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Άρης Μαραγκόπουλος: "Η Μανία µε την Άνοιξη"
To βιβλίο του Άρη Μαραγκόπουλου «Η Μανία µε την Άνοιξη», (εκδόσεις Ελληνικά
Γράµµατα) ανοίγει σαρωτικά, µε έναν καταιγιστικό ρυθµό, µεταφέροντας µας στο τόπο της
«οργής» ενός µεσήλικα πρώην δηµοσιογράφου. Κάποιες σελίδες παρακάτω η αφήγηση
βρίσκει έναν άλλο ρυθµό καθώς µεταφερόµαστε σε ένα ανώνυµο νησί, (εδώ
φωτογραφίζεται η «φορτισµένη» Ικαρία), όπου θα ξετυλιχτεί το δράµα. Ο ήρωας, µαζί µε
την ετερόκλητη παρέα του, θα βρεθούν σε έναν ου-τόπο, έµπλεο από τα σπαράγµατα και τα
θραύσµατα της αριστεράς, όπου ανάµεσα στους «ιδιόρρυθµους» κατοίκους, δεσπόζει,
ηλικιωµένη πλέον, η Φλώρα, η ηρωίδα της «Χαµένης Άνοιξης» του Τσίρκα.
Το βιβλίο του Τσίρκα υπήρξε ανολοκλήρωτο, και δεν συγκαταλέγεται στα καλύτερα του
συγγραφέα. Ωστόσο µας χάρισε µια από της πιο ενδιαφέρουσες ηρωίδες της ελληνικής
λογοτεχνίας. Η Φλώρα του αναδύει την απελευθέρωση της ερωτικής επιθυµίας, άνευ ορίων
και όρων, είναι ένα πλάσµα ανοιχτό στα πάντα. Υπάρχει άραγε κάποια Φλώρα στον 21ο
αιώνα; Κι αν ναι, κάτω από ποιους µανδύες, µέσα από ποιες διαστρεβλώσεις; Ποια νέα
παιδιά "σκέφτονται πια µε το κορµί" τους; (και δεν εννοώ ωφελιµιστικά).
Η συγκεκριµένη Φλώρα όµως, τριάντα χρόνια µετά, εξακολουθεί να "σκέφτεται" µε τον
ίδιο τρόπο, – ενταγµένη µάλιστα σε µια συλλογική ζωή που µοιάζει να προέρχεται απ'
ευθείας από την εποχή του µυθιστορήµατος του Τσίρκα. Η συµπεριφορά της, ωστόσο, είναι
µπολιασµένη µε την ψυχοπαθολογία που σφράγισε την αριστερά κατά την διάρκεια όλης
αυτής της περιόδου. Και η δράση της µέσα στην µικρή κοινότητα είναι ανάλογη. Το νησί
του Μαραγκόπουλου είναι ένα "θεµατικό πάρκο" των παθών της αριστεράς, µε τη Φλώρα
τον εµβληµατικό του ηγέτη.
Όσα θα συµβούν εκεί αντανακλούν ακριβώς αυτά τα πάθη: από τον εµφύλιο ως την ένοπλη
πάλη. Ο Μαραγκόπουλος ωστόσο, συντασσόµενος µε τη νέα αντίληψη της ιστορίας, µη
ξεχνώντας δηλαδή τον άνθρωπο ως κέντρο των γεγονότων, συνοµιλεί µε τα µεγάλα κείµενα
και γεγονότα, που καθόρισαν τον κόσµο της αριστεράς, µέσα από µια νεωτερική αφήγηση
που επιτρέπει τη συνύπαρξη του Μαρξ ακόµα και µε τους Πόρτισχεντ.
Η στόχευση είναι σαφής και αφορά στη διαχρονική «µανία», το διαχρονικό καηµό της
Ελλάδας: να µιλάει για το παρελθόν της. Αλλά υπάρχει και µια άλλη, πιο "πολιτική"
ανάγνωση της "Μανίας". Η σχεδόν ενστικτώδης ανάγκη του Έλληνα προς τον "συλλογικό

θυµό", που καθρεφτίζεται σε µια διαρκή "πολιτική απείθεια". Εάν στο συλλογικο θέατρο, ο
Έλληνας είχε κληθεί να παιξει ένα ρόλο, επέλεξε εκείνον του "θυµωµένου" και σε
προέκταση του "απειθούς", µας λέι ο συγγραφέας. Μια απείθεια την οποία, τηρουµένων
των αναλογών, την παρατηρούµε και σήµερα, σε κάποιους πυρήνες νέων η οποία, ωστόσο,
ακόµα δεν έχει βρει την ταυτότητα, το δακτυλικό, για να µην πω το αιµάτινο, αποτύπωµά
της.
Σ’ έναν παγκοσµιοποιηµένα αποσπασµατικό κόσµο που εκτινάσσεται προς µια νέου είδους
ατοµικότητα, ενώ ταυτόχρονα «ο εχθρός» γίνεται ολοένα και πιο «έξυπνος», ο
Μαραγκόπουλος εντάσσει µε τρυφερότητα αλλά και σκληρή αυτοκριτική τις άγριες
διαψεύσεις και τα φαντάσµατα της ελληνικότητας. Στο τέλος δε, ανοίγει µια χαραµάδα
προς το (άδηλο) µέλλον που µας περιµένει σ’ αυτόν τον κατακερµατισµένα συνεκτικό νέο
κοσµο, όπου η «παλιά» Φλώρα θα δώσει τη θέση της σε µια νέα.
Έχει άραγε καταλαγιάσει σηµερα ο "εµφύλιος θυµός", στο συλλογικό ασυνείδητο του
σύγχρονου Έλληνα; Τώρα που ο "εχθρός" ειναι αόρατος, ενίοτε δε και σαγηνευτικός, προς
τα πού κατευθύνεται η υπερχείλιση της απόγνωσης; Τι άραγε κληρονοµεί η πιτσιρίκα (η
µικρή, η νέα Φλώρα) από αυτή τη µυθική κατάδυση στη γενιά της "ήττας";
Όσο για την δόµηση της αφήγησης, εδώ ο συγγραφέας µας κλείνει το µάτι. Σαρωτικά
µοντεριστής στην αρχή, απλώνει παραληρηµατικά τον "αρχαίο θυµό" µέσα στις πρώτες
σελίδες, κι όταν ο αναγνώστης έχει εξοικειωθεί µε το ύφος, µε µια αφηγηµατική µαχαιριά,
βάζει το τρένο στις ράγες και το κινεί µέσα από τις πεδιάδες και τα βουνά του ρεαλισµού,
περνώντας στο διάβα του από σκοτεινά τούνελ, όπου η αφήγηση, µεσα από παρεκβατικά
αποσπάσµατα, ξαναβρίσκει την αρχική της "απείθεια" σχολιάζοντας έτσι (ή καλύτερα,
πενθώντας), µέσα από την υφολογική παρέκκλιση, την αγριότητα ενός κόσµου όπου το
φαίνεσθαι υπερισχύει του είναι.
Ένα πολυεπίπεδο, βαθύ και απολαυστικό ανάγνωσµα.

