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Λίγα λόγια για το έργο και τη μετάφραση

Γιάννος Περλέγκας

X



Ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος Ιμμάνουελ Καντ ταξιδεύει με τη σύζυγό 
του, τον υπηρέτη του και τον παπαγάλο του με ένα υπερωκεάνιο προς τη 
Νέα Υόρκη, στη δική μας σύγχρονη εποχή (το έργο γράφτηκε το 1978). Το 
Πανεπιστήμιο της Κολούμπια πρόκειται να τον αναγορεύσει Επίτιμο Διδά-
κτορα. Ο Καντ υποφέρει από γλαύκωμα και είναι σχεδόν εντελώς τυφλός. 
Το Πανεπιστήμιο της Κολούμπια διαθέτει τους καλύτερους οφθαλμιάτρους 
στον κόσμο, κι έτσι σκοπός του ταξιδιού δεν είναι μόνο η βράβευση του 
Καντ, αλλά και η εγχείρηση για να αποκτήσει ξανά το φως του. Ο Καντ 
πιστεύει πως δίνοντας στην Αμερική το “φως του Λόγου”, η Αμερική θα 
του δώσει πίσω τη χαμένη του όραση. Στο τέλος του έργου, δεν είναι η επι-
τροπή του Πανεπιστημίου που περιμένει τον Καντ, αλλά το νοσηλευτικό 
προσωπικό ενός ψυχιατρικού νοσοκομείου.

Ο Μπέρνχαρντ παίζει σε αυτό το έργο με τον θρύλο του μεγάλου φιλοσό-
φου: Ο αληθινός Καντ δεν εγκατέλειψε ποτέ τη γενέτειρά του, το Κένι-
γκσμπεργκ. Ο Καντ του Μπέρνχαρντ βρίσκεται ξαφνικά στον 20ό αιώνα, 
πάνω σε ένα υπερωκεάνιο με προορισμό τη Νέα Υόρκη, προσκεκλημένος 
του Πανεπιστημίου της Κολούμπια. Ο αληθινός Καντ ήταν εργένης διά 
βίου. Τώρα περιστοιχίζεται από μια σύζυγο, έναν υπηρέτη και έναν παπα-
γάλο που ακούει στο όνομα Φρήντριχ (αναφορά στον Βασιλιά της Πρωσίας 
και προστάτη του Καντ, ή ακόμα και στον Φρήντριχ Νίτσε). Το υπερωκε-
άνιο αποτελεί μια μεταφορά της Ευρώπης του 20ού αιώνα που παραπαίει, 
πλέοντας προς την Αμερική. Η Αμερική είναι για την Ευρώπη –μοιάζει να 
λέει ο Μπέρνχαρντ– ό,τι ήταν το παγόβουνο για τον Τιτανικό: ένας τερά-
στιος άμορφος, αντιπνευματικός, απειλητικός όγκος που συνέθλιψε όλη 
την τεράστια πνευματική κληρονομιά της γηραιάς ηπείρου. 

Ο Καντ του Διαφωτισμού, ο φιλόσοφος που έδωσε στους ανθρώπους το 
φως της κριτικής αυτονομίας και της ελευθερίας, στο έργο του Μπέρ-
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νχαρντ κοντεύει να χάσει την όρασή του. Διαφωτισμός κυριολεκτικά θα 
πει ν’ ανοίγεις τα μάτια σου. Ο Καντ, ο πατέρας του Διαφωτισμού, ο κύ-
ριος φορέας του φωτός, εδώ βρίσκεται στα όρια της τύφλωσης. Επιπλέον 
είναι ένας κακότροπος, υποχόνδριος και τυραννικός γέρος. Το μόνο έμβιο 
ον που ανέχεται είναι ο παπαγάλος του, που μηχανικά αναπαράγει τους 
αφορισμούς του. Όμως, ο Καντ του Μπέρνχαρντ δεν είναι ο πραγματικός 
Καντ, δεν είναι ούτε καν ένας Καντ του απερχόμενου 20ού αιώνα. Ο ιστο-
ρικός χρόνος από τον 18ο στον 20ό αιώνα, με όλα του τα κορυφαία φιλοσο-
φικά επιτεύγματα, διαφαίνεται να είναι ενιαίος στον Μπέρνχαρντ. Είναι η 
εποχή της κυριαρχίας της αστικής τάξης, είναι ο ιστορικός χρόνος που ακό-
μα διανύουμε. Η φιλοσοφία του Καντ (έτσι όπως την αποδόμησε ο σύγχρο-
νος πολιτικός μας πολιτισμός) είναι το σύμπτωμα της ασθένειας της εποχής 
μας –και όχι πια η γιατρειά της. Έτσι, όλα τα θεμελιώδη επιτεύγματα του 
Διαφωτισμού υπόκεινται στην ανελέητη κριτική του Μπέρνχαρντ, από τη 
στιγμή που δίπλα τους συνυπάρχει η σύγχρονη, βάρβαρη, αδηφάγα και 
αντιπνευματική πολιτική κατάσταση.

Η Αμερική που ενστερνίστηκε τις ιδέες του Καντ περί “αιώνιας ειρήνης στη 
βάση της αμοιβαίας οικονομίας” τον ονομάζει τρελό και του φοράει ζουρ-
λομανδύα. Μαζί του στο ταξίδι, εκτός από τον οικογενειακό του περίγυ-
ρο, βρίσκονται όλοι οι εκπρόσωποι δηλαδή της ευρωπαϊκής μεγαλοαστικής 
τάξης, η οποία υποστήριξε, στην εποχή του αληθινού Καντ, με το χρήμα 
και την επιρροή της, τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό.Η άλλοτε πεφωτισμένη 
αστική τάξη έχει εκφυλιστεί στο πρόσωπο μιας αγράμματης, θεότρελης 
Εκατομμυριούχου που το μόνο της ενδιαφέρον είναι να ανελκύσει τον Τι-
τανικό.Ο καρδινάλιος έχει σχέσεις με τη Μαφία, ο ναύαρχος εκπροσωπεί 
τη βίαιη στρατιωτική αποικιοκρατία και ο συλλέκτης έργων τέχνης συγκε-
ντρώνει μόνο “νεκρά” κλασικά έργα. 

Από τη στιγμή που συνειδητοποιεί πως συνταξιδεύει και συναγελάζεται με 
αυτόν τον σαθρό κόσμο, ο Καντ του Μπέρνχαρντ καταλαβαίνει πως δεν 
υπάρχει πια γιατρειά απ’ την αρρώστια του. Η τρέλα φαίνεται να είναι το 
μοναδικό μέσο επιβίωσης σ’ αυτόν τον νεκρό αντιπνευματικό κόσμο. Ο 
αντιπνευματικός, μηχανικός, καπιταλιστικός κόσμος πήρε ό,τι τον συνέ-
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φερε από τους μεγάλους στοχαστές, τους εκφύλισε, τους συνέθλιψε και 
τους μετέτρεψε σε άψυχες μαριονέττες. Ο ζουρλομανδύας είναι η μοναδι-
κή σωτηρία για ένα τέτοιο μυαλό σαν αυτό του Καντ. 

Η ανθρωπότητα δεν τρέμει τίποτε περισσότερο 
απ’ τον ίδιο τον εαυτό της
Οι βεβαιότητες είναι πάντοτε μόνο
θανάσιμες βεβαιότητες
Τώρα μόνο καταλαβαίνω
προς τα πού οδεύω
το γλαύκωμα
μού άνοιξε τα μάτια
Η ανθρωπότητα διέπραξε την εσχάτη προδοσία
Ο φόβος μη χάσω το φως μου
μού άνοιξε τα μάτια
Δεν είναι παρά ένας αγώνας δρόμου με το φως που λιγοστεύει

 
Σε αυτή την πρώτη μου μεταφραστική απόπειρα (σε συνεργασία με την 
Ισμήνη Θεοδωροπούλου, η οποία υπήρξε ο καθοριστικός σύμβουλός μου 
σε θέματα της γερμανικής γλώσσας), πρόθεσή μου ήταν να μην αλλοιώ-
σω και να μην προδώσω, ούτε τα νοήματα, και προπάντων ούτε τη μου-
σική και τον ρυθμό που παράγει με το εργαλείο της γερμανικής γλώσσας ο 
Μπέρνχαρντ1*. Ιδιαίτερα δύσκολο όσο και δημιουργικό υπήρξε το γεγονός 
ότι έπρεπε να μεταφέρουμε σε σωστά και προφορικά ελληνικά (μιας και 
έχουμε να κάνουμε με θέατρο), ένα κείμενο γραμμένο σε στίχους, και μά-
λιστα χωρίς στίξη. Είχε μεγάλη σημασία να ακολουθηθεί το συντακτικό της 
γερμανικής, μιας και όταν πηγαίναμε να ακολουθήσουμε μια πιο “ελληνι-
κή” στρωτή σύνταξη, αλλοιωνόταν τελείως το νόημα και χάναμε έτσι και 
τον ρυθμό και το κέντρο βάρους της κάθε πρότασης, στο οποίο θέλει να 

* Στην παρούσα έκδοση του έργου του Μπέρνχαρντ διατηρήθηκε πιστά η μορφή 
και η στίξη του θεατρικού κειμένου –όπως αποδίδεται στη γερμανική έκδοση–, με αποτέ-
λεσμα να απαλειφούν στοιχεία τυπογραφικής επιμέλειας όπως οι παρενθέσεις στις σκη-
νοθετικές οδηγίες κά, για την επίτευξη ενός απόλυτου σεβασμού ως προς τη συγγραφική 
βούληση του αυστριακού δραματουργού.  [ΣτΕπ.]
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εστιάσει ο Μπέρνχαρντ. Όσο αυτό είναι δυνατόν, (αφού πάντα, δυστυχώς, 
η μετάφραση είναι μια μεταποίηση), το επιδιώξαμε, φροντίζοντας βέβαια 
πάντα να ακούγονται σωστά τα ελληνικά και να ευνοείται η προφορικότη-
τα, μιας και το κείμενο θα το “μιλήσουν” ηθοποιοί.

Ξεκίνησα να μεταφράζω το συγκεκριμένο έργο με την πρόθεση να το σκη-
νοθετήσω. Δεν είμαι επαγγελματίας μεταφραστής. Είμαι άνθρωπος του 
θεάτρου και φανατικός φίλος του έργου του Μπέρνχαρντ, με το οποίο είμαι 
αρκετά εξοικειωμένος. Ο Μπέρνχαρντ θεωρούσε τον εαυτό του “προφορι-
κό” συγγραφέα. Είναι γνωστό πως υπαγόρευε σε μαγνητόφωνο πολλά από 
τα έργα του. Αυτό αποδεικνύεται και από τη γνωστή μονολογική, ασθμα-
τική γραφή του. Έχοντας, λοιπόν, κατά νου τη σκηνοθεσία του έργου, “μι-
λούσαμε” το έργο ενώ το μεταφράζαμε.

Το πεζογραφικό έργο του Τόμας Μπέρνχαρντ είναι αρκετά γνωστό στην 
Ελλάδα. Δεν ισχύει το ίδιο για το πλούσιο θεατρικό του έργο. Από τα πε-
ρίπου είκοσι δύο έργα του –τα οποία, κατά τη γνώμη μου, έχουν μείζονα 
λογοτεχνική και θεατρική αξία–, μόνο τέσσερα ή πέντε έχουν παρουσια-
στεί στην Ελλάδα, και από αυτά μόνο το Ρίττερ, Ντένε, Φος είναι πιο γνωστό, 
λόγω της παράστασης του Λευτέρη Βογιατζή, η οποία “πρωτοσύστησε” και 
τον Μπέρνχαρντ στο ελληνικό κοινό στη δεκαετία του ’80. Ίσως ένας από 
τους λόγους που τα έργα του Μπέρνχαρντ δεν παρουσιάζονται συχνά στην 
Ελλάδα, είναι το έντονα γερμανικό και ειδικότερα αυστριακό χρώμα που 
έχουν τα πιο γνωστά έργα του (βλέπε Πλατεία Ηρώων) που μπορεί να τρο-
μάζει τους σκηνοθέτες με τις συγκεκριμένες αναφορές του συγγραφέα σε 
πρόσωπα και πράγματα της πατρίδας του. Από την άλλη πλευρά, όμως, 
οφείλει κανείς να αναφέρει ότι πρόκειται για έργα μεγάλης πνοής και μέ-
γιστης δυσκολίας που σίγουρα φαντάζουν λιγότερο εύπεπτα από τον σωρό 
των αγγλικών έργων των τελευταίων χρόνων που τόσο προτιμούνται στην 
Ελλάδα. 

Προσωπικά θεωρώ τον Τόμας Μπέρνχαρντ τον μέγιστο γερμανόφωνο με-
ταπολεμικό συγγραφέα και έναν από τους μεγαλύτερους του 20ού αιώνα. 
Με την αφορμή του ανεβάσματος του Ιμμάνουελ Καντ από το Θέατρο Τέχνης, 
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το οποίο αγκαλιάζει αυτή την προσπάθειά μας σε αυτές τις τόσο δύσκολες 
για το θέατρο και την κοινωνία μέρες, και ευελπιστώντας σε κάθε δυνατή 
βοήθεια για να μπορέσει η παράσταση αυτή να πραγματοποιηθεί, ήθελα 
να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας.

Θερμές ευχαριστίες οφείλω στην Ερατώ Πίσση και στον Δημήτρη Χρυσό 
Τομαρά για την επιμέλεια της ύλης.

Η μετάφραση αυτή αφιερώνεται στη μνήμη του δασκάλου μου, Λευτέρη 
Βογιατζή.

γ.π.
Φεβρουάριος 2015



T
ους μεγάλους στοχαστές τούς έχουμε φυλακίσει στις βι-
βλιοθήκες μας, και μέσα απ’ αυτές μας κοιτάζουν κα-
ταδικασμένοι παντοτινά στη γελοιότητα. Νυχθημερόν 
ακούω τον οδυρμό των μεγάλων στοχαστών που τους 
έχουμε φυλακίσει στις βιβλιοθήκες μας. Οι βιβλιοθή-
κες μας είναι κατά κάποιον τρόπο σωφρονιστήρια στα 
οποία έχουμε φυλακίσει τους πνευματικά μεγάλους 

μας, τον Καντ φυσικά σε ατομικό κελί, όπως τον Νίτσε, όπως τον Σοπεν-
χάουερ, όπως τον Πασκάλ, όπως τον Βολταίρο, όπως τον Μονταίνι, όλους 
τους πολύ μεγάλους σε ατομικά κελιά, όλους τους άλλους σε ομαδικά κε-
λιά. Και αλίμονο αν ένας απ’ αυτούς τους μεγάλους εγκληματίες το σκά-
σει, δραπετεύσει, τότε γίνεται αμέσως τελειωμένος, κατά κάποιον τρόπο, 
και γελοίος, αυτή είναι η αλήθεια. Η ανθρωπότητα ξέρει να φυλάγεται απ’ 
όλους αυτούς τους λεγόμενους πνευματικά μεγάλους. Το πνεύμα, όπου 
και αν εμφανιστεί, τελειώνει και φυλακίζεται…

Τόμας Μπέρνχαρντ 
Ο αποτυχημένος

(μετάφραση Βασίλης Τομανάς, εκδόσεις Εξάντας)
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…αυτό δε σημαίνει υποχρεωτικά
                       ότι στο θέατρο πρέπει κανείς να αναπαριστά τη ζωή…

Antonin Artaud
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Immanuel 
Kant
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Πρόσωπα

Καντ

Η Γυναίκα του Καντ

Ερνστ Λούντβιχ

Φρήντριχ 
ένας παπαγάλος

Η Εκατομμυριούχος

Ο Καπετάνιος

Ο Ναύαρχος

(Ο Καρδινάλιος)1*

Ο Συλλέκτης Έργων Τέχνης

* Όπως πολύ σωστά επισημαίνουν οι Γάλλοι μεταφραστές του έργου, Claude 
Porcell και Michel-Francois Demet, στη λίστα με τα πρόσωπα του έργου απουσιάζει 
το πρόσωπο του Καρδινάλιου. Απουσιάζει δε όχι μόνον απ’ όλες τις γερμανικές εκδόσεις 
του έργου, αλλά και από το πρωτότυπο χειρόγραφο του ίδιου του Μπέρνχαρντ. Όλο αυτό 
εγείρει διάφορα ερωτήματα: ο ακραία σχολαστικός με τα τυπογραφικά δοκίμια Μπέρ-
νχαρντ αμέλησε να βάλει τον τόσο σημαντικό ρόλο του Καρδινάλιου; Ή, μήπως, από τη 
στιγμή που αρεσκόταν τόσο πολύ ο ίδιος σε διάφορα “διακειμενικά”, αυτοαναφορικά 
αστεία και λογοπαίγνια, επέλεξε να “τιμωρήσει” τον Καρδινάλιο, βγάζοντάς τον από τη 
διανομή; Αυτή η εκδοχή μάς φαίνεται ελκυστική, μιας και ο κατ’ εξακολούθησιν σκανδα-
λοθήρας Μπέρνχαρντ, λίγα χρόνια πριν τη συγγραφή του έργου, αποκήρυξε την καθολική 
του πίστη!



21Τ Ο Μ Α Σ  Μ Π Ε Ρ Ν Χ Α Ρ Ν Τ

Ο Καμαρότος

Ο Βοηθός Καμαρότος

Ο Μάγειρας του Πλοίου

Αξιωματικοί του Πλοίου

Ναύτες

Επιβάτες

Γιατροί

Νοσοκόμοι

Μουσικοί

Στα ανοιχτά της θάλασσας




