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ΣτρατήΣ ΧαβιαραΣ

Πορφυρό και μαύρο νήμα
Μετάφραση Ρένα Χάτχουτ
Κέδρος, Αθήνα 2007, σελ. 327

Είχα την τύχη να διδαχθώ από τον κύριο Στρατή 
Χαβιαρά τεχνικές συγγραφής μυθιστορήμα-
τος για προχωρημένους στο σεμινάριο που 

διοργάνωσε το ΕΚΕΒΙ σε συνεργασία με το ΕΚΕΜΕΛ 
την άνοιξη του 2007. Ήταν μια μοναδική εμπειρία, 
γιατί είχα απέναντί μου ένα σεμνό άνθρωπο, έτοιμο 
να νουθετήσει και να διορθώσει, με την αθωότητα 
και την ανιδιοτέλεια ενός παιδιού που είναι χορτάτο 
απ’ όλα και γι’ αυτό μπορεί να μοιράζεται με τους 
άλλους το έχει του. 

Όταν τέλειωσε το σεμινάριο λυπήθηκα πολύ κι α-
ποφάσισα να παρακολουθήσω ένα άλλο σεμινάριο 
με τον κριτικό λογοτεχνίας Βαγγέλη Χατζηβασιλείου, 
με την υψηλή εποπτεία του κυρίου Στρατή Χαβιαρά. 
Και μου άρεσε τόσο πολύ η προσομοίωση κριτικής 
βιβλίων, που αποφάσισα -με κάθε σεμνότητα- να ε-
φαρμόσω τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις μου στο πρό-
σφατο βιβλίο του Στρατή Χαβιαρά που μεταφρά-
στηκε από τα αμερικάνικα και παρουσιάστηκε από 
τις εκδόσεις Κέδρος στο Μουσείο Μπενάκη της ο-
δού Κουμπάρη, τη μέρα της γενικής απεργίας, 12 
Δεκεμβρίου 2007. 

Πορφυρό και μαύρο νήμα είναι η αφήγηση μί-
ας ιστορίας ή μάλλον δύο παράλληλων ιστοριών μέ-
σα σε μία άλλη, «μία ιστορία που έχει μόνο παύσεις 
και σημεία όπου σταματούσαμε και ποτέ κανένα τέ-
λος» (σελ.320), όπως λέει ο ίδιος ο συγγραφέας μέ-
σω της personna του νεαρού Βασίλη. Αιγίλειψος, το 
νησί που του λείπουν οι αίγες, κοντά στη Σαλαμίνα, 
είναι το ντεκόρ κατά τη διάρκεια της Γερμανικής κα-
τοχής το 1941 και 1942, όπου εκτυλίσσεται αυτή η 
ιστορία. 

Η γριά Μάρθα και ο νεαρός φιλοξενούμενός της 
καταφεύγουν στο μύθο και στη λαϊκή φαντασία για 
να ξορκίσουν τους δαίμονες της πείνας, του φόβου, 
του πολέμου, του θανάτου, της βίας, της απανθρω-
πιάς. Μόνο που και οι μυθιστορίες στις οποίες κατα-
φεύγουν για να αποδράσουν από τη σκληρή πραγ-
ματικότητα είναι κι αυτές γεμάτες βία, αίμα κι ανεκ-
πλήρωτους -ζωώδεις σχεδόν- πόθους.

 Ο Διγενής Ακρίτας και η Αμαζόνα Μαξιμώ, ο αυ-
τοκράτορας του Βυζαντίου Θεόφιλος και η Κασσιανή, 
ο Μιχαήλ, ο Βασίλειος ο Α΄ και ο Αστέριος, οι κρεμα-
στοί κήποι της Βαβυλώνος και οι πειρατές, τα σκλα-
βοπάζαρα και η εκμετάλλευση ανθρώπου από άν-
θρωπο. Και το πικρό συμπέρασμα του αφηγητή: «Ο 
Αστέριος δε χρειαζόταν τον Ακρίτη για να μάθει ότι 
η δουλειά κάνει τον άνθρωπο ελεύθερο. 

Το καινούριο που μάθαινε τώρα ήταν ότι ο έρω-
τας δημιουργεί δουλειά». Το “arbeit macht frei” των 

Ναζί μετατρέπεται ευφυώς σε “Eros macht arbeit”. 
Μοναδικό εύρημα! 

Ο Στρατής Χαβιαράς ξεκίνησε τη λογοτεχνική του 
σταδιοδρομία σαν ποιητής και ποιητικό είναι το μυ-
θιστόρημά του. 

Οι περιγραφές των προεφηβικών φαντασιώσεων, 
η πρόσληψη του κόσμου ως δαιμονικού με στοιχειά, 
νεράιδες και πνεύματα του βουνού, η σεξουαλικότη-
τα ως «μεγάλο κρίμα» χωρίς την αγάπη, η αξεδιάλυ-
τη συνύφανση του ιστορικού με το φανταστικό, του 
μύθου με το παραμυθικό στοιχείο, ακόμα και το leit-
motiv («θα σας διηγηθώ μια ιστορία που κάποιος άλ-
λος μου είπε κάποτε, όταν κι εγώ ήμουνα κάποιος άλ-
λος»), με το οποίο αρχίζει κάθε ένα από τα δεκαπέ-
ντε κεφάλαια, συνηγορούν στο ότι πρόκειται για ένα 
ποιητικό πεζογράφημα που κινείται μεταξύ της παι-
δικής λογοτεχνίας και της αυτοβιογραφίας, με στοι-
χεία ιστορικής μαρτυρίας. 

Ένα βιβλίο με εικόνες που παραπέμπουν στον 
Παπαδιαμάντη και στο Βιζυηνό, με δημιουργικά α-
φομοιωμένους ήχους από το δημοτικό μας τραγού-
δι και τις παραλογές, που αξίζει κανείς να το διαβά-
σει με κατάνυξη. Είχα την ευκαιρία να περάσω συ-
ντροφιά με αυτό το υπέροχο βιβλίο τις άγιες μέρες 
των Χριστουγέννων, και το συστήνω ανεπιφύλακτα 
σε μικρούς και μεγάλους αναγνώστες.

Εξαίρετη η μετάφραση της Ρένας Χάτχουτ, παρό-
λο που της ξέφυγε ένας αγγλισμός στη σελ. 264: «εί-
χαμε επομένως να βιαστούμε» αντί «έπρεπε επομέ-
νως να βιαστούμε».

Επαγγελματική, άψογη η επιμέλεια της Ελένης 
Κεχαγιόγλου και οι διορθώσεις του κειμένου από 
την Ελένη Μπούρα, παρά τα δύο εμφανή λάθη που 
εντόπισα: «αλήθινή» (σελ. 249), και «Ο Ακρίτης […] 
επέλεξε να τραβήξει κι εκείνος το δρόμο της» αντί 
«το δρόμο του» (σελ. 318). Όμως κανείς δεν είναι 
τέλειος! Ούτε καν εγώ! (αυτοσαρκασμός μετά πολ-
λού γέλωτος).

Απλώς, ένα τέτοιο διαμάντι, όπως είναι κι αυτό το 
βιβλίο του Κέδρου, αξίζει να διορθωθεί στη δεύτε-
ρη έκδοσή του, που είμαι σίγουρος ότι θα γίνει σύ-
ντομα, αν δεν έχει ήδη γίνει!

Κλείνοντας αυτό το σεμνό σημείωμα, εύχομαι ταπει-
νά στον καθηγητή μου να είναι πάντα γερός και δυνα-
τός για να απολαμβάνουμε τη γλαφυρή πένα του.
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