ξεφεύγουν κάπως από τα κοινά κριτή- 

64 ρια»52 και παρακατιών απορρίπτει και αυτό το «κάπως»: 
«Αλλά η σκηνοθεσία που επιδιώκει το suspense, η αγχώδης 
ανάγκη κάθαρσης, όλα αυτά ζυμωμένα οργανικά, με την

πλοκή, με το ύφος, με το υλικό, βάζουν σε αμηχανία όποιον 
αποπειραθεί να εντάξει τον Βιζυηνό δίπλα στους άλλους ηθο
γράφους του καιρού του. Με την ψυχική υποβολή που δια
κρίνει την αφήγησή του και την περιγραφή των πραγμάτων, 
διστάζω να μιλήσω, επιπλέον, για ρεαλισμό στον Βιζυηνό. Δια
κρίνουμε βέβαια μια προσήλωση στην πραγματικότητα, το θάμ
πωμα όμως μεσ’ από το οποίο τούτη προβάλλει είναι κάτι που 
βάζει σε δύσκολη θέση τον κριτικό που θέλει να της βρει έναν 
ορισμό όχι πρόχειρο».53 Επομένως ο Βιζυηνός με τον οποίο, 
κατ’ άλλους, αρχίζει σίγουρα η «ηθογραφία» δεν είναι ούτε 
«ηθογράφος» ούτε καν «ρεαλιστής». Εδώ δεν μπορώ να κρύψω 
τη χαιρεκακία μου για την εκδίκηση που παίρνουν οι άξιοι συγ
γραφείς, όταν οι φιλόλογοι πάνε να τους εγκλωβίσουν.

Αλλά και ο Παπαδιαμάντης φαίνεται να δημιουργεί και σ’ 
αυτόν προβλήματα. Πέρα από την ένταξη της Φόνισσας στη 
γραμμή του καθαυτό «ρεαλισμού» που είδαμε, είναι, λέει, 
«ιδιόμορφος»54 και «δεν μπήκε αβασάνιστα στον Κύκλο της 
ηθογραφικής συγγραφής»55 -ό χ ι πια ο κυριότερος εκπρόσω
πος. Γι’ αυτό ίσως και δεν τον παρακολουθεί συστηματικά, 
παρά μόνο σε ό,τι αφορά τη γλώσσα του. Άλλος ένας λοιπόν 
κριτικός που μας ενθαρρύνει να τον εξαιρέσουμε.

Νομίζω ότι δε χρειάζεται να προχωρήσω περισσότερο. Ήδη 
μπορούν να εξαχθούν αβίαστα ορισμένα βασικά συμπερά
σματα:
1. Ο όρος ηθογραφία χρησιμοποιήθηκε από τους γραμματολό
γους μας χωρίς να διασαφηνισθεί με επάρκεια το περιεχόμενό 
του.
2. Χρησιμοποιήθηκε σε διαπλοκή με τους όρους ρεαλισμός και 
νατούρα?ασμόςχ^ίς να προσδιορίζεται η ειδοποιός διαφορά, 
αν υπάρχει.
3. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως για τα αφηγηματικά έργα της 
περιόδου 1880-1900, αλλά και για έργα μεταγενέστερων συγ
γραφέων.

4. Χρησιμοποιήθηκε για συγγραφείς ανόμοιους, αλλά και 
εξαιρετικά άνισους ποιοτικά.

5. Χρησιμοποιήθηκε, και μάλιστα με έμφαση, ως αξιολογικός 
όρος με αρνητική, πάντοτε, σημασία.

6. Παρά τη ρευστότητά του, αλλά και την ποικίλη χρήση του, 
ο όρος επανεμφανίζεται είτε με την απλή μορφή του είτε ως 
«ανανεωμένη ηθογραφία» για σύγχρονους πεζογράφους, 
πράγμα που επιτείνει τη σύγχυση- και την επεκτείνει.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους προτείνω: την απόρριψη του 
όρου ηθογραφία και των εκδοχών του (και εκδοχών του).

1. Βλ. Λίνος Πολίτης: Ιστορία της Ν Ε  Λογοτεχνίας, εκδ. Μορφ. Ιδρ. 
Εθνικής Τραπέζης, 1978, σελ. 203 κ. εξ: «Από αυτούς άλλωστε δύο 
ξεχώρισαν ως οι κατ’ εξοχήν εργάτες του ηθογραφικού διηγήματος, ο 
Αλεξ. Παπαδιαμάντης και ο Αντρέας Καρκαβίτσας»
και: Π .Δ . Μαστροδημήτρης: «Κορυφαίοι εκπρόσωποι του ηθογρα
φικού διηγήματος υπήρξαν οι Αλεξ. Π απαδιαμάντης (1851-1911) και 
Ανδρέας Καρκαβίτσας (1866-1922). Εισαγωγή στη ΝΕ Φ ιλολογία , 
εκδ. Δόμος 19905 σελ. 154.
2. Ορέστη Διγενή [^Γιώ ργου Θεοτοκά], Ελεύθερο Πνεύμα, δοκίμιο, 

1929 *και επανέκδοση: Γιώργος Θεοτοκάς, Ελεύθερο Πνεύμα, επιμ. 
Κ.Θ. Δημαράς, εκδ. «Ερμής», ΝΕΒ, 1973.
3. « Ό τα ν  πρωτοπαρουσιάστηκε το Τρίτο Στεφάνι δεν έμοιαζε να 
κομίζει κάτι το επαναστατικά καινούριο —θυμάμαι μάλιστα που 
μερικοί τότε έκαναν το λάθος να το αποκαλέσουν «ηθογραφικό μυθι-



στόρημα». Βλ. Καίη Τσιτσέλη, Ανδρέας Αγγελάκης: Κώστας 
Ταχτσής, μνημόσυνο, Εταιρεία Συγγραφέων, 1990, αελ. 12καιΑλέξης 
Ζήρας: «Συνέχεια και ανανέωση της ηθογραφίας στο έργο του Γ. 
Ιωάννου». Περ. Γράμματα καί Τέχνες, τ. 62, Μάρτιος-Απρίλιος 1991.
4. Για την εισαγωγή του όρου από τον Ζανετάκη Στεφανόπουλο, 
καθηγητή των γαλλικών, κατά μετάφραση του γαλλικού «roman de 
moeurs» που τον δανείζεται από τον Villemain, βλ. Mario Vitti: Η  
ιδεολογική λειτουργία της ελληνικής ηθογραφίαςκλπ, Κείμενα, σ. 39.
5. «Ο πραγματικός εισηγητής του ηθογραφικού διηγήματος στη νεοελ
ληνική λογοτεχνία είναι ο Γιώργος Βιζυηνός», Α. Πολίτης, ό.π. σ. 201.
6. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, εκδ. « Ικα 
ρος» 19653, σ. 277.
7. Για τον Εφταλιώτη: «...Μα η έλλειψη μεγάλης πνοής, που εμπόδισε 
τον Εφταλιώτη να ολοκληρώσει τις τεχνικές του ικανότητες στην 
ποίηση, στάθηκε εμπόδιο στην πρόζα του: η ηθογραφία προέχει και 
στου Εφταλιώτη τα διηγήματα», ο.π. σελ. 374/75.
8. ο.π. σελ. 445.
9. ο.π. σελ. 373.
10. ο.π. σελ. 379.
11. Κωστ. Χατζόπουλος: Ο Πύργος του Λκροπόταμου-Ηθογραφία, 
Φέξης 1915 (ζώντος του συγγραφέα) και Ελευθερουδάκης, 19252 (τε- 
θνεώτος). Είναι μάλιστα πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Κ. Χατζόπουλος 
δεν χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό Ηθογραφία για το βιβλίο του 
Αγάπη στο χωριό ( 1910), παρά προσδοκίαν. Πράγμα που αποδεικνύει 
ότι σε εντελώς άλλη σειρά τοποθετούσε την ηθογραφία, στη σειρά δηλ. 
που ξεκίνησε ο Μπαλζάκ.
12. Κων. Θεοτόκης: Η ζωή και ο θάνατος του Καραβέλα-Ηθογραφία, 
1920 (ζώντος) και 19232 (έτος θανάτου).
13. Ήδη το 1891 ο Αλέξ. Παπαδιαμάντης προανάγγελλε την έκδοση 
των «Θαλασσινών Ειδυλλίων» ως εξής: «Εκδίδω εις τεύχος “Τα 
θαλασσινά Ειδύλλια” , δεκαπέντε απλά διηγημάτια ελληνικών ηθών 
κτλ». Βλ. Αλ. Παπαδιαμάντη Λπαντα, τ. 5ος εκδ. «Δόμος», σελ. 314.
14. Κ.Θ. Δημαράς, ο.π. σελ. 474.
15. ο.π. σελ. 477.
16. Βλ. «Ο Γιώργος Θεοτοκάς και το Ελεύθερο Πνεύμα-καταβολάδες 
και όρια» στην εκδ. Ελευθ. Πνεύματος τον «Ερμή», σελ. λβ'.
17. Γ. Θεοτοκάς, ο.π. σελ. 38.
18. ο.π. σελ. 38-39.
19. ο.π. σελ. 39.
20. ο.π. σελ. 39.
21. ο.π. σελ. 45.
22. ο.π. σελ. 46.
23. ο.π. σελ. 45.
24. Γράφει ο Γ.Θ.: «Φαινόμαστε αδιάλλαχτοι κι ίσως αχάριστοι προς 
τους παλαιότερους συγγραφείς μας για το καλό της γενιάς μας, γιατί 
τα δικαιώματα της νιότης προηγούνται...», ο.π. σελ. 56 (επαναστα

τικοί) δικαίω, λοιπόν).
25. Ιστορία του Ελλ. Έθνους, Εκδοτική τ. ΙΔ ', σελ. 420.
26. Δημαράς, Ιστορία κλπ., σελ. 379.
27. Ιστορία του Ελλ. Έθνους, Εκδοτική, τ. ΙΔ, σελ. 413.
28. ο.π. σελ. 422.
29. ο.π. σελ. 423.
30. Παν. Μουλλάς: Νεοελληνικά Διηγήματα-Γ. Μ. Βιζυηνός, εκδ. 
«Ερμής», σειράΝΕΒ, Εισαγωγή, σελ. ν ς \  Επίσης: Λ. Παπαδιαμάντης 
Αυτοδιογραφούμενος, Επιμέλεια Π. Μουλλάς, εκδ. «Ερμής», σειρά 
ΝΕΒ, σελ. κβ'.
31. ο.π. σελ. κθ': «Το αυτοβιογραφικό υπόστρωμα και η απομνημο- 
νευματογραφία υπηρετούν την προσπέλαση του πραγματικού και τη 
συλλογή των προφορικών παραδόσεων... Είναι η ώρα του Παπαδια- 
μάντη διηγηματογράφου».
32. ο.π. σελ. ρκα\
33. Ιστορία Ελλ. Έθνους, ΙΔ ', σελ. 425.
34. Λίνος Πολίτης, Ιστορία της ΝΕ Λογοτεχνίας, εκδ. Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1978, σελ. 201-κεξ.
35. ο.π. σελ. 257.
36. ο.π. σελ. 259.
37. ο.π. σελ. 200.
38. ο.π. σελ. 206.
39. Κώστας Στεργιόπουλος, Περιδιαβάζοντας, τ. Β ', «Κέδρος» 1986, 
σελ. 61.
40. ο.π. σελ. 67-68.
41. Μ. Μερακλής: «Ηθογραφικός Νατουραλισμός», Φώτα Ολόφωτα, 
«Δόμος», σελ. 299.
42. Κ. Στεργιόπουλος, ο.π.: Η αφηγηματική πεζογραφία του Δροσίνη, 
σελ. 105.
43. ο.π., ιδιαίτερος χαρακτήρας της πεζογραφίας του Θεοτόκη, σελ. 
172.
44. εκδ. Κείμενα, 1974.
45. ο.π. σελ. 35.
46. ο.π. σελ. 59.
47. ο.π. σελ. 64.
48. ο.π. σελ. 73-74.
49. ο.π. σελ. 80.
50. ο.π. σελ. 82.
51. εκδ. «Ερμής», 1977, σελ. 262.
52. ο.π. σελ. 75.
53. ο.π. σελ. 76.
54. ο.π. σελ. 72.
55. ο.π. σελ. 70.

* Εισήγηση στο «Διεθνές Συνέδριο γ ια  τον Αλέξ. Π απαδια - 
μάντη» — Σκιάθος 20-24 Σεπτ. 1991.
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Ουγγρική ποίηση
K A T A L IN  Μ Ε Ζ Ε Υ  (Κ ΑΤΑΛΙΝ ΜΕΖΕΥ)

Π ερ ιμ ένοντας  το λεω φορείο

Ακουμπώντας τον στον κάγκελο απ’ τη μεριά του πάρκου 
περιμένω να τυλίξουν 

το δάσος, τη λίμνη 
τις βραγιές με τις μπιγκόνιες 

σαν χαλί
αν αρχίζει ο 

τι λοιπόν;

Βολές από πίσω από το ατμόλουτρο.
Περιμένουμε το λεωφορείο

και φτάνει αυτός ο ήχος
μας παίρνει επίσης μαζί του. %

Ως πού πάμε μαζί του;

Εγώ ως πουθενά.
Έχω άδεια.
Αγόρασα ένα δίσκο, 
τον βάζω εδώ.

Δεν άξιζε τον κόπο να τον αγοράσω. 
Αυτά τα ακούς σε μήκος κύματος των δέκαΨυήήζβτ

οποιαδήποτε στιγμή 
τον ακούτε αν ανοίξετε το ραδιόφωνο.

Να κάμποσες βελόνες από έλατο
θα τον ακούσω μ ’ αυτές, 

έτσι δίνει άλλην εντύπωση
θα τον ακούσετε αμέσως.

Μόνα τα φιδίσια κεφαλάκια της μεμβράνης 
κι η διαμαντένια γλώσσα αιχμηρή σαν βελόνη βγάζουν 

τους ήχους που επαναλαμβάνονται ως την πλήξη

Δε λαβαίνετε σοβαρά υπόψη 
γεγονότα εντελώς αξιοσέβαστα ωστόσο.

Δεν ξέρω τι να κάνω μ ’ αυτά.
Και δεν μου αρέσει όταν λένε:

«αλλά με τον καιρό».

Hòlderlin

Παραμόνευε περίεργος μέσα από τα φυλλώματα των αρχαίων 
βελανιδιών το σπίτι του κυρίου Γκαίτε

που αυτή την ώρα έπαιρνε τον πρωινό καφέ του 
μετά τον καφέ κάθισε, πήρε ένα πούρο και 
τυλιγμένος μέσα στον καπνό 
αντάλλαξε φράσεις μαγικές με τον Φάουστ 
τον μόνο αληθινό του φίλο 

όμως τώρα πολύ λίγο βλέπει
είναι μερικά χρόνια που υποφέρει από παράξενη αρρώστια 
από τα πράγματα κυλάει ένα εκτυφλωτικό φως 
και πάνω στα βλέφαρά του 
ο αέρας φυσάει κόκκους από άμμο και πυρίτιο

μαζί μου δεν θα μπορούσε να συζητήσει έτσι 
για τίποτε δεν θα μπορούσε πραγματικά για τίποτε 

σκεφτόταν με ζήλεια 
ενώ έβγαζε από την αριστερή του τσέπη ένα κομματάκι 
μάρμαρο και φύσαγε πάνω του

πες Εμπεδοκλή
με βλέπεις πως

σαν αρραβωνιαστικό 
απαντούσε ο γεράκος

με ένα μπουκέτο γιασεμιά στο μαύρο του κοστούμι 
κι ένα ελαφρό πινέλο στο χέρι βάζει ένα μίγμα από 
ασημένιο πίδακα νερού
πάνω στις βλεφαρίδες και τα φρύδια της αρραβωνιαστικιάς 
γελιέσαι Εμπεδοκλή

δάχτυλα γοργά
πλέκουν με το βελονάκι μεταξωτά γάντια πάνω στο χέρι του 
σκελετού
καί στολίζουν το αυτί του βρέφους που κλαίει με ζεστά επιχρυ- 
σώματα
αλλά του κάκου μια μέρα με δυνατόν άνεμο αρχίζουμε να κατε
βαίνουμε,

φορτωμένοι παιγνίδια,
πετώντας όπως 
ο καπνός μες στην μπουκάλα
όπως ο νεαρός κρητικόςπου πάνω απ'τα θανατηφόρα κέρατα 
έχασε το βήμα του χορού

μέσα στο κελί μου μολυβένιοι καθρέφτες 
και το φως τους κόβει 

σαν ξυράφι την πράσινη αρτηρία των λουλουδιών μου

Πάνω από μένα
πάνω στον λερωμένο τοίχο των καναλιών 
οι λεπτοί χαρακτήρες της δυστυχίας 
της τελευταίας κρυπτογραφής 
αδιάβαστοι

Μετ* Τατιάνα Τσαλίκη-Μηλιώνη
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Σελ Έσπμαρκ

Ο Σέλ Έσπμαρκ γεννήθηκε το 1930 στο Στρέμσουντ της βό
ρειας Σουηδίας. Είναι καθηγητής της συγκριτικής λογοτε
χνίας στο πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και μέλος της Σουη
δικής Ακαδημίας από το 1981.

Εμφανίστηκε στα γράμματα με την ποιητική συλλογή «Η 
δολοφονία του Βενιαμίν» και ακολούθησαν μεταξύ άλλων οι 
συλλογές: «Ο κόσμος με το μάτι του φακού» 1958, «Μικρόκο- 
σμος» 1961, «Συνομιλία κάτω από τη γη» 1972, «Αργά στη 
Σουηδία» 1976, «Προσπάθεια για ζωή» 1972, «Ο Μυστικός 
Δείπνος» 1984. Τα ποιήματα του από το 1956-1984 εκδοθηκαν 
σε συγκεντρωτικό τόμο με τον γενικό τίτλο «Η αντιτιθέμενη 
δημιουργία» το 1987. Τον ίδιο χρόνο εκδόθηκε το πρώτο μυθι- 
στόρη μά του « Αή θη ». Ακολούθη σε «Η περιφρόνη ση» το 1991.

Έχει γράψει δοκίμια και μελέτες για τον Άρτουρ Αούν- 
τκβιστ, Χάρυ Μάρτινσον, Τού μας Τράνστρεμερ και Μποντε- 
λέρ.

Ζει και εργάζεται στην Στοκχόλμη.

Αποχαιρετισμός
V

Οι δυο αυτοί
δεν ξεχωρίζει ο ένας απ’ τον άλλον
ης λίγες μέρες που τους μένουν ης περνούν
στο αρχαιολογικό μουσείο της Αθήνας.
Μέσα στην εκτυφλωτική μετεμψύχωση των περασμένων
στέκουν μπροστά σ’ αυτό το ασήμαντο επιτύμβιο -
ο πέτρινος αποχαιρετισμός:
Ο ένας θα χαθεί μέσα στην πέτρα,
ο άλλος βρίσκεται στη μέση της ζωής του.
Αλλά είναι δύσκολο να δεις πώς θα χωρίσουν
οί μορφές τους. Του ενός το χέρι
είναι ένα μέρος από του άλλου τον μηρό.
Το σκυμμένο κεφάλι του ενός
ανήκει στον τρεμάμενο ώμο του άλλου.
Αυτή η στιγμή θα πρέπει να είναι
όχι μονάχα αποχαιρετισμός αυτού που ξεψυχάει
από τη ζωή που αχνοφέγγει μες στην πέτρα
καί την κραυγή του ζωντανού για ό,τι πεθαίνει
αλλά καί αποχαιρετισμός από ης αισθήσεις του άλλου,
ης φευγαλέες του μνήμες,
από το δάνειο μάη απ’ όπου δίέκρίνες
καί τη ζωή που έζησε ο άλλος εντός σου.
Αυτός που μόλις έχει ξεψυχήσει
στέκει για λίγο
κάτω από τη θροΐζουσα φυλλωσιά της πέτρας 
για να παρηγορήσει αυτόν που μένει.
Μόνο είναι δύσκολο να πεις 
ποιος απ’ τους δύο είναι ο πεθαμένος 
ποιος έχει τη μισή ζωή ενός σιαμαίου.

Αυτό ποτέ κανείς από τους δύο δεν θα μάθει.

Συγκρατημένος πανικός. Φωνές ακατανόητες μεγα-
φώνων

παρέχουν ακριβείς πληροφορίες για το ανέφικτο.
Έχει και αεροδρόμιο αυτός ο αποχαιρετισμός 
σαν ενδιάμεσο τόπο ή πλαίσιο αέρινης πέτρας. 
Υπολείμματα ύλης που βλέπει ο ένας 
στα θαμπά μάτια του άλλου:
Μια τετραγωνισμένη οροφή από μπετόν 
αιωρούμενη κάτω από τη λάμψη φωτεινών σωλήνων 
και πινακίδες αεικίνητες Lufthansa, Lot, TWA, Balkan, 

πάνω στις εύθραστες πλάκες του δαπέδου 
κινούνται σαν περιπλανώμενες ψυχές: Γάλλοι, Αιθίο-

πες, Βαβυλώνιοι.
Τόσοι αποχαιρετισμοί. Τόσοι και τόσοι που χωρίζονται 
με λόγια που δεν θα ξεχαστούν ποτέ μες στο μυαλό τους. 
Περνούν περιστρεφόμενοι αριθμοί στον πίνακα αναχω

ρήσεων:
μας προσπερνούν πολιτισμοί και αιώνες με ταχύτητα. 
Έφτασε η ώρα.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑ ΤΩΝ 
DEPARTING PASSENGERS 
Με θόρυβο τα αεροπλάνα απογειώνονται προς κατευ

θύνσεις διαφορετικές
εκεί που νόημα δεν υπάρχει.

Έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού:
Μάτια φωνή και δέρμα.
Τα χείλη που απομακρύνονται από χείλη 
δεν νιώθουν πια τα χείλη του άλλου 
γιατί δεν τους ανήκει πια παρά η μισή ζωή.
Το χέρι που άγγιξε έναν μηρό τη στιγμή που χανόταν 
αφήνοντάς τον στο κενό 
χάνει το βάρος του.
Το ζήτημα είναι να αποδεσμευτείς 
αδράχνοντας τις μνήμες που νόμιζα «δικές» μου 
μεσ’από άλλες που χάνονται και τώρα είναι «δικές» σου. 
Γίνονται ακατανόητες.
Χάνονται οι μέρες που περάσαμε 
Χωρίζουνε τα ρούχα, οι μυρωδιές.
Όταν όμως η αίσθηση αποχωρίζεται την αίσθηση 
παύει να είναι αίσθηση και είναι κάτι άλλο.
Ούτε το δέρμα πια μπορεί να πείσει:
αφού ό,τι γνωρίζει η χαλασμένη αίσθηση
δεν είναι παρά μια ελειπής θαλπωρή, ένας πόνος λειψός.
Τα δάχτυλα είναι τυφλά!

Αυτός που έζησε πριν από λίγο 
παρηγορεί αυτόν που ζούσε ως τώρα.

Ο άλλος κατευθύνεται αργά 
κατά τον έλεγχο 
μικραίνοντας
ένα απλωμένο χέρι μόνο κι ένα βλέμμα 
μάτια μονάχα
και ύστερα λεκέδες όπου υπήρχανε τα μάτια.
Στο τέλος σκιά που χάθηκε 
πίσω από το θαμπό γυαλί.
Μόνο ένας ακαθόριστος θόρυβος



μες στο κεφάλι,
γδέρνοντας την πληγή της μοναξιάς.

.

Αλλά κανείς δεν θα μάθει ποτέ 
ποιός από τους δύο έφυγε 
ποιος έμεινε.

I

Αμέσως να παραδεχτείς ότι είναι άκυρος αυτός ο απο
χαιρετισμός.

Κανείς από μας δεν μπορεί να εγκαταλείπει τον άλλο.
Πάνω στην πέτρα που αβαρής κυλάει
παραμένει
ένα χαμόγελο που κιόλας ξέρει.

Λοιπόν είναι μια πόλη αυτή λειψή.
Εναλλάσσεται το φως με το σκοτάδι.
Η ημερομηνία δεν διακρίνεται πουθενά.
Και είναι άχρηστο να δώσεις όνομα σ’ αυτόν τον τόπο 
όπου αδέσποτα ψυχών απομεινάρια, 
σχεδόν τα πρόσωπά τους φαγωμένα 
μόνο λάμψη χρυσού και μοναξιά.
Λες και γυρεύουν το άλλο τους μισό, έναν άλλον. 
Ρωτάνε για να δείξουν ότι υπάρχουν 
έστω οι μισοί. Σπασμωδικά κινούνται 
επισκέπτες μουσείων.

%
Το χέρι αυτό. τόσο ανώνυμο για να λέγεται «δικό» μου 
μοιάζει προέκταση ενός μηρού 
και επίμονα απαιτεί μία συνέχεια 
πέρα από την πλάτη και τον ώμο.
Αυτή η έντονη νοσταλγική διάθεση
είναι ένα μέρος από την περιγραφή της δημιουργίας.
Η απουσία είναι ένα σκάλισμα βαθύ 
πάνω σε κάποιο χέρι που σέρνεται μία σκιά 
και το θαμπό αντιφέγγισμα κάποιου στήθους.
Θα έλεγες ανάσα και φωνή.
Κάπου στη χλόη που ο άνεμος φυσάει.

Το πράσινο! Ήταν εδώ όλη ώρα: Τα δέντρα 
αυτά που μόλις διακρίνονται, ένα αεικίνητο 
κυμματιστό ανοιχτό και σκούρο πράσινο;

-Είναι οι δικές σου μνήμες από δέντρα 
αυτά που δεν μπορούσες μακριά τους.
Κι ό,τι ακούω να θροΐζει εδώ τριγύρω μου -
είναι οι δικές σου μνήμες δέντρων. !

Κοντοστέκονται οι περαστικοί. Σαν να κατάλαβαν 
και αυτοί την έντονη περιστροφή των αναρίθμητων

κορυφών
Κι όμως σε κάθε φύλλο
φαίνεται εν’ άλλο φύλλο από πέτρα και τέλεια σκαλι

σμένο
σταματημένο εκεί μες στην καρδιά της κίνησής του.

μετάφραση: Μαργαρίτα Μέλμπεργκ

Κρίτων Χουρμουζιάδης

ΜΑΡΩΔΟΥΚΑ 
Εις τον Πάτο της Εικόνας 
Κέδρος, Αθήνα 1990, σελ. 283

Ένα πείραμα και μια επιστροφή επιχειρεί η 
^άρω Δούκα στο μυθιστόρημά της Εις τον 
Πάτο της Εικόνας. Το πείραμα είναι το μυ
θιστόρημα μέσα στο μυθιστόρημα με 
σκοπό να εκτεθεί στον αναγνώστη η σχέση 
ανάμεσα στην πραγματικότητα και τον δη
μιουργό της μυθιστορίας· η επιστροφή εί
ναι σε θέματα κοινωνικοπολιτικά που την 
είχαν απασχολήσει με παρόμοια ένταση 
στην Αρχαία Σκουριά.

Ως προς τον μύθο μέσα στον μύθο, το βι
βλίο μοιάζει να σημειώνει εκεί τις μεγαλύ
τερες και πιο ενδιαφέρουσες επιτυχίες 
του. Δυο κεντρικά πρόσωπα φέρουν το βά
ρος της αφήγησης στα δύο επίπεδά της.

Ο νέος δικηγόρος -  αφηγητής Αλέξαν
δρος ΓΊαπαδάκος, αντιπροσωπευτικός τύ
πος «διανοούμενου» αστού και αποτελμα
τωμένου προοδευτικού της δεκαετίας του 
’80, γράφει μυθιστόρημα με ήρωα το δεύ
τερο και κατ’ εξοχήν κεντρικό πρόσωπο, 
τον ταξιτζή Αντώνη Λύτρα μέσα από τον 
οποίο θέλει να εξηγήσει την εποχή του. Ο 
Λύτρας, με τη σειρά του, είναι αντιπροσω
πευτικός τύπος μικροαστού της δεκαετίας.
Σαν σύλληψη το σχήμα της ιστορίας του πε
ριέχει στοιχεία κλισέ, όπως τον ψυχρά 
ατσάλινο χαρακτήρα της γυναίκας του Θά
λειας, την παρηγοριά που βρίσκει στην 
απλοϊκή αλλά αισθαντική ερωμένη του 
Φανή μετηνμεγάλη καρδιά, καιτηναπελπι
σία του με τα αποξενωμένα παιδιά του. Το 
μελόδραμα που υποφώσκει στην σύλληψη 
των προσώπων αυτών από τον μυθιστοριο- 
γράφο Παπαδάκο αποφεύγει η συγγρα
φέας από την στιγμή που ο Παπαδάκος 
ανακαλύπτει πως ο ήρωάςτου Λύτρας είναι 
ένα «υπαρκτό» πρόσωπο ονόματι Ανιμού- 
κας. Το γεγονός αυτό μετατοπίζει την έμ
φαση στην σχέση ανάμεσα στις σκοπιμότη
τες της μυθοπλασίας και προσωποπλασίας 
του συγγραφέα Παπαδάκου και τις ζωές 
των ηρώων του στην «πραγματικότητα». 
Ενδιαφέρον αποκτούν έτσι η συνείδηση και 
η συνειδητοποίηση του συγγραφέα όσον 
αφορά την ικανότητα, αλλά και το δικαίωμά 69 
του, ν’ αποδώσει έναν ήρωα ταξικά και βιω
ματικά, επομένως και συνειδησιακά, ξένο 
προςτον εαυτό του.



Οι βίοι παράλληλοι των «υπαρκτών» και 
μυθοποιημένων προσώπων εγείρουν 
πολλά από τα παλαιά και καινούργια θεω
ρητικά ζητήματα της πεζογραφίας, όπως η 
λογοτεχνία ως μίμηση ή αναπαράσταση, ως 
ερμηνεία, ως παραποίηση της ζωής. Το 
πείραμα αυτό των διπλών προσώπων δεν 
αποβλέπει, βέβαια, σε οριστικές απαντή
σεις για τα προβλήματα αυτά. Τα φωτίζει 
κατά τρόπο που ευαισθητοποιεί τον ανα
γνώστη ως προς την ύπαρξή τους, Έχω 
όμως την εντύπωση πως πρόταση για το δί
λημμα του πεζογράφου αποτελεί και αυτό 
που φαίνεται στην επιστροφή της Μ. Δούκα 
στην προσέγγιση και θεματολογία της Αρ
χαίας Σκουριάς. Αφού, δηλαδή, τα πρό
σωπα δεν μπορούν να δώσουν την αληθινή 
εικόνα μιας εποχής λόγω των περιορισμών 
και προκαταλήψεων του συγγραφέα που 
αναπόφευκτα τα αλλοιώνει, δικαιούται ο 
συγγραφέας να διακόπτει τον μύθο και να 
προσθέτει ο ίδιος στην εικόνα, όχι πια μέσω 
των ηρώων του μύθου, αλλά μέσω της δικής 
του ευαισθησίας και διαλεκτικής. Έτσι 
προσθέτει και την δική του ιστορία ως επί 
πλέον διάσταση δημιουργώντας την διά
θλαση μέσα σε « μαγικούς εύθραυστους κα
θρέφτες των ψευδαισθήσεων της κοινω
νίας» , όπως τις αποκαλεί στο οπισθόφυλλο 
η συγγραφέας. Οι ψευδαισθήσεις ανήκουν 
στον ήρωα ως Λύτρα ή ως Ανιμούκα, ο 
οποίος αντιδρά αυθόρμητα στο περιβάλλον 
του, όσο και στον «συνειδητοποιημένο» 
Παπαδάκο, τον διανοούμενο του γλυκού 
νερού που παιδεύεται αυτοαναλυόμενος ή 
αναλύοντας συνεχώς και για όλους τον 
«πάτο της εικόνας» μιας Ελλάδας, όχι του 
Σολωμικού οράματος, αλλά μιας πτώσης ως 
τον πυθμένα της πολιτικής και κοινωνικής 
παρακμής. Η ειρωνία του τίτλου οφείλεται, 
φυσικά, στο λογοπαίγνιο που επιτρέπει 
σήμερα (και εκτός περιεχομένου) η κάπως 
ατυΧής χρήση της λέξης «πάτος» στην 
φράση του Σολωμού. Ο Σολωμός αποδίδει 
μ’ αυτήν το ιταλικό fondo με την έννοια του 
«φόντο» όπως έχει εντωμεταξύ καθιερω
θεί και στα ελληνικά.

Παρά την κάποια μεσοαστική συγκατά-
• βαση του Παπαδάκου προς τον ήρωά του 
Λύτρα, ο τελευταίος και οι περί αυτόν απο
δίδονται με μεγάλη ζωντάνια και κατανόη
ση, ενώ σημαντική γίνεται η σταδιακή ανα
κάλυψη του Παπαδάκου ότι ο «απλός» άν
θρωπος δεν είναι τόσο απλός όσο η συμβα
τική εικόνα του. Σε αντίθεση, και από πρό
θεση θαρρώ, οαφηγητήςπαρουσιάζεταιως 
μία χλωμή, μίζερη φυσιογνωμία οργισμέ
νου, αλλά πάντα ομφαλοσκόπου, διανοού
μενου. Ο Παπαδάκος είναι άλλο ένα πατα
τάκι που τσιγαρίζεται στο παλιό χάδι των

συμβιβασμών μιας χρεωκοπημένης και 
άπραγης ελίτ στον «πάτο της εικόνας».

Είναι, εξάλλου, υπεύθυνος για μία σο
βαρή αδυναμία του βιβλίου. Η δηκτική, 
αμείλικτη καταδίκη του των πάντων είναι 
εντυπωσιακή και σοβαρότατη, όμως, πέρα 
από ένα σημείο, στον οίστρο της υστερίας 
της, ξεφεύγει από τα όρια του μυθιστορή
ματος, περνάει από την απόδοση καταστα
λάγματος βιωμάτων σε ένα κήρυγμα επι- 
καιρότητας που συνήθως ανήκει στους 
πρόσκαιρους στόχους των εφημερίδων. 
Φοβούμαι ότι δεν ωφελούν, ανάμεσα στη 
ξεσπάσματα αυτά, οι δηλώσεις περί πολιτι- 
κολογίας και αυτοσυγκράτησης του ίδιου 
του αφηγητή. Τα ξεσπάσματα είναι εκτενή 
και αναφέρονται με εξαιρετική ευκολία σε 
σωρία εφήμερων προσώπων και περιπτώ
σεων. Το πλαίσιο αναφοράς της συγγρα- 
φέως και του αναγνώστη μετατοπίζεται 
έτσι από την «εικόνα» μιας εποχής βάσει 
αποσταγμένων ιστορικών δεδομένων και 
προσωπικών εμπειριών σε έναν σχολιασμό 
του κατά πολύ εφήμερου υλικού που δέ
σποζε την περίοδο εκείνη (τέλος της δε
καετίας του ’80) στα μέσα μαζικής ενημέ
ρωσης. Θα έλεγα ότι, δυστυχώς και παρά το 
ενδιαφέρον και την διεισδυτικότητα των 
σχολίων, ό μεγάλος εχθρός του βιβλίου αυ
τού θα είναι ο χρόνος. Το κοινό σύστημα 
αναφοράς της κουλτούρας μας μπορεί να 
περιλάβει ονόματα όπως Βενιζέλος, Χίτ- 
λερ, Μαίριλυν Μονρόε -  ακόμα και Ντρέυ- 
φους ή Αττίκ. Αλλά, με την πάροδο του 
χρόνου, σε πόσους θα σημαίνουν κάτι οι 
διάσπαρτες αδιευκρίνιστες αναφορές σε 
Λαλιώτη, Χαρίλαο ή και Κοσκωτά; Ο χρόνος 
είναι αμείλικτος με την, φυσιολογική κατά 
τα άλλα, διόγκωση της σημασίας προσώ
πων και πραγμάτων στην επικαιρότητα.

Ο δικαίως οργισμένος Παπαδάκος λέει 
(σ. 152), «... τέτοιες πολιτικολογίες πώς θα 
μπορούσαν να υπάρξουν σ’ ένα βιβλίο που 
θα φιλοδοξούσε να είναι μυθιστόρημα; μα 
είμαι εγώ, σαν νυχτοπεταλούδα γύρω από 
το φως που θα πετώ, δικαίωμά μου να μεμ
ψιμοιρώ σε μια στιγμή που μου ’ρχεται να 
κλάψω...» Όμως δεν πρόκειται για το δι

καίωμά του να μεμψιμοιρεί, αλλά για τον 
τρόπο που το κάνει. Είναι ενδεικτικό ότι οι 
αμφιβολίες που εκφράζο.νται με αυτά τα 
λόγια είναι και της συγγραφέως, αφού 
απευθύνονται στο άλλο μισό της συνείδη
σης του αφηγητή που εμφανίζεται στο βι
βλίο ως «Ηώ κρατίστη». Έχει σημασία ότι 
« Εις τον Πάτο της Εικόνας» είναι το πρώτο 
μυθιστόρημα της Μ. Δούκα με ήρωες αρσε
νικούς. Η μορφή της ηρωίδας των προη
γούμενων βιβλίων μοιάζει να αποσύρεται 
από την αφήγηση, παραμένει όμως ως 
απούσα «Ηώ κρατίστη», ένας ομφάλιος 
λώρος ο οποίος συνδέει διαλεκτικά τον Πα
παδάκο με την συγγραφέα. Το εύρη μα είναι 
ευφυές και προσθέτει άλλη μία διάθλαση- 
διάσταση στην ιστορία. Συγχρόνως κατα
δεικνύει ότι η οργή και η έλλειψη απόστα
σης από την επικαιρότητα δεν είναι μόνο 
του μυθιστορηματικού ήρωα· επιβάλλεται, 
κατά ένα τρόπο, από την διαλεκτική σχέση 
του με την συγγραφέα. Η εντύπωση αυτή 
δεν διασκεδάζεται με την φαινομενικά 
ολύμπια ηρεμία της αφ’ υψηλού αμέτοχης 
μορφής της Ηώς κρατίστης. Τα παραπάνω 
συνοψίζει εύστοχα στα ημερολόγιά του ο 
Κάφκα μιλώντας για την φύση της λογοτε
χνίας μικρών χωρών: «Επειδή λείπουν οι 
άνθρωποι με συνοχή, κατακερματίζονται 
και οι συνεκτικές λογοτεχνικές πράξεις. 
(Ένα μεμονωμένο συμβάν συμπιέζεται 
προς τα κάτω για να γίνει δυνατή η παρα
τήρησή του από ψηλά, ή σηκώνεταιοτα ύψη 
για να μπορέσει κάποιος να επιβληθεί ψηλά 
στο πλευρό του. Λάθος.) Ακόμα κι αν πολ
λές φορές συλλογίζονται με ηρεμία το με
μονωμένο συμβάν, δε φτάνουν στα όριά 
του, εκεί που συνδέεται με παρόμοια συμ
βάντα, φτάνουν πιο εύκολα στο όριο που 
σχετίζεται με την πολιτική...» (μετάφρ. Α. 
Βερυκοκάκη, «Συντέλεια» φθινόπωρο 
1990).

Παρά τα όσα διακινδυνεύει ως μυθιστό
ρημα, το βιβλίο αυτό της Μ. Δούκα δίνει μια 
συναρπαστική εικόνα της κοινωνίας σε 
κρίση, μία εικόνα που προσφέρει σημαν
τικά ερεθίσματα λόγω τηςτόλμης καιευθυ- 
κρισίας που την διακρίνει.

Διορθώσεις
1. Στο υπ. αριθ. 62 τεύχος του περιοδικού, στη δημοσίευση της ομι

λίας του Οκτάβιου Πας «Αναζητώντας το παρόν», αναφερόταν 
ότι η δημοσίευση έγινε με την έγκριση της Σουηδικής Ακαδη
μίας. Το σωστό είναι ότι η έγκριση δόθηκε από το Ιδρυμα Νόμ- 
πελ.

2. Στο υπ. αριθ. 63 τεύχος του περιοδικού, η συντάκτης του κει
μένου «Η υποβολή του Καβάφη στους μεταπολεμικούς ποιητές 
(Μ. Κατσαρός, Μ. Αναγνωστάκης, Α. Αλεξάνδρου)» εκ παρα
δρομής γράφτηκε Δώρα Μόντη αντί Δώρα Μέντη, που είναι 
σωστό. Επισημαίνοντας το λάθος ζητάμε συγγνώμη από την ίδια 
και από τους αναγνώστες του περιοδικού.
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Αντιποίησις αρχής
Μυθιστόρημα

Η Απόπειρα
Μυθιστόρημα. Ε ' έκδοση

Μια σκοτεινή υπόθεση
Μυθιστόρημα. Γ ' έκδοση

Ο γενναίος Τηλέμαχος
Μυθιστόρημα. Δ ' έκδοση
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Μυθιστόρημα. Γ ' έκδοση

Πολιορκία ■
Μυθιστόρημα. Δ ' έκδοση

Φανταστική περιπέτεια
Μυθιστόρημα. Δ ' έκδοση

Ιαγουάρος
Νουβέλα. Β ' έκδοση

Η μηχανή
Νουβέλα. Β ' έκδοση

Ο πυγμάχος
Νουβέλα. Α ' έκδοση
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