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Ξαναδιαβάζοντας τον   Καζαντζάκη

24 νοεμβριου 2013

Τρεις πατροκτονίες και μία υποψία

Η καρδιά του χτυπά στον ανήσυχο τόνο της 
διαρ κούς αναζήτησης και συ ζήτησης πνευματικών, 

ιδεολογικών και πολιτι κών ζητημάτων

Σ
το βιβλιο Αδερφοφάδες 
περιγράφεται ο εμφύλι-
ος αλληλοσπαραγμός 
ανάμεσα στους «Κόκκι-
νους» και στους «Μαύ-
ρους»· μια πραγματική 
εξιστόρηση για το ελλη-

νικό αδερφοφάγωμα της περιόδου 1946-
1949. το μυθιστόρημα αποτελεί ένα από 
τα δύο λογοτεχνικά σχέδια του συγγρα-
φέα τα οποία σκέφτεται και δημιουργεί 
στα τέλη του 1948. 

Η απόδειξη φανερώνεται στο περιεχό-
μενο μιας σημαντικής επιστολής προς τον 
Μηνά Δημάκη (27 Νοεμβρίου 1948), στην 
οποία γράφει: «τώρα άρχισα καινούριο 
[μυθιστόρημα] καθώς και μια νέα τραγω-
δία, από την τωρινή τραγωδία της Ελλά-
δας». οπως διαπιστώνει ο Μπιν, το θεατρι-
κό έργο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αλλά σε 
ένα αδημοσίευτο σημειωματάριο του Κα-
ζαντζάκη βρίσκεται κάτι που μοιάζει με 
προσχέδιο [ακολουθείται η ορθογραφία 
και ο τονισμός του χειρογράφου, ενώ σε 
αγκύλες τίθεται η ανάπτυξη των συντομο-
γραφιών]:
ΣΥΓΧΡοΝΗ τΡΑΓΩΔιΑ
φασίστες και κομουν[ιστές]: συνεργάτες 
ανήξερα κι άθελά τους
Σύγκρουση. Στην ίδια οικογ[ένεια].
Πατέρας: συντηρ[ητικός], δημοκρ[άτης]
1 Γιος: αρχηγος φασίστ[ας].
2 Γιος: αρχηγος κομουν[ιστών].
1 Κόρη: δε νιόθει ιδέες· αγαπάει μονάχα.
2 Κόρη: cynique [κυνική], δίνεται, κο-
ροϊδ[εύει] ιδέες.

Σύμφωνα με τις παραπάνω σημειώσεις 
διαφαίνεται ότι ο συγγραφέας σχεδίαζε τη 
δημιουργία μιας τραγωδίας σύγχρονης η 
οποία παρουσιάζει πολλά κοινά σημεία με 
τους Αδερφοφάδες. βέβαια, το γεγονός αυ-
τό δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη γιατί, 
κατά την ανάγνωση του μυθιστορήματος, 
και ο πιο αμαθής αναγνώστης διαπιστώνει 
ότι υπάρχει μια εσωτερική δομή που προ-
σομοιάζει με τραγωδία ή ακόμα και με ένα 
είδος κινηματογραφικού σεναρίου.

ο Νίκος Καζαντζάκης με εξαιρετική λο-
γοτεχνική και συγγραφική δεξιότητα κα-
ταφέρνει λοιπόν να συνθέσει μια μυθιστο-
ρία με έντονες κινηματογραφικές όψεις 
με την ευρύτερη φυσικά έννοια. Για να 
ενισχύσουμε το επιχείρημα της κινηματο-
γραφικότητας που ενυπάρχει στο έργο του 
Κρητικού συγγραφέα παρατίθενται παρα-

κάτω τρία σημαντικά σημεία και ένα απρό-
οπτο.

1 Η περιγραφή του τοπίου· ο συγγρα-
φέας κατορθώνει να οπτικοποιήσει το 

σκηνικό του έργου με τέτοιο τρόπο σαν να 
πρόκειται για ένα θεατρικό κείμενο ή σε-
νάριο. Περιγράφονται διεξοδικά τα χωριά, 
ο περιβάλλων χώρος, η φύση, στοιχεία που 
ενισχύουν την έννοια της τοπιογραφίας.

2 Η περιγραφή των χαρακτήρων των 
ηρώων· ο συγγραφέας καταφέρνει να 

δημιουργήσει χαρακτήρες δραματικούς 
-έως το όριο να χαρακτηρίζονται και τρα-
γικοί - προκειμένου να σκιαγραφήσει τις 
προσωπικότητές τους με τέτοιο τρόπο 
ώστε να προωθείται η πλοκή του μυθι-
στορήματος. Περιγράφονται με πολλές 
λεπτομέρειες οι σκέψεις και οι αντι-
δράσεις των ηρώων με σκοπό να 
ενδυναμώσουν την έννοια της ηθο-
γραφίας.

3 Τα συχνά διαλογικά μέρη· ο 
Καζαντζάκης θέτει σε πολλά 

σημεία του έργου Αδερφοφάδες 
μεγάλα μέρη διαλόγου προκειμέ-
νου να δημιουργήσει έντονη δρα-
ματοποίηση με την έννοια της α-
ναπαράστασης των γεγονότων 
που συνθέτουν την πλοκή του 
μυθιστορήματος. Παρατίθενται διά-
λογοι πραγματικοί και φαντασιακοί, 
συνειδητοί και ασυνείδητοι, που 
συμβαίνουν είτε σε ρεαλιστικό μυ-
θιστορηματικό χρόνο είτε σε φανταστι-
κό νοητικό επίπεδο με απώτερο συγγρα-
φικό στόχο την ανάδειξη της συγγραφι-
κής δύναμης και της κινηματογραφικής 
έντασης, αποκαλύπτοντας την έννοια της 
παραστατικής διαλογικότητας.

Το απρόοπτο. Στο βιβλίο αφιερώνει ο 
συγγραφέας ένα ολόκληρο κεφάλαιο 
προκειμένου να περιγράψει το ημερολό-
γιο ενός δευτεραγωνιστή του έργου (λε-
ωνίδας) που αποκτά σημαντική θέση για 
την εξέλιξη της πλοκής, αφού αποτελεί 
ιδεολογικά την αφορμή για την απόφαση 
συμφιλίωσης που παίρνει ο παπα-
Γιάνναρος. Η περιγραφή του ημερολογίου 
αναδεικνύει μια εξαίσια λογοτεχνική πτυ-
χή του μυθιστορήματος που δημιουργεί 
μια έντονα συναισθηματική και συγκινη-
σιακή ατμόσφαιρα, αποδίδοντας ένα εξαι-
ρετικό κινηματογραφικό απρόοπτο.

Η λογοτεχνική προσέγγιση του έργου 
αποτελεί μια περιοχή με έντονη υποκειμε-
νική ασάφεια· οι αναγνώσεις των Αδερ-
φοφάδων είναι μαθηματικά τόσες σε αριθ-
μό όσες και οι πιθανοί αναγνώστες τους. 
το γεγονός αυτό είναι που φανερώνει την 
πραγματική γοητεία της λογοτεχνίας: το 
μήνυμα του συγγραφέα μεταφέρεται και 
μεταδίδεται με άπειρους τρόπους προκει-
μένου να ικανοποιήσει την ψυχή του κάθε 
-μοναδικού- αποδέκτη.

»
Παρόλο που είναι ένα από τα μη 
δημοφιλή έργα του Καζαντζάκη, 
παραμένει να διδάσκει μαθήματα 
Ιστορίας με έναν τρόπο ιδιότυπο

ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΙ

Πολύπτυχο και
μεταφρασμένο 
σε 17 γλώσσες
* ΟΙ ΕΚδΟσΕΙσ 
ΚαζανΤζαΚη, με την έμπειρη 
επιστημονική τους ομάδα, 
επανακυκλοφορούν τα άπαντα 
του Νίκου Καζαντζάκη σε μια 
καινούργια σύγχρονη έκδοση· 
συγκεκριμένα, το λογοτεχνικό 
κείμενο είναι σε μονοτονικό, το 
επίμετρο είναι εμπλουτισμένο 
με εισαγωγικά και επιστημονικά 
κείμενα, ενώ το εξώφυλλο είναι 
πολυτελές, χαρτόδετο, με 
μοντέρνα αισθητική. Ο 
καινοτόμος προσανατολισμός 
των εκδόσεων αναδεικνύει το 
βαθύ αίσθημα σεβασμού τόσο 
στον Κρητικό συγγραφέα όσο 
και στον σύγχρονο αναγνώστη. 
Τον επόμενο χρόνο μέσα στο 
2014 θα κυκλοφορήσει και το 
βιβλίο Αδερφοφάδες, με νέες 
προσεγγίσεις που αναδεικνύουν 
το πολύπτυχο αυτό έργο.

* ΤΟ μυθΙσΤΟρημα Οι 
Αδερφοφάδες -παρά το γεγονός 
ότι είναι ένα από τα μη δημοφιλή 
έργα του Καζαντζάκη- έχει 
μεταφραστεί μέχρι σήμερα σε 17 
γλώσσες: Αγγλικά, Αλβανικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, Δανικά, 
Ιαπωνικά, Ισπανικά, Κορεάτικα, 
Νορβηγικά, Ολλανδικά, 
Ουγγρικά, Περσικά, 
Πορτογαλικά, Ρουμανικά, 
Τουρκικά, Φινλανδικά και στην 
ομιλούμενη γλώσσα της πρώην 
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 
της Μακεδονίας.

KAΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ

enA bibλΙΟ - σΤΑΘΜΟσ

* Ο Νίκος Μαθιουδάκης είναι δι-
δάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολο-

γίας & Λογοτεχνικής Υφολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θρά-
κης και επιστημονικός σύμβουλος 

των Εκδόσεων Καζαντζάκη.

Εκτέλεση στο Γεντί Κουλέ στα εμφυλιοπολεμικά χρόνια. Στους Αδερφοφάδες ο Ν. Καζαντζάκης περιγράφει με τρόπο ρεαλιστικό τον αλληλοσπαραγμό.

ΓΡΑΦΕΙ  
Ο  δΡ ΝΙΚΟΣ ΜΑΘΙΟΥδΑΚΗΣ*

nikosmathious@gmail.com

Μόλις μία βδομάδα πέρα-
σε από την αρχή μιας 

εξαιρετικής πρωτοβουλί-
ας με έναν χαρακτήρα βα-

θιά εκπαιδευτικό και ση-
μαντικά κοινωνικό ανά-
μεσα στο «ΕθΝοΣ τΗΣ 

ΚΥΡιΑΚΗΣ» και τις ΕΚΔο-
ΣΕιΣ ΚΑζΑΝτζΑΚΗ· η συ-

νεργασία έχει σκοπό να 
δυναμώσει τους Ελληνες, 

να σώσει τους Ελληνες 
από την απογοήτευση 

των ημερών μας. Γιατί ο 
λόγος του Καζαντζάκη πε-
ριέχει όλα τα πνευματικά 

εργαλεία που χρειάζεται ο 
άνθρωπος για να ξεπερά-

σει κάθε κρίση, αναδει-
κνύοντας σημασίες όπως 
ηρωισμός, υπέρβαση, αξι-

οπρέπεια, ελπίδα...

το δεύτερο βιβλίο της σει-
ράς είναι Οι Αδερφοφά-

δες· ένα μυθιστόρημα που 
περιγράφει ρεαλιστικά 

και συνάμα λογοτεχνικά 
τον εμφύλιο σπαραγμό 
της σύγχρονης ιστορίας 

της Ελλάδας. Παρόλο που 
είναι ένα έργο από τα μη 
δημοφιλή του Καζαντζά-

κη, παραμένει να διδά-
σκει μαθήματα ιστορίας 
με έναν τρόπο ιδιότυπο.

ο Καζαντζάκης αποκαλύ-
πτεται ως ένας λαϊκός 

ιστορικός, αφού κατορ-
θώνει να συγγράψει και 

να περιγράψει σημαντικά 
ιστορικής σημασίας γεγο-

νότα με το βλέμμα ενός 
στοχαστή-λογοτέχνη. Η 

καρδιά του πάλλεται στον 
ρυθμό της κοινωνίας και 
των προβλημάτων της. Η 

καρδιά του χτυπά στον 
ανήσυχο τόνο της διαρ-

κούς αναζήτησης και συ-
ζήτησης πνευματικών, 

ιδεολογικών και πολιτι-
κών ζητημάτων.

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Αδερφοφάδες:
Οι κινηματογραφικές 
όψεις του Εμφυλίου

ο ΚΑζΑΝτζΑΚΗΣ στο μυθιστόρημά του 
επικεντρώνει τον αδελφοκτόνο διχα-

σμό και το εμφύλιο αλληλοφάγωμα από το 
ευρύ κοινωνικό σύνολο στη μικρογραφία 
μιας κοινωνικής ομάδας, δηλαδή της οικο-
γένειας: ανάμεσα στον γιο και στον πατέρα· 
ανάμεσα στον καπετάν Δράκο και στον πα-
πα-Γιάνναρο. Η σχέση μεταξύ γιου-πατέρα 
καταλήγει σε πατροκτονία, η οποία αποτελεί 
και το φινάλε της μυθιστορίας.

Παρακολουθώντας λεξικογραφικά τον 
όρο «πατροκτονία» και «πατροκτόνος» δι-
απιστώνεται ότι ο προσδιορισμός των δύο 
εννοιών ούτε ενέχει μεγάλες σημασιολο-
γικές αποκλίσεις ούτε διακατέχεται από 
έντονη λογοτεχνική ασάφεια: με τις δύο 
λέξεις περιγράφεται ο φόνος του πατέρα 
από το παιδί του· νεολογικά συνώνυμα του 
πατροκτόνος θα μπορούσαν να είναι λέξεις 
όπως πατροφάς, πατροφαγάς, πατροφο-
νιάς, πατροφόνος.

Ενδιαφέρον πάντως παρουσιάζει η διε-
ρεύνηση πατροκτονιών στην ελληνική 
γραμματεία· με μια πρώτη σκέψη διαπιστώ-
νουμε ότι υπάρχουν τρεις γνωστές πατρο-
κτονίες και μία (ιστορική) υποψία.
στη μυθολογία. Μια πρώτη πατροκτονία 
είναι η δολοφονία του Κρόνου από τον γιο 
του, Δία: σύμφωνα με τον μύθο της τιτα-
νομαχίας, ο Δίας και τα αδέρφια του πολέ-

μησαν εναντίον του Κρόνου και των τιτά-
νων για την κυριαρχία επάνω στη Γη· ο 
Δίας σκοτώνει τον πατέρα του, Κρόνο, και 
αναδεικνύεται ως η ύψιστη θεότητα του 
αρχαιοελληνικού πανθέου, καθώς και ως 
ο θεός του ουρανού και του κεραυνού. Η 
πατροκτονία Δία-Κρόνου δύναται να θεω-
ρηθεί ως «πατροκτονία κατ’ ανάγκη» για 
θεϊκή επικράτηση.
στην τραγωδία. Μια δεύτερη διάσημη 
πατροκτονία είναι ο φόνος του λάιου από 
τον γιο του, οιδίποδα: σύμφωνα με τη σο-
φόκλεια πλοκή της τραγωδίας Οιδίπους 
Τύραννος, ο οιδίποδας σε ένα σταυροδρό-
μι της θήβας συναντά μια άμαξα και ύστε-
ρα από μια έντονη λογομαχία σκοτώνει 
–χωρίς να το γνωρίζει– τον πατέρα του, λά-
ιο. Η πατροκτονία οιδίποδα-λάιου δύναται 
να θεωρηθεί ως «πατροκτονία εν αγνοία» 
για ατομική επικράτηση.
στη λογοτεχνία. Μια τρίτη πατροκτονία 
είναι η δολοφονία του παπα-Γιάνναρου 
από τον γιο του, καπετάν Δράκο: σύμφω-
να με το μυθιστόρημα του Καζαντζάκη 
Αδερφοφάδες, ο καπετάν Δράκος ως αρ-
χηγός των ανταρτών δίνει εντολή και 
σκοτώνεται ο πατέρας του, παπα-Γιάνναρος, 
προκειμένου να μην κάνει κακό στην 
επανάσταση. Η πατροκτονία καπετάν 
Δράκου-παπά Γιάνναρου δύναται να θε-

ωρηθεί ως «πατροκτονία κατ’ εντολή» για 
πολιτική επικράτηση.
στην Ιστορία. Στην προσπάθεια αναζήτη-
σης μιας γνωστής πατροκτονίας σε ιστορικό 
πλαίσιο δεν βρέθηκε καμία η οποία να είναι 
αληθοφανής ή να αποτελεί τεκμηριωμένο 
ιστορικό γεγονός· οπότε για την ολοκλήρω-
ση των αυθόρμητων συλλογισμών σχετικά 
με τους φόνους πατέρων από τους γιους 
αναφέρεται μια υποψία που συχνά υποστη-
ρίζεται από ιστορικούς –χωρίς όμως να την 
τεκμηριώνουμε: ο φόνος του Φίλιππου β΄ 
του Μακεδόνα από τον γιο του, Αλέξανδρο 
τον Μέγα: σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, 
ο Φίλιππος δολοφονείται ενώ ο μόνος πι-
θανός διάδοχος είναι ο γιος του Αλέξανδρος. 
οι λόγοι και οι ηθικοί αυτουργοί της δολο-
φονίας δεν έγιναν γνωστοί, αλλά οι υποψί-
ες στρέφονται προς τον γιο του ή κυρίως 
προς την ολυμπιάδα, που αισθανόταν τα-
πεινωμένη επειδή ο Φίλιππος την είχε χω-
ρίσει για μία νεότερη και ανιψιά του στρα-
τηγού Αττάλου.

Συγκρίνοντας ενδεικτικά τις τρεις πα-
τροκτονίες και τη μία υποψία, διαπιστώ-
νουμε ότι και οι τέσσερις φόνοι ενδυνα-
μώνονται με την έννοια της επικράτησης. 
Με τον τρόπο αυτό φανερώνεται μια ιδιό-
τυπη σχέση όπως αναπτύσσεται μεταξύ 
πατέρα-γιου, που πολλές φορές καταλήγει 

είτε σε μυθολογική είτε σε λογοτεχνική 
είτε σε ρεαλιστική –είτε σε ευρύτερα πνευ-
ματική δολοφονία– προκειμένου να επι-
κρατήσει η νεότερη γενιά έναντι της πα-
λιότερης. οι διαστάσεις των συλλογισμών 
όμως απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση.

ΤΗν επόμενΗ ΚυριαΚΗ  
TαξιδευόνΤας αγγλία


