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Αναγνώοµατα εποχής 
Η βικτωριανή περίοδος, η εφηβεία και η πρωτοφανής κρίση των εφηµερίδων κυριαρχούν 

στα τρία µυθιστορήµατα που προτείνουµε 
-ενοφών Μπρουντζάκης 3- 

γκρας 
ΓΑΤΑ WU ΠΟΝΤΙΚΙ 

m roxjrav 
* <\ r T f 

ΤίΐίΙΟΙ XOlOuS 

¦ . . I'· ¦' - . ...n 

"W 

Η πληθωρική µυθιστορία η οποία φέρει για τίτλο το 
όνοµα του ήρωα - πρωταγωνιστή Αρµαντέιλ, αποτελεί 
µιαν ενδελεχή και διεξοδική τοιχογραφία της βικτωριανής 

εποχής και είναι αποτέλεσµα της αξιοζήλευτης 
πρακτικήςεκείνηςτηςπεριόδουναδη µοσιεύονται τα 
µυθιστορήµατα σε συνέχειες στα περιοδικά. Πολλά 
εµβληµατικά έργατηςπαγκόσµιαςλογοτεχνίας είδαν 
το φωςτης δηµοσιότητας µέσα από αυτήντη διαδικασία, 

η οποία έχει παραχωρήσει στις µέρες µαςτη θέση 
της στη φωτογραφική υπερπληθώρα καιτον lifestyle 
εθισµό µας. 
To έργο αυτό του Wilkie Collins, πουπρωτοδηµοσιεύθηκε 

σε συνέχειες στο σπουδαίο περιοδικό «Cornhill» 
από τον Νοέµβριο του 1864 ώςτον Ιούλιο του 1886, 

Αρµαντέιλ 
Wilkie Collins 
Μετάφραση: Σάντυ Παπαϊωάννου 
Εκδόσεις: Gutenberg 
Σελ.: 1.211 

έρχεται, σαν µια ακόµα σπάνια ψηφίδα, να προστεθεί 
στη µοναδική σειρά «Orbis Literae» των εκδόσεων 
Gutenberg. Η αντιµετώπιση του έργου δεν υπήρξε η 
καλύτερη από την κριτική τής εποχής κυρίως γιατί ο 
συγγραφέας έθετε σε δοκιµασία το κοινωνικό κατεστηµένο 

καιτα υποκριτικά ήθη της βικτωριανήςπερι- 

όδου. Μέσα στο πολύβουο περιβάλλοντης µυθιστορίας 
οι ήρωες κινούνται µε βάση τον σκοτεινό κόσµο της 

ταραγµένηςτουςεσωτερικότηταςπροκαλώντας ρωγµές 
στον στυλιζαρισµένο καθωσπρεπισµό της κυρίαρχης 
αντίληψης. Οι χαρακτήρες αφενός δεν είναι ιδανικοί 
αφετέρου ζουν µέσα στηντρικυµία καιτη δίνη των 

ανθρώπινων παθών τους. Ταυτόχρονα οι γυναικείοι 
χαρακτήρεςπουπεριδιαβαίνουντιςσελίδεςτου µυθιστορήµατος 

δεν αποτελούν πρότυπα καρτερικότητας 
και υποδείγµατα κοινωνικού καθωσπρεπισµού, αλλά 
ενεργές υπάρξεις µε ελεύθερη βούληση και ισχυρή 
θέληση, που έχουν λόγο όχι µόνο για τη ζωήτους αλλά 
ταυτόχρονα διαθέτουν και τόλµη για να επιβάλουν τις 
απόψειςτους σε µια ανδροκρατούµενη κοινωνία. 

Η σχέση των εφήβων µε το σώµα τους - καλή ή κακή 
- παραµένει κρίσιµη για τον εύθραυστο ψυχισµό 
τους. Πόσω µάλλον όταν υπάρχει ένα χαρακτηριστι- _ 
κό που βγάζει µάτι. Και το µήλο του Αδάµ του νεαρού 
Γιόζεφ Μάλκε βγάζει µάτι, τόσο που το περνούν κι οι 
γάτες για ποντίκι και ορµούν στον λαιµό του! Για τον 
Μάλκε, αυτό το «καρύδι» που του φουσκώνει τον 
λαιµό, είναι µια ισόβια καταδίκη. Ο νεαρός µεγαλώνει 
δίχως πατέρα, µαζί µε τη µάνα καιτη θεία του, και 
βασικό του µέληµα είναι να κάνει κάτι για να ξεχωρίσει, 

ώστε να αποσπάσει την προσοχή των άλλων 
από το καταραµένο καρύδι που του κάθεται κυριολεκτικά 

στον λαιµό. Ωστόσο, τι λογής κατόρθωµα 
θα µπορούσε να αντισταθµίσει αυτήντη σωµατική 

Γάτα και ποντίκι 
Γκόντερ Γκρας 
Μετάφραση: E µη Βαΐκούση 
Εκδόσεις: Καστανιώτης 
Σελ.: 159 

παραξενιά;Όπως είναι φυσικό, κάθεπροσπάθειά 
του να ξεπεράσει τον εαυτό του, έχει µικρά έως ελάχιστα 

αποτελέσµατα. Ο νοµπελίστας συγγραφέας 
σκιαγραφεί τον αγώνα ενηλικίωσηςτου Μάλκε µέσω 
ενός συµµαθητή του αφηγητή που περιγράφει τα 
ανεξίτηλα και εµβληµατικά χρόνια της εφηβείας 

που έχουν το θλιβερό προνόµιο να καθορίζουν το 
υπόλοιπο του βίου. Παρακολουθούµε µια οµάδα 
νεαρών αγοριών στο λιµάνι της γνωστήςπόληςτου 
Γκντανσκ, γενέτειρας του συγγραφέα, να µετρούν τα 
πολεµικά που µπαίνουν και βγαίνουν στο λιµάνι και 
να αποστηθίζουν το όνοµα και τον πολεµικό τους 
εξοπλισµό, προσπαθώντας να καταπνίξουν την ανία 
τους. Βρισκόµαστε στο καλοκαίρι του 1939, όταν θα 
ανακαλύψουν τον δικό τους θησαυρό: ένα µισοβυθισµένο 

ναρκαλιευτικό που κρύβει εκπλήξεις, όπως 
και τη µεγάλη ευκαιρία για τον Μάλκε να επιδοθεί σε 
ηρωικές πράξεις, να ξεχωρίσει, να κρατήσει κρυφό το 
ποντίκι που ξεχωρίζει στον λαιµό του από την επιθετική 

γάτα της κοινωνίας. 

Σε όλους είναι γνωστή - λίγο ώςπολύ - η βαθύτατη 
κρίση που περνά ο έντυπος δηµοσιογραφικόςλόγος, 
µια και η µετάδοση των ειδήσεων πλέον πέρασε στην 
ηλεκτρονική εποχή. Αν και δεν µαθαίνουµε ποτέ τον 
τίτλο της αγγλόφωνης εφηµερίδαςπου ίδρυσε ο 
εκκεντρικός Αµερικανός Σάιρους Οτ, πριν από µισό 
αιώνα περίπου, στη Ρώµη, η αφήγηση διηγείται την 
ιστορία της µέσα από έντεκα ατοµικές περιπτώσεις 
δηµοσιογράφων που εργάστηκαν σε αυτή - σε διάφορα 

πόστα. Η αφήγηση είναι παράλληλη: η πρώτη 
παρακολουθεί την περιπέτεια των ανθρώπων της 
εφηµερίδας και η δεύτερη, που διαφοροποιείται µε 
πλάγια γράµµατα, την ιστορίατου ίδιου του εντύπου, 
το οποίο καταλήγει στον τελευταίο κληρονόµο, έναν 

Τίτλοι τέλους 
Top Ράχµαν 
Μετάφραση: Εριφύλη Μαρωνίτη 
Εκδόσεις: Κέδρος 
Σελ.: 383 

τύπο που αδιαφορεί για οτιδήποτε πέραν του σκύλου 
του. Η δηµοσιογραφική εµπειρία του συγγραφέα 
προσδίδει στους ήρωες µια βιωµατική ένταση και 
περιβάλλει τα γεγονότα που εκτυλίσσονται µε τη 
χαρακτηριστική ηλεκτρισµένη ατµόσφαιρα σε µια 
εφηµερίδα. Οι «Τίτλοιτέλους» δεν σηµατοδοτούντο 

τέλος εποχής µόνο µιας εφηµερίδας αλλά και των ίδιων 
των ανθρώπων που εργάζονται σ'αυτήν κι έχουν 

ταυτίσει την προσωπική τους ζωή µε την άσκηση του 
ιδιαίτερου αυτού επαγγέλµατος.Τηνπαρακµή της 
εφηµερίδας ακολουθεί κατά πόδας και ο ιδιωτικός 
βίος των εργαζοµένων, οι οποίοι θα βρεθούν αντιµέτωποι 

µε την πραγµατικότητα της ίδιας τους της ζωής. 
Αναζητώντας τους χαµένους τους εαυτούς, οι ήρωες 
της αφήγησης θα έρθουν αντιµέτωποι µε εσωτερικές 
αποκαλύψεις και αλήθειες. Η ενδεκάδα των χαρακτήρων 

- µεταξύ των οποίων βρίσκεται ως καταλύτης και 
µια αναγνώστρια - αποτυπώνουν µε διεισδυτικότητα 
την ιδιαίτερη ψυχοσύνθεση των λειτουργών αυτού 
του απαιτητικού επαγγέλµατος. 

Φιλοσόφων βίων 
και δογµάτων συναγωγή 
∆ιογένης Λαέρτιος 
Εισαγωγή - µετάφραση - σχόλια: 
Θεόδωρος Γ. Μαυρόπουλος Πρόλογος: 
Σωκράτης ∆εληβογιατζής Εκδόσεις Ζήτρος, Σελ.: 797 
Ο ∆ιογένης Λαέρτιος που χαρακτηρίστηκε «Πλούταρχος της 
φιλοσοφίας» για την πολυγραφία του, µας παραθέτει πέρα από τις 
απόψεις των συγγραφέων φιλοσοφικών έργων και αξιολογήσεις 
της προσφοράς τους. Παραθέτει λοιπόν κατά χρονολογική τάξη 
τις διαδοχές των φιλοσόφων και τις µεταξύ τους συνδέσεις µε το 
υποκειµενικό κριτήριο του. 

ζενοδοχείο Μπρούνι 
Βαλέριο Μάσιµο Μανφρέντι 
Μετάφραση: Άµπυ P οίκου 
Εκδόσεις: Ψυχογιός 
Σελ.: 417 
Ένα ατµοσφαιρικό µυθιςπόρηµαπουταξιδεύειτονανογνώστη στην Ιταλία 
του περασµένου αιώνα, στα χρόνια των Παγκοσµιών Πολέµων, µέσα από την 
ιστορία µιας οικογένειας και της προοπάθειάςτης για επιβίωση. Ο Μανφρέντι 
αποκαλύπτει µιαν άλλη πτυχή του συγγραφικού ταλέντου του, φέρνοντας 
στο προσκήνιο χαρακτήρες απλούς αλλά αξέχαστους κι έναν άλλο κόσµο, 
λησµονηµένο πια, όπου κυριαρχούσαν η αγάπη, το θάρρος και η ελπίδα 

Τα µυστικά του µοναχού 
που πούλησε τη Ferrari του 
RobinS.Sharma 
Μετάφραση: Ουρανία Τουτουντζή 
Εκδόσεις: ∆ιόπτρα 
Σελ.: 310 
ΟΎστερα από µια παράξενη συνάντηση µε έναν µακρινό συγγενή 

του, τονΤζούλιαν Μαντλ, πρώην µεγαλοδικηγόρο που εγκατέλειψε 
ξαφνικά τα πάντα για να ταξιδέψει στα Ιµαλάια οΤζόναθαν 

καλείται να ταξιδέψει µε τη σειρά του στις τέσσερις άκρεςτης Γης 
για να συλλέξει τα γράµµατα που κρύβουν τα εκπλη κτικά µυστικά 

που ανακάλυψε οΤζούλιαν. v 
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