Γηώξγνο ππξνύιεο
Από το Εγκόσμιο στο Υπερβατικό και αντίστρουα

“In the beginning was the Word
and in the end
World without end”
Άξεο
Μαξαγθόπνπινο,«Ulysses:Οδεγόο αλάγλσζεο»
Τπάξρεη έλα θείκελν ηνπ Κνξεάηε θηινζόθνπ Byung-Chul Han,
πνπ μεθηλά κε ηελ πξνηξνπή: «Γίθαζε ηνπο Θενύο, θόησζέ ηνπο» θαη
ηειεηώλεη κε ηελ πξνηξνπή : «Κόςε ηελ, ηελ Φπρή ζνπ /[ε Φπρή ζνπ
είλαη πηα κόλν θόξηνο]». ρνιηάδεη ν Κώζηαο Γεκελεηδήο: «Ο ΘΔΟ,
όλνκα γηα ην Τπεξβαηηθό- γηα θάζε ηη πνπ μεπεξλά Δγθόζκηα, θάζε
πέξαλ απηώλ... ην πξέπεη, ην όπνην όξακα ελνο θαιύηεξνπ θόζκνπ, ελόο
θαιύηεξνπ γνληνύ, ζπληξόθνπ, παηδηνύ, δσήο θιπ. Ο ηόπνο όισλ απηώλ
είλαη ε ΦΤΥΖ». Λέεη αιινύ ν Han: «Ο θόζκνο ίζσο ζα εξρόηαλ ζηνλ
εαπηό ηνπ εθεί όπνπ ηα παιηά δεζκά-ςπρή, ζεόο-ζα έπεθηαλ θάησ».
Καζώο πνξεπόκαζηε ζηνλ Κόζκν ζπλερώο πεξλάκε από ην
εγθόζκην (ην παξόλ, ην εθήκεξν, ην θαζεκεξηλό) ζην Τπεξβαηηθό
(νπηνπίεο, εμηδαληθεύζεηο , ην «γηα πάληα...» πνπ απαηηνύκε από ηηο
επθξόζπλεο ζηηγκέο ηεο δσήο καο θαη θάπνηε από νιόθιεξε ηε δσήο
καο-«αηώληα δσή», αζαλαζία). Δθεί, ζ'απηό ην «Δπέθεηλα» ζηεγάδνληαη
θαη ηα αληηθείκελα ηεο επηζπκίαο, ηεο λνζηαιγίαο καο, ηα όλεηξα θαη ηα
ηδαληθά καο. Δλ νιίγνηο νη εηθόλεο πνπ έρνπκε γηα ηελ νινθιήξσζε. Καη
απηόο ν «ηόπνο» παίδεη ξόιν ξπζκηζηηθήο Αξρήο (ην «Αγαζό», ην
«Γένλ», ε «Μεηαζαλάηνλ δσή» κε ηελ αληακνηβή θαη ηελ ηηκσξία ηεο).
Δθεί αλήθνπλ θαη ηα θαληάζκαηα θαη νη θαληαζηώζεηο καο. Σν βιέκκα
ζπρλά μεθεύγεη από ηνλ Κόζκν, αιιεζσξίδνληαο πξνο απηόλ ηνλ νπηόπν. Οη ζπγθξίζεηο καδί ηνπ θησραίλνπλ ή επηζθηάδνπλ ηνλ Κόζκν. Ο
θόζκνο θξίλεηαη, δπγίδεηαη κεηξηέηαη κε βάζε ό,ηη ηνλ μεπεξλά (: ε
απόιπηε εμσηεξηθόηεηα ηνπ Θενύ κε όιεο ηηο ηδηόηεηεο ηεο πιήξνπο
παξνπζίαο ηνπ θαη ε εζσηεξηθόηεηα ησλ επηζπκηώλ, ησλ θαληαζηώζεσλ
ηεο Φπρήο) θαη βξίζθεηαη ιεηςόο (ε δπγαξηά γέξλεη πξνο ηα θεη…Ή ηνπ
ύςνπο ή ηνπ βάζνπο!).
Θα δνύκε δύν παξαδείγκαηα,(έλα πνίεκα θαη απνζπάζκαηα κηάο
ηαηλίαο), όπνπ ην Τπεξβαηηθό (κέζα από δύν εκβιεκαηηθέο κνξθέο ηνπ,

ην Θεό θαη ηνπο Αγγέινπο) αληί λα έιθεη ην βιέκκα από ην Δγθόζκην,
αληί λα ηαπεηλώλεη ην Δθήκεξν, ρξεζηκνπνηείηαη σο contrast γηα λα
ηνλίζεη αληηζηηθηηθά ηε ιάκςε θαη ηε κνλαδηθόηεηα ηνπ Δκκελνύο. Αληί
λα ζηξέθεη ην βιέκκα ζε νπνηνδήπνηε επέθεηλα ην επηζηξέθεη ζην
ελζάδε. Καλέλα άθηηζην θσο δελ ζθηάδεη ηελ Πιάζε. Ο θόζκνο ινύδεηαη
ζην δηθό ηνπ απόθνζκν θσο
Σαπηόρξνλα, ηα δύν απηά παξαδείγκαηα είλαη θαηά ηε γλώκε κνπαπνζπώ εδώ πάιη ιόγηα ηνπ Han – «κηα ηέρλε πνπ δελ παίξλεη απόζηαζε
από ηνλ θόζκν». Πνπ «ηελ δηαθξίλεη κηα άλεηε θηιηθόηεηα, κία
ηξπθεξόηεηα γηα ηνλ θόζκν». Σέρλε πνπ «θαηνηθεί, ζηεθαλώλεη,
ιακπξύλεη ην θαζεκεξηλό, ην εθήκεξν, ην πεξαηό» θαη «αλ είλαη θαλ
ζξεζθεπηηθή, είλαη κηα ζξεζθεία ηεο θαζεκεξηλόηεηαο».
Ο ιόγνο ζηνλ πνηεηή Υόξρε Λνπίο Μπόξρεο (ή κάιινλ ζην…Θεό)
Ησάλλεο 1, 14
Γε ζα είλαη ιηγόηεξν αηληγκαηηθή απηή ε ζειίδα
Απ’όηη νη ζειίδεο ησλ ηεξώλ βηβιίσλ Μνπ
νύηε από εθείλεο πνπ επαλαιακβάλνπλ
ζηόκαηα αγλννύλησλ,
πηζηεύνληάο ηηο γηα έξγν αλζξώπσλ, θαη όρη ζθνηεηλά
θάηνπηξα ηνπ Πλεύκαηνο.
Δγώ ν Ζλ, θαη ν Χλ θαη ν Δξρόκελνο
ζπγθαηαηίζεκαη θαη πάιη ζηνλ ιόγν
πνπ είλαη ρξόλνο αιιεπάιιεινο θαη ζύκβνιν.
Παίδνληαο κε έλα παηδί
παίδεηο κε θάηη θνληηλό θαη ζπλάκα κπζηήξην΄
Θέιεζα θάπνηε θη εγώ λα παίμσ κε ηα παηδηά Μνπ.
Βξέζεθα αλάκεζά ηνπο κε δένο θαη ηξπθεξόηεηα.
Με ηξόπν ζαπκαζηό
γελλήζεθα από κηα παξάδνμε γαζηέξα.
Έδεζα γεηεκέλνο, έγθιεηζηνο ζ'έλα ζώκα
θαη ζηελ ηαπεηλσζύλε κηαο ςπρήο.
Γλώξηζα ηελ κλήκε,
απηό ην λόκηζκα πνπ δελ επαλαιακβάλεηαη πνηέ.
Γλώξηζα ηελ ειπίδα θαη ηνλ ηξόκν
ηηο δύν όςεηο ηνπ αβέβαηνπ κέιινληνο.
Γλώξηζα ηελ αγξύπληα,ηνλ ύπλν θαη ηα όλεηξα,
ηελ άγλνηα,ηε ζάξθα
ηνπ ινγηζκνύ ηνπο δύζβαηνπο ιαβύξηλζνπο,

ηε θηιία ησλ αλζξώπσλ
ηνπ ζθπιηνύ ηε κπζηήξηα αθνζίσζε.
Μ'αγάπεζαλ, κε θαηάιαβαλ, κε ιάηξεςαλ θαη κε θξέκαζαλ ζην
ζηαπξό.
Άδεηαζα ην πνηήξη σο ηνλ πάην.
Με ηα κάηηα κνπ είδα εθείλν πνπ δελ είρα μαλαδεί:
Σε λύρηα θαη η'αζηέξηα ηεο.
Γλώξηζα ην απαιό, ην ακκώδεο, ην ηξαρύ, ην παξάηαηξν,
ηε γεύζε πνπ ζ'αθήλεη ην κέιη θαη ην κήιν,
ην λεξό ζην δηςαζκέλν ιαξύγγη,
ην βάξνο ηνπ κεηάιινπ ζηελ παιάκε,
ηελ αλζξώπηλε θσλή, ηνλ ήρν ησλ βεκάησλ ζην γξαζίδη,
ηε κπξσδηά ηεο βξνρήο ζηε Γαιηιέα,
ην θειάεδηζκα ηνπ πνπιηνύ ζηα ύςε.
Γλώξηζα αθόκα θαη ηελ πίθξα.
Δκπηζηεύηεθα ηνύηε ηε γξαθή ζε έλα ζπλεζηζκέλν άλζξσπν:
δε ζ'απνδώζεη απηά πνπ ήζεια λα πσ,
παξά κνλάρα ηνλ απόερό ηνπο.
Απ'ηελ αησληόηεηά κνπ θαηεβαίλνπλ απηά ηα ζεκάδηα.
Αο γξάςεη θάπνηνο άιινο ην πνίεκα,
όρη ηνύηνο ν γξαθηάο πνπ ην γξάθεη ηώξα.
Αύξην ζα'καη κηα ηίγξε αλάκεζα ζε ηίγξεηο,
θεξύζζνληαο ην λόκν Μνπ ζην δάζνο ηνπο,
ή έλα κεγάιν δέληξν ζηελ Αζία.
Κακηά θνξά θάηη κε πηάλεη, λνζηαιγώ
θείλε ηε κπξνπδηά ηνπ μπινπξγείνπ.
Φπζηθά εδώ πξσηαγσληζηήο είλαη- ηειηθά- ν Άλζξσπνο, ή κάιινλ
ε αλζξώπηλε δσή. ρη ζηελ έιιεηςή ηεο ζε ζρέζε κε θάηη Αλώηεξν αιιά
ζηνλ πινύην, ηελ πιεξόηεηα, ηε κνλαδηθόηεηα ηεο πεξαηόηεηάο ηεο.
Φαηλνκελνινγία θαη πνίεζε εδώ κνηάδνπλ λα ζπγθιίλνπλ:αλ λα βιέπεηο
ηα πξάγκαηα γηα πξώηε θνξά.
ηελ πξώηε ζηξνθή ν Θεόο απηνπαξνπζηάδεηαη σο αζύιιεπηνο,
απόκαθξνο. Καζόηη αηώληνο, άρξνλνο (Δγώ ν Ζλ θαη ν Χλ...)
ζπγθαηαηίζεηαη ζην ιόγν (γιώζζα,γξαθή...ην πνηήκα καο) πνπ νξγαλώλεη
ηα πξάγκαηα δηαδνρηθά (αθήγεζε) θαη πεξηγξάθεη έκκεζα,κε ηε
κεζνιάβεζε ζεκείσλ, δει.δείρλνληαο (ζύκβνιν vs άκεζε αληίιεςε).

Γεύηεξε ζηξνθή: Πξνζέμηε πώο αιιάδεη ν ηόλνο. Από αθ΄πςεινύ
γίλεηαη πξνζηηόο. Ζ πνκπώδεο παληνγλσζία γίλεηαη ζαπκαζκόο θαη
έθπιεμε. Ζ θσλή γίλεηαη ηξπθεξή, αλζξώπηλε….
(παίδνληαο...). Πνηνο-εθηόο από ην Θεό- δελ έρεη δήζεη απηήλ ηελ ηόζν
νηθεία θαη ηαπηόρξνλα θαηλνθαλή εκπεηξία.
(Θέιεζα.....). Δδώ ε θάζνδνο ηεο ζεόηεηαο ζηνλ θόζκν, ε ελζάξθσζε
δελ είλαη Θενδηθία, νύηε απνζθνπεί ζηε ιύηξσζε από ηελ ακαξηία:είλαη
παηρλίδη!
(Με ηξόπν ζαπκαζηό....). Ο…θαηά ηα ιεγόκελά ηνπ-Αγέλλεηνο γλσξίδεη
ηελ έιεπζε ζε παξνπζία σο ην λα είζαη κέζα ζηνλ Κόζκν θαη ην ρξόλν
(Έδεζα γεηεκέλνο...) Γεηεκέλνο!!!
( Γλώξηζα ηε κλήκε...) Γηα ηνλ Μπόξρεο, ε κλήκε είλαη έλα θξάκα
ελζύκεζεο θαη ιήζεο θαη γη'απηό δεκηνπξγηθή- ζηελ αηέιεηά ηεο.
(Γλώξηζα ηελ ειπίδα...) Ο Θεόο μαθληθά καζαίλεη πώο είλαη λα ζηέθεζαη
κπξνζηά ζηα κειινύκελα σο άδεια (πξβι. «βνξείσο ηνπ
κέιινληνο»(Σζέιαλ) (πξβι. θαη ηελ αληίζηξνθε δηαηύπσζε ζε
Νίηζε/Καδαληδάθε)
(Γλώξηζα ηελ αγξύπληα...) Σξεηο θαηαζηάζεηο αζύιιεπηεο αθόκα θαη γηα
έλαλ αζύιιεπην Θεό. Παξαδόμσο, γηα ηνλ Μπόξρεο, είλαη θαη νη
θαηαζηάζεηο πνπ καο θέξλνπλ πην θνληά ζηε Θεόηεηα: ε αππλία, κε ηελ
αίζζεζε ηεο (δπζβάζηαθηεο) δηάξθεηαο πνπ ζπκίδεη αησληόηεηα, ν ύπλνο,
κε ηελ ειεπζεξία από ηα δεζκά ηνπ ζώκαηνο θαη ηε ιήζε ηνπ Δγώ θαη ηα
όλεηξα κε ηε δπλαηόηεηα ηεο αέλαεο κεηαβνιήο.
(Σελ άγλνηα...) Ο παληνγλώζηεο Θεόο γλσξίδεη ηελ άγλνηα.
(Σε ζάξθα... vs πλεύκα....)
(Σνπ ινγηζκνύ...) Λαβύξηλζνο, θιαζηθό κπνξρηθό κνηίβν.
(Σε θηιία ησλ αλζξώπσλ...) Σν πλείλαη.Δίκαη σο ζρέζε
(Σνπ ζθπιηνύ ...) βι. θαη Οδύζζεηα(πρ.ην επεηζόδην κε ηνλ Άξγν πνπ
απνθιέηεηαη λα δηέιαζε ηεο πξνζνρεο ηνπ-βηβιηνθάγνπ-Μπόξρεο)
(Με αγάπεζαλ...) ΜΔ ΚΑΣΑΛΑΒΑΝ(ελώ ζηελ πξώηε ζηξνθή
ηνλίδνληαλ ην αθαηάιππην Σνπ).(….θαη κε θξέκαζαλ ζην ζηαπξό)
:«παξαηαθηηθή» επξπρσξία. Μηα-δίρσο θξίζε-απνδνρή ηεο αλζξώπηλεο
θύζεο.
(Άδεηαζα....) Καηάθαζε ζε όιε ηελ αλζξώπηλε πεξηπέηεηα.
(Με ηα κάηηα κνπ...) Απηόο πνπ δεκηνύξγεζε ηα αζηέξηα, γηα πξώηε
θνξά ηα βιέπεη κέζα από έλα δεπγάξη έθπιεθηα αλζξώπηλα κάηηα.
(Γλώξηζα ην απαιό...) Έλαο Θεόο γηα ηνλ νπνίν όια ηαηξηάδνπλ,
εκπεηξάηαη ην παξάηαηξν,ην αηαίξηαζην.
(Σε γεύζε…) Γιύθα θαη ίζσο ακαξηία(κήιν). Ζ γιπθηά ακαξηία, ε αξρή
ηεο αλζξώπηλεο πεξηπέηεηαο.Έλαο ζεόο μέξεη γηαηη…
(Σν
λεξό....
ιαξύγγη/ην
βάξνο....παιάκε/αλζξώπηλε
θσλή…βήκαηα…γξαζίδη)ηε θαλέξσζε ησλ όλησλ δε κεηέρεη κόλν ην
πλεύκα,ν λνύο,αιιά ρέξη ιάξπγγαο ζηόκα απηί κύηε θνηιηά

ππνγάζηξην(ζάξθα).Οη αηζζήζεηο θσηίδνπλ πηπρέο ηνπ θόζκνπ.Κάζε κία
κε ηνλ αξκόδνληα ζε απηή ηξόπν(αιιηώο πρ. Σν λεξό ζην δηςαζκέλν
ιαξύγγη αιιίσο σο κπξσδηά ηεο βξνρήο ζηε Γαιηιαία)
(ηε κπξσδηά… ζηα ύςε )Ο…ύςηζηνο απνθηά γεύζε κηαο «άιιεο» ράξεο
πνπ έξρεηαη από ςειά:Σε βξνρή θαη ηελ κεισδία ησλ πνπιηώλ
(Γλώξηζα
αθόκα
θαη
ηελ
πίθξα)Χο
αίζζεζε
θαη
σο
ζπλαίζζεκα,αλαπόθεπθην ηεο δσήο«ην πνηήξηνλ ηνπην»
Σξίηε ζηξνθή : (Δκπηζηεύζεθα....) Καη πάιη ε απόζηαζε, ε
απόζπξζε ηνπ Θενύ ζε κηα απόκαθξε εζσηεξηθόηεηα, θαη πάιη ηνλίδεηαη
ε αλεπάξθεηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ λα πεξηγξάςεη κε ιέμεηο.
(Απ'ηελ αησληόηεηά κνπ...) Αιινύ απηή ε αλεπάξθεηα έρεη ην δηθό ηεο
πινύην.Πνύ αιινύ; Φπζηθά ζην πνίεκα.
(Αο γξάςεη...) Σν πνίεκα δελ ηειεηώλεη πνηέ...αηειείσην θαη
αηειέο,αλεμάληιεην θαη αραλέο.Αλνινθιήξσην-θαη γη’απηό-πάληα
αλνηρηό…πσο ην μέθσην ηεο-κηθξήο-δσή καο.
(Άπξην ζα'καη...) Γλσζηή ε εκκνλή ηνπ Μπόξρεο κε ηηο ηίγξεηο. Ούηε ην
ηαμίδη ηειεηώλεη πνηέ. Γηαηί; Π.Σζειάλ: Τπάξρνπλ/αθόκε ηξαγνύδηα λα
εηπσζνύλ πέξαλ/ησλ αλζξώπσλ.
Σέηαξηε ζηξνθή : Πξνζέμηε θαη πάιη ηελ αιιαγή ηνπ ύθνπο, ην
ρακήισκα ηνπ ηόλνπ. Κακηά αλάζηαζε θαλέλαο ηνληζκόο ηνπ Θείνπ
πάζνπο.(Δίκαζηε καθξηά από Requiem ή «θαηά Μαηζαίνλ Πάζε»).Μόλν
κηα αδηόξαηε απνξία θαη έθπιεμε. Αθόκα θαη από έλαλ Θεό. Μπξνζηά
ζηε λνζηαιγία ηεο κπξνπδηάο ελόο μπινπξγείνπ…
Πάκε ζην επόκελν παξάδεηγκα. Δίλαη από ηελ ηαηλία ηνπ
Βηκ Βέληεξο (δηάινγνη: Πέηεξ Υάληθε) ''Σα Φηεξά ηνπ Έξσηα''.
πλνςίδνληαο ηελ ππόζεζε, δύν άγγεινη, ν Νηάκηει θαη ν Κάζηει
(θηγνύξεο ηνπ ππεξβαηηθνύ, αηώληνη, παληνγλώζηεο) πεξηθέξνληαη ζην
Βεξνιίλν, παξαηεξώληαο απνζηαζηνπνηεκέλα θαη θαηαγξάθνληαο
ζηηγκέο θαη ζθέςεηο ησλ αλζξώπσλ. Μέρξη πνπ ν έλαο ηνπο... Αιιά
θαιύηεξα αο ηνπο αθνύζνπκε!
Νηάκηει – Καη ζήκεξα;
Κάζηει – ηελ νδό Λίιηεληάιεξ, θάπνηνο πεξπαηά θαη θνηηά πίζσ
ηνπ. ην ηαρπδξνκείν, θάπνηνο πνπ ζέιεη λα πεζάλεη, θνιιάεη ζπιιεθηηθά
γξακκαηόζεκα ζηα γξάκκαηά ηνπ. Γηαθνξεηηθό ζην θαζέλα! Μεηά
κίιεζε Αγγιηθά κε έλαλ Ακεξηθάλν ζηξαηηώηε. Γηα πξώηε θνξά από
ηόηε πνπ ήηαλ ζρνιείν. Έλαο θξαηνύκελνο, πξηλ ρηππήζεη ην θεθάιη ηνπ
ζηνλ ηνίρν, είπε: «Σσξα». ην ηαζκό Zoo, ν θύιαθαο, αληί γηα ην
ζηαζκό, θώλαμε μαθληθά ''Γε ηνπ Ππξόο''. Έλαο γέξνο δηάβαδε ηελ

Οδύζζεηα ζε έλα παηδί. Σν παηδί ζηακάηεζε λα αλνηγνθιείλεη ηα κάηηα.
Δζύ ηη έρεηο λα πεηο;
Νηάκ. - Μηα πεξαζηηθή έθιεηζε ηελ νκπξέια θη έγηλε κνύζθεκα.
Έλαο καζεηήο, πνπ πεξηέγξαθε ζην δάζθαιν πώο θπηξώλεη κηα θηέξε, θη
ν έθπιεθηνο δάζθαινο. Μηα ηπθιή πνπ έςαρλε ην ξνιόη θη έλησζε ηελ
παξνπζία κνπ. (ρόιην: Ήδε ην βιέκκα απηό, αλ θαη απνζπαζκέλν,
δηέπεηαη από ηξπθεξόηεηα, αλνηρηόηεηα, θαζαξόηεηα. Δίλαη έλα θηιόμελν
βιέκκα.) Χξαία λα δεηο σο πλεύκα. Μα πνπ θαη πνπ βαξηέκαη ηελ
πλεπκαηηθή κνπ ππόζηαζε, λα αησξνύκαη γηα πάληα. Θα ήζεια λα ληώζσ
έλα βάξνο κέζα κνπ. Να ιήμεη ην άπεηξν, λα κε δέζεη ζηε Γε.(ρόιην:
Κξαηήζηε απηό ην «δέζεη», ζα ην ζπλαληήζνπκε παξαθάησ.) Θα ζεια κε
θάζε βήκα, θάζε θύζεκα αέξα λα κπνξώ λα πσ «Tώξα», «ηώξα θαη
ηώξα» θη όρη «γηα πάληα» θαη «αηώληα». Να θάηζσ ζε έλα ηξαπέδη θαη λα
κε ραηξεηήζνπλ. ηαλ ζπκκεηείρακε, ήηαλ θαη'επίθαζε. Παιεύακε κε
θάπνηνλ κόλν θαη'επίθαζε. Φαξεύακε θαη'επίθαζε. Καζόκαζηε ζε
ηξαπέδηα θαη'επίθαζε. Φήλακε αξληά θαη ζεξβίξακε θξαζί ζηηο ηέληεο,
ζηελ έξεκν, κόλν θαη'επίθαζε. (ρόιην: Πόζεο θνξέο άξαγε θη εκείο δε
δνύκε ηε δσή καο κεραληθά, απνζηαζηνπνηεκέλα, όληαο αθεξεκέλνη θαη
απόληεο απ' όζα καο ζπκβαίλνπλ. ληαο αιινύ.) Γε ρξεηάδεηαη λα θάλσ
παηδί ή λα θπηέςσ δέληξν.(ρόιην: Οη άγγεινη, μέξνπκε, πσο είλαη
άθπινη θαη ελ αληηζέζεη κε ην ζεό ή ηνλ άλζξσπν δελ κεηέρνπλ ζηε
δεκηνπξγία. κσο ην λα ζαη ζηνλ θόζκν, αλνηρηόο ζηελ έιεπζε ησλ
όλησλ ζε παξνπζία δελ εμαληιείηαη ζ’απηό. Απελαληίαο…) Mα ζα'ηαλ
σξαίν λα γπξίζσ ζπίηη κεηά από δνπιεηά θαη λα ηατζσ ηε γάηα, ζαλ ην
Φίιηπ Μάξιννπ. Να'ρσ ππξεηό, ή δάρηπια καπξηζκέλα από ηελ
εθεκεξίδα. Να ελζνπζηάδνκαη, όρη κόλν από ην πλεύκα, κα θαη από έλα
γεύκα. Απ΄ην ζρήκα ελόο ιαηκνύ, ελόο απηηνύ. Να πσ ςέκκαηα.
Καηάκνπηξα! Καζώο πεξπαηάο, λα θηλνύληαη ηα θόθθαιά ζνπ. Να
καληεύεηο, αληί λα μέξεηο ηα πάληα.(ρόιην: Πάιη ν πινύηνο ησλ
απνθξίζεσλ ηνπ πεξαηνύ καο βιέκκαηνο κπξνζηά ζην κέιινλ. Σα δίρηπα
πνπ ξίρλνπκε πξνο ηα θεη…)Να κπνξείο λα πεηο: Αρ! Καη :Χρ! Καη: Ανπ!
Αληί γηα «Ναη θαη Ακήλ!».
Καζ .– Ναη! Να κπνξείο πνπ θαη πνπ λα ζπγθηλείζαη κε ην θαθό…
Ση θαλεξώλεηαη εδώ; Πξώηα πξώηα, απηό ην ''ηξπθεξό'' βιέκκα γηα
ηα εγθόζκηα. Βιέκκα, πνπ επηζηξέθεη θαη κέλεη ζηα πξάγκαηα θαζ'εαπηά,
πξνεηνηκάδνληαο γη'απηά κηα ''θηιηθή ππνδνρή'', πνπ δελ απνθιείεη ηίπνηα.
Ζ Φαηλνκελνινγία σο Σξπθεξόηεηα. Έλα θάιεζκα γηα επηζηξνθή ζην
εδώ θαη ην ηώξα. Μηα επαηζζεζία γηα όια όζα δηέπνπλ ηελ αλζξώπηλε
θαηάζηαζε.
Πξνο ην ηέινο ηεο ηαηλίαο, ν άγγεινο Κάζηει, έρνληαο πεξάζεη από
ην Τπεξπέξαλ ζην εδώ θαη ην ηώξα, έρνληαο θαηέιζεη ζηε Γε (ζε κηα

ζθελή όπνπ αλπςώλεη ζηνλ νπξαλό κηα θνπέια πνπ εξσηεύζεθε- ε
θνπέια είλαη αθξνβάηεο θαη ηε βνεζάεη ζε κηα πξόβα)ιέεη( θαη ηα ιόγηα
ηνπ ζα κπνξνύζαλ λα είλαη κηα mini θαηλνκελνινγηθή πεξηγξαθή ηεο
εξσηηθήο πξάμεο).Δίλαη ε επόκελε κέξα:
Νηάκηει: Κάηη ζπλέβεθε. πκβαίλεη αθόκα. Με δέλεη.(ρόιην:
Θπκεζείηε ην δέζηκν ζηε Γε πνπ αθήζακε ζε εθθξεκόηεηα πξηλ) Ήηαλ
αιήζεηα ηε λύρηα. Καη είλαη αιήζεηα ηε κέξα. Σώξα αθόκα πεξηζζόηεξν.
Πνηόο ήηαλ πνηόο; Δγώ ήκνπλ κέζα ηεο θη απηή ήηαλ γύξσ κνπ. Πνηόο
ζηνλ θόζκν απηό, κπνξεί λα ηζρπξηζηεί όηη ππήξμε πνηέ καδί κε θάπνηνλ;
Δγώ είκαη καδί (ρόιην: Πάιη, ην πλείλαη, σο απάγξαπηε αλζξώπηλε
ζπλζήθε).Καλέλα ζλεηό παηδί δε ζπλειήθζε, κόλν κηα αζάλαηε θνηλή
εηθόλα. Έκαζα ην Γένο ηε λύρηα απηή. Ήξζε απηή(ζεκ.ελλ. ε θνπέια) λα
κε πάξεη ζπίηη, θη εγώ βξήθα ζπίηη. πλέβε κηα θνξά. Μηα θνξά θαη
γη’απηό γηα πάληα. (ρόιην: Πξνζέμηε, ε πεξαηόηεηα, ην Δθήκεξν, έρνπλ
ηε δηθή ηνπο αησληόηεηα θαη ην άρξνλν θαζώο βπζίδεηαη ζηε ζηηγκή
καζαίλεη έλα άιιν «γηα πάληα», καζαίλεη έλα «λπλ» πνπ είλαη θαη «αεί»).
Ζ εηθόλα πνπ δεκηνπξγήζακε ζα είλαη καδί κνπ όηαλ πεζάλσ (ρόιην
:πσο ε κπξνπδηά ηνπ μπινπξγείνπ γηα ηνλ Άιιν εθπξόζσπν ηνπ
Τπεξβαηηθνύ).Θα έρσ δήζεη κέζα ηεο. Ο ζαπκαζκόο γηα ηνπο δπν καο,
ζαπκαζκόο γηα ηνλ Άληξα θαη ηε Γπλαίθα, κε κεηέηξεςε ζε Άλζξσπν.
ΣΧΡΑ ΓΝΧΡΗΕΧ Ο,ΣΗ ΟΗ ΑΓΓΔΛΟΗ ΑΓΝΟΟΤΝ.
Ξεθηλνύζε λα ιέεη ν Θεόο ηνπ Μπόξρεο: ΓΝΧΡΗΑ απηό...
ΓΝΧΡΗΑ εθείλν…Καηαιήγεη ν Άγγεινο ησλ Βέληεξο/Υάληθε: Σώξα
ΓΝΧΡΗΕΧ... Ση ζα ζήκαηλε εδώ «γλσξίδσ»; Γη’απηνύο θαη γηα εκάο; Θα
ζήκαηλε ίζσο «καζαίλσ λα θνηηώ». ηνλ Κόζκν. Καη όρη κόλν «καζαίλσ
λα θνηηώ». Μαζαίλσ λα θαηνηθώ. Μαζαίλσ λα μαλαθαηνηθώ ζηα
πξάγκαηα ηνπ θόζκνπ. Να κέλσ ζ’απηά. Καζώο μεπξνβάιινπλ… έλα
έλα...κέζα ζηε ιάκςε…(όρη ηεο επηζπκίαο ή ηεο εμηδαλίθεπζεο, αιιά ζηε
ιάκςε)ηεο αλνίθεηαο νηθεηόηεηάο ηνπο. Δίκαη παξώλ ζηελ πξσηόγλσξε
πξνθάλεηά ηνπο.
Ση ζπλέβε σο εδώ; Οη «ζετθέο» θαη «αγγειηθέο» ζηηγκέο παίδεη λα
καο «αλέβαζαλ» θάπσο. Αιιά δελ κείλακε πνιύ ζηα ζύλλεθα. Υάζακε
γηα ιίγν ηνλ θόζκν από ην βιέκκα καο. Ίζσο όκσο λα θεξδίζακε θαη έλα
άιιν βιέκκα θαη ηνλ Κόζκν.
Απν ην εγθόζκην ζην ππεξβαηηθό ινηπόλ θαη αληίζηξνθα:
Έλαο Θεόο ελαλζξσπίδεηαη, απνζεώλνληαο ηα αλζξώπηλα. Έλαο
άγγεινο μεπέθηεη ζηε Γε θαη…αλεβαίλεη ζηα νπξάληα, από κηα

μεπεζκέλε αθξνβάηε. Ο θόζκνο, ν θόζκνο καο- κε κηα κηθξή άλσζελ
βνήζεηα, κηα άλεζε πνπ ηνλ άθεζε λα θσηηζηεί- έξρεηαη ιίγν
πεξηζζόηεξν ζηνλ εαπηό ηνπ. Έλαο άιινο πνηεηήο, ν Γηνλύζεο Καςάιεο,
γξάθεη θάηη πνπ άλεηα ηζρύεη θη εδώ: «ηα ραηθνύ, γηα λα ζπκεζνύκε ην
νισκό, ε Μεηαθπζηθή γίλεηαη Φπζηθή, όρη αληηζηξόθσο- θαη ε δηάξθεηα
εξσηνηξνπεί κε ην ζηηγκηαίν Παξόλ». ηελ πεξίπησζε ηνπ Νηάκηει,
κάιηζηα, απηό ην «εξσηνηξνπεί» είλαη απόιπηα θπξηνιεθηηθό.
Τζηεξόγξαθν:Γύν-εθ ησλ πζηέξσλ- επηπρείο ζπγθπξίεο:
1)Σν βηβιίν ηνπ James Joyce “Ulysses” πεξηγξάθεη ζηηο πεξίπνπ 1.000
ζειίδεο ηνπ ηα ζπκβάληα κίαο θαη κνλαδηθήο κέξαο από ηε δσή ελόο
αλζξώπνπ,ηεο 16εο Ηνπλίνπ 1904.ηηο αραλείο απηέο ζειίδεο γίλεηαη
θαλεξόο ν πινύηνο κίαο αλζξώπηλεο εκέξαο.Πνπ νη ώξεο ηεο κπνξνύλ λα
αληαλαθινύλ όιε ηελ αλζξώπηλε δσή,ηελ Ηζηνξία ηελ Οδύζζεηα ηε
Βίβιν,ηνλ αίμπηξ θ.α.ια-κύζνη,ηζηνξηθέο ζηηγκέο,αξρέηππα,βηβιηθέο
αθεγήζεηο,ζσκαηηθέο
ιεηηνπξγίεο,ζάλαηνη
θεξαηώκαηα
θαη
θνπηζνκπνιηά -είλαη παξόληα!Κάζε θεθάιαην κάιηζηα είλαη γξακκέλν ζε
δηαθνξεηηθό ύθνο(απo κνλόζηεια εθεκεξίδσλ θαη λαηνπξαιηζηηθό
κπζηζηόξεκα κέρξη ζεαηξηθή αθήγεζε θαη «ειεύζεξν ζπλεηξκό»(stream
of consciousness).Σνλίδνληαο έηζη αθόκα πεξηζζόηεξν ηνπο πνηθίινπο
ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο καο θαλεξώλνληαη ηα πξάγκαηα.Ζ κέξα ηεο
εθθώλεζεο απηνύ ηνπ θεηκέλνπ(16 Ηνύλε 2010) ζπλέπεζε κε ηνλ εηήζην
ενξηαζκό ηνπ βηβιίνπ-θαη ηεο κέξαο πνπ πεξηγξάθεη(Bloomsday).ηνπο
ενξηαζκνύο απηνύο(ζην Γνπβιίλν όπνπ θαη εθηπιίζζεηαη)ηα δξώκελα
πνπ θπξηαξρνύλ είλαη θπξίσο ζεαηξηθέο αλαπαξαζηάζεηο ησλ θεθαιαίσλ
ηνπ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ζηηο γεηηνληέο πνπ πεξηγξάθεη ν
Joyce.Καζώο ε δξάζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζπκβαίλεη ζε δηαθνξεηηθέο
γεηηνληέο επηθαιύπηεηαη ρξνληθά θαη δηαξθεί κία νιόθιεξε κέξα έλαο
ζεαηήο δελ πξνιαβαίλεη λα δεί νιόθιεξν ην έξγν.(Μόλν –ίζσο –ν Θεόο
θαη νη άγγεινη ηνπ!)
2)Φάρλνληαο ην εδάθην(1,14) ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν ηίηινο ηνπ
πνηήκαηνο ηνπ Μπόξρεο(Καη ν Λόγνο ζαξμ εγέλεησ θαη εζθήλσζελ ελ
εκήλ ,θαη εζεαζάκεζα ηελ δόμαλ απηνύ, δόμαλ σο κνλνγελνύο παξά
παηξόο, πιήξεο ράξηηνο θαη αιεζείαο)έπεζα πάλσ ζην βηβιίν ηνπ
ζξεζθεηνιόγνπ Ravi Ravindra «Ζ ζπκβνιηθή ηνπ θαηά Ησάλλελ
Δπαγγειίνπ». Σν θεθάιαην όπνπ ζρνιηάδεηαη ην παξαπάλσ απόζπαζκα
έρεη ηίηιν «Ζ αησληόηεηα ζε έξσηα κε ην ρξόλν». Γελ ζα κπνξνύζε λα
εηπσζεί θαιύηεξα απηό ην «αληίζηξνθα» ηνπ ηίηινπ καο

