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Πρόλογος

ΠΑΙδΙ ΤΟυ ΜΙΣΙΣΙΠή, μεγαλωμένος 
πλάι στο ποτάμι και ταξιδεμένος με 

τα ποταμόπλοια, μ’ ένα φιλολογικό ψευδώ-
νυμο δανεισμένο από τη ναυτική ορολογία, 
αλλά ταυτόχρονα υπαινικτικά αναφερόμενο 
στη διδυμία, στη συνύπαρξη δύο εαυτών 
στο ίδιο σώμα, ο Σάμιουελ Λάνγχορν Κλέ-
μενς, άλλως Μαρκ Τουέιν, γεννήθηκε στις 
30 Νοεμβρίου 1835 –την ημέρα που ο κομή-
της του Χάλεϊ εμφανίστηκε για πρώτη φορά 
στον ουρανό– στη Φλόριντα του Μιζούρι. 
Πέθανε στις 21 Απριλίου 1910 – μία μέρα 
αφότου ο κομήτης ξαναφάνηκε στον αμερι-
κανικό ουρανό. Πάντοτε έλεγε ότι είχε έρθει 
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με τον κομήτη και θα έφευγε μαζί του –  
η προφητεία του πραγματοποιήθηκε στο 
ακέραιο. Στο μεσοδιάστημα δούλεψε στα 
ατμόπλοια, έμαθε την τέχνη της τυπο-
γραφίας, εργάστηκε ως αρθρογράφος 
στις εφημερίδες του τόπου του και ποτέ 
δεν εγκατέλειψε τη δημοσιογραφική πένα. 
Ρήτορας από τους λίγους, συνδύαζε την 
εξυπνάδα με το χιούμορ και καθήλωνε το 
κοινό με τον αστραφτερό λόγο του. Όσο για 
τη λογοτεχνία του, αυτή αποτέλεσε τομή 
στα αμερικανικά γράμματα.

Το έργο που τον καθιέρωσε ως γοη-
τευτικό αφηγητή και μεγάλο χιουμορίστα 
ήταν μια συλλογή διηγημάτων με τίτλο  
Ο ονομαστός άλτης βάτραχος της κομητείας 

Καλαβέρας (1867), διάσημο όμως τον έκα-
ναν οι ταξιδιωτικές εντυπώσεις του από την 
Ευρώπη. Το βιβλίο του The innocents abroad, 
or the New Pilgrims’s progress (Οι αδαείς εις 
την ξένην, ή Το νέο προσκύνημα, 1869) 
ήταν μια ευφυέστατη παρωδία της ιδιαί-

Μαρκ Τουέιν
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τερα δημοφιλούς στα μέσα του 19ου αιώνα 
συναισθηματικής ταξιδιωτικής λογοτεχνίας.

Ο Μαρκ Τουέιν θα κατακτούσε μετά 
τους μεγάλους και την καρδιά των παιδιών. 
Πατέρας του Τομ Σόγερ (1876) και του 
Χόκλμπερι Φιν (1884), θα μιλήσει με εξαι-
ρετική επιτυχία στα παιδιά, επιχειρώντας 
όμως ταυτόχρονα, ιδιαίτερα μέσω του Φιν, 
του πικαρέσκου ήρωά του, ένα οξύ σχό-
λιο στη δουλοκτητική κοινωνία και την 
παρακμή της. Όμως, παρότι θα καθιστούσε 
την παιδική ηλικία προνομιακό χώρο των 
συγγραφικών του εξορμήσεων, δεν θα συνέ-
χιζε ως το τέλος να τη βλέπει σαν έναν 
ανέφελο, ευτυχισμένο τόπο. Τα βιβλία του 
Χρυσή εποχή (1873), Πρίγκιπας και φτωχός 
(1881), αφιερωμένο στις δύο κόρες του, 
Ένας γιάνκι από το Κονέτικατ στην αυλή του 

βασιλιά Αρθούρου (1889), σάτιρα του παλιού 
κόσμου, της ιπποσύνης, της βασιλείας και 
του κλήρου, είναι πνευματώδη και χαρι-
τωμένα· όσα όμως ακολουθούν τον θάνατο  

ΠροΛοΓοΣ
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της πρώτης του κόρης, περνούν από την 
ειρωνεία στη χλεύη και από το χιούμορ 
στον σαρκασμό, αποκαλύπτοντας την 
προϊούσα μισανθρωπία και τη βαθύτατη 
πικρία που γεννά στον «σοφό γερο-Τουέιν» 
η ανθρώπινη κατάσταση. Σημαντικότερα 
έργα αυτής της περιόδου, που θα σημαδευ-
τεί από τον θάνατο και της δεύτερης κόρης 
του και της συζύγου του Ολίβια Λάνγκτον, 
είναι Η τραγωδία του πεπονοκέφαλου Γουίλ-

σον (1894), σφοδρή καταδίκη των κοινωνιών 
που ανέχονται τη δουλεία, Ο μυστηριώδης 

ξένος (1898), ένα ελεγείο στην παιδική αθω-
ότητα, Ο άνθρωπος που διέφθειρε το Χάιντελ-

μπεργκ (1900), καταγγελία της υποκρισίας 
των μικρών αμερικανικών κωμοπόλεων.

Μάστορας των τεχνικών της υπερβολής, 
της ασέβειας και της ολύμπιας αταραξίας, 
ο Μαρκ Τουέιν υπήρξε μεγάλος χιουμορί-
στας, ένας κυνικός, που οι αφορισμοί του 
έμειναν στην ιστορία. Αλιεύοντας μία από 
τις πιο χαρακτηριστικές αποστροφές του, 
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ΠροΛοΓοΣ

όπου σε λίγες γραμμές περιγράφεται η δια-
φορά μεταξύ χιουμοριστικής και κωμικής 
ιστορίας, δίνω, νομίζω, το στίγμα της αντί-
ληψης του Τουέιν για τη λειτουργία και 
τον τρόπο άσκησης του χιούμορ: «ή χιου-
μοριστική ιστορία λέγεται με σοβαρότητα.  
Ο αφηγητής κάνει ό,τι είναι δυνατόν προ-
κειμένου να συγκαλύψει το γεγονός ότι 
μπορεί η ιστορία του να έχει κάτι το αστείο. 
Ο αφηγητής μιας κωμικής ιστορίας όμως 
τη διηγείται όλο ζήλο και απόλαυση και 
είναι ο πρώτος που γελάει μόλις τελειώ-
σει. Και μερικές φορές, αν η ιστορία του 
έχει επιτυχία, είναι πια τόσο χαρούμενος 
κι ευτυχισμένος, που επαναλαμβάνει την 
“ατάκα”. Είναι ένα θέαμα τουλάχιστον 
οικτρό». Οι αναγνώστες που δεν μπερδεύ-
ουν το χιούμορ με το χοντρό καλαμπούρι θα 
προσυπέγραφαν ενθουσιωδώς.

Μαζί με τους αφορισμούς του, πάντως, 
ο Μαρκ Τουέιν μάς άφησε τους αξεπέρα-
στους ήρωές του και έναν εξόχως οξυδερκή 
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και παρατηρητικό τρόπο προσέγγισης της 
κοινωνικής σκηνής. Όπως χαρακτηριστικά 
παρατηρεί ο Μάλκολμ Μπράντμπερι, ήταν 
εκείνος που ολοκληρώνοντας το ταξίδι 
από τη μεθόριο στην εκβιομηχάνιση, από 
το δημοσιογραφικό χιούμορ στη σοβαρή 
αφήγηση, από το γέλιο στο σκοτάδι και 
τη σάτιρα, από τη διεθνή φήμη στην οικο-
νομική κατάρρευση και στη συνέχεια στην 
αντοχή, από τον αναρχικό οπτιμισμό στην 
ηθική απαισιοδοξία, έδωσε στο παρελθόν 
πολλές από τις σύγχρονες αποχρώσεις του 
και στον τόπο του την ξεχωριστή φωνή του.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΧΙΝΑ
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Περί της παρακμής  
της τέχνης του ψεύδους

ΠΑΡΑΚΑΛώ ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΕ: δεν έχω 
πρόθεση να υπαινιχθώ ότι η συνήθεια 

του ψεύδεσθαι έχει παρακμάσει ή έχει δια-
κοπεί – όχι. Γιατί το Ψεύδος, ως Αρετή 
και ως Αρχή, είναι αιώνιο· το Ψεύδος ως 
αναδημιουργία, παρηγοριά, καταφυγή σε 
καιρούς ανάγκης –ως τέταρτη Χάρις, ως 
δέκατη Μούσα, ως ο καλύτερος και πιστό-
τερος φίλος του ανθρώπου– είναι αθάνατο, 
και είναι αδύνατον να αφανιστεί από τη γη 
όσο θα συνεχίσει να υπάρχει αυτή η Λέσχη. 

Το παράπονό μου απλώς αφορά την 
παρακμή της τέχνης του ψεύδους. Κάθε 
υψηλόφρων άνθρωπος, κάθε άνθρωπος 

a



• 16 •

Μαρκ Τουέιν

με ευαισθησίες που παρατηρεί τον αδέξιο 
και άχαρο τρόπο με τον οποίο ψευδόμα-
στε σήμερα, θλίβεται βλέποντας μια τόσο 
ευγενή τέχνη να εκπορνεύεται. Μπροστά σε 
βετεράνους σαν κι εσάς, όπως είναι φυσικό, 
μπαίνω στο θέμα μου με κάποια επιφυλα-
κτικότητα· νιώθω σαν μια γριά παραμάνα 
που προσπαθεί να υποδείξει τρόπους δια-
παιδαγώγησης των νηπίων σε μητέρες στο 
Ισραήλ. Κύριοι, δεν θα περνούσε ποτέ από 
το μυαλό μου να επικρίνω εσάς, που σχεδόν 
όλοι είστε μεγαλύτεροί μου σε ηλικία –και 
ανώτεροί μου σ’ αυτήν την τέχνη– κι έτσι, 
αν πότε-πότε σας φανεί πως το αποτολμώ, 
σας διαβεβαιώνω ότι στις περισσότερες 
περιπτώσεις αυτό θα συμβεί υπό το πνεύμα 
του θαυμασμού παρά της φιλοκατηγορίας 
ή του καταλογισμού· γιατί, αληθινά, αν 
αυτή η πλέον εκλεπτυσμένη από τις καλές 
τέχνες είχε αντιμετωπιστεί παντού με τη 
φροντίδα, την ενθάρρυνση και την ευσυ-
νείδητη άσκηση και εκμετάλλευση την 
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οποία της έχει αφιερώσει αυτή η Λέσχη, 
δεν θα χρειαζόταν να εκφράσω αυτήν μου 
τη θλίψη, ή να χύσω έστω και ένα δάκρυ. 
δεν το λέω αυτό για να σας κολακέψω: το 
λέω μέσα σε πνεύμα δίκαιης και ευγνώ-
μονος αναγνώρισης. [Είχα την πρόθεση, 
σ’ αυτό το σημείο, να αναφέρω ονόματα 
και να δώσω επιφανή παραδείγματα, όμως 
υπέπεσαν στην αντίληψή μου ορισμένες 
ενδείξεις, οι οποίες με προέτρεψαν να απο-
φύγω ειδικές μνείες και να περιοριστώ σε 
γενικότητες.]

Καμιά αντίληψη δεν είναι πιο εμπε-
δωμένη από εκείνη που θεωρεί το ψεύ-
δος μια αναγκαιότητα υπό τις συνθήκες 
που ζούμε – το συμπέρασμα, λοιπόν, ότι 
είναι Αρετή είναι αυταπόδεικτο. Καμιά 
αρετή δεν μπορεί να φθάσει στο υπέρ-
τατο ύψος και στην ύψιστη χρησιμότητά 
της χωρίς προσεκτική και επιμελή καλ-
λιέργεια – ως εκ τούτου, αναμφίλεκτα,  
η αρετή του ψεύδους θα έπρεπε να διδά-
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σκεται μέσω των σχολείων, της οικογενει-
ακής εστίας, ακόμη και των εφημερίδων. 
Τι πιθανότητες έχει ο αδαής, ακαλλιέρ-
γητος ψεύτης έναντι του εκπαιδευμένου 
ειδικού; Τι πιθανότητες έχω εγώ έναντι 
του κυρίου Περ…, έναντι ενός δικηγόρου; 
Το συνετό ψεύδος είναι αυτό που χρειάζε-
ται ο κόσμος. Μερικές φορές σκέφτομαι 
ότι είναι καλύτερο και ασφαλέστερο να 
μην ψεύδεσαι καθόλου, παρά να ψεύδεσαι 
ασύνετα. Ένα αδέξιο, μη επιστημονικό 
ψεύδος είναι εξίσου αναποτελεσματικό, 
όσο και η αλήθεια. 

Και τώρα ας δούμε τι λένε οι φιλόσο-
φοι. Προσέξτε εκείνη την τόσο διαδεδο-
μένη παροιμία: «Από μικρό κι από τρελό 
μαθαίνεις την αλήθεια». Το συμπέρασμα 
είναι απλό και ολοκάθαρο: οι ενήλικοι και 
οι πνευματικά υγιείς ποτέ δεν λένε αλή-
θεια. Ο Πάρκμαν, ο ιστορικός, επισημαί-
νει: «ή αρχή της αληθείας ενδέχεται να 
καταλήξει σε παραλογισμό». Σε ένα άλλο 
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σημείο, στο ίδιο κεφάλαιο, τονίζει: «Το 
απόφθεγμα είναι πολύ παλιό: η αλήθεια 
δεν πρέπει να λέγεται όλες τις φορές· και 
εκείνοι, τους οποίους ενοχλεί μια ασθενής 
συνείδηση, ωθώντας τους σε μια καθ’ έξιν 
παράβαση του ανωτέρω γνωμικού, είναι 
ηλίθιοι και κοινωνικές μάστιγες». Σκληρή 
γλώσσα, κι όμως απολύτως αληθινή. 
Κανένας από μας δεν θα μπορούσε να ζήσει 
πλάι σε έναν καθ’ έξιν φιλαλήθη· όμως, 
δόξα τω Θεώ, κανένας από μας δεν είναι 
υποχρεωμένος να το κάνει. Ένας καθ’ έξιν 
ειλικρινής απλούστατα είναι ένα πλάσμα 
της φαντασίας. δεν υπάρχει και δεν έχει 
υπάρξει ποτέ. Φυσικά, υπάρχουν άνθρωποι 
που νομίζουν ότι ποτέ δεν ψεύδονται, όμως 
δεν είναι έτσι – και αυτή ακριβώς η άγνοια 
είναι ένα από τα πράγματα που ντροπιά-
ζουν τον λεγόμενο «πολιτισμό» μας. Όλοι 
ψεύδονται – κάθε μέρα και κάθε ώρα. Στον 
ύπνο και στον ξύπνο τους. Στα όνειρα, στη 
χαρά και στη λύπη τους. Ακόμα κι αν 
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συγκρατήσουν τη γλώσσα τους, τα χέρια 
τους, τα μάτια τους, η συμπεριφορά τους, 
όλα εκφράζουν εξαπάτηση – και μάλιστα 
σκόπιμη. Ακόμη και στις θρησκευτικές 
τελετές… συγγνώμη, παραδέχομαι πως 
μόλις είπα μια κοινοτοπία.

Σε μια μακρινή χώρα όπου διαβιούσα 
κάποτε, οι κυρίες συνήθιζαν να τριγυρί-
ζουν στην πόλη και να κάνουν επισκέψεις, 
υπό το ανθρώπινο και ευγενές πρόσχημα 
ότι θέλουν να δουν η μία την άλλη· και 
όταν επέστρεφαν σπίτι τους, κατηγο-
ρούσαν με ευφρόσυνη φωνή όσες είχαν 
επισκεφθεί, ανακράζοντας: «Κάναμε 
δεκαέξι επισκέψεις και ανακαλύψαμε ότι 
οι δεκατέσσερις είχαν ξεπορτίσει» – χωρίς 
να εννοούν ότι ανακάλυψαν κάτι ανήθικο 
εναντίον των δεκατεσσάρων, όχι, ήταν 
απλώς μια έκφραση της καθομιλουμένης 
που σήμαινε ότι οι κυρίες αυτές βρίσκο-
νταν εκτός οικίας – και ο τρόπος με τον 
οποίο την έλεγαν εξέφραζε τη ζωηρή τους 
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ικανοποίηση για το γεγονός. Λοιπόν, το 
ότι υποδύονταν πως ήθελαν να δουν τις 
δεκατέσσερις –και τις άλλες δύο με τις 
οποίες δεν είχαν φανεί τόσο τυχερές– 
ήταν ο πλέον συνήθης και ήπιος τρόπος 
του ψεύδεσθαι, ο οποίος περιγράφεται 
επαρκώς ως απόκλιση από την αλήθεια. 
Είναι δικαιολογήσιμος; Ασφαλώς. Είναι 
όμορφος, είναι ευγενής· επειδή στόχος 
των κυριών αυτών δεν ήταν να αποκο-
μίσουν κάποιο όφελος, αλλά να ευχαρι-
στήσουν και τις δεκαέξι γνωστές τους.  
Ο σκληρόκαρδος αληθοκάπηλος απλώς 
θα δήλωνε ή έστω θα ανέφερε το γεγο-
νός ότι στην πραγματικότητα δεν ήθελε 
να δει αυτούς τους ανθρώπους – με απο-
τέλεσμα και να φανεί αγενής, και να 
προκαλέσει μια εντελώς περιττή δυσα-
ρέσκεια. Και, επιπλέον, εκείνες οι κυρίες  
σ’ εκείνη τη μακρινή χώρα… δεν πειρά-
ζει όμως, ας το προσπεράσουμε. Όντως, 
γνώριζαν εκατοντάδες ευχάριστους τρό-




