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01 τlρωεc: του Γ1άvvn Τσ1ώλn σκnvοθετούv τn ζωτl τουc: 

Ας δούμε τα πράγματα. • •  δραμαnχά 
ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΡΩΜΑΙΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑΣ 

ΑΠΟ ΕΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΔΑΠΟΥΣ ΦΥ

ΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΌ, ΤΑ 

ΟΙΔΙΠΟΔΕΙΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΓΕΡ

ΜΑΝΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΕΜΗΝΑ 

ΚΛΑΣΙΚΙΣΤΗ ΠΟΥ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΔΕΛΦQγΣ, το ΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΙΞΗ ΜΙΑΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΗΣ ΜΑΝΑΣ, ΜΙΑ ΥΠΟΘΕ

ΣΗ γποΚΛΟΠΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑ

ΤΕΡΑ ΚΑΙ ΓΙΟΥ ... το ΠΡΩΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ 

ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΣΙΩΛΗ ΔΙΑΠΝΕΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟγΣ 

ο Γ1άννnς Τσ�ώλnς είνα1 ένας δ1ακε
κριμένος Έλληνας της διασποράς, 
που αποτελεί σπάν1α περίπτωση 

πνευματ1κοv ανθρώπου ο οποίος 

επi πενήντα σχεδόν χρόν�α αρνείται να κα

τασταλάξε1 σε έναν χώρο δημιουργίας ή ένα 

είδος γραφής. Είνα1 Καθηγητής Συγκριτικής 

Φιλολογίας στο Πανεmστήμ10 της Νέας Υόρ

κης κα1 Αγγλ1κής Φιλολογίας στο Πανεπ1-

Γράφει ο 
&ισίλnς 
Λαμπρόπουλος 

στήμ10 Αθη

νών. Δ1δάσκει 
Λ ο γ ο τ ε χ ν ί α  

και Φιλοσοφία 
κι επiσης σκη

νοθετεί σε 

δίιο ηπείρους. 

Μ εταφράζει  
στα αγγλ1κά, 

Ένα μέρος της μεταμοντέρνας λογοτεχνίας 
ενοχλεί με τον επiμονο θεματισμό της: θέτε1 
ρητά την κειμεν1κότnτά της, επιστρατεvο
ντας ντοκουμέντα, παραθέματα, 1διόλεκτα, 
τυπογραφ1κές ιδ1ορρυθμίες, αυτοαναφορ1-
κότητα και άλλες τεχν�κές που διαλαλοvν ότι 
το κείμενο έχει επiγνωση της α1σθητικής φv

σης του. Όμως ο ίδιος σκοπός 
εmτυγχάνετα1 πιο αποτελεσμα
τικά, όταν η γραφή δεν άγχεται 
να πείσει για την αυτογνωσία της 
κα1 προτιμά να προσκαλέσε1 τον 
αναγνώστη να συμμετάσχει στη 
δημ1ουργία νοήματος. Αυτή εί
να1 και η συγγραφ1κή τακτική 
του Τσ�ώλη. 

Γιάννης Τσιώλης 
0 ΡΩΜΑΙΟΣ 
Το ΠΡΕΖΟΝΙ 
ΚΑι Η 
ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΤΟ 
ΚΛΕΦΤΡΟΝΙ 

Γ1α παράδε1γμα, τα δ1ηγήματά 
του περ1έχουν αρκετές αρχα10-
μαθείς αναφορές σε συγγραφείς 
(Ησίοδος, Σοφοκλής, Πλάτων, 
Αρ1στοτέλης, Ηλ1όδωρος), τό
πους (Γόρτυνα, Δήλος, Μαίναλο, 
Δελφοί, Μαντινεία) κα1 πρόσωπα 
(Απόλλων, Ήφα1στος, Ορφέας, 
Ο1δίπους, Αντ1γόνη). Όμως ο 
αναγνώστης δεν καλείτα1 να ερ
μηνεvσει σημεία ή σvμβολα, 
ατομ1κά ή συλλογικά. Καλείτα1 να 

από Α1σχvλο, ώς Καβάφη και 

Θανάση Βαλτινό. Γράφε� βιβλία 

περί τραγωδίας αλλά κα1 θεω

ρίας λογοτεχνίας. Το φάσμα των 

β1βλ1οκρ1σ1ών του καλvπτει 

από Πίντσον μέχρ1 Θανάση Χα

τζόπουλο. Δημοσ�εvει δ1ηγή
ματα στα ελλην�κά κα1 αγγλ1κά. 

Δ1αmστώνε1, δ1αμορφώνε1, δ1α

πρέπε1, όμως αρνείτα1 να μπει 

σε ένα καλοvπι. Παραμένει 

ανοιχτός στην περ1πέτε1α της 

δημ1ουργίας, πάντα έτοιμος να 

ΕΚΔ. ΚΑΣΊΑΝΙΩΤΗ, 2�4 δ1αβάσε1 μ1α συναρπαστ1κή 
ΣΕΛ. 188, ΤΙΜΗ: Ι3,5Ο 1στορία κα1 να ζήσει μ1α δυνατή 

δοκιμάσε1 διαφορετικά πράγματα, να ξεκ1-

νήσε1 από την αρχή. 
Πρόσφατα, ο Τσ1ώλης δημοσίευσε την 

πρώτη του συλλογή δ1ηγnμάτων, ένα β1βλίο 
όπου πρωταγων�στεί η πολλαπλότητα που 
ήδη γνωρίζουμε από το έως τώρα έργο του. 
Δεν πρόκε1τα1 γι' αυτό που παραδοσ�ακά 
ονομάζουμε «Πολυφωνία», αλλά για μ1α με
γάλη πο1κιλία ειδών γραφής: από δ1ήγnμα 
σε δ1ήγnμα, συναντοvμε δημώδη λόγο, πα
νεmσmμ1ακή παράδοση, επiσημο έγγραφο, 
συνεδρ1ακή ανακοίνωση, θεατρ1κό λόγο, λο
γοτεχν�κή ανάλυση, θεολογική σκέψη κ.λπ. 
Όλα τοvτα τα είδη δεν χρησιμοποιοvντα1 
προς επiδειξη ή σίιγχυση, αλλά επε�δή αντα
ποκρίνοντα1 στ1ς ανάγκες τής κάθε Ιστορίας, 
με αποτέλεσμα ο αναγνώστης να προβλη
ματίζετα1 για τις εmκοινων�ακές συμβάσεις, 
παρά απλώς να εντυπωσ�άζεται. 

αφήγηση, που προσφέρετα1 για πολλές ανα
γνώσε1ς. Σε αυτήν την ώριμη, μεταμοντέρνα 
πεζογραφία, η αρχα1ότητα συν1στά απλώς 
έναν ορίζοντα της δράσης. 

Έρωτας-έριδα 
Ως σίινολο, τα διηγήματα δ1έπονται από 

δύο μείζονα φιλοσοφ1κά ενδ1αφέροντα. Το 
πρώτο είνα1 μ1α συγκρουσ�ακή αντiληψη 
του κόσμου. Ο ανθρώmνος βίος εμπλέκεται 
σε έναν προσωκρατικό πόλεμο αρχών και κα
τηγορ1ών. Εκεί που βλέπουμε ταυτότητες θα 
έπρεπε να δ1ακρίνουμε το πα1χνίδ1 έρωτα -
έρ1δας, που κρατά το πνεύμα, τον λόγο και 
τον χρόνο σε μ1α δ1αρκή ένταση. Ταυτότητα 
κα1 ετερότητα, τοmκ1σμός κα1 νομαδ1σμός, 
νους κα1 σώμα δεν αποκλείουν, παρά προϋ
ποθέτουν κα1 επ1ζητούν το ένα το άλλο, σε 
μ1α βία1η δ1εκδίκηση. Και η υπέρβαση κάθε 
σίιγκρουσης δεν γίνεται παρά να οδηγήσε1 

σε άλλη σίιγκρουση. 

φωνα με τη δεvτερη φιλοσοφική μέριμνα 
του Τ σ�ώλη, χρε1άζετα1 μ1α δραματουργική 
αντiληψη του κόσμου. Αυτή η έννοια απα1-
τεί ακρ1βή δ1ασάφηση. Ο συγγραφέας δεν 
1σχυρίζετα1 από μ1α υπαρξ1ακή σκοπ1ά πως 
η ζωή είναι τραγική οvτε διατείνετα1 από μ1α 
κο1νωνιολογική σκοπιά πως οι άνθρωποι 
αναγκασnκά παίζουν πολλοvς ρόλους. Προ
τείνει ότι η ζωή του καθενός έχει τις ανάγκες 
μ1ας παράστασης κι επομένως αξίζε1 την ίδ1α 
φροντίδα που δείχνε� ένας σκηνοθέτης. Ο 
επαρκής σκηνοθέτης στήνε1 έναν κόσμο, αλ
λά δεν ξεκ1νάε1 από την πεποίθηση πως η 
παράσταση θα είνα1 ένα ψέμα. Δεν πάει δη
λαδή να κοροϊδέψει. Έτσ� και οι ήρωες του 
Τσ�ώλη: σκηνοθετοvν τη ζωή τους, με την 
επιμέλεια εκείνου που γνωρίζει μεν πως 
πρόκειται για παράσταση αλλά δεν αποσκο
πεί στην εξαπάτηση. Α1σθάνονται πως μόνο 
με μ1α δραματουργ1κή στάση στον κόσμο 
μπορεί ο άνθρωπος να μην πέσε� θvμα του 
συγκρουσ�ακοv σίιμπαντος στο οποίο ερρί
φθη. 

Πώς μπορεί να εmβ1ώσει ο άνθρωπος μέ
σα σε ένα αδ1άλε1πτα ερ1στ1κό σίιμπαν; Σvμ-

Ο Βασίλnς Λαμπρόπουλος κατέχει τnν 
Έδρα Κ. Π. Καβάφn, στο Πανεπιστήμιο του 
Μiσιγκαν. 

Χάπενινγκ και μεταμφιέσεις ο ι ήρωες των διηγημάτων του Τσ�ώλη δημιουργοvν μια προσωmκή ταυτότητα, δραμα

τουργώντας διάφορους εαυτοvς: παίζουν θέατρο, προβάρουν χωρία συγγραφέων, υιο
θετοvν εθν�κοvς προσδ1ορισμοvς, ζωντανείιουν μυθολογικές παραστάσε�ς, οργανώνουν 
χάπεν�νγκ, εκφράζονται σε ανοίκε�ες γλώσσες, παρακολουθοvν πρόβες, ανταλλάσσουν ρό
λους, απευθvνονται σε φανταστικό κοινό, μεταμφιέζονται σε ντόmους και ξένους, ενδίιο
νται βιογραφίες, αποβάλλουν μάσκες. Δεν πρόκε�ται για παιχνίδ1α ταυτότητας. Οι άνθρωποι 
αυτοί αγωνίζονται να δώσουν νόημα σm ζωή τους, ξεκινώ-

. . • ο.,--;: · 
ντας από την επώδυνη παραδοχή τής απουσίας ενός αμετάλ
λακτου εαυτοv. Λειτουργώντας στο «θέατρο του κόσμου», 
προσπαθούν να παίξουν υπείιθuνα· κα1 γι' αυτό όλο1 τους 
κερδίζουν τη συμπάθε�ά μας, ακόμα κ1 όταν αποτυγχάνουν. 
Η θαυμάσια συλλογή δ1ηγnμάτων του Τ σ�ώλη προσφέρε� ευ
φάνταστες ιστορίες τού πολυ-πολιτισμικού, πολυ-συλλεκτι
κοv κόσμου μας, σε μ1α σύνθεση αισθnτικής, ηθ�κής και φ1-
λοσοφικής έντασης. Αναγνώστες που εmζητοvν τον συνδυα
σμό στοχασμοv και απόλαυσης αξίζε� να την προσέξουν. 

Από τα 15 του στnν Αμερική, ο Γιάννης Τcnώλης, καθnγnτής 
σήμερα στα Πανεπιστήμια Νέας Υόρκης και Αθnνών, μοίρασε 
mν καριέρα του ανάμεσα στn φιλοσοφία, στn λογοτεχνία και 
στο θέατρο (συνεργάστnκε στενά με τον Μίνω Βολανάκη) και 
τώρα δημοcnεύει τα πρώτα του διηγήματα στα ελλην�κά. 

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΛΟ ΓΟ ΤΕ χ Ν 1 κ ο κ ο Υ 1 Ζ ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ 
ΕΡΩΤΗΣΗ: 

Απέτυχε να εκλεγεί πρόεδρος 
Εmμέλι:ια: Ι'ιώpγα; Ζεβελάκnς π 01ος γνωστός Λατινοαμερικανός συγγραφέας διεκδίκησε 

τη θέσn του προέδρου της χώρας του; 
Η πολιτική του δ1αδρομή ξεκίνησε από θέσεις μαρξιστικές στα 
φο1τητικά χρόν�α, έγινε αργότερα μέλος της Χρ1στιαν�κής Δημο
ιφατίας κα1 το 1987 ίδρυσε το «Κίνημα Ελευθερία», με πρό
γραμμα κατά των κρατικοπο1ήσεων κα1 υπέρ του ανοίγματος της 

01κονομίας. Μετά τη βαριά ήπα του στις εκλογές του 1 990, δυστυχώς για τον ίδιο και 
ευτυχώς για τη λογοτεχνία, απεσύρθπ από την πολιτική. 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7 


