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Με	 το	 Μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης	 του	 Νίκου	 Γαβριήλ	 Πεντζίκη	 (1966)	

«ξαναζωντανεύουν»	 οι	 χαρακτήρες	 ενός	 παλιότερου	 κειμένου,	 της	 Έρσης του	

Γεωργίου	 Δροσίνη	 (1922),	 μέσα	 όμως	 από	 εντελώς	 διαφορετικές	 τεχνικές.	 Οι	

διακειμενικοί	 χαρακτήρες	 που	 έχουν	 «ανακυκλωθεί»	 λειτουργούν	 μέσα	 σε	 ένα	

νεοτερικό	 πλαίσιο	 συμβάσεων	 που	 δίνει	 έμφαση	 στην	 αυτοαναφορικότητα	 της	

κατασκευής	τους. 

 Ακριβώς όπως κάθε κείμενο είναι «απορρόφηση και μετασχηματισμός» άλλων 

κειμένων (Kristeva, 1969), έτσι και η Έρση λειτουργεί σαν «σκαλωσιά» για να χτιστεί 

το Μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης (Τρελός, 1987). Κατ’ αναλογία η κυρία Έρση του 

Πεντζίκη, μέσα από το πρίσμα της διακειμενικότητας, αναπτύσσεται σε σχέση με την 

Έρση του Δροσίνη. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργούνται και ερμηνεύονται οι 

χαρακτήρες, χωρίς φυσικά το έργο να χάσει την αυτονομία του για τον αναγνώστη που 

δεν έχει διαβάσει την προπολεμική νουβέλα. Πρέπει, λοιπόν, να τονισθεί ότι η 

διακειμενικότητα - ή υπερκειμενικότητα σύμφωνα με τον Genette (1982) - στη 

συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχει την έννοια της επίδρασης ή επιρροής, αλλά της 

οργανικής σχέσης του μεταγενέστερου (υπερ-κειμένου) με το παλιότερο κείμενο (υπο-

κείμενο).  

	Ο	 αφηγητής	 του	 Μυθιστορήματος της κυρίας Έρσης	 παρουσιάζεται	 ως	 ο	

αναγνώστης	 της	 Έρσης,	 ο	 οποίος	 τυχαία	 συναντά	 και	 γνωρίζει	 τους	 ήρωες	 του	

Δροσίνη.	 Κάνει	 παρέα	 μαζί	 τους	 και	 κάποια	 στιγμή	 αποφασίζει	 να	 γίνει	

συγγραφέας	γράφοντας	για	τις	κοινές	τους	εμπειρίες.	Μάλιστα,	όταν	τους	δείχνει	

τα	κείμενά	του,	οι	ήρωες	δεν	δείχνουν	ευχαριστημένοι.	Η	πρώτη	απόπειρα	γραφής	

δεν	αποδίδει	ποιοι	πραγματικά	είναι.	Έτσι	ο	αφηγητής	–	«συγγραφέας»	επιχειρεί	
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να	ξαναγράψει	το	κείμενο	με	διαφορετικούς	αφηγηματικούς	τρόπους	(Πεντζίκης,	

1983:	62).	

 Ο αφηγητής, δρων πρόσωπο του μυθιστορήματος, λειτουργεί ως «καθρέφτης» του 

νοούμενου συγγραφέα, ο οποίος παρωδεί το πρότυπο του Δροσίνη. Η παρωδία σε αυτή 

την περίπτωση είναι μια ευρεία έννοια και ορίζεται ως «οποιαδήποτε πολιτισμική 

πρακτική που πραγματοποιεί μια υπαινικτική μίμηση, σχετικά πολεμική, σε μιαν άλλη 

πολιτισμική παραγωγή ή πρακτική» (Dentith, 2000: 37). Δεν ενέχει το κωμικό στοιχείο, 

αλλά μια «ειρωνική αντίθεση» στις μεθόδους ποιητικής των χαρακτήρων του 

ρεαλιστικού μυθιστορήματος. Στο υποκεφάλαιο «H Στράτα με τ’ αρνάκι» διαβάζουμε:  

«δεν πρόκειται να μεταχειριστώ τα συνήθη τεχνάσματα των 

μυθιστοριογράφων που αρέσκονται να συνδέουν τα πράγματα, εξιστορώντας 

τους βαθμούς συγγένειας ανάμεσα στα διάφορα πρόσωπα, την έχθρα ή την 

αγάπη των επαφών και σχέσεών τους»  (Πεντζίκης 1983: 181). 

Επίσης, παίζοντας με την έννοια της «προθεσιακής πλάνης» (Wimsatt, & Beardsley 

1954) ο αφηγητής – «συγγραφέας» μιλά για τις προθέσεις του στο ομώνυμο κεφάλαιο: 

 «Θα ’μουν απλώς ένας απογοητευμένος, ένας που έπαψε να πιστεύει στην 

ομορφιά της ζωής και του έρωτα και του γάμου, αν όλως τυχαία δε γνώριζα 

τον Παύλο και τη γυναίκα του, βλέποντας έτσι πόση αλήθεια και 

πραγματικότητα υπάρχει στα συναισθηματικά ιδανικά σχήματα του 

μυθιστορήματος του Δροσίνη, που το είχα καταδικάσει σαν ικανό να πείσει 

μόνο κάτι άβγαλτα νεαρά κορίτσια του καλού καιρού πριν από τον Μεγάλο 

Ευρωπαϊκό Πόλεμο» (Πεντζίκης, 1983: 61).  

Ο Πεντζίκης ανακωδικοποιεί το κείμενο της Έρσης σύμφωνα με τα καινούρια 

συμφραζόμενα, ανάλογα της εποχής του. Η αφηγηματική συνοχή, η 

χρονολογική εξέλιξη ως γραμμική διάσταση της αλληλοδιαδοχής των 

γεγονότων, η συνεκτικότητα των χαρακτήρων και η πεποίθηση ότι η γλώσσα 

μπορεί να περιγράψει την πραγματικότητα καταργούνται ή τίθενται υπό 

αμφισβήτηση. 

Η συνάντηση και η κοινή ζωή του αφηγητή με τους μυθιστορηματικούς χαρακτήρες 

του Δροσίνη αποτελούν «οντολογικό	 σκάνδαλο»	 (Γιούρης	 1996:	 169), καθώς οι 

τελευταίοι παρουσιάζονται να αποκτούν	 «πραγματική»	 υπόσταση,	 να ζουν	 στον	

κόσμο	του	αφηγητή,	να συνομιλούν	μαζί	του,	να του	ζητούν	να	γράψει	για	αυτούς	
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και	 να σχολιάζουν	 τα	 κείμενά	 του	 που	 αναφέρονται	 στους	 ίδιους1.	 Η	

μυθοπλαστικότητα	των	χαρακτήρων	και	η	σχέση	τους	με	το	πραγματικό	ανάγουν	

τον	προσδιορισμό	της	ταυτότητάς	τους	σε	ζήτημα	της	κατασκευής	χαρακτήρων.	 

	Αν	 και	 ο	 αφηγητής	 υπαινίσσεται	 ότι επικαλείται	 τις	 παραδοσιακές	 μιμητικές	

θεωρίες (Abrams & Harpham 2005: 69),	βάσει των οποίων	οι	χαρακτήρες	θεωρούνται 

όμοιοι	 με	 τους	 αληθινούς	 ανθρώπους,	 τελικά	 αυτό	 είναι	 μια	 επίφαση	 για	 να	 την	

υπονόμευσή	τους.	Ο αφηγητής, όσο κι αν μοιάζει με «πραγματικό» πρόσωπο δεν είναι 

και δε θα μπορούσε να είναι. Αυτό προβάλλεται επιτηδευμένα όταν ο αφηγητής ως 

χαρακτήρας της ιστορίας κινείται στο ίδιο επίπεδο των δροσίνειων μυθιστορηματικών 

προσώπων. Κατά συνέπεια, η	 αληθοφάνεια	 των	 χαρακτήρων	 δεν	 στηρίζεται	 σε	

αναφορές	στην	εξωκειμενική	πραγματικότητα	2,	αλλά	στην	αναφορά	τους	μέσα	σε	

ένα	 άλλο	 κείμενο3.	 Η	 προβολή	 αυτής	 της	 σύμβασης	 καθιστά	 τη	 μελέτη	 των	

χαρακτήρων	 ως	 εξέταση	 της	 σχέσης	 της	 τέχνης	 με	 την	 τέχνη	 και	 όχι	 με	 την	

πραγματικότητα. 

	Τα	 στοιχεία	 που	 είναι	 καθοριστικά	 στην	 ποιητική	 της	 κυρίας	 Έρσης	 είναι	 η	

ενδοσκόπηση,	 η	 παρουσίαση	 της	 ροής	 της	 συνείδησής	 της,	 η	 ανάπτυξη	 ενός	

δικτύου	προσώπων	που	συναιρούνται	κάτω		από	το	όνομά	της	και	η	συγκρότηση	

της	ταυτότητας	της	μέσα	από	μια	σειρά	ταυτίσεων	και	μεταμορφώσεων	που	δεν	

ολοκληρώνεται	 ποτέ.	Με	 αυτόν	τον	 ιδιότυπο	τρόπο	γίνεται	η	μετάβαση	από	τον	

σταθερό	 κόσμο	 της	 Έρσης	 σε	 έναν	 άλλο	 ρευστό,	 όπου	 η	 συνάφεια	 παίζει	

καθοριστικό	ρόλο	στην	οργάνωσή	του.	

	Η	 Έρση,	 όπως	 και	 τα	 υπόλοιπα	 πρόσωπα	 του	 πεντζικικού	 μυθιστορήματος,	

διαθέτουν	την	ανατρεπτική	λογική	μιας	εσωτερικευμένης	αντίληψης	του	κόσμου.	

Χαρακτηριστικό	 παράδειγμα	 της	 προβολής	 των	 πολλαπλών	 εκδοχών	 του	 έναντι	

                                                 
1  «όντας για μένα μια πραγματικότητα αναμφισβήτητη, αφού καθημερινά μπορούσα και τους έβλεπα, 

τους συναναστρεφόμουνα και συζητούσα μαζί τους, με έπεισαν τελικά να προχωρήσω στο έργο» 

(Πεντζίκης 1983: 57), καθώς και «…όταν τους διάβασα το γραπτό μου […] αλλά χωρίς να μου το πουν, 

από το βλέμμα τους και μόνο, κατάλαβα ότι τους πείραζε κάπως…» (Πεντζίκης 1983: 62) .  

2 Υπάρχουν σχόλια του αφηγητή όπως «η κυρία Έρση δε με βλέπει, δεν υφίσταμαι καν γι αυτή»  

(Πεντζίκης 1983: 110). 

3 Σύμφωνα με την Kristeva, η αληθοφάνεια ενός κειμένου ορίζεται και  από την αναφορά του στους 

λόγους άλλων κειμένων, σε λόγους «που έχουν ειπωθεί» (Kristeva 1969: 151).  
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της	μίας	«αντικειμενικής»	πραγματικότητας	αποτελεί	η	περιγραφή	της	εξωτερικής	

εμφάνισης	της	κυρίας	Έρσης,	όταν	ξαπλώνει	στον	ήλιο	με	τα	μάτια	κλειστά.		

«Η κυρία Έρση ξέρει βέβαια ότι τα μαλλιά της δεν είναι ξανθά παρά 

μαύρα, όμως τώρα τίποτα δεν την εμποδίζει να τα νιώθει μαβιά, 

γαλάζια κι ουρανιά»	(Πεντζίκης 1983: 26-27).		

	Το	κείμενο	φανερώνει	όχι	μόνο	πώς	είναι	η	Έρση	στην	αντίληψη	των	άλλων,	μα	

και	το	πώς	εμφανίζεται	στη	δική	της	συνείδηση.	Με	τα	μάτια	κλειστά	δεν	είναι	πια	

παγιδευμένη	 στη	 μοναδικότητα	 του	 φυσικού	 της	 σώματος	 και	 τη	 «δημόσια»	

εικόνα	της˙	είναι	λευτερωμένη	μέσα	από	τις	πολλαπλές	εκδοχές	της	προσωπικής	

εικόνας	του	εαυτού	της.	Η	Έρση	από	«άνθρωπος»	έχει	γίνει	αισθητικό αντικείμενο 

και	 περιγράφεται	 μέσα	 στο	 πλαίσιο	 μιας	 νέας	 σύμβασης.	 Σε	 αυτό	 το	 πλαίσιο	

εντάσσεται	και	η	αναφορά	στα	ρούχα	που	δε	φορά,	αλλά	με	τα	οποία	θα	ήθελε	να	

είναι	ντυμένη.	

«…κάποτε είχε ράψει ένα παλτό που της πήγαινε πάρα πολύ κι έκλεινε 

μόνο μ’ ένα κουμπί στο λαιμό. Αλλά δεν ήτανε αυτό που φορούσε εκείνη 

τη μέρα. Λυπόσαστε που ενώ της πήγαινε τόσο καλά το αποκλείω; 

Έχετε δίκιο. Αυτό είναι το ζήτημα να μπορέσει να ντύσει κανείς τη 

μορφή που θέλει με όλα τα ρούχα της, ακόμα κι όσα δε φόρεσε, αλλά τα 

λαχτάρησε πολύ» (Πεντζίκης 1983: 335). 

Σε	 άλλο	 σημείο	 η	 Έρση	 εμφανίζεται	 ως	 κυρία	 Μπόγε,	 Έντελε,	 Φενιμόρ	 και	

Γκέρντα,	 μυθιστορηματικές	 ηρωΐδες	 της	 δανέζικης	 λογοτεχνίας,	 οι	 οποίες	

φαίνεται	 να	 επηρέασαν	 τη	 διαμόρφωση	 της	 προσωπικότητάς	 της.	 Μάλιστα,	

προσδιορίζονται	 και	 «χρονικά»	 οι	 μεταλλαγές	 της	 στα	 διαστήματα	 που	 δε	

βλεπόταν	με	τον	Παύλο, τον σύζυγό της.	

«Τάχα ένιωθε λιγότερη μοναξιά ο Παύλος, όταν δεν έβλεπε την Έρση; 

Κάποτε μόνος αθροίζει 113 τις νεκρές, ψυχρές ημέρες που δεν την είδε. 

Τι είχε συμβεί; Σ’ αυτά τα κενά τοποθετώ τη διαφοροποίηση της κυρίας 

Έρσης ως Μπόγε ή Έντελε, Φένιμορ, Γκέρντα» (Πεντζίκης 1983: 331). 

	Ο	 χαρακτήρας	 της	 Έρσης	 αναπτύσσεται	 σε	 όγκο	 καθώς	 αφομοιώνει	 μια	 σειρά	

διακειμενικών	 χαρακτήρων	 μέσα	 στον	 μυθοπλασιακό	 κόσμο	 που	 κινείται,	 ο	

οποίος	 δεν	 είναι	 άλλος	 παρά	 ένα	 συνονθύλευμα	 κειμένων.	 Η	 κάλυψη	 της	
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απόστασης	ανάμεσα	 στους	διακειμενικούς	χαρακτήρες	 είναι	μία	δυσκολία	που	ο	

αφηγητής, όπως ακριβώς και ο αναγνώστης,	αγωνίζεται	διαρκώς	να	νικήσει.		

«Γιατί να μη μπορούν δυο άνθρωποι να γίνουν ένας; Γιατί ο κόσμος να 

’ναι γεμάτος πολλαπλάσια ή πηλίκα διαιρέσεων και να μην μπορεί να 

είναι ένας;» (Πεντζίκης 1983: 209). 

	Όλοι	οι	χαρακτήρες	αποκτούν	διαρκώς	νέες	πιθανότητες	νοήματος	με	την	ένταξή	

τους	 σε	 εικόνες	 που	 μετασχηματίζονται.	 Η	 έννοια	 της	 ταυτότητας	 της	 κυρίας	

Έρσης	 καταργείται	 ή	 αλλιώς	 επαναπροσδιορίζεται	 μέσα	 από	 την	 ανάπτυξη	 της	

πολλαπλής	 σημασίας	 των	 μεταμορφώσεων.	 Ενθυμούμενη	 την	 τελετή	 του	 γάμου	

της,	λέει:	

« “Το θέλω, το δέχουμαι”, απάντησε όταν τη ρώτησαν. Αλλά τι την είχαν 

ρωτήσει; Όχι ό,τι συνήθως ρωτάν στους γάμους, αλλά αν παραδεχόταν 

να γίνει άλλο πράγμα απ’ ό,τι ήταν, να μεταμορφωθεί. Κι όταν το δέχτηκε 

η πεταλούδα που ’ταν στα μάτια της, σήκωσε τα φτερά της […] τα μάτια 

της ξανά ανάτειλαν, σαν δυο πυρήνες κυττάρων σε οργασμό αναπλάσεως 

και πολλαπλασιασμού…» (Πεντζίκης 1983: 45). 

	Κατά	 συνέπεια,	 η	 παραδοσιακή	 έννοια	 του	 χαρακτήρα	 ως	 ενός	 μοναδικού	

πλάσματος	 που	 προσομοιάζει	 τον	 αληθινό	 άνθρωπο	 καταλύεται.	 Κάθε	

χαρακτήρας	 έχει	 πολλαπλές	 ταυτότητες	 και	 για	 να	 κατανοηθεί	 πρέπει	 να	 τον	

προσεγγίσουμε	 σαν	 ένα	 δίκτυο	 προσώπων.	 Με	 αυτή	 τη	 λογική	 δεν	 μπορεί	 να	

υπάρξει	 ευθύγραμμη	 εξέλιξη	 στην	 προσωπικότητά	 του,	 αλλά	 τακτοποίηση	 του	

πλέγματος	 των	 σχέσεων	 με	 τα	 άλλα	 πρόσωπα	 μέσα	 από	 τη	 διάλυση	 και	 την	

αναδιάρθρωσή	 τους.	 	 Για	 παρα� δειγμα,	 στο	 Ε΄	 κεφα� λαιο	 του	 πρω� του	 με�ρους	 του	

Μυθιστορήματος	 της	 κυρίας	 Έρσης	 που	 τιτλοφορείται	 «Παιδική	 μνήμη»	 το	

κοριτσάκι	 που	 παρουσιάζεται	 να	 ράβει	 είναι	 η	 Έρση	 κι	 ας	 μην	 αναφέρεται	

πουθενά	 το	 όνομά	 της.	 Αυτό	 που	 πρέπει	 να	 προσέξουμε	 είναι	 ότι	 το	 επεισόδιο,	

αυτό,	δεν	αφορά	στην	παιδική	ηλικία	της	Έρσης,	δηλαδή	σε	μία	χρονική	περίοδο	

που	προηγείται	της	ενήλικης	ζωής	της,	αλλά	στο	παιδί	που	κρύβει	πάντα	μέσα	της	

και	το	οποίο	φανερώνεται	σε	διάφορες	περιστάσεις	έξω	από	τα	όρια	του	χρόνου	

και	του	τόπου.		

	Σε	γενικές	γραμμές,	κάθε	χαρακτήρας	δίνεται μέσα από	ένα	σύνολο	προσώπων	και	

πολλά	 από	 τα	 πρόσωπα	 που	 μοιάζουν	 να	 αποτελούν	 το	 σκηνικό	 του	 τοπίου,	
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αποτελούν	 εκφάνσεις	 των	 βασικών	 χαρακτήρων	 που	 εμπλουτίζουν	 τη	 δυναμική	

του	βάθους	τους.		Σε	αυτή	τη	διαδικασία,	ο	χρόνος	είναι	στατικός.	Η	αφήγηση	δε	

γεμίζει	με	περιγραφές,	αλλά	με	πολλαπλές	εγκιβωτισμένες	ιστορίες	που	ανακλούν	

τον	 ίδιο	 χαρακτήρα	 σε	 διαφορετικές	 χρονικές	 στιγμές	 σε	 διαφορετικό	

αφηγηματικό	χρόνο	χωρίς	να	υπάρχουν	σχέσεις	διαδοχής.	Η λειτουργία αυτών των 

δικτύων προσώπων που δεν ακολουθούν μια γραμμική εξέλιξη, αλλά αναπτύσσονται 

κατ’ όγκο, έχει πρωτίστως υπογραμμιστεί για τους χαρακτήρες του Προυστ (Brée 1956 

: 242-243).  

	Τέλος,	 χαρακτηριστικό	 γνώρισμα	 του Μυθιστορήματος της κυρίας Έρσης που	 δεν	

πρέπει	να	παραλείψουμε	και	που	χαρακτηρίζει	το	συνολικό	πεντζικικό	έργο	- και	το	

νεοτερικό	μυθιστόρημα	γενικότερα - 	είναι	η	εστίαση	στην	ενδοσκόπηση,	η	στροφή	

προς	τα	έσω	και	η	υποκειμενική	αντίληψη	της	πραγματικότητας.	Αυτό	συμβαίνει	με	

την	περιγραφή	της	ροής της συνείδησης των	χαρακτήρων.	 

 Η θεωρία της λογοτεχνίας έχει δανειστεί τον όρο από το χώρο της ψυχολογίας. Η ροή 

της συνείδησης 4 (stream of consciousness) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον 

William James,  αδερφό του Henry James, για να περιγράψει την αλληλοδιαδοχή των 

σκέψεων, των αναμνήσεων, των εικόνων, των αισθημάτων, αισθήσεων και γενικά των 

συνειρμών στις νοητικές διεργασίες  του ανθρώπινου μυαλού  (James 1890). 

 Η ροή της συνείδησης και ο εσωτερικός μονόλογος δεν είναι ταυτόσημοι, αν και συχνά 

συμπίπτουν (Parsons 2007). Αυτό συμβαίνει γιατί ο εσωτερικός μονόλογος είναι ο 

καταλληλότερος αφηγηματικός τρόπος για να εκφραστεί η ροή της συνείδησης. Θα 

μπορούσε όμως, αυτό να επιτευχθεί και μέσω άλλων τρόπων, όπως του διαλόγου, αν 

αυτός δίνει την εντύπωση της σκέψης τη στιγμή που συλλαμβάνεται, σαν να μην 

υπόκειται σε επεξεργασία 5. 

 Η ροή της συνείδησης αποτελεί την άμεση έκθεση της νοητικής κατάστασης και των 

εντυπώσεων ενός χαρακτήρα όχι μόνο μέσω του εσωτερικού του λόγου, αλλά και μέσω 

                                                 
4 Επίσης ο όρος δίνεται και ως «συνειδησιακή ροή» από τον Άρη Μπερλή στο δοκίμιό του για την 

πρόσληψη του Τζέημς Τζόυς στην Ελλάδα (Μπερλής 2001). 

5 Παράδειγμα ο διάλογος του αφηγητή με τον Ρούιτ Χόρα «…. μου είπε τότε  “ξέρεις τουλάχιστο πού 

βρίσκεσαι;” – “Πεντέμιση ώρες έκαμα για να ’ρθω” » (Πεντζίκης, 1983, 138). Η απάντηση του αφηγητή 

στην ερώτηση του Χόρα μοιάζει να ακολουθεί τη ροή της συνείδησής του. Εκφράζει με «ανεπιτήδευτο» 

τρόπο την αντίληψή του για την ενότητα του χωροχρόνου.  
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της αίσθησης που έχει χωρίς την παρέμβαση του αφηγητή. Βέβαια, η αποτύπωση της 

αίσθησης που δεν περνά από το λεκτικό στάδιο, είναι δύσκολο να επιτευχθεί, εφόσον 

στη λογοτεχνία το μέσο έκφρασης είναι ο λόγος.  

 Στο Μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης, το δύσκολο αυτό εγχείρημα πραγματοποιείται με 

σχόλια που ακολουθούν τα εισαγωγικά, ή με επεξηγήσεις που δίνονται, έστω και σε 

επόμενο κεφάλαιο. Ο	 αφηγηματικός	 τρόπος	 που	 την	 αποτυπώνει	 είναι	 κυρίως	 η	

συνειρμική	 γραφή	 με	 εκτενή	 χρήση	 του	 εσωτερικού	 μονόλογου.	 Βέβαια,	 και	 στις	

περιπτώσεις	 που	 η	 ροή	 της	 συνείδησης	 περιγράφεται	 ως	 «αίσθηση»	 δε	 σημαίνει	

πως	δεν	έχει	τις	δικές	της	μορφές	οργάνωσης.	Αυτές	μπορεί	να	είναι	η	γενίκευση,	η	

ανάλυση,	 η	 επεξήγηση	 μέσω	 αναλογίας,	 ο	 ηχητικός	 –	 φθογγικός	 συνειρμός 

(Chapman 1983 : 193). Καθώς	η	κυρία	Έρση	ταξιδεύει,	στοχάζεται:	

«Το αυτοκίνητο δεν προχωρεί ευθεία γραμμή, ακινητεί. Είναι 

σταματημένο δίπλα στον κρατήρα που άνοιξε η έκρηξη του θορύβου. 

ΜΗ- ΦΑ-ΣΟΛ-ΛΑ –ΣΙ. Μη φας όλα εσύ. Μη φας. Πώς να ζήσω δίχως 

μπουκιά ψωμί. Μονάχη.»  (Πεντζίκης 1983: 95). 

	Αυτός	 ο	 πρωτοπρόσωπος	 τύπος	 απόδοσης	 της	 σκέψης	 αναφέρεται	 από	 τον	

Chatman	ως	ελεύθερη	ευθεία	σκέψη	(direct	free	thought)	και	αποτελεί	προέκταση	

του	 εσωτερικού	 μονόλογου	 (Chatman, 1978, 182).	 Η	 σκέψη	 ξεδιπλώνεται	 με	

ευθείες	φράσεις	και	δίνεται	η	εικόνα	μιας	«αδιαμεσολάβητης»	παρουσίασής	της. 

Σε αντιδιαστολή υπάρχει η ελεύθερη πλάγια σκέψη (indirect free thought), στην οποία 

διαπλέκεται η εντύπωση του αφηγητή με την εντύπωση του χαρακτήρα, όπως ακριβώς 

στον ελεύθερο πλάγιο είναι δυσδιάκριτα τα όρια της  φωνής του αφηγητή με τη φωνή 

του χαρακτήρα. 

 Στην περιγραφή του τοπίου κατά τη διάρκεια το ταξιδιού της κυρίας Έρσης υπάρχει η 

πρόταση «Γαλάζιο βουνό, μ’ ένα χωριό απλωμένο σεντόνι στην αψηλή πλαγιά» 

(Πεντζίκης 1983 : 118). Είναι δύσκολο να διακρίνουμε αν πρόκειται για σκέψη του 

αφηγητή ή για σκέψη της κυρίας Έρσης που εκείνος μεταφέρει. Μάλιστα, στην ίδια 

παράγραφο η ελεύθερη πλάγια σκέψη συνοδεύεται με ελεύθερο πλάγιο λόγο στην 

περιγραφή ενός γεύματος που είχε αναφέρει η Έρση 6.  

                                                 
6 «Πάντα με ξεχωριστό παλμό μου ανέφερνε [η Έρση]…μια πόρτα, βαμμένη χρώμα κίτρινο 

μουσταρδί…κολλητά στην πρόσοψη ενός μικρού λαϊκού εστιατορίου, όπου στάθμευσαν κ’ έφαγαν κάτι 



 8 

 Με την εκτεταμένη χρήση του εσωτερικού μονόλογου και την έμφαση στη ροή της 

συνείδησης	η	Έρση	προβάλλει	τους	πολλαπλούς	εαυτούς	που	την	απαρτίζουν,	όχι	

μόνο	για	να	διαφανεί	κάθε	πτυχή	της	ταυτότητά	της,	αλλά	και	ο	τρόπος	που	αυτή	

συγκροτείται. Σε αυτή τη σύνθεση αναφέρονται και τα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή 

της που θυμάται˙ οι αναμνήσεις της έχουν εμβληματική θέση και η ίδια παρουσιάζεται 

σαν «ένα ζυμάρι από ζωντανούς και νεκρούς» (Τρελός, 1987: 39) σημειώνει ο Γιώργος 

Σεφέρης. Καθώς παρομοιάζει τον συγκεκριμένο μονόλογο με «τον περιλάλητο 

εσωτερικό μονόλογο της κυρίας Μπλουμ στον Οδυσσέα του Τζόυς» προκρίνει τον 

Πεντζίκη για το αιφνιδιαστικό του τέλος. Το κεφαλαίο «κλείνει» με την κυρία Έρση να 

διακρίνει στους συνταξιδιώτες της τους συγγενείς της που είχαν πεθάνει. Τη στιγμή 

που πικραμένη από μια συζυγική διαφωνία αναζητά παρηγοριά, κοιτάζει τους 

συνεπιβάτες της κι αναγνωρίζει οικογενειακά πρόσωπα. Οι καθημερινοί άγνωστοι 

άνθρωποι μέσα από το κοίταγμά της φανερώνουν όσα κουβαλά στις μνήμες της. 

        «…“Επειδή χωρίσαμε πικραμένοι, δίχως αγάπη […]. Δεν μπορεί. Αν 

γυρίσω και δω δίπλα μου, στο πλάι, κάποιος θα βρεθεί να μου πει πως κάνω 

λάθος και είναι κακές φαντασίες όσα στοχάζουμαι”. 

        Τότε ακριβώς η Κυρία Έρση γύρισε κι έριξε ένα βλέμμα στους 

συνεπιβάτες της μέσα στο λεωφορείο, και είδε τον Μιλτιάδη, το Νίκο, τον 

Παναγιώτη, την Αιμιλία, όλους ανθρώπους γνώριμους της, συγγενείς που 

είχαν πεθάνει από χρόνια και καθόντουσαν στους πάγκους του αυτοκινήτου». 

(Πεντζίκης 1983: 95). 

Διαπιστώνουμε,	 λοιπόν,	 πως	 το	 Μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης	 είναι	 ένας	 μύλος	

που	 έχει	 αλέσει	 τους	 χαρακτήρες	 της	 Έρσης αντάμα	 με	 όλα	 τα	 φιλοσοφικά	 και	

λογοτεχνικά	 ρεύματα	 της	 εποχής	 για	 να	 τους	 παραδώσει	 νέους	 και	 συνάμα	

φτιαγμένους	 από	 τα	 ίδια	 ακριβώς	 υλικά.	 Πρόκειται	 για	 μία	 ανακυκλωμένη	 τέχνη	

που	μέσα	από	τη	διακειμενικότητα	και	την	παρωδία	καταδεικνύει	ως	παρωχημένες	

τις	συμβάσεις	του	ρεαλιστικού	μυθιστορήματος	και	ανανεώνει	το	είδος.	

	Από	 την	 πλευρά	 του	 αναγνώστη,	 η	 απόλαυση	 της	 ανάγνωσης	 του	

Μυθιστορήματος της κυρίας Έρσης	 έγκειται	 όχι	 τόσο	 στην	 κατανόηση	 των	

συνθηκών	 της	 παραγωγής	 του	 ούτε	 της	 εύρεσης	 της	 πλοκής	 του,	 αλλά	 στη	

                                                                                                                                               
θαυμάσια ψάρια της ώρας» (Πεντζίκης, 1983, 118). Η φράση «κάτι θαυμάσια ψάρια της ώρας» μοιάζει 

σαν να προέρχεται από το λόγο της κυρίας Έρσης, αν και μιλά ο αφηγητής. 
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διαδικασία	 της	 πρόσληψης	 και	 ερμηνείας	 των	 χαρακτήρων	 του.	 Από	 την	 πρώτη	

κιόλας	 ανάγνωση,	 αποκαλύπτεται	 μέσα	 από	 την	 αριστουργηματική	 γραφή	 του	

ποια	 είναι	 η	 «ουσία»	 και	 η	 βασική	 «λειτουργία»	 ενός	 μυθιστορηματικού	

χαρακτήρα	 όντας	 ελάχιστος.	 Οι	 ελάχιστοι	 χαρακτήρες	 συνδέονται	 μεταξύ	 τους,	

μεγαλώνουν	 κατ’	 όγκο	 μέσα	 από	 σύμβολα,	 ανακλάσεις,	 αντηχήσεις,	

παραλληλισμούς,	 αναλογίες	 και	 αντιθέσεις,	 έτσι	 ώστε	 να	 κατανοούνται	 ως	 μέρη	

δικτύων	προσώπων.	Σταδιακά	αποκαλύπτεται	πως	οι	αδυναμίες	της	κατασκευής	

των	χαρακτήρων	και	της	αφηγηματικής	πράξης,	οι	οποίες	αναφέρονται	σε	πολλές	

παρεκβάσεις,	αποτελούν	το	θέμα	του	βιβλίου	˙	έχουν	θεματοποιηθεί.		

	Ο	Ν.Γ.	Πεντζίκης	μέσα	από	τον	αντιφραστικό	του	λόγο	εγκωμιάζει	αφηγηματικές	

τεχνικές	 που	 ο	 αφηγητής	 ψέγει	 και	 υπονομεύει	 αυτές	 που	 εκείνος	 δηλώνει	 πως	

θαυμάζει.	 Μα	 πάνω	 από	 όλα	 σκύβει	 με	 περισσή	 ευλάβεια	 πάνω	 από	 τους	

χαρακτήρες	 και	 επιμελείται	 τα	 δημιουργήματά	 του	 με	 ζήλο.	 Η	 Έρση	 ως	

χαρακτήρας	 δεν	 αναπτύσσεται	 μέσα	 από	 την	 εξέλιξη	 της	 δράσης	 της	 ή	 της	

ωρίμανσής	 της,	 αλλά	 από	 τη	 διεύρυνση	 της	 ταυτότητάς	 της,	 η	 οποία	

πραγματοποιείται	 μέσα	 από	 διαδικασίες	 ταυτίσεων	 και	 μεταμορφώσεων.	 Οι	

αποσπασματικές	εικόνες	και	η	τεχνική	της	αβύσσου		με	την	οποία	συνδέονται	οι	

διάφορες	 πλευρές	 της	 ταυτότητας	 της	 αναδεικνύουν	 το	 βάθος	 της	 και	 τη	

βαρύτητα	 του	 «νέου»	 διακειμενικού	 χαρακτήρα.	 Η	 κυρία Έρση,	 όπως	 και	 τα	

υπόλοιπα	πρόσωπα	στο	μυθιστόρημα	του	Πεντζίκη,	από	φορέας	της	δράσης	στην	

ομώνυμη	 νουβέλα	 έχει	 μετατραπεί	 σε	 φορέας	 του	 λόγου (Αλεξανδράκη,	 2003).	

Αποτελεί	 ένα	 κειμενοποιημένο	 πρόσωπο	 (textualized	 person)	 που δεν μπορεί να 

αποσπασθεί από το κείμενο (Rimmon-Kenan 1983: 34), καθώς περιεχόμενο και μορφή 

ταυτίζονται. 

 Κατά συνέπεια, το Μυθιστόρημα της Κυρίας Έρσης αποσταθεροποιεί τους 

παραδοσιακούς τρόπους κατασκευής και πρόσληψης των μυθιστορηματικών 

χαρακτήρων. Το παραξένισμα του αναγνώστη και η διαδικασία της συνειδητοποίησης 

των συνηθισμένων τρόπων παρουσίασης των χαρακτήρων ως αυτόματων και 

τετριμμένων είναι ανάλογη με την αρχή της «ανοικείωσης» 7 για τη γλώσσα, έτσι όπως 

                                                 
7 Ο όρος «ανοικείωση» (defamililirisation) εισάγεται από τον Viktor Shklovsky, ο οποίος ορίζει ως 

βασική λειτουργία της τέχνης να ανοικειώνει τα πράγματα που έγιναν αυτόματα ή έχουν γίνει συνήθειες. 

Για παράδειγμα, ο χορός ανοικειώνει το περπάτημα. Βλ. Jefferson & Robey 1985 : 19. 
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τη χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι Φορμαλιστές για να προσδιορίσουν τη λογοτεχνικότητα 

της λογοτεχνίας. Οι αναγνώστες του Μυθιστορήματος της κυρίας Έρσης ανοικειώνονται 

τον χαρακτήρα της Έρσης διπλά: γνωρίζουν διαφορετικές ή εναλλακτικές πτυχές του, 

αλλά και τον προσλαμβάνουν μέσω καινούριων αφηγηματικών τεχνικών .  

 Η κυρία Έρση δεν αποτελεί καρικατούρα της Έρσης. Μέσα σε πλαίσιο θαυμασμού και 

σεβασμού, αυτό το γνωστό πρόσωπο αντικατοπτρίζεται στον «παραμορφωτικό 

καθρέφτη» της μεταμυθοπλασίας και μέσα από καινούριες συμβάσεις μεταβάλλεται 

ριζικά τόσο το ίδιο όσο και ο τρόπος θέασής του. Σε αυτή τη διαδικασία ο Ν.Γ. 

Πεντζίκης δέχτηκε τις επιρροές των ευρωπαίων λογοτεχνών που εφάρμοσαν 

μοντερνιστικές τεχνικές γραφής και τις παρουσίασε αφομοιωμένες μέσα από το 

προσωπικό μοναδικό του ύφος. Όχι μόνο δεν έγινε «απλός μιμητής των τεχνικών που 

ασπάστηκε, αλλά εξελίχθηκε σε ρηξικέλευθο και γόνιμο μεταρρυθμιστή τους» 

(Κωτόπουλος 2006 : 59). Ειδικά η επιλογή του να μην  κατασκευάσει «νέα» 

μυθιστορηματικά πρόσωπα, αλλά να μεταποιήσει εκείνα της Έρσης αναδεικνύει τη 

διακειμενικότητα ως το βασικότερο δομικό στοιχείο της αφήγησης και της ποιητικής 

των χαρακτήρων.      

	Εν κατακλείδι το	Μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης	τελικά	δεν	αναφέρεται	μόνο	στο	

χαρακτήρα	της	Έρσης,	αλλά	στο	ίδιο	το	βιβλίο	και	τις	συνθήκες	παραγωγής	του.	Η	

έσχατη	βαθμίδα	αυτοαναφορικότητάς	του	όχι	απλώς	θίγει	τα	αδύναμα	σημεία	της	

θεωρίας	 της	 αφήγησης	 στην	 κατασκευή	 χαρακτήρων,	 αλλά	 κατασκευάζει	 μια	

καινούρια	 αφηγηματική	 θεωρία	 μέσα	 από	 τη	 μυθιστορηματική	 πράξη.	 Ο	 Ν.Γ.	

Πεντζίκης	γράφοντας	μυθιστόρημα	τελικά	μυθιστορεί	τη	θεωρία	χαρίζοντας	στο	

κοινό	 μία	 εναλλακτική	 ανάγνωση,	 μια	 παρωδία,	 ένα	 εκτενές	 λογοπαίγνιο,	 ένα	

ατέρμονο	παιχνίδι	σημείων.	

 

Περίληψη 

Στο	 Μυθιστόρημα της κυρίας Έρσης	 «θεματοποιείται»	 η	 ποιητική	 των	

χαρακτήρων,	 καθώς	 δίνεται	 ιδιαίτερη	 έμφαση	 στην	 κατάδειξη	 των	 συμβάσεων	

που	 υπονομεύονται	 με	 το	 πέρασμα	 από	 το	 ρεαλιστικό	 στο	 νεοτερικό	

μυθιστόρημα.	 Αυτό	 επιτυγχάνεται	 μέσω	 της	 «ανακύκλωσης	 των	 χαρακτήρων»,	

διότι	 με	 το	 έργο	 του	 Νίκου	 Γαβριήλ	 Παντζίκη	 επαναδραστηριοποιείται	 και	

επανακωδικοποιείται	 η	 Έρση του	 Γεωργίου	 Δροσίνη.	 	 Παρά	 τον	 υπαινιγμό	 του	
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τίτλου	πως	πρόκειται	για	την	αναδιήγηση	της	γνωστής	ιστορίας	με	τη	χρήση	των	

ερμηνευτικών	 συμβάσεων	 του	 μυθιστορήματος,	 το	 έργο	 καθορίζεται	 από	 την	

υπέρβαση	 της	 δεδομένης	 πλοκής,	 τη	 μεταμόρφωση	 των	 διακειμενικών	

χαρακτήρων	 και	 τη	 μεταβολή	 των	 γνωστών	 μεθόδων	 παρουσίασής	 τους.	 Ο	 Ν.Γ.	

Πεντζίκης	 θρυμματίζει	 τις	 παραδοσιακές	 συμβάσεις	 που	 ισχύουν	 για	 τους	

χαρακτήρες	 της	 Έρσης	 και	 παράλληλα	 επιβάλλει	 ένα	 νέο	 είδος	 ενότητας	 στα	

θραύσματά	 τους.	 Από	 το	 ψυχολογικό	 ρεαλισμό	 περνά	 σε	 μια	 φαινομενολογική	

προσέγγιση	 των	 χαρακτήρων.	 Το	 στοιχείο	 που	 κυριαρχεί	 στην	 κατασκευή	 τους	

είναι	 η	 υπέρβαση	 του	 χάσματος	 μεταξύ	 υποκειμένου	 και	 αντικειμένου.	 Οι	

χαρακτήρες	 εστιάζουν	 στη	 φαιμενολογική	 πραγματικότητα	 έτσι	 όπως	 αυτή	

παρουσιάζεται	 στη	 συνείδησή	 τους	 και	 για	 αυτό	 το	 λόγο	 δίνεται	 έμφαση	 στην	

περιγραφή	της	ροής	της.		
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