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Βαςιλικι Σακκά, 
 Σχολικι Σφμβουλοσ Φιλολόγων Μεςςθνίασ, Ιςτορικόσ 
 
«Ιςτορικό Μυκιςτόρθμα και Εκπαίδευςθ»1 
 
Μοtto: «Ωσ τα ςιμερα, το αίνιγμα τθσ ιςτορίασ κα με κατείχε με τθν εξουςία 
δρόγθσ»2. 
 
Kαλθςπζρα ςασ. 

Τιμθτικι πρόςκλθςθ για μζνα από το Σφνδεςμο Φιλολόγων Μεςςθνίασ, τον 
οποίο και ευχαριςτϊ, θ παρζμβαςθ ςε μια εκδιλωςθ που φζρνει κοντά μασ μια 
ςθμαντικι αλλά και ιδιαίτερα αγαπθμζνθ ελλθνίδα ςυγγραφζα. Θ βάςανοσ τθσ 
ψυχισ και το δικαίωμα ςτθν αμφιβολία, άξονεσ, κατά τθν ταπεινι μου άποψθ, των 
ζργων τθσ· γλφπτρια παράφορθ του ανκρϊπινου ψυχιςμοφ, ηωγράφοσ των μφχιων 
και απρόβλεπτων διεργαςιϊν που εκβάλλουν ςε αποφάςεισ και πράξεισ και 
οικοδομοφν ςτάςεισ, κζτει διαρκϊσ το ερϊτθμα για το αν οι βεβαιότθτεσ παρζχουν 
αςφάλεια... Ζτςι τθν προςλαμβάνω εγϊ: δεν αξιϊνω, φυςικά, δάφνεσ κριτικοφ τθσ 
λογοτεχνίασ - λογίηω τον εαυτό μου ωσ επαρκι αναγνϊςτθ.  

 
Ππωσ επιςθμαίνεται3, κατά τισ τελευταίεσ 3-4 δεκαετίεσ παρατθρείται μια 

αναβίωςθ του ιςτορικοφ μυκιςτοριματοσ ενϊ καταγράφεται εντυπωςιακι 
παραγωγι ανάλογων ζργων τόςο ςτο εξωτερικό όςο και ςτθν Ελλάδα, κακϊσ 
επίςθσ και άνκθςθ τόςο ςτθ κεωρία όςο και ςτθν πράξθ του είδουσ τθσ ιςτορικισ 
βιογραφίασ: θ επικράτθςθ των ατομοκεντρικϊν κεωριςεων και θ πλιρθσ 
κατάργθςθ του ιδιωτικοφ χϊρου αποτελοφν επαρκείσ ερμθνευτικζσ ςυνιςτϊςεσ, 
παρζχοντασ ζδαφοσ ςε ςτρατθγικζσ ςκανδαλοκθρίασ και όχι ςτθ μελζτθ των 
ιςτορικϊν ςυνιςταμζνων μιασ εποχισ. Καταγράφεται ζτςι το παράδοξο του 
βομβαρδιςμοφ του κοινοφ με «ιςτορικά» μυκιςτοριματα και ανάλογθ πλθκϊρα 
πλθροφοριϊν περί ιςτορικϊν εποχϊν και προςωπικοτιτων με παράλλθλθ όμωσ 
υποχϊρθςθ του κφρουσ των ανκρωπιςτικϊν επιςτθμϊν και υποβάκμιςθ τθσ 
ιςτορίασ ςτα ευρωπαϊκά πανεπιςτιμια «ωσ μθ ςυνάδουςασ με τισ απαιτιςεισ τθσ 
αγοράσ». Το παρελκόν ειςβάλλει πλζον ςτθν κακθμερινότθτά μασ  ωσ προϊόν προσ 
κατανάλωςθ  (βλ. τθλεοπτικά προϊόντα όπωσ «Σουλεϊμάν») με τθ μορφι μιασ 
επίμονθσ ανάκλθςθσ και εκμετάλλευςισ του. 

 
Το ιςτορικό μυκιςτόρθμα αποτελεί γζννθμα του ρομαντιςμοφ αλλά και τθσ 

βιομθχανικισ επανάςταςθσ, προϊόν μιασ «δομισ ςυναιςκιματοσ» (structure of 
feeling) που κατά τον Raymond Williams διαμορφϊκθκε κατά τθν περίοδο αυτι 
(Βιομθχανικι Επανάςταςθ) με κφριο χαρακτθριςτικό τον κϊδικα τθσ νοςταλγίασ4, ο 
οποίοσ χαρακτιριςε κυρίωσ το λόγο τθσ λογοτεχνίασ και τθσ κοινωνικισ κριτικισ, 
αξιολογϊντασ το «απειλθτικό παρόν» ςτθ βάςθ ενόσ τρόπου ηωισ που κινδφνευε να 
εξαφανιςτεί και ενόσ ςυνακόλουκου προειδοποιθτικοφ λόγου για τισ επιπτϊςεισ 
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του «απάνκρωπου» οικονομικοφ ςυςτιματοσ ςτο κοινωνικό ςϊμα - με κυρίαρχο το 
κυμικό και το ςυναίςκθμα. Στισ μζρεσ μασ βζβαια θ αναβίωςθ αυτι ςυνιςτά, 
ςυνθκζςτατα, μια εργαλειακι διαχείριςθ του παρελκόντοσ.  

 
Μποροφμε λοιπόν ςιμερα να μιλάμε για ιςτορικό μυκιςτόρθμα και πϊσ 

ορίηεται αυτό; Θ Ρολίτθ επιςθμαίνει ότι ςτα ςφγχρονα ιςτορικά μυκιςτοριματα 
απουςιάηει ςχεδόν εντελϊσ θ ςθματοδότθςθ του χρόνου «κζαςθσ» του 
παρελκόντοσ από τον οποίο εκφζρει το λόγο του ο αφθγθτισ και ςτον οποίο είναι 
τοποκετθμζνοσ ο ιδεατόσ ςυνομιλθτισ τουσ, δθλ. ο εςωτερικόσ αναγνϊςτθσ του 
μυκιςτοριματοσ. Θ διαλεκτικι των χρόνων ανακαλείται μόνο ςτθ μεταμοντζρνα 
εκδοχι του ιςτορικοφ μυκιςτοριματοσ, «ωσ μζροσ ενόσ παιχνιδιοφ που κεωρεί ότι θ 
Λςτορία και θ «ιςτορία» τθσ είναι και πάντα ιταν κειμενικι, χωρίσ ωςτόςο να να 
υπακοφει ςτον κανόνα τθσ αλλθλουχίασ και τθσ εφτακτθσ χρονικισ ςυνζχειασ αυτισ 
τθσ κειμενικισ παράδοςθσ» (βλ. Hayden White - historical narrative και «γλωςςικι 
ςτροφι» ςτθν ιςτορία)5. Ζνα επιπλζον ςτοιχείο που επιςθμαίνεται εδϊ ςτισ μαηικζσ 
παραγωγζσ ιςτορικϊν μυκιςτορθμάτων είναι οι λεπτομερειακζσ περιγραφζσ που 
ςτόχο ζχουν τθν οπτικι αναςφςταςθ του ιςτορικοφ ςκθνικοφ: ατελείωτεσ, 
εξαντλθτικζσ περιγραφζσ τοπίων, ενδυμάτων, οικοδομθμάτων: όλα δθλϊνονται 
ςαφϊσ και όχι υπαινικτικά, υπακοφοντασ ςτθν ανάγκθ οπτικοποίθςθσ των πάντων 
ςτο πλαίςιο μιασ κυριαρχοφςασ οπτικισ κουλτοφρασ τθσ εποχισ μασ.   
 
Τι είναι λοιπόν το ιςτορικό μυκιςτόρθμα;  

Το ιστορικό μυθιστόρημα είναι ζνα ζργο φανταςίασ, ςτο οποίο γίνεται 
απόπειρα να μεταφερκοφν με ρεαλιςτικζσ λεπτομζρειεσ και πιςτότθτα το πνεφμα, 
οι ςυμπεριφορζσ και οι κοινωνικζσ ςυνκικεσ μιασ παρελκοφςθσ ιςτορικισ περιόδου 
ςτο γίγνεςκαι τθσ ιςτορικισ εποχισ, που επζλεξε ο δθμιουργόσ του. Το ζργο μπορεί 
να αναφζρεται ςε ιςτορικά πρόςωπα ι και να αποτελεί μια μείξθ φανταςτικϊν και 
ιςτορικϊν χαρακτιρων. Μπορεί να εςτιάηεται ςε ζνα και μόνο ιςτορικό γεγονόσ, 
αλλά ςυνικωσ επικεντρϊνεται ςε ζνα ευρφτερο κφκλο ι ςε μια κοινωνία 
παρελκόντων ετϊν, που επθρζαηε τθ ηωι και τθ ςυμπεριφορά των απλϊν ατόμων. 
Υπό τθν ζννοια αυτι, το πρϊτο ιςτορικό μυκιςτόρθμα ςτο δυτικό κόςμο, κατά το 
Σ.Ν. Φιλιππίδθ, είναι θ Ιλιάδα. Ο ίδιοσ ςθμειϊνει6: «Αλικεια, τι ακριβϊσ είδοσ 
μυκιςτοριματοσ είναι το ιςτορικό; Ο Richard Humphrey το ορίηει ωσ εξισ: πρόκειται 
για ζνα μυκιςτόρθμα, του οποίου ο ςτόχοσ είναι μάλλον να περιγράψει μια 
κοινωνία ςε μια παρελκοφςα εποχι· θ ιςτορικι αναπαράςταςθ ςε αυτό δεν 
ακολουκεί τθ χρονολογικι εξζλιξθ των γεγονότων (όπωσ ςυμβαίνει με τθν 
ιςτοριογραφία), αλλά μάλλον παρζχει μια αναπαράςταςθ ςε εφροσ μιασ 
ςυγκεκριμζνθσ ιςτορικισ περιόδου· εξαιτίασ ακριβϊσ του εφρουσ θ αιτιολογία για τα 
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 Ενδεικτικά, Ζλλθνεσ ςυγγραφείσ ιςτορικϊν μυκιςτορθμάτων (αλφαβθτικι αναφορά): Τάςοσ 
Ακαναςιάδθσ, Θλίασ Βενζηθσ, Δθμιτριοσ Βικζλασ, Άγγελοσ Βλάχοσ, Νικόλαοσ Βωτυράσ, ζα 
Γαλανάκθ, Μάρω Δοφκα, Σπυρίδων Ηαμπζλιοσ, Ακθνά Κακοφρθ, όδθσ Κανακάρθσ – οφφοσ, Ιςμινθ 
Καπάνταθ, Μ. Καραγάτςθσ, Michel de Grèce, Κϊςτασ Κυριαηισ, Νίκοσ Κυριαηισ, Γιϊργοσ Λεονάρδοσ, 
Στζφανοσ Ξζνοσ, Μιχαιλ Ρεράνκθσ, Ραντελισ Ρρεβελάκθσ, Θανάςθσ Ρετςάλθσ – Διομιδθσ, 
Αλζξανδροσ ίηοσ αγκαβισ, Κωνςταντίνοσ άμφοσ, Άγγελοσ Τερηάκθσ,  αλλά και άλλοι όπωσ π.χ. ο 
Νίκοσ Θζμελθσ και ο Ιςίδωροσ Ηουγρόσ.  
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ςυμβάντα δεν είναι μονοδιάςτατθ, αλλά πολυςχιδισ και πολυεπίπεδθ (μζςα από 
δευτερεφουςεσ πλοκζσ κυρίωσ), ζτςι ϊςτε να αναπαριςτάται θ πολυπλοκότθτα του 
πραγματικοφ, ενϊ ςε ζνα ιςτορικό διιγθμα θ μοίρα ι θ τφχθ παρουςιάηονται ωσ 
μοναδικι αιτιολόγθςθ». 

Κατά τον Perry Anderson, το πολιτικό μυκιςτόρθμα είναι «το πλζον πολιτικό 
λογοτεχνικό είδοσ»7. Κατά το Georg Lucacs και το κλαςικό του ζργο «Το ιςτορικό 
Μυκιςτόρθμα» (1930) και ο οποίοσ προτείνει 5 αρχζσ για τθν ζνταξθ ςτο 
είδοσ 8   είναι το λογοτεχνικό εκείνο είδοσ, ςτο οποίο γίνεται απόπειρα να 
δθμιουργθκεί μια δραματικι δομι μυκοπλαςίασ μζςα ςε μια αυςτθρά 
οριοκετοφμενθ ιςτορικι εποχι, τθν οποία ςκιαγραφεί ο δθμιουργόσ του μετά από 
διεξοδικι μελζτθ των γεγονότων, των τόπων και των χαρακτιρων, κακϊσ επίςθσ και 
των ενδυμαςιϊν, των θκϊν και ςυνθκειϊν αλλά και του τρόπου ομιλίασ που 
χρθςιμοποιοφςαν τα άτομα τθσ εποχισ που ο ίδιοσ επζλεξε για το ζργο του. Θ 
ιςτορικι μυκιςτορία μπορεί να επικεντρϊνεται ςε ιςτορικοφσ ι φανταςτικοφσ 
χαρακτιρεσ ατόμων, αλλά κανονικά αντιπροςωπεφει μια ςοβαρι και επίπονθ 
προςπάκεια, που βαςίηεται ςε μια ςυςτθματικι ζρευνα ι τουλάχιςτον ςε μια 
ςοβαρι μελετθρι ανάγνωςθ ιςτορικϊν ςτοιχείων, για να αναπτυχκεί ζνασ μφκοσ 
μζςα ςτο ιςτορικό παρελκόν, όπωσ αυτό γίνεται κατανοθτό από τουσ ςφγχρονουσ 
του ςυγγραφζα. Εκτόσ από τθν ιςτορικότθτα του κειμζνου του, ο ςυγγραφζασ κα 
πρζπει να γνωρίηει πολφ καλά τθν κακθμερινότθτα τθσ εποχισ του. Ρ.χ. πϊσ 
ζτρωγαν, πϊσ προςφωνοφνταν, που περνοφςαν τθ μζρα τουσ – αν υπιρχαν δθλαδι 
καφενεία, χάνια και άλλοι τόποι ςυνάντθςθσ και επικοινωνίασ – ακόμα και πϊσ 
βρίηονταν όταν καβγάδιηαν.  

Ο Walter Scott κεωρείται ο πατζρασ του ιςτορικοφ μυκιςτοριματοσ με το 
ζργο του Waverley Novels (1814) μεταξφ των οποίων και ο κρυλικόσ «Λβανόθσ»9. Τα 
πρϊτα αντίςτοιχα ελλθνικά ιςτορικά μυκιςτοριματα («Ο Αυκζντθσ του Μορζοσ» 
του αγκαβι, «Θ Θρωίσ τθσ Ελλθνικισ Επαναςτάςεωσ» του Στ. Ξζνου και ο «Λουκισ 
Λάρασ» του Δ. Βικζλα) φζρουν τθν επιρροι του. Θ επιρροι του W. Scott ςτθν 
αντίςτοιχθ ευρωπαϊκι λογοτεχνικι παραγωγι υπιρξε μεγάλθ. 

Ζνα από τα διεκνϊσ αναγνωριςμζνα ωσ πρότυπα και κυρίαρχα ιςτορικά 
μυκιςτοριματα είναι το «Ρόλεμοσ και Ειρινθ» του Λζοντοσ Τολςτόϊ. Οι Perry 
Anderson και Fredric Jameson το κεωροφν πρότυπο ιςτορικοφ μυκιςτοριματοσ 
αφοφ ξεφεφγει από τθν αρχετυπικι τυπολογία του καλοφ και του κακοφ, 
θκικοφ/ανικικου των παραγωγϊν του 19ου αιϊνα, προτείνοντασ ωσ ερμθνεία τθσ 
αρτιότθτάσ του, μεταξφ άλλων και τθ χρονικι απόςταςθ του ςυγγραφζα από τθν 
ιςτοροφμενθ εποχι· το προτείνουν ωσ το χαρακτθριςτικό δείγμα ρομαντικοφ 

                                                           
7
 Perry Anderson,  “From Progress to Catastrophe”, London Review of Books, Vol. 33, No. 15 (28 July 

2011). 
8
 Στο: Perry Anderson (ό.π.): “Lukács’s theory makes five principal claims. The classical form of the 

historical novel is an epic depicting a transformation of popular life through a set of representative 
human types whose lives are reshaped by sweeping social forces. Famous historical figures will feature 
among the dramatis personae, but their roles in the tale will be oblique or marginal. Narratives will 
centre instead on middling characters, of no great distinction, whose function is to offer an individual 
focus for the dramatic collision of opposing extremes between whom they stand, or more often 
waver”. 
9
 Σοφία Ντενίςθ, Το ιςτορικό μυκιςτόρθμα και ο sir Walter Scott, Καςτανιϊτθσ, Ακινα 1994,  ς.ς. 11-

13 και 18. 

http://www.lrb.co.uk/v33/n15/contents
http://www.lrb.co.uk/v33/n15/contents


 

4 
 

εκνικιςμοφ, μια αντεπαναςτατικι απάντθςθ ςτθ Γαλλικισ Επανάςταςθσ. Δείγμα 
επίςθσ του πϊσ οι κεματικζσ επιλογζσ αντικατοπτρίηουν κζςεισ για προβλιματα τθσ 
εποχισ του ςυγγραφζα μζςα από υπόρρθτεσ, αλλθγορικζσ αφθγιςεισ (ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι) - ςτακερι επιλογι πολλϊν ιςτορικϊν 
μυκιςτορθμάτων (π.χ. το «Εγϊ ο Κλαφδιοσ» του Robert Graves: θ διανοθτικι 
απόδραςθ ενόσ βετεράνου του 1ου Ρ.Ρ ςτθν αρχαιότθτα). Ο Λοφκατσ υπογραμμίηει 
επίςθσ τθν επικι φόρμα των ιςτορικϊν μυκιςτορθμάτων: υπό τθν οπτικι των 
μαχϊν, των ςυνομωςιϊν, τθσ ίντριγκασ και τθσ προδοςίασ, τθσ αποπλάνθςθσ και 
των θρωικϊν πράξεων και κυςιϊν, όλα ταιριαςτά ςτθ φόρμα του μελοδράματοσ. 
Κατά τον 20ο αιϊνα το ιςτορικό μυκιςτόρθμα ακμάηει κατά τθ διάρκεια του 1ου 
Ρ.Ρ., παρακμάηει κατά τθ διάρκεια του μεςοπολζμου ςτθν Ευρϊπθ - ςε αντίκεςθ με 
τισ ΘΡΑ (βλ. το «Αβεςαλϊμ-Αβεςαλϊμ» του William Faulkner)-  όπου υπθρετείται 
κυρίωσ από αυτο- εξόριςτουσ Γερμανοφσ διανοοφμενουσ (Thomas Mann, Βloch, 
Brecht)10. Κατά τθ μεταπολεμικι περίοδο τα ιςτορικά μυκιςτοριματα ανκοφν ςτον 
Ευρωπαϊκό χϊρο, ςτθν Αγγλία (Forrester, O’ Brian) και κυρίωσ μετά το ’60 ςτο χϊρο 
τθσ Μεςογείου αλλά και ςτθ Λατινικι Αμερικι (Lambedusa, Mahfouz, Fuentes, 
Llosa, Marquez). H Marguerite Yourcenar με τα «Απομνθμονεφματα του Αδριανοφ» 
αποδεικνφει ότι το ιςτορικό μυκιςτόρθμα εξακολουκεί να ςυγκινεί11.  

Στθ ςφγχρονθ εποχι το ιςτορικό μυκιςτόρθμα γνωρίηει, παραδόξωσ, μια 
τεράςτια άνκθςθ αλλά με επιρροζσ του μεταμοντερνιςμοφ, του αιςκθτικοφ 
κακεςτϊτοσ μιασ εποχισ θ οποία κατά τον Jameson «ζχει πάψει να ςκζπτεται 
ιςτορικά»12.  Στισ ςφγχρονεσ ΘΡΑ οι ιςτορικζσ μυκιςτορίεσ επικεντρϊνονται ςε 
ηθτιματα τθσ φυλισ και του κοινωνικοφ φφλου (race and gender): Morrison, Walker, 
και τθσ αμερικανικισ αυτοκρατορίασ (Vidal, Pynchon, Dellilo, Sontag), ενϊ ςτθ 
Γερμανία τισ κεματικζσ μονοπωλεί ςχεδόν το ναηιςτικό τθσ παρελκόν και θ 
εβραιοκτονία (Grass, Tournier, Sebald, Fowles, Farell, Akroyd) αλλά και θ 
ςτρατιωτικι τυραννία, τα ρατςιςτικά εγκλιματα, θ πάςθ κυςία επιβίωςθ, ο 
τεχνολογικόσ πόλεμοσ, οι γενοκτονίεσ. 

Το κζμα είναι τεράςτιο, και οι αναφορζσ οι οποίεσ προθγικθκαν είναι 
ςαφϊσ επιλεκτικζσ και ενδεικτικζσ ...  

Λειτουργϊντασ ωσ ερανίςτρια επζλεξα ερωτιματα που τζκθκαν από 
περιςςότερο ειδικοφσ επιςτιμονεσ (κριτικοφσ-ιςτορικοφσ) πάνω ςτο κζμα «Σχζςθ 
Λςτορίασ και Λογοτεχνίασ - ταυτότθτα ιςτορικοφ μυκιςτοριματοσ»: 
 
Ο Ν. Καραπιδάκθσ13 ςθμειϊνει: 

                                                           
10

 Aλλά και περιπτϊςεισ ςαν του Hans Fallada (βλ. το «Μόνοσ ςτο Βερολίνο». Εκδ. Ρόλισ) ο οποίοσ 
επζλεξε να παραμείνει και να παραγάγει το ζργο του ςτο δυςτοπικό περιβάλλον τθσ ναηιςτικισ 
Γερμανίασ, επιλογι για τθν οποία κατθγορικθκε.  
11

 Perry Anderson, (ό.π.). 

12
 Aναφορά ςτο: Perry Anderson, “From Progress to Catastrophe”, (ό.π.). 

13
 Nίκοσ Καραπιδάκθσ, «Λςτορικό μυκιςτόρθμα: μια μόνιμθ επικαιρότθτα», ςτθν Ελευκεροτυπία, 

(Βιβλιοκικθ), Ρζμπτθ 29 Απριλίου 2010) 
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«Το ελλθνικό ιςτορικό μυκιςτόρθμα αποτελεί μια ςτακερι αξία για τθ 
λογοτεχνία. Είναι εμπνευςμζνο από τθν Λςτορία, από πρόςωπα και προςωπικότθτζσ 
τθσ, από ςυγκεκριμζνα γεγονότα τθσ, από ειδικζσ περιόδουσ τθσ: τθν Αρχαιότθτα και 
το Βυηάντιο, τουσ πολζμουσ τθσ Επανάςταςθσ, τθν Τουρκοκρατία, τον 19ο αιϊνα, 
τουσ μακεδονομάχουσ, τουσ Βαλκανικοφσ Ρολζμουσ και τον Α' Ραγκόςμιο Ρόλεμο, 
τθ Μικραςιατικι Καταςτροφι, τον Β' Ραγκόςμιο Ρόλεμο, από τθν Αντίςταςθ, τον 
Εμφφλιο. 

Για κάκε εποχι, τα δικά τθσ μυκιςτοριματα δθμιουργοφνται από εκείνουσ 
που ζηθςαν πολφ μετά ι λίγο μετά τα γεγονότα, καμιά φορά και μζςα ςτα γεγονότα, 
αποτελϊντασ μια διαρκι επανάλθψθ του ιςτορικοφ βιϊματοσ, μια αναβίωςι του 
μζςα από τισ πολλαπλζσ αφθγιςεισ του. Μια μετακίνθςθ τθσ ερμθνευτικισ 
δυνατότθτασ πζρα από τα όρια που επιτρζπονται, ςυνικωσ, ςτον ίδιο τον ιςτορικό, 
ζνα τολμθρό και διαρκζσ δάνειο από άλλουσ κλάδουσ, όπωσ θ Ψυχολογία, από άλλα 
πεδία, όπωσ το μικροκοινωνικό, που μετατρζπουν το ιςτορικό μυκιςτόρθμα ςε μια 
ειδικι και, ςυχνά, προνομιακι οδό ιςτορικισ περιιγθςθσ, ςτοχαςμοφ και 
αναςτοχαςμοφ τθσ Λςτορίασ. Αν θ επιςτθμονικι Λςτορία και θ γραφι τθσ αποτελοφν 
κυρίωσ επαναπροςζγγιςθ τεκμθρίων, αναηιτθςθ τθσ ερμθνείασ των φαινομζνων και 
των ελατθρίων τουσ, αναηιτθςθ αφαιρετικϊν όρων που κα αποδϊςουν τισ 
ςυλλιψεισ του ιςτορικοφ, θ μυκιςτορθματικι ιςτορία αποτελεί, κυρίωσ, πρόςλθψθ 
τθσ Λςτορίασ μζςα από δευτερογενείσ πθγζσ ι από άμεςεσ βιωματικζσ αφθγιςεισ 
και εμπειρίεσ, δεν απαρνείται τθν αιςκαντικι ερμθνεία των φαινομζνων, ςτθρίηεται 
ςτθν τρζχουςα γλϊςςα για να αποδϊςει τισ ςυλλιψεισ τθσ».  

Και καταλιγει ο Ν. Καραπιδάκθσ: 

«Αντικακιςτοφν τα ιςτορικά μυκιςτοριματα τθν Λςτορία ωσ επιςτιμθ, εντζλει; Οχι, ο 
ιςτορικόσ διατθρεί το προνόμιο των προςεγγίςεϊν του. Αλλά και αυτά διατθροφν το 
δικό τουσ προνόμιο ιςτορικισ προςζγγιςθσ, που τα κακιςτά αναπόςπαςτο μζροσ του 
ςθμερινοφ πλουραλιςτικοφ πολιτιςμοφ». 

Ροια θ ςχζςθ λοιπόν ιςτορίασ και λογοτεχνίασ και πϊσ ο ςυνδυαςμόσ τουσ μζςα 
από τα ιςτορικά μυκιςτοριματα επιδρά πάνω μασ; 

O Mark Mazower ςθμειϊνει14: 
«Πχι μόνο μου αρζςουν τα ιςτορικά μυκιςτοριματα ωσ είδοσ, αλλά μερικά 

απ’ αυτά βρίςκονται ανάμεςα ςτα αγαπθμζνα μου μυκιςτοριματα – «Το 
Μοναςτιρι τθσ Ράρμασ» (Stendhal), «Ο Γατόπαρδοσ» (Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa), «American Tabloid» (James Elroy) κ.ά. Απ’ τθν άλλθ μεριά, όςο 
περιςςότερα γνωρίηω για τθν ιςτορικι περίοδο, τόςο πιο δφςκολο μου φαίνεται να 
απολαφςω μυκιςτοριματα που διαδραματίηονται τότε.  
 Το «Μαντολίνο του Λοχαγοφ Corelli» είναι ζνα παράδειγμα ιςτορικοφ 
μυκιςτοριματοσ το οποίο δεν κατάφερε να με ςυγκινιςει. Τo «Fugitive Pieces» (τθσ 
Anne Michael) είναι ζνα άλλο. Γιατί;  
 Λάβετε υπόψθ ςασ, ωςτόςο, ότι μπορϊ να απολαφςω μυκιςτοριματα που 
διαδραματίηονται, για παράδειγμα, ςτθν Ελλάδα του 1940 – Κοτηιάσ, Τςίρκασ, 

                                                           
14

 Mark Mazower, «Θ ιςτορία και το ιςτορικό μυκιςτόρθμα», ςτο Cogito, ν. 02, ς.ς. 25-26. 
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Χαβιαράσ, Αλεξάνδρου, «Το Κιβϊτιο». Συμβαίνει αυτό επειδι γνωρίηω καλφτερα (ςε 
ςχζςθ με τον de Bernieres) τθν περίοδο αυτι αλλά όχι τόςο καλά όςο ο Κοτηιάσ; 
Ραίηει ρόλο αυτό και γιατί; 
» Φυςικά, ο ςυγγραφζασ ιςτορικϊν μυκιςτορθμάτων δεν ζχει ωσ ςτόχο να γράψει 

ιςτορία αλλά λογοτεχνία. Ο ςυγγραφζασ ςχθματίηει τθν ιςτορία του με τθ φανταςία. 

Αυτό είναι, από μία άποψθ, μια ελευκερία τθν οποία κα ηιλευε ο ιςτορικόσ. Αλλά θ 

ελευκερία να ξεφεφγει κανείσ απ’ τα δεςμά των πθγϊν ςυνεπάγεται ζναν κίνδυνο – 

τον κίνδυνο να περιορίηεται κανείσ από τουσ λιγότερο ορατοφσ περιοριςμοφσ τθσ 

φανταςίασ του. Κάποια πράγματα ερευνϊνται ευκολότερα από κάποια άλλα. (Ι 

ίςωσ είναι ότι ο ςυγγραφζασ νιϊκει πωσ θ ακρίβεια μετράει για μερικά πράγματα 

αλλά όχι –τουλάχιςτον με τον ίδιο τρόπο– για άλλα). Ζτςι, είναι ςθμαντικό να 

εξακριβϊςει ο ςυγγραφζασ πόςεσ μζρεσ χρειάηονταν για να πάει κανείσ με μουλάρι 

απ’το ζνα μζροσ ςτο άλλο, πότε χρθςιμοποιικθκαν για πρϊτθ φορά καλϊδια για τον 

τθλζγραφο ι τι φοροφςαν οι χωρικοί ςτο Ambruzzi *περιοχι ςτθν Λταλία+ ςε μια 

δεδομζνθ ιςτορικι περίοδο. Αλλά τι κα λζγαμε όταν πρζπει ο ςυγγραφζασ να εξα-

κριβώςει μια νοοτροπία; Ή τα ςχιματα λόγου; Ή τισ πεποικιςεισ μιασ δεδομζνθσ 

περιόδου; [...] ».  

Απαντϊ με τα λόγια τθσ ζασ Γαλανάκθ15: «Αναηιτθςα εκείνα τα ελλθνικά 

που κα ξετφλιγαν το το νιμα από το τϊρα ςτο τότε, για να το ξανατυλίξουν ςτο 

τϊρα». Θ αποςπαςματικότθτα τθσ γραφισ του Λουί /Ανδρζα θγόπουλου  

δθμιουργεί κατά τθ ςυγγραφζα «ζνα κείμενο με αφθγθματικζσ ρωγμζσ και 

ςτοχαςτικζσ αποςτροφζσ, ιδιαίτερα προςφιλείσ ςτουσ ρομαντικοφσ». Μιλάει για 

δραματικά πρόςωπα και ςυμβάντα του 19ου αιϊνα χρθςιμοποιϊντασ ωςτόςο τον 

εςωτερικό μονόλογο, αφθγθματικι τεχνικι που αναπτφςςεται ιδιαίτερα κατά τον 

20ο αιϊνα, επιλζγοντασ τθ φόρμα των θμερολογιακϊν επιςτολϊν και «εκφζρει ζνα 

λόγο για το επαναςτατικό όραμα και ζνα λόγο για τον ζρωτα». 

Ο Μαηάουερ ςυνεχίηει:  

 » Ροια τοποκζτθςθ είναι πιο πειςτικι; Ο Κοτηιάσ (ζγραφε βζβαια για τον δικό του 
κόςμο) δίνει αυτό που εγϊ κεωρϊ εφλογθ εντφπωςθ τθσ υποκειμενικισ εικόνασ, το 
ςυναιςκθματικό, εκφραςτικό εφροσ των ανκρϊπων τθσ δεκαετίασ του ‘40. 
Συγκριτικά, οι χαρακτιρεσ του de Bernieres αντανακλοφν τον ςυναιςκθματικό κόςμο 
του τζλουσ του εικοςτοφ αιϊνα. Ραρουςιάηουν μια διαφορετικι και, κατά τθν 
άποψι μου, περιςςότερο παραπλανθτικι οπτικι τθσ πολιτικισ που λζει πωσ θ 
ιδεολογία είναι κατάρα, και μόνον όςοι τθσ γυρίηουν τθν πλάτθ και κυμοφνται τθν 
απλι ανκρωπιά τουσ μποροφν ν’ αγαπιςουν και ν’ αγαπθκοφν.  
Αλλά πάλι, γιατί να πειράηει αν ζνασ ςυγγραφζασ επιλζγει να τοποκετιςει τουσ 

χαρακτιρεσ του ςε μία παλαιότερθ εποχι και εξακολουκεί να τουσ διαποτίηει με τθν 

υποκειμενικότθτα του τζλουσ του εικοςτοφ ι των αρχϊν του εικοςτοφ πρϊτου 

αιϊνα; Μςωσ πιςτεφει πωσ τα βαςικά ςυναιςκιματα και οι μορφζσ ζκφραςισ τουσ 

                                                           
15

 ζα Γαλανάκθ, Κα υπογράφω Λουί, Καςτανιϊτθσ, Ακινα 2005 (γϋζκδοςθ), ς. 142. 
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παραμζνουν αμετάβλθτα μζςα ςτον χρόνο: Σε αρκετά από τα πρόςφατα ελλθνικά 

ιςτορικά μυκιςτοριματα παρουςιάηονται χαρακτιρεσ του εικοςτοφ πρϊτου αιϊνα 

οι οποίοι φαίνεται να ζβαλαν ξαφνικά ροφχα του δζκατου ζνατου. Αυτόσ κα 

μποροφςε να είναι ζνασ τρόποσ να μεταδοκεί μια αίςκθςθ κοινότθτασ ανάμεςα ςτισ 

γενιζσ... Ωςτόςο, αν κάποιοσ αντιλθφκεί το πρόβλθμα, αν γνωρίηει αρκετά για μια 

εποχι ϊςτε να βλζπει ότι θ αντίλθψθ που είχαν οι άνκρωποι για τον εαυτό τουσ 

ιταν εντελϊσ διαφορετικι, τότε αυτόσ ο αναχρονιςμόσ γίνεται μειονζκτθμα. 

»Το ερϊτθμα όμωσ παραμζνει: Γιατί αναμζνουμε απο τον/τθν ςυγγραφζα να 

ανταποκρικεί ςτθν ιςτορικι πραγματικότθτα; Μςωσ αυτό είναι τελείωσ λάκοσ και 

παρανοεί αυτό που κάποιοι ςυγγραφείσ προςπακοφν να κάνουν. Μςωσ θ ιςτορία δεν 

είναι γι’ αυτοφσ το κφριο πιάτο, αλλά ζνα ακόμθ καρφκευμα ςτο φαγθτό. Χάνει 

κανείσ το νόθμα ςε ζνα κατά τα φαινόμενα ιςτορικό μυκιςτόρθμα αν το ελζγχει 

διαρκϊσ, ςε όλα τα επίπεδα, για το αν ανταποκρίνεται ςτα γεγονότα. Ρικανόν θ 

ιςτορία να αποτελεί απλϊσ ζναν ςθμαντικό υποβολζα, ζνα μζςον για να εντακεί θ 

απόλαυςθ και θ αίςκθςθ τθσ δραματικισ απόςταςθσ. Επομζνωσ, κα πρζπει να 

κζςουμε τον κανόνα οι ιςτορικοί να μθν επιτρζπεται να αποφαίνονται για τα 

μυκιςτοριματα που τοποκετοφνται ςτθ «δικι τουσ» περίοδο. Ασ αφιςουμε λοιπόν 

τουσ ιςτορικοφσ να ςιωποφν και τουσ ςυγγραφείσ να γράφουν...» 

Ωςτόςο τα πράγματα δεν είναι ακριβϊσ ζτςι: ακόμα και ςε επίπεδο 
λογοτεχνικισ παραγωγισ ςειςμόσ ζχει προκλθκεί από ςχετικζσ εκδόςεισ όταν 
αναφζρονται ςε τραυματικά και ςυγκρουςιακά ιςτορικά γεγονότα όπωσ ο Εμφφλιοσ 
ι το τραφμα τθσ Κφπρου. Δφο προςφατα παραδείγματα: το «Ορκοκωςτά» του 
Θανάςθ Βαλτινοφ, και το «Κόκκινο ςτθν Ρράςινθ Γραμμι» του Βαςίλθ 
Γκουρογιάννθ. 
 
  Θ «Ορκοκωςτά» τάραξε τα λιμνάηοντα νερά, αφοφ προκάλεςε τθ μινθ των 
αριςτερϊν κριτικϊν, επειδι ζφερε ςτο προςκινιο τουσ ταγματαςφαλίτεσ και τουσ 
τρόπουσ με τουσ οποίουσ κινικθκαν μζςα ςτθν Κατοχι, κακαγιάηοντασ επιλογζσ 
μζςα από αριςτοτεχνικι, από υφολογικι και μορφολογικι άποψθ, παρουςίαςθ 
προςωπικϊν μαρτυριϊν, πακϊν και ενεργειϊν κυτϊν και κυμάτων. Ο ίδιοσ ο 
ςυγγραφζασ ζχει πολλάκισ δθλϊςει ότι δε κεωρεί τθν Ορκοκωςτά ιςτορικό 
τεκμιριο, ωςτόςο το ζργο αποτελεί ςθμείο αναφοράσ τθσ λεγόμενθσ 
ανακεωρθτικισ ιςτοριογραφικισ ςχολισ, ςθμείο τομισ για τθ κζαςθ του εμφυλίου, 
μετακζτοντασ τθ χρονολογία ζναρξισ του μζςα ςτθν Κατοχι. Δεν αποτελεί φυςικά 
παρά μια άλλθ ερμθνεία του εμφυλίου εςτιαςμζνθ ςτθν τοπικότθτα τθσ 
προςζγγιςθσ, θ οποία δεν μπορεί να αναχκεί ςε ςυνολικι ερμθνευτικι τεκμθρίωςθ- 
οφτε φαντάηομαι και αποτελοφςε πρόκεςθ του ςυγγραφζα. 

Στον πόλεμο τθσ Κφπρου, του 1974, το «Κόκκινο ςτθν Ρράςινθ Γραμμι» 
(Ακινα, Μεταίχμιο, 2009) του Βαςίλθ Γκουρογιάννθ, αςχολείται μ' αυτόν τον 
«παράξενο πόλεμο» που ςυνόψιςε δραματικά και για μια ςτιγμι όλεσ τισ αδυναμίεσ 
του ελλθνικοφ μετεμφυλιακοφ κράτουσ. Το «Κόκκινο ςτθν Ρράςινθ Γραμμι» ιςτορεί 
τθν προςπάκεια ενόσ βετεράνου τθσ ΕΛΔΥΚ να «καταλάβει». Συνολικι ερμθνεία του 
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Κυπριακοφ; Οχι, και οφτε ιταν από τισ προκζςεισ του ςυγγραφζα. Αλλά 
οπωςδιποτε κατάκεςθ μιασ μορφισ ακρωτθριαςμοφ των ανκρϊπων που βλζπουν 
να τουσ κατακρεουργοφν διαδοχικά ο ςτρατόσ, θ κοινωνία που τουσ ζςτειλε να 
πολεμιςουν, και τζλοσ, θ ίδια θ Ιςτορία. Δεν ξζρουμε αν θ μυκιςτορθματικι γραφι 
τοφσ ςϊηει εντζλει. Αλλά πάντωσ «τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να ακουςτοφν, ιδίωσ ςε 
μια κοινωνία όπωσ θ ελλθνικι, που, παρά τα φαινόμενα, ντρζπεται διαρκϊσ για το 
παρελκόν τθσ» (Καραπιδάκθσ, ό.π.). 

Ππωσ επιςθμαίνει ο κριτικόσ Βαγγζλθσ Χατηθβαςιλείου με αφορμι τθν 
εκδοτικι ζκρθξθ μυκιςτορθμάτων με άξονα αναφοράσ τον εμφφλιο16:  
« Ο Εμφφλιοσ ςτοιχειϊνει τθ μνιμθ μασ. Ο Εμφφλιοσ και οι παραςτάςεισ του 
κατακλφηουν τισ αφθγιςεισ και βάηουν φωτιά ςτα ιςτοριογραφικά υλικά τουσ, που 
ειςβάλλουν ωσ ολοηώντανοσ οργανιςμόσ ςτθν εποχι μασ και μασ κάνουν να 
ξαναςκεφτοφμε όχι μόνο το ιςτορικό παρελκόν, αλλά και (κυρίωσ αυτό) το άμεςο 
παρόν μασ [...]. Μιςόν αιϊνα μετά τθ λιξθ του, οι νεότεροι ςυγγραφείσ κα 
αρχίςουν να αντιμετωπίηουν τον Εμφφλιο όχι ωσ ηεςτό και ξζχειλο αίμα, αλλά ωσ 
τετελεςμζνθ Ιςτορία, ανακινϊντασ μονόδρομα φωτιςμζνεσ ι και εντελϊσ 
αποςιωπθμζνεσ όψεισ του: όψεισ που κα αναδείξουν τθ διπλι ιςτορικι του αλικεια 
αλλά και κα μιλιςουν εμμζςωσ πλθν ςαφϊσ για προβλιματα του παρόντοσ». 

Θα μποροφςαμε λοιπόν να ιςχυριςτοφμε ότι αυτό που δεν μπόρεςε να «επι-
κοινωνιςει» θ ακαδθμαϊκι ιςτοριογραφία, το γνωςτοποίθςε ςτο ευρφ κοινό τθ 
λογοτεχνία μζςα από ιςτορικά ι ψευδοϊςτορικά μυκιςτοριματα. Ζτςι, Οι δθμόςιεσ 
χριςεισ τθσ ιςτορίασ, οι ιςτορικζσ αναπαραςτάςεισ υποκακιςτοφν το ρόλο τθσ 
ιςτορίασ ωσ εκλαϊκευμζνθσ επιςτιμθσ: δίνουν τισ διαφορετικζσ οπτικζσ και 
ερμθνείεσ των ιςτορικϊν γεγονότων προκαλϊντασ ςυχνά ςειςμοφσ ςτθν κοινι 
γνϊμθ, και ςυνειςφζροντασ ςτουσ γνωςτοφσ «πολζμουσ τθσ ιςτορίασ». Από αυτι 
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 Βαγγζλθσ Χατηθβαςιλείου, «Ο Εμφφλιοσ ςτοιχειϊνει το μυκιςτόρθμα», ςτθν Ελευκεροτυπία, 

(Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010). Γράφει ο κριτικόσ: 

 «Κοιτάηω τα δφο καινοφργια μυκιςτοριματα τθσ Μάρωσ Δοφκα και του Μιςζλ Φάισ. Ενασ άγνωςτοσ 

μζχρι τϊρα Εμφφλιοσ (γεμάτοσ ςκοτεινά χάςματα και απρόςμενεσ ςυμμαχίεσ) ςτο μυκιςτόρθμα τθσ 

Δοφκα, που τιτλοφορείται «Το δίκιο είναι ηόρικο πολφ» και κινεί τα νιματά του ςτα Χανιά. 
Ενα δραματικό (το δραματικότερο ίςωσ) πρόςωπο του Εμφυλίου (ο γενικόσ γραμματζασ του ΚΚΕ, 
Νίκοσ Ηαχαριάδθσ) ςτο μυκιςτόρθμα του Φάισ, που ζχει τίτλο «Ρορφυρά γζλια» και ξεκινάει από τθν 
προεμφυλιακι Ακινα για να φτάςει μζχρι το μετεμφυλιακό ςτρατόπεδο προςφφγων του Μποφλκεσ 
ςτθ βόρεια Γιουγκοςλαβία. Τι κι αν οι δφο ςυγγραφείσ ανικουν ςε δφο εντελϊσ διαφορετικζσ γενιζσ 
και επινοοφν δφο εντελϊσ διαφορετικοφσ μυκιςτορθματικοφσ κόςμουσ; Τι κι αν τουσ χωρίηουν πολλά, 
τόςο ςτο επίπεδο τθσ τεχνικισ ι του φφουσ όςο και ςτο επίπεδο τθσ προςζγγιςθσ ι τθσ διάπλαςθσ 
των χαρακτιρων; Κα το πω άλλθ μία φορά: ο Εμφφλιοσ ςτοιχειϊνει τθ μνιμθ μασ και ςτοιχειϊνει 
πρωτίςτωσ τθ λογοτεχνικι και τθ μυκιςτορθματικι μασ μνιμθ. Μόνο μζςα ςτο 2009 είχαμε τον 
«Κολό βυκό» του Γιάννθ Ατηακά, τθν «Εβραία νφφθ» του Νίκου Δαββζτα, το «Σμικ» τθσ Βαςιλικισ 
Θλιοποφλου, τθν «Οδφςςεια των διδφμων» του Αλζξθ Ράρνθ, τθ «Μνιμθ τθσ πολαρόιντ» τθσ 
Μαρλζνασ Ρολιτοποφλου», το «...και ζτςι ζκλειςε ο κφκλοσ» του Νίκου Ρραςςά και τθν «Ρατρίδα 
από βαμβάκι» τθσ Ελενασ Χουηοφρθ. Διατρζχοντασ τθν πρϊτθ δεκαετία του 21ου αιϊνα προσ τα 
πίςω, κα βροφμε κι άλλα: τα «Διπλωμζνα φτερά» (2007) του Ατηακά και τθ «Λευκι πετςζτα ςτο 
ρινγκ» (2006) του Δαββζτα, αλλά και το «Bella Ciao» (2005) του Κανάςθ Σκρουμπζλου, το «Κίτρινο 
ρϊςικο κερί» (2001) του Κϊςτα Ακρίβου και το «Στο όνειρο πάντα θ Ρελοπόννθςο» (2001) του Κϊςτα 
Βοφλγαρθ (εννοείται ότι από τον κατάλογό μου παραλείπω ζργα που μπορεί να αναφζρονται ςε 
μικρότερθ ι ςε μεγαλφτερθ ζκταςθ ςτα εμφυλιακά πεπραγμζνα, αλλά δεν τα κεματοποιοφν 
κεντρικά)».  
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τθν άποψθ μποροφν να αξιοποιθκοφν ωσ δευτερογενείσ πθγζσ για να προκαλζςουν 
τθν κριτικι ςκζψθ του αναγνϊςτθ, του μακθτι ϊςτε να οδθγθκοφν ςε περαιτζρω 
αναηιτθςθ, διερεφνθςθ – αν μθ τι άλλο, να ςυηθτιςουν πάνω ςε αμφιλεγόμενα και 
ςυγκρουςιακά ιςτορικά γεγονότα κυρίωσ. 

Ο Άγγελοσ Ραλθκίδθσ17 εκκζτει το ςχετικό προβλθματιςμό για τθν μάλλον 
προβλθματικι ςχζςθ ιςτορίασ και λογοτεχνίασ επιςθμαίνοντασ το φόβο των 
ιςτορικϊν των παραδοςιακϊν ιςτορικϊν ςχολϊν να εντάξουν τα λογοτεχνικά 
κείμενα ςτα ιςτορικά ντοκουμζντα κεωρϊντασ επιςτθμονικά ανοίκειο ι 
τουλάχιςτον επικίνδυνο κάκε εγχείρθμα τεκμθρίωςθσ είτε τθσ ιςτοριογραφικισ 
αφιγθςθσ είτε τθσ ιςτορικισ ερμθνείασ ςε ςυνάρτθςθ με τθ λογοτεχνικι αφιγθςθ 
και τισ πλθροφορίεσ που περιζχει. Ππωσ επιςθμαίνει, ςτθν πραγματικότθτα δεν 
αποδζχονται τα λογοτεχνικά κείμενα ωσ ιςτορικζσ πθγζσ και δεν τα επεξεργάηονται 
ωσ τζτοιεσ. Αποκομίηουν ι καλφτερα απολαμβάνουν από αυτά τθν «ιςτορικι 
ατμόςφαιρα» και το «γενικό κλίμα» τθσ εποχισ που μελετοφν, ενϊ από τθν άλλθ 
πλευρά, οι κριτικοί τθσ Λογοτεχνίασ και ιδιαίτερα όςοι αςχολοφνται με τθν ιςτορία 
τθσ Λογοτεχνίασ διαμορφϊνουν μια πιο ςτενι ςχζςθ με το ιςτορικό πλαίςιο μζςα 
ςτο οποίο γεννιοφνται και αναπτφςςονται τα λογοτεχνικά ρεφματα ι οι δθμιουργοί 
και παράγονται τα ζργα. Ρροςπακοφν να ερμθνεφςουν τισ λογοτεχνικζσ τάςεισ που 
αναδφονται ςε ςυνάρτθςθ με τα πολιτικά ι ςτρατιωτικά γεγονότα και με τισ 
κοινωνικζσ και οικονομικζσ δομζσ τθσ περιόδου που μελετοφν. Ωςτόςο, τονίηει, 
«μολονότι δεν εμφανίηουν τθ φοβικι ςτάςθ που χαρακτθρίηει πολλοφσ ιςτορικοφσ, θ 
ζρευνα και θ ανάλυςι τουσ είναι μάλλον μονόπλευρθ: υποςτθλϊνουν τθ φιλολογικι 
κριτικι με ιςτορικι τεκμθρίωςθ χωρίσ να προςφζρουν λογοτεχνικά τεκμιρια ςτθν 
ιςτορικι ερμθνεία. Ζνασ ςοβαρόσ κίνδυνοσ που προκφπτει από αυτι τθ μονομζρεια 
είναι ότι ςυχνά κεωροφν ωσ περίπου αυτονόθτθ τθν επίδραςθ των μεγάλων 
ιςτορικϊν γεγονότων ςτθ λογοτεχνικι παραγωγι, γι’ αυτό και ολιςκαίνουν ςε 
αξιωματικζσ διατυπϊςεισ που δεν ζχουν κατ’ανάγκθ ερευνθτικι τεκμθρίωςθ».  

Και ςυνεχίηει: «Στο ελλθνικό ςχολείο και ειδικά ςτισ πρϊτεσ βακμίδεσ του 
πρζπει να ςυνυπολογιςτεί και μια ακόμθ διάςταςθ. Το μάκθμα τθσ Λςτορίασ 
υπθρετοφςε (ο παρελκοντικόσ χρόνοσ δεν είναι κατ’ ανάγκθ οριςτικόσ και 
αμετάκλθτοσ) ςκοποφσ φρονθματιςτικοφσ και ιδεολογικοφσ, όπωσ για παράδειγμα 
τθν καλλιζργεια εκνικοφ φρονιματοσ και τθν πρόςκτθςθ θκικϊν προτφπων. Οι 
ςκοποί αυτοί επιδιϊκονταν να επιτευχκοφν με τθν θρωικι αφιγθςθ του εκνικοφ 
ιςτορικοφ παρελκόντοσ και τθ ςυνακόλουκθ ςυναιςκθματικι μζκεξθ των μακθτϊν 
ςε αυτιν. Εδϊ θ εκνικι λογοτεχνία, ποίθςθ και πεηογραφία, επιςτρατευόταν για να 
διαδραματίςει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθ ςχολικι τάξθ, είτε επρόκειτο για το 
μάκθμα τθσ Λογοτεχνίασ είτε τθσ Λςτορίασ· ειδικότερα, να ςυγκινιςει, να αναδείξει 
το εκνικό μεγαλείο, να προβάλει θρωικά πρότυπα, να κακαγιάςει τον εκνικό εαυτό, 
να δαιμονοποιιςει τον εχκρό, να διαμορφϊςει ςτάςεισ και ςτερεότυπα». 

 

                                                           
17

 Άγγελοσ Ραλθκίδθσ, «Το λογοτεχνικό αφιγθμα ωσ ιςτορικι πθγι: ηθτιματα ερμθνείασ και 
διδακτικισ μεκοδολογίασ με αφορμι τθν «Λςτορία ενόσ αιχμαλϊτου» του Στρατι Δοφκα» ςτο: 
Ρανελλινια Ζνωςθ Φιλολόγων-Σφνδεςμοσ Φιλολόγων Λζςβου, Σεμινάριο 37 «Θ κζςθ τθσ 
Λογοτεχνίασ ςτθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ» (επιμ. Χ. Αργυροποφλου-Ρ. Σκορδάσ, Ελλθνοεκδοτικι, 
Ακινα 2010, ςς. 389-399. 
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 Δεν υπάρχει αμφιβολία πωσ τα ςχολικά εγχειρίδια Ιςτορίασ, ειδικά ςτισ 
τάξεισ του Δθμοτικοφ Σχολείου δεν είναι παρά αφθγθματικζσ καταςκευζσ με 
λογοτεχνίηοντα μορφολογικά χαρακτθριςτικά, ενϊ και ο δάςκαλοσ καλοφνταν να 
αφθγθκεί με γλαφυρότθτα και παραςτατικότθτα τισ περιπζτειεσ του ζκνουσ· 
προςωπικά κεωρϊ ότι υπάρχουν ακόμθ και αρετζσ ςε αυτιν τθν πρακτικι τθσ 
καλισ  αφιγθςθσ, τθρουμζνων των αναλογιϊν: μποροφν να τεκοφν ερωτιματα 
μζςα από μια ελκυςτικι και ιςορροπθμζνθ αφιγθςθ θ οποία κα μποροφςε να 
εξυπθρετεί το captatio benevolentiae του ακροατι-μακθτι: αρκεί να μθν μείνει 
εκεί, αλλά να χρθςιμοποιθκεί ωσ αφόρμθςθ για ερευνθτικά δουλειά.  Θυμίηω, 
ωςτόςο, τθν περίπτωςθ του εγχειριδίου ιςτορίασ τθσ εποφςθ: για να 
«αντιμετωπιςτεί» θ διαφορετικι προςζγγιςθ από άποψθ ιςτορικισ αφιγθςθσ / 
ρθτορικισ (θ οποία οφτωσ ι άλλωσ κεωροφνταν ελλιπισ και λίγθ ποςοτικά: το 
περίφθμο «ςυνωςτίηονται» – γιατί ερμθνευτικά δεν άλλαηε ουςιαςτικά θ 
προςζγγιςθ) μετακλικθκαν τα «Ματωμζνα Χϊματα» τθσ Διδϊσ Σωτθρίου για να 
εξιςορροπιςουν τθν ελλιπι δόςθ τραυματικϊν περιγραφϊν (δθλωτικό τθσ άγνοιασ 
εκείνων που το επζλεξαν από τον τίτλο, προφανϊσ). 

Μετά τθν τομι του ’89 ζχουμε επίςθσ επανζκδοςθ/αναπαραγωγι 
εμβλθματικϊν μυκιςτορθμάτων όπωσ το απολεςκζν για δεκαετίεσ μυκιςτόρθμα 
του Βαςίλι Γκρόςμαν «Ηωι και Ρεπρωμζνο» ι θ «Υπόκεςθ Τουλάγιεφ» του Βίκτορ 
Σερη - αλλά αυτό αποτελεί άλλο μεγάλο κεφάλαιο, τα οποία αποδομοφν το 
ςταλινικό φαινόμενο εκ των ζςω. Και δεν αγγίηω το κζμα τθσ ςτρατοπεδικισ 
λογοτεχνίασ18. 

  
Ο «Βίοσ του Ιςμαιλ Φερίκ Ραςά» και το «Θα υπογράφω Λουί», 

υποδειγματικζσ προςεγγίςεισ ςτιγμϊν του 19ου αιϊνα προκαλοφν δάςκαλο και 
μακθτι να ςκφψουν ςτισ νοοτροπίεσ, τα παιχνίδια τθσ μοίρασ, τα πάκθ και τα 
οράματα των πρωταγωνιςτϊν τουσ μζςα ςε ςυγκεκριμζνο ιςτορικό πλαίςιο. Θ 
προςζγγιςθ ιςτορίασ και λογοτεχνίασ ευκταίο κα ιταν να γίνεται από τον ίδιο 
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 Θ ςτρατοπεδικι λογοτεχνία απαρτίηεται από κείμενα που αναφζρονται ςτθν πραγματικότθτα των 
ςτρατοπζδων. Θ ιδιαιτερότθτά τουσ είναι ότι οι ςυγγραφείσ τουσ μοιράηονται ζνα κοινό βίωμα: τθν 
εμπειρία τθσ εκτόπιςθσ ςε ςτρατόπεδο. Με κεντρικό πυρινα τθν κοινι αυτι βιωματικι εμπειρία, θ 
ειςθγιτρια κυρία Βαρϊν – Βαςάρ, πραγματεφτθκε ζργα ςυγγραφζων, που γνϊριςαν τθν εκτόπιςθ, 
είτε ωσ Εβραίοι είτε ωσ πολιτικοί κρατοφμενοι ςτο ςτρατόπεδο του Μποφχενβαλτ. Θ πλειονότθτα 
των κειμζνων αυτϊν ςυνίςταται ςτισ μαρτυρίεσ ανδρϊν και γυναικϊν, που ςυνικωσ μετά από το 
πλιρωμα του χρόνου, κατόρκωςαν να κατακζςουν αυτό το ανείπωτο βίωμα. Λίγα, όμωσ, ζργα 
διαμορφϊνουν τθν κατθγορία τθσ πραγματικισ λογοτεχνίασ των ςτρατοπζδων. Οι ςυγγραφείσ τουσ 
προςεγγίηουν αλλιϊσ τθ μετατροπι τθσ τραυματικισ εμπειρίασ ςε γραφι. Ππωσ πολφ καίρια 
διατφπωςε θ κυρία Βαρϊν – Βαςάρ: «Θ εμπειρία τθσ εκτόπιςθσ τουσ ζκανε ςυγγραφείσ. Αν δεν είχαν 
εκτοπιςτεί, δεν ξζρουμε αν κα είχαν γράψει και τι. Ξζρουμε όμωσ πωσ το επιτακτικό εςωτερικό 
αίτθμα να γράψουν γι’ αυτιν τθν εμπειρία αποτζλεςε πυρινα ενόσ ςπουδαίου ζργου» (Βλ. Οντζτ 
Βαρϊν – Βαςάρ, «Μνιμθ και λόγοσ για τα ναηιςτικά ςτρατόπεδα ςτο ζργο του Ρρίμο Λζβι και του 
Χόρχε Σεμπροφν», ςτο Λόγοσ και Μνιμθ: Συηθτιςεισ για τον Λόγο ςτο Αιγινιτειο, Νευρολογικι 
Κλινικι Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Επιμζλεια: Κϊςτασ Ρόταγασ, Ιωάννθσ Ευδοκιμίδθσ, Εκδόςεισ 
Συνάψεισ, Ακινα, 2011, ςελ.183-205). Σ’ αυτιν τθν κατθγορία ανικουν τα ζργα των τεςςάρων 
ςυγγραφζων,  του Ρρίμο Λζβι, του Ηαν Αμερφ, του Χόρχε Σεμπροφν και του ομπζρ Αντζλμ. 
Ρρόκειται για μείηονα ζργα τθσ ςτρατοπεδικισ λογοτεχνίασ, τθσ ςχετικισ με τα ναηιςτικά ςτρατόπεδα 
του Β’ Ραγκοςμίου Ρολζμου και ειδικότερα ςε ό,τι αφορά ςτα ζργα των Λζβι και Αμερφ, τθσ 
εβραϊκισ μνιμθσ. Βλ. http://jewishmuseum.gr/gr/activities_dynamic/news/item/17.html και το 
άρκρο τθσ Λίηυσ Τςιριμϊκου ςτο Βιμα – Ιδζεσ (18-1-1998) με τίτλο: «Τεφρό τραγοφδι» με αναφορά 
ςτο ζργο του Ρρίμο Λζβι  ςτο: http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=95250  . 

http://jewishmuseum.gr/gr/activities_dynamic/news/item/17.html
http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=95250
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διδάςκοντα- ουτοπικζσ ςκζψεισ κατά τθν περίοδο των μετακινιςεων, των διπλϊν 
ανακζςεων και του ενταφιαςμοφ των ειδικοτιτων. Ρερικϊρια ωςτόςο ευζλικτων 
επιλογϊν υπάρχουν, κεωρϊ, ακόμθ και ςτο αςφυκτικό εξεταςιοκεντρικό πλαίςιο 
του ςφγχρονου δευτεροβάκμιου ελλθνικοφ ςχολείου. Θ καλλιζργεια κριτικισ 
ςκζψθσ, θ ανκρωπογνωςία (αυτογνωςία και ετερογνωςία), θ απόλαυςθ του 
κειμζνου, θ διατφπωςθ κριτικϊν ερωτθμάτων, θ διερευνθτικι διαδικαςία, θ 
γλωςςικι καλλιζργεια και ο ουςιαςτικόσ διάλογοσ ςυνιςτοφν αυτι τθν όςμωςθ 
ςτόχων των δυο αντικειμζνων ςτο ςχολείο.  

 
Σε κάποιο ςθμείο θ μυκιςτορθματικι περςόνα του Ανδρζα θγόπουλου 

ςθμειϊνει19: «Μετά τισ ιττεσ των επαναςτάςεων υπιρξε κάτι ςαν ςυμπζραςμα, αν 
και προχπιρχε ςαν αόριςτθ ιδζα: ότι θ ελευκερία και θ ςυγκρότθςθ των εκνικϊν 
κρατϊν κα προερχόταν από τθ διάλυςθ τριϊν αυτοκρατοριϊν, τθσ Οκωμανικισ, τθσ 
Αυςτροουγγρικισ και τθσ ωςικισ. Πχι για να γεμίςει-κυριολεκτικά ο κόςμοσ με 
ανίςχυρα κρατίδια, αλλά για να ςυγκροτιςουν όλα μαηί μια δικι τουσ ελεφκερθ 
ομοςπονδία, μιαν ευρωπαϊκι ομοςπονδία δθμοκρατιϊν. Αν το εκνικό δεν 
ενταςςόταν ςε ζνα ευρφτερο μωςαϊκό κα κατζλθγε ςφντομα αργόςτροφο και 
τυραννικό». 

 
Κλείνω με τον διάςθμο πρόλογο του Κάρολου Ντίκενσ για τθν «Λςτορία δφο 

Ρόλεων» (1859), όπου ςυγκρίνει τθν εποχι του και το Λονδίνο με τα χρόνια τθσ 
Γαλλικισ Επανάςταςθσ και το Ραρίςι και τον οποίο κεωρϊ επίκαιρο όςο ποτζ: 

 
«Θταν οι καλφτερεσ μζρεσ, ιταν οι χειρότερεσ μζρεσ, ιταν τα χρόνια τθσ 

ςοφίασ, ιταν τα χρόνια τθσ άγνοιασ, ιταν θ εποχι τθσ πίςτθσ, ιταν θ εποχι τθσ 
ολιγοπιςτίασ, θ εποχι του Φωτόσ και θ εποχι του Σκότουσ, ιταν θ άνοιξθ τθσ 
ελπίδασ και ιταν ο χειμϊνασ τθσ απελπιςίασ, είχαμε μπροσ μασ τα πάντα, είχαμε 
μπροσ μασ το τίποτε, πθγαίναμε όλοι ςτον Ραράδειςο, πθγαίναμε όλοι ςτο αντίκετό 
του».  

Ππωσ ςθμειϊνει ο Λουί, «Ωσ τα ςιμερα, το αίνιγμα τθσ ιςτορίασ κα με 
κατείχε με τθν εξουςία δρόγθσ»20. Το αίνιγμα τθσ ιςτορίασ μασ κατζχει με τθν 
εξουςία τθσ δρόγθσ. 

                                                                Σασ ευχαριςτϊ 
 
Καλαμάτα, 17  Οκτωβρίου 2014 

                                                           
19

 ζα Γαλανάκθ, Κα υπογράφω Λουί (ό.π.), ς. 119. 
20

 (βλ. υποςθμ. 1). 


