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ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Αλέξανδρος Μασσαβέτας

Κωνσταντινούπολη,
η πόλη των απόντων
>Μια εξαιρετική ανασύνθεση
της Κωνσταντινούπολης των

ΠΕΡΙΚΛΗΣΣΦΥΡΙ∆ΗΣ

«άλλων»: των Ελλήνων, των

«To πάρτι και άλλα διηγήµατα»

Λεβαντίνων, των Εβραίων,

Εστία, σελ. 168

των Αρµενίων, των Ρώσων

To

«Πάρτι»,

n ενδέκατη

του Περικλή

Σφυρίδη,

από στοιχεία-ψηφίδες

ΤΟΥ ΓΜΡΓΟΥ ΒΑΐΛΑΚΗ

γνωστή
Κωνσταντινούπολη:

συλλογή
αποτελεί

θεµατική

συγγραφείς
Σφυρίδης

στη

του, n οποία

ως έναν από τους δοκιµότερους

της δεύτερης
εκφράζεται

τρόπους

από τότε που ιδρύθηκε, η οποία έχει εµπνεύσει
συγγραφείς, σκηνοθέτες, µουσικούς,

που εντάσσονται

της διηγηµατογραφίας

τον καθιέρωσε

Μια πόλη

αρχοντική, που συνδυάζει µοναδικά
το κοµψό µε το απλό, το
περίπλοκο µε το ταπεινό, αλλά και µία
πόλη-µωσαϊκό, πολυπολιτισµική σχεδόν

διηγηµάτων
ένα πλατύ µωσαϊκό

µεταπολεµικής

γενιάς.

Ο

λιτά, µε τους αφηγηµατικούς

του ρεαλισµού,.χωρίς

να λείπουν

και οι

τάσεις προς το µοντερνισµό.

ενώ συνεχίζει να γοητεύει τους
επισκέπτες της. Τα παλάτια, µε mo γνωστό
το Τοπ Καπί, η Αγία Σοφία, το Πατριαρχείο
στο Φανάρι, ο Πύργος του Γαλατά,
τα τζαµιά, τα λουτρά, τα τείχη, τα
µουσεία, οι κλειστές αγορές, οι εκκλησίες,
οι υποφωτισµένες στοές και οι
συναγωγές, συνθέτουν το παζλ µιας
πόλης µυθικής, η οποία υπαινίσσεται ότι
θέλει να διατηρήσει τα µυστικά της.
Οι γέφυρές της, το Πέραν, τα Πριγκιποννήσια
η περιοχή Μπέγιογλου µε
τα καφενεία και τα µικροµάγαζα προσελκύουν
τον ταξιδιώτη και του προσφέρουν
Γκωτιέ θα εντυπωσιαστεί από την «ερµητική»
18ο αιώνα, καθώς και των Τούρκων
ένα πανηγύρι εικόνων και
ζωή της Ανατολής, το «µυστήριο διανοουµένων, οι οποίοι ύµνησαν την
αρωµάτων, αλλά και µία αδιευκρίνιστη
Πόλη στη µεταβατική περίοδο από την
οαγήνη -οι ρίζες της οποίας χάνονται
των πέπλων» και από το «αιώνιο
στα βάθη των αιώνων. Κάθε άλλο παρά
καρναβάλι των δρόµων».
οθωµανική κυριαρχία στον κεµαλικό
εκσυγχρονισµό. Πάνω απ' όλα, όµως, ο
είναι τυχαίο, λοιπόν, που η ΚωνσταντνούποληΕκτός από τον Γκωτιέ, στην οµάδα
Παµούκ συνθέτει µία υποβλητική ελεγεία
ή Ιστανµπούλ θα διαδραµάτιζε των δυτικών περιηγητών ανήκουν και
πρωταγωνιστικό ρόλο στη φαντασία
σπουδαίων συγγραφέων οι οποίοι -ήδη

της γενέτειράς του καταφέρνοντας
να συγκεράσει τα µοναδικά ιστορικά και
πολιτισµικά χαρακτηριστικά της µε την
από την πρώτη τους επαφή µαζί τηςτην ποιητής Λόρδος Μπάιρον, οι οποίοι τον
ερωτεύτηκαν. To 1852 ο Θεόφιλος
«οµορφιά ενός τοπίου που προκύπτει
19ο αιώνα, αναζητώντας εµπειρίες και
Γκωτιέ αποβιβάζεται στην Πόλη, όπου
από τη µελαγχολία του».
έµπνευση, ταξίδευαν στο ανατολικό
και θα παραµείνει εβδοµήντα µέρες ως
τµήµα της Μεσογείου µε τελευταίο
Σε αυτήν την ιδιότυπη και ελκυστική
ταξιδιωτικός απεσταλµένος της εφηµερίδας
σταθµό την Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα
παράδοση έργων πάνω στην Ιστανµπούλ
«Ο Τύπος».
ο Φλοµπέρ έκανε ένα βήµα παραπέρα:
έρχεται να ενταχθεί και το «χορταστικό»
Ο κορυφαίος Γάλλος ροµαντικός
ταξιδιωτικό οδοιπορικό «Κωνσταντινούπολη
Προσπαθώντας -κατά τη διάρκεια
συγγραφέας θα πραγµατοποιήσει ένα
της παραµονής του στην Πόλη- να δηµιουργήσει,
- η Πόλη των Απόντων»
«ευλαβικό προσκύνηµα» για να αντλήσει
έκανε µέχρι και το προσχέδιο (εκδ. Πατάκη) του Αλέξανδρου Μασσαβέτα,
εµπνεύσεις και να αναζητήσει την
ενός µυθιστορήµατος
µε τίτλο
µια εξαιρετική ανασύνθεση της
οµορφιά. Και πράγµατι, οι επιφυλλίδες
«Χαρέλ Μπέη», όπου ένας πολιτισµένος
Κωνσταντινούπολης των «άλλων»: των
που δηµοσιεύει εκείνη την περίοδο
Ευρωπαίος και ένας βάρβαρος Ανατολίτης Ελλήνων, των Λεβαντίνων, των Εβραίων,
φανερώνουν έναν περιηγητή που περισσότερο προοδευτικά υιοθετούν ο ένας τα
των Αρµενίων, των Ρώσων. Εκείνων
ατενίζει και ονειροπολεί
χαρακτηριστικά του άλλου, ώσπου στο
που έζησαν στον τόπο αυτό για χιλιετίες
παρά στοχάζεται και παρατηρεί. Κάπως
τέλος καταλήγουν πλέον ο ένας στη
και -παρόλο που δεν είναι πια εκείσφράγισαν
έτσι, η Κωνσταντινούπολη του Γκωτιέ,
θέση του άλλου.
το αστικό τοπίο και την
διαποτισµένη από µια έντονη νοσταλγία
κουλτούρα του. Κάθε κεφάλαιο αποτελεί
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
για έναν κόσµο που χάνεται, µοιάζει
και µία περιδιάβαση στο χώρο και
φιλοτεχνηµένη µάλλον από το χρωστήρα
Ano την άλλη, ο ιδιοφυής Φλοµπέρ,
το χρόνο µε το συγγραφέα να ανακαλεί
ενός ζωγράφου παρά από την πένα
αποτυπώνοντας διεξοδικά τις εντυπώσεις τις µνήµες της οθωµανικής και της
ενός τεχνίτη του λόγου, µε τον τελευταίο
του από την Κωνσταντινούπολη,
βυζαντινής πόλης, ξετυλίγοντας -παράλληλανα διασπείρει επιδέξια στο κείµενο
θα επισηµάνει την εκπληκτική -από
το νήµα της ιστορίας όλων
του πολυποίκιλες φιλολογικές και µυθολογικές
κάθε άποψη- εξοικείωση των µουσουλµάνωντων µη µουσουλµανικών µειονοτήτων
αναφορές. Και, βέβαια, ο
µε το θάνατο: τα νεκροταφεία
της. Αυτό που προκύπτει είναι -στην
τους -τα οποία βρίσκονται µέσα στους
ουσία- η επιτοµή του κοσµοπολιτισµού
οικισµούς, δίπλα στα σπίτια- συχνά µετατρέπονται
της Κωνσταντινούπολης, µέσα από ένα
σε χώρους κοινωνικών
κολάζ φαινοµενικά ασύνδετων πληροφοριών
συναναστροφών, εµπορικών συναλλαγών
και εικόνων που αποτυπώνουν
και παιδικών παιχνιδιών. Σε κάθε
-ωστόσο- ιδανικά την ασυνήθιστη ποικιλοµορφία
περίπτωση, είναι το «Ιστανµπούλ, πόλη
της. Και όλα αυτά, µέσα
και αναµνήσεις» του Ορχάν Παµούκ
από ένα προσεκτικά δοµηµένο κείµενο
που προσφέρει υποδειγµατικά τα «αποµνηµονεύµατα»
που παραµερίζει τη νοσταλγία µιας αλλοτινής
της γενέθλιας πόλης
εποχής και την -συχνά εύκοληµελαγχολία
µέσα από τα αµιγώς προσωπικά βιώµατα
της παρακµής, για να αναζητήσει
και τις αναµνήσεις του. Ο σπουδαίος
διεξοδικά τα µισοκρυµµένα ίχνη
Τούρκος συγγραφέας ακολουθεί
του παρελθόντος. Αλλά και να µοιραστεί
τις διαδροµές των ξένων περιηγητών
-γενναιόδωρα- τη χαρά της κάθε νέας
που ανακάλυψαν τη Βασιλεύουσα τον
ανακάλυψης...

Κάθε κεφάλαιο αποτελεί
και µία περιδιάβαση στο χώρο
και το χρόνο, µε το συγγραφέα
να ανακαλεί ης µνήµες
της οθωµανικής και της
βυζαντινής πόλης

www.clipnews.gr

συγγραφείς όπως ο Γκιστάβ Φλοµπέρ,
ο Ζεράρ Ντε Νερβάλ και -φυσικά- ο
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΒΑΝΠ∆ΗΣ

«Μέρισµα Ευθύνης»
Αρµός, σελ. 89
Στα

75 ποιήµατα

της συλλογής,

επιχειρεί

στοχαστικά

να µας κάνει κοινωνούς
αναφορές

στη διαχρονία

και τις αστείρευτες
κριτικά

στην αλήθειά

του Ελληνικού

παραστάσεις
επικοινωνίας

εικόνα

Λεβαντίδης

του µε

Πολιτισµού

πηγές της παράδοσης.

στην εφήµερη

κεκτηµένο,

ο Βασίλης

και χαµηλόφωνα,

Στέκεται

και τις προσλαµβάνουσες

που υποβάλλουν

τα µέσα µαζικής

και διαµορφώνουν

το συλλογικό

σε µία ανοιχτή

συνοµιλία

του χθες

µε το σήµερα.

«To τόλµηµα της µνήµης»
Καστανιώτης,

σελ. 329

T Τέκδοση αυτή περιλαµβάνει
µερικούς από τους
X Ασηµαντικότερους
Βαλκάνιους συγγραφείς και
επιχειρεί

να καταγράψει

οµοιότητες

και διαφορές,

ιδιαίτερα

όσον αφορά την κοινή µας µνήµη και την
κοινή αναζήτηση της βαλκανικής
γλώσσα εκπροσωπούν
θέµελης

και Πέτρος Μάρκαρης

οι Πάνος Ιωαννίδης

ταυτότητας. Την ελληνική

µε κείµενα τους οι Νίκος
από την Αθήνα, και

και Νίκη Μαραγκού

από τη Λευκωσία.

To βιβλίο ανοίγει µε τα «οπτικοποιηµένα»

ποιήµατα

της n Χέρτα Μίλερ, n οποία κέρδισε το βραβείο
Νόµπελ 2009.

