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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ, ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Σκέψεις γύρω από μια πληροφορία των μέσων του 19ου αιώνα 

Κάποια στιγμή, στα «Μυστήρια της Κεφαλονιάς» που κυκλοφόρησαν 
το 1856, ο Ανδρέας Λασκαράτος σημειώνει : 

« Α π ό τον βαθμόν τούτον της προόδου [ότι δηλ. επεκτάθηκε η μόρφωση 
και στα κορίτσια] εβγήκεν το ακόλουθον αποτέλεσμα. Εκείνες των οποίων 
oι γονείς αδιαφορήσανε, εμάθανε λίγα γρεκικά τα οποία τους χρησιμεύουνε 
στο σπήτι του αντρός τους, καθ' εορτή, να καπακίζουν κανένα εκκλησιαστικό 
βιβλίο. Η άλλες οπού εσταθήκανε στα Δημόσια Σκολία, εμάθανε και διαβά
ζουνε μ' ευκολία, όχι μόνον τα γρεκικά, αλλά και τα ιταλικά γράμματα, και 
τούτες δίδουνται στα Μυθιστορήματα. Ιδού η μάθηση όλη των γυναικών». 

( Η παραπομπή μου γίνεται στην έκδοση των «Απάντων», Α', Αθήνα 
1959, 79). 

Μια ακόμη μαρτυρία λοιπόν για τη μόδα των μυθιστορημάτων και την 
εξάπλωση που είχε το είδος στον γυναικείο πληθυσμό, καθώς και για την 
ιδεολογική αντίδραση που δημιουργούσε. Και, έμμεσα, για τον βαθμό δι
είσδυσης των αστικών συνηθειών στο Αργοστόλι και την Κεφαλονιά. 
Γιατί και μόνο στην περιγραφή της κοινωνίας που προσφέρει ο Λασκαράτος 
αν περιοριστούμε, διαπιστώνουμε πως οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
επιτυχία μιας λογοτεχνίας της φυγής υπήρχαν σε βαθμό υψηλό: η αργία, 
που τη διευκόλυνε μια κάποια οικονομική άνεση —προφανώς— και η ανία 
που την επέβαλλε η αργία από τη μια, και από την άλλη η αποχή από κάθε 
είδους δημιουργική δραστηριότητα. Τέλος, η απαραίτητη τεχνική συνθήκη, 
ο αλφαβητισμός, είχε διαδοθεί. Μια γενιά περίπου πιο πριν, η Ελισάβετ 
Μαρτινέγκου χρειάστηκε να δώσει σκληρή προσωπική μάχη για να της 
επιτραπεί να μεθέξει σ' ένα αντρικό ως τότε προνόμιο : τη μάθηση. 

Ωστόσο ετούτα είναι μαρτυρίες για φαινόμενα που μπορούμε να τα 
ξέρουμε και από άλλου. Το Ιδιαίτερο ενδιαφέρον του χωρίου έγκειται, νο
μίζω, σε μια έμμεση ένδειξη, που μας ανοίγει τον δρόμο για να διερευνή
σουμε κάτι που δεν έχει, όσο ξέρω, εντοπισθεί. Διαπιστώνουμε, με τρόπο 
πλάγιο αλλά ρητό, ότι τα ελληνικά μυθιστορήματα—δηλαδή τα μεταφρα
σμένα στα ελληνικά— δεν κυκλοφορούσαν στο Αργοστόλι. Αυτό, όταν στην 
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Αθήνα, στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη ή στην Ερμούπολη η μετά
φραση και η εκτύπωση μυθιστορημάτων ήταν, πια, του συρμού. 

Τώρα, αν θελήσουμε να επεκτείνουμε τον συλλογισμό, μπορούμε να 
αποτολμήσουμε —και η απόχρωση που δίνει αυτή η λέξη μας χρειάζεται —¬ 
συσχετισμούς που έχουν να κάνουν με την αγορά του βιβλίου, και παρα
πέρα, με την ίδια την παραγωγή του. 

Στο Αργοστόλι υπήρχε ζήτηση μυθιστορημάτων. Στην Αθήνα (και τη 
Σμύρνη, κλπ.) υπήρχαν μυθιστορήματα. Παρά την παρουσία προσφοράς και 
ζήτησης λείπει ο μεσιανός κρίκος, η αγορά. Δεν υπάρχει —θυμίζω πως 
όλες αυτές οι σκέψεις άρχισαν με το προεισαγωγικό: αποτολμήσαμε — το 
ενδιάμεσο δίκτυο. Ωστόσο εμπόριο υπάρχει, και προκειμένου να ικανο
ποιήσει τη ζήτηση, στρέφεται προς την ιταλική παραγωγή. 

Άλλου λοιπόν βρισκόταν το πρόβλημα. Στην αρχή της αλυσίδας, στην 
Αθήνα. Η βιβλιοπαραγωγή (στην Αθήνα, και γενικότερα στη βαλκανική) 
δεν είχε ακόμα φτάσει στο στάδιο που θα της επέτρεπε να προσφέρει το 
προϊόν της και στην ελεύθερη αγορά. Ο εκδότης τύπωνε για ένα περιορι
σμένο κοινό, το οποίο με τη σειρά του ασκούσε την αγοραστική του πί
εση άμεσα. Η επιχείρηση δεν είχε την απαιτούμενη υποδομή —κι εδώ δεν 
πρέπει να περιοριστούμε στα τεχνικά μέσα μόνο, παρά να θεωρήσουμε ως 
υποδομή ένα πλέγμα σχέσεων, όπου και η ιδεολογία έχει κάποιο ρόλο— 
ώστε να διοχετεύσει το εμπόρευμα της σε άλλους από τους παραδοσιακούς 
της αγοραστές· ουσιαστικά δούλευε ενόψει κάποιας άτυπης παραγγελίας. 
Έτσι λοιπόν ήταν ευκολότερο για τον έμπορο του Αργοστολίου να προ
μηθευτεί ένα ιταλικό μυθιστόρημα, ακριβώς γιατί η ιταλική παραγωγή 
είχε ανοίγματα προς την ελεύθερη αγορά. 

( Η δεύτερη παραπομπή αυτού του σημειώματος γίνεται, φυσικά, στην 
ανακοίνωση του Β. Π. Παναγιωτόπουλου στο Β' διεθνές συμπόσιο ιστορίας 
του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, Σεπτέμβριος 1983, που είχε τίτλο : 
«Βιοτεχνία, οργάνωση της εργασίας, και αγορά στα Βαλκάνια, 15ος-19ος 
αιώνας»), 

ΑΛΕΞΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 

Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου 
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού

ΜΝΗΜΩΝ 10 (1985)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

