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Tonyjudt To πανδοχείο
τηςμνήμης μετάφραση
από τα αγγλικά Γιώργος
Καράμπελας Κώστας
Λιβιεράτος Αλεξάνδρεια
Αθήνα 2019 240 σελ

Ιστορίες μέσα απ το τρένο
Από τον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

Ηπαρουσίαση από τον ιστορικό Τόνν Τζμντ στο τελευταίοβιωματικόβιβλίο τον της προσωπικής τον

λατρείας στα τρένα και των πτυχών της σνμπνκνώνει με τον πιο καθαρό και ταντόχρονα σπαρακτικό
τρόπο τη διανοητική βιογραφία τον επειδή τα τρένα δεν ήταν γι αντόν τον μάλλον μοναχικό ταξιδιώτη
απλώς ένα μέσο μεταφοράς αλλά ένα ολόκληρο χρονοτοπικό σύστημα πον αφορούσε τον δικό τον σύντομο

ευρωπαϊκό 20ό αιώνα Γύρω από τα τρένα η ιστορική αφήγησή τον η πολιτική σκέψη τον
αλλά και η βιωμένη εμπειρία τον διαστανρώθηκαν αζεδιάλντα Προς τα πού

0 ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ

Ποτέ δεν ήμουν τόσο ευτυχισμένος

όσο όταν πήγαινα κάπου

μόνος μου κι όσο περισσότερο
αργούσα να φτάσω τόσο το

καλύτερο Το περπάτημα ήταν
ευχάριστο το ποδήλατο απολαυστικό

οι διαδρομές διασκεδαστικές

Όμως το τρένο ήταν
παράδεισος

Το απόσπασμα από Το Πανδοχείο

της μνήμης του Τόνυ Τζαντ ανήκει
στο ειδικό κεφάλαιο που αφιερώνει
ο συγγραφέας στην αυτοβιογραφική

του εμπειρία γύρω από τα τρέ¬

να και τους σιδηροδρόμους Αν ο

επαρκής αναγνώστης θελήσει να
ικανοποιήσει τη διανοητική του
περιέργεια για την ιδιαίτερη προτίμηση

του Τζαντ στα τρένα θα

πρέπει να ανατρέξει στο παράλληλο

βιβλίο του Η δόξα των
σιδηροδρόμων,1

αλλά και στο επίμετρο
του Σταύρου Ζουμπουλάκη στο
οποίο αναφέρεται ότι και τα δύο

βιβλία ανήκουν στον ύστερο βιογραφικό

και εργογραφικό κύκλο
του Τζαντ Πρόκειται δηλαδή για
ομόκεντρες αφηγήσεις οι οποίες

κορυφώνονται μέσα στη διετία
2008-2010 από τη διάγνωση της
ανίατης νευροεκφυλιστικής νόσου

έως και το θάνατο του Τζαντ Αν
υπάρχει ωστόσο μια βασική διαφορά

ανάμεσα στα δύο βιβλία του
Τζαντ είναι πως ενώ στη Δ όξα των

σιδηροδρόμων διακρίνει κανείς το
έργο και τη σκέψη του μελετητή
στο Πανδοχείο της μνήμης η αφήγηση

είναι σαφώς πιο προσωπική
Σύμφωνα μάλιστα με τη μαρτυρία
του γιου του Ντάνιελ,3 ο Τζαντ
υπολόγιζε να γράψει ένα ακόμη
βιβλίο για την ιστορία των σιδηροδρόμων

με τον τίτλο Locomotion
a history of railways Τα τελευταία
χρόνια άλλωστε ο ιστορικός είχε
αποφασίσει πως δεν θα έγραφε
πλέον μόνο για τα πράγματα που

ήξερε καλά την ιστορία της Ευρώπης
αλλά και για πράγματα που

αγαπούσε πολύ τα τρένα Μετά
το θάνατο του η οικογένεια σκόρπισε

την τέφρα του κοντά στη σιδηροδρομική

γραμμή του Μύρεν
της Ελβετίας το 2010 Η επιλογή
της τοποθεσίας δεν ήταν τυχαία

Στο τελευταίο κεφάλαιο του
Πανδοχείου της μνήμης Μαγικά
βουνά ο Τζαντ επιστρέφει στον
χλωρό παράδεισο των παιδικών

του χρόνων Θυμάται τις οικογενειακές

εκδρομές στο Μύρεν της
Ελβετίας και περιγράφει το μικρό
τρένο στο βουνό το μονοπάτι
που συνοδεύει τη σιδηροδρομική
γραμμή καθώς και το καφέ που
λειτουργεί ως μοναδική στάση
της διαδρομής μέσα σε αυτό το
μάλλον ακίνητο τοπίο Τίποτα
δεν συμβαίνει εκεί είναι το πιο
ευτυχισμένο μέρος στον κόσμο
Δεν μπορούμε να διαλέξουμε πού

ξεκινάμε τη ζωή μας μπορούμε
όμως να την τελειώσουμε εκεί που
θέλουμε Εγώ ξέρω πού βρίσκομαι
ταξιδεύοντας χωρίς κανέναν ιδιαίτερο

προορισμό πάνω σ αυτό το
μικρό τρένο για πάντα».4 Η γαλήνια

εικόνα αυτού του τελευταίου
οταθμού συμπυκνώνει με τον πιο
καθαρό και ταυτόχρονα σπαρακτι¬

κό τρόπο τη διανοητική βιογραφία
του Τζαντ ακριβώς επειδή τα τρένα

δεν ήταν γι αυτόν τον μάλλον
μοναχικό ταξιδιώτη απλώς ένα
μέσο μεταφοράς αλλά ένα ολόκληρο

χρονοτοπικό σύστημα που
αφορούσε τον δικό του σύντομο
ευρωπαϊκό 20ό αιώνα Γύρω από

τα τρένα η ιστορική αφήγησή του
η πολιτική σκέψη του αλλά και η
βιωμένη εμπειρία του διασταυρώθηκαν

αξεδιάλυτα σε έναν ενιαίο
τύπο ερωτηματοθεσίας και έρευνας

για τη ζωή των κοινωνιών και
τις ζωές των ανθρώπων

Σχεδίαζα από παλιά να γράψο
για τα τρένα Η δική μου
Ευρώπη μετριέται σε χρόνους
τρένων Ο ευκολότερος τρόπος
για να σκεφτώ την Αυστρία ή
το Βέλγιο είναι περιδιαβάζοντας
τον Βεστμπάνχοφ ή τον Γκαρ
ντυ Μυντί και αναστοχαζόμενος
αυτή την εμπειρία για να μην
αναφέρω τις αποστάσεις ανά
μεσά τους Σίγουρα δεν είναι ο

μόνος τρόπος για να συλλάβεις
μια κοινωνία κι έναν πολιτισμό
αλλά εμένα μου κάνει.5

Θα ήταν λάθος να θεωρήσει κάποιος

πως πίσω από αυτή τη σκέψη

βρίσκεται μια υποκειμενική
οπτική γωνία Το θέμα είναι πιο
περίπλοκο και γι αυτό ίσως και
πιο γοητευτικό Τι σημαίνει για
έναν ιστορικό να σκέφτεται για την
ιστορία ατενίζοντας άσκοπα έξω
από τα παράθυρα των τρένων

01 ΡΑΓΕΣ ΤΗΣ
ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στη Δόξα των σιδηροδρόμων ο

Τζαντ δηλίόνει προεξαγγελτικά
πως κανένας άλλος τεχνολογικός
σχεδιασμός ή κοινωνικός θεομός
δεν αντιπροσωπεύει τη νεωτερικό
τητα όσο ο σιδηρόδρομος»/1 Κάνο

Δημήτρης Χατζηχαραλάμπους

ROOMS TO LET

Καθόμαστε αμίλητοι
με τα μαγιό και μια γλυκιά φαγούρα απ το αλάτι
στις πλαστικές καρέκλες κάποιου μπαλκονιού

τηλεοράσεις γύρω μας βουίζουν
στο Ιδιο κανάλι ανοιχτές — αυτή η διαφορά
κλασμάτων του δευτερολέπτου
γυρνάς και λες πως σε τσακίζει

μα εγώ κοιτάζω υπνωτισμένος από ώρα
τ ακατανόητα μοτίβα στο πανί της τέντας
σε μια προσπάθεια να διακρίνω
στο φως που όλο χαμηλώνει
αυτό που είδαν όσοι
πέρασαν πριν από μας
και κάθισαν λίγο εδώ

με το μυαλό τους σε όσους
πέρασαν πριν από κείνους
κι ένα ολόκληρο απόγευμα
ξεχάστηκαν εδώ
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ντας μια ιστορική αναδρομή στον
19ο αιώνα ο Τζαντ αναλύει την
κατάκτηση του χώρου αλλά και την
αναδιοργάνωση του χρόνου μέσα
από τα συστήματα επικοινωνίας
τροχιοδρόμησης και σηματοδότησης

που έφερε η εξάπλωση των σιδηροδρομικών

γραμμών Τα τρένα
όμως δεν περιγράφονται μόνο ως

μια τεχνολογική καινοτομία αλλά
ως μια κοινωνική πρακτική που

επηρέασε και απλοποίησε την
ταξική διαστρωμάτωση το αστικό
βίωμα αλλά και τον ελεύθερο χρόνο

Η ποιητική του ταξιδιού η
πιο εμβληματική ίσως αλληγορία
του ελεύθερου χρόνου στους μοντέρνους

καιρούς δεν βρήκε στο

τρένο μόνο μια φιλόξενη θέση για
την περιπέτεια και την ψυχαγωγία
των επιβατών αλλά εμπλούτισε
αυτές τις δραστηριότητες με ένα

σωρό δημόσιες τελετουργίες και

παροχές υπηρεσιών την αρχιτεκτονική

των σταθμών τα ρολόγια
τις διαφημίσεις και τα φυλλάδια με
τα δρομολόγια τα περίπτερα με τα
βιβλία για τους επιβάτες τους χάρτες

τους ταξιδιωτικούς οδηγούς
πόλεων τα τουριστικά ξενοδοχεία
και τα κοντινά κέντρα παραθερισμού

Επιπλέον οι σιδηροδρομικοί
σταθμοί και τα τρένα έγιναν άλλοτε

το τυχαίο προσκήνιο και άλλοτε
το μόνιμο φόντο των σύγχρονων
τεχνών ιδιαίτερα του κινηματογράφου

ενώ παράλληλα ο συνδυασμός

της μαζικής μετακίνησης
με την αίσθηση του ατομικού ταξιδιού

επηρέασε καταλυτικά τη
σχέση ανάμεσα στο δημόσιο και το
ιδιωτικό

Η σύγχρονη πόλη γεννήθηκε
από τη μετακίνηση με το τρένο
γράφει ο Τζαντ για να προσθέσει
ευθύς αμέσως πως γύρω από τον
σιδηρόδρομο διαμορφώθηκε και
διασώθηκε μια ολόκληρη κουλτούρα

δημόσιων παροχών και
επενδύσεων ακόμη και όταν η
αυτοκίνηση δημιούργησε τη δική
της ανταγωνιστική και κερδοφόρα
πρόκληση για τη συντόμευση των

διαδρομών Οι σιδηροδρομικοί
σταθμοί έγιναν οι καθεδρικοί ναοί
της εποχής τους και τα τρένα
ως δημόσια μέσα μεταφοράς άλλαξαν

από τα τέλη της δεκαετίας
του 1940 τις εργασιακές συνθήκες
των πολιτών που ταξίδευαν καθημερινά

προς και από τον τόπο της
δουλειάς τους

Είναι εντελώς αδύνατο να σκεφτούμε

ότι μπορεί ποτέ να

υπάρξει μια σύγχρονη οικονομία
με αστικές δομές απογυμνωμένη

Ο Τόνυ Τζαντ αϊτό τον Αλέκο Παπαδάτο

από το μετρό το τραμ το τρένο
ελαφρός τροχιάς και τα προαστιακά

δίκτυα το σιδηροδρομικό
της δίκτυο και τη σιδηροδρομική

σύνδεση των πόλεών της με
γρήγορα τρένα.8

Από τη δεκαετία του 1840 μέχρι
τις αρχές του 21ου αιώνα η εικόνα
του νεωτερικού κόσμου ήταν μια
εικόνα που δημιουργήθηκε από την
κίνηση των τρένων η τουριστική
επιχειρηματικότητα ο πολεοδομικός

σχεδιασμός των μεταφορών
και των μετακινήσεων η αισθητική
γοητεία του τρένου στην τέχνη του

μοντερνισμού είχαν πάντα στο επίκεντρο

τους την ανακάλυψη μιας
αμαξοστοιχίας που εξακολουθούσε
να κυλάει στις ράγες Δεν είναι τυχαίο

ότι ακόμα και σήμερα οι παλαιότεροι

σιδηροδρομικοί σταθμοί
κατασκευασμένοι στα μέσα του
19ου αιώνα προσφέρουν τις υπη¬

ρεσίες τους παραμένοντας ταυτόχρονα

μνημεία αρχιτεκτονικής
Ακόμη όμως και οι διαφορές

ανάμεσα στην επαρχία και την
πόλη έλαβαν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία

τους ανάλογα με τη μεταξύ
τους απόσταση μια απόσταση που

μετριόταν βέβαια με τα χιλιόμετρα

της σιδηροδρομικής γραμμής
Ο Τζαντ δεν ήταν ο πρώτος που

πρόσεξε αυτό το φαινόμενο Στο
έξοχο και κλασικό πλέον βιβλίο
του The Country and the City ο

Ρέυμοντ Γουίλλιαμς Raymond
Williams αναλύοντας τον τρόπο
με τον οποίο η Βιομηχανική Επανάσταση

αποτυπωνόταν στη λογοτεχνία

τόνιζε πως στο μυθιστόρημα

Dombey and Son του Ντίκενς
Charles Dickens η αφηγηματική

περιγραφή των σιδηροδρόμων είναι

αυτή που συμπυκνώνει τις αλλαγές

στις κοινωνικές εμπειρίες
Για τον Ντίκενς οι σιδηροδρομι¬

κές γραμμές είναι οι αρτηρίες στις
οποίες κυλάει το αίμα της πόλης
Μέσα σ αυτές τις αρτηρίες όμως
κυλούσε παράλληλα και ένας θριαμβικός

θάνατος που απειλούσε
όλα όσα έπρεπε είτε να μετασχηματιστούν

είτε να χαθούν οριστικά
Η σχεδόν τερατώδης βιομηχανική
κατασκευή των τρένων καθώς και

η υλική διάσταση του ατμού και
της καπνιάς δεν αφορούσαν μόνο
τη διάταξη του σύγχρονου αστικού

χώρου και χρόνου αλλά και τη
συναισθηματική δομή των λογοτεχνικών

χαρακτήρων δηλαδή των

ανθρώπων της πόλης.9 Αναδεικνύοντας

αυτό το καινούργιο στοιχείο
στη λογοτεχνία του 19ου αιώνα ο

Γουίλλιαμς σχολίαζε πως οι άνθρωποι

της πόλης άρχισαν να νιώθουν

με διαφορετικό τρόπο τη φύση το
ιστορικό παρελθόν την κοινωνική
τάξη την πόλη την ύπαιθρο την
ίδια την υποκειμενικότητά τους Το
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ανώνυμο πλήθος συχνά ταυτισμένο

με τους επιβάτες που αναμένουν

στις αποβάθρες των τρένων
έγινε ένα σταθερό σύμβολο της
απρόβλεπτης συνάντησης αλλά και
της νεωτερικής αποξένωσης των
κοινωνικών υποκειμένων Λίγο αργότερα

ο 20ός αιώνας θα έδειχνε
πως η αποξένωση δεν ήταν το
μόνο πρόβλημα στις μεταφορές με
τρένα Αν οι σταθμοί των τρένων
ήταν τα κατ εξοχήν μεταιχμιακά
και οριακά σημεία της ανθρώπινης
συνάθροισης αυτό δεν σημαίνει
πως οι αποβάθρες δεν γνώρισαν
και τις απεχθείς όψεις της νεωτερι
κότητας Όπως σωστά παρατηρεί
ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ανάμεσα

στις αποβάθρες των τρένων ας
μην ξεχνάμε και την αποβάθρα του
Άουσβιτς».10 Στη δίκη του 1961
ο Άιχμαν δήλωνε σχετικά με την
εμπλοκή του στη γενοκτονία των
εβραίων πολιτών της Ευρώπης πως
ο ίδιος ήταν απλώς ένας ειδικός
των σιδηροδρομικών μεταφορών
Το εγκληματολογικό πορτρέτο
του Άιχμαν ως σπεσιαλίστα των
τρένων έκανε το ριζικό Κακό να
μοιάζει ακόμα πιο κοινότοπο

Παρ όλο που η τρυφερή νοσταλγία

για την παλαιά δόξα των
σιδηροδρόμων είναι έντονη στην
αφήγησή του ο Τόνυ Τζαντ δεν
αναπολεί ένα επικό βικτωριανό
παρελθόν με ατμομηχανές και
αμαξοστοιχίες Ως ιστορικός έχει
επίγνωση των αλλαγών που έχουν
συμβεί στις μεταφορές και σχολιάζει

τη σύγχρονη παρακμή των τρένων

και την εγκατάλειψη των
σιδηροδρομικών

δικτύων Αυτό που μας
προτείνει ωστόσο είναι να δούμε
τον κόσμο και την ιστορία της νεω
τερικότητας μέσα από τα παράθυρα

των τρένων Ως πολιτικός στοχαστής

και ενεργός διανοούμενος
επίσης προσπαθεί να αναδείξει τη
σημασία των τρένων για τον ίδιο
τον κοινωνικό σχεδιασμό των
δημόσιων αγαθών Ισχυρίζεται για
παράδειγμα πως για τις μικρές και
μεσαίες αποστάσεις από 240 έως
800 χιλιόμετρα το τρένο παραμένει

ακόμη το πιο φτηνό το πιο
γρήγορο και μάλλον το πιο οικολογικό

μέσο μετακίνησης Από αυτή
την άποψη ο Τζαντ επιμένει πως
τα τρένα συνδέονται οργανικά και
με μια άλλη όψη της νεωτερικότη
τας την κοινωνία των πολιτών
ΓΓ αυτό άλλωστε και υποστηρίζει
πως

αν χάσουμε τους σιδηροδρόμους
δεν θα έχουμε χάσει απλώς ένα
πολύτιμο πρακτικό εφόδιο που

Όψη του ονομαστού σιδηροδρομικού σταθμού Pennsylvania της Νέας Υόρκης
Δεσπόζει το μεγάλο ρολόι ενώ στο βάθος διακρίνονται οι κορινθιακού ρυθμού
κίονες Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί στις 24 Απριλίου 1962

η αναπλήρωση ή η ανάκτηση
του θα ήταν αφόρητα δαπανηρή

Θα έχουμε αποδεχτεί ότι
λησμονήσαμε

πώς να ζούμε συλλογικά

Εάν αχρηστεύσουμε τους
σιδηροδρομικούς σταθμούς και
τις σιδηροδρομικές γραμμές που

οδηγούν σε αυτούς όπως πήγαμε
να κάνουμε τις δεκαετίες του

1950 και του 1 960— θα είναι σαν
να αχρηστεύουμε τη μνήμη που

έχουμε για το πώς μπορούμε
να ζήσουμε με αυτοπεποίθηση
μέσα στις πόλεις μας.12

Υπενθυμίζοντας ειρωνικά πως η
Μάργκαρετ Θάτσερ απέφευγε να
ταξιδεύει με τρένα ο Τζαντ ως
γνήσιος και πάντα μετριοπαθής
σοσιαλδημοκράτης υποστηρίζει
πως η ζωή χωρίς τα τρένα σημαίνει
εγκατάλειψη του δημόσιου χώρου
και του δημόσιου συμφέροντος Η
ζωή χωρίς τα τρένα θα είναι μια
ατομική ζωή ιδιωτών που δεν θα

έχει καμία αναφορά στην κοινωνία

των πολιτο')ν Κατά έναν όχι

και τόσο παράδοξο τρόπο η ηθική

της ευθύνης ένας μόνιμος νοηματικός

κόμβος που διατρέχει όλο
το ιστορικό έργο του Τζαντ σχετίζεται

όχι μόνο με τις σοσιαλδημοκρατικές

πεποιθήσεις του αλλά και
με τις ράγες της νεωτερικότητας

ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΕΝΟΥ
ΗΤΑΝ ΝΑ ΜΠΕΙΣ ΜΕΣΑ
Αγαπώ τα τρένα και πάντα μου

ανταπέδιδαν την αγάπη τους».13 Η
φράση του Τόνυ Τζαντ στο Πανδοχείο

της μνήμης παραπέμπει όπως ο

ίδιος ομολογεί στη θεωρία του Ρενέ

Ζιράρ για τη μιμητική επιθυμία
Σύμφωνα με τον Ζιράρ,14 επιθυμούμε

και εν τέλει μαθαίνουμε να αγαπάμε

εκείνους εκείνες και εκείνα
τα πράγματα που αγαπούν οι άλλοι
ακριβώς επειδή μιμούμαστε τις επιθυμίες

τους Ο τρόπος της εκμάθησης

αυτής της επιθυμίας ωστόσο

έχει δύο όψεις το αγχωπκό είναι
και το δημιουργικό γίγνεσθαι Ο
Τζαντ σχολιάζει σχετικά

Το είναι ήταν πάντα αγχώδες
όπου κι αν ήμουν υπήρχε κάτι
που έπρεπε να κάνω κάποιος
που έπρεπε να ευχαριστήσω
ένα καθήκον που έπρεπε να
εκτελέσω ένας ρόλος ανεπαρκώς

εκπληρωμένος κάτι πήγαινε
στραβά Απεναντίας το γίγνεσθαι

ήταν ανακουφιστικό
1 5

Η φιλοσοφική διάκριση ανάμεσα
στο είναι και το γίγνεσθαι δεν
είναι μόνο μια οντολογική διάκριση

γύρω από το βίο των ανθρώπων
αλλά σχετίζεται συνολικότερα με
τη διαλεκτική των μορφών τα
ζητήματα της ύλης της κίνησης και
της αιτιότητας Δεν είναι της ώρας
να μπούμε στα δύσβατα εδάφη της
φιλοσοφίας Γενικότερα άλλωστε
στο έργο του Τζαντ ακόμη και η
φιλοσοφία υποτάσσεται στην ιστορική

ερμηνεία και εξήγηση Ωστόσο

η επίκληση στη φιλοσοφική
ανθρωπολογία του Ζιράρ έχει μια
ενδιαφέρουσα συνδήλωση Η θέα
της ιστορίας από τα παράθυρα
των τρένων προϋποθέτει το να είναι

κανείς μέσα στο αντικείμενο
της επιθυμίας του να είναι μέσα
στο τρένο Αξίζει να επιμείνουμε
σε αυτό το σημείο καθώς για τον
Τζαντ το ταξίδι με το τρένο συνδέεται

με την ίδια την εικόνα του
εαυτού του

Ο Τζαντ διευκρινίζει ευθύς εξ
αρχής πως ουδέποτε ήταν ο τύπος
που έβλεπε τα τρένα να περνούν

Ακόμη και στα μοναχικά εφηβικά
ταξίδια του μέσα στο εκτεταμένο
σιδηροδρομικό δίκτυο του Λονδίνου

ο νεαρός Τζαντ δεν επιλέγει
να γίνει μέρος της σχολικής παρέας

που στέκεται στο τέλος της
πλατφόρμας και σημειώνει τους
αριθμούς των διερχόμενων τρένων
Ήταν η πιο βλακώδης στατική

απασχόληση που μπορούσα να
φανταστώ το νόημα του τρένου
ήταν να μπεις μέσα».16 Η ιδέα να
είναι κανείς μέσα στο τρένο δεν
είναι και τόσο άσχετη με την ιδέα
της μιμητικής επιθυμίας που
αναπτύσσει ο Ζιράρ γύρω από την
αγάπη Η επιθυμία για ένα αντικείμενο

εν προκειμένω το τρένο
καθώς και η διαμεσολάβησή της
από τις αλλότριες επιθυμίες και τις
ανταγωνιστικές χρήσεις του ίδιου
αντικειμένου από τους άλλους
μετατρέπει τη διεκδίκηση της επιθυμίας

σε αμοιβαιότητα των συναισθημάτων

Τι σημαίνει να σε αγαπά
ένα τρένο;»,1 αναρωτιέται με

ειρωνική αφέλεια ο Τζαντ σπεύδοντας

να απαντήσει μέσω του Ρίλ
κε αυτή τη φορά πο>ς η επιβίβαση
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Τρένο ττου το σέρνει ατμομηχανή το 1962 στον κεντρικό σταθμό Paddington του Λονδίνου

σε αυτό σηματοδοτεί μια πράξη
ανταπόδοσης της αγάπης Σηματοδοτεί

την ύπαρξη δηλαδή ενός
ασφαλούς χώρου μέσα στον οποίο

επιτρέπεται σε ένα πρόσωπο να
είναι ο εαυτός του για να μπορέσει
να ανθήσει
Στην αυτοβιογραφική του αφήγηση

ο Τζαντ συνδέει τα τρένα
με τις οπτικές και ακουστικές απολαύσεις

της εφηβικής ανακάλυψης

του αστικού περιβάλλοντος
θόρυβοι από μηχανές πίνακες με
δρομολόγια πάγκοι με εφημερίδες
μεγάφωνα ανακοινώσεων νυχτερινές

αίθουσες αναμονής ήχοι από
το φόρτωμα και το ξεφόρτωμα των

τρένων Όλα αυτά τα παρακολουθεί
παρέα με μια κούπα κακάο

και το ρομάντζο της μοναξιάς
του Αργότερα στο εσωτερικό του

τρένου θα αρχίσει να παρατηρεί
την κοινωνική διαστρωμάτωση των

επιβατών και τη σύνδεσή της με τις
απολαύσεις της μετακίνησης και
του ταξιδιού

Ουσιαστικά οι σιδηρόδρομοι
επινόησαν τις κοινωνικές τάξεις
στη νεότερη μορφή τους ονομάζοντας

και ταξινομώντας διαφορετικά

επίπεδα άνεσης υποδομής

και εξυπηρέτησης.18

Για τον Τζαντ το τρένο είναι το
ήσυχο καταφύγιο της μεσαίας τάξης

μέλη της οποίας ήταν ο ίδιος
και η οικογένειά του αλλά και
μια προσωπική πηγή γοητείας και

έμπνευσης για την κατανόηση των

μοντέρνων καιρών

Όσο το ξανασκέφτομαι το

Γουότερλου τηρουμένων των

αναλογιών έκανε ό,τι έκαναν
οι επαρχιακές εκκλησίες και οι

μπαρόκ καθεδρικοί ναοί σε τόσους

ποιητές και καλλιτέχνες με
ενέπνευσε

Η θέα από τα τρένα τόσο ως αισθητική

εμπειρία όσο και ως γνωστικό
αίτημα κατανόησης του κοινωνικού

κόσμου διαμόρφωσε καταλυτικά την
προσωπικότητα αλλά και το ιστορικό
έργο του Τζαντ Όπως παραδέχεται
ο ίδιος τα ταξίδια με τα τρένα έπαιξαν

σημαντικό ρόλο στην υποσυνείδητη

αλλά διαρκή έμφαση που δίνει
στα ζητήματα του χώρου και του

χρόνου στα ζητήματα των κοινωνικών

συμπεριφορών και των νοοτροπιών

στα ζητήματα της ευρύτερης
πολιτισμικής ιστορίας της Ευρώπης
Στην εισαγωγή του βιβλίου του Η
Ευρώπη μετά τον πόλεμο η πρώτη
φράση του Τζαντ είναι Αποφάσισα

να γράψω τούτο το βιβλίο ενώ άλλαζα

τρένο στον Westbahnhof τον
δυτικό τερματικό σταθμό της κύριας
σιδηροδρομικής γραμμής της Βιέννης

Ήταν Δεκέμβριος του 1989

ευνοϊκή στιγμή».19 Αυτή ακριβώς η
διανοητική ροπή στα τρένα μια ταξιδιωτική

θεωρία για την ιστορία
αλλά και για τον ίδιο τον εαυτό είναι
ίσως το πιο τραυματικό σημείο τις
φθοράς που φέρνει η ασθένεια

Ισως η πιο αποκαρδιωτική συνέπεια

τις τωρινής μου ασθένειας

πιο καταθλιπτική ακόμη κι
από τις καθημερινές πρακτικές
εκδηλώσεις τις είναι η επίγνωση

ότι δεν θα ξανανέβω ποτέ σε

τρένο Αυτή η σκέψη με βαραίνει
σαν μολύβι σπρώχνοντάς

με ολοένα και πιο βαθιά στη ζοφερή

εκείνη αίσθηση τις τέλους
που σηματοδοτεί την πράγματι
θανάσιμη αρρώστεια στην κατανόηση

ότι μερικά πράγματα
δεν θα ξανασυμβούν ποτέ Αυτή
η απουσία είναι κάτι παραπάνω

από την απλή απώλεια μιας
απόλαυσης τη στέρηση τις
ελευθερίας ή πόσο μάλλον τον

αποκλεισμό νέων εμπειριών Για
να θυμηθώ τον Ρίλκε σημαίνει
την απώλεια του ίδιου μου του
εαυτού — ή τουλάχιστον του

καλύτερου εκείνου μέρους του
εαυτού μου που τόσο πρόθυμα
έβρισκε ευδαιμονία και γαλήνη
Τέλος το Γουότερλου τέλος οι

μικροί υπαίθριοι σταθμοί τέλος
η μοναξιά τέλος το γίγνεσθαι
τώρα μόνο ένα απέραντο είναι.10

Ο Τόνυ Τζαντ ταξίδεψε κυρίως
με τρένα και έγραψε υπέροχα

βιβλία για το ιστορικό παρελθόν
του ευρωπαϊκού 20ού αιώνα Για
το τελευταίο του ταξίδι επέλεξε
έστω και φαντασιακά να μπει
ξανά μέσα στο μικρό τρένο
του Μύρεν μοναχικά άσκοπα
και χωρίς προορισμό Από μια
άποψη όμως ακόμη και αυτό το
τελευταίο ταξίδι ούτε μοναχικό
ήταν ούτε άσκοπο ούτε χωρίς
προορισμό Για τον ίδιο ο θάνατος

στάθηκε μια συγκλονιστική
αφορμή για να σκεφτεί ξανά γύρω
από τη μνήμη και την ιστορία
Για όλους εμάς τους φανατικούς
αναγνώστες του τα πραγματικά
και μεταφορικά τρένα του είναι
ένα σπουδαίο όχημα για να

εξακολουθήσουμε

να μαθαίνουμε τις
ιστορίες τους τις ιστορίες του και
την ιστορία του II

1 Τόνυ Τζαντ Το πανδοχείο της μνήμης

μτφρ Γιώργος Καράμπελας Κώστας

Λιβιεράτος Αλεξάνδρεια Αθήνα
2019 σ 76

2 Tony Judt Η δόξα των σιδηροδρόμων

μτφρ Κωστούλα Σκλαβενίτη
επίμετρο Σταύρος Ζουμπουλάκης
ΜΙΕΤ Αθήνα 2013

3 https://thepointmag.com/2017
examined-life going-nowhere

4 Τόνυ Τζαντ Το πανδοχείο ό.π
σ 236

5 Στο ίδιο σ 81

6 Tony Judt Η δόξα ό.π σ 9

7 Στο ίδιο σ 37

8 Στο ίδιο σ 48

9 Raymond Williams The Country
and the City Oxford University Press

New York 1973 a 163-164

10 Tony Judt Η δόξα a 66

1 1 Βλ το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ των

Eyal Sivan — Rony Brauman The
Specialist

Portrait ofa Modern Criminal
2002 Στην πρωτότυπη γαλλική εκδοχή

του το ντοκιμαντέρ κυκλοφόρησε
το 1999

12 Tony Judt Η δόξα σ 55

13 Τόνυ Τζαντ Το πανδοχείο ό π

σ 75

14 Για τον Ζιράρ μέσα από τον Ζι
ράρ βλ http://booksjournal.gr
CF%80%CE°/oB 1 CF%8 1 CE

B5%CE%BC%CE%B2%CE
AC C F 8 3 C Ε Β 5 C Ε Β

9%CF%82/item/1757-%CE%BF
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BC%CE%AD%CF%83%CE%B 1

C Ε Β 1 C F 8 0 C F 8 C
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F%8 1 CE%AC%CF%8 1

1 5 Τόνυ Τζαντ Το πανδοχείο ό π

σ 76

1 6 Στο ίδιο σ 77

17 Στο ίδιο σ 75

18 Στο ίδιο σ 79

19 Judt Tony Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο

Αθήνα Αλεξάνδρεια 2012 σ 1

μεταφρ.α β μέρους Νικηφόρος
Σταματάκης μετάφρ γ δ μέρους
Ελένη Αστεριού επιμ α β μέρους
Ελένη Αστεριού διορθ Νερίνα Κιο

σέογλου Ευχαριστώ και από αυτή τη
θέση την Κατερίνα Πάπαρη για την
υπόδειξη αυτής της παραπομπής

20 Στο ίδιο α 82
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