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Άλις Μονρό: 
κατατροπώνοντας το περιττό 

Από την ΚΑΤΕΡίΝΑ ΣΧΙΝΑ 

Αυτή τη φορά το βραβείο πήγε στην καναδή συγγραφέα πον, δουλεύοντας αθόρυβα αλλά επίµονα πάνω 
στη µικρή φόρµα, χαρακτηρίστηκε ο θηλυκός Τσέχωφ του καιρού µας. Ο πλούτος και η δύναµη των 
διηγηµάτων της δικαιολογεί όχι µόνο τον τιµητικό χαρακτηρισµό αλλά και το Νόµπελ. 

την ενσυναίσθηση, την οξυδέρκεια, 
την ψυχολογική ακρίβεια µε την 
οποία η συγγραφέας αποτύπωσε 
«την πολύπλοκη αντενέργεια της 
βούλησής µας, των επιθυµιών µας, 
των εξωτερικών παραγόντων τους 
οποίους δεν µπορούµε να ελέγξουµε», 

για να χρησιµοποιήσω τα 
λόγια µε τα οποία περιέγραψε τις 
δυνάµεις που κινούν το έργο της 
Μονρό ο συγγραφέας Μάικλ Κάνινγκαµ1. 

Ακόµη και ο Κρίστιαν 
Λόρεντζεν του London Review of 
Books -ο οποίος, σε µια γρήγορη 
επισκόπηση του έργου της από τις 
στήλες του περιοδικού το περασµένο 

καλοκαίρι, συνόψισε, κατά 
κάποιον τρόπο, τις αντιρρήσεις 
όσων δεν έχει αγγίξει η σαγήνη της 
Μονρό-, ήταν σχετικά συγκρατηµένος· 

τις αρνητικές παρατηρήσεις 
του υπονόµευε κάποιος απολογητικός 

τόνος· την απόπειρά του να 
διαρρήξει το consensus που περιβάλλει 

τη συγγραφέα, µια υποψία 
δισταγµού. Εξ ου και έσπευσε εξ 
αρχής να διαβεβαιώσει ότι η απαρέσκειά 

του προς τα διηγήµατα της 
Μονρό δεν οφείλεται ούτε σε µεροληψία 

ούτε σε προϊδεασµούς. 
∆εν είµαι «σοβινιστής της µεγάλης 
πόλης», έγραψε2, ούτε «µισογύνης» 
ούτε «αυτιστικός» ούτε «παρακµασµένος 

αναγνώστης, ανίκανος να 
αντιληφθεί τη γοητεία των απλών 
προτάσεών της», απλώς µε απωθεί 
το λογοτεχνικό της σύµπαν, το 
βλέµµα της στον κόσµο, ο τρόπος 
που χειρίζεται τον έκδηλο ρεαλισµό 

της. Στο κείµενο του ο Λόρεντζεν 
οµολογεί ότι, διαβάζοντας 

δέκα συλλογές διηγηµάτων της στη 
σειρά, όχι µόνο δεν αισθάνθηκε 
ίχνος από το θαυµασµό που οι φανατικοί 

της διατρανώνουν, αλλά 

περιέπεσε σε ένα είδος πνευµατικής 
νάρκης, τόσο αδιαπέραστης, 

ώστε «να απλωθεί και στην υπόλοιπη 
ζωή του», να τον µελαγχολήσει, 
να τον παραλύσει. Κατανοούµε 

τη δυσφορία, την κριτική του 
αµηχανία. Πάντοτε είναι δύσκολο 
να αποτιµήσει ο κριτικός ένα συγγραφέα 

που τον αποξενώνει. 
Γιατί να αρχίσουµε όµως από τις 

ενστάσεις, θα αντέτεινε ο αναγνώστης 
της Μονρό (προτιµότερο να 

πω η αναγνώστρια, γιατί είµαι βέβαιη 
ότι ελάχιστοι άντρες έχουν 

µπει στον κόπο έστω και να ξεφυλλίσουν 
τις συλλογές της). Μα 

για να υπενθυµισθεί ότι ακόµη και 
ένας εγνωσµένα εξαιρετικός συγγραφέας 

είναι αδύνατον να αποσπάσει 
τη γενική αποδοχή. Και για 

να αναδειχθούν πιο ζωντανά τα συστατικά 
της γοητείας που ασκεί η 

πεζογραφία της Μονρό, το ειδικό 
βάρος της απλής, ανεπιτήδευτης 
γραφής της, η µαστοριά µε την 
οποία ανακαλεί το παρελθόν για 
να το εκτοξεύσει, αιφνιδιαστικά και 
συχνά µοιραία, στο παρόν της 
αφήγησης, «σαν να σπρώχνει ένα 
καροτσάκι του σουπερµάρκετ κρατώντας 

το από την µπροστινή λαβή 
προς τα πίσω», όπως χαρακτηριστικά 

έχει πει ο δεδηλωµένος θαυ: 
µαστής της, αµερικανός συγγραφέας 

Ρίτσαρντ Φορντ. Η Μονρό 
µας θυµίζει ότι η καθηµερινότητα 
περιέχει το δράµα, ότι η ανακτηµένη 

ανάµνηση, το απροσδόκητο 
συµβάν, ακόµη και µια τυχαία 
φράση όχι µόνο µπορεί να εντείνουν 

το βίωµα, αλλά και να µεταστρέψουν 
αποφασιστικά τη ρότα 

της ζωής. Κι έτσι η ανάγνωση των 
ιστοριών της λειτουργεί συχνά σαν 
άσκηση αυτογνωσίας. 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, 
ΜΙΚΡΕΣ ΖΩΕΣ 
Πρώτη φορά «συναντήθηκα» µε τη 
συγγραφέα στις σελίδες του περιοδικού 

New Yorker, που τη φιλοξενούσαν 
συχνά- ύστερα, διάβασα 

στα αγγλικά τη συλλογή της Hateship, 
Friendship, Courtship, Loveship, 
Marriage, την εποχή που εκδόθηκε, 

στα τέλη του 2001, και γι' 
αυτό, όταν λίγο αργότερα το βιβλίο 

κυκλοφόρησε και στη γλώσσα 
µας µε τον τίτλο M' αγαπάει δεν µ' 
αγαπάει (µετάφραση: Σοφία Σκουλικάρη, 

εκδ. Μεταίχµιο), το προσπέρασα, 
σηµειώνοντας απλώς 

ικανοποιηµένη τα γρήγορα και 
αλάνθαστα αντανακλαστικά του 
εκδοτικού οίκου. Μεσολάβησε η 
έκδοση ενός ακόµη βιβλίου της 
Μονρό στα ελληνικά (Πάρα πολλή 
εντνχία, µετάφραση: Σοφία Σκουλικάρη, 

εκδ. Μεταίχµιο), κι αυτό το 
διάβασα στη γλώσσα µας µε την 
ολοένα αυξανόµενη υποψία ότι η 
µετάφραση ήταν, επιεικώς, διεκπεραιωτική. 

Όταν ανακοινώθηκε 
η βράβευση της Μονρό µε το Νόµπελ, 

ανυποµονώντας να ανανεώσω 
εκείνη την πρώτη, συναρπαστική 

εντύπωση, αγόρασα την 
επανέκδοση του M' αγαπάει δεν µ' 
αγαπάει, για να διαπιστώσω προς 
µεγάλη µου απογοήτευση ότι το 
αφυδατωµένο κείµενο που είχα 
µπροστά µου, παραδόξως, δικαίωνε 

τον Λόρεντζεν. 
Γιατί η Μονρό δεν είναι η συγγραφέας 

που µας προτείνεται 
µέσα από την ελληνική µετάφραση, 

ούτε εκείνη που διαβάζει 
ο υπεροπτικός κριτικός του London 

Review of Books. Μπορεί να 
εστιάζει σε συνηθισµένα πρόσωπα, 

άγρυπνα παρακολουθώ- 

Alice Munro, M'αγαπάει 
δεν µ' αγαπάει, µετάφραση 
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εντνχία, µετάφραση από τα 
αγγλικά: Σοφία 
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Αθήνα 2010, επανέκδοση: 
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Άλις Μονρό: 
κατατροπώνοντας το περιττό 

Από την ΚΑΤΕΡίΝΑ ΣΧΙΝΑ 

Αυτή τη φορά το βραβείο πήγε στην καναδή συγγραφέα πον, δουλεύοντας αθόρυβα αλλά επίµονα πάνω 
στη µικρή φόρµα, χαρακτηρίστηκε ο θηλυκός Τσέχωφ του καιρού µας. Ο πλούτος και η δύναµη των 
διηγηµάτων της δικαιολογεί όχι µόνο τον τιµητικό χαρακτηρισµό αλλά και το Νόµπελ. 

Νόµπελ Λογοτεχνίας 
για το 2013 στην 
Άλις Μονρό; Σε µια 
διηγηµατογράφο; Σε 
µια συγγραφέα που 

εστίασε µε τόση επιµονή στο καθηµερινό, 
στο τοπικό, στην κουζίνα 

και στην εκκλησία, στο νοσοκοµείο 
και στο χωράφι; Σε µια 

συγγραφέα της «παλιάς σχολής» 
(ο χαρακτηρισµός ανήκει στην 
αµερικανίδα µυθιστοριογράφο 
Aw Τάιλερ, και δεν έχει αρνητικό 

περιεχόµενο), ο ρεαλισµός 
της οποίας µοιάζει να αποτελεί 
κρυστάλλωση ενός έµµονου αντιµοντερνισµού, 

όπως υπονόησε 
πρόσφατα ο κριτικός του London 
Review of Books, Κρίστιαν Λόρεντζεν; 

Σε µια αφηγήτρια που κλωθογυρίζει 
στις ίδιες και τις ίδιες λέξεις, 

στροφοδινίζεται σε γνωστά 
µονοπάτια, παραλλάσσει οικείες 
εικόνες, ανίκανη να αποµακρυνθεί 
από το µικροαστικό, σεµνότυφο, 
περιορισµένο περιβάλλον των θλιµµένων 

και θλιβερών ηρώων της; Σε 
µια υµνωδό του τετριµµένου, η 
γραφή µάλιστα της οποίας στερείται 

παντελώς χιούµορ; 
Τα ερωτήµατα αυτά δεν είναι 

δικά µου· ενέχουν επιφυλάξεις που 
κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί, τις 
περισσότερες φορές υπόκωφα και 
υπαινικτικά, και αφορούν κάποιες 
διαστάσεις του αποκλειστικά διηγηµατογραφικού 

(µε την εξαίρεση 
ενός και µόνο µυθιστορήµατος, που 
κυκλοφόρησε το 1971 υπό τον 
τίτλο Ζωές κοριτσιών και γυναικών) 
•και ιδιαίτερα πολυσέλιδου έργου 
της καναδής πεζογράφου και πρόσφατα 

βραβευθείσας µε Νόµπελ, 
Άλις Μονρό. ∆εν νοµίζω ότι έχει 
τολµήσει κριτικός να αµφισβητήσει 

την ενσυναίσθηση, την οξυδέρκεια, 
την ψυχολογική ακρίβεια µε την 
οποία η συγγραφέας αποτύπωσε 
«την πολύπλοκη αντενέργεια της 
βούλησής µας, των επιθυµιών µας, 
των εξωτερικών παραγόντων τους 
οποίους δεν µπορούµε να ελέγξουµε», 

για να χρησιµοποιήσω τα 
λόγια µε τα οποία περιέγραψε τις 
δυνάµεις που κινούν το έργο της 
Μονρό ο συγγραφέας Μάικλ Κάνινγκαµ1. 

Ακόµη και ο Κρίστιαν 
Λόρεντζεν του London Review of 
Books -ο οποίος, σε µια γρήγορη 
επισκόπηση του έργου της από τις 
στήλες του περιοδικού το περασµένο 

καλοκαίρι, συνόψισε, κατά 
κάποιον τρόπο, τις αντιρρήσεις 
όσων δεν έχει αγγίξει η σαγήνη της 
Μονρό-, ήταν σχετικά συγκρατηµένος· 

τις αρνητικές παρατηρήσεις 
του υπονόµευε κάποιος απολογητικός 

τόνος· την απόπειρά του να 
διαρρήξει το consensus που περιβάλλει 

τη συγγραφέα, µια υποψία 
δισταγµού. Εξ ου και έσπευσε εξ 
αρχής να διαβεβαιώσει ότι η απαρέσκειά 

του προς τα διηγήµατα της 
Μονρό δεν οφείλεται ούτε σε µεροληψία 

ούτε σε προϊδεασµούς. 
∆εν είµαι «σοβινιστής της µεγάλης 
πόλης», έγραψε2, ούτε «µισογύνης» 
ούτε «αυτιστικός» ούτε «παρακµασµένος 

αναγνώστης, ανίκανος να 
αντιληφθεί τη γοητεία των απλών 
προτάσεών της», απλώς µε απωθεί 
το λογοτεχνικό της σύµπαν, το 
βλέµµα της στον κόσµο, ο τρόπος 
που χειρίζεται τον έκδηλο ρεαλισµό 

της. Στο κείµενο του ο Λόρεντζεν 
οµολογεί ότι, διαβάζοντας 

δέκα συλλογές διηγηµάτων της στη 
σειρά, όχι µόνο δεν αισθάνθηκε 
ίχνος από το θαυµασµό που οι φανατικοί 

της διατρανώνουν, αλλά 

περιέπεσε σε ένα είδος πνευµατικής 
νάρκης, τόσο αδιαπέραστης, 

ώστε «να απλωθεί και στην υπόλοιπη 
ζωή του», να τον µελαγχολήσει, 
να τον παραλύσει. Κατανοούµε 

τη δυσφορία, την κριτική του 
αµηχανία. Πάντοτε είναι δύσκολο 
να αποτιµήσει ο κριτικός ένα συγγραφέα 

που τον αποξενώνει. 
Γιατί να αρχίσουµε όµως από τις 

ενστάσεις, θα αντέτεινε ο αναγνώστης 
της Μονρό (προτιµότερο να 

πω η αναγνώστρια, γιατί είµαι βέβαιη 
ότι ελάχιστοι άντρες έχουν 

µπει στον κόπο έστω και να ξεφυλλίσουν 
τις συλλογές της). Μα 

για να υπενθυµισθεί ότι ακόµη και 
ένας εγνωσµένα εξαιρετικός συγγραφέας 

είναι αδύνατον να αποσπάσει 
τη γενική αποδοχή. Και για 

να αναδειχθούν πιο ζωντανά τα συστατικά 
της γοητείας που ασκεί η 

πεζογραφία της Μονρό, το ειδικό 
βάρος της απλής, ανεπιτήδευτης 
γραφής της, η µαστοριά µε την 
οποία ανακαλεί το παρελθόν για 
να το εκτοξεύσει, αιφνιδιαστικά και 
συχνά µοιραία, στο παρόν της 
αφήγησης, «σαν να σπρώχνει ένα 
καροτσάκι του σουπερµάρκετ κρατώντας 

το από την µπροστινή λαβή 
προς τα πίσω», όπως χαρακτηριστικά 

έχει πει ο δεδηλωµένος θαυ: 
µαστής της, αµερικανός συγγραφέας 

Ρίτσαρντ Φορντ. Η Μονρό 
µας θυµίζει ότι η καθηµερινότητα 
περιέχει το δράµα, ότι η ανακτηµένη 

ανάµνηση, το απροσδόκητο 
συµβάν, ακόµη και µια τυχαία 
φράση όχι µόνο µπορεί να εντείνουν 

το βίωµα, αλλά και να µεταστρέψουν 
αποφασιστικά τη ρότα 

της ζωής. Κι έτσι η ανάγνωση των 
ιστοριών της λειτουργεί συχνά σαν 
άσκηση αυτογνωσίας. 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, 
ΜΙΚΡΕΣ ΖΩΕΣ 
Πρώτη φορά «συναντήθηκα» µε τη 
συγγραφέα στις σελίδες του περιοδικού 

New Yorker, που τη φιλοξενούσαν 
συχνά- ύστερα, διάβασα 

στα αγγλικά τη συλλογή της Hateship, 
Friendship, Courtship, Loveship, 
Marriage, την εποχή που εκδόθηκε, 

στα τέλη του 2001, και γι' 
αυτό, όταν λίγο αργότερα το βιβλίο 

κυκλοφόρησε και στη γλώσσα 
µας µε τον τίτλο M' αγαπάει δεν µ' 
αγαπάει (µετάφραση: Σοφία Σκουλικάρη, 

εκδ. Μεταίχµιο), το προσπέρασα, 
σηµειώνοντας απλώς 

ικανοποιηµένη τα γρήγορα και 
αλάνθαστα αντανακλαστικά του 
εκδοτικού οίκου. Μεσολάβησε η 
έκδοση ενός ακόµη βιβλίου της 
Μονρό στα ελληνικά (Πάρα πολλή 
εντνχία, µετάφραση: Σοφία Σκουλικάρη, 

εκδ. Μεταίχµιο), κι αυτό το 
διάβασα στη γλώσσα µας µε την 
ολοένα αυξανόµενη υποψία ότι η 
µετάφραση ήταν, επιεικώς, διεκπεραιωτική. 

Όταν ανακοινώθηκε 
η βράβευση της Μονρό µε το Νόµπελ, 

ανυποµονώντας να ανανεώσω 
εκείνη την πρώτη, συναρπαστική 

εντύπωση, αγόρασα την 
επανέκδοση του M' αγαπάει δεν µ' 
αγαπάει, για να διαπιστώσω προς 
µεγάλη µου απογοήτευση ότι το 
αφυδατωµένο κείµενο που είχα 
µπροστά µου, παραδόξως, δικαίωνε 

τον Λόρεντζεν. 
Γιατί η Μονρό δεν είναι η συγγραφέας 

που µας προτείνεται 
µέσα από την ελληνική µετάφραση, 

ούτε εκείνη που διαβάζει 
ο υπεροπτικός κριτικός του London 

Review of Books. Μπορεί να 
εστιάζει σε συνηθισµένα πρόσωπα, 

άγρυπνα παρακολουθώ- 
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Η Άλις Μονρό. Βραβευµένη µε Νόµπελ Λογοτεχνίας για το 2013. 

ντας και καταγράφοντας τις mo 
άχαρες στιγµές, τις πιο κοινές χειρονοµίες —την 

αγορά ενός φορέµατος, 
µια κρίση βρογχίτιδας, πατάτες 

που ψήνονται στο φούρνο, 
µπουγάδες που χοροπηδάνε στο 
πλυντήριο, έναν περίπατο, µια νεροποντή-, 

όµως κάθε ιστορία της 
κρύβει το αίνιγµα, το ανείπωτο. 
Αφηγείται µεγάλες ιστορίες για 
ανθρώπους που οι ζωές τους είναι 
ολοφάνερα µικρές. Μιλάει για τις 
οικογενειακές οδύνες, για τη φτώχεια, 

την ασθένεια και τα γηρατειά, 
για τις συζυγικές, χαώδεις 

και όµως αναγκαίες, απιστίες, για 
ένα λαθραίο φιλί που µπορεί να 
είναι «αυτόνοµο γεγονός», χωρίς 
συνέπειες και χωρίς επαύριο, 
όντας «αυτό και µόνο αυτό», µε 
«αρχή, µέση και τέλος», για τη σεξουαλική 

επιθυµία, για το διαζύγιο 
(σπανίως τραγωδία, µάλλον 

σηµαντικό ορόσηµο), για τη µητρότητα, 
τη σφραγισµένη από αµφιθυµία. 
Με τον τρόπο της, επιµένει 

ότι η ιστορία µιας 
δυστυχισµένης µεσήλικης νοικοκυράς 

είναι εξ ίσου σηµαντική µε 
την εξιστόρηση της αναζήτησης 
της λευκής φάλαινας από τον 
Άχαµπ. Και αδιάκοπα µας υπενθυµίζει 

την κλίµακα και τον σκοπό 
του διηγήµατος: να αναµετρηθεί 
µε το περιττό και να το κατατροπώσει, 

να αποκαλύψει σε µια 
στιγµή οιονεί επιφοίτησης, το µυστήριο 

των πραγµάτων. 
Η καταγωγική ρίζα αυτού του 

συγγραφικού προσανατολισµού 
ανάγεται στην εφηβεία της Μονρό. 
Σε ένα κείµενό της ανακαλεί τον 
εαυτό της, βιβλιοµανή δεκαπεντάχρονη, 

να στέκεται στο παράθυρο 
της δηµοτικής βιβλιοθήκης και να 
κοιτάζει από ψηλά τη χιονισµένη 
πόλη. Ξάφνου δυο άλογα εµφανίζονται 

στο βάθος, τραβώντας ένα 
έλκηθρο, ενώ οι νιφάδες στροβιλίζονται 

γύρω τους. Αυτό είν' όλο. 
Όµως η σκηνή, γράφει η Μονρό, 
«ήταν ολοζώντανη και επιβλητική, 
και βλέποντάς την σαν κάτι να µε 
χτύπησε κατάστηθα. Ο αµαξάς και 
τα άλογα δεν ήταν συµβολικά ή 
γραφικά, κινούνταν µέσα σε µια 
ιστορία που ήταν κρυµµένη και 
τώρα, για µια στιγµή, είχε απρόσεκτα 

αποκαλυφθεί. Πώς γίνεται να 
βάλεις το δάχτυλο πάνω της, να 
νιώσεις τον παλµό της ζωής που τη 
δονεί;» 

Η Μονρό συγκεντρώνεται σ' αυτόν 
τον παλµό της ζωής, τον εξετάζει 

µικροσκοπικά, τον αναλύει 
ώσπου να εξαντλήσει όλες του τις 
δυνατότητες. Αλλά η πρόζα της δεν 

είναι επιδεικτική, παρά χαµηλότονη, 
εµποτισµένη από µια διακριτική 

ειρωνεία. Πρόζα διαυγής, µα 
όχι διάφανη· απλή, µα κάθε άλλο 
παρά µονοδιάστατη· συµπονετική 
και θερµή, αλλά όχι συναισθηµατική. 

Η µουσικότητα της φράσης 
της συνορεύει µε την ποίηση· ο 
αφηγηµατικός της ρυθµός είναι 
αψεγάδιαστος (και δυστυχώς κουτσαίνει 

και τρεκλίζει στα ελληνικά). 
Στα πολυπρισµατικά, πολυστρωµατικά 

διηγήµατά της, που συνήθως 
αρχίζουν σε µια τονικότητα 

και ολοκληρώνονται σε µιαν άλλη, 
η κύρια αφήγηση υποκρύπτει µια 
δεύτερη, αποθησαυρισµένη µε 
τρόπο ελλειπτικό, µια τρίτη ή µια 
τέταρτη µικροϊστορία επικάθεται 
στην πρώτη, η επιφάνεια ραγίζει, 
κάτι δυσοίωνο και βαρύ αναδύεται 
στο βάθος. To φαινοµενικά ασφαλές 

έδαφος της κανονικότητας ολισθαίνει, 
υποχωρεί: η αφήγηση ξαφνικά 

µεταστρέφεται, η ένταση 

πυκνώνει, το αναπάντεχο έχει συµβεί. 
Κι αυτή η πύκνωση που οδηγεί 

σε µιαν ήπια αλλά εις βάθος 
έκρηξη κάνει τον αναγνώστη να αισθάνεται, 

όπως επιτυχηµένα γράφτηκε 
κάποτε, ότι έχει διαβάσει 

ένα µυθιστόρηµα µέσα σε µία ώρα. 

TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 
ΠΟΥ ∆ΙΕΦΥΓΕ 
Να όµως που κι εγώ, µε την αµέσως 

προηγούµενη πρόταση, ενδίδω 
στην τρέχουσα αντιδιαστολή 

διηγήµατος-µυθιστορήµατος, 
έστω και αν έτσι επιδιώκω έµµεσα 
να δικαιώσω το διήγηµα. Πολύ 
βαραίνει, φαίνεται, πάνω στο είδος 

η αναγνωστική και η εκδοτική 
δυσπιστία, που το καταδικάζει να 
έχει µικρή, συγκριτικά µε το µυθιστόρηµα, 

απήχηση. Ακόµα και η 
ίδια η Μονρό δεν έκρυψε ποτέ τη 
λαχτάρα της, κοινή σε κάθε συγγραφέα, 

να δοκιµαστεί στη µεγάλη 

φόρµα. Στο διήγηµα µε τίτλο 
«Πεζό» της συλλογής Πάρα πολλή 
ευτυχία, όταν η ηρωίδα ανακαλύπτει 

ότι το βιβλίο που κρατάει στα 
χέρια της περιέχει διηγήµατα, 
αντιδρά συνοψίζοντας την καθιερωµένη, 

µειωτική για τη µικρή 
φόρµα, αντίληψη: «∆ίνει την εντύπωση 

ότι υποσκάπτει το κύρος 
του βιβλίου, κάνοντας τη συγγραφέα 

να µοιάζει µε κάποιον που 
απλώς περιµένει στην πύλη της 
Λογοτεχνίας, αντί να εγκατασταθεί 

µε ασφάλεια µέσα σ' αυτήν», 
λέει. Και στον πρόλογο των Selected 

Stories της, που χρησιµεύει 
σαν εισαγωγή σε έναν τόµο των 
εξακοσίων ολόκληρων σελίδων 
σπάνιας σε αρτιότητα διηγηµατογραφίας, 

η ίδια η συγγραφέας 
οµολογεί: 

∆εν «επέλεξα» να γράψω διηγήµατα. 
Έλπιζα να γράψω µυθιστορήµατα. 

Όταν όµως 
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έχεις την ευθύνη ενός σπιτιού 
και τη φροντίδα µικρών παιδιών, 

ιδίως την εποχή που δεν 
είχαν ακόµη εµφανιστεί οι πάνες 

µιας χρήσεως και τα πανταχού 
παρόντα σήµερα αυτόµατα 

πλυντήρια, είναι 
δύσκολο να εξοικονοµήσεις 
µεγάλα κοµµάτια χρόνου... Είναι 

καλύτερα να περιοριστείς 
σε κάτι που µπορείς να το 
δουλεύεις νοερά και να ελπίζεις 

να το βάλεις στο χαρτί σε 
λίγες εβδοµάδες, ή σε κάνα 
δυο µήνες το πολύ. 

Η απροσποίητη ευθύτητα αυτής 

της εκµυστήρευσης οδηγεί κατ' 
ευθείαν στη µυθοπλασία της 
Μονρό, όπου πολύ συχνά οι γυναίκες 

αναγκάζονται να κάνουν 
επιλογές που δεν είναι καν επιλογές. 

Όµως υπάρχουν και εξαιρέσεις 
- κι αυτές συνήθως εµφανίζονται 

εκεί όπου η αφήγηση είναι 
πρωτοπρόσωπη, εκεί όπου ο αναγνώστης 

µπαίνει στον πειρασµό 
να αναγνωρίσει κάποιο αυτοβιογραφικό 

ίχνος. Στη συλλογή M' 
αγαπάει δεν µ' αγαπάει, η αποφασισµένη 

να αδράξει τη µοίρα της 
και να την κατευθύνει ηρωίδα, άλλοτε 

νεαρή επίδοξη συγγραφέας 
που υπεξαιρεί την πιο µύχια ιστο¬ 

ρία µιας συγγένισσάς της για να 
την αξιοποιήσει µυθοπλαστικά 
(στο διήγηµα «Οικογενειακά έπιπλα»), 

και άλλοτε διαζευγµένη µητέρα 
που εγκαταλείπει τα παιδιά 

στον πατέρα τους ώστε να αφοσιωθεί 
στο γράψιµο (στο διήγηµα 

«Τσουκνίδες»), δεν θα ανασταλεί 
από κοινωνικές επιταγές. Θέλει 
«να φτιάξει µια ζωή χωρίς υποκρισία, 

στέρηση ή καταισχύνη». 
Κανένας συναισθηµατισµός δεν 
εµφιλοχωρεί εδώ· η ντροπή στην 
πρώτη ιστορία, ή ο πόνος της 
απώλειας στη δεύτερη απωθούνται 

στο όνοµα µιας επείγουσας 
αίσθησης σκοπού: 

Άλλαξα τα εισιτήρια, βοήθησα 
τα παιδιά µου να πακετάρουν 
τα πράγµατά τους και τα πήγα 
στο αεροδρόµιο. [...] Όταν 
γύρισα, µόνη, µάζεψα ό,τι µου 
τις θύµιζε - ένα σκίτσο που 
είχε ζωγραφίσει η µικρή, ένα 
περιοδικό που είχε αγοράσει η 
µεγάλη, κάµποσα κοσµήµατα 
και ρούχα [...] και τα 'χωσα 
σε µια σακούλα σκουπιδιών. 
Και πάνω κάτω το ίδιο έκανα 
κάθε φορά που τις σκεφτόµουν 

- σφάλιζα το µυαλό µου. 
Υπήρχαν δυστυχίες που µπορούσα 

να τις αντέξω -, αυτές 
που είχαν σχέση µε άντρες. 

σε κάτι που µπορείς να το 
δουλεύεις νοερά και να ελπίζεις 

να το βάλεις στο χαρτί σε 
λίγες εβδοµάδες, ή σε κάνα 
δυο µήνες το πολύ. 

Η απροσποίητη ευθύτητα αυτής 

να αναγνωρίσει κάποιο αυτοβιογραφικό 
ίχνος. Στη συλλογή M' 

αγαπάει δεν µ' αγαπάει, η αποφασισµένη 
να αδράξει τη µοίρα της 

και να την κατευθύνει ηρωίδα, άλλοτε 
νεαρή επίδοξη συγγραφέας 

που υπεξαιρεί την πιο µύχια ιστο¬ 

κρισία, στέρηση ή καταισχύη. 
Κανένας συναισθηµατισµός δεν 
εµφιλοχωρεί εδώ· η ντροπή στην 
πρώτη ιστορία, ή ο πόνος της 
απώλειας στη δεύτερη απωθούνται 

στο όνοµα µιας επείγουσας 
αίσθησης σκοπού: ε 

µι σκούα κοπ. 
Και πάνω κάτω το ίδιο έκανα 
κάθε φορά που τις σκεφτόµουν 

- σφάλιζα το µυαλό µου. 
Υπήρχαν δυστυχίες που µπορούσα 

να τις αντέξω -, αυτές 
που είχαν σχέση µε άντρες. 

Από την πλευρά των γυναικών 
Από την ΕΥΗ ΚαΡΚΙΤΗ 

Σε µια συνέντευξη που 
έδωσε το 1994 ο i ο 
Paris Review, απαντώντας 

στο ερώτηµα αν 
έγραφε σε συγκεκριµένες 

ώρες, ερώτηση που αγαπούν 
να θέτουν στους συγγραφείς οι δηµοσιογράφοι, 

η Άλις Μονρό 
έδωσε µια αρκετά αποκαλυπτική 
εικόνα για τη ζωή και την καθηµερινότητά 

της. Όταν τα παιδιά 
της ήταν µικρά, λέει, έγραφε την 
ώρα που έπεφταν για ύπνο. Κι 
όταν µεγάλωσαν, την ώρα που 
έλειπαν στο σχολείο. ∆εν ήταν πάντα 

εύκολο και ούτε έγραψε τα 
σηµαντικότερα έργα την περίρδο 
εκείνη, ωστόσο, όπως εξοµολογήθηκε, 

υπήρξε αρκετά παραγωγική. 
Η µέρα της για πολλά χρόνια πρέπει 

να ήταν ασφυκτικά γεµάτη µε 
υποχρεώσεις, καθώς µεγάλωνε τα 
τρία παιδιά της, ασχολιόταν µε τις 
καθηµερινές δουλειές του σπιτιού 
και εργάζονταν στο βιβλιοπωλείο 
που διατηρούσε µε το σύζυγο της. 
Όταν σταµάτησε να εργάζεται, 
αξιοποιούσε κάθε λεπτό στο γράψιµο 

µέχρι το µεσηµεριανό φαγητό 
και αµέσως µετά φρόντιζε να 

γράφει για λίγο ακόµη. 
Η φετινή νικήτρια του βραβείου 

Νόµπελ, η συγγραφέας που θεωρείται 
από τις σηµαντικότερες πεζογράφους 

του καιρού µας, µάλλον 
δεν ανταποκρίνεται στον 

ιδεότυπο του σηµαντικού συγγραφέα 
που τα εγκαταλείπει όλα για 

να αφοσιωθεί στο έργο του. Στην 
πιεστική επιθυµία της να γράφει, 
η οποία τη συνόδευε από την εφη¬ 

βική ηλικία της, ανταποκρίθηκε 
διαµορφώνοντας το πρόγραµµα 
της σύµφωνα µε τις ανάγκες, τις 
επιθυµίες και τα ωράρια το>ν άλλων. 

Η Άλις Μονρό δείχνει εξαιρετικά 
οικεία, ένας πραγµατικός, 

σχεδόν συνηθισµένος άνθρωπος. 
Μάλλον δεν είναι τυχαίο ότι, σε 
αντίθεση µε τους προβεβληµένους 
συγγραφείς του καιρού µας, που 
ενδιαφέρονται για τις µεγάλες 
συνθέσεις µε στόχο την αναβίωση 
της αίγλης και του κύρους τους, η 
Μονρό ακολούθησε έναν άλλο 
δρόµο ανακαλύπτοντας τον δικό 
της ζωτικό και δηµιουργικό χώρο 
όχι µόνο στη µικρή φόρµα αλλά 
και στα «µικρά» θέµατα, αποδεικνύοντας 

τις δυνατότητες, την καθαρότητα 
και τον πλούτο τους. 

Πώς τα κατάφερε να φτάσει µέχρι 
την ύψιστη λογοτεχνική διάκριση, 

αποφεύγοντας τη δηµοσιότητα 
και µένοντας εκτός του 

λογοτεχνικού σταρ σύστεµ; Η πορεία 
της προς το Νόµπελ δεν ήταν 

εύκολη, έγραψε η διακεκριµένη 
συµπατριώτισσα της Μάργκαρετ 
Άτγουντ σε ένα άρθρο που της 
αφιέρωσε. Ήταν δύοκολη για 
πολλούς λόγους, κι ανάµεσα σε 
αυτούς το ότι έγραψε αποκλειστικά 

διηγήµατα. Αλλά αυτό δεν 
την έκανε λιγότερο σηµαντική 
συγγραφέα. To αντίθετο ακριβώς. 
Μέσα στις ιστορίες της κατάφερε 
να δηµιουργήσει κόσµους πλήρεις 
και χαρακτήρες ολοκληρωµένους 
και εξαιρετικά σύνθετους. Η 
Μονρό γράφει για το σοκ της ενη¬ 

λικίωσης, την απώλεια, τον έρωτα 
και την απιστία, τη µαταίωση, την 
παρατήρηση και την αντίληψη του 
κόσµου ύστερα από ένα τραύµα. 
Γράφει για την οικογένεια, τη 
σχέση των γονέων µε τα παιδιά 
τους, τη σχέση ανδρών και γυναικών. 

Παρατηρεί µε σπάνια οξυδέρκεια 
αυτό που λέµε «ζευγάρι», 

το προσεγγίζει µε σπάνια τόλµη 
και ευθύτητα, θέτοντας δύσκολα, 
µερικές φορές αµείλικτα ερωτήµατα, 

καθιός εξετάζει τα στοιχεία 
που µπορούν να φέρουν κοντά δυο 
ανθρώπους και εκείνα που τους 
χωρίζουν, σπανίως χωρίς οδύνη. 
Οι ιστορίες που πλάθει είναι πρωτότυπες 

και αποπνέουν την αίσθηση 
µιας χαµένης ισορροπίας 

και τη θλίψη µιας χαµένης ευκαιρίας 
για γαλήνη, πληρότητα και 

ευτυχία. Μοιάζει να συνοµιλεί συνεχώς 
µε την πραγµατικότητα των 

µικρών τόπων, αφουγκράζεται τις 
ανθρώπινες ιστορίες, δεν φοβάται 
να αναµετρηθεί µε τη σκοτεινή 
πλευρά που δηµιουργείται από τις 
αντιφάσεις της ζωής. 

To Οντάριο του Καναδά, στο 
οποίο γεννήθηκε το 1931, αποτελεί 

έναν από τους σταθερούς τόπους 
δράσης των διηγηµάτων της. 

Σχεδόν σε όλο το έργο της, οι 
ήρωες της κινούνται σε άδειες 
εκτάσεις που χαρακτηρίζουν τις 
αραιοκατοικηµένες περιοχές, αε 
επαρχιακά εστιατόρια, σε µελαγχολικά 

καταστήµατα και σε σιωπηλά 
σπίτια µέσα στα οποία µπορεί 

να βρίσκονται σε εξέλιξη 
δυνατά δράµατΰ Στους περισσό¬ 

τερους έχει συµβεί κάτι σοβαρό, 
κάτι που ήρθε να ανατρέψει την 
πορεία της ζωής τους ή τους ακολουθούσε 

από το παρελθόν, ένα 
τραύµα που δεν µπόρεσαν να ξεπεράσουν. 

Οι ιστορίες της Μονρό 
έχουν έντονα το δραµατικό στοιχείο. 

Αυτό της επιτρέπει να διαµορφώσει 
έναν κόσµο λεπτών 

αποχρώσεων, εξαιρετικής ευαισθησίας. 
Για ya to επιτύχει χρησιµοποιεί 
πολλών ειδών τεχνικές, 

οι οποίες µάλιστα είχαν µια εντυπωσιακή 
εξέλιξη µέσα στο χρόνο. 

Η Μονρό αγαπάει τις αναδροµικές 
αφηγήσεις, αγαπά να αποκαλύπτει 

σταδιακά τα δεδοµένα στη 
ζωή των κεντρικών χαρακτήρων 
της, να εξερευνά τι τους ώθησε 
στην οδύνη, αγαπάει τον υπαινιγµό. 

Παρά την οικονοµία του 
ύφους της, αποφεύγει να παρασύρει 

άµεσα τον αναγνώστη της 
στον σκοτεινό και θολό βυθό των 
ιστοριών που έχει να αφηγηθεί. 
Προτιµά να «χτίσει» τη συνθήκη, 
επιλέγει την σταδιακή εξοικείωση. 
Ίσιος γι' αυτό αρκετοί κάνουν 
λόγο για διηγήµατα.που µοιάζουν 
µε µικρά µυθιστορήµατα. 

Η Μονρό διαλέγει συνήθως να 
αφηγηθεί από την πλευρά των γυναικών. 

Οι ηρωίδες της, παρά τις 
µαταιωµένες ελπίδες και τις ακυρωµένες 

επιθυµίες, ακόµη κι αν 
έχουν να αντιµετωπίσουν κάτι 
τροµερό ή έχουν γνωρίσει αδιανόητες 

απώλειες, αρνούνται να γίνουν 
έρµαια στις διαθέσεις άλλων, 

δεν αφήνονται στην µιζέρια, δεν 
καταλήγουν στην έλλειψη αυτοε- 
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Και δυστυχίες -αυτές που είχαν 
σχέση µε παιδιά- που δεν 

µπορούσα. [...] Ύστερα, καθόµουνα 
κι έγραφα µε τις 

ώρες σ' ένα ξύλινο τραπέζι 
κάτω από τα παράθυρα µιας 
πρώην τζαµωτής βεράντας 
που τώρα είχε γίνει αυτοσχέδια 

κουζίνα. Είχα την ελπίδα 
πως θα κατάφερνα να κερδίζω 
το ψωµί µου σαν συγγραφέας.3 

Μα βέβαια. Αν η γραφή είναι προορισµός, 
αυτό συµβαίνει επειδή 

πρωτίστως είναι πόθος, κι αυτός ο 
πόθος έχει τη δύναµη να κατα¬ 

σκευάζει µέλλον. Κυριακή, ένας 
καφές στη λιακάδα, µια µέρα καταδική 

σου, αρκούν για να γιγαντώσουν 
την προσδοκία, να τη µεταµορφώσουν 

σε καλλιτεχνικό 
credo: 

Μεγάλη χαρά να είσαι µόνη. 
Αργά το απόγευµα να βλέπεις 
το ζεστό φως στο πεζοδρόµιο 
απέξω, τα κλαδιά ενός δέντρου 

που µόλις έχουν βγάλει 
φυλλαράκια και σου χαρίζουν 
τη φτωχική σκιά τους. Από το 
πίσω µέρος του µαγαζιού να 
φτάνει στ' αυτιά σου ο ποδοσφαιρικός 

αγώνας που άκουγε 

στο ραδιόφωνο ο άντρας που 
µε σέρβιρε. ∆εν σκεφτόµουν 
το διήγηµα που θα έγραφα για 
την Αλφρίντα -τουλάχιστον 
όχι αυτό συγκεκριµένα- αλλά 
τη δουλειά που ήθελα να 
κάνω, µια δουλειά που έµοιαζε 
περισσότερο σαν να πιάνεις 
κάτι στον αέρα παρά σαν να 
κατασκευάζεις διηγήµατα. Οι 
φωνές του πλήθους έφταναν 
στ' αυτιά µου σαν δυνατά, πονεµένα 

καρδιοχτύπια. Υπέροχα 
κύµατα, αρµονικά, µε τη 

µακρινή, σχεδόν υπερφυσική 
συναίνεση και το θρήνο τους. 

Αυτό ήθελα, αυτό πίστευα 

πως έπρεπε να προσέξω, έτσι 
ήθελα να είναι η ζωή µου4. II 
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3 Από το διήγηµα «Τσουκνίδες» της 
συλλογής M' αγαπάει δεν µ' αγαπάει 
(µετάφραση: Σ. Σκουλικάρη, εκδ. Μεταίχµιο). 

4 Από το διήγηµα «Οικογενειακά έπιπλα» 
της συλλογής M' αγαπάει δεν µ' 

αγαπάει (µετάφραση: Σ. Σκουλικάρη, 
εκδ. Μεταίχµιο). 

ί\λις Μονρό. Ένας συνηθισµένος άνθόωττος. 

κτίµησης. Είναι συνήθως γενναίες, 
ανεξάρτητες και αποφασισµένες 
να δώσουν τη µάχη για την επιβίωση 

µε όποιον τρόπο, µπορούν. 

ΗΑΛΙΣΜΟΝΡΟ 
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Από τα δεκατέσσερα βιβλία ΐης 
µόνο δύο κυκλοφορούν σε ελλη-r 
Μκή µετάφραση, αλλά συγκαταλέγονται 

στα ωριµότερα και πληρέστερσ 
έργα της. 

To M'αγαπάει, δεν µ' αγαπάει είναι 
το είδος της συλλογής που δικάιολογέί 

τον χαρακτηρισµό «θηλυκός 
Τσέχώφ», ο οποίος την 

ακολουθεί από τότε -.που η φήµη 
της εδραιώθηκε, µε την κυκλοφορία 

δηλαδή του πέµπτου βιβλίου 
της. Η συλλογή ανοίγει µε το οµώνυµο 

διήγηµα, που πάλλεται από 
ε σώτερικη ένταση. Η"συγγραφέας 
αφηγείται µε'δεξιοτεχνία την ιστορία 

µιας γυναίκας'περασµένης ηλικίας, 
που εργάζεται ολόκληρη ζωή 

ως οικιακή βοηθός και πέφτει θύµα 
" ενός σκλήρού αστείου. 

To διήγηµα πον κλείνει τη συλλογή, 
«Πέρασε η αρκούδα το 

βουνό» και µεταφέρθηκε ατό κινηµατογράφο 
από τη Σάρα Πόλεϊ, 

απηχεί το στοχασµό της Μονρό 
στην έννοια τσι» ζευγαριού, της 
αγάπης και της απώλειας. Με συγκινητικό 

τρόπο δ,ιηγε|χαι τις προσπάθειες 
ενός συζύγου, άπιστου 

µια ζωή, να βοηθήσει τη γυναίκα 
που βυθίζεται στο Αλτσχάιµερ, 
ώστε να ζήσει τον έρωτα της µε 
έναν τρόφιµο στο ίδρυµα όπου νοσηλεύεται. 

Η συλλογή Πάρα πολλή ευτυχία 
περιλαµβάνει τα ωριµότερα διηγήµατα 

της Μονρό, στα οποία ανανεοινει 
τις τεχνικές της και επιχειρεί 

να δοκιµάσει καινούργιες, µε 
αποτέλεσµα κάθε αφήγηση να έχει 
τη δική της θερµοκρασία, να λειτουργεί 

αυτόνοµα µέσα στον τόµο, 
να διαφέρει από την προηγούµενη. 

Οι «∆ιαστάσεις», αν και δεν είναι 
το αρτ,ιότε,ρρ δ,ιήγηµα της συλλογής, 

αναστατώνουν τους αναγνώστες 
κυρίως εξ Αιτίας του θέµατος. 

Μια γυναίκα βρίσκεται στο λεωφορείο, 
οτη διαδροµή προς τη φυλακή 

όπου βρίσκεται ο σύζυγος της. Ο 
αναγνώστης θα µάθει ό tt βρίσκεται 
εκεί επειδή έχει σκοτώσει τα τρία 
παιδιά τους µόνο όταν φτάσει στη 

µέση της αφήγησης. Η Μονρό πηγαίνει 
όµως άκόµη" βαθύτερα, πα? 

ρουσιάζοντας µιΰ γυναικϊΐ που εξακολουθεί 
να είναι δεµένη µαζί του, 

καθώς ο φυλακισµένος είναι ο µοναδικός 
άνθρωπος µε τον οποίο 

µσιράζεταιτην ανείπωτη οδύνη της 
απώλειας. 

Στο «Πεζό», η συγγραφέας ανατέµνει 
τη σχέση ενός ζευγαριού: 

εκείνος, που Κάποτε, στο σχόλείόΐ 
είχε τον υψηλότερο δείκτη νοηµοσύνης 

έζησε καιρό παντρεµένος µε 
εκείνη που είχε τον δεύτερο υψηλότερο, 

ώσπου να την εγκαταλείψει 
γιατί ερωτεύτηκε µια πολύ νεότερη, 

περιθωριακή και λιγότερο 
έξυπνη γυναίκα. 

Στα «Πρόσωπο» επιλέγει για κε¬ 

ντρικό χαρακτήρα ένα αγόρι. To ^φρικτό 
εκ γενετής σηµάδι οτο µάγουλά 
του λειτουργεί διαλυτικά 

στη σχέση των γονιών του και του 
στερεί για πάντα την πατρική 
αγάπη, 

To «Για παιχνίδι», ένα διήγηµα 
εξαιρετικά λεπτών αποχρώσεων 
και χειρισµών, διακρίνεται από µια 

..δεξιοτεχνικά διαµορφωµένη ατµόσφαιρα 
απειλής. 

Στο οµώνυµο διήγηµα της συλλογής, 
το «Πάρα πολλή ευτυχία», 

η Μονρό ανοίγει τη θεµατική της 
βεντάλια και διαφοροποιεί την τεχνική, 

για να διηγηθεί την ιστορία 
της Σοφίας Κοβαλέσκι, της πρώτης 

γυναίκας που κατέκτησε έδρα 
σε πανεπιστηµιακό ίδρυµα. II 
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