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Ή αιδήμων άπαρίθμηση άρχίζει άπό 
τόν Τάσο 'Αθανασιάδη, συνεχίζεται μέ τόν 
Νάνο Βαλαωρίτη, τή Νένη Ευθυμιάδη, τόν 
VΑρη Φακίνο, τήν Μαρία Μανωλάκου κλπ. 
κλπ. 'Αναφέρονται πολλά οιολία, ενια 
άξιόλογα ήμετέρων ( άλλά καί οαρΟάρων, 
άπό τόν Ουναμούνο μέχρι τόν Γκόλντινγκ), 
άλλά κάπου περί τό μέσον τού διστήλου 
ενας ξαφνικός (καί δλως άναίτιος) παρου
σιαστικός οίστρος, έκθέτει στά καλά κα
θούμενα εναν όμολογουμένως άθόρυοον 
έργάτη τών γραμμάτων μαc;, τόν κ. Τριαν
τάφυλλο Πίττα. Γράφει ό κ. Γ. Στεφανά
κης: ... Τήν διηγηματογραφία τού Πίτ-

τα πού άνεπιφύλακτα θά τήν τοπο
θετούσα σέ ισάξια οαθμίδα μέ τού 
Μπόρχες (sic), τή διακρίνει πλούσια 
στοχαστικόιητα, άκονισμένη αίσθη
ση κλπ. κλπ ... Σημειώνω άκόμα τό 
έπιμελημένο γλωσσικό ϋφος τού 
συγγραφέα, τίς στέρεες μολυοιές καί 
τήν ευλύγιστη τεχνική πού τόν καθι
στά πρωτοπόρο σ' αυτό τό είδος τής 
λογοτεχνίας. 
Ή κριτική τελειώνει μέ τό ματζούνι τής 

χρονιάς, τήν «Έλένψ> τού Γκατζογιάννη, 
καί τίς ευχές τού κριτικού γιά καλές διακο 
πές καί καλό διάοασμα! 
'Επειδή τόσο ό «Χάρτης», δσο καί ο.ί έκδό 
τες του, εχουν δλως ιδιαίτερη ένασχόληση 
μέ τόν Μπόρχες καί τό εργο του, συνηθί 
ζουν δέ νά άπουσιάζουν περί τό θερινο 
ήλιοστάσιο, μέ κίνδυνο νά χάσουν τά θερι 
νά οιολία καί τούς θερινούς κριτικούς των 
κατέγραψα (χάριν ένημερώσεως) τά ολίγα 
αυτά άποσπάσματα άπό τήν (τέως εγκυρη) 
φιλολογική σελίδα μιάς εγκυρης έφημερί 
δας, μέ τήν πρόσθετη ύστεροοουλία νά κα 
ταδείξω, δτι τό πείραμα τής «εtδικής όμά 
δας συντακτών καί συνεργατών» εΙναι πιά 
άπό πολύ καιρό άποτυχημένο: ώρα νά άνα 
λάοει καί πάλι τήν σελίδα ενας έπώνυμος 

652 ύπεύθυνος καί άρμόδιος - αυτός, ό όποίος 
σέ δλα τά εντυπα φέρεται μέ τήν ιδιότητα 
τού lπιμελητή συντάξεως. 

'Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος 

Τό Πανεπιστήμιο ώς Φάρσα 

Κάποτε τό Πανεπιστήμιο ήταν 
μικρό: ενας συγκεκριμένος χώρος μέ αί
θουσες διδασκαλίας καί ερευνας δπου ή 
εγκυρη γνώση τών έπιστημών καλλιερ
γεί το καί μετεδίδετο. Κατά τά τελευταία 
δεκαπέντε χρόνια, δμως, ή κατάσταση 
άλλαξε άποφασιστικά: ή παλιά μ.ικρή 
κοινότητα έξακολουθεί νά ύπάρχει, ό.λ
λά έχει χάσει τή σημασία της γιατί ή και
νούργια πραγματικότητα είναι άλλη: τό 
οικουμενικό πανεπιστήμιο, τό πανεπι
στήμιο τών διεθνών καί διεπιστημονικών 
συμποσίων' τών ηλεκτρονικών οιολιοθη
κών, τών ύπερποντίων άνταλλαγών, τών 
άνοιχτών περιοδικών - τής διαρκούς κί-

. νησης, συνάντησης, μεταοίοασης καί κυ
κλοφορίας. 

Αυτό τό κοσμοπολίτικο σύμπαν τών 
άκαδημαϊκών έπαφών σκιαγραφεί καί 
παρωδεί ό Ντέιοι ντ Λόντζ στό οιολίο του 
Μικρός Κόσμος (David Lodge: Small 

World. Αη Academic·Romance. London: 

Secker and Warburg, 1984). Ό συγγρα
φέας εlναι ενας άπό τούς κο�υφαίους 
σύγχρονους VΑγγλους κριτικούς, πού 
δμως έπιδίδεται μέ άφοσίωση καί έπιτυ
χία καί στήν πεζογραφία. Τό Μικρός Κό
σμος είναι τό εοδομο μυθιστόρημά του, 
καί χαρακτηρίζεται άπό μιά πολυπλοκό
τητα, εύρηματικότηtα, εύρυμάθεια καί 
άμείλικtη σάτιρα πού συναρπάζουν. 
'Ιδιαίτερα σέ δποιον είναι έξοικειωμένος 
μέ τή σύγχρονη λογοτεχνική θεωρία, τό 
ό.κ'αδημαϊκό περιΟάλλον καί τό διεθνή 
χορό τών συνεδρίων, τό οιολίο ύπόσχε
ται άπολαυστικό διάοασμα μέ τίς 
διαρκείς άναφορές του σέ καταστάσεις 
πού γιά πολλούς άποτελούν πιά καθημε
ρινή, «φυσική» πραγματικότητα. 

Λίγα λόγια πρώτα γιά τήν περίτεχνη 
πλοκή. 'Όπως ύποδεικνύει ό ύπότιτλος, 
το μvθιστόρημα είναι «μιά άκαtημαϊκή 

μυθιστορία», ενα ίπποτικό άφήγημα πού 
έκτυλίσσεται στό σύγχρονο οικουμενικό 
πανεπιστήμιο. Πρότυπό της είναι ό με
σαιωνικός Πάρσιφαλ καί flρωάς της ενας 
νεαρός, ·άφελής καί άγαθός λέκτορας 
πού άναζητά τήν άγαπημένη του περιφε
ρόμενος άπό συνέδριο σέ συνέδριο καί 
διατρέχοντας όχι μόνο τήν οικουμένη άλ-. 
λά καί δλο τό φάσμα τών σημερινών κρι
τικών σχολών. Κατά τήν περιπλάνησή 
του γνωρίζει οαθμιαία τά παιχνίδια, τίς 
συμοάσεις, τούς μηχανισμούς καί τήν 
ύποκρισία τού χώρου του, καθώς καί τήν 
προθυμία τών κατοίκων του νά συμοιοα
στούν. Ταυτόχρονα, οί δυό πιό οαθιές 
πεποιθήσεις του, ή πίστη του στήν άγάπη 
καί στό λογοτεχνικό κείμενο, δοκιμάζον
ται σκληρά άφού οί χίμαιρες πού κυνηγά 
παρουσιάζονται, έξαφανίζονται, πολ
λαπλασιάζονται, έκμισθώνονται, έξευ
τελίζονται. Θά ορεί τή λύτρωση πού έπι
ζητεί; καί θά καταφέρει νά σώσει τίς άν
θρωπιστικές άξίες του; 

Δέν θέλω νά προδώσω τή λύση τού 
εργου γιατί προτιμώ νά συστήσω νά με
ταφραστεί στά έλληνικά. Ό μεταφρα
στής θά εχει οέοαια νά άναμετρηθεί μέ 
πολλές δυσκολίες, προπάντων μέ τίς 
πλούσιες καί θεαματικές άναφορές στήν 
παράδο<τη τής άγγλικής λογοτεχνίας: γιά 
τήν άπόδοση ένός τέτοιου διακειμενικού 
άραοουργήματος θά χρειαζότανε μιά 
γνώση τής παράδοσης σάν έκείνη πού 
διαθέτουν οί μεταφραστές τών έκδόσεων 
Κρύσταλλο. Τελικά δμως κάθε άπόπειρα 
έπαφής μέ τό μυθιστόρημα αυτό αποζη
μιώνει: ή γνωριμία μέ τόν κωμικοτραγι
κό θίασο καθηγητών, μαθητών, κρι τι
κών, φιλολόγων, συγγραφέων, μεταφρα
στών καί έκδοτών πού παρουσιάζει είναι 
συναρπαστική καί διασκεδαστικότατη. 

Ό κόσμος μας, κατά τόν Λόντζ, ό κό
σμος δσων ένδιαφέρονται γιά τά γράμ
ματα, παρά τήν τρομακτική διεύρυνση 

καί διεθνοποίησή του, παραμένει ό μι
κρός κόσμος τών άνθρώπων πού άσχο
λούνται μέ τή λογοτεχνία καί tή δημιουρ
γούν γράφοντας, διαοάζοντας, κρίνον
τας, συζητώντας, σπουδάζοντας είναι ό 
κόσμος δσων διαπληκτίζονται γιά τό 
νόημα, τήν άλήθεια, τίς τεχνικές άρετές, 
τίς έπιδράσεις καί τήν άξία τών κειμέ
νων: ό κόσμος τών στρουκτουραλιστι
κών συμποσίων' τών σημειωτικών ινστι
τούτων, τών φαινομενολογικών άναλύ
σεων, τών μεταπτυχιακών σεμιναρίων, 
τών άκαδημαϊκών κύκλων, τών έκδοτι
κών οίκων, τών διδακτικ_ών έγχειριδίων, 
τών συγγραφικών δικαιωμάτων· τό φι
λολογικό Γκράαλ τού οικουμενικού πα
νεπιστημίου, δπου δλο παρεπιδημούμε, 
άρθρώνοντας άμήχανα τό αίτημα τής 
σωτηρίας καί τής έλευθερίας έκεί πού οί 
δρόμοι μας συχνά συναντώνται - σέ κά
ποιο συνέδριο ... 

Βασίλης Λαμπρόπουλος 
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