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ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ  

Ελένης Λαδιά: «Χάλκινος ύπνος», διηγήματα. 

      Όπως υπάρχει δύσκολη ποίηση, υπάρχει, σε σπανιώτερες βέβαια περιπτώσεις και 

δύσκολη πεζογραφία. Οι δυσκολίες αυτές σημαίνουν όχι αδυναμία του συγγραφέα, 

αλλά προσπάθειά του να φτιάξει με νέους τρόπους κάτι το διαφορετικό από τα 

συνηθισμένα. Και δεν θα μας απασχολούσε το θέμα της δύσκολης πεζογραφίας, αν 

δεν είχε εμφανιστεί απροσδόκητα μέσα από το πλήθος των συμβατικών αφηγημάτων 

– καλών κα κακών – που κυκλοφορούν, ο «Χάλκινος ύπνος» της Ελένης Λαδιά, μια 

σειρά από διηγήματα «πνευματικού ιλίγγου ή τρόμου». Προς Θεού, δεν πρόκειται για 

τον τρόμο που μας κυριεύει όταν διαβάζουμε ιστορίες βρυκολάκων που ρουφούν το 

αίμα των ζωντανών. Μα εννοούμε εκείνον τον ίλιγγο, εκείνον τον σχεδόν μεταφυσικό 

«τρόμο της απορίας» ενός μαθηματικού όταν καλείται να λύσει ένα για πρώτη φορά 

επινοημένο πολύπλοκο αλγεβρικό ή γεωμετρικό πρόβλημα. Πως θα εξαναγκάσουμε 

τη σκέψη μας να αντιμετωπίσει «λυσιτελώς» αυτό το πρόβλημα; Αυτή την ανάγκη 

μας δημιουργεί «Ο Χάλκινος ύπνος».  

     Στα διακόσια εβδομήντα πεζογραφήματα – τι πλούτος αλήθεια! – που ο εκδοτικός 

οίκος «Εστία» έχει κυκλοφορήσει με τον γενικό τίτλο «Σειρά των εκλεκτών έργων 

της νεοελληνικής λογοτεχνίας», ο «Χάλκινος ύπνος» είναι η μοναδική εξαίρεση της 

δύσκολης πεζογραφίας. Αλλά αν το μόνο χαρακτηριστικό του είναι η 

παρακολούθηση της νοηματικής πλοκής των διηγημάτων, ίσως να μη μας ενδιέφεραν 

και τόσο. Θα τα παραπέμπαμε στην κατηγορία των ψυχολογικών μελετών που είναι 

γραμμένες σε μαθηματικό ύφος και θα ησυχάζαμε. Μα πώς να αποτινάξουμε από τα 

μάτια αυτόν τον σαν από γλυκειά νάρκωση «χάλκινο ύπνο» που βαθμιαία 

βυθιζόμαστε, περνώντας από το ένα διήγημα στο άλλο. Το θαυμαστό είναι ότι οι 

δυσκολίες αυτές, στα σύμβολα, στις μεταπηδήσεις από το παρόν στο παρελθόν και 

στο μέλλον, στις πολλές μεταμφιέσεις της μιας και μόνο ηρωίδας που δρα πνευματικά 

και μόνο σ’ όλα τα διηγήματα (ή μάλλον που λειτουργεί σαν πηγή ζωής), 

μεταμφιέσεις άλλοτε ηλικίας, άλλοτε φύλου, άλλοτε μυθολογικές (βλ. «Ο Τειρεσίας 

με τον μανδύα») εκφράζονται με μια υφέρπουσα γοητεία μεστής και ουσιαστικής 

πρόζας. Το ύφος της είναι κλασικό και ζωντανό, γιατί ριζώνει βαθειά στην ύπαρξη, 

και συνταιριάζει την πιστότητα στις έννοιες με το πάθος και το άγχος.  

     Τα διηγήματα αυτά έχουν για αντικείμενα προβολών και λύσεων, σωματωμένα 

όμως με μια βαθύτατα προσωπική αγωνία και με πλήθος υποβλητικές αναφορές σε 

συνειδητά και ασύνειδα περιστατικά ατομικής ζωής που η Λαδιά την αναμασά με 

πάθος και γνώση ψυχαναλυτή, τον χρόνο, το χώρο, τη μοναξιά, το Θεό, το όνειρο, τη 

φυγή, την απόκρυψη, την ανεύρεση της «πραγματικής πραγματικότητας», την 

ταύτιση της παιδικής με τη γεροντική ηλικία, τον θάνατο, την ελευθερία και την 

υποδούλωση, την ανάγκη να εξυπηρετείται η ζωή με κάποια ιεροφαντική μαγικότητα, 

και τους αδιάκοπους ψυχολογικούς πειραματισμούς να βγει η ηρωίδα από την κοίτη 

του χρόνου και να ακινητοποιηθεί σε μια αχρονικότητα σαν αυτή που θαυμάσια 



παρασταίνει σ’ ένα από τα πιο τολμηρά και τα πιο πρωτότυπα διηγήματα, «Το καράβι 

του τοίχου». Διηγήματα εμμόνων προβλημάτων και ιδεών, που καθώς περιπλέκονται 

αντί να ξεδιαλυθούν, καταλήγουν σ’ έναν βασανιστικό πανικό. Ναι, αυτός ο 

γοητευτικός πνευματικός τρόμος ή δέος, συνοδεύεται πάντα από έναν πανικό. Και 

τότε βλέπουμε μπροστά μας το είδωλο της συγγραφέως, σας άλλου κόσμου πλάσμα, 

να τρέχει ξεμαλλιασμένο και ξυπόλητο για να σωθεί από τον πανικό (από τον πανικό 

της σκέψης που δεν βρίσκει λύση) και στη ανάγκη, να χαθεί μέσα στο σκότος. Ερινύα 

που κυνηγάει για να τιμωρήσει μόνο τον εαυτό της, γιατί δεν βλέπει τίποτε άλλο γύρο 

της ∙ ο κόσμος ολόκληρος, το σύμπαν, είναι ο εαυτός της, θύτης και θύμα, αθώος με 

το ανυπόφορο συναίσθημα ότι συμμετέχει σε μια ενοχή που προηγήθηκε της ζωής.  

     Απόρροια αυτών των επίπονων διεργασιών είναι ένας εγκεφαλικός πόνος, 

διάχυτος σ’ όλα τα διηγήματα. Η Λαδιά είναι ένας εγκέφαλος που πονεί σαν 

τραυματισμένη ψυχή και σώμα. Αυτός ο πόνος του μυαλού – στον Καβάφη θα τον 

βρούμε – την οδηγεί σε μια υπερ-συνειδητότητα: «Ήταν μετέωρη ανάμεσα στο 

συγκεκριμένο πόνο του μυαλού της». (σελ. 176). Κι’ αυτό προσθέτει ακόμη μια 

δυσκολία στην προσέγγιση της πεζογραφίας της. Έχει ποιότητα ο πόνος του μυαλού, 

γιατί είναι σπάνιος, ενώ με αφθονία φραστική χύνεται στη λογοτεχνία ο πόνος της 

ψυχής. Πόσο μακάριοι μας φαίνονται τόσοι και τόσοι φιλόσοφοι, γιατί σκέπτονται με 

μεγαλοφυΐα, μα χωρίς να πονούν. Η σκέψη έχει απόλυτη αξία, όταν είναι η κραυγή 

της ψυχής, όταν δηλαδή πονεί. Γι’ αυτό και ο πιο φιλοσοφικός μυθιστοριογράφος του 

κόσμου, ο Ντοστογιέφσκι, δεν είναι πάρα μια παρατεταμένη ιαχή εγκεφαλικού 

πόνου.   

     Η πεζογραφία του «Χάλκινου ύπνου» δεν είναι δυνατό να κατανοηθεί χωρίς μια 

κάποια προσμέτρησή της με τη βιωμένη από τη συγγραφέα μυστικιστική φιλοσοφία 

και τις μαγικές θρησκείες. Απ’ αυτή την πλευρά, λειτουργεί ολόκληρη, με τη 

φαντασία θεωρητικού ψυχολόγου, σ’ ένα από τα πιο σύνθετα, τα πιο πρωτότυπα στην 

αρχιτεκτονική διάταξη και στις επινοήσεις διηγήματα, το «Ώρα Ενάτη», «Εν η 

τελείται ουδέν». Πόσο επιτυχημένα αυτό το «εν τελείται ουδέν». Θαρρεί κανείς πως 

αφορά και όλα τα διηγήματα, γιατί σ’ αυτά συμβαίνουν τα πάντα (δηλ. συμβαίνει η 

«βαθειά ζωή του μοναχικού όντος») ενώ εξωτερικά δεν συμβαίνει σχεδόν τίποτα.  

     Το «Εν η τελείται ουδέν» είναι μια θαυμάσια σύλληψη, όμως σύλληψη «στην 

κόψη του ξυραφιού»,  γιατί προκειμένου να γίνει κάτι το δραματικά απτό, θα 

χρειαζόταν την έκταση ενός μυθιστορήματος. Μα η Λαδιά ξέρει να συνοψίζει και να 

γενικεύει όχι αφηρημένα μόνο αλλά και πλαστικά. Στο «Ώρα Ενάτη», η Λαδιά 

επινοεί ένα είδος μουσείου φιλοσοφικών θεωριών όπου σε χωριστές προθήκες 

προβάλλονται συνοπτικά οι φιλοσοφίες του Ηράκλειτου, του Πυθαγόρα, του 

Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Νίτσε και του Μπέρξον. Μπαίνει στο μουσείο η 

ηρωίδα, οπλισμένη με το σχήμα μιας ιστορίας – την «Ιστορία Α’» καθώς την 

ονομάζει – την τοποθετεί διαδοχικά σε όλες τις φιλοσοφικές προθήκες, για να ιδεί 

πως παρουσιάζεται κάθε φορά, φωτισμένη από άλλο πνευματικό και ερμηνευτικό 

φως. Χρειάζεται ένταση της προσοχής μας για να παρακολουθήσουμε σ’ αυτό το 

τύπου Πόου εφιαλτικό μουσείο της γνώσεις αυτές τις διαδοχικές τοποθετήσεις. Όμως 

αντί να κουραστούμε, σιγά-σιγά μας παρασέρνει το δύσκολο αυτό και αδιέξοδο 

φιλοσοφικό πείραμα και στο τέλος ανακαλύπτουμε πως αυτή η ιστορία Α’ είναι ένας 



εφιαλτικός ανα-οραματισμός μιας ολοένα αυτοαναλυόμενης ατομικής ζωής γιομάτη 

δραματικά βιώματα άκρας ευαισθησίας. Μια καταβύθιση στο παιδικό παρελθόν της 

πειραματίστριας, που αγωνίζεται να το συνδέσει με το παρόν και να το προβάλει στο 

μέλλον.  

     Δεν διαθέτουμε χώρο για να αναφερθούμε και σε άλλα διηγήματα, όπως λ.χ. είναι 

«Το καράβι του τοίχου» - ένα έμμονο πάθος της συγγραφέως να επιβιβαστεί σ’ ένα 

ιστιοφόρο που το έχει η ίδια κεντήσει και κρεμάσει στον τοίχο του δωματίου της. 

Θέλει έτσι να ταυτιστεί με την υπερχρονική ακινησία του καραβιού, για να βγει «έξω 

από τον χρόνο», τον δυνάστη. Επιβιβάζεται – εξαίρετες οι λεπτομέρειες αυτής της 

εξωπραγματικής σκηνής – αλλά ανακαλύπτει πως τίποτε δε ζει και δεν λειτουργεί στο 

«καράβι – είδωλο» (Πλάτωνας) γιατί λείπει η διάσταση του βάθους. Όλα, είναι όψη. 

Το μόνο που ανακαλύπτει είναι πως οι κλωστές που έχει υφανθεί το καράβι έχουν 

παλιώσει, έχουν φθαρεί, άρα έχει δουλέψει κι εδώ ο χρόνος. Έτσι, απογοητευμένη 

ξαναμπαίνει στο χρόνο από τον οποίο δεν είχε βγει ποτέ πραγματικά, και δέχεται το 

νόμο της φθοράς, ανακράζοντας μ’ εκείνη την παράξενα θριαμβευτική απελπισία του 

νικημένου «Ζήτω η φθορά! Ας συμφιλιωθούμε μαζί της. Τότε η ζωή γίνεται πιο 

λαμπερή».  

     Δεν ξέρω αν είναι ελάττωμα ή ιδιομορφία ή απόλυτη «ανεπικοινωνικότητα» του 

«Χάλκινου ύπνου». Ο υπερτροφικός εσωστρεφισμός της Λαδιά, σ’ αυτό το έργο της, 

καταργεί τον «άλλον», που όμως υπάρχει και στα έργα του πιο υποκειμενικού 

«εσωτερικού μονόλογου»: «Η συντροφιά με τους ανθρώπου δεν της χάριζε καμμιά 

επικοινωνία, απλώς μονάχα μπορούσε να θαυμάζει την ευστροφία του προσωπείου 

της και ν’ ακούει τα λόγια της, λόγια ξένα, αποθέματα άλλων καιρών, χρήσιμα τώρα 

για την παραπλάνηση των άλλων» (σελ. 171-172). Ο χάλκινος αυτός κόσμος είναι 

άδειος από ανθρωπότητα, από κοινωνία, από εποχή. Μα επειδή χρειάζονται και οι 

«άλλοι», η Λαδιά τους αναπληρώνει, πολυτέμνοντας τον εαυτό της με τρόπο οδυνηρά 

εγχειρητικό. Θα έλεγα μάλλον ότι ο «Χάλκινος ύπνος» καθρεφτίζει το ύψιστο σημείο 

μιας «κρίσης εσωστρεφικότητας», αλλά το ευτύχημα είναι ότι μέσα στο ισχυρό 

ταλέντο της Λαδιά, είναι εγγεγραμμένες πολλές διέξοδοι προς τον έξω κόσμο, που 

δεν είναι και τόσο ξένος από όσο νομίζουμε (εκτός αν είμαστε σχιζοφρενικοί).  

     Άλλωστε, όπως μας έδειξε με την εξαίρετη ψυχολογική νουβέλλα της 

«Αποσπασματική Σχέση», με διάσπαρτες πινελιές στον «Χάλκινο ύπνο», και στις 

σελίδες 174-177, όπου «παρεμπιπτόντως», με τέχνη και θλίψη Τσέχωφ, σκιτσάρει 

μιαν αυλή φτωχογειτονιά, με έναν μηχανικό να μετράει έναν τοίχο, έναν Πακιστανό 

μετανάστη να εμφανίζεται με μάτια σα «θλιμμένα νούφαρα», έναν γέρο να ζει μεσ’ 

στα σκουπίδια και τα ποντίκια και μια γριούλα στο κακομοιριασμένο της δωματιάκι, 

θα διέπρεπε αν καλλιεργούσε και τη ρεαλιστική αφήγηση. Το σύνθετο αυτό ταλέντο, 

με την κλασσική μόρφωση, την καρπερή φαντασία, την ψυχολογική διαίσθηση και 

την ποιητική αίσθηση, με την κριτική οξύνοια και την ακριβολογία της μεστής από 

λυρισμό γραφής (τα διηγήματά της «Ο Μαύρος Ερμής» φραστικής της ευρωστίας, 

ενώ ο «Χάλκινος ύπνος» είναι μια κορύφωση πνευματικότητας) έχει στο ενεργητικό 

του επτά βιβλία: διηγήματα, δοκίμια, ποιήματα, αρχαιολογικά άρθρα. Πολλές 

προοπτικές ανοίγονται μπροστά στην Ελένη Λαδιά. Θα κοιτάξει να τις αξιοποιήσει 



όλες μαζί, παράλληλα ή και διαδοχικά, θα διαλέξει και θα αφοσιωθεί σε μια, αυτό 

ασφαλώς είναι ζήτημα δικό της. Ο αγαπημένος της και μισητός χρόνος, θα το δείξει.   

 


