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Αφηγήσεις της κρίσης
ΛΙΛΗ ΛΑΜΠΡΕΛΛΗ, ∆έκα και ένα
παραµύθια σοφίας για καιρούς
κρίσης και άλλων δανών,
Σειρά: Κι αν σου µιλώ µε
Παραµυθιά..., Πατάκης, 2012
«Κιαν αυτό το όνειρο είναι ο µοναδικός σου
δρόµος για τη ζωή ano δω και πέρα;»
Ησυγκεκριµένη
Σειρά βιβλίων µικρού
σχήµατος, της οποίας Ο τίτλος
έχει επιλεγεί από το ποίηµα
«Τελευταίος σταθµός» του Γιώργου Σεφέρη,
πρόκειται να περιλάβει, σύµφωνα µε τον
αρχικό σχεδιασµό, εκτός από τα ήδη εκδοθέντα,
Ο Πολυροβιθάς και Η Στρίγκλα, πέντε
ακόµη «'άγρια', µη λογοκριµένα, µαγικά
παραµύθια» (τα: Ο Σιµιγδαλένιος, Ο ∆ακρυγιάννης,
To Κορίτσι µε τα κοµµένα χέρια, Η
Κακορίζικη και Η Κόρη της θάλασσας), όλα
από την προφορική παράδοση, µε θέµα την
ενδοονκογενειακή σύγκρουση, την αιµοµιξία,
τον κανιβαλισµό και, τελικά, τον απεγκλωβισµό,
τα οποία, ως µαγικά, συνιστούν
παραβολές (χωρίς, ωστόσο, ίχνος διδαχής)
«που κρύβουν απρόσιτα µυστικά πανάρχαιων
εθίµων και τελετουργιών και µιλούν,
µε συµβολικό πάντα τρόπο, για την ικανότητα
του ανθρώπου να γνωρίζει βαθιά µέσα
του την ουσία των πραγµάτων». Τόσο τα
προαναφερθέντα όσο και το ανά χείρας βιβλίο, µαθήτρια
της ανθρωπολόγου
Nicole
το οποίο αποτελεί, όπως θα δούµε,
Belmont και, κυρίως, µεταξύ άλλων Ευρωπαίων,
µία παρένθεση στην εν λόγω Σειρά, ουσιαστικά
Αφρικανών και Αράβων παραµυθάδων,
αποτελούν συνέχεια και «έµπρακτη
µαθήτρια του σπουδαίου Γάλλου αφηγητή,
εφαρµογή» τού «θεωρητικού» βιβλίου τής
ερευνητή και ∆άσκαλου Henri
ίδιας συγγραφέως - παραµυθούς (και µεταφράστριας
Gougaud, προτείνει, σε δικές της παραλλαγές,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση!) µε
ως «οδηγίες για την υπέρβαση κρίσεων,
τον τίτλο Λόγος εύθραυστος και αθάνατος:
για το πέρασµα από το παιδί στον ενήλυχα,
Προσέγγιση στην τέχνη της αφήγησης και
για την προσέγγιση του ουσιώδους,
στην αθέατη πλευρά των µαγικών παραµυθιών, για την ίδια τη χαρά της ζωής». Τα έντεκα
όπου, επιπλέον (και ως πρώτο εκεί
αυτά παραµύθια, προερχόµενα, όπως γράφει
δείγµα), n Λαµπρέλλη επιχειρούσε την συµβολυτή
στην «Εισαγωγή» της n συγγραφέας,
προσέγγιση του µαγικού παραµυθιού
«από την προφορυχή παράδοση µακρινών
«Ο Καηµός» µέσα από τις πέντε αισθήσεις
τόπων και λαών που n εγγραµµατοσύνη
άγγιξε λιγότερο από µας (Αφρική, Ασία, ινδιάνοι
της.
Στο ανά χείρας βιβλίο, ωστόσο, δεν πρόκειται,
της Βόρειας Αµερικής)», δεν έχουν
κατ' αρχάς, για «µαγικά» παραµύθια
να κάνουν «µε τη µετάδοση πληροφοριών
αλλά για «παραµύθια σοφίας», τα οποία n
αλλά µε το µεγάλωµα της ψυχής», καθώς
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Χωρίς τίτλο
«αποτελούν ένα είδος φιλοσοφικής σκέψης
πότε το σκοτάδι» µέσα µας και γι' αυτό,
προφορικών ανθρώπων - αναλφάβητων
επιπλέον, είναι ζωτικής σηµασίας να θεωρούµε
και, µε τα σηµερινά δεδοµένα, αδαών. Αυτή
ως πολύτιµη την κάθε στιγµή. Οι
n πρωτογενής φιλοσοφία», ωστόσο, προορίζεταιανατροπές οι «πλασµένες από µικρούς θανάτους
(ορθά) «για να ενισχύσει και να µερέψει»
και συνεχείς αναγεννήσεις», καταλήγει
όσους (λιγότερο ή περισσότερο µορφωµένους) στην «Εισαγωγή» της n Λίλη Λαµπρέλλη,
θα ζήσουν/ ζήσουµε ανατροπές.
«προκαλούν εσωτερυχές µετακινήσεις
Σε αυτές τις ανατροπές θα χρειαστεί να
προς ένα ανώτερο επίπεδο επίγνωσης.
χρηοτµοπουΐσουµε την κρίση µας, προκειµένου
Και τα µεγάλα βήµατα προς τη γνώση
να καταλάβουµε, πρώτα-πρώτα, αν
- επίγνωση δεν γίνονται από in µια στιγµή
µας έχουν κάνει την «σωστή ερώτηση», θα
στην άλλη, πατώντας ένα κουµπί: απαιτούν
χρειαστεί να γνωρίζουµε ότι «n ατυχία και
εµπιστοσύνη στη ζωή και αντοχή Για αυτή
n ευλογία» είναι αµφότερες «περαστυχές»,
την εµπιστοσύνη κι αυτή την αντοχή µιλάνε,
όπως και ότι πρέπει να «προσπαθούµε ο
µε ελαφράδα κι ελευθερία και χωρίς
καθένας µονάχος του», αλλά και όλοι µαζί,
ίχνος διδαχής, τα παραµύθια τούτης της
χωρίς «δεκανίκια» ή «µπαστούνια», θα
µυχρής συλλογής».
χρειαστεί ακόµα να κατανοήσουµε ότι
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣ0ΥΠΡ0Υ
εµείς οι ίδιοι ταΐζουµε «πότε το φως και

