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Οι δεξιοτέχνες της ερμηνείας 
και ο-ι σολίστες της ταυτότητας 
Από τον Βασίλη Λαμπρόπουλο1 

Μισέλ Φάις, Ποpφvpά γtλια, 
Πατάκη, Αθήνα 2010, σελ. 250 

ΟΜισέλ Φάις είναι ένα από τους 
κορυφαίους και συνεπέστερους 
Έλληνες μεταμοντέρνους συγ-

. γραφείς. Ανήκει στους λίγους εκείνους για 
τους οποίους το μεταμοντέρνο δεν είναι 
απλώς θέμα τεχνικής (δηλαδή επιλεκτι
κής ενσωμάτωσης υφολογικών στοιχείων) 
αλλά συνθήκης: συνιστά την ίδια τη συν
θήκη της συγγρα(pής λογοτεχνίας σήμερα. 
Ο Φάις,δεν κάνει, όπως οι περισσότεροι 
ομότεχ\ιόί τoiJ, Ενα μοντερνισμό με Πρό
σθετα ύστερα στοιχεία (όπως η πολυφωνία 
ή η διακειμενικότητα): γράφει εξαρχής και 
τελείως μεταμοντέρνα. 

Ένας κύριος λόγος αυτής της συνέπειας 
είναι το κεντρικό ενδιαφέρον του για το 
πώς ένα άτομο επινοεί τον συγγραφικό του 
εαυτό, δηλαδή κατασκευάζει τον εαυτό του 
ως συγγραφέα. Κατά τη ρομαντική άποψη, 
ένας συγγραφέας αγωνίζεται να εκφράσει 
μια εσώτατη ταυτότητα ή μια βαθύτερη 
πραγματικότητα. Βιώνει δηλαδή την αγω
νία της έκφρασης. Αντίθετα ο συγγραφέας 
του Φάις (Καίμης, Βιζυηνός κ.λπ.) επιζητεί 
τη συγγραφική του πραγμάτωση. Βιώνει δη
λαδή την αγωνία της ερμηνείας. Αγωνίζεται 
να παίξει το ρόλο του συγγραφέα αλλά ανη
συχεί μήπως είναι ανεπαρκής ή κίβδηλος. 

Τέτοιος είναι και ο ήρωας του καινούρ
γιου βιβλίου του Φάις, ένας νεαρός επίδο
ξος συγγραφέας που γράφει το πρώτο του 
βιβλίο όπου διαπραγματεύεται την πρό
σφατη ιστορία της οικογένειάς του. Στο 
πρώτο μέρος τον βλέπουμε να προσπαθεί 
να συνθέσει το βιβλίο μέσα από ένα μονό
πλευρο διάλογο με τη γιαγιά του, ενώ στο 
δεύτερο μέρος διαβάζουμε το βιβλίο που 
έγραψε, το οποίο περιλαμβάνει τον ίδιο 

· μεταξύ των ηρώων του. Ας επαναλάβουμε 
πως δεν έχουμε να κάνουμε με την αγωνία 
της γραφής αλλά με το άγχος του συγγρα
φικού ρόλου, ενός πολύ απαιτητικού ρόλου 
που δημιουργεί σωρεία από αβεβαιότητες. 

Για παράδειγμα, ο νεαρός στα Πσρφνpά 
γέλια που φιλοδοξεί να υποδυθεί τον συγ
γραφέα κατατρύχεται από μια συγκεκρι
μένη περίπτωση ερμηνευτικής αναπηρίας, 
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την αποτυχία του παππού του να ολοκλη
ρώσει το μείζον εγχείρημα της ζωής του, 
μια μετάφραση των Βακχώv. Προσπαθώ
ντας να επιβιώσει από κάθε είδους εξορίες 
και διωγμούς, ο υποβολέας παππούς κου
βαλούσε μαζί του τον Ευριπίδη για να με
ταφράσει τη σπουδαία τραγωδία του, αλλά 
η ροή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας 
επηρέαζε την τροπή της απόδοσης και το 
μεταφραστικό έργο δεν τελείωνε ποτέ. Ο 
υποβολέας μεγάλων ηθοποιών του Βασιλι
κού Θεάτρου δεν βρήκε τρόπο να υποβά
λει στο αρχαίο κείμενο μια σημερινή φωνή. 
Αλλά αν ο παππούς, παρά τις ισχυρές θε
ατρικές και πολιτικές πεποιθήσεις του, δεν 
κατάφερε να ολοκληρώσει την ερμηνεία 
του, πώς θα καταφέρει ο εγγονός να ολο
κληρώσει τη δική του όταν στην εποχή του 
όλες οι πεποιθήσεις έχουν αφανιστεί; 

Δ ιαβάζει κανείς στον Τύπο ότι το 
Πσρφνρά γέλια του Φάις ασχολεί
ται με την Αριστερά, το ΚΚΕ, τον 

Ζαχαριάδη, τον Εμφύλιο. Όντως το βιβλίο 
αναφέρεται σε αυτά καθώς και σε άλλα, 
γενικότερα θέματα, όπως συλλογικότητα 
και επανάσταση, ουτοπία και εσχατολογία, 
μνήμη και ιστορία, αρχείο και αφήγηση. Θα 
το αδικούσαμε όμως αν το συζητούσαμε 
με βάση αποκλειστικά το περιεχόμενό 
του, πολύ δε περισσότερο την ιστορική 
του ακρίβεια. Άλλωστε δεν πρόκειται για 
ένα ρεαλιστικό αφήγημα του οποίου η 
αληθοφάνεια ενθαρρύνει παραπλανητικά 
ιστορικές αποτιμήσεις. Πρόκειται για ένα 
αναστοχαστικό αφήγημα που προσπαθεί 
να αντισταθεί σε κάθε μιμητική αντίληψη 
για την αναπαράσταση. Ας πάρουμε όμως 
τα πράγματα με τη σειρά τους. 

Το μυθιστόρημα καλύπτει τρεις γενιές 
μιας ελληνικής οικογένειας από τη δεκα
ετία του '30. Ο παππούς Γ. Σέκερης, που 
δεν ζει πια, υπήρξε υποβολέας στο Βασι
λικό Θέατρο και μετριοπαθές μέλος του 
ΚΚΕ, που έβλεπε με μεγάλη επιφύλαξη τις 
σκληροπυρηνικές θέσεις του κόμματος. 
Η γιαγιά Αθηνά, που τώρα υποφέρει από 
Αλτσχάιμερ, ήταν δασκάλα και φανατική 
σταλινικιά, που ακολουθούσε πιστά την 
κομματική γραμμή. Το ζεύγος απέκτησε 
τρεις γιούς. Τον Στάθη, σημερινό ακροδε
ξιό με δικό του πρόγραμμα εθνικιστικής 
προπαγάνδας σε περιθωριακό τηλεοπτικό 
κανάλι. Τον Στράτο, που βρίσκεται στη φυ
λακή για τη συμμετοχή του κατά τη δεκαε
τία του '90 σε τρομοκρατική οργάνωση. Κι 
έναν τρίτο, νεκρό πια, που ήταν επιμελητής 
εκδόσεων και συμμεριζόταν τον αριστερό 
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σκεπτικισμό του πατέρα του. Πρωταγωνι
στής του βιβλίου είναι ο γιος του ανώνυ
μου επιμελητή, ο Διονύσης Σέκερης, ένας 
τριαντάρης συγγραφέας που γράφει ένα 
βιβλίο με τίτλο Κόκκινη Ελλάδα αφιερω
μένο στη γιαγιά του. 

Ο παππούς Σέκερης, που ως υποβολέας 
συνεργάστηκε με διάσημους τραγωδούς, 
προσπάθησε σε τρεις διαφορετικές περιό
δους της ζωής του να μεταφράσει τις Βάκ
χες του Ευριπίδη. Κατά την πρώτη περίοδο, 
όταν ήταν πολιτικός εξόριστος στη Ικαρία 
το 1938-39, είδε τον Πενθέα σαν την κομ
μουνιστική λογική που αντιτάσσεται στον 
Διονυσιακό παραλογισμό. Ως παραδοσια
κός αριστερός που πίστευε στη ικανότητα 
της λογικής να διαφωτίσει τον κόσμο, δεν 
μπορούσε να χωνέψει την πλύση εγκε
φάλου που έκανε στα πλήθη η φασιστική 
ιδεολογία, και αναζητούσε την εξήγηση 
στη μαγγανεία που ασκούσε η διονυσιακή 
λατρεία. 

Η δεύτερη περίοδος του μεταφραστικού 
εγχειρήματος καλύπτει τα χρόνια 1946-47, 

που τα πέρασε πρώτα στο γιουγκοσλαβικό 
χωριό Μπούλκες και, μετά την αποπομπή 
του λόγω αντιζαχαριαδικών θέσεων, στην 
παρανομία σε Αθήνα και Πειραιά, ώσπου 
συνελήφθη ξανά και εξορίστηκε. Αυτή 
την εποχή, παρακολουθώντας έντρομος 
την αδελφοκτόνα εσωκομματική έριδα, 
φαντάστηκε τις Θήβες σί: κατάσταση εμ
φυλίου πολέμου. Η τρίτη μεταφραστική 
απόπειρα έγινε στη δεκαετία του '90, όταν 
ο παππούς, βλέποντας τους δύο γιούς του 
να ακολουθούν διαμετρικά αντίθετες πολι
τικές κατευθύνσεις, αντιμετώπισε το έργο 
σαν οικογενειακή τραγωδία, όπου η γιαγιά 
Κόκκινη Δασκάλα/ Αγαύη καταλαμβάνεται 
από κομμουνιστικό πυρετό και εξολοθρεύει 
τον παππού Πενθέα καταγγέλλοντάς 
τον σαν προδότη του κόμματος. Ακριβώς 
επειδή ο υποβολέας στη διάρκεια εξήντα 
περίπου ετών προσέγγισε τις Βάκχες από 
τρεις πολύ διαφορετικές σκοπιές, δεν κατά
φερε να ολοκληρώσει τη μετάφρασή του, 
αν και κατά καιρούς σκηνοθέτες είχαν εν
διαφερθεί να τη χρησιμοποιήσουν. 

Από τις τρεις ερμηνευτικές σκοπιές, 
το βιβλίο τονίζει περισσότερο τη 
δεύτερη. Στο τέλος της δεκαετίας 

του '40 ο παππούς πίστευε πως οι Βάκχες 
δραματοποιούσαν όχι τον εθνικό αλλά 
τον κομματικό εμφύλιο. Ο Γενικός Γραμ
ματέας του ΚΚΕ Νίκος Ζαχαριάδης ήταν 
ένας Πενθέας που εκπροσωπούσε την κομ
ματική γραφειοκρατία, ιεραρχία, πειθαρχία 
και προσωπολατρία, ενώ ο αρχηγός του 
ΕΛΑΣ Άρης Βελουχιώτης ήταν ένας Διό
νυσος που εκπροσωπούσε τους αντάρτες 
οι οποίοι ακολουθούσαν τον φυσικό νόμο, 
την κοινοτική παράδοση και αλληλεγγύη, 
και το πνεύμα της συντροφικότητας. Ο 
Ζαχαριάδης εξουσίαζε τις πόλεις με στρα
τιωτική τρομοκρατία κι ο Βελουχιώτης 
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τα βουνά με μαιναδική βία. Η ιστορία του 
κόμματος σημαδεύεται από την αυτοκτο
νία του Βελουχιώτη το 1945 και του Ζαχα
ριάδη το 1973. 

Ο εκκολαπτόμενος συγγραφέας Διονύ
σης Σέκερης, που έχει αναγάγει τον σκεπτι
κισμό του παππού του σε κατεδαφιστική 
παρωδία, πιστεύει ότι, ως πολιτική τραγω
δία, οι Βάκχες παραμένουν επίκαιρες αφού 
οι θείοι του Στράτος και Στάθης έχουν 
αναδειχθεί αντίστοιχα σε Πενθέα της 
εθνικιστικής τηλεόρασης και Διόνυσο του 
αντάρτικου πόλεων. Η διαφορά είναι ότι, 
ενώ ο παππούς προσπάθησε να αποδώσει 
το έργο σαν τραγωδία που αντικατοπτρίζει 
την ιστορική πραγματικότητα, ο εγγονός, 
επηρεασμένος από θεωρίες θεάτρου και ρι
ζοσπαστικές παραστάσεις, γράφει μια φαρ
σοτραγωδία. Παράλληλα, κατά την πρώτη 
δεκαετία του εικοστού πρώτου αιώνα, ένας 
νέος εμφύλιος έχει ξεσπάσει, αυτή τη φορά 
στον κλάδο της ιστορικής επιστήμης, όπου 
ερευνητές συγκρούονται για το αληθινό 
νήμα και νόημα της αδελφοκτονίας πριν 
εξήντα χρόνια. 

Με τη μετάφρασή του ο υποβολέας 
προσπαθούσε να υποβάλει το κείμενο στη 
σκηνή, να το κάνει να μιλήσει τη γλώσσα 
της σύγχρονης εμπειρίας. Όμως κάθε φορά 
η προσωπική και συλλογική ιστορία επηρέ
αζε την προσέγγιση και διέκοπτε την πρό
οδο. Όταν έβρισκε το χρόνο να συνεχίσει 
την εργασία του, είχε αλλάξει άποψη για το 
έργο και έπρεπε να κάνει μείζονες αναθεω
ρήσεις. Η μετάφραση θα τελείωνε μόνο αν 
ο υποβολέας μπορούσε να σταθεί έξω από 
τον ρου της ιστορίας. Τα Πορφυρά γέλια 
δείχνουν με αμείλικτο τρόπο πώς η φορά 
των γεγονότων, η φωνή της ιδεολογίας και 
η προσωπική εμπειρία επηρεάζουν άμεσα 
τη λογοτεχνική ερμηνεία. Η νοηματοδό
τηση των Βακχών είναι ζήτημα διαφόρων 
πολιτιστικών και άλλων διαδικασιών, όπως 
η μετάφραση, η σκηνοθεσία, η φιλολογική 
ανάλυση, η κομματική γραμμή και η ιστο
ρική μνήμη. Αυτό δεν σημαίνει πως το έργο 
επιδέχεται πολλές ερμηνείες (κι άρα είναι 
κλασικό, διαχρονικό κ.λπ.), αλλά πως κάθε 
απόδοση καθιστά εξαρχής το έργο, πως το 
έργο δεν υφίσταται παρά μόνο στις απο
δόσεις τον, κι άρα μια απόδοση δεν μπορεί 
να συγκριθεί παρά μόνο με μιάν άλλη από
δοση: δεν υπάρχει πρωτότυπο, μόνο ερμη
νείες οι οποίες νοηματοδοτούνται από άλλες 
ερμηνείες. 

Στο τέλος τού Πορφυρά γέλια ο επίδο
ξος συγγραφέας αντιλαμβάνεται ότι, όπως 
ένα λογοτέχνημα, έτσι και η προσωπική 
ταυτότητα είναι θέμα ερμηνείας κι όχι αυ
θεντικότητας. Συγγραφέας είναι κάτι που 
κανείς υποδύεται, δεν γίνεται. Οι μεγάλοι 
συγγραφείς (Μπάιρον, Τολστόι, Τουέιν, 
Γουλφ, Καβάφης) ήταν επιτυχείς ρόλοι, 
και γι' αυτό πολλοί φιλοδοξούν να τους 
παίξουν (στον κινηματογράφο, στη σκηνή, 
στο αμφιθέατρο, στη ζωή). Έτσι το βιβλίο 
του εγγονού, που αποτελεί το δεύτερο 
μέρος του μυθιστορήματος του Φάις, συ-

νίσταται από παράλληλες αφηγήσεις όπου 
ιστορία και βιογραφία κερματίζονται, πε
ζογραφία και θέατρο συμφύρονται, ενώ 
κάθε συνέχεια διασπάται. Η ιστορία τριών 
γενεών της οικογένειας Σέκερη παρουσιά
ζεται σαν μια παρτιτούρα χωρίς αριθμημέ
νες σελίδες, κι ο εγγονός γίνεται εν τέλει 
συγγραφέας μοιράζοντας το ρόλο του σε 
τέσσερις φωνές: κατορθώνει δηλαδή την 
ταυτότητα διαμελίζοντας την ενότητα. 

Μ εγάλο μέρος του κειμένου 
αυτού παραφράζει απόσπασμα 
της αγγλόγλωσσης μελέτης 

μου "The rehearsal of antiquity in-post 
modern Greek fiction" που φιλοξενήθηκε 
γενναιόδωρα ως διάλεξη και χωριστή έκ
δοση από το Αμερικανικό Κολλέγιο και 
δημοσιεύτηκε στον συλλογικό τόμο τον 
οποίο επιμελήθηκαν οι ρηξικέλευθοι συ
νάδελφοι Δημήτρης Δαμάσκος και Δημή
τρης Πλάντζος'. Η μελέτη γράφτηκε το 
2007 και παρουσιάστηκε το 2008, είναι δη
λαδή βασισμένη στη μορφή που είχαν τα 
Πορφυρά γέλια τέσσερα ολόκληρα χρόνια 
πριν ολοκληρωθούν και εκδοθούν. Ας το 
επαναλάβω: ο σχολιασμός προηγήθηκε 
τέσσερα χρόνια από την έκδοση του βι
βλίου, πράγμα που σημαίνει πως το βιβλίο 
συγκροτήθηκε για πρώτη φορά πολύ πριν 
κυκλοφορήσει. Μελλοντικές ερμηνείες 
του (φιλολογικές, θεατρικές και άλλες) 
θα το ανασυγκροτήσουν κι αυτές με τη 
σειρά τους, και καθεμιά τους θα αποτελεί 
καινούργιο πρωτότυπο. Μη διστάσετε κι 
εσείς να συμβάλλετε σε αυτή τη συναρ
παστική διαδικασία. Ο Μισέλ Φάις μας 
έδωσε ένα ακόμα λαμπρό παράδειγμα ερ
μηνείας. Γιατί να μείνετε υποβολέας ενός 
ανύπαρκτου πρωτοτύπου όταν μπορείτε 
να παίξετε ένα πρωτότυπο συγγραφέα; .Α. 

Αφιερώνεται στο φίλο Βαγγέλη Γέγα, δικηγόρο που «στο Σικάγο μέσα ζει στη 
λευτεριά», για τη δική του ερμηνεία της 
ελληνικής ταυτότητας. 

2 Dimitris Damaskos, Dimitris Plantzos 
( ed. ) , Α Singular Antίquity. Archaeology 
and Hellenίc Identίty ίn Twentieth-Century 
Greece, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2008. 
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