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ΕΞΑΝΤΛΗΜΕΝΟ 

 

Ποιος είναι ο άρχοντας της ζωής; Ο πρόεδρος μιας εταιρείας πετρελαίου; Ή ο δικηγόρος που 
αναλαμβάνει τις πιο τιποτένιες αγωγές διαζυγίου και εκβιαστικές μανούβρες; Η χορεύτρια της 
επιθεώρησης; Ο Ροκφέλλερ; Ο Σίνκλαιρ; Ο Μόργκαν; Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών; 
Απ’ όλους αυτούς, που μπορούν ν’ αγοράζουν και να πουλάνε ηπείρους, να φτιάχνουν 
δημοκρατίες και να τις καταστρέφουν, να στέφουν βασιλιάδες και να τους εκθρονίζουν, ν’ 
αρχίζουν επαναστάσεις και να τις καταπνίγουν, κανένας δεν είναι άρχοντας της ζωής. Είναι 
όλοι πιασμένοι στη μηχανή που ονομάζεται Μοντέρνοι Καιροί, στη Σύγχρονη Ζωή μας. 
Στροβιλίζονται γύρω γύρω, εκσφενδονίζονται εδώ κι εκεί, σαν μικροί κόκκοι, πότε πάνω, πότε 
κάτω… Ίσως ο Γιασίντο, ο Ινδιάνος που κατείχε τη Ρόσα Μπλάνκα χωρίς να του ανήκει, ήταν 
άρχοντας της ζωής – ώς την ημέρα που ανακαλύφθηκε ότι η Ρόσα Μπλάνκα είχε πετρέλαιο στο 
έδαφός της. Εκείνη τη στιγμή ο Γιασίντο έπαψε να είναι άρχοντας της ζωής, γιατί κι αυτός τώρα 
άρχισε να γίνεται ένας κόκκος που στριφογύριζε μέσα στη μηχανή. 

 
 
Αρχιδούκας φυγάς από την Αυστρία; Αναρχικός επαναστάτης; Εξερευνητής της Αρκτικής; 
Λεπρός ερημίτης; Μεταφραστής από το Ακαπούλκο; Για περισσότερα από σαράντα χρόνια η 
μυστηριώδης ταυτότητα του B. Traven υπήρξε αντικείμενο φανταστικών υποθέσεων και 
φημών και επισταμένων ερευνών σε διεθνή κλίμακα, οι οποίες μάλιστα ανακινήθηκαν 
πρόσφατα. Παρά τις επιτυχίες του ο θρυλικός αυτός συγγραφέας απέφευγε τη δημοσιότητα με 
την ίδια σφοδρότητα που άλλοι την επιδιώκουν. Πέθανε το 1969 στην Πόλη του Μεξικού. Έργα 
του είναι: Der Mann Site und die grünglitzernde Frau(1910), Khundar. Das erste Buch – Begegnungen 



 

(1920), Der Ziegelbrenner (1917-1921), Der Wobbly (1926), Das Totenschiff. Geschichte eines 
amerikanischen Seemanns (1926), Der Schatz der Sierra Madre (1927), Die Brücke im Dschungel 
(1927), Der Busch, τόμ. 1 (1928), Land des Frühlings (1928), Die Brücke im Dschungel (1929), Die weiße 
Rose (1929), Der Busch, τόμ. 2 (1930), Sonnen-Schöpfung (1936), Macario (1950), Der Banditendoktor 
(1954), Canasta de Cuentos Mexicanos (1956), Der dritte Gast und andere Erzählungen (1958), Aslan 
Norval (1960), Stories by the Man Nobody Knows. Nine Tales by B. Traven(1961), Ich kenne das Leben 
in Mexiko. Briefe an John Schikowski 1925-1932 (1992), Die Fackel des Fürsten (2008). Και στη σειρά 
των «Βιβλίων της ζούγκλας»: Der Karren (1931), Regierung (1931), Der Marsch ins Reich der Caoba. 
Ein Kriegsmarsch(1933), Die Troza (1936), Die Rebellion der Gehenkten (1936), Ein General kommt aus 
dem Dschungel (1940). 

 


