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Υποψιάζομαιότι ο'ΟσκαρΟυάιλντπρέπειναείναι αυτό
Μια δεύτερη ευκαιρία δίνει ο Φώντας Λάδης οε
πουστην αγοραία καθομιλουμένη ονομάζουμε
ένα βιβλίο πραγματικά ενδιαφέρον, το οποίο εκδόθηκε
«ηχαρά του βιογράφου». Πράγματι, ποιος μπορεί
πρινδεκαπέντε χρόνια, δίχως ωστόσο να
να φανταστεί πιο μυθιστορηματική ζωή και ενδιαφέρουσα
προκαλέσειτην αίσθηση που του άξιζε. Η ιστορία
προσωπικότητααπόαυτήν του εκκεντρικού
μοιάζει πολύ με αυτές τις ταινίες που έχουμε δει
Ιρλανδού,που με τα καμώματατου κατάφερε
κατ' επανάληψη στην τηλεόραση και σχετίζονται
ναδημιουργήσειμιατεράστιασύγκρουσηγύρωαπό
με τις απάνθρωπεςσυνθήκες ζωής πουεπικρατούν
την ύπαρξητου. Θα ήταν περιττό να επισημάνουμε
στιςαμερικανικέςφυλακές,μετηναποκτήνωσηκαι
ότι ουδείς ενδιαφέρεται για κάποιονασήμαντο.
τη βία δίχως όρια. Κάθε μαρτυρία από πρώτοχέρι
Η προσωπικότητατου πληθωρικούαυτού νεαρού,
έχει τη σημασία της, πόσο μάλλον όταν ο αφηγητής
πουστο βιβλίο χτίζεται με ιδιαίτερη επιμέλεια από
είναι δικός μας, απότα μέρη μας και της γενιάς
τα πρώτατου κιόλαςβήματαακολουθώνταςτον μέχρι
μας. Πρόκειται για έναν νεαρό Κρητικό πουπέρασε
τα έσχατα του σύντομου βίου του, δεν άργησε
στην απέναντιπλευράτου Ατλαντικού με όνειρα.Τα
να κατακτήσειέναν πολύδύσκολοχώρο,αυτόν της
γνωστά...Εκείόμως έμπλεξεκαι με τα πολλά,θες η
Richard Ellmann
Πολύδωρος Σωπασής
Οξφόρδης. Η παρουσίατου δουβλινέζου φοιτητή
ηλικία, θες η κλίση, μπλέχτηκε με τη Μαφία.Όταν
Όσκαρ Ουάιλντ
κάθε άλλο napa απαρατήρητη πέρασε,αφού εκεί
Ονόμοςτων
δε έπιασεστα χέριατου όπλοτότε όλα δρομολογήθηκαν
παρανόμων
Μετάφραση:
ο Ουάιλντ φρόντισε να χτίσει την καλλιτεχνική του
με τη σειρά τους: λεφτά, γυναίκες, καζίνο,
ΕλεάναΠανάγου
προσωπικότητα,
γύρωαπότηνοποίαπεριστοιχίστηκε
Εκδόσεις:Πύλη
μεγάλη ζωή, πουούτε στα όνειρα του δεν τολμούσε
Εκδόσεις:Πατάκης
μια πλειάδαφίλων και εχθρών.Ο Ουάιλντέως και
Σελ.: 198
να αγγίξει ο νεαρός Κρητικός!To δόλωμα μεγάλο
Σελ.: 936
τα τριάντα δύο του χρόνια,έχονταςήδη συμπληρώσει
και ο μικρόςχάψτης τσίμπησε- ποιοςάλλωστε
τρία χρόνιαγάμου μετηνΚόνστανςΛόιντ,μοιάζει
δεν θα τσιμπούσε άμα τα έφερνε ο διάολος να μπλέξεις;Ήτανζήτημα χρόνου να
να μηνασχολείται,τουλάχιστονσοβαρά,μετο ζήτημα
βρεθεί στη στενή και να γνωριστεί για τα καλά με τηνάλλη όψη της Υπερδύναμης.
της ομοφυλοφιλίαςτου, το οποίοεκδηλώνεταιαμέσωςμετά και παίρνεισάρκα
Απόφυλακή οε φυλακή ο Σωπασήςγνώρισε όλα τα «πρότυπα»σωφρονιστήρια
και οστά στο πρόσωποτου ωραίου αλλά άστατου Άλφρεντ Ντάγκλας. Η ολέθρια
της Αμερικής. Εκεί ο μικρός άντεξε και βγήκε παλικάρι, μέσα από μια σειρά απίστευτων
αυτή σχέσηθα τον οδηγήσειστην πλήρηδημόσια ατίμωσητου, στην ταπεινωτική
δοκιμασιών της φυλακής. Τσαμπουκάδες, συμπλοκές, απομόνωση,
φυλάκισητου και τελικά στονεπονείδιοτοδρόμοτηςεξορίας, όπουκαι πέθανε.Μέσα
ανελέητοι ξυλοδαρμοί σε καθημερινή βάση βαραίνουντην καθημερινότητα του.
απόαυτή την ογκώδηκαι πληρέστατηβιογραφία,οαναγνώστηςέχειτηνευκαιρία
Η αφήγηση οε κερδίζει απότην πρώτηστιγμή, ανεπιτήδευτη, δίχωςλογοτεχνικές
μιαςπρώτηςτάξεωςγνωριμίας
με ένανλεπτότατοσυγγραφέα,οοποίοςκατάφερενα
«αξιώσεις»,όπωςοε κερδίζει και η μαγκιά του μικρού. Προσωπικά,με χάλασε η
φιλοτεχνήσειτην ίδιατου τη ζωήσανέργοτέχνης.
συνέχειαστις φυλακές Αλικαρνασσού.Ας είναι όμως. Φοβερή μαρτυρία.

To 1938ο Χίτλερεισβάλλει στην Αυστρία,κάνοντας
Τις λαμπερές αλλά και σκοτεινές πλευρές της ζωής
στηνουσία κατι αναμενόμενο,ανσκεφτεί κανείςότι
των πιο αντιπροσωπευτικώνίσως «ηρώων»της
η Γερμανίααπόκαιρό δεν έκρυβε τις διαθέσεις της
αμερικανικήςκοινωνίας,τουΤζον Φ. Κένεντικαι της
Μέριλιν Μονρόε, μας-παρουσιάζειμε βιογραφική
και κυρίωςτη μεγάλη της δυσαρέσκειαγια τα αποτελέσματα
ακρίβεια και μυθιστορηματικήχάρη ο συγγραφέας.
του A' ΠαγκοσμίουΠολέμου.Ανάμεσα
Πρόκειτΰιγια δυο πρόσωπαπουεξέφρασαντη λάμψη,
στους ΐ75·θοο Αυστριακούς Εβραίουςβρισκόταν
την ε/υτυχίά, την ευτελή, εντέλει, και με βαρύτατο
και ο Σίγκμουντ Φρόυντ, στη δύση της πολυτάραχης
και καθόλουμάταιηςζωήςτου.Όπωςκαι οι υπόλοιποι
αντίκρισμα δόξα. Δυο πρόσωπαπουέκρυβαν
περισσότερο napa φανέρωναν,δυο πρόσωπαπου
Εβραίοι,έτσι κι αυτός είχε σοβαρούςλόγους
προκαλούσανμαζική υστερίαμε την παρουσίατους,
να ανησυχεί. Ο συγγραφέας ωστόσο ξεκινά με τη
ο καθέναςστο δικό f ου χώροκαι επίπεδο,πουεντυπωσίαζαν
Βιέννητων αρχώντου εικοστού αιώνα, όταν η ίδια
HKAJiKWCYi»
περισσότερομε αυτό πουδεν ήταν. Κι οι
. λαμπρήπόληστέγαζε δυο προσωπικότητεςπουη
δυοτους έμοιαζαν με ήρωες του Χόλιγουντ,και κατά
-... -, ^ ,
Γ ,; 2ϊ :κ2 κάθε μια με τον τρόποτης θα σφράγιζετην ιστορία
πώς.ταφέρνειη ζωή, πουμερικέςψορές ξεπερνά
του κόσμου. Πρόκειται φυσικά για τον Φρόυντ και
Φρανσουά Φορεστιέ
σε ειρωνείατον ίδιο της τον εαυτό, το μόνο πουδεν
τον Χίτλερ,αε μια σύγκλισητου πεπρωμένουτους.
Mark Edmundson
Τζον Φ. Κένεντι &
ευτύχησανναδουνσπότοΧόλιγουντ είναι το γλυκανάλατοχάπι
Οθάνατοςτου
To βιβλίο αυτό εστιάζει στα δυο τελευταία χρόνια
Μέριλιν
εντ. Καιοι δυο είχαντραγικότέλος, σκοτεινό,
Σίγκμουντ Φρόυντ
της ζωής του μεγάλου αυτού στοχαστή,ο οποίος
αφήνονταςένα σωρόνοσηράερωτηματικάκαι
έπασχεαπόκαρκίνο και αναγκάστηκενα διαφύγει
Μετάφραση: Ρίτα Κολάί'τη
Η κληρονομιά των
μια πικρήγεύση. To βιβλίο ξεκινά με τη δολοφονία
Εκδόσεις: Μελάνι
τελευταίων ημερών
απότους Ναζί στο Λονδίνο,όπου έγινε αποδέκτης
του αμερικανούπροέδρου,τηνοποίαπεριγράφεικαρέ
πρωτόγνωρων
τιμών. ΕκείοΦρόυντκάθεάλλοnapa
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του
καρέ με εξωφρενικέςλεπτομέρειες,δίχωςκανένα
παραδόθηκεστην αρρώστιατου αλλά και στη γλυκιά
Μετάφραση:
συναισθηματισμό·σανμια απλήκαταγραφήστιγμών,με έναν,θα λέγαμε,αφηγηματικό
παγίδατωντιμών.Συγκεντρωμένοςστη δική του
ΓιώργοςΛαμπράκος
κυνισμό.Ησυνέχειατου βιβλίου-καιαυτό αποβαίνειεπ'ωψελείατης αφήγησης·
αποστολήαφοσιώθηκεστη συγγραφήενός ακόμα
Εκδόσεις:Πατάκης
προκλητικούβιβλίουυπότοντίτλο«ΟάνδραςΜωυσής δεν εμπλέκεταισυναισθηματικάμε κανένααπότα πρόσωπακαιτα γεγονότα.Αντίθετ
Σελ.: 392
τα, δεν είναι λίγες οι φορές πουεπιστρατεύεται μια ισορροπημένηδόση κυνισμού
καιη μονοθεϊστικήθρησκεία».Τελειώνοντας
τον
και σαρκαστικής διάθεσης όταν πρόκειταινα εξυπηρετηθεί το αποτέλεσμα. Μια
βίο τούτον Σεπτέμβριοτου 1939ταυτόχροναμε την έναρξητου Πολέμου,ο Φρόυντ
σειράγνωστώναλλά και άγνωστωνπεριστατικώνσυνθέτουν τις ιστορίεςαυτώντων
πρόλαβενα αναπτύξειτις ιδέεςτου για τον θάνατο,πουθα κυριαρχούσεστη ζωήτων
δυολαμπρώναμερικανικώνπεριπτώσεων,πουη ζωήτους έμοιαζε με παραμύθιτου
ανθρώπωντην επόμενηπενταετία,αλλά και την τάση του ανθρώπουνα ασπάζεται
Χόλιγουντκαι κατέληξεεφιάλτης της πραγματικότητας.
τον φασισμόστην πολιτική,όσο και τονψονταμενταλισμόστη θρησκεία.
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