
ΣΑΒΒΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ  
  
Σε  Οίίκο  ανοίίκειο  
  
  
Through  the  Looking-‐‑Glass  
  
Θα  σου  άάρεσε  να  ζεις  σε  έέναν  Καθρέέφτη-‐‑Σπίίτι,  Κίίττυ;1  ρωτάάει  η  Αλίίκη  το  µμικρόό  της  γατίί.  
ΈΈνα  Looking  Glass-‐‑House,  έένας  λαβύύρινθος  αντικατοπτρισµμώών,  όόπου  το  οικείίο  δεν  
εµμφανίίζεται  στο  πιστόό,  αν  και  αντεστραµμµμέένο,  είίδωλόό  του  αλλάά  µμεταµμορφώώνεται  σε  
κάάτι  εντελώώς  ανοίίκειο.  
   Οίίκος  του  ανοίίκειου  –  όόπως  αυτόός  στον  οποίίο  θα  αυτο-‐‑εγκλειστείί  ως  το  θάάνατόό  
του  ο  ζωγράάφος  Α.Κ.,  ο  ήήρωας  του  εικαστικούύ  µμυθιστορήήµματος  του  Γιώώργου  
Χατζηµμιχάάλη.  ΈΈνας  Καθρέέφτης-‐‑Σπίίτι  όόπου  ο  ζωγράάφος  Χατζηµμιχάάλης.  –  Tweedledum  
συναντάάει  και  ζωγραφίίζει  τον  ζωγράάφο  Α.Κ.  –  Tweedledee  που  ζωγραφίίζει,  µμε  τρόόπο  
διαφορετικόό  ήή  και  αντίίθετο,  πίίνακες  απόό  το  βίίο  και  την  πολιτείία  του  Χατζηµμιχάάλη.  
   Το  Σηµμείίωµμα  στην  αρχήή  της  έέκθεσης  Γιώώργος  Χατζηµμιχάάλης  -‐‑  Ο  ζωγράάφος  Α.Κ.  -‐‑  
ΈΈνα  µμυθιστόόρηµμα  δεν  αφήήνει  αµμφιβολίία  όότι  τα  έέργα  είίναι  φιλοτεχνηµμέένα  απόό  τον  
Χατζηµμιχάάλη.  Ο  ίίδιος  καλλιτέέχνης  σε  συνέέντευξήή  του  το  κάάνει  εντελώώς  σαφέές:  «Εγώώ  
ζωγραφίίζω  τα  έέργα  αλλάά  αυτάά  είίναι  δικάά  του  [του  Α.Κ.]...  Εγώώ  δεν  θα  ζωγράάφιζα  έέτσι».2  Ο  
Α.Κ.  δεν  είίναι  ο  Χατζηµμιχάάλης,  ήή  µμια  διάάφανη  persona  του,  όόσα  αυτοβιογραφικάά  στοιχείία  
και  έέργα  του  Χατζηµμιχάάλη  κι  αν  παρουσιάάζονται  σαν  δικάά  του.  Εάάν  ταυτιστείί  σαν  πιστήή  
αναπαράάσταση  ο  Α.Κ.  µμε  τον  Χατζηµμιχάάλη,  καταρρέέει  όόλη  η  εγκατάάσταση,  όόλος  ο  
Καθρέέφτης-‐‑Σπίίτι  θρυµμµματίίζεται.  
   Κατάά  το  µμύύθο  της  έέκθεσης,  ο  Α.Κ.  γεννήήθηκε  ακριβώώς  30  χρόόνια  πριν  απόό  τον  
Χατζηµμιχάάλη  και  στα  µμέέσα  της  δεκαετίίας  του  'ʹ70  αποφασίίζει  να  κλειστείί  στο  σπίίτι-‐‑
εργαστήήρι  του,  να  συνεχίίσει  εκείί  πυρετωδώώς  να  ζωγραφίίζει  µμέέχρι  το  θάάνατόό  του,  στη  
δεκαετίία  του  'ʹ80.  Ο  Α.Κ.  είίναι  άάλλος  αλλάά  όόχι  οποιοσδήήποτε  άάλλος,  είίναι  ο  ΆΆλλος  του  
Χατζηµμιχάάλη,  δαιµμόόνιον  ήή  φύύλακας  άάγγελος  ήή  το  Γκόόλεµμ  του,  το  οποίίο,  όόπως  και  το  
ζωντανόό  Γκόόλεµμ  απόό  άάργιλο  που  έέφτιαξε  ο  Ραµμπίί  Λεβ  στην  Πράάγα  του  16ου  αιώώνα,  έέχει  
τα  χαρακτηριστικάά  του  δηµμιουργούύ  του.  
   Η  αµμφιβολίία  επιµμέένει:  Μήήπως  ο  ΆΆλλος  είίναι  ο  ΊΊδιος;  
   «``Ξέέρω  τι  σκέέφτεστε'ʹ'ʹ,  είίπε  ο  Tweedledum:  ``αλλάά  δεν  είίναι  έέτσι,  µμε  κανέέναν  
τρόόπο'ʹ'ʹ.  
   ``Αντιθέέτως'ʹ'ʹ,  συνέέχισε  ο  Tweedledee,  ``εάάν  ήήταν  έέτσι,  µμπορείί  να  είίναι·∙  και  εάάν  έέτσι  
ήήταν,  θα  µμπορούύσε  να  είίναι:  Αλλάά  καθώώς  δεν  είίναι,  δεν  θα  είίναι.  Αυτόό  είίναι  Λογικήή'ʹ'ʹ».3  
   Καρναβαλικήή  µμετατροπήή  της  οικείίας  τυπικήής  Λογικήής  σε  ανοίίκεια  Λογικήή,  
Λογικήή  ονείίρου.  Μα  ποιος  ονειρεύύεται;  
   Στην  περίίπτωσήή  µμας,  προφανώώς,  ο  ζωγράάφος  Χατζηµμιχάάλης  –  Tweedledum.  ΉΉ,  
µμήήπως,  ονειρεύύεται  το  όόνειρόό  του,  ο  ζωγράάφος  Α.Κ.  –  Tweedledee,  µμέέσα  στο  όόνειρο  του  
Χατζηµμιχάάλη,  έέγκλειστος  στον  Καθρέέφτη-‐‑Σπίίτι;  
   «...ΉΉταν  µμέέρος  του  ονείίρου  µμου,  βεβαίίως  –  τόότε,  όόµμως,  κι  εγώώ  ήήµμουν  επίίσης  µμέέρος  
του  ονείίρου  του!  ΉΉ τ α ν   ο  Κόόκκινος  Βασιλιάάς,  Κίίττυ;»4  
  

                                                
1 Lewis  Carroll,  Through  the  Looking-‐‑Glass  and  What  Alice  Found  There,  στο  Alice  in  Wonderland  
and  Through  the  Looking-‐‑Glass,  Wordsworth  Classics,  σ.  9. 
2 Συνέέντευξη  στην  ΆΆρτεµμη  Καρδουλάάκη  στα  Νέέα  της  Τέέχνης,  Νο  199,  Αύύγουστος-‐‑
Σεπτέέµμβριος  2011,  σ.  3. 
3 Lewis  Carroll,  όό.π.,  σ.  63. 
4 ΌΌ.π.,  σσ.  201-‐‑202. 



ΈΈνα  ντοστογιεφσκικόό  µμυθιστόόρηµμα  
  
Στον  τίίτλο  της  έέκθεσήής  του,  ο  Χατζηµμιχάάλης,  αµμέέσως  µμετάά  την  καλλιτεχνικήή  ιδιόότητα  
και  το  όόνοµμα  του  ήήρωα,  προσθέέτει  και  τη  διευκρίίνιση-‐‑κλειδίί:  έένα  µμυθιστόόρηµμα.  
   ΈΈνα  µμυθιστόόρηµμα,  «γραµμµμέένο»,  βέέβαια,  µμόόνο  µμε  εξωλεκτικάά,  καθαυτόό  εικαστικάά  
µμέέσα,  µμυθιστόόρηµμα  πάάντως  και  µμάάλιστα,  θα  έέλεγε  κανείίς,  ντοστογιεφσκικούύ  χαρακτήήρα.  
Κι  αυτόό  όόχι  µμόόνο  γιατίί  ο  αυτοεγκλεισµμέένος  Α.Κ.  θυµμίίζει  τον  άάνθρωπο  του  
ντοστογιεφσκικούύ  Υπογείίου,  ούύτε  επειδήή  το  υπαρξιακόό  δράάµμα  του  ζωγράάφου  Α.Κ.  
σηµμαδεύύεται  απόό  εικόόνες  τροµμερήής  έέντασης  στα  βάάθη  της  ψυχήής,  µμέέχρι  σηµμείίου  
σπαραγµμούύ  (µμε  αποκορύύφωµμα  το  φιλµμ  µμέέσα  στο  Λαβύύρινθο-‐‑Σπίίτι,  το  έέσχατο  
δηµμιούύργηµμα  που  φτιάάχνει  πριν  πεθάάνει  σαν  σύύνοψη  όόλου  του  βίίου  και  του  έέργου  του)  
θυµμίίζοντας  σκηνέές  και  ήήρωες  απόό  τον  Σωσίία,  τον  ΈΈφηβο,  τον  Ηλίίθιο  ήή  και  τους  Αδελφούύς  
Καραµμάάζωφ.  Το  κυριόότερο  είίναι  το  γεγονόός  όότι  όόλη  η  εγκατάάσταση  του  Χατζηµμιχάάλη  Ο  
ζωγράάφος  Α.Κ.  -‐‑  ΈΈνα  µμυθιστόόρηµμα  δοµμείίται  πάάνω  στις  κατευθυντήήριες  γραµμµμέές  της  
Ποιητικήής  του  Ντοστογιέέφσκι  που  έέφερε  στο  φως  ο  Μιχαήήλ  Μπαχτίίν.5  
   Δεν  πρόόκειται  για  το  µμονόόλογο  ήή  µμια  εξοµμολόόγηση  µμιας  µμοναχικήής  συνείίδησης,  
του  Α.Κ.,  σαν  προσωπείίου  ήή  όόχι  του  Χατζηµμιχάάλη.  Αντίίθετα,  στο  κέέντρο  βρίίσκεται  η  
διαλογικήή  σχέέση  του  Εαυτούύ  και  του  ΆΆλλου,  µμε  τέέτοιο  τρόόπο  ώώστε  το  µμυθιστόόρηµμα  να  
γίίνεται  πολυφωνικόό.  Συχνάά,  π.χ.,  ακούύγεται  µμέέσα  στην  εκκωφαντικήή  της  σιωπήή  η  φωνήή  
τούύ  Πατέέρα  ήή  φτάάνουν  ευδιάάκριτοι  ψίίθυροι  γυναικείίων  φωνώών.  
   Στο  κείίµμενόό  του  Προς  µμια  επανεπεξεργασίία  του  βιβλίίου  για  τον  Ντοστογιέέφσκι,  ο  
Μπαχτίίν  κάάνει  τις  εξήής  καίίριες  παρατηρήήσεις,  κρίίσιµμες  και  για  την  ανάάγνωση  του  
εικαστικούύ  µμυθιστορήήµματος  του  Χατζηµμιχάάλη:  
  

...  δεν  µμπορώώ  να  γίίνω  ο  εαυτόός  µμου  χωρίίς  τον  άάλλο,  πρέέπει  να  βρω  τον  εαυτόό  µμου  στον  
άάλλο  µμε  το  να  βρω  τον  άάλλο  στον  εαυτόό  µμου.  [...]  Ο  καπιταλισµμόός  δηµμιούύργησε  τις  
συνθήήκες  για  έέναν  ιδιαίίτερο  τύύπο  τήής  αναπόόφευκτα  µμοναχικήής  συνείίδησης.  Ο  
Ντοστογιέέφσκι  εκθέέτει  όόλη  την  ψευτιάά  αυτήής  της  συνείίδησης,  καθώώς  κινείίται  στον  
φαύύλο  κύύκλο  της.6  

     
Κι  ακόόµμα:  
  
ΈΈχω  συνείίδηση  του  εαυτούύ  µμου  και  γίίνοµμαι  ο  εαυτόός  µμου,  µμόόνον  όόταν  αποκαλύύπτω  τον  
εαυτόό  µμου  στον  άάλλο,  µμέέσω  του  άάλλου  και  µμε  τη  βοήήθεια  ενόός  άάλλου.  [...]ΈΈνα  πρόόσωπο  δεν  
έέχει  εσωτερικήή  εδαφικήή  κυριόότητα,  βρίίσκεται  εξ  ολοκλήήρου  και  πάάντα  στο  σύύνορο  [Σηµμ.  µμε  
τον  άάλλο]  κοιτάάζοντας  µμέέσα  του,  κοιτάάζει  σταµμ άά τ ι α    τ ο υ    άά λ λ ο υ   ήή  µμ ε    τ α    µμ άά τ ι α   
τ ο υ    άά λ λ ο υ .7  
   Είίναι  εκείί,  στο  σύύνορο  µμεταξύύ  του  Χατζηµμιχάάλη  και  του  Α.Κ.,  µμέέσα  απόό  τα  µμάάτια  
του  άάλλου  αλλάά  και  µμπροστάά  στα  µμάάτια  των  άάλλων,  όόσων  βλέέπουν  την  έέκθεση,  στο  
κατώώφλι  αυτόό  µμιας  µμισάάνοιχτης  πόόρτας  που  στοιχειώώνει  το  έέργο  αυτόό  του  Χατζηµμιχάάλη,  
βρίίσκεται  το  άάνοιγµμα,  για  το  οποίίο  µμιλούύσε  ο  Kierkegaard  στην  Ασθέένεια  προς  θάάνατον  ήή  
Πραγµματείία  περίί  απελπισίίας8,  κι  απ'ʹ  όόπου  ο  Εαυτόός  θα  συναντήήσει  τη  δύύναµμη  εκείίνη  που  
τον  θέέτει  ως  Εαυτόό.  
  
Προς  τον  εγκλεισµμόό  

                                                
5 Βλ.  Μιχαήήλ  Μπαχτίίν,  Ζητήήµματα  της  ποιητικήής  του  Ντοστογιέέφσκι,  Πόόλις,  2000. 
6 Μ.  Μπαχτίίν,  Προς  µμια  επανεπεξεργασίία  του  βιβλίίου  για  τον  Ντοστογιέέφσκι,  Νέέα  Εστίία,  
τεύύχος  1796,  Ιανουάάριος  2007,  σ.  27. 
7 ΌΌ.π.,  σ.  26  (υπογράάµμµμιση  στο  πρωτόότυπο). 
8 Soeren  Kierkegaard,  Traité  du  désespoir,  idées  nrf  1963,  σ.  248. 



  
Μια  εικαστικήή  Πραγµματείία  περίί  απελπισίίας  φαίίνεται  να  αναπτύύσσεται  απόό  τον  
Χατζηµμιχάάλη  µμέέσα  απόό  την  πορείία  του  Α.Κ.  στη  ζωήή  και  στην  Τέέχνη,  παρακολουθώώντας  
τον  να  προχωράάει,  βήήµμα  το  βήήµμα,  σε  µμιαν  εις  ΆΆδου  Κάάθοδο,  µμέέχρι  την  τελεσίίδικη  
απόόφαση  του  εγκλεισµμούύ  στο  σπίίτι-‐‑ατελιέέ,  σε  Οίίκο  ανοίίκειο,  ως  το  θάάνατο.  
   Κάάθε  βήήµμα  κι  έένα  κεφάάλαιο  στο  Μυθιστόόρηµμα  του  Χατζηµμιχάάλη.  
   Στο  Κεφάάλαιο  Πρώώτο  κυριαρχούύν  πορτρέέτα  του  ζωγράάφου,  σηµμαδεµμέένα  απόό  τη  
µμελαγχολίία  του  Κρόόνου,  καθώώς  και  οι  τρεις  έέννοιες  που  σύύµμφωνα  µμε  τον  ίίδιο  τον  
Χατζηµμιχάάλη9  είίναι  άάξονες  της  δουλειάάς  του:  η  µμνήήµμη,  η  απώώλεια,  ο  θάάνατος.  
   Η  αυτοπροσωπογραφίία  του  καλλιτέέχνη  ως  νέέου  συνοδεύύεται  απόό  έένα  απόό  τα  
πρώώτα  έέργα  του  Χατζηµμιχάάλη,  Κηδείία  (1969),  που  ο  15χρονος  ζωγράάφος  ζωγράάφισε  έέναν  
χρόόνο  µμετάά  το  θάάνατο  του  πατέέρα  του  –  κι  ακόόµμα  απόό  το  τοπίίο  που  ανακαλείί  έέντονα  στη  
µμνήήµμη  το  Τρίίστρατο  (1994),  τον  µμοιραίίο  τόόπο  όόπου  ο  Οιδίίποδας  συνάάντησε  και  σκόότωσε  
εν  τριπλαίίς  αµμαξιτοίίς  τον  πατέέρα  Λάάιο,  µμέέρος  αναπόόσπαστο  της  µμεγάάλης  δηµμιουργίίας  
του  Χατζηµμιχάάλη  Σχιστήή  Οδόός  (1990-‐‑95/97).  Τα  ανεξίίτηλα  αυτάά  τραύύµματα  δεν  µμέένουν  
στην  ατοµμικήή  µμνήήµμη  αλλάά  συνδέέονται  µμε  το  Οικουµμενικόό,  µμε  ιστορικέές  µμνήήµμες  και  
τραύύµματα  της  Κατοχήής  και  του  ελληνικούύ  Εµμφύύλιου,  µμε  εξπρεσιονιστικέές  εικόόνες  της  
αστικήής  παρακµμήής  σαν  µμάάσκες  σε  ύύφος  του  Ensor  και  πρόόσωπα  στο  ύύφος  του  Soutine.  
   Στο  Κεφάάλαιο  Δεύύτερο  κάάνουν  επιβλητικήή  και  σαγηνευτικήή  την  παρουσίία  τους  οι  
Γυναίίκες  και  ο  ΈΈρωτας.  ΈΈνα  επίίµμονο  αίίτηµμα  Ζωήής  που  παραµμέένει  ακατάάβλητο,  αν  και  
δεν  µμπορείί  να  ξορκίίσει  τη  σωµματικήή  και  ψυχικήή  βάάσανο,  την  ιστορικήή  µματαίίωση,  τη  
µμελαγχολίία,  το  θάάνατο  που  επανέέρχονται  αµμέέσως  µμετάά,  στο  Κεφάάλαιο  3:  η  µμορφήή  µμε  το  
ξυρισµμέένο  κεφάάλι·∙  το  ίίδιο  πρόόσωπο  σε  τρεις  όόψεις  κάάποιου  που  σφαδάάζει  και  κραυγάάζει·∙  
έένα  άάδειο  παραλληλεπίίπεδο  που  θυµμίίζει  τις  Ταφέές  του  Χατζηµμιχάάλη  ήή  και  το  
εµμπνευσµμέένο  απόό  τον  ΆΆρη  Αλεξάάνδρου  Κιβώώτιο  (1996-‐‑2000),  άάδειο  κι  αυτόό  αλλάά  χωρίίς  πια  
το  έέντονο  κόόκκινο  χρώώµμα  που  λάάµμπει  στο  φως  ενόός  γλόόµμπου,  όόπως  παλιάά·∙  η  κόόκκινη  
κηλίίδα  αίίµματος  που  δίίνει  το  νήήµμα  και  το  στίίγµμα  όόλου  του  έέργου·∙  το  πανίί,  µματωµμέένο  ήή  
όόχι,  τσαλακωµμέένο  ήή  όόχι,  επίίδεσµμος,  κάάλυµμµμα,  Σεντόόνι  της  ερωτικήής  κλίίνης,  ήή  Σάάβανο  
του  θανάάτου  ήή  Σινδόόνη  µμε  το  ανεξίίτηλο  αποτύύπωµμα  του  θανάάτου  του  Θεούύ·∙  η  πανταχούύ  
παρούύσα  µμισάάνοιχτη  πόόρτα.  
   Στο  Κεφάάλαιο  Τέέταρτο  η  πορείία  προς  τον  αυτοεγκλεισµμόό  του  καλλιτέέχνη  γίίνεται  
αµμετάάκλητη.  
   Στο  πρώώτο  υποκεφάάλαιο,  η  προσοχήή  ήήδη  επικεντρώώνεται  σε  κλειστούύς  χώώρους  
και  στις  λεπτοµμέέρειέές  τους  ήή  σε  δωµμάάτια  µμε  πίίνακες  µμέέσα  σε  πίίνακες  –  όόπως  είίναι  το  
πορτρέέτο  της  µμορφήής  µμε  το  ξυρισµμέένο  κεφάάλι  και  τα  κλειστάά  µμάάτια  ήή  το  τοπίίο  µμε  δέέντρα  
και  θάάλασσα,  θέέα  της  Αίίγινας.  ΈΈνα  mise  en  abyme,  κυριολεκτικάά.  Ζωγραφικήή  της  
ζωγραφικήής.  Απόό  την  άάλλη  µμια  ανθρώώπινη  φιγούύρα,  έένα  ανδρικόό  πόόδι  που  παραπέέµμπει  
στις  αγωνίίες  του  Caravaggio,  έένα  κεφάάλι,  σε  έένα  άάνοιγµμα,  µμε  πρόόσωπο  να  συσπάάται  απόό  
εναγώώνια  έέκφραση  δεν  αφήήνουν  περιθώώρια:  ο  δρόόµμος  του  Α.Κ.  προς  τον  αυτοεγκλεισµμόό  
έέγινε  µμονόόδροµμος.  
   Η  µμετάάβαση  στον  εγκλεισµμόό  συντελείίται  στο  δεύύτερο  υποκεφάάλαιο  –  κι  είίναι  
τοµμήή,  µμετάάβασις  εις  άάλλον  είίδος,  ακόόµμα  κι  όόσον  αφοράά  τα  εικαστικάά  µμέέσα:  γίίνεται  µμέέσα  
απόό  µμαυρόόασπρες  φωτογραφίίες  ίίσων  διαστάάσεων.  
   ΈΈνα  Notebook  στην  αρχήή,  συσκευασµμέένοι  πίίνακες  στο  τέέλος  κι  ανάάµμεσάά  τους  
φωτογραφίίες  απόό  χαρτιάά,  σχέέδια,  χαρτόόνια  απόό  το  ατελιέέ,  έένα  παιχνίίδι  σκόότους,  φωτόός,  
σκιώών,  ανάάµμεσα  στο  σκοτεινόό  δωµμάάτιο  και  στο  φως,  σε  έένα  φωτισµμέένο  δάάπεδο  και  στις  
σκιέές,  στον  φωτισµμέένο  τοίίχο  και  στη  µμισάάνοιχτη  πόόρτα.  Βρισκόόµμαστε  κυριολεκτικάά  
µμπροστάά  σε  κατώώφλι.  

                                                
9 Βλ.  Τα  Νέέα  της  Τέέχνης,  όό.π.,  σ.  4. 



   «Στον  Ντοστογιέέφσκι»,  έέγραφε  ο  Μπαχτίίν  «έένα  πρόόσωπο  απεικονίίζεται  στο  
κατώώφλι,  ήή  µμε  άάλλα  λόόγια  σε  µμια  στιγµμήή  κρίίσης».10  Το  πρόόσωπο  σε  αυτήή  την  ενόότητα  είίναι  
άάφαντο.  Τα  µμοναδικάά  ανθρώώπινα  ίίχνη  στις  φωτογραφίίες  της  µμετάάβασης  είίναι  δύύο:  
Πρώώτο,  κοντάά  στην  αρχήή,  µμέέσα  σε  έένα  σηµμειωµματάάριο  η  φωτογραφίία  ενόός  νεαρούύ  και  
δεύύτερο,  κοντάά  στο  τέέλος,  µμια  ανθρώώπινη  κούύκλα.  Κανέένας  άάλλος  άάνθρωπος  ήή  χνάάρι  
ανθρώώπου.  
   Πούύ,  άάραγε,  να  αποσύύρθηκε  ο  Red  King,  ο  Κόόκκινος  Βασιλιάάς  της  Αλίίκης;  Στον  
ανοίίκειο  Οίίκο  του,  στους  πιο  εσωτερικούύς  χώώρους  του  λαβύύρινθου  µμέέσα  στον  Καθρέέφτη-‐‑
Σπίίτι,  στο  Looking  Glass-‐‑House.  
  
Ο  εγκλεισµμόός  
  
Κάάνοντας  το  µμεγάάλο  άάλµμα,  κλεισµμέένος  στο  ατελιέέ  µμέέχρι  τη  στιγµμήή  του  θανάάτου,  ο  
ζωγράάφος  Α.Κ.  ζωγραφίίζει  µμανιωδώώς,  ακαταπαύύστως,  λεπτοµμέέρειες  του  κλειστούύ  χώώρου  
του:  λεπτοµμέέρειες  απόό  τοίίχους,  σωλήήνες,  πόόρτες,  κλειδαριέές,  µμωσαϊκάά  δαπέέδου,  
νιπτήήρες,  γλόόµμπους,  πρίίζες,  καλοριφέέρ  κι  άάλλα  τέέτοια  οικείία  της  καθηµμερινόότητας.  
Ανάάµμεσάά  τους  υπάάρχουν  κι  αντικείίµμενα  φορτισµμέένα  µμε  µμνήήµμες  –  µμια  παιδικήή  
πολύύχρωµμη  µμπίίλια,  έένα  µμελανοδοχείίο,  έένα  µμικρόό  αντικείίµμενο  δώώρο  απόό  άάλλον  
καλλιτέέχνη,  έένα  κουτίί  µμε  µμια  λαϊκήή  ζωγραφιάά,  ακόόµμα  κι  έένα  πόόµμολο  µμε  τη  σηµμαδιακήή  
κόόκκινη  κηλίίδα.  Στην  έέκθεση  του  Χατζηµμιχάάλη,  η  µμεγάάλη  πλειονόότητα  των  έέργων,  170  
πίίνακες  συν  τη  µμακέέτα  του  Σπιτιούύ  και  το  φιλµμ  που  γυρίίζει  εκείί  ο  Α.Κ.  πριν  πεθάάνει,  
ανήήκουν  σ'ʹ  αυτόό  το  Κεφάάλαιο  Πέέµμπτο  και  ΈΈσχατο  του  Μυθιστορήήµματος.  Αυτήή  η  εµμµμονήή  
στην  ακατάάπαυτη  ζωγραφικήή  απεικόόνιση  λεπτοµμερειώών  του  χώώρου  του  ατελιέέ  στρέέφει  το  
µμυαλόό  σε  καταστάάσεις  ιδεοψυχαναγκασµμούύ  –µμέέσα  απόό  τις  οποίίες,  όόπως  διδάάσκει  η  
ψυχανάάλυση,  εκδηλώώνεται  η  ενόόρµμηση  του  θανάάτου–  ήή  και  σε  ψυχωτικήή  καθήήλωση.  
   Είίναι  ο  Α.Κ.  ψυχωτικόός,  τρελόός;  
   Η  Αλίίκη  δυσανασχετείί  όόταν  τις  δίίνει  τέέτοιες  εξηγήήσεις  ο  αξιολάάτρευτος  
χαµμογελαστόός  Γάάτος  του  Cheshire:  
  

«Δεν  θέέλω  όόµμως  να  πάάω  ανάάµμεσα  σε  τρελούύς»  παρατήήρησε  η  Αλίίκη.  
«Ω,  δεν  µμπορείίς  να  το  αποφύύγεις  αυτόό»  είίπε  ο  Γάάτος:  «ΌΌλοι  τρελοίί  είίµμαστε  

εδώώ.  Εγώώ  είίµμαι  τρελόός.  Κι  εσύύ  είίσαι  τρελήή».  
«Πώώς  ξέέρεις  όότι  είίµμαι  τρελήή;»  είίπε  η  Αλίίκη.  
«Πρέέπει  να  είίσαι»,  είίπε  ο  Γάάτος,  «αλλιώώς  δεν  θα  είίχες  έέρθει  εδώώ».  

Η  Αλίίκη  θεώώρησε  όότι  αυτόό  καθόόλου  δεν  το  αποδείίκνυε.11  
  
   Καθόόλου  δεν  αποδεικνύύουν  την  ψύύχωση  του  Α.Κ.  οι  ζωγραφικέές  του  εµμµμονέές  στις  
λεπτοµμέέρειες  του  οικείίου  χώώρου  στον  οποίίο  κλείίστηκε  µμε  τη  θέέλησήή  του.  Αν  προσέέξουµμε,  
εντύύπωση  κάάνει  το  γεγονόός  όότι  οι  πίίνακες  του  εγκλεισµμούύ  έέχουν  έένα  φως,  µμια  λάάµμψη  θα  
έέλεγες,  που  λείίπει  συχνάά  απόό  τις  ζοφερέές,  γεµμάάτες  αγωνίία  εικόόνες  της  περιόόδου  πριν  
απόό  τον  εγκλεισµμόό.  Η  τρέέλα,  ως  γνωστόόν,  είίναι  απουσίία  έέργου,  όόπως  έέγραφε  ο  Foucault,  
ενώώ  εδώώ  έέχουµμε  µμια  πληµμµμύύρα  έέργων  ζωγραφικήής.  Δεν  έέχουµμε  έέναν  αφανισµμόό  αλλάά  µμια  
celebration  of  painting,  µμια  δοξαστικήή  γιορτήή  της  Ζωγραφικήής  ως  Ζωγραφικήής.  
   Η  παρουσίία  πάάλι  σκόόρπιων  αντικειµμέένων,  φορτισµμέένων  µμε  προσωπικέές  
αναµμνήήσεις,  διατηρούύν  µμια  προσωπικήή  ζεστασιάά  που  κάάθε  άάλλο  παράά  αποδεικνύύουν  τον  
κατακερµματισµμόό  του  Εαυτούύ.  
   Μα  η  εµμµμονήή  στην  απεικόόνιση  των  ίίδιων  και  ίίδιων,  τόόσο  οικείίων  σε  µμας,  
λεπτοµμερειώών  του  εσωτερικούύ  χώώρου  ενόός  σπιτιούύ;  

                                                
10 Μπαχτίίν,  όό.π.,  σ.  35. 
11 Lewis  Carroll,  όό.π.,  σ.  82. 



   Ο  William  James  παρατηρούύσε,  στο  Some  Problems  of  Philosophy,  όότι  αν  κλειστείί  
κάάποιος  σε  έέναν  µμικρόό  θάάλαµμο,  σε  µμια  ντουλάάπα  κλπ.  «αρχίίζει  να  σκέέφτεται  όότι  είίναι  
εκείί,  όότι  έέχει  παράάξενο  σωµματικόό  σχήήµμα  (έένα  πράάγµμα  που  κάάνει  τα  παιδιάά  να  ουρλιάάζουν,  
όόπως  λέέει  ο  Stevenson),  όότι  έέχουν  αυτόός  κι  όόλα  γύύρω  του  φανταστικάά  χαρακτηριστικάά,  όότι  
κάάτι  το  θαυµμάάσιο  αρπάάζει  τόόσο  τις  λεπτοµμέέρειες  όόσο  και  το  γενικόό  γεγονόός  τούύ  Είίναι  και  
βλέέπει  όό,τι  η  οικειόότητα  µμοναχάά  συσκοτίίζει,  όόχι  µμόόνον  όότι  ο τ ι δ ήή π ο τ ε µμπορείί  να  είίναι  
αλλάά  όότι  τούύτο  εδώώ  το  πράάγµμα  θα  µμπορούύσε  να  είίναι  και  είίναι  µμυστηριώώδες!»  
   Ο  Τζέέηµμς  βλέέπει  µμεν  όότι  η  φιλοσοφίία  δίίνει  προσοχήή  σ'ʹ  αυτόό  το  φαινόόµμενο  αλλάά  ο  
πραγµματισµμόός  του  τον  εµμποδίίζει  να  δώώσει  λογικήή  εξήήγηση  «γιατίί  απόό  το  τίίποτα  στο  Είίναι  
δεν  υπάάρχει  λογικήή  γέέφυρα».  Στις  µμέέρες  µμας,  ο  Alain  Badiou,  στο  Logiques  des  Mondes,  
αναζητάάει  µμια  τέέτοια  λογικήή  γέέφυρα,  το  νόόµμο  του  φαίίνεσθαι  (la  loi  de  l'ʹapparaître)  που  
επιτρέέπει  στο  µμη  παρατηρήήσιµμο  µμη  υπάάρχον  (inexistant)  να  προβάάλλεται  στην  ύύπαρξη,  
να  γίίνεται  «το  µμη  εµμφανιζόόµμενο  που  λάάµμπει  µμέέσα  στο  φαίίνεσθαι».12  
   Οι  πίίνακες  της  περιόόδου  του  εγκλεισµμούύ  του  ζωγράάφου  Α.Κ.  κατορθώώνουν  κι  
επαναλαµμβάάνουν,  µμε  εντεινόόµμενη  απόόλαυση  θα  έέλεγες,  το  κατόόρθωµμα  να  
µμεταµμορφώώνουν,  µμε  τα  µμέέσα  της  ζωγραφικήής,  το  πιο  οικείίο  σε  ανοίίκειο,  σε  όό,τι  ο  Freud  
ονόόµμαζε  Unheimlich.  
   Ο  Φρόόυντ  έέκανε  τη  διάάκριση  ανάάµμεσα  στο  Ανοίίκειο  στη  ζωήή,  το  «παραξέένισµμα»  
που  συνοδεύύει  την  επιστροφήή  του  οικείίου  απωθηµμέένου  σαν  ανοίίκειου  και  στο  Ανοίίκειο  
στην  Τέέχνη  [που  δεν  περιορίίζεται  στην  επιστροφήή  της  απωθηµμέένης  επιθυµμίίας  αλλάά  και  
φέέρνει  στο  φως  τις  κρυµμµμέένες  δυνατόότητες,  το  εν  δυνάάµμει  του  αντικειµμέένου.13  Τέέτοιο  είίναι  
και  το  Ανοίίκειο,  για  την  ακρίίβεια,  η  µμεταµμόόρφωση  του  οικείίου  σε  ανοίίκειο  στους  πίίνακες  
του  εγκλεισµμούύ  του  Α.Κ..  
   Ο  Α.Κ.  κατοικείί  πλέέον  σε  Οίίκο  ανοίίκειο,  στον  Οίίκο  του  Ανοίίκειου.  
   Αυτήή  η  µμεταµμόόρφωση  δεν  λύύνει  βέέβαια  και  την  κρίίση,  το  αδιέέξοδο  που  οδήήγησε  
τον  Α.Κ.  στον  εγκλεισµμόό.  Οι  δύύο  τελευταίίοι  πίίνακες  στη  σειράά  της  περιόόδου  του  
εγκλεισµμούύ  το  φέέρνουν  στο  φως:  Βλέέπουµμε  µμια  ανθρωπόόµμορφη  σκιάά  να  αφήήνει  τη  σκιάά  
της  στον  τοίίχο,  σαν  το  πινδαρικόό  σκιάάς  όόναρ  άάνθρωπος,  καθώώς  και  την  επανερχόόµμενη  
πολυσήήµμαντη  εικόόνα  του  τσαλακωµμέένου  πανιούύ  ήή  σεντονιούύ  ήή  σάάβανου.  
  
Επανάάληψη  και  ΈΈξοδος  
  
Να  κατοικείίς  σε  Οίίκο  ανοίίκειο  δεν  διαφέέρει  και  πολύύ  απόό  το  να  ζεις  σε  µμια  κατοικίία  σαν  
εκείίνη  του  δυστυχισµμέένου  Ιώώβ  που  ανέέκραζε  εβραϊστίί:  Σεόόλ  µμπετίί...  
  

ΆΆδης  µμου  ο  οίίκος,  εν  δε  γνόόφω  έέστρωταίί  µμου  η  στρωµμνήή14  
ΆΆδης  είίναι  ο  οίίκος  µμου  και  στρώώθηκε  το  στρώώµμα  µμου  στο  ζόόφο  

     
Ο  Α.Κ.  αναζητάάει  µμια  γραµμµμήή  διαφυγήής  πριν  πεθάάνει  µμε  µμια  δεύύτερη  µμετάάβασιν  εις  
άάλλον  είίδος:  κατασκευάάζοντας  µμια  µμακέέτα,  έένα  αντίίγραφο  του  λαβύύρινθου  µμέέσα  στο  
οποίίο  ζει  και  γυρίίζοντας  έένα  φιλµμ  που  ουσιαστικάά  συνοψίίζει  τη  ζωήή  και  το  έέργο  του  και  
στους  δύύο  κόόσµμους,  τον  κόόσµμο  πριν  απόό  τον  εγκλεισµμόό  και  τον  κόόσµμο  του  εγκλεισµμούύ.  Η  
δεύύτερη  αυτήή  µμετάάβαση,  όόπως  και  η  προηγούύµμενη  που  οδήήγησε  στον  εγκλεισµμόό,  δεν  
είίναι  µμια  οµμαλήή  διολίίσθηση  αλλούύ,  µμια  βαθµμιαίία  µμετακίίνηση  απόό  έένα  σηµμείίο  σε  έένα  
άάλλο  ήή  συµμφιλιωτικήή  διαµμεσολάάβηση  à  la  Hegel.  Είίναι  ρήήξη,  τοµμήή.  Η  δεύύτερη  τοµμήή  είίναι  η  

                                                
12 Alain  Badiou,  Logiques  des  Mondes,  Seuil,  2006,  σ.  490. 
13 Βλ.  σχετικάά  και  Σ.  Μιχαήήλ,  «Η  ανοίίκεια  αρχιτεκτονικήή  του  ονείίρου  -‐‑-‐‑  Σκέέψεις  πάάνω  
στον  κινηµματογράάφο  της  Αντουανέέττας  Αγγελίίδη»,  Τα  Νέέα  της  Τέέχνης,  Νο  185,  Μάάρτιος  
2010,  σσ.  15-‐‑17. 
14 Ιώώβ  17:13. 



Cäsur  όόπως  ονόόµμαζε  αυτήή  τη  ρήήξη,  στροφήή  και  αναστροφήή  ο  Hölderlin  στις  Επισηµμάάνσεις  
του  στον  Οιδίίποδα  και  στην  Αντιγόόνη  του  Σοφοκλήή,  µμια  γνήήσια  διαλεκτικήή  άάρνηση  της  
άάρνησης.  
   Αποκαλύύπτεται  τώώρα  η  ενόότητα  µμέέσα  στη  διαφοράά  των  κόόσµμων  πριν  και  µμετάά  
τον  εγκλεισµμόό.  Απόό  τη  µμια,  τα  πάάντα  εκτυλίίσσονται  µμέέσα  στον  κλειστοφοβικόό  
λαβύύρινθο  του  δεύύτερου  κόόσµμου.  Απόό  την  άάλλη,  επανέέρχονται  οι  Μορφέές  που  
στοιχειώώνουν  τον  πρώώτο  κόόσµμο  πριν  απόό  τον  εγκλεισµμόό:  το  παιδάάκι  που  γελάάει  –εικόόνα  
µμε  την  οποίία  έέκανε  την  πρώώτη  εµμφάάνισήή  του  ο  Α.Κ.  στο  βίίντεο  διάάρκειας  58´´  Μια  στιγµμήή  
στο  µμυαλόό  του  κυρίίου  Α.Κ.  µμέέρος  της  εγκατάάστασης  του  Χατζηµμιχάάλη  στην  Μπιενάάλε  της  
Βενετίίας  το  2005  Νοσοκοµμείίο  (2004/2005)–,  ο  µμακρινόός,  απρόόσιτος  αλλάά  και  τόόσο  κοντινόός  
Πατέέρας,  η  Νεκρήή  κάάτω  απόό  το  σάάβανο,  οι  Εραστέές  κάάτω  απόό  το  σεντόόνι.  Στην  τελευταίία  
σκηνήή  του  φιλµμ  εµμφανίίζεται,  καλυµμµμέένος  κάάτω  απόό  σεντόόνι  ήή  σάάβανο,  ο  
πρωταγωνιστήής,  η  διαλογικήή  σχέέση:  Ο  Α.Κ.  κοιτάάζει  το  είίδωλόό  του  στον  καθρέέφτη  µμέέχρι  
την  τελικήή  κατάάρρευση.  Για  την  ακρίίβεια  η  σχέέση  είίναι  τριπλήή,  ανάάµμεσα  στον  αόόρατο  
Χατζηµμιχάάλη,  τον  Εαυτόό,  τον  ΆΆλλο  του  και  στον  άάλλο  του  ΆΆλλου  µμέέσα  στον  καθρέέφτη.  
   Μέέσα  απόό  την  ενόότητα  των  δύύο  αντίίθετων  κόόσµμων  και  την  τριπλήή  σχέέση  στο  
τέέλος  τους,  ο  Χατζηµμιχάάλης  επιχειρείί  µμια  Επανάάληψη  του  όόλου  βίίου  και  έέργου,  µμια  
Επανάάληψη,  µμε  την  έέννοια  της  Gjentagelse  του  Κίίρκεγκωρ  (µμια  Reprise,  όόχι  µμια  Répétition)  
δηλαδήή  όόχι  µμια  επιστροφήή  του  ΊΊδιου  αλλάά  του  ΊΊδιου  ως  ΆΆλλου,  του  Εαυτούύ  και  της  ίίδιας  
της  ζωήής  µμεταµμορφωµμέένων.  
   Υπάάρχει  έένα  ζωτικόό,  κρίίσιµμης  σηµμασίίας  στοιχείίο  στο  φιλµμ:  Σε  αντίίθεση  µμε  τους  
σιωπηλούύς  κόόσµμους  των  πινάάκων  ζωγραφικήής  και  των  φωτογραφιώών,  υπάάρχει  ηχητικήή  
µμπάάντα.  Κι  είίναι  αυτήή  η  ηχητικήή  διάάσταση  που  δίίνει  την  πραγµματικήή  γραµμµμήή  διαφυγήής.  
   Σε  έένα  σηµμείίο,  ακούύγεται  ο  ήήχος  µμιας  θύύελλας,  µμιας  καταιγίίδας  που  κουνώώντας  
άάγρια  το  γλόόµμπο,  το  µμοναδικόό  φως  του  κόόσµμου  του  εγκλεισµμούύ,  απειλώώντας  να  πνίίξει  τα  
πάάντα  στο  σκοτάάδι.  Ταυτόόχρονα,  όόµμως  αυτήή  η  απειλητικήή  παρουσίία  της  καταιγίίδας  είίναι  
κι  εκείίνη  που  δίίνει  και  τη  συνταρακτικήή  απόόδειξη  όότι  υπάάρχει  και  µμάάλιστα  πρωταρχικάά,  
κυρίίαρχα,  το  ΈΈξω,  πέέρα  απόό  το  κλειστοφοβικόό  σύύµμπαν  του  λαβυρίίνθου.  
   Με  τη  θύύελλα  συντελείίται  η  µμεταµμόόρφωση,  η  Επανάάληψη  του  ΊΊδιου  ως  ΆΆλλου  –  
και  η  ΈΈξοδος  απόό  το  λαβύύρινθο.  
   Ο  Κίίρκεγκωρ,  στη  δικήή  του  Επανάάληψη,  παραπέέµμπει  στη  βιβλικήή  ιστορίία  του  Ιώώβ.  
Εκείί,  όόλες  οι  κραυγέές  οργήής  του  Ιώώβ  και  οι  ρητορείίες  των  φίίλων  του  υπέέρ  της  θεοδικίίας  
διακόόπτονται  απόό  τον  κεραυνόό  και  τη  θύύελλα  της  θεϊκήής  παρέέµμβασης.  
  

Είίπεν  ο  Κύύριος  τω  Ιώώβ  διάά  λαίίλαπος  και  νεφώών15  
  
   Και  ο  Κίίρκεγκωρ  σηµμειώώνει  
  

Ποιος  θα  µμπορούύσε  να  σκεφτείί  τούύτη  την  έέκβαση;  Κι  ωστόόσο  άάλλη  έέκβαση  είίναι  
αδιανόόητη,  ενώώ  ούύτε  αυτήή  είίναι  φυσικάά  νοητήή.  ΌΌταν  τα  πάάντα  έέχουν  ακινητοποιηθείί,  
όόταν  σταµματάά  η  σκέέψη,  όόταν  βουβαίίνεται  η  οµμιλίία,  όόταν  η  ερµμηνείία  απελπισµμέένα  
επιστρέέφει  πίίσω  άάπρακτη  –  τόότε  χρειάάζεται  πια  έένας  κεραυνόός.  

[...]  
Απόό  την  άάποψη  της  αµμεσόότητας  όόλα  είίναι  χαµμέένα.  Μόόνο  µμια  διέέξοδο  ξέέρουνε  οι  φίίλοι  
του,  ιδιαιτέέρως  ο  Βαλδάάδ,  όότι  λυγίίζοντας  κάάτω  απόό  την  τιµμωρίία,  θα  τολµμούύσε  να  
προσδοκήήσει  µμιαν  επανάάληψη  εις  πλεονασµμόόν.  Δεν  το  θέέλει  ο  Ιώώβ.  Με  τον  τρόόπο  αυτόό  
σφίίγγεται  κόόµμπος  και  η  περιπλοκήή,  που  δεν  γίίνεται  να  λυθείί  παράά  µμε  χτύύπηµμα  
κεραυνούύ  µμονάάχα.16  

                                                
15 Ιώώβ  38:1. 
16 Kierkegaard,  Η  Επανάάληψη,  µμετάάφραση  Σοφίίας  Σκοπετέέα,  Παπαζήήσης  1977,  σσ.  77-‐‑78. 



   Μετάά  την  καταιγίίδα,  στο  προθανάάτιο  φίίλµμ  του  Α.Κ.,  ακούύγεται  το  κελάάηδηµμα  
των  πουλιώών,  σαν  τη  φωνήήν  αύύρας  λεπτήής  που  άάκουσε  ο  προφήήτης  Ηλίίας  έέγκλειστος  
µμέέσα  στη  σπηλιάά  που  τον  προστάάτευε.  
   ΊΊσως  το  κελάάηδηµμα  αυτόό  να  λέέει  στη  γλώώσσα  των  πουλιώών  τα  λόόγια  του  
δαβιδικούύ  Ψαλµμούύ  
  

Οι  σπείίροντες  εν  δάάκρυσιν,  εν  αγαλλιάάσει  θεριούύσι17  
  
ΌΌποιος  σπέέρνει  µμέέσα  στα  δάάκρυα,  θα  θερίίσει  µμέέσα  στην  αγαλλίίαση  
  
   ΌΌπως  λέέει  ακόόµμα  κι  ο  ζοφερόός  Εκκλησιαστήής  
  

Καιρόός  του  σπείίρειν,  καιρόός  του  θερίίζειν18  
  
   Ο  θερισµμόός  της  αγαλλίίασης.  Μήήπως  η  ίίδια  η  Αγαλλίίαση,  µμέέσα  στον  Καθρέέφτη-‐‑
Σπίίτι  και  στη  Χώώρα  των  Θαυµμάάτων,  ονοµμάάζεται  Αλίίκη;  
  
Still  she  haunts  me,  phantomwise,  
Alice  moving  under  skies  
Never  seen  by  waking  eyes19  
  
Σαν  φάάντασµμα  ακόόµμα  µμε  στοιχειώώνει  
κινούύµμενη  η  Αλίίκη  στους  ουρανούύς  απόό  κάάτω  
αόόρατη  πάάντα  στα  µμάάτια  π'ʹ  αγρυπνούύν  
ΣΑΒΒΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ  
29-‐‑30  Σεπτεµμβρίίου  2011  
 

                                                
17 Ψαλµμόός  125:5. 
18 Εκκλησιαστήής  3:2. 
19 Lewis  Carroll,  όό.π.,  σ.  203. 


