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ξένη λογοτεχνία ΚΥΡΙΑΚΗ li ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 I TO ΒΗΜΑ 

Ενα παιδί 
του '60 κάνει 
το «ταµείο» 
Tns zoons του 
Βραβευµένο µε το εφετινό Booker, 
το τελευταίο µυθιστόρηµα του Βρετανού 
Τςούλιαν Μπαρνς, µια ιστορία 
συµφιλίωσης µε το παρελθόν, 
συνδυάζει τη λογοτεχνική ποιότητα 
µε την εµπορικότητα 

ΟΤζούλιαν Μπαρνς 
είναι ένας από 
τους διακριτικότερους 

και ευγενέστερους 
βρετανούς συγγραφείς 

για τους οποίους n 
λογοτεχνική ποιότητα συνιστά 

µείζονα προτεραιότητα, 
ασχέτως τού αν αυτό σηµαίνει 

χαµηλότερες πωλήσεις. 
Η απονοµή εφέτος του 

βραβείου Booker στο βιβλίο 
του Ενα κάποιο τέλος 

διαψεύδει όσους το κατηγορούν 
κατά καιρούς ότι είναι 

εξαρτηµένο από την εµπορικότητα 
των συγγραφέων 

στους οποίους απονέµεται. 
Αλλά το µυθιστόρηµα του 

Μπαρνς συνδυάζει και την 
υψηλή ποιότητα (τις αρετές 
του ύφους) και την εµπορικότητα 

- αν µε αυτό το τελευταίο 
εννοεί κανείς ότι αγ¬ 

γίζει το µεγάλο αναγνωστικό 
κοινό. 

Ο Μπαρνς εδώ συνθέτει 
σε µια αφήγηση τις ιστορίες 

τεσσάρων φίλων στη δεκαετία 
του '60, εποχή που 

σηµάδεψε τον ψυχισµό, τη 
συµπεριφορά και τον χαρακτήρα 

µιας ολόκληρης γενιάς. 
∆εν πρόκειται για απολογία 
ή απόρριψη εκείνων των 

χρόνων, κατά τη διάρκεια 
των οποίων άλλαζαν ριζικά n 
κοινωνία και ο κόσµος. Η επιστροφή 

σε αυτά έχει τον χαρακτήρα 
απολογισµού ζωής, 

είναι δηλαδή ένα είδος αυτογνωσίας, 
µια προσπάθεια του 

κεντρικού ήρωα Είντριαν να 
συµφιλιωθεί µε το παρελθόν 
του, µε τη µνήµη και όλα όσα 
απώθησε για χρόνια στη σκοτεινή 

κρύπτη της, µε εκείνο 
που υπήρξε και µε αυτό που 

Ο ΤζούλιανΜπαρνς φωτογραφηµένος µετά τη 
βράβευση του µε το εφετινό βραβείο Booker καλύτερου 
µυθιστορήµατος για το «Ενα κάποιο τέλος» 

είναι σήµερα. Ο βίος γίνεται 
απολογιστικός όταν τα κοιτάσµατα 

της µνήµης µένουν 
αναξιοποίητα. Αλλά n µνήµη 
επιστρέφει πάντα, είναι n κοιτίδα 

της αφήγησης και κατ' 
επέκταση της ίδιας της ζωής. 

Ο Είντριαν, που την εκφράζει 
όταν οι υπόλοιποι τρεις 

φίλοι αποσύρονται στη λήθη 
που συνεπάγεται το βύθισµα 
στην καθηµερινότητα, µας δίνει 

µια έστω και µετριασµένη 
αίσθηση του τραγικού. Και 
n αίσθηση αυτή µεταφέρεται 

πολύ ωραία στα ελληνικά 
στην αριστοτεχνική µετάφραση 

του Θωµά Σκάσση. 

ΤΖΟΥΛΙΑΝ 
ΜΠΑΡΝΣ 
Ενα κάποιο 
τέλος 
Μετάφραση 
Θωµάς Σκάσσης, 
Εκδόσεις Μεταίχµιο, 
2011, σελ. 210, 
τιµή 13,30 ευρω 

ΙΤΑΛΟ ΣΒΕΒΟ 
Μια ζωή 
Μετάφραση 
Στέλλα Πεκιαρίδη, 
Επιµέλεια Μαρία 
Σπυριδοπούλου, 
Εκδόσεις Ροές, 2011, 
τιµή 18,11 ευρώ 

∆ιανοούµενο8 
µίτφοαστός 
πέφτει σε τέλµα 
Εναν ήρωα αντιπροσωπευτικό του 
20ου αιώνα περιγράφει ο Ιταλό 
Σβέβο στο πρώτο του µυθιστόρηµα, 
κυκλοφορηµένο το 1893 

To πρώτο αυτό µυθιστόρηµα 
του Σβέβο κυκλοφόρησε το 
1893, πέρασε απαρατήρητο 
και επανακυκλοφόρησε ύστερα 

από 30 χρόνια. Και όµως, εδώ θα 
βρούµε όλες τις αρετές που διακρίνουν 

το αδιαµφισβήτητο αριστούργηµά 
του, Η συνείδηση του Ζήνωνα: την 

καταβύθιση του ήρωα στον εσωτερικό 
του κόσµο, την αµφιθυµική στάση 

απέναντι στην κοινωνία και στη ζωή, 
το αίσθηµα της αποτυχίας και την αί- | 
σθηση της παραίτησης. 

Ο νεαρός Αλφόνσο Νίτι, ο διανοούµενος 
ήρωας του Σβέβο, µοιάζει πολύ 

µε τον Φρεντερίκ Μορό, κεντρικό 
ήρωα της Αισθηµατικής αγωγής του 
Φλοµπέρ. Και οι δύο φιλοδοξούν να 
αλλάξουν περιβάλλον και τρόπο ςωής 
και να πετύχουν. Και οι δύο αποτυγχάνουν. 

Ωστόσο οι οµοιότητες σταµατούν 
εδώ. Γιατί ενώ ο Μορό καταλήγει 

να χαθεί µέσα στο τέλµα της 
µικροαστικής ζωής, ο ήρωας του Σβέβο 

φθάνει στην ακραία έκφραση της 
αποτυχίας: οδηγείται στην αυτοκτονία. 
Υπό την έννοια αυτή είναι αντιπροσωπευτικός 

τύπος του 20ού και όχι του 
19ου αιώνα - άρα προδροµικός µιας 
κοινωνίας στην οποία αποτυγχάνει να 
ενταχθεί. Και βέβαια, όταν κανείς διαβάζει 

Σβέβο, διαβάζει έναν από τους 
πιο ατµοσφαιρικούς και σπουδαίους 
ευρωπαίους συγγραφείς. 
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To παλιό και το νέο 
ΝΤΕΙΒΙΝΤ 
ΦΟΣΤΕΡ 
ΓΟΥΑΛΑΣ 
Αµερικάνικη 
λήθη 
Μετάφραση 
Γιάννος 
Πολυκανδριώτης, 
Εκδόσεις κέδρος, 2011, 
σελ. 471, τιµή 19,90 ευρώ 

ΙΣΜΑΗΛ 
ΚΑΝΤΑΡΕ 
To µοιραίο 
δείπνο 
Μετάφραση 
Τηλέµαχος 
Κώτσιας, 
Εκδόσεις 
Μεταίχµιο, 2011, 
σελ. 218, τιµή 14,40 ευρώ 
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Καστανιώτη, 2011, 
σελ. 487, τιµή 21,30 ευρω 

ΣΤΙΒ ΣΕΜ 
-ΣΑΝΤΜΠΕΡΓΚ 
Οι απόκληροι 
Μετάφραση 
Γρηγόρης 
Κονδύλης, 
Εκδόσεις 
Πατάκη, 2011, 
σελ. 726. 
τιµή 20,90 ευρώ 

ΣΙΑΛ MAN 
ΡΟΥΣΝΤΙ 
Ο Λούκα 
και η φωτιά 
της ζωής 
Μετάφραση 
Θωµάς Σκάσσης, 
Εκδόσεις 
Ψυχογιός, 2011. σελ. 281 
τιµή 13,30 ευρώ 

VICTORIA 
HISLOP 
To νήµα 
Μετάφραση 
Φωτεινή Πίπη 
Εκδόσεις 
∆ιόπτρα, 2011, 
σελ. 607, 
τιµή 19 ευρώ 
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To άγχος του σύγχρονου 
ανθρώπου να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις που νοµίζει 

πως έχουν οι άλλοι από 
εκείνον, τα κρυφά παράδοξα 

των ερωτικών σχέσεων, 
n Αµερική και οι ψυχώσεις 
της λίγο πριν και λίγο µετά 
την 11η Σεπτεµβρίου, n 
ατέρµονη πάλη του ανθρώπου 

ενάντια στη µοναξιά 
είναι µερικά ano τα θέµατα 

που εξερευνά στις οκτώ 
ιστορίες αυτής της εξαιρετικής 

συλλογής ο νέος µεγάλος 
αυτόχειρας της αµερικανικής 

λογοτεχνίας, ο πιο 
ταλαντούχος συγγραφέας 
της γενιάς του σύµφωνα µε 
τον Τζόναθαν Φράνζεν και 
τη Ζέιντι Σµιθ. 

Αργυρόκαστρο, υπό γερµανική 
κατοχή, φθινόπωρο του 

1943.0 διακεκριµένος γιατρός 
της πόλης προσκαλεί τον 

διοικητή των ναζί σε δείπνο. 
Την εποµένη µία οµάδα αλβανών 

αχµαλώτιον ελευθερώνεται, 
ανάµεσά τους και ένας 

εβραίος φαρµακοποιός. Η 
τοπική κοινωνία συγκλονίζεται 

από αυτή in µυστηριώδη 
συνάντηση. Τι συνέβη; Ηταν 
πράξη δωσιλογισµού ή γνήσιου 

πατριωτισµού; Η παράξενη 
υπόθεση ξανάρχεται στην επιφάνεια 

κατά την κοµµουνιστική 
περίοδο, όταν το Αργυρόκαστρο 

πιστεύεται πως είναι 
το κέντρο µιας παγκόσµιας 
συνωµοσίας κατά του κοµµουνισµού. 

Ενα κωµικοτραγικό 
βαλκανικό παραµύθι γραµµένο 

µε υποδόρια ειρωνεία. 

«Η εξουσία είναι το βλέµµα 
µιας τίγρης που σε υποχρε, 
ώνει να κατεβάσεις τα µά| 
να και να νιώσεις φόβο και 
ντροπή». Απαλά νυχτερινά 
κύµατα γλείφουν το κοµµένο 

κεφάλι του Χοσουέ 
Ναδάλ σε µια παραλία του 

; Ειρηνικού. To κεφάλι θυµά; 
ται, αφηγείται, λοξοδροµεί. i 
Ξέρει ότι για εφέτος είναι ο 
υπ5 αριθµόν 1.000 φόνος, 

i ότι στο Μεξικό κυβερνά το 
ατιµώρητο έγκληµα και ότι 

i στη χώρο αυτή δεν υπάρi 
χει τραγωδία, τα πάντα 

! µετατρέπονται σε σαπουνόπερα. 
To νέο µυθιστόρη1 

µα του Κάρλος Φουέντες 
φλερτάρει µε τον «µαγικό 
ρεαλισµό» του Γκαρσία 
Μάρκες. 

To 1940 οι ναζί ίδρυσαν 
στην πολωνική πόλη Γουντς 
αυτό που στη συνέχεια θα 
γινόταν το δεύτερο µεγαλύτερο 

εβραϊκό γκέτο. To 
µυθιστόρηµα είναι n ιστορία 

του διορισµένου από 
τους Γερµανούς εβραίου 
διοικητή Μορντεχάι Χάιµ 
Ρουµκόφσκι και του σκοτεινού 

ρόλου που έπαιξε στο 
Ολοκαύτωµα των Πολωνοεβραίων. 

Εχοντας ως σηµαντικότατη 
πηγή το Χρονικό 

του γκέτο, ένα αρχείο 3.000 
σελίδων, ο συγγραφέας µιλάει 

για την πραγµατικότητα 
του Ολοκαυτώµατος σε 

ένα βιβλίο στο οποίο µέσα 
σε πέντε χρόνια βαρβαρότητας 

αναδεικνύονται όλες 
οι αποχρώσεις της ζωής. 

Μια όµορφη βραδιά στην 
πόλη Καχάνι της χώρας του 
Αλίφµπεη συµβαίνει κάτι 
τροµερό: ο Ρασίντ, ο παραµυθάς 

πατέρας του δωδεκάχρονου 
Λούκα, πέφτει 

ξαφνικά και ανεξήγητα σε 
βαθύ ύπνο. Τίποτε και κανένας 

δεν µπορεί να τον 
ξυπνήσει. Για να τον σώσει, 
ο Λούκα πρέπει να ξεκινήσει 

ένα ταξίδι στον Κόσµο 
της Μαγείας και να έρθει 
αντιµέτωπος µε ένα σωρό 
φαντασµαγορικά εµπόδια 
προκειµένου να κλέψει τη 
Φωτιά της Ζωής, µια αποστολή 

ιδιαίτερα επικίνδυνη 
και σχεδόν ακατόρθωτη. 
To βιβλίο που ο συγγραφέας 

αφιέρωσε στον δεύτερο 
γιο του. 

Στο νέο µυθιστόρηµα της 
συγγραφέοος του «Νησιού» 
προπαγωνιστούν n πόλη της 
Θεσσαλονίκης στη διάρκεια 

του 20ού αιώνα και µία 
ερωτική ιστορία. Μία µεγάλη 
πυρκαγιά, µία µεγάλη καταστροφή, 

πόλεµοι, ξεριζωµός, 
µετακινήσεις πληθυσµών. Η 
Ιστορία προχωρεί µε δυσβάσταχτα 

βήµατα και οι άνθρωποι 
το παλεύουν όπως 

µπορούν, προσπαθώντας 
να συνεχίσουν τη ζωή τους. 
Ανάµεσα στους πολλούς ο 
∆ηµήτρης Κοµνηνός, σαλονικιός 

υφασµατέµπορος, και 
n Κατερίνα Σαράφογλου, µία 
προσφυγοπούλα ράφτρα, 
που γίνονται φίλοι ano παιδιά 
και προοδευτικά, όσο οι ςωές 
τους συνυφαίνονται, ερωτεύονται 

σε δύσκολους καιρούς. 
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