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  Γυναικες σε δύο χρονους
Πηγή: ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σελ.: 82 Ημερομηνία

έκδοσης:
02-08-2020

Επιφάνεια: 697.16 cm² Αρθρογράφος: Κυκλοφορία: 55380

Θέματα: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ
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Η Μαριαλένα 
Σπυροπούλου

ΓuvaiKEs σε 
δύο xpovous

Η
 Μαριαλένα Σπυρο

πούλου έκανε την 
πρώτη της εμφάνι
ση στην πεζογρα
φία με τη νουβέλα 

Ρου (2016), όπου πρωταγωνιστεί 
ένα δυνατό πρόσωπο: μια γυναί

κα εσοοστρεφής και ταυτοχρόνως 
έτοιμη να κάνει το άλμα που απαι
τείται για την απελευθέρωση της. 
Σκιασμένη από τα σκοτάδια της 
αλλά και πρόθυμη να αναζητήσει 
το ξέφωτο που θα τη μεταμορφώ
σει, η Ρου εκπροσωπεί μια γυναί
κα που ξέρει πώς να παλέψει για 
την αυτονομία της χωρίς να γι'νει 
υποχείριο της οποιοσδήποτε ιδεο
λογικής φανφάρας.
Αυτή η ανακουφιστική απουσία 
ιδεολογικής επιβάρυνσης χαρακτη
ρίζει και τη δεύτερη πεζογραφική 
προσπάθεια της Σπυροπούλου, το 
μυθιστόρημα Τάισέ με, που θέτει 
εκ νέου στον πυρήνα του τη γυναί
κα, αυτή τη φορό σε αναπεπταμένο 
πεδίο. Και μιλώ για αναπεπταμένο 
πεδίο επειδή η αφήγηση κινείται 
σε δύο επίπεδα: στο πρώτο παρα
κολουθούμε την τριήμερη πορεία 
της τριαντάχρονης Μαρίνας, στις 
αρχές της δεκαετίας του 2010, που 
δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει μια 
πρόταση γάμου - να την αρνηθεί 
για να εξακολουθήσει χωρίς εμπό
δια την ελεύθερη ζωή της ή να τη 
δεχθεί και να υποκύψει σας συμ
βάσεις στες οποίες έχουν υποκύψει

και οι γονείς της; Στο δεύτερο επί
πεδο ξετυλίγεται μια ιστορία από το 
μακρινό μέλλον (διακόσια χρόνια 
μετά), όπου η Μάγκντα κατορθώνει 
να κερδίσει κάτω από εξαιρετικά 
δύσκολες συνθήκες, και ύστερα 
από επίπονο αγώνα (η ατμόσφαιρα 
είναι ατμόσφαιρα δυστοπίας και 
τα θεματικά μοτίβά παρατιέμπουν 
στα μοτίβα του μελλοντολογικού 
μυθιστορήματος), την ακεραιότητα 
και την αυτοδυναμία της - όπως το 
κατάφερε και η Ρου κατά τη διάρ
κεια του 21ου αιώνα.
Κανένα από τα δύο επίπεδα της 
αφήγησης δεν αλληθωρίζει, όπως 
το έλεγα και προεισαγωγικά, προς 
ιδεολογικές παραμέτρους, μολο
νότι το ζήτημα της γυναικείας ταυ
τότητας βρίσκεται εγκατεστημένο 
στο κέντρο του μυθιστορηματικού 
ιστού. Η Μαρίνα δεν έχει καμία 
γυναικεία έμμονη: δεν σκοπεύει 
να δράσει επί τη βάσει κάποιων 
φεμινιστικών επιταγών, ούτε όμως 
και να ακολουθήσει τη γραμμική 
οδό των γονιών της. Κι εδώ ακρι
βώς διακρίνουμε το περίπλοκο του 
λογοτεχνικού χαρακτήρα τον οποία 
υπηρετεί Μαρίνα - μια γυναίκα που 
παρσμένει από την πρώτη μέχρι την 
τελευταία σελίδα διχασμένη ανά
μεσα στη νεωτερικότητα (τον πόθο 
για αυτονομία) και στην παρόδοση 
(την παλινδρόμηση στες εγνωσμένες 
δεσμεύσεις). Η Μάγκντα από την 
άλλα πλευρό μεγαλώνει σε μια πα

γκόσμια Koivcovia όπου η πολιτική 
και η διοικητική κυριαρχία του γυ
ναικείου φύλου δεν είναι σε θέση 
να εγγυηθεί την ελευθερία της συ
νείδησης, και όπου οι άνδρες έχουν 
απλώς υποκαταστήσει τις γυναίκες 
στον πανάρχαιο υποδουλωμένο ρό
λο τους. Και πώς ακριβώς θα έρθει 
η ώρα της ολοκλήρωσης και του 
θριάμβου της Μάγκντα; Μα, μέσα 
από μια σκηγή ομαδικού βιασμού 
(η καλύτερη σκηγή και το πιο συ
μπυκνωμένο σημεία του βιβλίου), 
όπου η γυναίκα από θύμα της βίας 
και αντικείμενο εξευτκλίσμού θα 
μεταστοιχειωθεί σε τρυφερή μη
τέρα και αναντικατάστατη τροφό 
όλων των ανδρών, αποκτώντας τα 
χαρακτηριστικά μιας αποκαθαρμέ- 
νης (πλην κάθε άλλο παρά εξιδανι- 
κευμένης) πανανθρώπινης μορφής. 
Τα δύο επίπεδα δεν συγκλίνουν 
ακριβώς μεταξύ τους: αποτελούν 
περισσότερο προβολή του ενός

εντός του άλλου - από τη μια το 
σύγχρονο ρεαλιστικό παρόν, από 
την άλλη μια ουτοπική επιθυμία 
του μέλλοντος, μια φαντασιακή 
(κι ας μην πάρει ποτέ σάρκα και 
οστά) εκπλήρωση.
Στο πλαίσιο ενός τόσο γερά χτι
σμένου συνόλου, θεωρώ μάλλον 
άτυχο το τελευταία μέρος του μυ
θιστορήματος. Το δακρύβρεχτα 
δοσμένο μυστικό της μάνας της 
Μαρίνας είτε δεν αλλάζει δραμα
τικά τη γενική κατεύθυνση, οπότε 
θα μπορούσε και να απαλειφθεί, 
είτε θα λειτουργούσε επωφελέστε
ρα αν διαχεόταν και σκορπιζόταν 
κάπου μέσα στην πλοκή, δίχως να 
τραβάει τόσο την προσοχή επάνω 
του. Μικρό το κακό - και πάντως 
δεν αλλάζει κατά το παραμικρό το 
γεγονός πως η Σπυροπούλου έχει 
γράψει ένα σαφώς πρωτότυπο και 
προχωρημένο (ιδίως στο μελλοντο- 
λογικό του μέρος) μυθιστόρημα.
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