TO TΑΞΙΓΙ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΒΟΙΚΟΥ
Σν ηαμίδη ηεο θσηηάο ηεο νθίαο Βόηθνπ
Ήξσεο: Νεξείο θαη Νεθέιε... Μηραήι θαη Νηθόιαο... Άξρνληαο Λέσλ θαη Λέν
ληε Βίθηνξηο είλαη νη πξσηαγσλίζηέο απηνύ ηνπ βηβιίνπ θαη καδί ηνπο κηα
πιεηάδα βνηάλσλ κε ζεξαπεπηηθέο θαη καγηθέο ηδηόηεηεο.
Χξόλνο: Μεζαίσλαο (1506) θαη ζήκεξα
Σόπνο: Γαιιία
Φηινζνθηθόο ππξήλαο: H δηαθνξεηηθόηεηα θαη ην πεξηπεηεηώδεο ηαμίδη ηεο ζην
ρξόλν.
Μπζηζηνξεκαηηθόο ηζηόο: Γπν γπλαίθεο πνπ ζπλαληώληαη ζ’ έλα ζηαπξνδξόκη
ηνπ ρξόλνπ γηα λα αλαθαιύςνπλ όζα ηηο ελώλνπλ θαη όζα ηηο ρσξίδνπλ απ’
ηελ ίδηα ηνπο ηε γεληά θαη ηα θνηλά ηνπο γνλίδηα.
θόπηκα έδσζα ηα δνκηθά ζπζηαηηθά απηνύ ηνπ πνιπζρηδνύο κπζηζηνξήκαηνο
δηόηη πξνΪνύζεο ηεο αλάιπζεο ζα γίλεη απνιύησο ζαθήο ν πινύηνο ηνπ
βηβιίνπ ζε παξακπζηθά, θηινζνθηθά, ηδενινγηθά, ηζηνξηθά θαη πξαγκαηνινγηθά
ζηνηρεία. Γηαηί γηα λα ραξαθηεξηζηεί έλα ινγνηερληθό έξγν κπζηζηόξεκα
ρξεηάδεηαη λα έρεη ζαθείο πξνζδηνξηζκνύο ηόπνπ θαη ρξόλνπ θαη μεθάζαξνπο
ραξαθηήξεο. Γηα λα ραξαθηεξηζηεί όκσο ζπλαξπαζηηθό κπζηζηόξεκα πξέπεη
λα είλαη γξακκέλν από κηα ηαιαληνύρα πέλα κε ηδηαίηεξε ηθαλόηεηα ζηελ
έξεπλα θαη ζηνλ κπζηζηνξεκαηηθό ζπγθεξαζκό ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνθνκίδεη
απ’ απηήλ.
Ζ νθία κεηά από ην Κόθθηλν εκάδη κε ην νπνίν έθαλε ην ληεκπνύην ηεο θαη
ζην νπνίν ςεγκαηηθά απέδεημε ηελ ηάζε ηεο λα παξάγεη έξγα δηόινπ
ζπλεζηζκέλα αλ αλαινγηζηεί θαλείο θαη ζην πξώην ηεο έξγν ηνλ ππεξβαηηθό
ξόιν ηνπ θόθθηλνπ ζεκαδηνύ πνπ έθεξαλ ηα ζώκαηα θάπνησλ
πξσηαγσληζηώλ ηεο, ζην βηβιίν απηό ηνικά λα βαδίζεη ζην κνλνπάηη ηνπ
κεζαησληθνύ ζθνηαδηζκνύ θαη λα θηινηερλήζεη κηα εμαίζηα ινγνηερληθή γέθπξα
κε ην ζήκεξα.
Οη θεληξηθέο εξσίδεο ηεο, ε Νεξείο θαη ε Νεθέιε παξόηη εξσίδεο κε
ξεαιηζηηθέο θαηαθέξλνπλ κε ηνλ αξηζηνηερληθό ηξόπν πνπ ηηο έπιαζε ε
ζπγγξαθέαο λα πείζνπλ θαη ηνλ πην απαηηεηηθό αλαγλώζηε γηα ηελ ύπαξμή
ηνπο. Σα θόθθηλα καιιηά ηνπο, ζήκα θαηαηεζέλ ηεο εκθάληζήο ηνπο απνηεινύλ
έλα βαζηθό αξκό πνπ ζπλδέεη ην παξόλ θαη ην παξειζόλ θαη από λσξίο
πξνθαινύλ ζηνλ αλαγλώζηε ηελ ππόλνηα γηα ηελ ζύλδεζή ησλ πεπξσκέλσλ
ηνπο. Ζ ζρνιαζηηθή ελαζρόιεζή ηνπο κε ηε θύζε θαη ηα βόηαλα θαη νη γλώζεηο
ηνπο γηα ηηο καγηθέο θαη ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο απνθαιύπηεη όρη απιώο
έλα θνηλό ζεκείν αλαθνξάο ζηελ ςπρνζύλζεζή ηνπο αιιά ζηαδηαθά νδεγεί
ζηελ απνθάιπςε ηεο θνηλήο γεληάο απ’ ηελ νπνία πξνέξρνληαη. Καηαιύηεο
ζηηο δσέο θαη ησλ δύν, ε απνπζία ηεο παηξηθήο θηγνύξαο θαη ε απώιεηα ησλ
δηαθνξεηηθώλ, εθθεληξηθώλ καλάδσλ ηεο. Ζ Ρνδάλζε, κάλα ηεο Νεξείδαο
πεζαίλεη ζαλ κάγηζζα ζε θάπνηα κεζαησληθή ππξά, ελώ ε κεηέξα ηεο Νεθέιεο
πεζαίλεη ιόγσ ηεο ρξήζεο νπζηώλ έρνληαο δήζεη κηα αιινπξόζαιιε θαη από
πνιινύο θαηαθξηηέα δσή. Οη δηαθνξεηηθέο κεηέξεο σζηόζν παξαδίδνπλ ζαλ
ζθπηάιε ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη δσήο ηνπο ζηηο θόξεο ηνπο, ζαλ έλα βαξύ
νηθνγελεηαθό θεηκήιην πνπ απηέο νθείινπλ λα δηαθπιάμνπλ θαη λα ζπλερίζνπλ.
Καη αλάκεζα ζηα κπζηηθά πνπ θνπβαινύλ θαη ζηνπο θαλόλεο πνπ ηεξνύλ είλαη
ε απνζηαζηνπνίεζή ηνπο από ην αξζεληθό θαη ε απνδέζκεπζή ηνπο απ’ απηό
κεηά ηελ ηεθλνπνίεζε. Οη δηαθνξεηηθέο γπλαίθεο δνπλ κόλεο, ρσξίο λα
ρξεηάδνληαη ηελ παξνπζία ηνπ παηέξα ή ηνπ ζπληξόθνπ, ρσξίο λα επηηξέπνπλ

ζηνπο εαπηνύο ηνπο λα εζηζηνύλ ζηελ ηδέα ηεο ζπληξνθηθόηεηαο. Σαπηίδνπλ ηε
κνλαμηά ηνπο κε ηελ αλεμαξηεζία, αιιάδνπλ ηόπνπο δηακνλήο, αιιάδνπλ
ζπληξόθνπο ζαλ ηα πιάζκαηα πνπ δνπλ ειεύζεξα ζηε θύζε θαη όρη ζε
νξγαλσκέλε θνηλσλία, δελ ππνηάζζνληαη ζηνπο αλζξώπηλνπο θαλόλεο παξά
κνλάρα ζ’ εθείλνπο πνπ ην έλζηηθην ηνπο επηβάιιεη.
Γηαβάδνληαο ην κπζηζηόξεκα ζε πξώηε θάζε κνπ δεκηνπξγήζεθε ε αίζζεζε
όηη ε νθία Βόηθνπ βήκα ην βήκα πεξηγξάθεη ηε ζύγρπζε ηεο άξηη
ρεηξαθεηεζείζαο γπλαίθαο ε νπνία κπέξδεςε ηελ ειεπζεξία κε ηε κνλαμηά
κόιηο απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο θαη ζέιεζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην
αξζεληθό κε ηνλ ηξόπν πνπ γηα αξθεηνύο αηώλεο δώληαο ζε παηξηαξρηθά
νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο εθείλν ηεο ζπκπεξηθέξζεθε. Πξνζέρνληαο σζηόζν
πεξηζζόηεξν ηα θξπκκέλα λνήκαηα ηνπ βηβιίνπ, θαηέιεμα ζην ζπκπέξαζκα
όηη πεξηζζόηεξν ε νθία Βόηθνπ αγσληά λα απνδώζεη ηνπο ιόγνπο ηεο
κεηάβαζεο ηνπ αλζξώπνπ από ηελ αηνκηθή δξάζε ζηελ θνηλσληθή νξγάλσζε
αμηνινγώληαο ηελ έλλνηα ηεο ζπληξνθηθόηεηαο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο
απηνγλσζίαο ηνπ θαη ηελ επίηεπμε ηεο επηπρίαο.
Ωο κέζν γηα λα απνδώζεη ηα πνιπεπίπεδα λνήκαηά ηεο ε νθία Βόηθνπ
ρξεζηκνπνηεί ηνπο ζξύινπο γηα ηηο κάγηζζεο, ηελ αζαλαζία ησλ ςπρώλ πνπ
ππνζπλείδεηα κεηαδίδνπλ ηελ ζπκπαληηθή ηνπο γλώζε ζηνπο απνγόλνπο θαη
ηηο ζεξαπεπηηθέο ηθαλόηεηεο ησλ βνηάλσλ.
Δληππσζηαθή πξαγκαηηθά ε κειέηε ηεο γηα ηα βόηαλα πνπ πεξηζπλέιεγαλ θαη
αμηνπνηνύζαλ νη κάγηζζεο ηνπ κεζαίσλα ηηο νπνίεο πξνβάιιεη κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηόηεηεο πξσηίζησο ησλ κάγσλ ησλ πξσηόγνλσλ
θνηλσληώλ ζηηο νπνίεο ε έλλνηα ηεο καγείαο ζπλδεόηαλ κε ππεξθπζηθέο
δπλάκεηο αιιά θαη κε ηαηξηθέο γλώζεηο. Οη πεξηγξαθέο ησλ αθεςεκάησλ πνπ
παξαζθεπάδνπλ νη εξσίδεο ηεο κε κηα γιώζζα ηόζν ελαξγή, θξαηνύλ ζε
εγξήγνξζε θαη ηνλ πην απαηηεηηθό αλαγλώζηε. Κνξπθαίεο νη πιεξνθνξίεο όζν
θαη ε ινγνηερληθή απνηύπσζή ηνπο γηα ηηο ηδηόηεηεο ηνπ Μαλδξαγόξα θαη ηνπ
Απήγαλνπ θαη αθόκε πην ζεκαληηθή ε κίμε αιήζεηαο θαη ζξύινπ ζε ηέηνηεο
δόζεηο ώζηε από απιέο πιεξνθνξίεο βνηαλνινγίαο λα δηαλζίδνληαη κε
ιεπηνκέξεηεο παξακπζηθνύ ηύπνπ θαη λα θαηαιήγνπλ λα απνηεινύλ
αλάγλσζκα ζπλαξπαζηηθό. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο δηαζέηεη ηόζε δύλακε
θαη ηόζε ιεπηνδνπιεκέλε πεξηγξαθή ώζηε δελ ζα ήκνπλ ππεξβνιηθή
παξαιιειίδνληαο ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ηεο νθίαο Βόηθνπ κε ηελ
εθάκηιιε κειέηε ηνπ Πάηξηθ Είζθηλη ζην Άξσκα.
Πέξα όκσο από ηε ρξήζε ησλ βνηαληώλ εληππσζηαθή είλαη θαη ε πεξηγξαθή
ηνπ πεξηβάιινληνο ε νπνία είλαη πξαγκαηηθά θαζεισηηθή είηε αθνξά ην παξόλ
είηε ην κεζαίσλα. Καη ζηηο δπν ρξνληθέο κεηαβάζεηο ν αλαγλώζηεο
κεηαθέξεηαη κε επθνιία από ην έλα ζθεληθό ζην άιιν, θαζώο γηα άιιε κηα
θνξά ε αθξίβεηα, ε ιεπηνκέξεηα θαη ε πεξηγξαθή θάλνπλ ην ζαύκα ηνπο ράξε
ζηελ πέλα ηεο νθίαο Βόηθνπ θαη θπξηνιεθηηθά θηλεκαηνγξαθνύλ παξόλ θαη
παξειζόλ θαη απνηππώλνπλ πξόζσπα θαη επνρέο ζπκβάιινληαο ζηελ
απόδξαζε ηνπ αλαγλώζηε ζηνπο ρξόλνπο θαη ζηνπο ρώξνπο πνπ δξνπλ νη
ήξσεο.
Γνκηθά ην βηβιίν αθνινπζεί ηελ ηερληθή ηεο δεπγαξσηήο πιέμεο. Δλαιιάζζεηαη
ην παξόλ κε ην παξειζόλ θαη ηαπηόρξνλα εθηίζεληαη νη ηζηνξίεο ηεο Νεξείδαο
θαη ηεο Νεθέιεο θαη’ αληηδηαζηνιή θαη ελ παξαιιήισ ώζηε ν αλαγλώζηεο λα
ζπλεηδεηνπνηεί ζηαδηαθά όηη πξόθεηηαη γηα δύν ζπγγελείο γπλαίθεο ζε βάζνο
ρξόλνπ νη νπνίεο έρνπλ παξάιιειεο θαη παξαπιήζηεο κνίξεο. ηε δσή θαη
ησλ δύν ππάξρεη έλαο άληξαο πνπ ηηο ιαηξεύεη θαη ελ ζπλερεία ηηο

εγθαηαιείπεη επεηδή νη ίδηεο αθνινπζνύλ ηηο αμίεο κηαο νιόθιεξεο γεληάο
δηαθνξεηηθώλ θαη αλεμάξηεησλ γπλαηθώλ. Ώζπνπ ε Νεθέιε, αιιάδεη ην
ζθεληθό, αληηζηέθεηαη ζην παξαδεδνκέλν θαη ζηε ξνή κηαο νηθνγελεηαθήο
ηζηνξίαο, θαη από ηε ζπιινγηθόηεηα επηζηξέθεη ζηελ πεθσηηζκέλε
αηνκηθόηεηα∙ Ζ Νεθέιε επηιέγεη ηελ απνηίλαμε ηνπ ζθνηαδηζκνύ θαη ηελ
απεμάξηεζε από ην παξαδεδνκέλν πξνθεηκέλνπ λα απηνπξνζδηνξηζηεί κέζα
από ηελ παξαδνρή ηεο αλαγθαηόηεηαο ηεο αγάπεο θαη ηεο ζπληξνθηθόηεηαο.
Άθεζα γηα ην ηέινο ην πην ελδηαθέξνλ παξακπζηθό ζηνηρείν ηνπ έξγνπ: Έλαλ
θαίξην αξκό παξειζόληνο παξόληνο θαη έλα βαζηθό ζηνηρείν πξναγσγήο ηεο
πινθήο ηνπ βηβιίνπ. Σελ πέηξα πνπ από γεληά ζε γεληά κεηαθέξεη ηε γλώζε
ησλ καγηζζώλ θαη θξέκεηαη από ην ιαηκό θαη ησλ δύν εξσίδσλ θαη ηε θσηηά
ηεο θόιαζεο πνπ ηαμηδεύεη νκνίσο κέζα ζην ρξόλν αλακέλνληαο λα ελσζεί κε
ην ιάπηο ιάδνπξηο γηα λα δεκηνπξγεζεί ην ειημήξην ηεο ζνθίαο κε ηελ
πξνζζήθε ιίγνπ απήγαλνπ ή καλδξαγόξα άξαγε;
Ζ απνξία κέλεη απνξία ζην βηβιίν ηεο Βόηθνπ όπσο θαη ζην βηβιίν κε ηηο
ζπληαγέο ησλ βνηαληώλ πνπ αλαθαιύπηνληαη ζηηο αλαζθαθέο ηνπ Νηθνιά.
Γηαηί ε ζνθία είλαη ελ θαηαθιείδη ε απηνγλσζία θαη ν πξνζδηνξηζκόο ησλ
θξηηεξίσλ πνπ ζέηεη γηα ηελ επηπρία.
Αξθεηνί νη ππέξνρα δηαηππσκέλνη ζηνραζκνί ηεο ζπγγξαθέσο κέζα ζε ηνύην
ην βηβιίν πνπ αλαδεηθλύνληαη ζε κελύκαηα – απαληήζεηο ζε δηαρξνληθνύο
αλζξώπηλνπο πξνβιεκαηηζκνύο:
«Ο ρξόλνο θπιάεη δηαθνξεηηθά κέζα ζην δάζνο. Γελ ηξέρεη. Κάπνηεο θνξέο
ζηακαηάεη. Γελ θάλεη βήκα. Γη’ άιινπο απηό είλαη επράξηζην θαη γη’ άιινπο
κνλόηνλν. Ο ρξόλνο πεηξώλεη θαη ζηελ επηπρία θη εζύ κέλεηο αθίλεηνο από
θόβν κε ζνπ θύγεη. Όκσο ν ρξόλνο είλαη θίλεζε. Δίλαη ξνή. Άιινηε ήζπρν
ξπάθη θαη άιινηε άγξην πνηάκη πνπ θαλέλαο δελ κπνξεί λα αληηζηαζεί ζην
δηάβα ηνπ. Αθξηζκέλν λεξό πνπ ηα αξπάδεη θαη ηα γθξεκίδεη όια. Όλεηξα,
ζθέςεηο, ιόγηα. Αθήλεη πίζσ ηνπ, ζπληξίκηα θαη αλακλήζεηο.
Ο Νηθνιά θαη ε Νέθειε ζην ζήκεξα είλαη δπν άλζξσπνη πνπ κεγάισζαλ θαη νη
δπν ρσξίο παηξηθό πξόηππν, ρσξίο παηξηθή ζηνξγή. Ζ νθία ζθηαγξαθεί θαη
ηνπο δύν ήξσεο κε πιεγσκέλό ίζσο θαη κε αλάπεξν ηνλ ςπρηζκό ηνπο
πηζηεύσ ζθόπηκα. Γηαηί έλα από ηα βαζύηεξα κελύκαηα ηνπ βηβιίνπ πνπ
θνξθνινγεί έλαο πξνζεθηηθόο αλαγλώζηεο είλαη ε αμία ηεο νηθνγέλεηαο κε ηελ
θιαζηθή ηεο δνκή, ηελ δηπνιηθή γηα ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ησλ απνγόλσλ. Ζ
εθθεληξηθόηεηα θαη ε δηαθνξεηηθόηεηα παξακεξίδνληαη ζην όλνκα ηεο
γέλλεζεο επηπρηζκέλσλ θαη νινθιεξσκέλσλ παηδηώλ. Ζ επαλάζηαζε ηεο
Νεθέιεο ζηελ παξάδνζε ηεο γεληάο ηεο ζπάδεη ην θαζηεξσκέλν θαζώο ε
απηνγλσζία ηεο ηελ νδεγεί ζ’ έλα ζεκηηό ζπκβηβαζκό ζην όλνκα ηεο επηπρίαο.
Νεξάηδεο θαη μσηηθά, άςνγα ζκηιεκέλνη ραξαθηήξεο, πςειόπλνεο ηδέεο, κηα
γιώζζα πνπ ζε θαζειώλεη αλά πάζα ζηηγκή θάλνληαο ηνλ αλαγλώζηε λα
ξνπθά θάζε ζειίδα, ηζηνξηθή αθξίβεηα, νη ζπλδπαζκνί ησλ βνηαληώλ, ηα
κπζηηθά θαη νη ζξύινη θαη πάλσ απ’ όια, έλαο έξσηαο – ππμίδα γηα ηελ
θαηάθηεζε ηεο απηνγλσζίαο θαη ηεο επηπρίαο βξίζθνπλ ηε ζέζε ηνπο ζ’ απηό
ην εμαίζην ινγνηερληθό ςεθηδσηό όπνπ ε νθία ςεθίδα ςεθίδα θαηαζηξώλεη
έλα ζρέδην ζαγήλεπζεο ηνπ αλαγλώζηε ςηζπξίδνληαο αιήζεηεο θη έλα
κεζπζηηθό παξακύζη γηα κεγάινπο ζηα πην ιεπηά θύιια ηεο θαξδηάο καο.
Αλαξηήζεθε από Παζραιία Σξαπινύ

