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Δ
εν περιμέναμε το τελευταίο μυθι-
στόρημα του νομπελίστα Περου-
βιανού συγγραφέα Μάριο Βάρ-

γκας Λιόσα ώστε να πειστούμε για το 
ιδιοφυές του ανδρός. Προσωπικά έχω 
πειστεί δεκαετίες πριν, με το μυθιστό-
ρημα Η πόλη και τα σκυλιά, έργο του 

1962, το οποίο τύπωσε στα είκοσι έξι 
του χρόνια και, αν και γράφτηκε κατά τη 

δεκαετία της διαμόρφωσής του, είναι 
το πρώτο ώριμο δημιούργημά του.

Αφηγηματική τεχνική καλοκουρδισμένη, 
διάλογοι καθόλου επινοημένοι, αίσθηση 
του μυθιστορηματικού περιβάλλοντος και 
της δομής του κειμένου, κανένα περίσσευ-
μα, καμιά φλυαρία, καμιά παράγραφος το-
ποθετημένη πάνω στο ξαναδούλεμα για 
να κλείσουν οι «τρύπες» του προς έκδοση 
κειμένου.

Αυτός ήταν ο Μάριο Βάργκας Λιόσα από 
την πρώτη του νεότητα και δεν πρόδωσε 
ούτε σ’ ένα βιβλίο από τα πολλά άλλα που 
ακολούθησαν αυτή του την ικανότητα – 
«δεινότητα» πήγα να γράψω, αλλά φοβήθη-
κα μήπως και η λέξη ηχήσει παλιομοδίτικα.

Έτσι, αν θεωρήσουμε ότι η δεκαετία του 
’60 υπήρξε η περίοδος της προετοιμασίας, 
πρέπει να στάθηκε εξαιρετικά γενναιόδωρη 
προς το συγγραφέα: αποτέλεσε τη δεξαμε-
νή ενός μεγάλου και σπουδαίου δημιουρ-
γικού έργου, το οποίο στιγμή δεν ατόνησε 
με ευκολίες χάριν της εμπορικότητας ούτε 
και κρατήθηκε στη δημοσιότητα με ανα-
παραγωγές των προγενέστερων κατακτή-
σεων, όταν ο Λιόσα είχε μπει για τα καλά 
στο αυλάκι της αναγνωρισιμότητας και της 
αναγνώρισης.

Κάθε νέο βιβλίο του 77χρονου σήμερα 

δημιουργού δεν έρχεται να προσθέσει κάτι 
καινούριο –με την έννοια της νεωτερικό-
τητας– ούτε να κερδίσει την πληρότητα σε 
εκφραστική σαφήνεια και μυθοπλαστική 
τεχνική. Ούτε και προκαλεί την έκπληξη, 
αφού η μόνη έκπληξη που μας επιφυλάσσει 
είναι το πόσο καλά κρατάει το σκαρί της μυ-
θοπλαστικής του αφήγησης.

Ανεπιφύλακτα θα τον χαρακτηρίζαμε 
μετρ της ζώσας και ζωντανής παγκόσμιας 
πραγματικότητας, αφήνοντας στην άκρη 
την εμπλοκή του με την πολιτική και τις 
επιλογές του, οι οποίες δεν βρίσκουν σύμ-
φωνο μεγάλο μέρος του αριστερού κοινού 
αισθήματος της Λατινικής Αμερικής. Το 
Περού είναι ένα πολυβασανισμένο έθνος-
κράτος, το οποίο έχει δοκιμαστεί και από 
τις δικτατορίες και από την τρομοκρατία 
και πάντα «παίζει» με την εύθραυστη κοι-
νοβουλευτική σταθερότητα.

Αυτά ως προεόρτια για το συγγραφέα, τον 
άνθρωπο και το έργο, για να περάσουμε 
στην κύρια εορτή, που είναι το νέο βιβλίο 
του Μάριο Βάργκας Λιόσα, το μυθιστόρημα 
Ένας διακριτικός ήρωας, ένα βιβλίο για τα 
όρια της ηθικής.

Χωρίς να έχει τίποτα το δασκαλίστικο ή 
το ηθικιστικό, προκρίνει τον προβλημα-
τισμό πάνω στον ηθικό βίο, έχοντας ως 
προϋπόθεση ότι, επειδή οι άνθρωποι είναι 
ευάλωτοι, πολύ ευάλωτοι σε πειρασμούς, 
ο συγγραφέας είναι ο τελευταίος ο οποίος 
θα σπεύσει να τους καταδικάσει. Τι θέλω να 
τονίσω; Ότι ο Περουβιανός συγγραφέας, ο 
οποίος ηλικιακά κοντεύει τα ογδόντα, δεν 
παραδίδει ένα στείρο μάθημα ηθικής ως εξ 
άμβωνος πάστορας.

Ο ταπεινής καταγωγής μεσήλικας αυτο-
δημιούργητος μικροεπιχειρηματίας επί των 
μεταφορών Φελίσιτο Γιανακέ και ο υπερήλι-
κας αστός μεγαλοεπιχειρηματίας, ο οποίος 
δραστηριοποιείται στις ασφαλίσεις και έχει 
κληρονομήσει την επιχείρησή του από τον 
πατέρα του, είναι οι δύο κεντρικοί ήρωες. 
Δεν κινούνται στα όρια του ανήθικου για να 
επιβιώσουν στον άγριο κόσμο του χρήμα-
τος, δεν φέρονται άσχημα στο υπαλληλικό 
προσωπικό και δεν χρησιμοποιούν δόλιες 

ΒΙΒΛΙΟΤΑΣΕΙΣ

Δύο ηθικοί ήρωες των καιρών μας
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περιπτεράς της γειτονιάς μας. 
Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, 
παρότι δεν κάθονται πρώτο 
τραπέζι πίστα, πράττουν το 
καλό χωρίς να ανταμείβονται 
γι’ αυτή τους την επιλογή. Εν 
ολίγοις, στους αξιοπρεπείς, 
στους τζέντλεμαν, στους κυ-
ρίους και στις κυρίες, τους/τις 
οποίους/-ες κανείς δεν επιβρα-
βεύει και κανείς δεν μιμείται.

Ο Λιόσα, όπως ο καθένας από 
εμάς ο οποίος διαθέτει τον κοι-
νό νου, εκτιμά ότι η διαφθορά 
–Μα υπάρχει τέτοια; Πιπέρι στο 
στόμα του!– είναι ένας καρκί-

νος που βοηθά στην εξάπλωση 
του κυνισμού. Το γεγονός, βέβαια, ότι 

οι «καλοί» πολίτες δεν φτάνουν σε υψηλά 
αξιώματα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
πολιτικοί οι οποίοι μετέχουν του πολιτικού 
βίου με κριτήριο την ηθική. Και πιστεύει ότι 
είναι μέγα φάλτσο να μιλάμε για την επαγ-
γελματική ομάδα των πολιτικών και να την 
ταυτίζουμε συλλήβδην με τη διαφθορά. 
Μας παρακινεί, λοιπόν, να ανατρέξουμε 
στις εξαιρέσεις, γιατί μ’ αυτές προχωράει ο 
κόσμος μας.

Το τελευταίο μυθιστόρημα του Μάριο 
Βάργκας Λιόσα έχει όλα τα χαρίσματα ενός 
αριστουργήματος: αφηγηματικό όγκο, 
σωματοποιημένες ιδέες, αβίαστες αφηγη-
ματικές τεχνικές, πειστικούς και καθόλου 
επινοημένους διαλόγους. Είναι μια ματιά 
στη σύγχρονη εποχή με το βλέμμα ενός 
ενδελεχούς παρατηρητή, ο οποίος ανάγει 
τη λεπτομέρεια σε όλον –με τον κραδα-
σμό της ύπαρξης που αναζητά το αιώνιο 
αίσθημα– και «κατεβάζει» το όλον στην 
καθημερινότητα, εκεί όπου αποτυπώνεται 
η αιωνιότητα σαν τατουάζ σε κρυφό ση-
μείο του σώματος.

Η μετάφραση από τα ισπανικά της Χρύ-
σας Μπανιά, ρέουσα και πει-
στική στο αποτέλεσμά της. 
Α, και μην ξεχάσετε αυτές 
τις γιορτές να το χαρί-
σετε! 

e-mail: vasilliskalamaras@
gmail.com

μεθόδους έναντι των συναδέλφων 
τους. Κάθε άλλο. Εμφανίζονται ως κα-
λοπληρωτές προς τους εργαζόμενους 
και υπηρετούν τον υγιή ανταγωνισμό 
σε μια χώρα η οποία μαστίζεται από τη 
φτώχεια και όλα τα αρνητικά της παρεπό-
μενα.

Στο Περού, όπως και σε όλες τις χώρες 
της Νοτίου Αμερικής, η κοινωνική ανισό-
τητα επιβιώνει εις βάρος του κράτους δι-
καίου και πρόνοιας, έστω κι όπως το αντι-
λαμβανόταν ο δυτικός κόσμος πριν από 
μερικά χρόνια, προτού χρησιμοποιήσει 
τους Νότιους της Ευρώπης ως πειραμα-
τόζωα. Κι απ’ ό,τι φαίνεται, το πείραμα δεν 
έχει ολοκληρωθεί ακόμη...

Η ισπανική έκδοση έχει στο εξώφυλλό 
της ένα τσαλακωμένο χαρτί και σχεδια-
σμένη επάνω του μια μαύρη αραχνούλα. 
Καθόλου τυχαία η επιλογή, αφού κάτι τέ-
τοια σημειώματα αποστέλλουν και επικολ-
λούν στην πόρτα του σπιτιού του και της 
ερωμένης του οι εκβιαστές του ιδιοκτήτη 
της εταιρείας μεταφορών. Όμως αυτός δεν 
υποκύπτει, γιατί δεν ξεγράφει από το μυα-
λό τη διαθήκη του φτωχού εργάτη πατέρα 
του: «Ποτέ μην αφήσεις κανέναν να σε πα-
τήσει, γιόκα μου. Αυτή η συμβουλή είναι η 
μοναδική κληρονομιά που θα λάβεις».

Ο έτερος πρωταγωνιστής του Λιόσα 
πέφτει κατ’ επανάληψη θύμα εκβιασμού 
των τεμπέληδων γιων του, οι οποίοι 
έχουν μάθει να απολαμβάνουν τα θετικά 
της τάξης τους και επιδίδονται σε πράξεις 
που φέρνουν στο μυαλό εικόνες από την 
ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ «Κουρδιστό 
πορτοκάλι».

Το μυθιστόρημα παρουσιάστηκε στην 
πρωτότυπη γλώσσα του (σε Ισπανία και 

Νότιο Αμερική με τον τίτλο El 
héroe discreto από τον εκδοτικό οίκο 
Alfaguara) στις 12 Σεπτεμβρίου και σε 
τρεις μόλις μήνες κυκλοφόρησε στην Ελ-
λάδα από τις εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη.

Το μότο του είναι παρμένο από το βιβλίο 
του Χόρχε Λουίς Μπόρχες Ο μίτος του μύ-
θου: «Το ευτυχές μας χρέος είναι να φαντα-
ζόμαστε ότι υπάρχει ένας λαβύρινθος και 
ένας μύθος». Και ο Μάριο Βάργκας Λιόσα 
συντάσσει σύγχρονους μύθους στην Πιού-
ρα των παιδικών του χρόνων, επινοώντας 
λαβυρίνθους, όπου εισέρχονται οι ήρωες 
και οι ηρωίδες του, έχοντας στο πλάι τους 
μια Αριάδνη με το μίτο της.

Δεν τους αφήνει εγκλωβισμένους/-ες αυ-
τούς/-ές και τους αναγνώστες του, ώστε 
να χαθούν στο δαιδαλώδες κτίσμα, γιατί 
μ’ ένα κλείσιμο του ματιού είναι σαν να 
τους λέει: «Αυτό είναι ένα παιχνίδι. Όταν 
τελειώσει, δεν θα βγει κανένας και καμιά 
χαμένος/-η. Γιατί έξω από το λαβύρινθο 
υπάρχει η ζωή».

«Δυστυχώς ζούμε σ’ έναν κόσμο στον 
οποίο πολλές φορές οι αρχές και οι  αξίες 
συντρίβονται από τη φιλοδοξία», είπε ο 
συγγραφέας κατά την παρουσίαση του 
βιβλίου του στην Ιβηρική Χερσόνησο. Γι’ 
αυτό επέλεξε να αφιερώσει το μυθιστόρη-
μά του στους ανώνυμους ήρωες. Ποιοι εί-
ναι αυτοί; Όλοι αυτοί που δεν είναι οι προ-
βεβλημένοι και οι αναγνωρίσιμοι της κοι-
νωνίας, αυτοί που δεν τους αναγνωρίζει ο 
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