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Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Γραμμένα σε σύγχρονο ύφος που θυμίζει τα τελευταία έργα του Κούντερα, του Μαρκέζ και
το Grimus and Shame του Σάλμαν Ράσντι, οι έξι νουβέλες του Γιώργη Γιατρομανωλάκη
προσεγγίζουν μια πλούσια ποικιλία παραδόσεων της Ελληνικής γλώσσας: Οι μεγάλες
ιστορίες ειπωμένες σε πρώτο πρόσωπο από τον Ηρόδοτο, τον "πατέρα της ιστορίας" του 5ου
αιώνα π.Χ. το ερωτικό ρομάντζο πλεγμένο με το στοιχείο του τρόμου, κατά την αφήγηση του
Αχιλλέα Τάτιου του 2ου αιώνα μ.Χ.• οι σπιρτόζικες ιστορίες - ανέκδοτα που αντάλλαζαν οι
Βυζαντινοί καλόγεροι του 6ου αιώνα. τα παλιά εγχειρίδια λαϊκής θυμοσοφίας των οποίων η
αθωότητα είναι συνδεδεμένη με μια εκλεπτυσμένη και επίσημη γλώσσα. όλα αυτά είναι
μερικά από τα συστατικά του μεθυστικού ποτού που μας προσφέρει η λογοτεχνική γραφή
του συγγραφέα.
Καθένα από τα έξι βιβλία του συγγραφέα, είναι έντονα διαφορετικό. Με διάφορες
διαβαθμίσεις, ο κοινός παράγοντας ο οποίος διαπνέει όλα του τα έργα είναι ένα εξαιρετικά
εκλεπτυσμένο και μεταμοντέρνο pastiche. Αυτός ο παράγοντας είναι ιδιαίτερα εμφανής στο
Λειμωνάριο (το οποίο βασίζεται σε ιστορίες μοναχών), στην Ιστορία (Ηρόδοτος) και στο
Ερωτικόν. Η αναγνώριση αυτού του pastiche αποτελεί ένα μόνο μέρος της τέρψης που
προκαλεί η ανάγνωση αυτών των βιβλίων: ακόμα και στις πιο περιπαικτικές και έντονα
υπαινικτικές στιγμές του, ο Γιατρομανωλάκης εμφανίζει μια λογοτεχνική φωνή η οποία είναι
δυνατή, ιδιόμορφη, και άμεσα αναγνωρίσιμη - όπως αποδεικνύουν οι μεταφράσεις των
έργων του, στις οποίες η ίδια φωνή ηχεί δυνατά και καθαρά μέσα από τη δουλειά τριών
διαφορετικών μεταφραστών.
Όπως αναμένεται από ένα συγγραφέα ο οποίος απολαμβάνει τη χρήση τέτοιων
ανορθόδοξων πηγών, η μυθιστορηματική γραφή του έχει μικρή σχέση με τον κλασσικό
ρεαλισμό του 19ου αιώνα ή τους απογόνους της που βασίζονται στην πλοκή και που
συγκροτούν τις λίστες των μπέστ-σέλερ στις μέρες μας.
Ο Γιατρομανωλάκης εισχωρεί σε μια παράδοση στην οποία η ρεαλιστική αναπαράσταση, η
αγωνία στην πλοκή, και η δημιουργία "ολοκληρωμένων χαρακτήρων" έχουν μικρή σημασία.
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Κανένα από τα έργα του δε διηγείται μια απλή ιστορία. σε εκείνα που περιέχουν δραματικά
γεγονότα, η εξέλιξη της πλοκής δίνεται από την αρχή του μυθιστορήματος. Όπως και στην
Ελληνική τραγωδία, ο "έλεος και ο φόβος" ενέχονται στον τρόπο αφήγησης-όχι στην ιστορία.
Το Ερωτικόν δεν έχει ούτε ιστορία ούτε χαρακτήρες αν και διακρίνεται και αυτό όπως και το
Ανωφελές Διήγημα από μια δυνατή, χαρακτηριστική φωνή, ενώ διακατέχεται από μια
αίσθηση κατωτερότητας και, με δριμύ παραλογισμό, μάχεται με την αφηγηματική τέχνη του
συγγραφέα με την ελπίδα μιας ανέφικτης ανταμοιβής.
Με τον εσκεμμένα παράδοξο τρόπο του, ο Γιατρομανωλάκης δε φοβάται να χειριστεί
βαρυσήμαντα θέματα. Και η Ιστορία και το Ανωφελές Διήγημα έχουν το θάνατο και την
εκδίκηση στο κέντρο της αφήγησης τους. ο συγγραφέας στρέφει μια προσεκτική και
ατρόμητη ματιά τόσο στις φυσικές όσο και στις ψυχικές συνέπειες της απόφασης του να
αφαιρεθεί μια ζωή. Το Ερωτικόν δεν είναι βέβαια ένα εγχειρίδιο του σεξ, όπως επιφανειακά
παριστάνει, αλλά μια εξερεύνηση του ερωτισμού μέσα από τη γλώσσα.
Τα περισσότερα βιβλία του εμπνέονται από μια έντονη αίσθηση του τόπου. Αυτό ισχύει
κυρίως στα δύο μυθιστορήματα τα οποία εκτυλίσσονται στην Κρήτη. Αλλά για το
Γιατρομανωλάκη, όπως και για άλλους Έλληνες συγγραφείς του 20ου αιώνα, το Ελληνικό
τοπίο δεν είναι απλά ένα φόντο. Με έναν ανιμιστικό τρόπο, τα ανθρώπινα όντα στον κόσμο
του Γιατρομανωλάκη είναι άρρηκτα δεμένα με το τοπίο στο οποίο ζουν και το οποίο, όπως
υποδηλώνεται, μπορεί πραγματικά να καθορίσει την πορεία της ζωής του.
Τα βιβλία του είναι εξαιρετικά μεστά και ανταμείβουν τον αναγνώστη ακριβώς επειδή οι
χαρές τους αποδίδονται με τέτοιους τρόπους.

