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ΑΛεξάνδρα Ρασιδάκη 

Μελαγχολία στην τέχνη 
και τη λογοτεχνία 
VH συγγραφέας αναδεικνύει διαφορετικές 

προσλήψεις και πτυχές 

της µελαγχολίας από καλλιτέχνες, φιλοσόφους, 

λογοτέχνες και θεωρητικούς 

των γραµµάτων και των τεχνών. 

TOY ΠΟΡΙΌΥ B ΑΪ ΛΑΚΗ 

Καµία ίσως άλλη ψυχική κατάσταση 
δεν έχει απασχολήσει τη 

δυτική σκέψη σε τέτοια έκταση 
και µε τόση επινοητικότητα όσο η µελαγχολία 

µε τη φιλοσοφία, την ιατρική, 
την ψυχιατρική, τη θεολογία, τη λογοτεχνία 

και κυρίως τις καλές τέχνες να 
εστιάζουν σε αυτήν - είτε άµεσα και 
κυριολεκτικά, είτε έµµεσα και υπαινικτικά. 

Αποτέλεσµα άλγους και δυστυχίας 
παραδοσιακά, η µελαγχολία θεωρείται 

επίσης, από την αρχαιότητα, 
στοιχείο του χαρακτήρα όσων ξεχωρίζουν 

µέσα στην κοινωνία που ζουν. 
Αλλωστε, ο χαρακτηρισµός της ως 

«ιερής νόσου» υποδηλώνει αυτήν ακριβώς 
τη διττή της υπόσταση, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τη µυστηριακή της 

πλευρά που κρύβεται πίσω από σπουδαία 
επιτεύγµατα, µαζί µε εκείνην της 

σοβαρής ασθένειας που χρήζει ιατρικής 
αντιµετώπισης. 

Ο πρώτος ορισµός της µελαγχολίας 
δόθηκε από τον Ιπποκράτη τον 5ο 

π.Χ. αιώνα που τη συσχέτιζε µε τη «µέλαινα 
χολή», ένα από τα τέσσερα υγρά 

συστατικά του ανθρώπινου σώµατος. 
Με άλλα λόγια, επικρατούσε η άποψη 
ότι η φθορά και εν τέλει η αρρώστια 
του ανθρώπου -εξαιτίας κάποιας ανώµαλης 

αύξησης της «µέλαινας χολής»είχαν 
ψυχολογικές επιπτώσεις πάνω 

του: Εκείνος που έπασχε από µελαγχολία 
πίστευαν ότι -αργά ή γρήγορα- εισερχόταν 

στην περιοχή της έκστασης 
και της τρέλας. Αη' την άλλη, για τους 
αρχαίους ήταν ήδη σαφές ότι η µελαγχολική 

διάθεση αποτελούσε την απαραίτητη 
προϋπόθεση για ικανές δηµιουργίες: 
Χωρίς τη σιωπηλή παρατήρηση, 

τη µοναχικότητα, τον στοχασµό, 
χωρίς τη δύσθυµη επίγνωση των περιορισµένων 

ανθρώπινων ορίων, καµία 
έµπνευση, κανένα σπουδαίο σχέδιο ή 
έργο δεν θα ήταν δυνατό. 

∆εν είναι τυχαίο, λοιπόν, που η 
µελαγχολία δεν άργησε να θεωρηθεί 
το στοιχείο του χαρακτήρα όσων διακρίνονται 

για το µεγαλείο τους. Ηταν 
ο Αριστοτέλης που πρώτος παρατήρησε 

ότι εξέχουσες µορφές της φιλοσοφίας, 
της πολιτικής και των τεχνών 

συνέβαινε να είναι κυριευµένοι από τις 
επιπτώσεις της αυξήσεως της «µέλαινας 

χολής», µε τον µελαγχολικό άν- 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΡΑΣΙ∆ΑΚΗ 

n*pi µελαγχολίας 

Παραδείγµατα από την 
ευρωπαϊκή ζωγραφική της 
Αναγέννησης και του Μπαρόκ, 
καθώς και από τη λογοτεχνία 
του 19ου και 20ου αιώνα 

θρωπο να θεωρείται πια όχι µόνο ψυχικά 
και σωµατικά άρρωστος, αλλά και 

µε ξεχωριστές διανοητικές και καλλιτεχνικές 
ικανότητες. Ο Εµπεδοκλής, ο 

Σωκράτης και ο Πλάτων συγκαταλέγονται 
ανάµεσα στους επιφανείς µελαγχολικούς, 

µε τον Αριστοτέλη να προσθέτει 
ότι το ίδιο ισχύει και για τους 

περισσότερους από όσους καταπιάστηκαν 
µε την ποίηση. 
Ωσπου, το 1621 ο Ρόµπερτ Μπέρτον 
δηµοσιεύει την «Ανατοµία της 

Μελαγχολίας», την πρώτη εµπεριστατωµένη 
σπουδή πάνω στο προαιώνιο 

θέµα της µελαγχολίας. Ο Μπέρτον αντιλαµβανόταν 
τη µελαγχολία περισσότερο 

ως ένα βασικό συστατικό του 
πολιτισµού και λιγότερο ως µία ασθένεια. 

Αυτή η εξιδανίκευση, πάντως, της 
µελαγχολίας αποδείχτηκε διαχρονική. 
Ηταν µια παράδοση που παρήγαγε πλήθος 

εικαστικών και λογοτεχνικών έργων, 
διασηµότερα των οποίων είναι ο 

«Αµλετ» του Σαίξπηρ και η «Μελαγχολία» 
του Ντίρερ, το περίφηµο χαρακτικό, 

όπου η εµβληµατική µορφή της 
Μελαγχολίας υπαινίσσεται τις πολύπλοκες 

σχέσεις ανάµεσα στη σοφία, 
την ποιητική έµπνευση, την ιδιοφυΐα 
και την κατάθλιψη. 

Για τους καλλιτέχνες, πάλι, της 
Αναγέννησης και του ∆ιαφωτισµού η 
εκκεντρικότητα ιδιοφυών δηµιουργών, 
όπως του Μιχαήλ Αγγέλου, του Γκόγια 
και του Μπετόβεν, έπρεπε να συνδέεται 

µε µια βαθιά και διάχυτη µελαγχολία. 
Αλλά και στις αρχές του 19ου αιώνα 
το ροµαντικό κίνηµα αντιµετώπισε 

την πραγµατεία του Ρόµπερτ Μπέρτον 
σαν µία άλλη Βίβλο: Είναι η εποχή 

των «καταραµένων ποιητών» και προσωπικότητες 
όπως οι Σ. Ρ. Κόλεριτζ και 

Τζον Κητς έβλεπαν τον µελαγχολικό 
να διαφεύγει από τη ρουτίνα της καθηµερινότητας 

και να διεκδικεί την 
ανωτερότητα. Μία χρονική συγκυρία 

όπου η µελαγχολική επιτήδευση γίνεται 
της µόδας ανάµεσα στους νέους της 
Αγγλίας και της Γαλλίας, ενώ ο Μποντλέρ 

για να εκφράσει τη µελαγχολία 
επιλέγει την αγγλική λέξη «spleen» που 
-στην ουσία- καλύπτει ένα πλήθος όρων: 

αγωνία, µελαγχολία, κακοδαιµονία 
πλήξη, µία υπαρξιακή ανησυχία, 

µια µεταφυσική αγωνία, ένα αίσθηµα 
ασυµβατότητας προς τον εαυτό και 
προς τον κόσµο. 

Ακόµη, ο σπουδαίος Γερµανός στοχαστής 
Φρίντριχ Σέλινγκ στο βιβλίο 

του «Περί της ουσίας της ανθρώπινης 
ελευθερίας» (1809) µιλάει -µε τη σειρά 

του- για µια «βαθιά, ακατάλυτη 
µελαγχολία» ριζωµένη στην ανθρώπινη 

υπόσταση, µία θλίψη που είναι αδιαχώριστη 
από τη ζωή και ποα πρέπει 

-αναπόφευκτα- να είναι και θεµέλιο 
της γνώσης. Οσο για την παρούσα εξαιρετική 

µελέτη της Αλεξάνδρας Ρασιδάκη 
µε τίτλο «Περί µελαγχολίας» 

(εκδ. Κίχλη) έρχεται να ιχνηλατήσει 
διεξοδικά -συχνά µε τρόπο θαυµαστότη 

µελαγχολία ως ένα από τα πλέον 
σηµαντικά θέµατα του δυτικού πολιτισµού. 

Η συγγραφέας αναδεικνύει -κατά 
περίσταση- διαφορετικές προσλήψεις 

και πτυχές της µελαγχολίας ano 
καλλιτέχνες, φιλοσόφους, λογοτέχνες 
και θεωρητικούς των γραµµάτων και 
των τεχνών. Παράλληλα αντλεί παραδείγµατα 

από την ευρωπαϊκή ζωγραφική 
της Αναγέννησης και του Μπαρόκ, 

καθώς και από τη λογοτεχνία του 19ou 
και 20ού αιώνα µετατρέποντας εν τέλει 

την πραγµατεία της σε µία ιδιότυπη 
και -πάνω αη' όλα- συναρπαστική περιδιάβαση 

στον κόσµο των ιδεών και 
των τεχνών. Και όλα αυτά, βέβαια, πάντοτε 

σε αντιστοιχία µε τις συχνά απρόσµενες 
εκφάνσεις της εντυπωσιακά 

επίκαιρης και αινιγµατικά γοητευτικής 
-ανά τους αιώνες- έννοιας της 

µελαγχολίας... 

ΑΜΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 

«Ιεροί λόγοι» 
Αγρα, σελ. 443 

Οι «Ιεροί λόγοι» του ρήτορα Αίλιου Αριστείδη (117180/181 
µ.Χ.) αποτελούν, ίσως, το mo παράδοξο 

και το mo προκλητικό κείµενο της αρχαίας ελληνικής 
γραµµατείας. Συνίστανται από 130 ενύπνια και οράµατα 

που αποστέλλονται από τον προστάτη και θεραπευτή 
θεό Ασκληπιό στον φιλάσθενο, πλην φιλόδοξο και 

φανατικό για την τέχνη της ρητορικής, Αριστείδη. Ο 
ίδιος ο Ασκληπιός είναι που προτρέπει τον ρήτορα, ως 
άλλος θεϊκός εκδότης, να δηµοσιεύσει τα όνειρα αυτά, 
µαρτυρία και δοξολογία των ποικίλων ευεργεσιών του. 
Η εισαγωγή, n µετάφραση και τα σχόλια είναι του Γιώργη 

Γιατροµανωλάκη. 
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«Ο άνθρωπος που ξέχασε 
τη γυναίκα του» 
∆ιόπτρα, σελ. 415 

Πολλοί σύζυγοι ξεχνούν διάφορα: ξεχνούν όπ n 
γυναίκα τους είχε ένα σηµανπκό ραντεβού το 

πρωί, ξεχνούν να πάρουν τα ρούχα αη' το καθαριστήριο, 
ορισµένοι ξεχνούν µέχρι και την επέτειο του γάµου 

τους. Αλλά ο Βον έχει ξεχάσει την ίδια την ύπαρξη της 
γυναίκας του. To όνοµά της, το πρόσωπο της,-την κοινή 

τους ιστορία, ό,π του είπε ποτέ, ό,π της είπε ποτέέχουν 
όλα χαθεί, σβησµένα µυστηριωδώς σε µια καταστροφική 

στιγµή απώλειας µνήµης. 
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«Αυτό το σπίτι είσαι εσύ» 
Καστανιώτης, σελ. 309 

[Στέλλα είναι όµορφη και χαρισµατική, αλλά τον 

K ίτελευταίο καιρό έχει χάσει τη δροσιά και τη ζωντάνια 
της. Νοµίζει πως έχει φτάσει στο σηµείο µηδέν, 

όπου δεν θέλει πλέον τίποτα, δεν ελπίζει σε τίποτα. Η 
σχέση της µε τον Τάκη, τον εριστικό άντρα της, την έχει 
στραγγίξει, την έχει συρρικνώσει ως προσωπικότητα. 
Η ζωή της µοιάζει µε αργό θάνατο. Ωσπου ένα κυριακάτικο 

πρωινό, κοντά στο κάστρο της Ναυπάκτου, 
συναντά αναπάντεχα έναν παράξενο άνθρωπο. 
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