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O Έρικ Άρθουρ Μπλαιρ (Eric Arthur Blair 

1903-1950), γνωστός περισσότερο  

με το συγγραφικό του ψευδώνυμο  

Τζορτζ Όργουελ, ήταν Βρετανός 

συγγραφέας, λογοτέχνης και 

δημοσιογράφος. Θεωρείται ένας  

από τους συγγραφείς του 20ού αιώνα  

με τη μεγαλύτερη επιρροή και ως ένας  

από τους πιο σημαντικούς χρονικογράφους 

της αγγλικής κουλτούρας της γενιάς 

του. Έγραψε κριτικές λογοτεχνίας, 

ποίηση, μυθιστορήματα και πολεμικές 

ανταποκρίσεις. Η αξεπέραστη πολιτική 

αλληγορία του Η φάρμα των ζώων (1945)  

τον έκανε παγκοσμίως γνωστό, ενώ  

η φήμη του έφτασε στο απόγειό της  

με το σκοτεινό, μελλοντολογικό  

1984  (1949). Πέθανε στο Λονδίνο το 1950.

Όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης 
διαβάζοντας τα κείμενα του παρόντος 
τόμου, ο Όργουελ ανήκει σε μια κατηγορία 
ανθρώπων που επιλέγουν να εκφραστούν 
με το γράψιμο, πιστοί στην ιδέα ότι  
οι λέξεις μπορούν να είναι φορείς και 
μεταδότες αληθείας, να είναι οι πομποί 
του επιτακτικώς αληθούς, ο συνδυασμός 
τους να σου επιτρέπει να μιλήσεις για 
ό,τι πιο βαθύ, ειλικρινές, ωραίο, πλούσιο, 
ευγενές τυχαίνει να συναντάς ή/και να 
συλλαμβάνεις, αλλά και για ό,τι χθαμαλό, 
ποταπό, εξευτελισμένο, παραπεταμένο, 
συκοφαντημένο «φτάνει στα γυαλιά σου» 
(όπως έλεγε ένας παλιός ποιητής).

Από το επίμετρο του Γιώργου-Ίκαρου 
Μπαμπασάκη

Ξεκινώντας από το ερώτημα αν ξοδεύει περισσότερα στο διάβασμα  
ή στο κάπνισμα, ο Τζορτζ Όργουελ στα απολαυστικά αυτά κείμενα εξετάζει  

μια σειρά από θέματα: από τους κινδύνους που κρύβουν τα παλαιοβιβλιοπωλεία 
ως το πώς ζει ο κριτικός βιβλίων, από την ελευθερία του Τύπου  

ως την πραγματική έννοια του πατριωτισμού.
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Βιβλία εναντίον τσιγάρου

ΚAΝΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ, ένας φίλος μου, συντάκτης σε 

εφημερίδα, ήταν σε μια ομάδα πυρασφάλειας με κά

ποιους βιομηχανικούς εργάτες. Άρχισαν να μιλάνε για 

την εφημερίδα του, που οι πιο πολλοί τη διάβαζαν και 

την επιδοκίμαζαν, αλλά όταν τους ρώτησε τι γνώμη είχαν 

για τις σελίδες του βιβλίου, ιδού ποια απάντηση πήρε: 

«Μα τι θαρρείς, ότι διαβάζουμε αυτές τις σελίδες; Αφού 

όλη την ώρα μιλάνε για βιβλία που κοστίζουν τα μαλλιά 

της κεφαλής μας! Τύποι σαν και του λόγου μας δεν μπο

ρούν να ξοδεύουν τόσα για βιβλία». Ήσαν άνθρωποι, μου 

είπε, που δεν θα τους ένοιαζε να ξοδέψουν ένα σωρό 

λίρες για μια ημερήσια εκδρομή στο Μπλάκπουλ.

Τούτη η ιδέα, ότι δηλαδή το να αγοράζεις, ή ακόμα 

και να διαβάζεις, βιβλία είναι ένα χόμπι ακριβό και 

άπιαστο για τον μέσο άνθρωπο, είναι τόσο διαδεδομένη 

ώστε αξίζει μια εμπεριστατωμένη εξέταση. Ακριβώς 

πόσο κοστίζει το διάβασμα, αν είναι να το λογαριάσου

με με πένες ανά ώρα, είναι δύσκολο να το υπολογίσου

με, αλλά έκανα, μολοντούτο, μιαν αρχή με το να απο

γράψω τα δικά μου τα βιβλία και να κάνω τη σούμα της 

τιμής τους. Αφού κατέγραψα διάφορα άλλα έξοδα, μπο
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ρώ να κάνω μια μάλλον καλή μαντεψιά για τις δαπάνες 

μου τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια.

Τα βιβλία που έχω καταμετρήσει και έχω αθροίσει τις 

τιμές τους είναι αυτά που έχω εδώ, στο διαμέρισμά μου. 

Έχω περίπου άλλα τόσα αποθηκευμένα σε κάποιο άλλο 

μέρος, και συνεπώς θα διπλασιάσω το τελικό νούμερο 

προκειμένου να φτάσω στο ολοκληρωμένο ποσόν. Δεν 

έχω καταμετρήσει κάποια υπολείμματα όπως δοκίμια 

διορθώσεων, κατεστραμμένους τόμους, φτηνές χαρτό

δετες εκδόσεις, φυλλάδια ή περιοδικά, εξόν και αν τα 

έχω δέσει σε μορφή βιβλίου. Μήτε και έχω καταμετρή

σει εκείνες τις παλιατσαρίες –παλιά σχολικά εγχειρίδια 

και τα τοιαύτα– που συσσωρεύονται στο κάτω μέρος των 

ντουλαπιών. Έχω καταμετρήσει μονάχα εκείνα τα βιβλία 

που έχω αποκτήσει επειδή τα ήθελα, ή και εκείνα που 

θα ήθελα να τα αποκτήσω και σκοπεύω να τα κρατήσω. 

Συνολικά λοιπόν έχω 442 βιβλία, τα οποία έχω αποκτή

σει με τους ακόλουθους τρόπους:

Τα αγόρασα (ως επί το πλείστον δεύτερο χέρι) 251

Μου τα δώρισαν ή τα απέκτησα

με κουπόνια δώρων 33

Αντίτυπα που μου έστειλαν για κριτική

ή τιμής ένεκεν 143

Τα δανείστηκα αλλά δεν τα επέστρεψα 10

Επί επιστροφή  5

ΣΥΝΟΛΟ 442
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Πάμε τώρα στη μέθοδο της κοστολόγησης. Τα βιβλία 

που τα έχω αγοράσει τα κατέγραψα με την πλήρη τιμή 

τους, προσδιορίζοντάς την όσο ακριβέστερα μπόρεσα. Έχω 

επίσης καταγράψει με την πλήρη τιμή τους τα βιβλία που 

μου έχουνε δωρίσει, καθώς και εκείνα που έχω δανειστεί 

για την ώρα, ή τα είχα δανειστεί και δεν τα επέστρεψα 

ποτέ. Και τούτο επειδή το να δωρίζεις βιβλία, το να δανεί

ζεις και να δανείζεσαι βιβλία, και το να κλέβεις και να σου 

κλέβουν βιβλία, αντισταθμίζουν το ένα το άλλο. Από την 

άλλη, τα προς κριτική αντίτυπα και τα τιμής ένεκεν τα έχω 

καταγράψει στη μισή τιμή τους. Δηλαδή περίπου όσο θα 

πλήρωνα για να τα πάρω δεύτερο χέρι, και είναι τα πιο 

πολλά βιβλία που μονάχα δεύτερο χέρι θα τα αγόραζα, εάν 

τα αγόραζα ούτως ή άλλως. Όσο για την τιμή, μερικές 

φορές ήμουν υποχρεωμένος να βασιστώ μονάχα σε μαντε

ψιά, αλλά δεν νομίζω ότι έχω πέσει πολύ έξω.

Οι τιμές έχουν ως εξής: 

λίρες σελίνια πένες

Αγορασμένα 36 9 0

Δώρα 10 10 0

Αντίτυπα για κριτική, κτλ. 25 11 9

Δανεισμένα που 

δεν επέστρεψα
4 16 9

Επί επιστροφή 3 10 0

Ράφια 2 0 0

ΣΥΝΟΛΟ 82 17 6
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Προσθέτοντας και την άλλη παρτίδα βιβλία που έχω 

αλλού, φαίνεται ότι κατέχω συνολικά περίπου 900 βι

βλία, με κόστος που ανέρχεται στις 165 στερλίνες και 15 

σελίνια. Αυτή είναι η συσσώρευση περίπου δεκαπέντε 

ετών – στην πραγματικότητα περισσότερων, μιας και 

ορισμένα από τα βιβλία αυτά τα έχω από τα παιδικά μου 

χρόνια· αλλά, εντάξει, ας πούμε δεκαπέντε ετών. Τούτο 

μας κάνει 11 στερλίνες και 1 σελίνι τον χρόνο, αλλά υπάρ

χουν κι άλλες χρεώ σεις που πρέπει να προστεθούν προ

κειμένου να υπολογίσουμε συνολικά τα πλήρη έξοδά 

μου για διάβασμα. Οι πιο μεγάλες χρεώσεις θα είναι για 

εφημερίδες και περιοδικά έντυπα, και γι’ αυτά θαρρώ 

ότι 8 στερλίνες τον χρόνο είναι ένα λογικό νούμερο. 

Οχτώ στερλίνες τον χρόνο καλύπτουν το κόστος για δύο 

πρωινές εφημερίδες, μία απογευματινή εφημερίδα, δύο 

κυριακάτικες εφημερίδες, μία εβδομαδιαία επιθεώρηση 

και ένα ή δύο μηνιαία περιοδικά. Αυτό ανεβάζει τα ετή

σια έξοδα σε 19 λίρες και 1 σελίνι, αλλά για να φτάσουμε 

στο μεγάλο σύνολο θα πρέπει να καταφύγω στη μαντε

ψιά. Προφανώς, συχνά ξοδεύει κανείς χρήματα για βι

βλία δίχως κατόπιν να μπορεί να έχει κανένα ίχνος απ’ 

αυτά. Αυτά είναι χρήματα για συνδρομές σε βιβλιοθή

κες, και επίσης για βιβλία, κυρίως Penguin και άλλες 

φτηνές εκδόσεις, που τα αγοράζει κανείς και μετά τα 

χάνει ή τα πετάει. Μολοντούτο, με βάση τα άλλα μου 

νούμερα, φαίνεται ότι άλλες 6 λίρες τον χρόνο θα ήταν 

ένα καλό ποσόν για να προσθέσω στις δαπάνες αυτού 
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του είδους. Συνεπώς, τα συνολικά μου έξοδα για διάβα

σμα στη διάρκεια των τελευταίων δεκαπέντε χρόνων θα 

πρέπει να είναι κοντά στις 25 λίρες στερλίνες κατ’ έτος. 

Είκοσι πέντε λίρες τον χρόνο φαίνεται μεγάλο ποσόν, 

ώσπου όμως να αρχίσεις να το μετράς σε σύγκριση με 

άλλα είδη δαπανών. Είναι κοντά 9 σελίνια και 9 πένες 

την εβδομάδα, και στις μέρες μας 9 πένες και 9 σελίνια 

είναι το ισοδύναμο για περίπου 83 σιγαρέτα (Players): 

ακόμα και πριν από τον πόλεμο με το ποσόν αυτό αγό

ραζες λιγότερα από 200 τσιγάρα. Όπως έχουν τώρα οι 

τιμές, ξοδεύω περισσότερα για ταμπάκο απ’ όσα για 

βιβλία. Καπνίζω έξι ουγγιές την εβδομάδα, με κόστος 

μισή κορόνα την ουγγιά, που μας κάνει κοντά 40 στερ

λίνες τον χρόνο. Ακόμα και πριν από τον πόλεμο, όταν 

το ίδιο ταμπάκο κόστιζε 8 πένες η ουγγιά, ξόδευα πάνω 

από 10 στερλίνες τον χρόνο για δαύτο· και καθώς κατα

ναλώνω κατά μέσον όρο μισή πίντα μπίρα τη μέρα, για 

6 πένες, αυτά τα δύο πράγματα μαζί θα μου έχουν κο

στίσει κοντά 20 στερλίνες ετησίως. Ένα ποσόν που πι

θανόν δεν είναι μεγαλύτερο από αυτό του εθνικού μέ

σου όρου. Στα 1938, ο λαός τούτης της χώρας ξόδευε 

σχεδόν 10 στερλίνες κατά κεφαλήν ετησίως για αλκοόλ 

και ταμπάκο: μολοντούτο, 20 τοις εκατό του πληθυ

σμού ήσαν παιδιά κάτω των δεκαπέντε και ένα άλλο 20 

τοις εκατό ήσαν γυναίκες, κι έτσι ο μέσος καπνιστής 

και πότης θα πρέπει να ξόδευε πολύ περισσότερο από 

10 στερλίνες. Στα 1944, η ετήσια κατά κεφαλήν δαπάνη 
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για τούτα τα προϊόντα δεν ήταν μικρότερη από 23 στερ

λίνες. Αν αφήσουμε έξω τις γυναίκες και τα παιδιά όπως 

πριν, μπορούμε να πούμε ότι 40 στερλίνες είναι ένα 

λογικό ποσόν κατ’ άτομο. Σαράντα στερλίνες τον χρόνο 

θα ήταν σχεδόν ακριβώς το ισοδύναμο κόστος για ένα 

πακέτο Woodbines ημερησίως και μισή πίντα ελαφριά 

μπίρα έξι μέρες την εβδομάδα – δεν είναι δα και κάνα 

θαυμαστό επίδομα. Φυσικά, όλες οι τιμές είναι τώρα 

φουσκωμένες, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των 

βιβλίων· ωστόσο, φαίνεται ότι το κόστος του διαβάσμα

τος, ακόμα κι αν αγοράζεις βιβλία αντί να τα δανείζε

σαι, δεν είναι μεγαλύτερο από το συνδυασμένο κόστος 

για κάπνισμα και ποτό. 

Είναι δύσκολο να εγκαθιδρύσουμε οποιαδήποτε σχέ

ση ανάμεσα στην τιμή των βιβλίων και την αξία που 

αποκομίζει κανείς από αυτά. Η λέξη «βιβλία» συμπερι

λαμβάνει μυθιστορήματα, ποίηση, εγχειρίδια, εγκυκλο

παίδειες και λεξικά, κοινωνιολογικές πραγματείες και 

πολλά άλλα, ενώ το μέγεθος και η τιμή δεν αντιστοιχούν 

το ένα στο άλλο, ιδίως εάν αγοράζει κανείς βιβλία δεύ

τερο χέρι. Μπορεί κάλλιστα να δαπανήσει κανείς 10 

σελίνια για ένα ποίημα 500 στίχων, ενώ μπορεί επίσης 

να ξοδέψει 6 πένες για ένα λεξικό που θα συμβουλεύε

ται κάπου κάπου επί είκοσι και βάλε χρόνια. Υπάρχουν 

βιβλία που τα διαβάζει κανείς ξανά και ξανά, βιβλία που 

γίνονται μέρος της επίπλωσης του μυαλού σου και αλ

λάζουν όλη σου τη στάση απέναντι στη ζωή, βιβλία στα 
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οποία βυθίζεσαι αλλά ποτέ δεν τα διαβάζεις ολόκληρα, 

βιβλία που τα διαβάζεις μεμιάς και ύστερα από μία 

εβδομάδα τα ξεχνάς: και το κόστος σε χρήματα μπορεί 

να είναι το ίδιο σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά εάν 

κανείς θεωρεί το διάβασμα απλώς σαν μια διασκέδαση, 

όπως το να πηγαίνεις στον κινηματογράφο, τότε είναι 

εφικτό να κάνει μια κάποια εκτίμηση για τι του κοστίζει 

χονδρικά. Εάν δεν διαβάζεις παρά μονάχα μυθιστορή

ματα και «ελαφριά» λογοτεχνία, και αγοράζεις κάθε 

βιβλίο που διαβάζεις, θα ξοδεύεις –με δεδομένο ότι η 

τιμή του βιβλίου είναι 8 σελίνια και ότι αφιερώνεις τέσ

σερις ώρες στην ανάγνωσή του– 2 σελίνια την ώρα. Πε

ρίπου τόσο κοστίζει μία από τις πιο ακριβές θέσεις σ’ 

ένα κινηματοθέατρο. Εάν συγκεντρωθείς σε πιο σοβα

ρά βιβλία, και εξακολουθείς να αγοράζεις οτιδήποτε 

διαβάζεις, τα έξοδά σου θα είναι περίπου τα ίδια. Τα 

βιβλία θα κόστιζαν περισσότερο τότε, αλλά θα σου 

έπαιρνε περισσότερο χρόνο να τα διαβάσεις. Σε κάθε 

περίπτωση, άλλωστε, θα εξακολουθείς να κατέχεις τα 

βιβλία και μετά την ανάγνωσή τους, και θα μπορείς ανά 

πάσα στιγμή να τα πουλήσεις περίπου στο ένα τρίτο της 

τιμής αγοράς τους. Εάν αγόραζες μονάχα δεύτερο χέρι 

βιβλία, τα έξοδά σου για το διάβασμα θα ήσαν, φυσικά, 

πολύ μικρότερα: ίσως 6 πένες την ώρα να είναι μια κα

λή εκτίμηση. Από την άλλη, εάν δεν αγοράζεις τα βι

βλία, αλλά απλώς τα δανείζεσαι από κάποια δανειστική 

βιβλιοθήκη, τα έξοδά σου θα είναι κοντά μισή πένα την 
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ώρα· εάν μάλιστα τα δανείζεσαι από τη δημόσια βιβλιο

θήκη, το κόστος θα είναι σχεδόν μηδενικό.

Έχω ήδη πει πολλά προκειμένου να δείξω ότι το διά

βασμα είναι μια από τις πιο φτηνές διασκεδάσεις· ίσως 

η φτηνότερη μετά το να ακούς ραδιόφωνο. Εντωμετα

ξύ, ποιο να είναι άραγε το ποσόν που ξοδεύει το βρετα

νικό κοινό για βιβλία; Δεν μπορώ να ανακαλύψω κά

ποιους αριθμούς, αν και το δίχως άλλο υπάρχουν. Πά

ντως αυτό που όντως ξέρω είναι ότι πριν από τον πόλε

μο τούτη η χώρα εξέδιδε ετησίως περί τα 15.000 βιβλία, 

όπου συμπεριλαμβάνονται οι ανατυπώσεις και τα σχο

λικά εγχειρίδια. Εάν πουλιόνταν περί τα 10.000 αντί

τυπα από κάθε βιβλίο –και ακόμα κι αν λάβουμε υπόψη 

και τα σχολικά βιβλία, πρόκειται για μια πιθανόν υψηλή 

εκτίμηση–, ο μέσος αναγνώστης δεν αγόραζε, άμεσα 

είτε έμμεσα, παρά μονάχα γύρω στα τρία βιβλία τον 

χρόνο. Τα εν λόγω τρία βιβλία μαζί θα πρέπει να κόστι

ζαν 1 στερλίνα, ή πιθανόν λιγότερο.

Αυτά τα νούμερα είναι αποτέλεσμα εικασίας, και θα 

με ενδιέφερε αν κάποιος έκανε τον κόπο να τα διορθώ

σει για λογαριασμό μου. Αλλά εάν οι υπολογισμοί μου 

είναι έστω και κατά προσέγγιση σωστοί, τότε δεν πρό

κειται για καμιά περήφανη επίδοση σε μια χώρα που 

είναι εγγράμματη κατά σχεδόν εκατό τοις εκατό, και 

όπου ο μέσος πολίτης ξοδεύει για τσιγάρα περισσότερα 

χρήματα απ’ όσα διαθέτει σε όλη του τη ζωή ένας ινδός 

χωρικός. Και εάν η κατανάλωσή μας σε βιβλία παραμεί
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νει τόσο χαμηλή όσο έχει υπάρξει, τουλάχιστον ας πα

ραδεχτούμε ότι αυτό συμβαίνει επειδή για μας το διά

βασμα είναι μια λιγότερο συναρπαστική διασκέδαση 

από το να πηγαίνουμε στις κυνοδρομίες, στον κινημα

τογράφο ή στην παμπ, και όχι επειδή τα βιβλία, είτε τα 

αγοράζουμε είτε τα δανειζόμαστε, είναι υπερβολικά 

ακριβά.

Tribune, 8 Φεβρουαρίου 1946
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Αναμνήσεις από βιβλιοπωλεία

OΤΑΝ ΕΡΓΑΖOΜΟΥΝ σε ένα παλαιοβιβλιοπωλείο –που, αν 

δεν δουλεύεις σε τέτοιο μέρος,  μπορείς τόσο εύκολα να 

το φανταστείς σαν έναν παράδεισο όπου γοητευτικοί 

γηραιοί κύριοι σκαλίζουν αιωνίως ανάμεσα σε δερματό

δετους τόμους–, αυτό που κυρίως μου έκανε εντύπωση 

ήταν η σπανιότητα αληθινά βιβλιοφάγων θαμώνων. Το 

κατάστημά μας διέθετε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον από

θεμα, αμφιβάλλω ωστόσο εάν ένα έστω δέκα τοις εκατό 

των πελατών μας μπορούσαν να ξεχωρίσουν ένα καλό 

από ένα κακό βιβλίο. Οι σνομπ που αρέσκονται στις 

πρώτες εκδόσεις ήσαν πιο συχνοί από τους λάτρεις της 

λογοτεχνίας, αλλά ακόμα πιο συχνοί ήσαν ανατολίτες 

φοιτητές που παζάρευαν για φτηνά εγχειρίδια, ενώ αφη

ρημένες γυναίκες που έψαχναν να βρουν δώρα γενε

θλίων για τα ανίψια τους ήσαν οι συχνότερες όλων.

Πολλοί από τους ανθρώπους που έρχονταν σ’ εμάς 

ανήκαν σ’ εκείνους που θα ήσαν μπελάς οπουδήποτε 

αλλά έχουν πιο ξεχωριστές ευκαιρίες για κάτι τέτοιο σ’ 

ένα βιβλιοπωλείο. Επί παραδείγματι, η αξιαγάπητη γη

ραιά κυρία που «θέλει ένα βιβλίο για κάποιαν ανήμπο

ρη» (μια πολύ συνήθης απαίτηση, εδώ που τα λέμε), 
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και η άλλη αξιαγάπητη γηραιά κυρία που είχε διαβάσει 

ένα τόσο όμορφο και καλό βιβλίο στα 1897 και αναρω

τιέται αν μπορείς να της βρεις ένα αντίτυπο. Δυστυχώς, 

δεν θυμάται τον τίτλο ή το όνομα του συγγραφέα ή με 

τι καταπιανόταν το βιβλίο, θυμάται όμως καλά ότι είχε 

κόκκινο εξώφυλλο. Αλλά πέραν τούτων υπάρχουν και 

δύο πασίγνωστοι τύποι μπελά που στοιχειώνουν κάθε 

παλαιοβιβλιοπωλείο. Ο ένας περιλαμβάνει τους ξεπε

σμένους ανθρώπους που μυρίζουνε μούχλα και που έρ

χονται κάθε μέρα, ενίοτε μάλιστα κάμποσες φορές τη 

μέρα, και πασχίζουν να σου πουλήσουνε άχρηστα βι

βλία. Στον άλλο ανήκουν εκεί νοι που παραγγέλνουν ένα 

σωρό βιβλία για τα οποία δεν έχουν την παραμικρή πρό

θεση να πληρώσουν. Στο κατάστημά μας δεν πουλάμε 

τίποτα επί πιστώσει, αλλά βάζαμε βιβλία στην άκρη, ή 

τα παραγγέλναμε αν ήταν απαραίτητο, για ανθρώπους 

που έλεγαν ότι θα περάσουν να τα πάρουν αργότερα. 

Λιγότεροι κι απ’ τους μισούς από κείνους που μας πα

ράγγελναν βιβλία περνούσαν ξανά να τα πάρουν. Στην 

αρχή με προβλημάτιζε αυτό. Τι τους ωθούσε να κάνουν 

κάτι τέτοιο; Έμπαιναν και ζητούσαν κάποιο σπάνιο και 

ακριβό βιβλίο, μας έβαζαν να τους υποσχεθούμε πάλι 

και πάλι ότι θα τους το κρατήσουμε στην άκρη, και 

μετά εξαφανίζονταν για να μην ξαναγυρίσουνε ποτέ. 

Αλλά πολλοί από δαύτους ήσαν, φυσικά, ολοφάνερα 

παρανοϊκοί. Το είχαν συνήθειο να μιλάνε μ’ έναν τρόπο 

πομπώδη για τον εαυτό τους και να λένε τις πιο περίτε
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χνες ιστορίες για να εξηγήσουν πώς τους συνέβη και 

βγήκαν από το σπίτι τους δίχως χρήματα – ιστορίες που, 

σε πολλές περιπτώσεις, είμαι βέβαιος ότι τις πίστευαν 

και οι ίδιοι. Σε μια μεγαλούπολη όπως το Λονδίνο υπάρ

χουν πάντα πάμπολλοι όχι ακριβώς τρελοί για δέσιμο 

που γυρνάνε στους δρόμους, και έχουν την τάση να 

ελκύονται από τα βιβλιοπωλεία, επειδή το βιβλιοπωλείο 

είναι ένας από τους ελάχιστους χώρους όπου μπορείς 

να περνάς κάμποση ώρα χωρίς να ξοδεύεις δεκάρα τσα

κιστή. Στο τέλος φτάνεις να τους αναγνωρίζεις τέτοιους 

τύπους σχεδόν με μια ματιά. Γιατί μ’ όλη τους τη μεγα

ληγορία υπάρχει πάντα κάτι εξαθλιωμένο και άσκοπο 

πάνω τους. Πολύ συχνά, όταν είχαμε να κάνουμε με 

κάποιον ολοφάνερα παρανοϊκό, βάζαμε στην άκρη τα 

βιβλία που ζητούσε και μετά τα επιστρέφαμε στα ράφια, 

αμέσως μόλις έφευγε. Πρόσεξα ότι κανένας απ’ αυτούς 

δεν επιχείρησε ποτέ να πάρει βιβλία δίχως να τα πλη

ρώσει· απλώς να τα παραγγείλουν και μόνο τους ήταν 

αρκετό – τους πρόσφερε, υποθέτω, την ψευδαίσθηση 

ότι ξόδευαν αληθινά χρήματα. 

Όπως τα περισσότερα παλαιοβιβλιοπωλεία, έτσι κι 

εμείς διαθέταμε επίσης δευτερεύοντα προϊόντα. Που

λούσαμε μεταχειρισμένες γραφομηχανές, φέρ’ ειπείν, 

καθώς επίσης και γραμματόσημα – χρησιμοποιημένα 

γραμματόσημα εννοώ. Οι φιλοτελιστές είναι μια παρά

ξενη, σιωπηλή, ψαρίσια ράτσα, πασών των ηλικιών, 

αλλά μονάχα γένους αρσενικού· οι γυναίκες, καταπώς 
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φαίνεται, δεν καταφέρνουν να αντιληφθούν την ιδιαί

τερη γοητεία που έχουν αυτά τα κολλώδη κομματάκια 

έγχρωμου χαρτιού μέσα στα άλμπουμ. Πουλούσαμε 

επίσης ωροσκόπια της πεντάρας, που τα συνέθετε κά

ποιος ο οποίος διατεινόταν ότι είχε προβλέψει τον σει

σμό της Ιαπωνίας. Τα εν λόγω ωροσκόπια βρίσκονταν 

σε σφραγισμένους φακέλους και ποτέ δεν άνοιξα κά

ποιον από δαύτους ο ίδιος, αλλά οι άνθρωποι που τα 

αγόραζαν συχνά έρχονταν πάλι στο κατάστημα και μας 

έλεγαν πόσο «αληθινά» είχαν βγει τα ωροσκόπιά τους. 

(Το δίχως άλλο, κάθε ωροσκόπιο μοιάζει αληθινό άμα 

σου λέει πόσο εξόχως ελκυστικός είσαι στο άλλο φύλο 

και ότι το χειρότερο ελάττωμά σου είναι η γενναιοδω

ρία.) Κάναμε καλές δουλειές με τα παιδικά βιβλία, κυ

ρίως «περισσευούμενα». Τα σύγχρονα βιβλία για παιδιά 

είναι μάλλον φριχτά πράγματα, ιδίως όταν τα βλέπεις 

συσσωρευμένα. Προσωπικά, θα προτιμούσα να δώσω 

σ’ ένα παιδί ένα αντίτυπο από τον Γάιο Πετρώνιο παρά 

τον Πίτερ Παν, αλλά ακόμα και ο Μπάρι μοιάζει αντρί

κειος και εποικοδομητικός αν τον συγκρίνεις με κά

ποιους από τους μεταγενέστερους μιμητές του. Την 

περίοδο των Χριστουγέννων περνούσαμε δέκα πυρετώ

δεις ημέρες παλεύοντας με χριστουγεννιάτικες κάρτες 

και ημερολόγια, που είναι κουραστικό να τα πουλάς 

αλλά επικερδέστατο όσο διαρκεί η περίοδος αυτή. Μου 

προξενούσε μεγάλο ενδιαφέρον το να παρακολουθώ τον 

κτηνώδη κυνισμό της εκμετάλλευσης του χριστιανικού 
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συναισθήματος. Οι κράχτες από τις εταιρείες με τις χρι

στουγεννιάτικες κάρτες περνούσαν με τους καταλόγους 

τους ήδη από τον Ιούνιο. Μια φράση από ένα τιμολόγιό 

τους έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Έλεγε: «2 δωδεκάδες 

Βρέφος Ιησούς με κουνέλια».

Αλλά το κυριότερο συμπληρωματικό μας έργο ήταν 

μια δανειστική βιβλιοθήκη – η συνήθης «δυο πένες δί

χως προκαταβολή» βιβλιοθήκη πεντακοσίων ή εξακο

σίων τόμων, όλοι μυθοπλασία. Πόσο θα πρέπει να τις 

αγαπάνε αυτές τις βιβλιοθήκες όσοι κλέβουνε βιβλία! 

Είναι το πιο εύκολο έγκλημα στον κόσμο να δανειστείς 

από κάποιο κατάστημα ένα βιβλίο δίνοντας δύο πένες, 

να αφαιρέσεις την ετικέτα και να το πουλήσεις σε ένα 

άλλο κατάστημα παίρνοντας ένα σελίνι. Μολοντούτο, 

οι βιβλιοπώλες γενικώς θεωρούν ότι είναι πιο επικερδές 

να τους κλέβουν έναν αριθμό βιβλίων (εμείς χάναμε 

καμιά δεκαριά τον μήνα) παρά να φοβίσουν και να απο

διώξουν τους πελάτες ζητώντας προκαταβολή.

Το κατάστημά μας βρισκόταν ακριβώς στη μεθόριο 

μεταξύ Χάμστιντ και Κάμντεν Τάουν, και είχαμε πελά

τες κάθε λογής τύπους, από βαρονέτους μέχρι εισπρά

κτορες λεωφορείου. Πιθανόν οι συνδρομητές μας στη 

δανειστική βιβλιοθήκη να ήσαν μάλλον ένα καλό αντι

προσωπευτικό δείγμα του αναγνωστικού κοινού του 

Λονδίνου. Αξίζει συνεπώς να σημειώσουμε ότι από 

όλους τους συγγραφείς που είχαμε στη βιβλιοθήκη μας 

αυτός που είχε τη «μεγαλύτερη ζήτηση» ήταν – ο Πρί
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στλι; ο Χέμινγουεϊ; ο Ουόλπολ; ο Γούντχαουζ; Όχι, ήταν 

η Έθελ Μαίρη Ντελ,1 με δεύτερο τον Ουόργουικ Ντί

πινγκ, και τον Τζέφρι Φάρνολ, θα έλεγα, τρίτο. Τα μυ

θιστορήματα της Ντελ, φυσικά, τα διάβαζαν αποκλει

στικά γυναίκες, αλλά γυναίκες όλων των ειδών και πα

σών των ηλικιών και όχι, όπως θα μπορούσε να υποθέ

σει κανείς, μονάχα μελαγχολικές γεροντοκόρες και 

παχύσαρκες σύζυγοι καπνοπωλών. Δεν αληθεύει ότι οι 

άντρες δεν διαβάζουν μυθιστορήματα, μολοντούτο αλη

θεύει ότι υπάρχουν ολόκληρα είδη μυθοπλασίας τα 

οποία αποφεύγουν. Χονδρικά μιλώντας, θα μπορούσα

με να πούμε ότι το μέσο μυθιστόρημα –το συνηθισμένο, 

καλόκαικακό μαζί, βατό ανάγνωσμα που είναι ο κα

νόνας στην αγγλική μυθιστοριογραφία– μοιάζει να 

υπάρχει μονάχα για τις γυναίκες. Οι άντρες διαβάζουν 

είτε μυθιστορήματα που είναι πιθανό να σεβαστεί κα

νείς είτε ιστορίες μυστηρίου και αστυνομικά. Και αυτά 

τα τελευταία τα καταναλώνουν σε φοβερές ποσότητες. 

Ένας από τους συνδρομητές μας ξέρω ότι διάβαζε τέσ

σερα ή και πέντε αστυνομικά την εβδομάδα για πάνω 

από έναν χρόνο, πέρα από εκείνα που έπαιρνε από μιαν 

άλλη βιβλιοθήκη. Αυτό που με εξέπληττε κυρίως είναι 

ότι ο εν λόγω πελάτης ποτέ δεν διάβαζε το ίδιο βιβλίο 

δεύτερη φορά. Προφανώς όλος εκείνος ο τρομακτικός 

χείμαρρος χαρτοπολτού (οι σελίδες που διάβαζε κάθε 

χρόνο υπολόγισα ότι θα κάλυπταν κοντά τρία στρέμμα

τα) αποθηκευόταν για πάντα στη μνήμη του. Δεν πρό
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σεχε καθόλου τους τίτλους ή τα ονόματα των συγγρα

φέων, αλλά μπορούσε να καταλάβει με μια μόνο ματιά 

που έριχνε σ’ ένα βιβλίο εάν «το είχε ήδη».

Σε μια δανειστική βιβλιοθήκη βλέπεις τα α ληθινά 

γούστα των ανθρώπων και όχι τα προσποιητά, και ένα 

πράγμα που σου κάνει εντύπωση είναι το πόσο απόλυ

τα έχουν χάσει κάθε εύνοια οι «κλασικοί» Άγγλοι μυθι

στοριογράφοι. Είναι απλούστατα άχρηστο το να βάλεις 

τον Ντίκενς, τον Θάκερεϊ, την Τζέιν Όστιν, τον Τρόλοπ, 

και πάει λέγοντας, σε μια συνήθη δανειστική βιβλιοθή

κη· κανείς δεν τους δανείζεται. Και μόνο που βλέπουν 

ένα μυθιστόρημα του δέκατου ένατου αιώνα, οι άνθρω

ποι λένε, «Ω, μα είναι πια τόσο γέρικο αυτό!» και λοξο

δρομούνε πάραυτα. Ωστόσο είναι αρκετά εύκολο να 

πουλήσεις Ντίκενς, όπως είναι πάντοτε εύκολο να που

λήσεις Σαίξπηρ. Ο Ντίκενς είναι ένας από εκείνους τους 

συγγραφείς που οι άνθρωποι «πάντα σκοπεύουν να» 

διαβάσουν, και, όπως συμβαίνει με τη Βίβλο, είναι ευ

ρέως γνωστός στα παλαιοβιβλιοπωλεία. Οι άνθρωποι 

έχουν ακουστά ότι ο Μπιλ Σάικς ήταν διαρρήκτης και 

ότι ο κύριος Μικάουμπερ ήταν φαλακρός, όπως ακριβώς 

έχουν ακουστά ότι ο Μωυσής βρέθηκε σ’ ένα ψάθινο 

καλάθι και είδε τα «οπίσθια» του Κυρίου. Ένα άλλο 

πράγμα λίαν αξιοσημείωτο είναι το ότι τα αμερικανικά 

βιβλία γίνονται ολοένα και λιγότερο δημοφιλή. Και κά

τι άλλο –και οι εκδότες κατασυγχύζονται γι’ αυτό κάθε 

δύο ή τρία χρόνια– είναι το ότι δεν είναι τόσο δημοφιλή 
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τα διηγήματα. Ο αναγνώστης που ζητάει από τον βι

βλιοπώλη να επιλέξει αυτός ένα βιβλίο για λογαριασμό 

του σχεδόν πάντοτε αρχίζει λέγοντας, «Δεν θέλω διη

γήματα» ή «Δεν μ’ αρέσουν οι σύντομες ιστορίες», όπως 

το έθετε ένας δικός μας πελάτης. Αν τους ρωτήσεις 

γιατί, ενίοτε σου εξηγούν ότι τους είναι σκέτη αγγαρεία 

να εξοικειω θούν με ένα καινούργιο σύνολο χαρακτήρων 

σε κάθε διήγημα· τους αρέσει, απεναντίας, να «μπαί

νουν μέσα» σε ένα μυθιστόρημα που δεν απαιτεί περαι

τέρω σκέψη ύστερα από το πρώτο κεφάλαιο. Πιστεύω, 

μολοντούτο, ότι φταίνε μάλλον οι συγγραφείς παρά οι 

αναγνώστες. Τα περισσότερα σύγχρονα διηγήματα, αγ

γλικά και αμερικανικά, στερούνται απολύτως ζωής και 

αξίας, μακράν πιο πολύ από τα περισσότερα μυθιστο

ρήματα. Οι σύντομες ιστορίες που είναι ιστορίες παρα

μένουν αρκετά δημοφιλείς, vide Ντ. Χ. Λόρενς, του 

οποίου τα διηγήματα είναι εξίσου δημοφιλή με τα μυ

θιστορήματά του. 

Άραγε ήθελα να είμαι βιβλιοπώλης de métier; Συνο

λικά –παρά την καλοσύνη και την ευγένεια του εργοδό

τη μου, και κάποιες ευτυχισμένες μέρες που πέρασα 

στο βιβλιοπωλείο– όχι.

Με ένα καλό επίπεδο και το σωστό ποσόν χρημάτων, 

οποιοσδήποτε καλλιεργημένος άνθρωπος θα έπρεπε να 

είναι ικανός να εξοικονομεί ένα μικρό ασφαλές εισό

δημα για τα προς το ζην από ένα βιβλιοπωλείο. Αν δεν 

καταπιάνεσαι με «σπάνια» βιβλία, δεν είναι δύσκολο 
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να μάθεις το επιτήδευμα, και ξεκινάς έχοντας μεγάλο 

πλεονέκτημα αν δεν ξέρεις τίποτα για το εσωτερικό των 

βιβλίων. (Οι πιο πολλοί βιβλιοπώλες δεν ξέρουν. Μπο

ρείς να καταλάβεις το μέγεθος της άγνοιάς τους ρίχνο

ντας μια ματιά στις εφημερίδες όπου βάζουν αγγελίες 

για τις ανάγκες τους. Εάν δεν δεις μιαν αγγελία για το 

Decline and Fall του Μπόσγουελ, να είσαι απολύτως σί

γουρος ότι θα δεις μία για το The Mill on the Floss του Τ. 

Σ. Έλιοτ.)2 Επίσης είναι ένα ανθρώπινο επιτήδευμα που 

δεν γίνεται να εκχυδαϊστεί πέρα από ένα ορισμένο ση

μείο. Οι κοινοπραξίες ποτέ δεν γίνεται να πιέσουν τό

σο τον μικρό ανεξάρτητο βιβλιοπώλη ώστε να εξαφα

νιστεί, όπως το έχουν κάνει με τον μπακάλη και με τον 

γαλατά. Αλλά οι ώρες εργασίες είναι πολλές –εγώ είχα 

μονάχα μερική απασχόληση εκεί, αλλά ο εργοδότης μου 

είχε εβδομάδα εβδομήντα ωρών, πέρα από τις διαρκείς 

αποστολές έξω από το κατάστημα για την αγορά βιβλίων– 

και πρόκειται για ανθυγιεινή ζωή. Κατά κανόνα ένα 

βιβλιοπωλείο είναι μέρος τρομερά κρύο τον χειμώνα, 

γιατί αν βάλεις δυνατή θέρμανση θαμπώνουν οι βιτρί

νες, και ο βιβλιοπώλης ζει από τις βιτρίνες του. Κι ακό

μα, τα βιβλία αναδίδουν την περισσότερη και οχληρό

τερη σκόνη από κάθε άλλη κατηγορία αντικειμένων 

που εφευρέθηκαν ποτέ, και η κορυφή ενός βιβλίου 

είναι το μέρος όπου κάθε μεγάλη κρεατόμυγα προτιμά 

να πεθάνει. 

Μολαταύτα, ο αληθινός λόγος για τον οποίο δεν θα 
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μου άρεσε να είμαι ισοβίως στο εμπόριο βιβλίων είναι 

ότι όσο βρισκόμουν σ’ αυτό είχα χάσει την αγάπη μου 

για τα βιβλία. Ένας βιβλιοπώλης οφείλει να λέει ψέματα 

για τα βιβλία, και αυτό τον κάνει να τα αντιπαθεί· κι 

ακόμα χειρότερο είναι το γεγονός ότι διαρκώς τα ξεσκο

νίζει και τα τραβάει μπρος και πίσω. Υπήρχε ένα διά

στημα που στ’ αλήθεια αγαπούσα τα βιβλία – αγαπούσα 

τη θωριά και τη μυρωδιά και την αίσθηση όταν τα άγγι

ζα, θέλω να πω, τουλάχιστον αν ήσαν πενήντα ή και 

περισσότερα χρόνια παλιά. Τίποτα δεν με ευχαριστούσε 

τόσο πολύ όσο το να αγοράζω κάμποσα από δαύτα δί

νοντας ένα σελίνι σε μια υπαίθρια δημοπρασία. Υπάρχει 

ένα ιδιαίτερο άρωμα στα διαλυμένα απροσδόκητα βιβλία 

που ξεδιαλέγεις από μια τέτοια συλλογή: ελάσσονες 

ποιητές του δέκατου όγδοου αιώνα, ξεπερασμένα γεω

γραφικά λεξικά, παράταιροι τόμοι από λησμονημένα 

μυθιστορήματα, δεμένα τεύχη από γυναικεία περιοδικά 

των μέσων του δέκατου όγδοου αιώνα. Για ανέμελο διά

βασμα – στο μπάνιο σου, φέρ’ ειπείν, ή αργά τη νύχτα, 

όταν είσαι υπερβολικά κουρασμένος για να πας να πλα

γιάσεις, ή εκείνο το τεταρτάκι της ώρας πριν από το 

γεύμα – τίποτα δεν είναι καλύτερο από ένα παλιό τεύχος 

του Girl’s Own Paper. Αλλά από τότε που πήγα να δουλέ

ψω στο βιβλιοπωλείο σταμάτησα να αγοράζω βιβλία. 

Σαν τα έβλεπα μαζικά, πέντε ή και δέκα χιλιάδες μαζί, 

τα βιβλία άρχισαν να γίνονται βαρετά, ακόμα και κομ

μάτι αναγουλιαστικά. Τούτες τις μέρες αγοράζω κάνα 
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βιβλίο περιστασιακά, αλλά μονάχα όταν πρόκειται για 

βιβλίο που θέλω να το διαβάσω και δεν γίνεται να το 

δανειστώ, και δεν αγοράζω ποτέ μεταχειρισμένα. Η 

γλυκιά μυρωδιά του παλιού χαρτιού που αποσυντίθεται 

δεν με ελκύει πια. Συνδέεται υπερβολικά στενά με πα

ρανοϊκούς πελάτες και με πεθαμένες κρεατόμυγες.

Fortnightly, Νοέμβριος 1936
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