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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση εξετάζονται οι απόψεις του W. Besant σχετικά με την τέχνη της 

μυθοπλασίας και τη δυνατότητα διδασκαλίας της, καθώς και οι βασικοί στόχοι που θα μπορούσε να 

υπηρετεί ένα σεμινάριο δημιουργικής γραφής που απευθύνεται σε εφήβους. Με βάση την εμπειρία 

διδασκαλίας σε Λογοτεχνικά Εργαστήρια για εφήβους μαθητές, παρουσιάζονται οι αφηγηματικές 

παράμετροι ενός πεζογραφικού έργου και οι μορφές ασκήσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά 

τη διδασκαλία της δημιουργικής γραφής, καθώς και οι δυσκολίες που εγείρονται. Συγχρόνως 

αναλύεται το μεγάλο όφελος που προκύπτει για τους εφήβους από τη μελέτη αφηγηματικών 

κειμένων, σε επίπεδο εκφραστικής δημιουργικότητας και αναγνωστικής προδιάθεσης.  Η κριτική 

προσέγγιση λογοτεχνικών αφηγήσεων μπορεί ν’ αποτελέσει εφαλτήριο σύνθετων προβληματισμών 

και αναζητήσεων, αλλά να λειτουργήσει και ως κίνητρο παρόμοιων ή διαφορετικών αναγνωστικών 

αναζητήσεων από την πλευρά του μαθητή.  

 

Ο Γκράχαμ Σουίφτ (2013: 23), σε ένα από τα μη μυθοπλαστικά έργα του, που 

πρόσφατα μεταφράστηκε και στα ελληνικά, με τίτλο «Φτιάχνοντας έναν 

ελέφαντα», σημειώνει τα εξής για τη λειτουργία της μυθοπλασίας: 

Η μυθοπλασία πρέπει, τόσο για τον συγγραφέα όσο και για τον 

αναγνώστη, να διαθέτει αυτή τη μαγική αναλαμπή. Κάνει όμως και το 

εντελώς αντίθετο. Έχει προσπαθήσει επανειλημένως να εγκολπωθεί, 

να συλλάβει και να αντιμετωπίσει –συχνά με τρόπο ανυποχώρητο και 

ατρόμητο– το πραγματικό. Μια από τις υπέρτατες λειτουργίες της 

είναι και το να μας προσγειώνει. Και δεν έχει βρεθεί άλλο καλύτερο 

όχημα γι’ αυτή την κάθοδο προς τη γη απ’ ό,τι το μυθιστόρημα. 

Πράγματι, από τον καιρό του Δον Κιχώτη και της Κυρίας Μποβαρί κι 

έπειτα, η μυθοπλασία ασχολείται με την αποσάθρωση της μαγείας και 

των ονείρων, και με τον τρόπο με τον οποίο οι ευφάνταστες 

αντιλήψεις μας προσκρούουν στα σκληρά δεδομένα ή στην απόλυτη 

κοινοτοπία της εμπειρικής ύπαρξης. [...] Το αξιοπρόσεχτο όμως στη 
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μυθοπλασία είναι ότι μπορεί να επιτελέσει δύο φαινομενικά 

αντιφατικές λειτουργίες: να είναι μαγική και συνάμα ρεαλιστική. 

Έχω την αίσθηση πως όλες οι δυσκολίες που συνδέονται με τη δυνατότητα 

διδασκαλίας της λογοτεχνικής γραφής πηγάζουν από αυτή την εγγενή (και 

απολύτως αποδεκτή από κάθε συνειδητό αναγνώστη) αυθαιρεσία της 

μυθοπλασίας, να ακουμπά με το ένα πόδι στην προσωπική φαντασία (άρα σε κάτι 

μοναδικό και δισδιάκριτο) και με το άλλο στη συλλογική καθημερινότητα (άρα σε 

κάτι επαναλαμβανόμενο και ορατό στον καθένα). Κι οι δυσκολίες 

πολλαπλασιάζονται, αν σκεφτούμε πως η συγκεκριμένη συνταγή, ως συμβουλή 

γραφής, έχει μάλλον ελάχιστες πιθανότητες να οδηγήσει σε κάτι αξιόλογο – γιατί 

να ενδιαφερθώ εγώ για κάτι που φαντάστηκε ένας άλλος, σε σχέση με κάτι που 

έχω ούτως ή άλλως μπρος στα μάτια μου; Από την άλλη πλευρά, όμως, γιατί 

εξακολουθούμε να διαβάζουμε λογοτεχνικά κείμενα, που γράφτηκαν πριν από δύο 

ή τρεις αιώνες (σε ποια πραγματικότητα, αλήθεια, μας «προσγειώνουν»;) και να 

απογοητευόμαστε με κάποιο που γράφτηκε πριν από ένα χρόνο; Τι είναι αυτό που 

προσδιορίζει την ποιοτική συγγραφική δουλειά, της δίνει ταυτότητα, περιεχόμενο 

και αναγνωστική αξία; 

Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να είχε στο νου του ο Walter Besant, όταν 

συνέτασσε τη διάλεξή του για την τέχνη της μυθοπλασίας στα 1884, κείμενο που 

προκάλεσε την απάντηση του Henry James, με ένα πασίγνωστο δοκίμιο που έφερε 

τον ίδιο τίτλο («Η τέχνη της μυθοπλασίας»), και δημοσιεύτηκε την ίδια χρονιά. Ο 

Besant, κλασική περίπτωση ανθρώπου της βικτοριανής εποχής, πολυγραφότατος 

και κοινωνικά δραστήριος, ίδρυσε την Society of Authors και προσπάθησε με τη 

διάλεξή του να προσδώσει κύρος στο επάγγελμα του συγγραφέα. Υποστήριξε, 

λοιπόν, πως ένας από τους λόγους που οι συγγραφείς δεν έχουν την κοινωνική 

αναγνώριση άλλων καλλιτεχνών είναι ότι δεν προβαίνουν σε μια οργανωμένη και 

συστηματική προβολή της δουλειάς τους (όπως οι ζωγράφοι ή οι γλύπτες), και, το 

κυριότερο, δεν προωθούν μια ακαδημαϊκή τεκμηρίωσή της. «Πώς είναι δυνατόν», 

γράφει, «μια Τέχνη να μην έχει δασκάλους, σχολείο, κολέγιο ή ακαδημία, 

κατοχυρωμένους κανόνες, διδακτικά εγχειρίδια, και να μην διδάσκεται σε κανένα 

Πανεπιστήμιο;» (1884). Όποιος θέλει να γίνει λογοτέχνης, σύμφωνα με τον 

Besant, οφείλει να έχει κατά νου ότι η μυθοπλασία είναι μία τέχνη, και ως εκ 
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τούτου διέπεται από νόμους, μεθόδους και κανόνες, τους οποίους πρέπει 

πρωτίστως να μάθει.  

O James στο δικό του δοκίμιο, συζητώντας τις απόψεις του Besant, 

καταλήγει σε μια θεμελιακή θέση ως προς την ταυτότητα του μυθοπλαστικού 

λόγου: «Το μυθιστόρημα είναι ένα πράγμα ζωντανό, ενιαίο και αδιαίρετο, σαν 

όλους τους άλλους οργανισμούς, και όση είναι η ζωή που έχει, τόσο, νομίζω, θα 

γίνεται φανερό ότι το καθένα από τα μέρη του περιέχει κάτι από όλα τα 

υπόλοιπα» (1984: 42). Η πρόσληψη του μυθιστορήματος ως οργανικής φόρμας με 

μέρη αλληλένδετα, που δεν διασπώνται, γεννά αυτομάτως τη δυσκολία 

ταξινόμησης μίας μυθοπλαστικής σύνθεσης. Αν, όπως γράφει ο James, «ο κριτικός 

που θα θελήσει πάνω στην πυκνή πλεκτάνη ενός ολοκληρωμένου έργου, να 

χαρτογραφήσει μια γεωγραφία των στοιχείων του, θα υποχρεωθεί να χαράξει 

σύνορα αυθαίρετα», τότε τα περιθώρια συστηματικής διδασκαλίας της 

συγγραφικής τέχνης στενεύουν επικίνδυνα. 

Σε μεγάλο βαθμό ο James έχει δίκιο. Η συσχέτιση μορφής και περιεχομένου 

σε ένα λογοτεχνικό έργο είναι τόσο ισχυρή, ώστε οποιαδήποτε προσπάθεια 

αποσύνδεσης του ενός από το άλλο κατακερματίζει την αρχική σύλληψη και 

οδηγεί σε αυθαίρετες γενικεύσεις, που δεν προσφέρουν καμιά εγγύηση επιτυχίας. 

Δεν είναι άλλωστε τυχαίος ο τρόπος με τον οποίο σκιαγραφεί την ολότητα της  

μυθιστορηματικής κατασκευής ο Μάριο  Βάργκας Λιόσα (2001: 42-43): 

[...] Ο χωρισμός περιεχομένου και μορφής (ή θέματος και ύφους και 

αφηγηματικής δομής) είναι τεχνητός, αποδεκτός μόνο για λόγους 

ερμηνείας και ανάλυσης, και δεν ισχύει ποτέ στην πραγματικότητα, 

καθώς αυτό που αφηγείται ένα μυθιστόρημα δεν μπορεί να χωριστεί 

από τον τρόπο με τον οποίο το αφηγείται. [...] Φυσικά, για να 

μιλήσουμε για τους μηχανισμούς που δίνουν ζωή σε μια ιστορία, 

μπορούμε να μιλάμε για τη διχοτομία μεταξύ μυθιστορηματικού 

θέματος και μορφής, υπό τον όρο ότι θα διευκρινιστεί πως, στα καλά 

τουλάχιστον μυθιστορήματα, όπου αυτό το οποίο αφηγούνται και ο 

τρόπος με τον οποίο το κάνουν αποτελούν μια ακατάλυτη ενότητα, η 

διχοτομία αυτή δεν φαίνεται ποτέ – φαίνεται αντιθέτως στα κακά. 
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Το πρόβλημα είναι επομένως διττό. Συνδέεται, κατ’ αρχάς, με την άρρητη αλλά 

αναπόσπαστη σύνδεση μιας αφηγηματικής τεχνικής ή ψυχογραφικής 

αποτύπωσης με τη συνολική κατασκευή του λογοτεχνικού κειμένου. Ενώ θα 

μπορούσα να διδάξω σε ένα φοιτητή ζωγραφικής τη θεωρία των θερμών και των 

ψυχρών χρωμάτων ή το σημείο φυγής και να πετύχει την επιθυμητή οπτική 

εντύπωση,  καμία βεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα δεν προσφέρει η γνώση 

του αναχρονισμού ή του ελεύθερου πλάγιου λόγου, αν αξιοποιηθούν σε άστοχα 

σημεία του κειμένου ή με γλωσσικά άκομψο τρόπο. Και εδώ βρίσκεται το δεύτερο 

πρόβλημα. Στον πίνακα του φοιτητή ζωγραφικής σημαδεύω εύκολα τις υπαρκτές 

και νοητές γραμμές που ακολουθούν την οπτική μας εικόνα, για να του δείξω τι 

κάνει ενδεχομένως λάθος. Πόσο χρήσιμο όμως (και σε τελική ανάλυση διδακτικά 

αποτελεσματικό) είναι να ξαναγράψω με δικά μου λόγια το κείμενο ενός 

σπουδαστή, όταν με αυτόν τον τρόπο η λογοτεχνική γραφή, ως συνύφανση 

γλωσσικής μορφής και περιεχομένου, παύει να είναι το δικό του έργο (Lodge 

1996: 176);  

Σε μεγάλο βαθμό, η λογοτεχνική δημιουργία είναι για έναν συγγραφέα 

αποτέλεσμα μιας προσωπικής αναμέτρησης με τη γλώσσα και τον κόσμο, δηλαδή 

με τον ίδιο του τον εαυτό. Γι’ αυτό και συνιστά ένα κατώφλι που δύσκολα το 

διαβαίνει κανείς ή ενίοτε πολύ πιο αστόχαστα απ’ ό,τι θα έπρεπε. Ακόμη και οι 

εξελικτικές μετατοπίσεις στο χώρο της λογοτεχνικής γραφής, από την 

παντογνωσία στη μερική εστίαση, από την τριτοπρόσωπη αφήγηση στη ροή της 

συνείδησης κ.λπ., ήρθαν ως αποτέλεσμα δουλειάς των συγγραφέων και 

αναθεώρησης της στοχοθεσίας τους ως προς το ρόλο και τις δυνατότητές τους και 

όχι ως συνέπεια της συστηματικής τους εκπαίδευσης σε νέες τεχνικές και 

μεθόδους. Ο Ζήσιμος Λορεντζάτος (1994: 291) το αποτυπώνει σοφά σε ένα 

παλαιότερο κείμενό του: «Όπως το ζωντανό σώμα δεν έχει καμιά σχέση με το 

μάθημα της ανατομίας, έτσι και η πολύ τεχνική ανάλυση βρίσκεται μακριά από τη 

ζωή του έργου. Ωστόσο καλό είναι να θυμάται κανένας πως οι μεγαλύτεροι 

δημιουργοί, αυτή την ‘‘πολύ τεχνική ανάλυση’’ την κουβαλούν μέσα τους· δεν είναι 

τις περισσότερες φορές ακολούθημα, αλλά προϋπόθεση του έργου τους». Πώς 

αλλιώς να εξηγήσει κανείς τις υφέρπουσες οπτικές γωνίες στο έργο του Τολστόι ή 

τον αριστουργηματικό συμφυρμό χρονικών επιπέδων και λεπτομερειών στον 
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Φλομπέρ; Αν ο συγγραφέας όπως έλεγε ο Φλομπέρ, πρέπει να ενυπάρχει στο έργο 

του όπως ο Θεός στο σύμπαν, «πανταχού παρών και πουθενά ορατός», αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν τεχνικές και μέθοδοι είναι σε τέτοιο βαθμό 

αφομοιωμένες, ώστε να μην γίνονται τροχοπέδη ή αυτοσκοπός αλλά εγγενές μέσο 

έκφρασης και δημιουργίας. 

Κάπου εδώ όμως εξαντλείται και η αντοχή της επιχειρηματολογίας του 

James, ως προς την απόλυτη ακύρωση οποιασδήποτε προσπάθειας συσχέτισης 

διδακτικής οργάνωσης και λογοτεχνικής γραφής. Κυρίως αν διαβάσει κανείς 

προσεκτικά τις θέσεις του για το ρόλο και τις αρετές του μυθιστοριογράφου, θα 

διαπιστώσει πως αποτελούν εξαιρετική διδακτική αφόρμηση για τη συγκρότηση 

ενός σεμιναρίου δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής. Η εμπειρία μου, μάλιστα, 

τα τελευταία πέντε χρόνια, από τη λειτουργία ενός «Λογοτεχνικού Εργαστηρίου» 

για εφήβους, μου έχει δείξει ότι τα οφέλη από την εμπλοκή τους σε μια τέτοια 

δραστηριότητα είναι πολλαπλά. Αν αφήσει κανείς κατά μέρος την ανάδειξη 

γενικών κανόνων και νόμων (όπως θα ήθελε ο Besant), που ούτως ή άλλως δεν 

υφίστανται, ένας μαθητής μπορεί, στο πλαίσιο ενός τέτοιου σεμιναρίου, να 

συνειδητοποιήσει τη σημασία της ανάγνωσης ως αναγκαίας προϋπόθεσης της 

γραφής, να αντιληφθεί τον τρόπο λειτουργίας των ίδιων αφηγηματικών τεχνικών 

και επιλογών μέσα σε διαφορετικά έργα, και τελικώς να αξιοποιήσει τη 

λογοτεχνική γραφή ως διαδικασία πειραματισμού και προσωπικής εκφραστικής 

αναζήτησης. Κι όσο οι μαθητές θα συνειδητοποιούν το σθένος και την 

αυτοδέσμευση που απαιτούν η σύνθεση και η αναθεώρηση των κειμένων τους, ο 

δάσκαλος, θα πρέπει βαδίζει πάνω στις αρετές του λογοτεχνικού κριτικού, όπως 

αυτός σκιαγραφείται στα εβληματικά δοκίμια του Τ. Σ. Έλιοτ (2013): να 

συνοδεύει τις παρατηρήσεις του με τις επιφυλάξεις της διαφορετικής 

ερμηνευτικής ματιάς αλλά και την αναγκαιότητα της ηθικής και οντολογικής 

οπτικής, να τονίζει το καθρέφτισμα της κοινωνικής ωριμότητας στη λογοτεχνική 

γραφή και την ανάγκη θυσιών για να μην καταλήξει κανείς στη μετριότητα, και να 

θέτει με σταθερότητα το ζήτημα των λογοτεχνικών κριτηρίων και της σταδιακής 

πορείας προς την ωρίμανση.  

Ας δούμε τώρα κάποια πιθανά θέματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

αντικείμενο μελέτης και συγγραφικού πειραματισμού στο χώρο του σχολείου. Για 
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πρακτικούς λόγους θα εστιάσουμε σε ζητήματα που αφορούν την πεζογραφία και 

θα χρησιμοποιήσουμε ως οδηγό ορισμένες από τις παρατηρήσεις του ίδιου του 

Henry James αναφορικά με την τέχνη της μυθοπλασίας, για να δείξουμε ότι και η 

πιο θεωρητική προσέγγιση της συγγραφικής εργασίας είναι άμεσα συνδεδεμένη 

με τεχνικές επιλογές, που μπορούν να παρουσιαστούν και να συζητηθούν με έναν 

οργανωμένο και συστηματικό τρόπο. Μιλώντας κατ’ αρχάς για την συνάφεια 

μυθιστορήματος και ζωής, γράφει (1984: 51-52): 

Πολλοί άνθρωποι, όταν αναφέρονται στο μυθιστόρημα, εννοούν μια 

τεχνητή και επιτηδευμένη μορφή, ένα προϊόν επινοητικότητας, που 

δεν έχει άλλη δουλειά από το να αλλάζει τα πράγματα που μας 

περιβάλλουν και να τα βάζει σε τάξη, να τα μεταπλάττει σε σχήματα 

συμβατικά και παραδοσιακά. Μια τέτοια, όμως, αντίληψη δεν μας 

πηγαίνει και πολύ μακριά· καταδικάζει την τέχνη σε μιαν αιώνια 

επανάληψη μερικών οικείων clichés… 

Και συνεχίζει: 

Να συλλαμβάνεις τον ακριβή παλμό της ζωής και τα τεχνάσματά της, 

τον παράξενο και ακανόνιστο ρυθμό της, τούτη η προσπάθεια, και ο 

επίπονος μόχθος που κρύβει, είναι εκείνα που κάνουν το μυθιστόρημα 

να στέκεται στα πόδια του [...] Η τέχνη είναι κατ’ ουσίαν επιλογή· 

αλλά είναι μια επιλογή που φροντίζει πάνω από όλα να έχει 

χαρακτήρα τυπικό και συμπεριληπτικό.  

Αποφυγή τυποποίησης, σύλληψη του παλμού της ζωής, επιλογή. Ένα από τα 

πρώτα πράγματα που είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσει ένας μαθητής είναι ότι 

το λογοτεχνικό κείμενο είναι πρώτα και πάνω απ’ όλα μία κατασκευή. Που 

σημαίνει ότι πραγματικά και φανταστικά στοιχεία συμφύρονται σε μια ενότητα 

που δεν αναπαράγει αυτό που υπάρχει αλλά το κατασκευάζει. Η αναφορά του 

συνήθους και καθημερινού αποκτά αξία όχι όταν επιβεβαιώνει αυτό που 

γνωρίζουμε, αλλά όταν εστιάζει σε αυτό που θέλει ο συγγραφέας να δούμε και να 

ακούσουμε. Το εντυπωσιακό με την ανάγνωση λογοτεχνικών έργων είναι ότι 

μπορεί να επιτύχει την ίδια αισθητηριακή διέγερση εμπρός στον κόσμο και τους 

ανθρώπους, μέσα από τόσο διαφορετικές διαδρομές, ώστε να αποτελεί την 

πλουσιότερη πορεία προς την ωριμότητα, προς τη γνώση του εαυτού μας και των 
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άλλων. Οι φωνές των αφηγητών γίνονται ασυνείδητα οι δικές μας. Και μέσα από 

αυτές αναζητούμε το δικό μας ψηλάφισμα στο κόσμο, τον δικό μας λόγο ύπαρξης. 

Το πρώτο σκαλί, επομένως, που πρέπει ν’ ανέβει ένας έφηβος για να κατακτήσει 

την προσωπική εκφραστική του φωνή είναι το ίδιο που ανεβαίνει συστηματικά 

και επίμονα κι ένας συγραφέας: το διάβασμα πολλών και διαφορετικών βιβλίων, 

κάποια από τα οποία είναι πιθανόν να λατρέψει, κάποια ν’ απορρίψει, και σε 

κάποια να κοντοσταθεί. Αυτός ο στοχασμός πάνω στο «πώς» της γραφής 

αποτελεί την πρώτη αναγκαία συνθήκη διαμόρφωσης του προσωπικού ύφους – η 

δεύτερη είναι το δίχως άλλο η εξάσκηση. 

Ας δούμε, λοιπόν, δύο παραδείγματα ανάγνωσης και συγγραφικής 

προεργασίας. Στο πρώτο απόσπασμα, από το υπέροχο διήγημα «Ο οβολός», του 

Ηλ. Παπαδημητρακόπουλου (2004: 117-118), η οικονομία της αφήγησης (κι εδώ 

ας σημειωθεί ότι αναφερόμαστε προφανώς όχι μόνο στην σκηνογραφία αλλά και 

στις γλωσσικές επιλογές που την αποτυπώνουν στο χαρτί) συνιστά μία σιωπηρή 

τελετουργία που προοικονομεί αδιόρατα το επικείμενο τέλος: 

Η μάνα μου σήκωσε τα άδεια πιάτα από το τραπέζι. 

– Σου άρεσε το φαγητό; με ρώτησε. 

– Παίρνεις πάντα το ωραιότερο μέρος, της είπα. 

– Τηλεφωνώ στο Κώστα, απέναντι, κι όταν έχει κατσικάκι μού στέλνει 

το λαιμό και την σπάλα.  

Την ώρα που την αποχαιρετούσα στην εξώπορτα, έβαλε το 

χέρι στην τσέπη της ρόμπας της –ακριβώς όπως παληά, όταν 

εξοικονομούσε λίγα χρήματα και μας έδινε για χαρτζηλίκι. 

– Παρ’ τα αυτά, μου λέει με χαμηλωμένο κεφάλι, εσύ χρησιμοποιείς 

λεωφορεία.  

Ήταν τρία εισιτήρια των αστικών συγκοινωνιών. Κατάλαβα 

τη σημασία της προσφοράς: η μάνα μου μου δήλωνε πως δεν 

μπορούσε, πλέον, να ανέβει σε λεωφορείο. 

Πράγματι· την ίδια εκείνη άνοιξη αρρώστησε και, ξαφνικά, 

πέθανε ξημερώματα. 

Δεν το κρύβω πως διαβάζοντας τη σκηνή αυτή, μου έρχονται αναπόφευκτα στο 

νου οι ενστάσεις του Τοντορόφ (2012) ως προς την επιζήμια, τυπολατρική εμμονή 
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σε αφηγηματολογικούς όρους ως αναγκαία προϋπόθεση προσέγγισης 

λογοτεχνικών κειμένων. Η μαγεία του κειμένου του Παπαδημητρακόπουλου 

υπερβαίνει, θεωρώ, κατά πολύ τους ομοδιηγητικούς αφηγητές και τις εσωτερικές 

εστιάσεις. Αν πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να σταθεί κανείς σε κάτι είναι στη 

μεταγλώσσα των συγγραφικών επιλογών. Γιατί η σκηνή ξεκινά με το μάζεμα των 

άδειων πιάτων; Γιατί αποφασίζει ο Παπαδημητρακόπουλος να βγάλει η μάνα από 

τη τσέπη της εισιτήρια; Ακόμη κι η μνημονική ανάκληση της κίνησης του χεριού 

στη ρόμπα για το χαρτζηλίκι μοιάζει σαν βελονιά στο πλεκτό της αφήγησης, ένα 

μικρό κλείσιμο του ματιού στον τίτλο του διηγήματος. Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι 

και ο διάλογος των δύο προσώπων συμβάλλει στην αφηγηματική οικονομία 

περισσότερο με τις σιωπές και την τρυφερή αμηχανία που δηλώνουν τα λόγια των 

προσώπων και λιγότερο με το ίδιο το περιεχόμενό τους. Την ίδια σκηνή (μια μάνα 

να τρώει με το γιο της) θα μπορούσε να τη συναντήσει κανείς οπουδήποτε, στη 

λογοτεχνία ή στη ζωή, με περισσότερες ή λιγότερες λεπτομέρειες. Η τέχνη του 

συγγραφέα δεν έγκειται τόσο στη ρεαλιστική αποτύπωσή της, όσο στην αφαίρεση 

όλων των περιττών στοιχείων, ώστε να καθρεφτίσει τον παλμό της ζωής των 

ηρώων του συγκεκριμένου έργου.  

Μια ενδιαφέρουσα άσκηση, με αφορμή το συγκεκριμένο απόσπασμα, θα 

μπορούσε να είναι το να ζητήσει κανείς από τους μαθητές του να σκεφτούν έναν 

πραγματικό διάλογό τους με ένα φίλο, φίλη ή συγγενή, και να προσπαθήσουν να 

αποτυπώσουν τη σκηνή μυθοπλαστικά. Τα διλήμματα, εμπρός στα οποία θα 

βρεθούν (για παράδειγμα, πόσα στοιχεία κρατώ και πόσα αφήνω, κάνω 

αφηγηματικές παρεκβάσεις ή όχι, αν κρατήσω τις φραστικές επιλογές, έτσι όπως 

ήταν στην πραγματικότητα, θα προκαλεί το κείμενο αναγνωστικό ενδιαφέρον), 

θα τους φέρουν αντιμέτωπους με καίρια ζητήματα της συγγραφικής δουλειάς και, 

κυρίως, με την αντιστικτική σχέση λογοτεχνίας και πραγματικότητας.  

Πάμε στο δεύτερο κείμενο, ένα διήγημα γραμμένο στα 1898, εκατό περίπου 

χρόνια πριν από το διήγημα του Παπαδημητρακόπουλου. Πρόκειται για την 

«Κυρία με το σκυλάκι» (2011: 25-26), του Ά. Τσέχοφ. Ο ώριμος στην ηλικία 

Γκούρωφ, κατά τη διάρκεια του παραθερισμού του, χωρίς τη σύζυγό του, στη 

Γιάλτα, γνωρίζει την Άννα Σεργκέεβνα, επίσης παντρεμένη, την ερωτεύεται και, 

παραμερίζοντας τις κοινωνικές συμβάσεις, συνάπτει σχέση μαζί της. Στο 
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απόσπασμα που ακολουθεί έχουν κάνει για πρώτη φορά έρωτα στο δωμάτιο ενός 

ξενοδοχείου: 

Αλλά εδώ υπήρχε ακόμη η ντροπαλοσύνη, η αδεξιότητα της 

άπειρης νιότης, η ταραχή· και υπήρχε κάτι σαν τρόμος, λες και 

κάποιος είχε χτυπήσει ξαφνικά την πόρτα. Η στάση της Άννας 

Σεργκέεβνα, της «κυρίας με το σκυλάκι», απέναντι σε αυτό που 

συνέβη ήταν παράξενη, πολύ σοβαρή, σαν να επρόκειτο για την 

πτώση της· αυτή την εντύπωση έδινε, κι αυτό έμοιαζε περίεργο και 

άτοπο. Τα χαρακτηριστικά της είχαν αλλοιωθεί, είχαν μαραθεί, τα 

μακριά μαλλιά της έπεφταν θλιβερά στις δύο μεριές του προσώπου 

της· καθόταν συλλογισμένη, σε μια στάση οδύνης, σαν την αμαρτωλή 

ενός παλιομοδίτικου πίνακα. 

«Ήταν λάθος» είπε. «Θα είστε ο πρώτος που δεν θα με σέβεται 

πια». 

Πάνω στο τραπέζι υπήρχε ένα καρπούζι. Ο Γκούρωφ έκοψε μια 

φέτα και την έφαγε αργά. Έμειναν αμίλητοι για περισσότερο από 

μισή ώρα. 

Η σκηνή αυτή είναι, νομίζω, ιδανική για να αναδείξει κανείς τη μαστοριά ενός 

σπουδαίου συγγραφέα και, κυρίως, το πώς μπορεί να σέβεται να καταστρατηγεί 

τους όποιους κανόνες την ίδια στιγμή, υπενθυμίζοντάς μας ότι η συγγραφική 

πράξη προηγείται πάντα της θεωρίας. Υπάρχει μια γνωστή συμβουλή γραφής που 

λέει ότι πρέπει «να δείχνεις και όχι να λες» (showing not telling). Κι όμως η πρώτη 

παράγραφος του παραπάνω αποσπάσματός δεν κάνει τίποτε άλλο από το να μας 

λέει: μας μιλά για την ντροπαλοσύνη, την αδεξιότητα και την ταραχή, τη στάση 

που ήταν σοβαρή, τα χαρακτηριστικά που είχαν μαραθεί, τα μακριά μαλλιά που 

έπεφταν θλιβερά. «Η λέξη “λέω”», γράφει ο Σουίφτ (2013: 397-398), στο βιβλίο 

που ανέφερα στην αρχή της εισήγησής μου, «είναι σπουδαία λέξη. Σημαίνει 

περισσότερα από το απλό “τώρα σας λέω κάτι”. Τη χρησιμοποιούμε με πολλούς 

τρόπους. Η έκφραση “μπορώ να πω ότι” σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό από 

το να αφηγηθείς κάτι· υπονοεί ότι υπάρχει γνώση και κατανόηση, και ότι 

διαβλέπεις την κατάσταση. Κάποιες φορές, αυτό που πρέπει να κάνει κανείς είναι 

να μη δείχνει, πράγμα που θα ήταν εύκολο και θα συνιστούσε μέχρι και υπεκφυγή, 



10 
 

  

αλλά να βρει έναν τρόπο να πει [...] Το να βρεις ένα τρόπο να λες τα πράγματα 

είναι συνώνυμο του να είσαι άνθρωπος».  

Η αφήγηση, όμως, ας μην ξεχνάμε ότι είναι πάντα μια επιλογή. Ένας 

συγγραφέας ξέρει ότι πρέπει να αφήνει και χώρο για να λειτουργήσει η σκέψη του 

αναγνώστη. Γι’ αυτό και επιλέγει τι είναι αυτό που δεν θα πει αλλά θα δείξει, 

αφήνοντας να  μεσολαβούν σιωπές (η μισή ώρα που ο Γκούρωφ τρώει μια φέτα 

καρπούζι, στο απόσπασμά μας), που συμφιλιώνουν το κείμενο με το χρόνο (Wood, 

2009: 68-69), αφήνουν να ακουστεί ο συναισθηματικός απόηχός του αλλά και η 

ανθρώπινη φύση του.  

Μια δεύτερη άσκηση γραφής, μετά την ανάγνωση του συγκεκριμένου 

κειμένου, μπορεί να είναι η αφήγηση αυτής της μισής ώρας. Αν αποφάσιζε κανείς 

να γράψει γι’ αυτό  το χρονικό διάστημα σιωπής, ποια πράγματα θα «έλεγε» και 

ποια θα «έδειχνε»; Η ανάγνωση των διαφορετικών μαθητικών επιλογών –μου έχει 

τύχει πράγματι αυτό– δίνει τη σπάνια ευκαιρία στα παιδιά να νιώσουν τη χαρά 

του συγγραφέα, ο οποίος διαπιστώνει, γράφοντας, ότι δεν μεταφράζει κατ’ 

ανάγκη τις εμπειρίες του σε τέχνη, αλλά πολύ συχνά την τέχνη του σε εμπειρίες.  

Η σημαντικότερη, ίσως, συνεισφορά ενός σεμιναρίου δημιουργικής 

ανάγνωσης και γραφής για εφήβους, ανεξάρτητα από το αν θα οδηγήσει ή όχι 

ορισμένους να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη συγγραφή, είναι ότι τους φέρνει 

σε επαφή με τη ζωή και τον κόσμο, νοηματοδώντας ακόμα και τις αντιφάσεις 

τους. Όπως θα έλεγε και ο H. James, «δουλεύουμε στα σκοτεινά, κάνουμε ό,τι 

μπορούμε, δίνουμε ό,τι έχουμε. Η αμφιβολία μας είναι το πάθος μας, και το πάθος 

μας ο σκοπός μας. Όλα τα υπόλοιπα είναι η τρέλα της τέχνης». Ή μήπως και της 

ζωής, αναρωτιέμαι; 
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