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kΙ' Ζυρ6ννα Ζατ6χη γενvηθηκε τo 195 1

αιo Σοx6 τηζ Θεσσαλovfκηs. Ε.κεf, σ[ov
Kιvηματoγρdφo τoυ πατ6ρα τηξ βλ6πει
εκατovιdδεg ταινfεξ Kαι Θεμελιιδνει μια
6vιovη οxdoη με τo οιvεμd. Tελειc6vovrαg
τo γυμvdσιo τo 1969 φει5γει απ6 τo Σox6
Kαι για τ6οoερα 1ρ6vια περιπλαvιdται
αιo εξωτερικ6. To L973 φθιivει με τo
τρdvo σrηv AΘηvα, dγvωαιη μεταξf
αγvι6αιcοv. Tρfα xρ6vια αργ6τερα και ωq
τo 1979 oπo6δαoε θdατρo και εργdαιηκε
ωg ηθoπoι6q καθι6ζ Kαι αιo ραδι6φωvo.
Tα εγκατιiλειψε 6μ'q γρηγoρα αφo6
καταλαβαfvει 6τι η πραγματικη τηξ
κλioη ηταv και εfvαι τo γρdψιμo, σto
oπofo αφoοιι6vεται, ζιiιταq μεταξι5 Ελλd-
δαξ, Γαλλfαg και Πoρτoγαλfαq.

To 1984 ξdφvιαοε Kαι ε\τυΠωοfαoε τo αvαγvωαrικ6 κoιv6 με τα 9
διηγηματα τξS "Περαινηe αρραβωνιαaτικιdgo. Διηγηματα ηταv και τo δε{-
τερo βιβλio τηC, <Στην ερrμιιd με yriρι, τo 1986. ,Eκτoτε οε επτdxρovoυq
κfκλoυg μdg πρoοφ6ρειτα πoλυo6λιδα "μαγικd" μυθιοτoρηματd τηs,
τα oπoiα 6xoυv διαμoρφriοει dvα ελκυαιικ6 "Ζατ6\ειo o{μπαv".

Eργoγραφfα
o H Περoινη αρραβωνιαατικιd (εwdα διηγηματα), Σιγαρdτα 1984,

Kααrαvιι6τηs 1994
o Στην ερr17ιιιi με γιiρι (τριdvια 6vα διηγηματα), Σιγαρ6τα 1986,

Kααrαvιι6τηs 1994
o Και με τo φωζ τoυ λιjκoυ εnαν6ρyoνταe (μυθιαι6ρημo οε δ6κα ιαιoρfεg),

Kαcrιαvιι6τηs 1993
O o θdyατoq (ρθε τελευτα[oq (γνΘιαι6ρημα), Kααιαvιιδτηs 20Ο1. Εfvαι

τo πριiτo βιβλio τηs τριλoγtαc, Mε τo παριiξενo 6νoμα Pαμιiνθιg Ερiβoυq
o o δικ6q τηe αiραq (νoυβ6λα), Ιαv6q 2Ο05
ο oι μαγικεq βiργεq του αδελψoιi μου - Ξυλoγλυπτικη τoυ Xρηoτoυ Καρακ6λη,

Kαιrιαvιι6τηs 2006
ο Συγγραφικεq εμμoνie, Συλλoγικη 6κδoση, Kαοταvιc6τηs 2007
ο To nιiθoe yιλιdδεq ΨoPiq, (μυΘιαι6ρημα ), Kααιαvιι6τηs 2009. Efvαι τo

δεrjτερo βιβλfo τηs τριλoγtαc, Mε το παρdξενο 6νoμα Pαμdνθιq Ερ{βoυq



Διακρioειg
Ι994 Tιμηθηκε με τo κρατικ6 βραβεio μυθιαιoρηματoq για τo μυΘι-

αr6ρημιi τηs Και με τo φωζ τoυ λιjκoυ επαν6ρyoνται' τo oπofo αvtι-
πρooc6πευσε τηv fδια xρovιd τηv Ελλdδα Yια τo Eυρωπαικ6 βρo-
βεfo Λoγoτεxvfαq AΡΙΣTΕΙ oΙ{.

2002 TιμηΘηκε επioηS με τo κρατικ6 βραβεfo μυθιαroρηματog για τo
μυΘιαι6ρημd τηs o θιiνατoq ηρθε τελευτα[οg, πρc6τo μ6ρoq τηζ τρι-
λoγfαq Mε τo nαριiξενo 6νoμα Pαμιiνθιq Ερiβoυe .

* To μυθιαr6ρημιi τηc, Και με τ0 φωζ τoυ λιjκoυ επανiρyoνται ΙlεΙαφρdιruη-
κε σtα Γερμαvικd, oλλαvδικd, Λιθoυαvικd, Ιταλικd, Γαλλικd.

* Διηγ4ματd τηs dxoυv μεταφρασrεf και δημooιευθεf οε αvθoλoγ(εq και
λoγoτεxvικd περιoδικd αια Αγγλικd, Γαλλικd, Γερμαvικd και Ιταλικd.

H Ζυp&ννα Ζατ€λη για τη ζω4 και τo 6pγo τηs

κυριoλεξiα, αφοd o πατd-
ραζ μoυ εfxε οιvεμd αrηv
αγoρd, απ6 τo Ι952 ωζ τα
μdoα Tηq δεκαετfαζ τoυ
l960. Mnoριδ δηλαδη να
πω dφoβα 6τι τα παιδικd
μoυ xρ6vια μoιρdσtηκαvεξfooυ αvdμεοα στov
καθαρ6 αdρα τoυ βoυvof
και σε εκεfvη τη οκoτειvη
"θαυματoυργ4, αfθoυoα,
6πoυ παρακoλoυθorjοα με
κατdvυξη 6λα τα dργα τηs
εΠoxηξ.,ooα μαq φdρvαvε
τoυλdxιαιov".

o "Tα παιδικd μoυ xρ6vια τα π6ραοα κdτω απ6 ι{vα μεγdλo βoυvd -
αrα μdτια μoυ τ6τε πoλιj μεγdλo, τo δικ6 μoυ "Mαγικ6 Boυvd" - , οε μιαεπαρxfα καμιd πενηvιαριd xιλι6μετρα dξω απ6 τη Θεoοαλovfκη,
βoρειoαvατoλικξ με τo 6voμα Σox6q. oικoκυρd η μdvα μoυ, dμπoρoq
o πατdρα! μou. To τoπfo ηταv αγρoτικ6, γεwαι6δωρo, θυμdμαι αιιq
fδιεg αvαλoγfε-q- αvθρ6Πoυξ και ζct''α, oπfτια Kαι xωριiφ.ια,. πoλλιig
κααιανι6q, πoλλ6.q. καρυδιιjq, 

- 
πoλλd καπvoxcδΡαΨα, πoλλ69 μπ6ρε9,

πoλλ6q lΞρ.q. Αλλd Kαι πoλλ69 κιvηματoγραφiκ6q ιαιoρfεξ, σrηv

H Zυριiννα Zατiλη με τoν αδελφ6 τηζ και τον nατiρα
τηζ στoν κινηl'ατογριiφoυ τoυ πατiρα τηc - Σοy6e 1954'
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Mε τoυq γονε[g και τα μεγαλιjτερα αδiλ-
τρια τηζ, Χρηoτο και Σoψiα, Σοy6q 1962

o ",FΙταv μια μεγdλη ευxαρfoτηοη,
μια ηδov4 ,o γρdφω, πoυ otiτε 4ξερααπ6 noιj dρxεται Kαι πoιj με πdει.
Kdπιοq σαv τα πoυλιd πoυ κελαηδo6ν
αrα δdιτρα. To συγγραφιλfκι ιiρxιοα
vα τo φαvιdζoμαι Y{ρω σtα εfκooι
πιjιτε βoU, μετd τηv πρι6τη μεταvd-
crιευ<lη μoυ'σrηv αλλoδαπη, αλλd και
πιiλι δειλd, με κdποιo φ6βo 4 oμηxo-
viα, κι αφorj εixα γεμfοει oυκ oλfγα
τεφτdρια με ιαιoρfεq Kαι διdφoρα, πoυ
δεv 6δειxvα σε καν6vαv. ,oλoι oι φfλoι
μoυ τ6τε μυρfζovιαv 6τι με κdτι Kατα-
γivoμαι, κdτι γρdφω - με λ6γαv ''μ,ρ-
μ4γκι'' -, αλλιi τι και π169 κανεig δεv
4ξ.ρ,. FΙ μuαιικoπιiΘειd μoυ ηταv oxε-
δ6v παρoιμιr6δηs. Kι 6ταv πια dρxιoα
vα τo παiρvω απ6φαοη 6τι αυτ6q εfvαι

o δρ6μoq μoυ, για κdπoιoν λdγo δεν
ηΘελα vα βγdλω βιβλfo Πριv τα τριdvια

^-1 
,,,, , a ll 2 Ι 11/τρiα μoυ. 

,oπερ και oυv6βη.ΑΠ6 μικρη αιo ''αμdPτΙIlΙσ'', αλλd σrηv
αγoρd αφoιi μετιiλαβα τηv πρc6τη ωριμ6τητα,.

"Aπ6 μιKρη εfxα μια ατεvη oxdoη με τηv ''κρυμμιivη (ωη'' τoυ
6πvoυ. Απ6 dvαιικτo, μα και x<iρη σε μια υπερηλικη γιαγιd μoυ η στηv
fδια τη μdνα μo9 - κυρfωq 6ταv γdραoε κι αυτη -, πδυ oυxνd με ρωτoi-
σαv τι 6vειρα εfδα τη vιjyια πoυ πdραοε. Tα dκoυγαv oαv vα ταδιdβα-
ζαv, οx^oλfαζαv κ-dτι η και τfπoτα, πdvrωξ μoυ κληρoδ6τησαv αυτητη
ουμπιiθεια η τo δ6oq για τα 6vειρα. ,o,τι κι αv γfνει, 6λεγα - και τo λdω
ακ6μα -, εY6 τo βριiδυ Θα ovειρευτc6, θα ',φ,jγ'''. Εfvαι για μ6να η ΙΙιo
oικεfα,:Ι γιo πρooφιληs terra incognita. Πoλλdq Ψoρ€q, dταv dρxoμαι
οε αδιdξoδα, κυρfωs αvαφoρικd με τo γρdψιμo, dxω τηv αfoΘηδη πιοs
θα βoηθηθι6 - dμμεoα βdβαια, υΠαιvιKτικd - αn6 κdπoιo 6vειβo. Kαι
οπαviωq διαψε6δoμαι. Eπωφελoι5μαι απ6 τoυs ''τρ6πoυq'' τoυ ovεiρoυ,
6πωq επωφελεfται καvεfq απd ιjvαv καλ6 δdoκαλo πoυ διαπρdπει cΓrηv
αφdvεια. Eδc6 πoυ τα λdμε, εfvαι η Πιo αvαφαfρετη ταυτ6τητd μαs".

Tο κεtμενο ε[ναι απ6 αυνομιλtα, τηe Zυριiνναq Zατtλη με την
Ευγενiα Φακ{νoυ. Δrμooιειlθη1ζε oτo ΒHMΑgαzino - τ.202, 9/s/2004

"Tα επτd xρ6y}α εfvαι για μ€vα ιδαvικ6 διdαrημα. To πρ6βλημα δεv
εiναι τo υλικ6 αλλd η oιivΘεοη τoυ. H ενoρxησrρωση εv6ξ πλoι5ioυ. FΙ
επταετfα δεv εfvαι oι5τε μικρ6 διdαrημα ι6crrε vα ιiγxoμαι, o6τε πoλlj
μεγdλo ι6αιε vα vtα\τε6ω τo υλικ6 μoυ. To πρdγμα πρι1πει μ6oα μoυ vα
παλιcδoει, vα μετoυoιωθεf. Mπoρεf καvεig 6μ,q vα τo δεi κι αλλιr6q.
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μεγαλr6vω κιiΘε επτd xρ6νια. Kιiθoμαι σε μια καρdκλα και oηκc6-
voμαι επτd xρ6vια μεγαλιiτερη. Εivαι ωραfo και μελαγxoλικ6 μαζi. oι
ελαφfvεg γεwoσv κ<iθε-επτd xρ6vια. Kαι πρdπει, λΞvε, για vα γεwηοoυv,
να φdvε πρι6τα dvα φfδι. 

,HΘελα 
βdβαια vα τελειι6σω, Πια. Nα λυτρωΘι6

Kαι vα oρφαv6ψω. Γιατf πdιτα, 6ταv τελειc6vω dvα βιβλfo, vιιδΘω oρφα-
v4'.

αnd oυιtiιlτευ€η aτο Mαντ6λη Πιμnλη, .TΑ NΕΑ, ,18/6/2009

"To vα γρdφω εfvαι η μofρα μoυ, κdτι Πoυ με διιiλεξε Kαι τo διdλεξα,
με φτιdxvει και τo φτιdxvω, πoυ Χωρfs αυτ6 δεv υφiαεαμαι, αλλd μη μoυ
(ητηοετε vα Πω τov oρισμ6 τoυ... To να αΠoΠειραθιδ, λoιπ6v, vα γρ.iψ,
γιg τo γρdψιμo μdoα αn6 ιοτoρfεq -xωρfq δηλαδη vα κdνω δoκfμιo η
μελdτη-, κdτι αιιγμdq με γovdτιoε, με dφερε &α προeυρα τηq απ6γvω-
oηs. Mα ηταv κι αυτ6 μdρoq τoυ Παιxvιδιoιj - αυτ6 Kl αv ηταv δηλαδη".

απιi oυνξντευ€η oτο Γιτjργο Καρoυζιiκη, Βιβλιoθηκη, Παραoκευη 10 /7/2009

..Δεv θ6λω vα πεΘdvω 6xovrαq λιioει 6λα τα μυαrηρια τoυ βioυ. Απε-
vαvιfαq, θα επιθυμoιjoα vδ πdρω κdτι τιq μαζi μoυ, ξ τdλoq λd*,,,o
9Ψ4oω^πfoω μoυ αυτ6 πoυ λdvε, μια αιjρα μυαrηρfoυ. Kαι μdλλov dτoι
Θα ουμβεi".

αnd oυνiντευξη στην συγ1/ρατρ{α και κριτικd Ελ6νη Γκtκα

Tι γριiφoυv για τηZυρd,ννα Zατ€λη και τo 6ργo τηξ
FΙ ZυριiwαΖατ€λη, με τα τρfα τηs βιβλfα ουvιαrd μια περfπτωση αvαvιfω-

σηξ Πoυ ευτυxc6q δεv dxει τfπoτα τo λελoγιoμ6vo. To ουvαρπααrικ6 με αυτη
τηv πεζoγραφiα εfvαι 6τι δεv αvαγvωρfζει πρoδρdμoυq αιη vr6πια φιλoλoγfα.
Kατιi ι{vα τρ6πo dπεoε απ6 τoν oυραv6. oι αφηγησειq τηξ για αλλ6κoτεq ισto-
ρfεg με μoσXαρoκεφαλ6g, με κoμμivα δdγrυλα, με βελ6vεq και τα παρ6μoια
δεv παραπdμπoυv οε κdτι αvαγvωρiσιμo. o αvαγvιiαιηs φτdvει μdxριoημεf-
oυ vα αvαρωτηθεf αv η iδια τo θdληoε vα γρdψει
dτoι η αv 6γιvε απ6 μ6vο τoυ. Απoρfα πoυ, 6πωζ
ξdρoυμε, εfvαι αψευδηq μdρτυΡαq πρωτoτυπiαq
ατα ζητηματα τoυ ι5φoυq. [...]

Δεv εfvαι λoιπdv παρdδoξo 6τι η αρxικη διη-
γηματoγραφfα τηv ι6θηoε πρoT6vroξ τoυ 1ρ6νoυ
ατηv oγκc6δη μυθιαεoριoγραφfα. Επιμdvowαq η
fδια vα ξεκαθαρ(ζει λoγαριαoμoι5g με oπαoμoι5q
τηξ ζ,4q Πoυ δε γfvovιαι πdvτα καταvoητof,
πfαrεψε 6τι μπoρoιjoε vα εμφαvfoει αυτη τηv
dvδoΘεv φρικiαoη oε 6λεq τηζ τιq διαοτdoειq.



Σωαιd την κατηγ6ρηoαv για μαγικ6 ρεαλιoμ6 και κdπoια (ηλ6φθoνη ματια
rΙρoq τηv voτιoαμερικdvικη λoγoτεμiα. oι εκλεκτικdg oυγγdvειεg υπdρXoυγ.

M6,o ,,b, 
'o 

fδια τλ κε(μενα dλλα μoλoγdνε. Bαλκdvια ιjπαρξη με μπερδεμ6-
νo αfμα, η συγγραφdαq τηs Περoιvηs αρραβωvιααrικιdg δεν διακατdxεται απ6

την ανdγκη.ou ,ζ,'.oμδ.i. oι ιαιoρfεg τηs 6xo^υν dvαv παΘoλoγικ6 λυριoμ6,

oλλd δ,, κλτdxoυν *α,d,o εθιμικ6 πλoιjτo πoυ θα μπoρoι1οε vα ξιπdoει. [...]

Κωοτηc Π αnαγιτJρηg, Συγγραψiαq, Δοκιμιογριiφοq

FΙ Zυρdw α Ζατ6}τη εivαι κdτoικog λεωφoρεioυ. Tαξιδεljει oδικι6ζ Kαι

μαζειiει απ6 τo παρd6υρo εικ6vεg.,.Tηs αρdoει o Kιvηματoγρdφoq καl εivαι

oυγ^dτoικoq τηq λεrπoμdρειαq. Γvωρ(ζει αγvι6αroυq 
^και 

περιφdρει τo dρωμd

.ηi -o,s δρ6μoυq τηq Π6ληq. kΙ Ζνρdννα Ζατ_€}tη δεv φoρdει ρoλ6ι Kαι τα

μou.α .ηq μo.αζoυv με φυoικ6 φαιv6μεvο...,oπωq και τα μdτια τηs dλλω-

αrε. Mιλιiιταq μαζ( τηs εfvαι σαv vα κατεβαivειζ σε κατακ6μβεq πoυ μυρf-

ζoυv ειδικd λιβ&νια και Θυμζoυv εικ6νεq ovεiρωv. Kαπviζει και εivαι σα vα

βρεθηκαμu μλqι πdνω σ, 6vα οιiwεφo. FΙ Zυρdwα Ζατ€\η εfvαι πoλλdq

ψuxεi μ"qι "o, 
αποφdoιoαv vα (ηοoυv oε dvα μικρd δωμdτιo αιηv Kαιoα-

ρ,o,η...τωρα 6μωq μετακ6μιoε οε 6vα δωμdτιo αιoυ Mακρυγιdwη... H ζω4
τηs Zυρdwαg Zατdλη εivαι μια μετακ6μιoη,...

Θανιiαηe Λdλαq, Εψψερ[δα "To ΒHMA, , 1'4/5/1995

Στα oημειωματdρια τηζ εΠoxηq dxω γρdψει μετd τηv αvd-

ΥVωση "'ηe -Πiρo,νηe αρραβωνιαmιιcιdg,.. H Zυρdwα Zατdλη εivαι
oυγγραφdαq περ(εργη ωq τιq φτdρνεq, με <φoυ\τωτη, φαvrασiα,
.*ouξ,o oρρoβ,vidoει τηv ηρωiδα τηq με dναν γdτo πoυ xdθη-
κε πρ6ωρι vα ερωτευθε( τov ετερoΘαλη αδελφ6 τηs παρ^dνoμα,

vα κλdβiι πακdτα τoιγdρα, 6πω9 θα ιiκανε κdθε μαvιcilδηc του

*o.,,o'j, vα αιιfκει δiπλα αιηv Περοεφ6vη και Vα κριfμεται απ6

τα xεiλη τηq, vα δει αν θα βγει αληθιvη η διiναμη τηζ Περσε-

φ6vηs vα μαvιε6ει τα μελλoιiμεvα,
Θανιioηe Λdλαq, ΒΙΙMA, 1415195

Kdπoυ εκεf αrηv Kαιοαριανη, o, 6να πρoοφυγικ6 τριdρι
αιo βdθoS }rιαg αυληs, μια γυvαfκα πoυ.δεν φoρdει πoτd

λευκd, ωραiα και γεμdτη μυαιηριo, dxει φτιdξει 6να περιβdλ-

λoν τρoπικ6 με uψυxικd αιτικεiμεvα> Πoυ δεv αφηvoυv fxvog

λευκoιj τoixδυ. Χdρτιvα λoυλofδια, φωτoγραφiε-g, φτερd
παγovιιilv, εodρπεg, μdoκεq, βεvιdλιεg, κλειδιd, γυαλιd ηλ(oυ,

μυριoτικd, μΠoυκαλdκια, nεταλo6δεg, xdvτρεg, στραq,
p.βrι"... Εκεi oxυρωμdvη, τελεfωοε μ6λι9 dvα oγκcδδεg μυθι-
αι6ρημα, πoυ θα κυκλοφoρηoει απιi τov nKααιανιcδτη, με τov

τ0 τρωζ του λiκου επανiρyoνται".
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τiτλo oΚαι με



[...] oλα αυτd τα xρ6vια, oυvoλικd επτd, ταξιvoμo6σε και oυvdθετε μια
παλιd τηq ιδiα πoυ εfxε τιq ρfζεq τηq σε εμπειρiεq ΠρoσωΠικdq. Δημιoιjργη-
σε xαραKτηρεq πoυ κιvoιjvrαι αvdμεoα σro φωq και σto oκoτdδι και πoρειi-
ovtαι απ6 τo dvαιικτo ωζ Tηv επfγvωoη, φoρτωμdvoι με πλo6oια ουναιoθη-
ματα, τα oπoiα εκφρdζovrαι μιioα απ6 μια ελλειπτικη γραφη. Toυq ιioπειρε
οε δdκα ιαroρiεq πoυ τoπoΘετodvrαι αrα τdλη τoυ Περασμdνoυ αιc6vα και
μπλι1κoιται μεταξιi τoυq, με φ6vro dvα κατd τo μdλλov η ητrov αγρoτικ6 -

καθ6λoυ 6μ,q nγραφικ6"περιβdλλov. Kαι ιiκαvε μια τoιΧoγραφfα πιivω αro
xρ6vo, 6πoυ κιvητηρια διiναμη ε(vαι η μαγικη πλευριi τηζ ζωηq.

Mικiλα XαρτoυλιiρrJ , *TΑ NΕ,Α, , 25/5/1993

Λdγεται πωξ rl Ζεyραζ6ντ' επf τo ελληvικ6τερov Xαλιμd, διη-
γεiτo γoητευτικdq και παρdδoξεg ιαrορfεq για vα γλιτc6oει τη
ζωη τηs. Kατ, αyιισιoιxfαv, διαπλdovιαq τιq επτακ6oιε9 τ6oεq
oελfδεq τoυ δειiτερoυ μυΘιαιoρηματoq τηs Ζ. Ζατ€λη o θιiνατοq'

ψθε τελευτα[οq εtyαμε τηv εvιιiπωοη 6τι η oυγγραφdσζ, Oξ .iλλη
Ζεyραζ6w, αφηγεfται τιq ισ[oρiεg τηs για vα διαοι6oει απ6 τov
πι1λεκυ εvdq υπερεθvικoιj πλιiον xαλiφη 6xι τηv κεφαλη τηs,
αλλd τη uμικρd, και uαοθεvη, μητρικ4.ηs γλι6oοα. To γλωοoι-
κ6 ιiφoq τo οπoio πρooδευτικd καλλιdργησε ηΖ, Ζατ€λη δdvει
καθαρευoυoιdvικεq με δημι6δειq εκφρdoεlq και απoκτd ρυθμ6 μdoα απ6 τoυg
πλ6oν απρ6oμεvoυq λεκτικo{g oυvδυαομo6q. [...]

o κ6oμoq τηs Zατdλη εivαι ιiναq δειoιδαfμωv κ6oμo9, εμπoτιoμiνog απ6
τo υΠερφυoικ6 αιoιxεiο, αv και υπoxωρofv αιoθητd oι voτιoαμερικαvικιiq
επιδρdoειq τoυ λεγoμdvoυ μαγικof ρεαλιoμoι5. 

,Εvαg κ6oμo9 6που Πρωτo-
αιατoιjv τα παιδιd και μετd dρxovιαι oι oημαδεμι1νoι, κoψαxεiληδεq και επι-
ληπτικoi, με τα ζ16α, ακ6μη και τα φυτd, vα εμπλιiκovtαι οε foη μofρα, ιδfωq
6οα κoυβαλofv, κατd τιq λαTκdg πρoληψειS, βεταφυoικ6 φoρτfo. Mυθιοτo-
ρηματικd o{μπαv χωρ(q 4ρ,.q με διακριτη υπ6αιαση και ψυxoo$vΘεoη,
μdλλov εμβληματικd πρ6oωΠα Kαι ωq αρxdτυΠα τηq αvθρι6πιvηq συμΠερι-
Ψoρdq, πoυ κdπoτε Πρoσoμoιdζoυv αvαμεταξd τoυq, με oριoμdvα γvωρfoμα-
τα vα επανιiρxovrαι, 6πωq εΠαvεμφαvfζovιαι αιo μυθιαι6ρημo η απ6 μυθι-
αι6ρημα oε μυθια16ρημo τα fδια ov6ματα, αποδιδ6μεvα σε δfδυμεq υπdρ-
ξειg, πληοιdαιερηs η και μακριv6τερηq συγγdvειαq. Αγρofκoι και μov6xvo-
τoι, xειρι6vαKτεξ και τυxοδιc6κτεq, Kαι εv μdoω αυτι6ν γυvαfκεg πoυ επιμιi-
voυv vα oυvιηρodv τη θλfψη τoυq Kαι vα τρoφoδoτodv τη μελαγxολfα τoυg.
Kυρiωg θdμα o Θdvατoq, ποτι1 φυoιoλoγικ69, κατd καv6vα απρ6oμεvoq και
σε συγκυρfεq εξαιρετικod 1αρακτηρα, ωξ επf τo πλε(αιov απ6ρρoια μιαg
dγριαg φljοηS, οxεδ6v εκδικητικ4q. o θdvατoq, dvα xdομα αιo xρ6vol ptσ
αoυvdxεια, Πoυ τρoμdζει μεν Tov αφηγητη,Χωρiq 6μ,s vα τov ωθεf oε αιo-
xααιικη εμβdθυvoη.

Mιiρη Θεοδoαοnoiλου, To ΒΙΙMΑ , 3/3/2002
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Φ

uKαι για vα τo ομoλoγηoω απερfφρασtα, εfμαι παραδoμd-
vη dvευ 6ρωv σrη γoητεiα που αoκoιiv επdvω μoυ αυτdg oι βdρ.
γεq. Σαv vα με dγγιξε η κdθε μiα ξεxωριαιd και vα με γητεψε
για udιτα. To (διo θα dλεγα ακ6μα κι αv o εμΠvευσtηs τoυs, o
δημιoυργ6q τoυq, δεv μoυ ηταv oι1τε dβδoμoq ξdδελφoq, δεv

γvιiριζα καν τo 6voμd τoυ, η ηταv κdπoιoq ΙΙoυ ,εfxε πρo πoλ-
λoιi εκλεfψει απ6 τo γvωαι6 μαq κ6oμo, ε(τε ωg φυoικη ow6-
τητα - μαζf με τη μαγικη τoυ β6ργα - ωq oπdvιo εfδoq. Αλλd
ακ6μη καλιiτερα πoυ εivαι o αδελφ6q μoυ,.

απ6 το οπιoθ6ψυλλo τoυ βιβλtου -oι μαψκεe βiρlεζτ0υ αδελφoιj μου,

Eπτd xρ6vια μετd τo πρc6τo βιβλio τηs τριλoγtαc, .Mε τo παρdξενo dνoμα
Pαμιiνθιq Ε'ρiβουe, Kαι τo βιβλfo oo θdνατoe ψθε τελευταtοgo η συγγραΨdαq
Ζυρ6wα Ζατ€\η, επανdρxεται για vα μαq δrioει τo αvιfθετo - αlτfδoτ6 τoυ
σro καιvoι5ργιo τηs μυθιοτ6ρημo oTo ndθoζ yιλιιiδεq ψoρ!q". Mdοα απ6 τη
δεκατριdxρovη λειiκα,τη μικρη μεο(τρα, ρfxvει γ6φυρα αro εδc6 και αιo επι1-
κειvα και αvασtαfvει για μια vιiμα Πρωτoxρovιdq, δηλαδη για πdvια, εφ6-
oov dγιvαv 4ρ,.q πια-6λoυζ τoυg dοωτoυq, 6λoυq τoυg doαρκoυq, 6λoυq τoυg
πεθαμdvoυq

t...] Kαι o, αυτ6 τo μυθιαι6ρημα 6λα εivαι εδc6: o αλλ6κo-
τog Θdvατoζ και τo αvoμoλ6γητo πdθog, τo αvιfθετ6 τoυ. To
βdoαvo Kαι τo βdλοαμo τηq γραφηg. H Λειjκα και τo δ(δυμo
αvrfθετ6 τηq, η Ζ4Lη η Ωραιoζ4λη. FΙ ζω4 η ζιioα που ε(ναι
oαv μαιiρo ρ6δο και Παραμιjθι και η σΠαρταρισrη γραφη, τα
oημαδdκια τηq φωτιdg, τα αvdποδα γρdμματα πρc6τα αιo (διo
τo oιiμα. FΙ τελετoυργιKη διαδικαοfα τηζ γραφηq, κι εκεfvα
πoυ υπερβατικd καταλιjει: o ΧωρoΧρ6voq. o τ6πo9 πoυ 6πoυ
Kι αv πdμε μαq ακoλoυΘεi, κι o xρ6voq Πoυ ζωvιαvεσει και

τoυξ vεκρofg, επιτρι1πoιταq αιo μdλλoν vα φαvερ<6vεται Kαι σto παρελΘ6v
vα εΠισtρdφει απoκαλJπτovιαs μυαrικd πoυ διακριτικd θα κdvει αιvιγματι-
κη ιαιoρiα τo συYγραφικ6 παρ6v τ{S Ζατ6λη. nNα ρουφηEoυμε με τιq γλι6ο-
σεq μαζ τηv dβυooo, τ(πoτα λιγ6τερo αΠ,τηv dβυooo!" Δι6τι η oυγγραφικη
επιδfωξη εfvαι αυτη, η ερωτικη επιδiωξη τηq Δdφvηs. Εvα μυΘιατ6ρημα που
εξιαιoρεi τo αivιγμα τηq ζωηξ και τηq γραφηζ, με μια γραφη εvιελι6q δαvιε-
λoπλεγμdvη.

Ε'λtνη Γκ{κα,Ε'ΘNoΣ, 1 8- 1 0-2009


