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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η

Νομίζω ότι ο Στούαρτ Μιλ ήταν εκείνος που μίλησε πρώτος για 
την πολλαπλότητα των αιτίων. Όσον αφορά αυτό το βιβλίο, το 
οποίο σαφώς δεν είναι Άτλας, μπορώ αναμφισβήτητα να επισημάνω 
δύο αίτια. Το πρώτο ονομάζεται Αλμπέρτο Χίρρι. Κατά τη διάρκεια 
της ευχάριστης παραμονής μας στη Γη, η Μαρία Koδάμα κι εγώ 
πήραμε γεύση από πολλά μέρη, κάνοντας πολλά ταξίδια από τα 
οποία προέκυψαν πολλά κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 
Το δεύτερο αίτιο, ο Eνρίκε Πετσόνι, το είδε. Ο Χίρρι παρατήρησε 
ότι θα μπορούσε να συνυπάρξουν σε ένα βιβλίο, εντέχνως χαοτικό. 
Ιδού, λοιπόν, το βιβλίο. Δεν πρόκειται για μια σειρά κείμενα που 
τα εικονογραφούν φωτογραφίες ή για μια σειρά φωτογραφίες που 
επεξηγούνται από λεζάντες. Κάθε τίτλος καλύπτει μια ενότητα που 
αποτελείται από εικόνες και λέξεις. Η ανακάλυψη του αγνώστου 
δεν είναι ειδικότητα μονάχα του Σεβάχ, του Έρικ του Ερυθρού ή του 
Κοπέρνικου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάνει μια ανα-
κάλυψη. Αρχίζει ανακαλύπτοντας το πικρό, το αλμυρό, το κοίλο, το 
λείο, το τραχύ, τα επτά χρώματα του ουράνιου τόξου και τα είκοσι 
τόσα γράμματα του αλφαβήτου· ύστερα συνεχίζει με τα πρόσωπα, 
τους χάρτες, τα ζώα και τα άστρα· καταλήγει στην αμφιβολία ή την 
πίστη και στη σχεδόν απόλυτη βεβαιό τητα της άγνοιάς του.

Με τη Μαρία Κοδάμα μοιραστήκαμε με χαρά και με φόβο την 
ανακάλυψη ήχων, γλωσσών, δειλινών, πόλεων, κήπων και προσώ-
πων, πάντα διαφορετικών και πάντοτε μοναδικών. Οι σελίδες αυ-
τές επιδιώκουν ν’ αποτελέσουν μνημείο αυτής της μεγάλης περι-
πέτειας που συνεχίζεται.

Χ.Λ. Μπ.
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Η  Γ Α Λ Α Τ Ι Κ Η  Θ Ε Ο Τ Η Τ Α

Όταν η Ρώμη έφτασε σ’ εκείνα τα έσχατα μέρη και στα 
ήσυχα νερά της απύθμενης και ίσως αχανούς θάλασσάς 

της, όταν ο Καίσαρ και η Ρώμη, αυτά τα δύο επιφανή ονό-
ματα, έφτασαν σ’ εκείνα τα μέρη, η ξύλινη, καμένη θεά βρι-
σκόταν ήδη εκεί. Την ονόμαζαν Ντιάνα ή Μινέρβα, έτσι όπως 
συνήθιζαν αδιάφορα οι αυτοκρατορίες που, επειδή δεν ήταν 
ιεραποστολές, προτιμούσαν ν’ αναγνωρίζουν και να ενσω-
ματώνουν τις νικημένες θεότητες. Πριν, ασφαλώς, θα κατα-
λάμβανε τη θέση της σε μιαν αυστηρή ιεραρχία, στην οποία 
θα ήταν κόρη κάποιου θεού και μητέρα κάποιου άλλου, και 
θα συνδεόταν με τα δώρα της άνοιξης ή με τον τρόμο του 
πολέμου. Τώρα, φυλάσσεται και εκτίθεται σ’ αυτό το παρά-
ξενο μέρος που αποκαλείται μουσείο. Φτάνει ώς εμάς δίχως 
μυθολογία, δίχως τη φωνή που είχε κάποτε, αλλά με τον 
σβησμένο απόηχο γενεών σήμερα πια θαμμένων. Είναι κάτι 
φθαρμένο και ιερό που η αδράνεια της φαντασίας μας μπο-
ρεί να εμπλουτίσει ανεύθυνα. Ούτε τις προσευχές των πιστών 
της ακούμε, ούτε θα μάθουμε ποτέ τις τελετές τους.
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Τ Ο  Τ Ο Τ Ε Μ

Ο Πλωτίνος ο Αλεξανδρινός, αφηγείται ο Πορφύριος, 
αρνήθηκε να τον ζωγραφίσουν, ισχυριζόμενος ότι ο 

ίδιος δεν ήταν παρά η σκιά του πλατωνικού του αρχετύπου 
κι ότι η ζωγραφιά του θα ήταν εἰδώλου εἴδωλον.1* Αιώνες 
αργότερα, ο Πασκάλ θα χρησιμοποιούσε αυτό το επιχείρημα 
κατά της τέχνης της ζωγραφικής.2 Η εικόνα που βλέπουμε 
εδώ είναι η φωτογραφία του αντιγράφου ενός τοτέμ του Κα-
ναδά· μ’ άλλα λόγια, το είδωλο του ειδώλου ενός ειδώλου. 
Το πρωτότυπό της, ας το πούμε έτσι, υψώνεται, μεγαλοπρε-
πές και αλάτρευτο, πίσω από την τρίτη και τελευταία στάση 
του Ρετίρο. Πρόκειται για ένα επίσημο δώρο της κυβέρνησης 
του Καναδά· μιας χώρας, που δεν την ενοχλεί ν’ αντιπροσω-
πεύεται απ’ αυτήν τη βαρβαρική εικόνα. Μια νοτιοαμερικα-
νική κυβέρνηση δε θα τολμούσε να δωρίσει την εικόνα μιας 
ανώνυμης και άξεστης θεότητας.

Παρόλο που τα γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα, η φαντα-
σία μας χαίρεται με την ιδέα ενός εξόριστου τοτέμ, ενός το-
τέμ που καταχθόνια επιζητεί μυθολογίες, φυλές, μαγείες, ίσως 
και θυσίες. Δεν ξέρουμε τίποτα γι’ αυτή τη λατρεία, κι αυτός 
είναι ένας λόγος παραπάνω για να την ονειρευόμαστε στο 
αβέβαιο δειλινό.

* Για τις σημειώσεις των μεταφραστών, βλ. σελ. 105-107.
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Κ Α Ι Σ Α Ρ

Να τι απόμεινε από τις μαχαιριές.
Να, αυτό το έρμο λείψανο, ένας νεκρός
που ονομαζόταν Καίσαρ. Τα σίδερα 
ανοίξανε στη σάρκα του κρατήρες.
Να η αποτρόπαιη, σταματημένη μηχανή
που μέχρι χθες χρησίμευε να φέρνει δόξα,
να παράγει και να γράφει Ιστορία, 
να χαίρεται τις απολαύσεις της ζωής.
Να και ο άλλος, ένας αυτοκράτορας συνετός 
που αρνήθηκε τις δάφνες, στρατεύματα 
κυβέρνησε και πλοία, και υπήρξε 
το ίνδαλμα που φθόνησε ο κόσμος.
Να και ο άλλος, ο Ερχόμενος,
που η πλατιά σκιά του θα σκεπάσει τον κόσμο.
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Ι Ρ Λ Α Ν Δ Ι Α

Αρχαίοι γενναιόδωροι ίσκιοι δε θέλουν να γνωρίσω την 
Ιρλανδία ή να τη γνωρίσω μόνο ιστορικά. Αυτοί οι 

ίσκιοι αποκαλούνται Εριγένης, κατά τον οποίο κάθε ιστορία 
μας είναι ένα μεγάλο όνειρο του Θεού που εντέλει θα επι-
στρέψει στον Θεό – μια θεωρία, που επίσης διατυπώνεται 
στο δράμα Back to Methuselah, καθώς και στο περίφημο ποίη-
μα «Ce que dit la bouche d’ombre» του Ουγκό· επίσης απο-
καλούνται Τζορτζ Μπέρκλυ, που ορκίστηκε ότι ο Θεός μάς 
ονειρεύεται ανελλιπώς κι ότι, αν ξυπνήσει απ’ τ’ όνειρό του, 
ο ουρανός και η Γη θα εξαφανιστούν, όπως αν ξυπνούσε ο 
Κόκκινος Βασιλιάς· αποκαλούνται Όσκαρ Ουάιλντ, ο οποίος 
μέσα από μια μοίρα όχι χωρίς δυστυχία και ταπείνωση άφη-
σε ένα έργο που είναι ευτυχές και αθώο σαν το πρωί ή το 
νερό. Σκέφτομαι τον Ουέλλινγκτον, ο οποίος, το βράδυ της 
Μάχης του Βατερλώ, συνειδητοποίησε ότι μια νίκη είναι εξί-
σου τρομερή με μια ήττα. Σκέφτομαι δύο μείζονες ποιητές 
του μπαρόκ, τον Γέιτς και τον Τζόυς, που χρησιμοποίησαν 
την πρόζα ή το στίχο με τον ίδιο σκοπό: την ομορφιά. Σκέ-
φτομαι τον Τζορτζ Μουρ, ο οποίος με το Ave Salve Vale 
εγκαινίασε ένα νέο λογοτεχνικό είδος,3 που δεν είναι τίποτα, 
αλλά το έκανε απολαυστικά, που είναι πολύ. Αυτοί οι πελώ-
ριοι ίσκιοι παρεμβάλλονται ανάμεσα στα πολλά που θυμάμαι 
και τα λίγα που μπόρεσα να γνωρίσω σε δύο-τρεις μέρες, 
γεμάτες, όπως πάντα, με περιστατικά.
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Η πιο ζωηρή απ’ όλες αυτές είναι ο Κυκλικός Πύργος που 
μπορεί να μην τον είδα αλλά τον άγγιξαν τα χέρια μου, όπου 
κάποιοι μοναχοί, ευεργέτες μας, διέσωσαν για χάρη μας, σε 
δύσκολους καιρούς, τα ελληνικά και τα λατινικά· δηλαδή, 
τον πολιτισμό. Για μένα η Ιρλανδία είναι μια χώρα με ουσιω-
δώς καλούς ανθρώπους, φύσει χριστιανούς, που διακατέχο-
νται από το περίεργο πάθος να είναι αδιαλείπτως Ιρλανδοί.

Περπάτησα στους δρόμους που διέτρεξαν, και εξακολου-
θούν να διατρέχουν, όλοι οι κάτοικοι του Οδυσσέα.4

12754 ket g966 atlas_30-3-2021 PRINT.indd   1612754 ket g966 atlas_30-3-2021 PRINT.indd   16 30/3/2021   5:15:29 µµ30/3/2021   5:15:29 µµ


