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Ένα χνάρι για τον Κρούσο 
 

 
Παρουσίαση ή μάλλον αναλυτική περιγραφή1 του αφηγήματος: 

 

Patrick Chamoiseau, L’empreinte à Crusoé, Gallimard 2012, σελ. 256 

 

 

Εντάξει, περίμενα ότι το τελευταίο μυθιστόρημα του Σαμουαζό θ’ ακολουθούσε τη 

φιλοσοφία (και την ποιητική) του Μαλφινί,2 κι αυτό ισχύει κατά μεγάλο μέρος, όμως 

δεν περίμενα ότι, μέσα σ’ ένα τόσο στατικό πλαίσιο, θα συνέβαιναν τόσα πράγματα – 

κι ότι σ’ ένα μυθιστόρημα που υπάρχει, ουσιαστικά, μόνο ένας άνθρωπος θα 

εμφανίζονταν τόσο πολλά πρόσωπα. Γίνεται επίσης, στις τελευταίες σελίδες, μια 

μεγάλη «ανατροπή», η οποία περιέργως εντάσσει την πλοκή στον (μυθιστορηματικό) 

κόσμο του Ντεφόε. 

Αλλά ας ξεκινήσουμε από τις διαφορές με τον παραδοσιακό Κρούσο. Ο 

Κρούσος του Πατρίκ έχει το εξής πρόβλημα: δεν ξέρει ποιος είναι. Βρέθηκε στο 

Νησί, δηλ. ξύπνησε ή συνήρθε ξεβρασμένος σε μια παραλία, αλλά δεν θυμάται πώς 

στο διάβολο βρέθηκε σ’ αυτή την άβολη κατάσταση, ούτε την προηγούμενη ζωή του, 

ούτε το πραγματικό του όνομα. Στην ίδια παραλία, υπάρχει ένα ναυαγισμένο πλοίο, 

καρφωμένο στα βράχια, και κάνει την εύλογη υπόθεση ότι είναι ο μοναδικός που 

επέζησε από το ναυάγιο αυτό. Κατά καιρούς, η θάλασσα ξεβράζει πτώματα (που τα 

θάβει πρόχειρα στην άμμο, όμως η φουσκοθαλασσιά τα παίρνει και του τα 

ξαναφέρνει...). Όταν ξύπνησε στην άμμο, ήταν δεμένος σε κάτι ξύλα με μια ζώνη 

(υποθέτει, πολύ εύλογα, ότι αυτό του έσωσε τη ζωή) και πάνω στη ζώνη είναι 

χαραγμένο ένα όνομα: «Ροβινσώνας Κρούσος». Κάνει την υπόθεση ότι αυτό πρέπει 

να ήταν το όνομά του, χωρίς να είναι διόλου σίγουρος γι’ αυτό, και συνηθίζει να 

ονομάζει έτσι τον εαυτό του. Με τον καιρό, διαπιστώνει διάφορα πράγματα για τον 

εαυτό του. Πρώτον, είναι πολύ επιδέξιος στα χέρια, ξέρει να κάνει λίγο-πολύ τα 

πάντα. Έχει θολές αναμνήσεις από καραβίσια ζωή κι από σκηνές σε διάφορα λιμάνια 

– υποθέτει λοιπόν ότι πρέπει να υπήρξε ναυτικός. Επίσης, τα διάφορα αντικείμενα 

που παίρνει απ’ το ναυάγιο, του δείχνουν ότι είναι εξοικειωμένος με την πολιτισμένη 

ζωή (με το δυτικό πολιτισμό, θα λέγαμε εμείς). Παρολαυτά, δεν καταφέρνει ποτέ να 

ανακτήσει, στ’ αλήθεια, το παρελθόν του. Καταλαβαίνει ότι έχει περάσει κάποιο σοκ 

(φαντάζεται ότι έχει να κάνει με τις συνθήκες του ναυαγίου). 

Μια άλλη διαφορά είναι ότι, αν ο Κρούσος του Ντεφόε διάβαζε τη Βίβλο, 

τούτος δω διαβάζει ...Παρμενίδη και Ηράκλειτο. Αλλά ούτε κι αυτό το ξέρει. Υπάρχει 

ένα Βιβλιαράκι που γίνεται κι αυτό πρόσωπο στην ιστορία. Για την ακρίβεια είναι 

δυο βιβλία: βρίσκει στο ναυάγιο μόνο ένα βιβλίο που διαβάζεται (τα υπόλοιπα έχουν 

καταστραφεί απ’ το νερό), συν κάποιες ξεθωριασμένες σελίδες από ένα άλλο (που, 

τελικά, τις κολλάει στα κενά διαστήματα του άλλου). Είναι αντικριστό κείμενο και 

μετάφραση. Θυμάται ότι τα γράμματα στις αριστερές σελίδες είναι «αρχαία 

ελληνικά» (που δεν μπορεί να τα διαβάσει), ενώ το κείμενο στις δεξιές σελίδες είναι 

σε κάποια γλώσσα που μπορεί να τη διαβάσει (αλλά δεν θυμάται τι γλώσσα είναι 

αυτή). Προσπαθώντας να διαβάσει με τα χέρια το (καταστραμμένο) ανάγλυφο στο 

δέρμα του εξώφυλλου ξεχωρίζει, κάποια στιγμή, τη λέξη «parmenile ή κάπως έτσι». 

Κι αυτό είν’ όλο. Οι αλλόκοτες και υποβλητικές φράσεις του παίρνουν γι’ αυτόν μια 

                                                 
1 ...που περιλαμβάνει αποκάλυψη του φινάλε, των ανατροπών, του κλειδιού και άλλων τεχνασμάτων, 

τα οποία αρκετοί αναγνώστες προτιμούν να αγνοούν στην αρχή – επομένως προσοχή! 
2 Π. Σαμουαζό, Οι εννιά συνειδήσεις του Μαλφινί, Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2012.  
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σχεδόν θρησκευτική σημασία, και το Βιβλιαράκι γίνεται πρόσωπο, ή μάλλον δυο 

πρόσωπα, «δυο φωνές» λέει ο ίδιος, η Πρώτη Φωνή κι η Δεύτερη Φωνή. 

Η ιστορία ξεκινάει είκοσι χρόνια μετά το ναυάγιο (και κρατάει άλλα πέντε 

χρόνια περίπου – τουλάχιστον με τον τρόπο που μετράει το χρόνο ο Κρούσος μας). 

Τη στιγμή αυτή, ο ναυαγός έχει περάσει ήδη από διάφορα στάδια κι έχει πια, κατά 

κάποια έννοια, νοικοκυρευτεί πάνω στο Νησί του. Ακολουθεί ένα πολύ αυστηρό 

Πρωτόκολλο, μια καθορισμένη ρουτίνα στη ζωή του, έχει φτιάξει γεωργία και 

κτηνοτροφία, έχει ανακηρύξει τον εαυτό του Κυβερνήτη, έχει δημιουργήσει τελωνείο 

και υπηρεσίες, έχει συντάξει διάφορους κανονισμούς. Τη στιγμή αυτή, λοιπόν, 

επισκέπτεται μια παραλία όπου έχει πολύ καιρό, μπορεί και χρόνια, να πατήσει το 

πόδι του. Είναι η ίδια παραλία όπου είχε ανακαλύψει ξεβρασμένο τον εαυτό του (το 

ναυαγισμένο πλοίο έχει διαλυθεί απ’ τις θύελλες κι έχει εξαφανιστεί εδώ και πολύ 

καιρό). 

Εκεί λοιπόν ανακαλύπτει το Αποτύπωμα, μια πατημασιά, το χνάρι από μια 

γυμνή ανθρώπινη πατούσα, ένα και μοναδικό ίχνος, με τη φτέρνα προς τη θάλασσα 

και τα δάχτυλα στραμμένα προς το εσωτερικό του Νησιού. Η ανακάλυψη 

αποσταθεροποιεί εντελώς τον κόσμο του. Είχε πάντα μια φοβία για τους «άγριους», 

για τους κανίβαλους, που θα μπορούσε να εμφανιστούν κάποια μέρα. Σε πρώτη φάση 

πανικοβάλλεται και κρύβεται. Μετά, ετοιμάζεται για πόλεμο, πολύ συστηματικά: 

φτιάχνει τα αρκεβούζια του, μοιράζει το μπαρούτι σε διάφορα οχυρά, κάνει 

στρατηγικά σχέδια εκκένωσης και ελιγμών, καβατζάρει προμήθειες σε διάφορα 

σημεία, στήνει θανάσιμες παγίδες. Όμως ο Εχθρός παραμένει αόρατος. Αυτός ο 

πόλεμος κρατάει πολύ και γνωρίζει διάφορες εξελίξεις. Κατά καιρούς, αναρωτιέται 

μήπως ονειρεύτηκε (όμως το Αποτύπωμα είναι πάντα εκεί). Αφού περνάει από 

διάφορα ενδιάμεσα στάδια, κάποια στιγμή επικρατεί η ανάγκη για ανθρώπινη 

επικοινωνία και η φιλική διάθεση. Τώρα, ψάχνει τον Άλλο για να του προσφέρει 

φιλοξενία και συμπόσια, για να του μιλήσει. Όμως και ο Άλλος μένει άφαντος.  

Και πάει λέγοντας, δηλ. ο Κρούσος μας γνωρίζει διάφορες μεταμορφώσεις και, 

μολονότι δεν εμφανίζεται κανένας, παρουσιάζονται κατά καιρούς πολλά πρόσωπα – 

κάποια στιγμή μπαίνει στη σκηνή και ο Κυριακής, ένα άτομο που ο Κρούσος μας 

δυσκολεύεται να κατανοήσει.  

Η αφήγηση έχει τη μορφή μονόλογου, από κάποια στιγμή όμως γίνεται φανερό 

ότι αυτός ο μονόλογος δεν είναι ακριβώς εσωτερικός, υπάρχει ένα δεύτερο πρόσωπο 

στο οποίο απευθύνεται ο Κρούσος, κάποιος που τον ονομάζει με αρχοντικό τρόπο 

«Κύριε», Seigneur – λέξη που θα μπορούσε να αναφέρεται και στο Θεό. Μια από τις 

ιδιαιτερότητες αυτού του μονόλογου είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά τελεία, οι φράσεις 

χωρίζονται μόνο με άνω τελείες (βλ. παρακάτω). Ο μονόλογος αυτός χωρίζεται σε 

τρία μέρη που παίρνουν τον τίτλο τους από μερικά από τα πρόσωπα που αναδύονται 

σταδιακά (Ο ηλίθιος, Το πιτσιρίκι, Ο καλλιτέχνης). 

Αυτά τα κεφάλαια του μονόλογου, που αποτελούν περίπου το 90% του έργου, 

διακόπτονται από μερικές σύντομες σελίδες που έχουν τον τίτλο «Ημερολόγιο του 

Καπετάνιου». Ο αναγνώστης αναρωτιέται περί τίνος πρόκειται: είναι μήπως 

αναμνήσεις του ναυαγού μας ή σκόρπιες σελίδες που ανακάλυψε στο ναυαγισμένο 

καράβι ή τι άλλο; Είναι πάντως κανονικό ημερολόγιο καταστρώματος που περιγράφει 

την πορεία ενός πλοίου – χρονολογημένο μάλιστα («σωτήριο έτος 1659», με 

συγκεκριμένες ημερομηνίες). Μόνο προς το τέλος γεννιέται η υποψία ότι μπορεί να 

πρόκειται για μια άλλη ιστορία, που εξελίσσεται παράλληλα. 

Οι ιστορίες συναντιόνται στο τελευταίο απόσπασμα του «Καπετάνιου», που 

κλείνει το μυθιστόρημα, κι εκεί μας δίνεται το κλειδί της υπόθεσης. Ο Καπετάνιος 

είναι ο πραγματικός, ο αυθεντικός Ροβινσώνας Κρούσος, ο οποίος ταξιδεύει 
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αναζητώντας ένα νησί (το Νησί, προφανώς). Εκεί, στο Νησί, είχε αναγκαστεί να 

παρατήσει πριν δώδεκα χρόνια ένα σύντροφό του (μόνο δώδεκα χρόνια: ο χρόνος, για 

έναν άνθρωπο ολομόναχο, είναι πολύ σχετικός). Ο σύντροφος αυτός ήταν ένας 

Αφρικανός, ένας προικισμένος Ντογκόν που είχε μπαρκάρει στα καράβια κι είχε γίνει 

κανονικός (δυτικός) ναυτικός – ο Σαμουαζό μάς κλείνει το μάτι δίνοντας του το 

όνομα Ogomtemmeli.3 Αυτός ο μαύρος λοιπόν είχε γίνει αδερφικός φίλος του 

Κρούσου – ως τη μέρα που τον χτύπησε στο κεφάλι ένα κομμένο παλαμάρι, 

προκαλώντας του αμνησία. Το πραγματικό σοκ του δικού μας «Κρούσου» ήταν 

λοιπόν προγενέστερο απ’ το «ναυάγιο». Επειδή η συμπεριφορά του είχε γίνει 

περίεργη και προβληματική, ο πραγματικός Κρούσος είχε υποχρεωθεί από το 

πλήρωμά του (που, επιπλέον, θεωρούσε ότι οι τρελοί φέρνουν γρουσουζιά) να τον 

εγκαταλείψει σ’ ένα νησί – κι ανάμεσα στις προμήθειες που του άφησε ήταν κι εκείνο 

το περίφημο ζωνάρι, που είχε χαραγμένο το όνομά του. Όσο για το ναυαγισμένο 

καράβι, ήταν άσχετο με την ιστορία μας – υπήρχε εκεί από πριν. 

Τώρα ο Κρούσος φτάνει στο Νησί και βρίσκει τον παλιό του σύντροφο. Αυτός 

δεν τον αναγνωρίζει, άλλωστε έχει φτάσει σε ένα είδος μακαριότητας. Δηλώνει ότι 

χαίρεται που βλέπει ανθρώπους, όμως δε σκοπεύει να έρθει μαζί τους, θα μείνει στο 

Νησί (που έχει γίνει πρόσωπο, γι’ αυτόν). Ο αληθινός Κρούσος κρύβει το όνομά του 

και προσκαλεί το ναυαγό σε δείπνο στην καμπίνα του. Εκεί λοιπόν, στο δείπνο αυτό, 

ξετυλίγεται η αφήγηση-μονόλογος του «Κρούσου». Στο δείπνο παραβρίσκεται κι ο 

χειρούργος του πλοίου, ένας μορφωμένος άνθρωπος που θα αναγνωρίσει τα 

αποσπάσματα των Προσωκρατικών.  

«Και τότε συνέβη το ατύχημα». Το εμπόρευμα του πλοίου, οι δούλοι στο 

αμπάρι, έτυχε να πάθουν «μια από αυτές τις συλλογικές κρίσεις, πάντα απρόβλεφτες, 

που τους πιάνουν πότε-πότε». Αρχίζουν να φωνάζουν. Και τότε ο δικός μας Κρούσος 

απαιτεί την απελευθέρωσή τους, ζητάει να τους αφήσουν στο Νησί μαζί του. Αλλ’ 

αυτό δεν μπορεί να γίνει. «Ήταν τόσο αποφασισμένος, και τόσο χειροδύναμος, που οι 

ναύτες δεν μπορούσαν να τον κάνουν καλά και αναγκαστήκαμε, δυστυχώς, να τον 

πυροβολήσουμε από μακριά». Ο αληθινός Κρούσος θάβει τον παλιό του φίλο στο 

Νησί, σε μια ρεματιά, μέσα σε μεγάλη συγκίνηση. 

Στην τελευταία σελίδα, ο Καπετάνιος επιστρέφει στο ημερολόγιό του μερικές 

βδομάδες μετά. Τώρα, έχει ναυαγήσει σ’ ένα άλλο νησί, όλο το πλήρωμά του έχει 

χαθεί, είναι ο μοναδικός που σώθηκε. «Μέλλει λοιπόν να ζήσω την ίδια περιπέτεια 

που έζησε πριν από μένα κάποιος άλλος, φέροντας το όνομά μου. [...] Οι πρώτες 

αράδες μου λοιπόν ας είναι αφιερωμένες στη μνήμη του, για να του ζητήσω 

συγχώρεση». Και σ’ αυτό το σημείο ξεκινάει ο Κρούσος του Ντεφόε: «Στις 30 

Σεπτεμβρίου του έτους 1659, αφού ναυάγησα σε μια τρομερή θύελλα [...] εγώ ο 

δυστυχισμένος Ροβινσώνας Κρούσος, μοναδικός σωσμένος [...] αποβιβάστηκα σε 

τούτο το νησί που, δίκαια θαρρώ, το ονόμασα Νησί της Απελπισίας...». 

 

Μια σημείωση: Είχα απ’ την αρχή του βιβλίου την αίσθηση ότι ο Κρούσος μας ήταν 

νέγρος. Ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις γι’ αυτό, ήταν μάλλον μαντεψιά (μάντεψα 

δηλ. πώς σκέφτεται ο Πατρίκ) – ο άνθρωπος εμφανίζεται εντελώς δυτικός, 

δυτικοευρωπαίος εννοώ, στην κουλτούρα του, και χωρίς να ξεχνάμε και το μεγάλο 

φόβο του για τους άγριους και τους ανθρωποφάγους. Εκ των υστέρων, μπορούμε 

                                                 
3 Για τον πραγματικό Ogo(m)temmeli βλ. π.χ. Adam Kuper, «Ιθαγενής εθνογραφία, κλπ», στο Δήμ. 

Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.), Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία, Ελληνικά Γράμματα, 1998, σελ. 

321. Άραγε η φιλία του πραγματικού Κρούσου με τούτο τον προικισμένο Ντογκόν ακολουθεί το 

σχήμα της συνάντησης του Marcel Griaule με τον Ogotemmeli (καθώς διευκρινίζεται ότι «έμαθαν 

πολλά» ο ένας από τον άλλο); 
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ίσως να πούμε ότι αυτή η υστερική φοβία εκφράζει την ενοχή ενός Αφρικανού που 

καταπιάστηκε με το Δουλεμπόριο, ενοχή που την εξαγοράζει στο τέλος (αλλά πάλι 

χωρίς να το ξέρει!) με το θάνατό του. 

 

Αυτή τη φορά, δε θα χρειαζόταν να γράψω «Επίμετρο»: το έχει γράψει ήδη, καλύτερα 

από μένα, ο ίδιος ο Πατρίκ. Εννοώ ότι το κείμενο που ακολουθεί το μυθιστόρημα 

(είκοσι αραιογραμμένες σελίδες με τον τίτλο «Το εργαστήρι του αποτυπώματος. 

Πτώσεις και σημειώσεις») δεν είναι, τούτη τη φορά, ένα από αυτά τα 

ψευδοντοκουμέντα κλπ. που τόσο αρέσουν στο Σαμουαζό – είναι μια κανονική 

παρουσίαση του έργου. Ο Πατρίκ, σε μορφή «αφορισμών», εξηγεί πώς και γιατί, ας 

πούμε, έγραψε το βιβλίο του, αναφέρεται π.χ. στα διακειμενικά παιγνίδια του με τον 

Ντεφόε και τον Τουρνιέ, κλπ. Είναι όμορφο κείμενο, με πολλές αξιομνημόνευτες 

φράσεις. Εξηγεί μάλιστα και την άνω τελεία («ήρθε μόνη της, δεν ξέρω γιατί, ίσως 

από την ιδέα μιας ροής της συνείδησης μέσα σε πνευματική αστάθεια. Δεν είναι η 

άνω τελεία του Φλομπέρ. [...] Η άνω τελεία είναι passeur d’énergie. Ένας πολύ κουλ 

λαθρέμπορος που, ωστόσο, η φιλολογία τον έχει μεταχειριστεί σαν μικρό 

τηλεγραφητή της απόχρωσης. Λάθος»).  

 

Ν.Κ., 28-5-ΜΜΧΙΙ 

 

 

 

ΥΓ. Θα μπορούσα να γράψω πολλά ακόμα... Ας σημειώσω, μόνο, ότι δεν είχα 

φανταστεί ότι μια σκηνή με θαλάσσιες χελώνες θα μπορούσε να είναι τόσο ερωτική. 

 


