
 

 

-Δ ΕΛ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ- 

 

 

Τζέημς Τζόυς 
 

ΣΤΗΒΕΝ Ο ΗΡΩΑΣ 
 
 
 
Προλεγόμενα: Th. Spencer – J.J. Slocum – H. 
Cahoon,  
Μετάφραση: Μιχάλης Κοκολάκης 
 
 
ISBN 960-221-105-9 – σχήμα 21x14 – σελ. 319 – έκδοση 
1995 – τιμή 14,00 € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 

 

…Τη ζωή του άρχισε να χρωματίζει μια εκζήτηση, μια περιπάθεια. Συνειδητοποιούσε ότι, αν και επίσημα ήταν 
ακόμη συμφιλιωμένος με την κοινωνία όπου είχε δει το φως, η συνθήκη αυτή δεν θα μπορούσε να παραταθεί. 
Η ζωή του περιπλανώμενου του φαινόταν λιγότερο πρόστυχη από τη ζωή κάποιου που είχε συμβιβαστεί με την 
τυραννία της μετριότητας επειδή έβρισκε υπερβολικό το τίμημα του να είναι ξεχωριστός. Η νέα γενιά που έβλεπε 
να ανασταίνεται γύρω του θεωρούσε τις εκδηλώσεις της πνευματικής του ανησυχίας κάτι παραπάνω από 
απρεπείς, και ήξερε ότι πίσω από το φοβισμένο και στοργικό προσωπείο τους οι αντιπρόσωποι της εξουσίας 
έτρεφαν την ελπίδα πως η αδέσποτη φύση του θα τον έφερνε σε τέτοια αξιολύπητη σύγκρουση με την υπαρκτή 
εμπειρία ώστε θα είχαν κάποια μέρα τη χαρά να τον υποδεχτούν επίσημα σε κάποιο νοσοκομείο ή άσυλο. 
 
Το 1908 η αδελφή του Joyce διέσωσε από τις φλόγες ένα χειρόγραφό του με τίτλο Stephen Hero – πρώτη 
γραφή του μυθιστορήματος που, ριζικά μεταμορφωμένο, έμελλε να γίνει γνωστό ως Το πορτραίτο του 
καλλιτέχνη. Καθώς περιλαμβάνει πρόσωπα, γεγονότα και στοχασμούς που δεν υπάρχουν σ’ εκείνο, με τη 
μεταθανάτια έκδοσή του, το κείμενο αυτό αναγνωρίστηκε ως αυτόνομο έργο –σημαδιακό για την εξέλιξη 
του συγγραφέα που, περισσότερο ίσως από κάθε άλλον, σφράγισε με τις πρωτοποριακές αναζητήσεις του 
τον 20ό αιώνα– και πήρε τη θέση του ανάμεσα στις μεγάλες μοντέρνες μυθοπλασίες γύρω από την ψυχική 
και πνευματική ένταση των νεανικών χρόνων και τη δύσκολη είσοδο στην ενήλικη ζωή. 
 

*** 
 
«…Μας δίνει μια πολύ ξεκάθαρη και παραστατική εικόνα του “νέου” που ονομάζεται Στήβεν Δαίδαλος, 
αλλά στην εμφάνιση, τις πράξεις και το στοχασμό του είναι ολοφάνερα ο James Joyce… 



 

 …Υπάρχουν πέντε κύρια θέματα, όλα τους στενά συνδεδεμένα με το κεντρικό θέμα που είναι ο 
ίδιος ο Στήβεν: η οικογένεια του Στήβεν· οι φίλοι του, γυναίκες και άντρες· η ζωή του Δουβλίνου· ο 
καθολικισμός· η τέχνη. Η ατομική εξέλιξη του Στήβεν μπορεί να ταυτιστεί με μια διαδικασία στην οποία 
απεκδύεται τα πρώτα τέσσερα ώστε να λάμψει απρόσκοπτα το πέμπτο. Αφού γίνει αυτό, κι αφού η τέχνη 
βρει τον ορισμό της, ο καλλιτέχνης μπορεί να ξαναγυρίσει στα πρώτα τέσσερα σε αναζήτηση υλικού. 
 …Το ενδιαφέρον του χειρογράφου για τους θαυμαστές του Joyce είναι μεγάλο. Δεν μας χαρίζει 
μονάχα μια εκπληκτικά πειστική αποτύπωση της ζωής, αλλά φωτίζει και ολόκληρη την καλλιτεχνική 
εξέλιξη του Joyce, δίνοντάς μας μια εικόνα καθαρότερη από αυτήν που διαθέταμε για την έναρξή της.» 

Theodore Spencer (από την Εισαγωγή στην πρώτη έκδοση) 
 
«…Απαιτείται από τον αναγνώστη να συμπλεύσει στην εναρκτήρια διαλογή της ποιητικής του, να ζήσει 
από κοντά αντιφάσεις, θεωρητικούς υπαινιγμούς για την κατασκευή του αισθητικού του οικοδομήματος, 
προσεγγίσεις σε ζητήματα της σύγχρονης κουλτούρας. Όπως παρατήρησε ο Umberto Eco, η ποιητική του 
Joyce επιβάλλεται να μελετάται συγχρονικά με τα στάδια της πνευματικής ανέλιξής του. Πράγματι, το 
πρώιμο αυτό πόνημα διαβάζεται ως λεπτούργημα, έξοχο σύγγραμμα με την ιδιότητα του 
αυτοβιογραφικού κατόπτρου, που επιτελεί τέλεια την αποστολή του και παρά την ελλειπτικότητα που 
δυστύχησε να ’χει.» 

Βασίλης Ρούβαλης, Ελευθεροτυπία, 21/2/1996 
 
«…Η πορεία του Στήβεν είναι μια διαδικασία σταθερής ωρίμανσης, που καταλήγει στην τέχνη και στο 
γράψιμο (σε ό,τι δηλαδή απασχόλησε τον Joyce διά βίου) μέσα από μακρά και επίπονη αναζήτηση. Κι όταν 
ο Στήβεν-Τζόυς φτάνει στο τέρμα της διαδρομής του προς την αυτογνωσία, έχει έλθει πια η ώρα για να 
επιστρέψει στην αρχή: η οικογένεια, οι φίλοι, το Δουβλίνο και η θρησκεία θα μετατραπούν σε αντικείμενο 
της δουλειάς του, σε υλικό ενός υπό διαμόρφωση μυθιστορήματος, που θα γραφτεί ξανά και ξανά, για να 
πάρει στο τέλος, την όψη του Πορτραίτου του καλλιτέχνη, και να προχωρήσει αργότερα –να διαχυθεί– και 
στα επόμενα έργα του.» 

Ελευθεροτυπία, 29/3/1996 
 
 

 

Ο James Augustine Aloysious Joyce γεννήθηκε το 1882 στο Δουβλίνο όπου έζησε ώς τα 
φοιτητικά του χρόνια. Μετά από ένα πρώτο ταξίδι στο Παρίσι το 1902, εγκατέλειψε οριστικά 
την Ιρλανδία για να εγκατασταθεί στη Ζυρίχη, στην Tεργέστη και τελικά στο Παρίσι. Με 
δυσκολία και χάρη στην υποστήριξη του Έζρα Πάουντ κατόρθωσε να εκδώσει τα πρώτα του 
έργα. Η έκδοση του Οδυσσέα το 1922 τον καθιέρωσε ως τον συγγραφέα που έφερε 
επαναστατικές αλλαγές στη μορφή και τη δομή του μυθιστορήματος. Πέθανε το 1941. Έργα 
του είναι: Chamber Music (1907), Dubliners (1914), A Portrait of the Artist as a Young Man (1916), 
Exiles (1918), Ulysses (1922), Pomes Penyeach (1927), Collected Poems (1936), Finnegans Wake 
(1939),Stephen Hero (1944), Giacomo Joyce (1968), Letters of James Joyce, τόμ. 1 (1957), The Critical 
Writings of James Joyce (1959),The Cat and the Devil (1965), Letters of James Joyce, τόμ. 2 (1966), 
Letters of James Joyce, τόμ. 3 (1966), Selected Letters of James Joyce (1975), The Cats of 
Copenhagen (2012), Finn’s Hotel (2013). 

 


