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Για τη μεγάλη οθόνη δεν υπάρχει ανοιχτότερος ορίζοντας απ’ αυτόν του road movie και γοητευτικότερη γραμμή φυγής από τις λεωφόρους που καταλήγουν στον Ειρηνικό. Αλλά καθώς η έννοια του ταξιδιού και η σχέση μας μαζί του αλλάζουν δραστικά στον 21ο αιώνα, το
σινεμά αναζητά την καινούργια μυστική διαδρομή που θα το οδηγήσει
ξανά ως τα πέρατα του κόσμου.

Ξεκίνησε από τις συζύγους των Ιαπώνων διπλωματών κατά τη
δεκαετία του 1970. Τώρα πλέον διαγιγνώσκεται επίσημα ως το
«σύνδρομο του Παρισιού» και αφορά κυρίως Ιάπωνες και Κινέζους τουρίστες οι οποίοι επισκέπτονται τη γαλλική πρωτεύουσα.
Διασχίζοντας τη μισή υφήλιο και περιμένοντας να βρεθούν μπροστά σε όσα τους έχουν περιγράψει οι ταινίες, οι τηλεοπτικές εκπομπές, οι διαφημίσεις και οι τουριστικοί οδηγοί, οι έκπληκτοι
Ασιάτες αντικρίζουν απροετοίμαστοι μια πολύ πιο πεζή πραγματικότητα, παθαίνοντας κρίση άγχους, ακόμα και πανικού. Έτσι, κάθε
χρόνο η ιαπωνική πρεσβεία στην πόλη του φωτός στέλνει τουλάχιστον είκοσι ταξιδιώτες στην πατρίδα τους για να συνέλθουν από
το ισχυρό πολιτισμικό σοκ.
Τι σοκαριστικό και επικίνδυνο, όμως, μπορεί να
κρύβει η παρισινή καθημερινότητα;
Στην τρίτη δεκαετία του καινούργιου αιώνα η
απάντηση γίνεται όλο και απλούστερη, και έχει φυσικά να κάνει
με την απόσταση. Όχι αυτή των χιλιάδων μιλίων που μεσολαβεί
ανάμεσα στο Παρίσι και το Τόκιο, το Πεκίνο ή την Οσάκα, η οποία
καλύπτεται πλέον τάχιστα και οικονομικά, αλλά εκείνη που χωρίζει το Παρίσι από την εικόνα του. Μια απόσταση που ολοένα μεγαλώνει στην ψηφιακή συνείδηση του δυτικού πολιτισμού, όπου η
«σκηνοθετημένη» εικόνα μας (ξεκινώντας από το προφίλ μας στα
social media) είναι απείρως γοητευτικότερη από τον αληθινό εαυτό μας. Κι ο τελευταίος δεν έχει άλλη επιλογή από το να αναλωθεί
σε έναν απέλπιδο αγώνα για να της μοιάσει (ας θυμηθούμε τον
Δεσμώτη του ιλίγγου), καταδικασμένος εξαρχής σε ένα υπαρξιακό
καταθλιπτικό παρισινό σύνδρομο.
Μ Ο Ν Τ Έ Ρ Ν Ο Ι Π ΛΆΝ Η Τ Ε Σ

Ο σύγχρονος τουρίστας προσπαθεί με κάθε τρόπο να προστατευτεί απ’ αυτή την απειλητική επίθεση της πραγματικότητας. Άρθρα
στο διαδίκτυο, Google maps, ταξιδιωτικά λυσάρια και augmented
reality applications − εφαρμογές στο κινητό οι οποίες πλουτίζουν
τον αληθινό κόσμο με ψηφιακές, tailor-made πληροφορίες. Διαδοχικές θωρακισμένες ασπίδες οι οποίες προτάσσονται για να
μετατρέψουν αυτό που άλλοτε ήταν συνώνυμο της έκπληξης,
της περιπέτειας και της εξερεύνησης του αγνώστου –ακόμα κι
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αν αφορούσε τη διαδρομή Βαστίλη-Αψίδα του Θριάμβου– σε μια
απόλυτα προβλέψιμη, ασφαλή περιήγηση. Έτσι, η περιπλάνηση
έχει αντικατασταθεί πλέον από δελεαστικά all-inclusive πακέτα
και το ταξίδι έχει μετατραπεί από αναζήτηση σε επιβεβαίωση. Ό,τι
ήταν περιθωριοποίηση και ανατροπή έγινε συνώνυμο με την καθήλωση στη θέση αυτού ο οποίος βλέπει και όχι εκείνου ο οποίος
ζει. Του βιαστικού επισκέπτη με το κινητό τηλέφωνο στο χέρι, ανίκανου να βιώσει τη στιγμή, γιατί αποστασιοποιείται απ’ αυτή για
να την απαθανατίσει. Ξεχνάμε όμως πως κάθε κίνηση υπόκειται
αναπόφευκτα στον νόμο της αδράνειας, εμποδίζοντάς σε διαρκώς
να της επιβληθείς ολοκληρωτικά.
Αν υπάρχει ένας κινηματογραφικός ήρωας που
αντιπροσωπεύει ιδανικά τον (Δυτικό) άνθρωπο του 21ου αιώνα,
αυτός δεν είναι άλλος από τον Ράιαν Μπίνγκαμ, τον Τζορτζ Κλούνι στο Ραντεβού στον Αέρα του Τζέισον Ράιτμαν· έναν σύμβουλο
«επαγγελματικής μετάβασης», υπεύθυνο απολύσεων δηλαδή, ο
οποίος φροντίζει να διευκολύνει τις περικοπές προϋπολογισμού
μεγάλων εταιρειών και ζει 320 μέρες τον χρόνο ταξιδεύοντας αεροπορικώς· έναν άνθρωπο σε διαρκή κίνηση, εγκλωβισμένο σε
ένα ατέλειωτο παρόν χωρίς γεωγραφική αναφορά· σε έναν μη
τόπο και έναν μη χρόνο, ελεύθερο από δεσμεύσεις (το μότο του
είναι «Μπορείς να χωρέσεις όλα τα υπάρχοντά σου σε ένα μικρό
σακίδιο»), άρα χωρίς αναμνήσεις και χωρίς ιστορία. Επίσης, άμεσα
και ευφυώς από τον Ράιτμαν, έναν άνθρωπο συνδεδεμένο με την
καταναλωτική βουλιμία των καιρών, η οποία από την ακατάσχετη σπατάλη προϊόντων έχει επεκταθεί σε κατανάλωση εμπειριών,
σχέσεων και τελικά ανθρώπων (ως αναλώσιμου εργατικού δυναμικού).
Τι ενδιαφέρουσα αντιστροφή... Στα road movies
της δεκαετίας του ’60 και του ’70 ο (αντι)ήρωας αναζητούσε τη
χαμένη ταυτότητά του στην κίνηση. Στην απόδραση από ένα στατικό παρόν και στη φυγή προς ένα αβέβαιο μέλλον. Αλλά το μέλλον είναι πια εδώ και η ασταμάτητη κίνηση έχει πάψει προ πολλού
να κρύβει το αβέβαιο, στερώντας κάθε δυνατότητα να διαφοροποιήσουμε την εμπειρία μας απ’ αυτή του διπλανού μας. Χωρίς
προσωπικό σημείο αναφοράς και διακριτή ταυτότητα, νιώθουμε
πως η γη έχει χαθεί κάτω από τα πόδια μας. Όπως ο Ράιαν Μπίνγκαμ, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε να πετάμε.
ON THE ROAD AGAIN

Η ανάγκη ανεύρεσης νοήματος γίνεται επιτακτικότερη από ποτέ. Στη
μετανεωτερική πραγματικότητα, όπου το ταξίδι έχει φετιχοποιηθεί
και η αέναη μετακίνηση αποτελεί νευρωτική υπαρξιακή επιβε-
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βαίωση, ο αγώνας να κρατηθεί ο χρόνος ακίνητος με την ολοένα ταχύτερη περιστροφή του πλανήτη αποδεικνύεται ιδιαίτερα
επώδυνος. Επώδυνος και διαρκώς πιο μελαγχολικός επισημαίνει ο
Εμανουέλ Λεβινάς, μιας και «η μοναξιά είναι μια απουσία χρόνου».
Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στις μοντέρνες κινηματογραφικές
εικόνες για να διαπιστώσει την εκβιαστική χρήση και κατάχρησή
τους προς αυτή την κατεύθυνση. «Σε μια ταινία οι εικόνες μπαίνουν σε μια σειρά για να εξυπηρετήσουν μια ιστορία, ένα νόημα»,
διαπιστώνει ο Βιμ Βέντερς. «Χειραγωγούνται, ενώ οι ίδιες δεν θέλουν να κουβαλούν ούτε μηνύματα, ούτε βαθύτερα νοήματα, ούτε
ηθικά διδάγματα». Σπάνιες οι εξαιρέσεις οι οποίες, όπως ένας παλαιάς κοπής ταξιδιώτης σε σχέση με έναν διαβασμένο τουρίστα,
αντιμετωπίζουν τις εικόνες χωρίς σεναριακή ατζέντα, αφήνοντας
το τυχαίο να γίνει η μοναδική διηγηματική πυξίδα. Όπως συμβαίνει συχνά στο ντοκιμαντέρ παρατήρησης, ένα κινηματογραφικό
είδος το οποίο διόλου τυχαία άρχισε να αναπτύσσεται στην Αμερική τη δεκαετία του ’70, παράλληλα με τα road movies. Πρόκειται
για τις πιο χαρακτηριστικές χειρονομίες απελευθέρωσης από τη
δικτατορία της ακαδημαϊκής, «συμπαγούς» μυθοπλασίας και του
πλήρως ελεγχόμενου σινε-περιβάλλοντος. Εκεί όπου, αντί να διαλέγεις εικόνες και ήρωες για να υποστηρίξεις το θέμα σου, οι εικόνες και οι ήρωες είναι αυτά που σου υποδεικνύουν το θέμα. Ένα
σινεμά στο ύψος του ανθρώπου, όπου η συναρπαστικότερη περιπέτεια αποδεικνύεται η διαδρομή ανάμεσα σε εμάς και τους άλλους.
Το κυνήγι της ανθρώπινης, ζωντανής εμπειρίας μέσα από ταινίες οι
οποίες αντιδρούν στο κυρίαρχο αφήγημα ανοίγει δημιουργικό χώρο
για σκέψη, χαρίζει ανάσες στην «πλοκή» και στους πρωταγωνιστές της, αναζητά τρόπο να ταξιδέψουν διαφορετικά.
Στο Αν είχα τέσσερις καμήλες ο Κρις Μαρκέρ
διασχίζει τα σύνορα μέσα από αδιόρατες συνδέσεις μιας σειράς
ενσταντανέ – φωτογραφιών οι οποίες καταργούν τον χώρο και τον
χρόνο. Ή, μάλλον, κατασκευάζουν εξαρχής έναν καινούργιο χρόνο
μέσα από την πλήρη ακινησία, όπως ακριβώς και η κλεισμένη σε
ένα διαμέρισμα στο Τελ Αβίβ Σαντάλ Ακερμάν στο ζεν Εκεί κάτω,
με εντελώς διαφορετική σκηνοθετική μεθοδολογία. Κάθε εξωτική
κινηματογραφική περιπέτεια του Βέρνερ Χέρτσογκ («Η ζωή αποκαλύπτεται σ’ αυτόν που ταξιδεύει με τα πόδια») αναρωτιέται αν
τα ανθρώπινα όρια εκτείνονται μακρύτερα από την πιο απόμακρη
κουκκίδα του χάρτη και κάθε ταινία του Τζόνας Μέκας σέβεται τον
αληθινό χρόνο της καθημερινής ρουτίνας, των τυχαίων χειρονομιών και βλεμμάτων, ακόμα και των αναμνήσεων, οι οποίες ανήκουν τόσο στο εδώ και τώρα όσο και σε έναν άλλο τόπο και χρόνο.
Στο Route One / ΗΠΑ του Ρόμπερτ Κρέιμερ ο δρόμος έχει τη δική
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του ιστορία, άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή –πολιτική, κοινωνική,
οικονομική, ταξική– της γης την οποία διασχίζει και των κατοίκων
της, ενώ στο Πρόσωπα & Ιστορίες η περιπλάνηση του αυτοκινήτου-φωτογραφικού θαλάμου των Ανιές Βαρντά και Ζε Αρ στην
επαρχία κρύβει μια «αόρατη» Γαλλία, καταχωνιασμένη σε ακατοίκητα πλέον σπίτια, σιωπηλά βλέμματα, εγκαταλειμμένα κτίρια
και μια φαινομενικά κοινότοπη αγροτική πραγματικότητα. Από την
άλλη, για τον Πίτερ Μέτλερ και το Τζόγος, θεοί και LSD η περιήγηση σε μέρη του κόσμου όπου το καθένα έχει τις δικές του απαντήσεις στο νόημα της ζωής αφορά στην πραγματικότητα ένα ταξίδι
στην ανθρώπινη ανασφάλεια. Γιατί ήδη από την εποχή του Σοφοκλή ξέρουμε πως ο άνθρωπος είναι η απάντηση όποια κι αν είναι
η ερώτηση. Κι αυτή την απελπισμένη επιστροφή στον άνθρωπο
ως την ύστατη οδύσσεια του καιρού μας την περιγράφει απόλυτα
κινηματογραφικά μια συγγραφέας. Στους Πλάνητες η νομπελίστα
Όλγκα Τοκάρτσουκ διερευνά με αφοπλιστική πρωτοτυπία όλες τις
πιθανές σύγχρονες μεταφορές, συνωνυμίες, συνεκδοχές, παρομοιώσεις και τους συνειρμούς της έννοιας του ταξιδιού, ξεκινώντας από τα πέρατα του κόσμου και το σύνδρομο του Παρισιού και
καταλήγοντας στο ανθρώπινο σώμα. Ξεκινώντας από διαφορετικές διαδρομές και καταλήγοντας στην ίδια πάντα απορία. Αυτή
που σε μια από τις πολλές μικρές ιστορίες του βιβλίου απασχολεί
τον Φίλιππο Φερχέιεν, Ολλανδό ανατόμο του 18ου αιώνα ο οποίος
έχασε το ένα του πόδι σε μικρή ηλικία από σηψαιμία, το διατήρησε
όμως σε φορμόλη και έκανε πάνω του ανατομικές έρευνες.
«Η ζωή μου ήταν ένα ταξίδι, ταξίδεψα στο ίδιο
μου το σώμα, στο ίδιο το αποκομμένο άκρο μου. Έφτιαξα λεπτομερέστατους χάρτες. Έκοψα το αντικείμενο των ερευνών μου με
μεθοδολογικώς άμεμπτο τρόπο στα βασικά του στοιχεία. Μέτρησα
τους μυς, τους τένοντες, τα νεύρα και τα αιμοφόρα αγγεία. Χρησιμοποίησα για όλα αυτά τα μάτια μου, αλλά και το πιο εκλεπτυσμένο μάτι του μικροσκοπίου. Έχω την εντύπωση πως δεν παρέλειψα
τίποτα.
»Το ερώτημα που θέτω τώρα πια στον εαυτό μου
είναι: Τι αναζητούσα;».1
1. Όλγκα Τοκάρτσουκ, Πλάνητες , μετ. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου.
Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2020, σελ. 228.
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«Αν έρθεις μαζί μου θα πάω, αν δεν έρθεις δεν θα πάω». Αυτά
τα λόγια που βάζει στο στόμα του πολεμιστή Βαράκ ο συγγραφέας του παλαιοδιαθηκικού βιβλίου των Κριτών (4.8) αποτελούν
τη βάση της ταξιδιωτικής συνθήκης.1
Ο πολεμιστής Βαράκ ζητάει από την προφήτι του
Ισραήλ Δεββώρα να τον συνοδεύσει, όταν εκείνη τον προστάζει
να πάρει στρατό και να πάει στο όρος Θαβώρ να πολεμήσει τους
Χαναναίους που έχουν υποδουλώσει τον λαό του Ισραήλ. Τελικά η
Δεββώρα δέχεται να τον συνοδεύσει και ο ισραηλιτικός στρατός
συντρίβει τους Χαναναίους. Το ερώτημα όμως παραμένει: Γιατί ο
Βαράκ ζητάει από την προφήτι Δεββώρα να τον συνοδεύσει;
Αν απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα έχουμε
μάθει γιατί ταξιδεύουμε.
Ο Βαράκ πρέπει να ταξιδέψει για να πολεμήσει.
Πρέπει να πάει να συναντήσει τον εχθρό. Και μάλλον ζητάει την
προφητική συντροφιά σαν εξασφάλιση, σαν μια διαβεβαίωση ότι
το ταξίδι θα πετύχει κι ότι ο ίδιος και ο στρατός του δεν θα κινδυνεύσουν.
Οπότε, όσο αναγκαίο αισθανόμαστε το ταξίδι (για
να αντιμετωπίσουμε και να νικήσουμε κάποιον εχθρό), άλλο τόσο
το φοβόμαστε. Πρέπει να ταξιδέψουμε για να σωθούμε, αλλά έτσι
μπορεί να χαθούμε μια ώρα αρχύτερα.
Αυτή η ταξιδιωτική διακινδύνευση, το ρίσκο του
ταξιδιώτη, βρίσκεται στην καρδιά της ταξιδιωτικής συνθήκης: Τα
παίζουμε όλα για όλα γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς.
Και φοβούμενοι τρομερώς, ψάχνουμε εξασφαλίσεις. Αλλά όχι πάντα – όχι όπως ο Βαράκ. Γιατί ο αναγκαίος, ο αναπόφευκτος φόβος του ταξιδιού είναι και η σαγήνη του. Και εκεί
εισχωρεί, σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε, η λογοτεχνία, σαν μια
ποιητική διαχείριση της σαγήνης, αλλά και του φόβου.
Ο φόβος του αγνώστου μας σαγηνεύει γιατί πάντα ο νους μας τρέχει. Δεν είμαστε όντα στάσιμα γιατί έχουμε
πολύ μυαλό. Και όλα τα ζώα στάσιμα δεν είναι, γιατί η φύση τους
τα έχει κάνει νομαδικά, όμως εμείς, ζώα εκ ζώων, αλλά και κάπως
εξωζωικοί και αλλότριοι, γινόμαστε ακόμα λιγότερο στάσιμοι λόγω
του εγκεφαλικού μας βάρους, που είναι ευλογία και κατάρα μαζί.
Γιατί αυτό μας κάνει να προτρέχουμε, άρα και να τρέχουμε ακόμα
πιο εντατικά προς άγνωστο τόπο και χρόνο.

1. Την τόσο δραστική αυτή φράση μού ξανάφερε στον
νου ο Δημήτρης Καράμπελας, ο οποίος την προτάσσει στο
εξαιρετικό, εκτεταμένο δοκίμιό του για το «Πνευματικό
Ασυνείδητο», στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού recto/
verso , τεύχος 3, χειμώνας 2020-21.
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Και είναι τόση η σαγήνη του ταξιδιωτικού αγνώστου που τελικώς παύουμε να μοιάζουμε στον αρχετυπικό νουνεχή Βαράκ. Τελικώς ταξιδεύουμε ακόμα και χωρίς εξασφάλιση,
ακόμα και χωρίς καμία συντροφιά:
Ακόμα κι αν δεν έρθεις μαζί μου, εγώ θα πάω.
Και μάλιστα «μετ’ εμού πορεύσομαι», θα πάω με
μοναδική συντροφιά τον εαυτό μου. Γι’ αυτό νομίζω και –ηθελημένα ή αθέλητα, συνειδητά ή ασυνείδητα;– το βιβλικό κείμενο,
σαν μήνυμα ενός προαιώνιου πατέρα, αποφεύγει να διασαφηνίσει: Παραλείποντας ένα καίριο σημείο στίξης (σαν άλλος δελφικός χρησμός), δεν είναι σαφές αν τελικά λέει «εάν πορευθής μετ’
εμού, πορεύσομαι» ή «εάν πορευθής, μετ’ εμού πορεύσομαι», δηλαδή, στην πολύ πιο ενδιαφέρουσα δεύτερη περίπτωση, «αν πας
εσύ (κάπου), θα πορευτώ κι εγώ όπως μπορώ, θα πορευτώ με μοναχική συντροφιά τον εαυτό μου».
Συναισθανόμενος ίσως την υφέρπουσα (κι επικρεμάμενη) αμφισημία, ο συγγραφέας των Κριτών προσθέτει και
τη μάλλον περιττή διευκρίνιση «και εάν μη πορευθής…». Όμως το
κείμενο των Κριτών αποφεύγει (ή αδυνατεί), κατά βάθος, να πάρει θέση, όσο κι αν τα λόγια του Βαράκ μοιάζουν σαφή. Η (όποια)
λογοτεχνική του αξία έγκειται σε αυτή την αποφυγή της διασάφησης.
Γιατί εκεί ακριβώς φωλιάζει κι εμφιλοχωρεί η λογοτεχνία: στην αποφυγή της διασάφησης, στην παράλειψη (ή την
απάλειψη) της στίξης, στο άνοιγμα του πιθανού νοήματος προς
πάσα κατεύθυνση, ακριβώς όπως σ’ ένα ταξίδι χωρίς εξασφαλίσεις.
Αυτό το «μετ’ εμού πορεύσομαι», το «θα ταξιδέψω μονάχα με τον εαυτό μου», είναι η «στιγμή Θαβώρ» του
ανθρώπου. Γιατί και ο Βαράκ των Κριτών της Παλαιάς Διαθήκης
προς το όρος Θαβώρ καλείται από την προφήτι Δεββώρα (δηλαδή, από τον θεό τον ίδιο) να ταξιδέψει, δηλαδή προς το όρος όπου
ο άνθρωπος μεταμορφώνεται σε θεό (στο όρος αυτό συντελείται
αργότερα η Μεταμόρφωση του Ιησού). Αυτό νομίζω οσμίζεται
κι ο Ελύτης όταν γράφει (στο καλύτερό του ίσως ποίημα, σ’ ένα
ίσως-ποίημα, δηλαδή στο πιο ασαφές, στο πιο ανοιχτό, στο λιγότερο σίγουρό του ποίημα):

Θάρρος: ο ουρανός αυτός είναι
Και τα πουλιά του εμείς
				
όσοι άλλου δε μοιάζουμε
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Καταποντισμένη μέσα μας
Θάλασσα δημητριακή με γαίες και αχανή βουστάσια
Μόνος απ’ όξω απόμεινε ο ηλίανθος
Αλλά ποιος είναι αυτός που περπατάει στον ήλιο
Μαύρος			
όσο το φως πιο δυνατό;
Θάρρος: ο άνθρωπος αυτός είναι
Ο Κύων που λένε αλλ’
				
ο παρά λίγο Α ρ χ α λ κ υ ώ ν
Άπλες αμάλαγες του Ιουνίου νομάδες άνεμοι
Χαρακωμένα καστανά χώματα που ανεβήκαμε
Διψασμένοι για λίγη λάμψη όρους Θαβώρ
Αλλά τι να ’ναι αυτό που χαμηλά περνάει κι ανατριχιάζει
Σαν άλλου κόσμου που έφτασε αεράκι;
Θάρρος: ο θάνατος αυτός είναι
Στην παπαρούνα την πλατιά
				
και στο λιανό-λιανό χαμομηλάκι.

(«Παλίντροπον», από το βιβλίο
Το Φωτόδεντρο και η Δέκατη Τέταρτη Ομορφιά)

Να, συγκεντρωμένα σε μια πυκνότατη ποιητική
έκλαμψη (όπως σα λάμψει ο νους και γνωρίσεις τον εαυτό σου)
όλα τα «σύνεργα» της μοίρας του ανθρώπου, που είναι το ταξίδι:
Ουρανός κι εμείς πουλιά, αφήνουμε πίσω μας τις
γεωργικές μας συνήθειες, τις «γαίες και τα βουστάσια», και ξαναγινόμαστε (κάθε τόσο, και πάντα) νομάδες, σαν τους ανέμους κάποιου Ιούνη, εμείς που είμαστε πιστοί και στάσιμοι σαν τον σκύλο,
αλλά κι άπιστοι κι άστατοι σαν την αλκυόνα που πετάει δω και κει,
βασιλικά, και που αφήνουμε τα καστανά (καλλιεργητικά) χώματα
αναζητώντας λίγη λάμψη όρους Θαβώρ – μια στιγμή που, ταξιδεύοντας, θα μεταμορφωθούμε ή που, ταξιδεύοντάς μας (ακόμα κι αν είμαστε κλεισμένοι σ’ ένα δωμάτιο εγκλεισμού!), θα μας
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μεταμορφώσει σε ένα ον που «τίποτα δεν θα μπορεί να ονομάσει αναπάντεχο».2 Οπότε περπατάμε κι ανεβαίνουμε μονάχοι μες
στον ήλιο, σαν σκιά του εαυτού μας. Κι επειδή στην καρδιά του
μοιραίου ταξιδιού μας (δηλαδή, του ταξιδιού που είναι μοίρα μας)
πάντα παραμονεύει ο θάνατος (σαν ο καλύτερος εκπρόσωπος του
αγνώστου, όπως και στο μακρύ ταξίδι του πολεμιστή Βαράκ προς
το όρος Θαβώρ), επιστρατεύει ο ποιητής-προφήτης (σαν την προφητική Δεββώρα, που τα πάντα ορά) τη μοναδική εξασφάλιση που
μπορεί να παράσχει στον πάντα μοναχικό ταξιδιώτη (που πάντα
και παντού πορεύεται με μοναδική συντροφιά τον εαυτό του): τη
μαγική επωδό, το ξόρκι που επαναλαμβάνει αποτροπαϊκά τρεις
φορές τη λέξη που μαγικά σε προστατεύει – «Θάρρος, Θάρρος,
Θάρρος».
Αυτό το θάρρος, που ίσως έλειψε για λίγο απ’ τον
παλαιοδιαθηκικό Βαράκ, είναι το μεδούλι του ταξιδιωτικού νου.
Και αυτή μπορεί να είναι η καλύτερη εκδοχή της
αποφυγής της διασάφησης, που είναι η λογοτεχνία.
Επομένως, όταν σου μιλάνε για «ταξιδιωτική λογοτεχνία», εσύ μπορεί να έχεις το θάρρος να τη βρεις σε ένα ξεχασμένο χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης3 και σε ένα ανασκάλεμά του
2. Όπως λέει ο χορός των γοργοτάξιδων Σαλαμίνιων ναυτών
στον Αίαντα του Σοφοκλή (δεύτερο στάσιμο, όπως άκουσα τη
φράση μεταφρασμένη από τον ποιητή Νίκο Α. Παναγιωτόπουλο
στις 31 Ιουλίου 2015 στη Μικρή Επίδαυρο, στην παράσταση
της Σύλβιας Λιούλιου).
3. Και ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη μπορεί να ιδωθεί σαν
μια γιγαντιαία λογοτέχνηση του ταξιδιού, ένα υπέρογκο
κι υπέροχο λογοτεχνικό ταξίδι περιπλανώμενων λαών
και ηρώων («traveling heroes» τους ονομάζει ο Ρόμπιν
Λέιν Φοξ στο ομώνυμο βιβλίο του για την ελληνική
αρχαιότητα). Και σε αυτή την ταξιδιωτική εξιστόρηση,
όπου συμφιλιωνόμαστε με το άγνωστο, συχνά βοηθάει και η
ασάφεια της Παλαιάς Διαθήκης (πολύ πιο έντονη σε σχέση
με τις αντίστοιχες εξιστορήσεις της Καινής), η έλλειψη
λεπτομερών περιγραφών του τόπου, όπως επισημαίνει
και ο Άουερμπαχ, όταν συγκρίνει τη βιβλική ασάφεια
της περιγραφής της Θυσίας του Ισαάκ με την ομηρική
«πλήρη και λεπτομερέστατη σαφήνεια» της περιγραφής της
αναγνώρισης του Οδυσσέα από την Ευρύκλεια (στο κεφάλαιο
«Η ουλή του Οδυσσέα», του βιβλίου του Μίμησις ). Αλλά,
βέβαια, αυτές δεν είναι και οι δύο τακτικές εξιστόρησης
του αγνώστου, και άρα συμφιλίωσης με αυτό που κάθε ταξίδι
κομίζει; Από τη μια, η «υπερκαταγραφή», η όσο το δυνατόν
λεπτομερέστερη καταγραφή, η μη παράλειψη, η καταλογογράφηση,
με δυο λόγια η «ομηρική ποιητικότητα», όπως σε τόσα και τόσα
εξαιρετικά βιβλία ταξιδιωτικών εντυπώσεων – όπως, ας πούμε, στο
κλασικό The Road to Oxiana, όπου ο Ρόμπερτ Μπάιρον περιγράφει
το δεκάμηνο ταξίδι του στην Περσία και στο Αφγανιστάν το
1933-34, και, από την άλλη, η «υποκαταγραφή», δηλαδή
η αποσιώπηση, η παράλειψη, η ασάφεια, με δυο λόγια «η
«παλαιοδιαθηκική ποιητικότητα», όπως σε τόσα και τόσα
εξαιρετικά ταξιδιωτικά ποιήματα – ας πούμε στο κλασικό
Childe Harold’s Pilgrimage ( Το προσκύνημα του Τσάιλντ
Χάρολντ ), όπου ένας άλλος Μπάιρον, o Τζορτζ Γκόρντον
Μπάιρον (ο γνωστός μας Λόρδος Βύρωνας), περιγράφει με
έντονη μυθοπλαστικότητα τις ταξιδιωτικές περιπλανήσεις
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(σαν να το ανασκαλεύεις κι έτσι να τ’ ανακαλείς), όπως θα έκανε
ένας πολύ σίγουρος ποιητής που για λίγο αφέθηκε ν’ αμφιβάλλει.
Το ελυτικό «παλίντροπον», δηλαδή αυτό που τρέπεται εξακολουθητικά πάλι και πάλι –και που διαρκώς βρίσκεται
εν κινήσει, ταξιδιωτικά– είναι (δεν είναι;) όλη η λογοτεχνία, οπότε
και ο όρος «ταξιδιωτική λογοτεχνία» είναι σαφέστατα πλεοναστικός, αφού η λογοτεχνία απ’ τη φύση της (την ακρυβή, που δύσκολα κρύβεται) είναι ένα αέναο ταξίδι.
Και η μεταμόρφωση στο όρος Θαβώρ; Εκεί που
νικάει ο ταξιδιώτης-πολεμιστής που σαγηνεύτηκε απ’ τον φόβο
του αγνώστου; Ή μήπως εκεί δεν νικάει; Και μήπως αναγκάστηκε
να ταξιδέψει γιατί έτσι τον πρόσταξε ο θεός ή η ανάγκη, και δεν
ήταν σαγηνευτικό το άγνωστο, αλλά καταναγκαστικό και τρομακτικό;
Θάρρος: ο άνθρωπος αυτό είναι. Και θα γίνεται
πάντα άλλος, κι άλλος, και έτσι θα ζει, διαρκώς μεταμορφωτικά.
Γιατί όταν ταξιδεύοντας θα μάθει τίποτα να μην ονομάζει αναπάντεχο και για όλα ν’ αμφιβάλλει, τότε θα έχει ήδη μεταμορφωθεί
σε κάτι που έτσι κι αλλιώς (μπορεί να) είναι. Και άρα η μεταμόρφωση είναι η μόνη εξασφάλιση που μπορεί ποτέ να μας δώσει το
ταξίδι, αφού δεν συντελείται ποτέ στο όρος Θαβώρ, αλλά πάντοτε
στην πορεία προς αυτό.
του νεαρού Χάρολντ (λογοτεχνικού προσωπείου του ποιητή)
ανά την Ευρώπη στις αρχές του 19ου αιώνα. Θα είχε,
νομίζω, ενδιαφέρον μια απόπειρα συστηματοποίησης αυτής
της ταξινομητικής διαίρεσης υπό τον τίτλο, ίσως, Μπάιρον
και Μπάιρον – αλλά κάτι τέτοιο θα απαιτούσε χρόνο και
χώρο πολύ μεγαλύτερους των παρόντων.

ΤΖΌΓΟΣ, ΘΕΟΊ ΚΑΙ LSD , Π ΊΤ Ε Ρ Μ ΈΤ Λ Ε Ρ
GAMBLING, GODS AND LSD , P E T E R M E T T L E R
<<<<<<<<<<<
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