Μετά την Τζέην Έυρ: γυναικείες υποκειμενικότητες στην Πλατιά Θάλασσα των
Σαργάσσων της Τζην Ρυς
Βαζηιηθή Λαιαγηάλλε
Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ
Μεηα-αθεγήζεης, επαλαλαγλώζεης, προ-θείκελα θαη backstories
Η Jean Rhys1 πξσηνδηάβαζε ηελ Jane Eyre ην 1907, ζε λεαληθή ειηθία, ζηελ Αγγιία. Καζώο
πξνεξρόηαλ θαη ε ίδηα από ηελ Καξατβηθή, μαθληάζηεθε κε ην αξλεηηθό πνξηξέην πνπ
ζθηαγξαθεί ε Βrontë γηα ηελ Bertha Mason, ηελ ηξειή Κξενιή ζύδπγν ηνπ Rochester πνπ
δνύζε έγθιεηζηε ζε κία ζνθίηα (Rhys, 1999: 144). Πεξίπνπ δεθαπέληε ρξόληα αξγόηεξα, ε
Ρπο „κεηέηξεςε‟ ηελ ηζηνξία ηεο ηξειήο γπλαίθαο ηεο Μπξνληέ ζε κία εληειώο δηαθνξεηηθή
γπλαηθεία παξνπζία ζην κπζηζηόξεκα Wide Sargasso Sea (Η Πιαηηά ζάιαζζα ησλ
αξγάζζσλ), ην νπνίν θαη ηελ θαζηέξσζε σο κία από ηηο κεγαιύηεξεο ζπγγξαθείο ηνπ
εηθνζηνύ αηώλα. «Η παξαλντθή ζύδπγνο ζηελ Σδέελ Έσρ πάληνηε κε ελδηέθεξε», δήισζε ε
Ρπο ζε κία ζπλέληεπμή ηεο. «Ήκνπλ πεπεηζκέλε όηη ε Μπξνληέ είρε θάηη ελαληίνλ ησλ
Γπηηθώλ Ιλδηώλ, θαη απηό κε είρε εθλεπξίζεη αθάληαζηα. Άιισζηε γηαηί επέιεμε κία
γπλαίθα από ηελ πεξηνρή απηή γηα λα ελζαξθώζεη ην ξόιν ηεο θνβεξήο παξαλντθήο
ζπδύγνπ, απηνύ ηνπ άηπρνπ πιάζκαηνο; […] Σόζν κνπ έκνηαδε κε έλα δύζηπρν θάληαζκα,
πνπ απνθάζηζα λα ηεο θηηάμσ κία δσή» (Rhys, 1968 ).
Η επηζπκία γηα επαλάιεςε ηεο ζπγγξαθήο ησλ πξσηόηππσλ αθεγεκάησλ ηνπ
δπηηθνύ ιόγνπ είλαη κηα θνηλή απνηθηαθή πξαθηηθή, κε θείκελα όπσο Η Καηαηγίδα, Ροβηλζώλ
Κρούζος θαη Μεγάιες Προζδοθίες ηα νπνία ππόθεηληαη ζηνλ ίδην απζηεξό έιεγρν ζηνλ νπνίν
θαη ε Ρπο ππνβάιιεη ην θείκελν ηεο Mπξνληέ. Ο θαηάινγνο ησλ πξν-θεηκέλσλ ηα νπνία,
κέζα από επαλαλαγλώζεηο, κεηαηξέπνληαη ζε κεηα-αθεγήζεηο, είλαη καθξύο2. Η αθήγεζε
ηεο ηζηνξίαο από κία άιιε νπηηθή γσλία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα ζρέδην απνδόκεζεο κε
ζηόρν λα εμεξεπλήζεη ηα θελά θαη ηηο ζησπέο κέζα ζ‟ έλα θείκελν. Δθόζνλ ε ζπγγξαθή
αλαγλσξίδεηαη σο κηα από ηηο πην ηζρπξέο κνξθέο πνιηηηζηηθνύ ειέγρνπ, ε επαλάιεςε ηεο
ζπγγξαθήο ησλ πξσηόηππσλ αθεγεκάησλ πνπ αληαλαθινύλ ηελ απνηθηαθή αλσηεξόηεηα
είλαη κηα πξάμε απειεπζέξσζεο ησλ ζπγγξαθέσλ εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηηο πξώελ
απνηθίεο. Δδώ ζα ηνπνζεηήζνπκε ην έξγν La migration des coeurs (1995) ηεο
γνπαδεινππηαλήο Maryse Condé, έλα θείκελν πνπ „ζπλνκηιεί‟ κε ηα Αλακοδαρκέλα Ύυε ηεο
Μπξνληέ, ηελ Shérazade (1982) ηεο αιγεξηλήο Leila Sebbar πνπ αλαγάγεη ζηηο Χίιηες θαη κία
λύτηες, ην Medea: A Retelling (1996) ηεο αλαηνιηθνγεξκαλίδαο Christa Wolf θαη πνιιά άιια
έξγα ζπγγξαθέσλ πνπ έρνπλ ζεκαδεπηεί από βηώκαηα εθπαηξηζκνύ θαη εμνξίαο ή αθόκα
από δηαζπνξέο πνπ γελλήζεθαλ σο ζπλέπεηα ηεο απνηθηνθξαηίαο 3. Nα αλαθέξνπκε εδώ θαη
ην πξόζθαην έξγν ηνπ Jasper Fford The Eyre Affair (2003) ην νπνίν απνηειεί κία
αλαδηήγεζε, κέζα από ηελ παξσδία θαη ζπρλά ην ρηνύκνξ, ηνπ αξηζηνπξγήκαηνο ηεο
βξεηαληθήο ινγνηερλίαο απνδεηθλύνληαο ηελ „αλνηρηόηεηα‟ ηνπ έξγνπ απηνύ πνπ εκπλέεη θαη
ζηε ζύγρξνλε επνρή4. Σν αθεηεξηαθό θείκελν απνηειεί, κέζα από απηά ηα δεδνκέλα, ην
πιαίζην γηα κηα γξαθή πνπ νδεγεί ζε αλαηξνπέο ελώ ε επαλαλάγλσζε, κέζα από έλα
κεηααπνηθηαθό ζεσξεηηθό πξίζκα, παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δηεξεύλεζεο δηαθεηκεληθώλ
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ζρέζεσλ αλάκεζα ζην πξν-θείκελν θαη ζηελ αλα-δηήγεζε, θέξλνληαο ζηελ επηθάλεηα
ραξαθηήξεο ρσξίο θσλή, γεγνλόηα ππνηηκεκέλα θαη ππνιαλζάλνπζεο πξάμεηο. Η Πιαηηά
ζάιαζζα ηφλ αργάζζφλ, σο έλα „backstory‟, επαλαπξνζεγγίδεη πξόζσπα, κνηίβα θαη
ζπκβνιηζκνύο ηνπ αθεηεξηαθνύ θεηκέλνπ ηεο Mπξνληέ θαη αληρλεύεη ηδενινγίεο, αληηιήςεηο
θαη ζηεξενηππηθέο εηθόλεο ηνπ βηθησξηαλνύ κπζηζηνξήκαηνο θάησ από κία άιιε νπηηθή.
ηελ Πιαηηά ζάιαζζα ηφλ αργάζζφλ, ε ηζηνξία ηεο Μπέξζα, ηεο πξώηεο θπξίαο
Ρόηζεζηεξ, δελ είλαη κόλν κηα ζαπκάζηα απνδόκεζε ηεο θιεξνλνκηάο ηεο Μπξνληέ αιιά
θαη κηα ηζηνξία επηθξηηηθή γηα ηνλ απνηθηνθξαηία ζηελ Καξατβηθή. Ο Laurence Lerner
αλαθέξεη ηξεηο άμνλεο ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πξνζώπνπ ηεο ηξειήο ζπδύγνπ πνπ
βνεζνύλ όρη κόλν ζην λα απνδνζνύλ θάπνηεο απαληήζεηο ζε εξσηήκαηα πνπ πιαλώληαη
ζηελ Σδέελ Έσρ αιιά θαη λα θέξνπλ ζε πξώην πιάλν ηα θεληξηθά ζέκαηα ηεο πην δηάζεκεο
ινγνηερληθήο ηνπ απάληεζεο, ηεο Πιαηηάς ζάιαζζας ηφλ αργάζζφλ. Ο Lerner εμεγεί όηη νη
θξηηηθνί γεληθά εζηίαζαλ ηηο κειέηεο ηνπο πάλσ ζηελ “Μπέξζα πνπ ζπκβνιίδεη ηελ
θαηαπηεζκέλε ζεμνπαιηθή επηζπκία ηεο Σδέελ, ηελ Μπέξζα πνπ ζπκβνιίδεη ηνλ
θαηαπηεζκέλν ζπκό ηεο Σδέελ, θαη ηώξα ηελ Μπέξζα-Αληνπαλέη πνπ ζπκβνιίδεη ην
απνηθηαθό δήηεκα»(Lerner, 1989:279).
ην κπζηζηόξεκα απηό, ε Ρπο δίλεη θσλή ζηελ Aληνπαλέη εμίζνπ κε ηνλ Ρόηζεζηεξ,
απνθεύγνληαο έηζη ηελ απνζηώπεζε ελαιιαθηηθώλ θσλώλ ηηο νπνίεο αλαγλσξίδεη ζην
θείκελν ηεο Μπξνληέ. Η Ρπο βξίζθεηαη ζε δηαξθή „ζπλνκηιία‟ κε ην θείκελν ηεο αγγιίδαο
ζπγγξαθέσο. Καζώο ε Σδέελ Έσρ απνηειεί θείκελν πνπ αλήθεη ζην ινγνηερληθό θαλόλα, ε
ηαύηηζε ηεο κνίξαο ηεο Aληνπαλέη κε απηήλ ηεο Μπέξζα είλαη αλαπόθεπθηε αιιά ε Ρπο καο
επηηξέπεη λα εξκελεύζνπκε ηελ κνίξα ηεο πεξζόλαο Μπέξζα-Αληνπαλέη δηαθνξεηηθά,
αθήλνληαο ην ηέινο αλνηρηό5. Η Aληνπαλέη νλεηξεύεηαη ηε θσηηά θαη πεδά πξνο ηνλ ζάλαην
αιιά ην κπζηζηόξεκα ηειεηώλεη κε ηελ απόθαζή ηεο λα πξνρσξήζεη ζηε δξάζε θαη όρη κε
ηελ πεξηγξαθή ηνπ ζαλάηνπ ηεο ή κε ηελ αθξηβή επαλάιεςε ησλ ιόγσλ ηεο Μπξνληέ. Έηζη
ε πηζαλόηεηα κηα δηαθνξεηηθήο κνίξαο γηα ηελ εξσίδα ηεο Ρπο είλαη εκθαλήο ζην θείκελν.
Σν πην πξόζθαην έξγν κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη έρεη θάπνηα επηξξνή ζην πξνγελέζηεξν θη όηη
επεθηείλεη ηηο δπλαηόηεηέο ηνπ.
Πνιινί ζπγγξαθείο νηθεηνπνηήζεθαλ θιαζζηθά έξγα ζην πιαίζην κηαο πξαθηηθήο πνπ
έξρεηαη από ην καθξηλό παξειζόλ. Απηό πνπ δηαθνξνπνηεί ηελ Πιαηηά ζάιαζζα ηφλ
αργάζζφλ, ζύκθσλα κε ηελ Nancy A. Walker, είλαη ε «άξλεζε ππαθνήο» («disobedience»)
ηεο Ρπο απέλαληη ζε έλα θείκελν γπλαίθαο ζπγγξαθέα, ηεο Μπξνληέ, ην νπνίν έρεη
ραξαθηεξηζηεί από πνιινύο θξηηηθνύο θαη σο πξσην-θεκηληζηηθό (Walker, 1995). ύκθσλα
κε ηελ Walker, κέζα από ην έξγν ηεο Ρπο δηαθαίλεηαη όηη ην γέλνο δελ δηαθνξνπνηεί ηε
ινγνηερληθή παξαγσγή ηελ επνρή ηεο απνηθηνθξαηίαο θαη ηνπ δπηηθνύ ηκπεξηαιηζκνύ, όπσο
ήηαλ ε βηθησξηαλή επνρή, θαη όηη ν άληξαο ή ε γπλαίθα ζπγγξαθέαο δύζθνια κπνξνύλ λα
απνδξάζνπλ από ην πιαίζην ηεο «ηδενινγηθήο εξγαζίαο» (ideological work) θαη ηεο
«εθπνιηηηζηηθήο απνζηνιήο» (civilizing mission) πνπ ραξαθηήξηδαλ ηελ απνηθηαθή πεξίνδν.
Σο γσλαηθείο αποηθηοθραηούκελο σποθείκελο
Η ηζηνξία ηνπνζεηείηαη ακέζσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ησλ ζθιάβσλ, ζηα κέζα ηνπ 19 νπ
αηώλα, ζε κηα αλήζπρε επνρή, ηόηε πνπ νη θπιεηηθέο ζρέζεηο ζηελ Καξατβηθή ήηαλ
ηεηακέλεο. Η Ρπο νλνκάδεη ηελ εξσίδα ηεο Αληνπαλέη θαη βάδεη ηνλ Ρόηζεζηεξ, ζηε
ζπλέρεηα, λα ηεο επηβάιεη ην όλνκα Μπέξζα. Η Αληνπαλέη θαηάγεηαη από ηνπο ηδηνθηήηεο
ηεο θπηείαο θαη ν παηέξαο ηεο απνθηά πνιιά παηδηά από λέγξεο. Γελ κπνξεί λα γίλεη
απνδεθηή νύηε από ηε λέγξηθε θνηλόηεηα νύηε από ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ απνηθηαθνύ
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θέληξνπ. Ωο Γαιιίδα Κξενιή έρεη κέζα ηεο ιεπθό θαη καύξν αίκα. Ωο ιεπθή θξενιή, είλαη
έλα άηνκν ρσξίο ηαπηόηεηα. Σν ζηίγκα ηεο θπιεηηθήο κε-θαζαξόηεηαο6, ζε ζπλδπαζκό κε
ηελ ππνςία όηη είλαη δηαλνεηηθά άξξσζηε, νδεγεί αλαπόθεπθηα ζηελ ηειηθή ηεο πηώζε,
ζύκα ηεο ηκπεξηαιηζηηθήο θαη παηξηαξρηθήο θαηαπίεζεο.
Οη ακθίζπκεο κεηαθηλήζεηο ηεο Αληνπαλέηαο από ηε κία θνπιηνύξα ζηελ άιιε, ηελ
θαζηζηνύλ έλα πβξηδηθό ππνθείκελν, αλάκεζα ζην εδώ θαη ζην εθεί, ζην γελέζιην έδαθνο
θαη ζηελ πηνζεηεκέλε παηξίδα, αλάκεζα ζην «Δκείο» θαη ζην «Άιινη», ρσξίο όια απηά λα
έρνπλ ζαθή νξηνζέηεζε – «πρλά αλαξσηηέκαη πνηα είκαη θαη πνύ είλαη o ηόπνο κνπ, πνύ
αλήθσ θαη γηαηί ηειηθά γελλήζεθα» (Rhys, 1987: 106). Η Αληνπαλέη έρεη επίγλσζε ηεο
ηζηνξίαο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο θαη ηνπ γεγνλόηνο όηη έρεη κία ιεπθή θαη κία καύξε πιεπξά. Οη
πξάμεηο θαη νη ζθέςεηο ηεο δείρλνπλ κία πξνζπάζεηα λα κνξθνπνηήζεη ηελ ηαπηόηεηά ηεο ζε
κηα επνρή αιιαγώλ, αλαηαξαρώλ θαη ζπγθξνύζεσλ πνπ αθνινπζεί ηελ απειεπζέξσζε ησλ
απνηθηώλ, κία πξνζπάζεηα λα δηαρεηξηζζεί ηελ πβξηδηθόηεηά ηεο
Ο όξνο σβρηδηθόηεηα, εζηηάδεη, θαηά ηνλ Homi K. Bhabha, ηόζν ζηελ θπιεηηθή
πβξηδνπνίεζε όζν θαη ζηελ παξαγσγή λέσλ πνιηηηζκηθώλ κνξθώλ πνπ αλαπηύζζνληαη ζηε
δώλε επηθνηλσλίαο (zone de contact) ζε ζπλζήθεο απνηθηνθξαηίαο. ηνλ ακθίζεκν “ηξίην
ρώξν ηεο εθθνξάο” – όπνπ θπξηαξρεί ε αιιειεμάξηεζε απνηθηνθξάηε θαη
απνηθηνθξαηνύκελνπ, νη ππνθεηκεληθόηεηεο ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάδνληαη ακνηβαία –
αλαδύεηαη ε πνιηηηζκηθή ηαπηόηεηα ηνλίδνληαο ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο θνπιηνύξαο,
ηελ πβξηδηθή ηεο ππόζηαζε θαη ηελ ακθηζπκία ηεο (Bhabha, 2000). ηε κεηααπνηθηαθή
αλάγλσζε ηνπ ινγνηερληθνύ θεηκέλνπ νη ζπλερείο ηαιαληεύζεηο αλάκεζα ζηελ επηζπκία γηα
έλα πξόζσπν, έλα αληηθείκελν ή έλα γεγνλόο, θαη ζηελ ηαπηόρξνλε απόξξηςή ηνπ,
πεξηγξάθνπλ ην πνιύπινθν ζρήκα έιμεο/απώζεζεο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζε
απνηθηνθξάηε θαη απνηθηνθξαηνύκελν.
H Πιαηηά ζάιαζζα ηφλ αργάζζφλ (1966) απνηειεί γηα ηελ Σδελ Ρπο, κία επηζηξνθή
ζε απηό πνπ ν Francis Wyndham νλνκάδεη “πλεπκαηηθή ρώξα” – “spiritual country” –
(Wyndham, 1992: 13) θαζώο ην πιαίζην είλαη νη Αληίιιεο, ε ρώξα θαηαγσγήο ηεο
ζπγγξαθέσο. Απνηειεί επίζεο ηελ αθήγεζε ηεο δσήο ηεο θξενιήο θιεξνλόκνπ πνπ
παληξεύηεθε ηνλ Ρόηζεζηεξ πξηλ απηόο ζπλαληήζεη ηελ Σδέελ Έπξ ζην κπζηζηόξεκα ηεο
Μπξνληέ. Γελλεκέλε ζην Couloubri, θνληά ζην Spanish Town, από κία θξενιή Μαξηηληθέδα
θαη έλαλ παηέξα Σδακατθαλό, ε Antoinette Gosway, ε κεηέπεηηα ηξειή ζύδπγνο ηνπ
Ρόηζεζηεξ, δηήλπζε κία δύζθνιε πνξεία πξηλ θαηαιήμεη έγθιεηζηε ζηε Νόηηα Αγγιία. ηε
δηάξθεηα απηήο ηεο πνξείαο κεηακνξθώζεθε ζηαδηαθά ζε Antoinette Masson κεηά ην γάκν
ηεο κεηέξαο ηεο κε έλαλ πινύζην Άγγιν πνπ έθηαζε ζην λεζί, θαη ζηε ζπλέρεηα ζε Bertha
Rochester όηαλ ν εηεξνζαιήο αδειθόο ηεο, γηα λα απαιιαγεί από απηήλ, ηελ 'παξέδσζε'
ζηνλ θύξην Ρόηζεζηεξ ν νπνίνο ήιζε ζηηο Αληίιιεο γηα λα παληξεπηεί θάπνηα πινύζηα
θιεξνλόκν θπηεηώλ. Μέζα από απηέο ηηο ζπλερείο κεηαβνιέο ζηελ νηθνγελεηαθή θαη
πνιηηηζκηθή ηεο ζέζε, εθηπιίζζεηαη όιε ε πξνβιεκαηηθή εθείλνπ πνπ ζα κπνξνύζακε λα
νλνκάζνπκε „θαηάζηαζε απνκόλσζεο ή εμνξίαο‟ γηα κηα γπλαίθα πνπ αλαγθάζηεθε λα
αιιάμεη ηελ νλνκαζία ηεο – από Αληνπαλέη ζε Μπέξζα, όλνκα πνπ ηεο επέβαιε ν άληξαο
ηεο –, ηνλ ηξόπν δσήο ηεο θαη ηνλ ηόπν δηακνλήο ηεο γηα λα αθνινπζήζεη έλαλ ζύδπγν, πνπ
ε ίδηα δελ είρε επηιέμεη.
«Γελ κε ιέλε Μπέξζα. Πξνζπαζείο λα κε θάλεηο θάηη άιιν θσλάδνληάο κε άιιν
6

Πολλζσ είναι οι αναφορζσ τθσ ‘διαφορετικότθτασ’ τθσ λευκισ Κρεολισ ςτθν Πλατιά θάλασσα των
Σαργάσσων: “Δεν κοίταηα ποτζ τουσ άγνωςτουσ νζγρουσ. Μασ μιςοφςαν. Mασ αποκαλοφςαν λευκζσ
κατςαρίδεσ” (ς. 27), “Κoιτάξτε τουσ καταραμζνουσ λευκοφσ νζγρουσ” (ς. 46), «Ήταν ζνα τραγοφδι για μια
λευκι κατςαρίδα. Αυτι είμαι εγϊ. Έτςι μασ λζνε όλουσ εμάσ που ιμαςταν εδϊ προτοφ οι δικοί τουσ ςτθν
Αφρικι τουσ πουλιςουν ςτουσ δουλεμπόρουσ. Κι ζχω ακοφςει Αγγλίδεσ να μασ λζνε λευκοφσ νζγρουσ » (ς.
106).
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όλνκα […]».
Γάθξπα μεπήδεζαλ από ηα κάηηα ηεο.
«Ξέξεηο ηη κνπ έρεηο θάλεη; […] απηό ην κέξνο ην αγαπνύζα θαη ηώξα ην έρεηο θάλεη
θάηη πνπ κηζώ. θεθηόκνπλ πσο αλ έραλα όια η‟άιια ζηε δσή κνπ ζα είρα
ηνπιάρηζηνλ απηό, θαη ηώξα εζύ ην θαηέζηξεςεο.» (Ρπο, 1987 : 149)
H αλαρώξεζε ιόγσ γάκνπ, από ηελ Σδακάηθα, όπνπ εθηπιίζζεηαη ην κεγαιύηεξν
κέξνο ηεο ηζηνξίαο, απνηειεί γηα ηελ Αληνπαλέη έλαλ βίαην ρσξηζκό πνπ δελ κπνξεί
ζπλαηζζεκαηηθά λα δηαρεηξηζηεί, κία απώιεηα ηνπ Παξαδείζνπ θαη κία αλαγθαζηηθή πνξεία
πξνο ηελ Αγγιία πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ Αγγιία ηεο Σδέελ Έπξ. Ωο κία
κεηααπνηθηαθή ζπγγξαθέαο, ε Ρπο απνδνκεί ηελ εηθόλα ηεο Μεηξόπνιεο σο ιίθλνπ
δηθαηνζύλεο αιιά θαη νκνξθηάο:
«Η Αγγιία, έρεη ρξώκα ηξηαληαθπιιί ζην ράξηε ηνπ βηβιίνπ ηεο γεσγξαθίαο, κα ζηε
δηπιαλή ζειίδα νη ιέμεηο είλαη ππθλνγξακκέλεο, κνηάδνπλ βαξηέο. Δμαγσγέο, άλζξαμ,
ζίδεξνο, έξηνλ.» (Ρπο, 1987 : )
Η Αληνπαλέη, βηώλνληαο ηελ εμνξία ζε απηήλ ηελ μέλε ρώξα, αληηπξνζσπεύεη ηελ
θσλή από ηελ απνηθία, ηνλ κέηνηθν πνπ αλαπνιεί ηνλ ρακέλν Παξάδεηζν ηεο Δδέκ θαη
ππνθέξεη. Αιιά “όινη νη άπνηθνη”, αλαξσηηέηαη ν Jacques Mounier, “θαη αλάκεζα ζε
απηνύο νη Κξενινί, δελ είλαη ήδε εμόξηζηνη από ηελ ίδηα ηνπο ηελ θαηάζηαζε;” (Mounier,
1986 : 84). H θξενιηθόηεηα (créolité) απαζρνιεί έληνλα ηελ Ρπο πνπ ζέηεη δεηήκαηα
ηαπηνηηθήο ζύγρπζεο θαη έκθπισλ ππνθεηκεληθνηήησλ ηδηαίηεξα κέζα από ηα γπλαηθεία
πξόζσπα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. Έρνληαο πεξηζσξηνπνηεζεί από ηελ ιεπθή θνηλσλία ηεο
ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηεο, ε Αληνπαλέη ζηξέθεηαη κε εκπηζηνζύλε ζηνλ θόζκν ησλ Μαύξσλ,
αλαδεηώληαο ηελ παξέα ηεο κηθξήο καύξεο Σία πνπ δεη θαη απηή ζηε θπηεία ηνπ Cosway.
Mεηά ηελ ππξπόιεζε ηνπ ζπηηηνύ ηνπο θαη ηεο θπηείαο από ηνπο Μαύξνπο ζηε δηάξθεηα
κηαο εμέγεξζεο, ε νηθνγέλεηα εγθαηαιείπεη ην θηήκα θαη ε κηθξή Tία πεηάεη πέηξεο θαη
ηξαπκαηίδεη ζην πξόζσπν ηελ πξώελ θίιε ηεο. Μεηά από ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο ηεο από
ηνλ θόζκν ησλ Μαύξσλ, ε λεαξή εξσίδα ηεο Ρπο δελ κπνξεί παξά λα πεξηνξηζηεί ζην ξόιν
ηεο πινύζηαο θιεξνλόκνπ.
Σν πξόζσπν ηεο ππεξέηξηαο – αιιά θαη κεηξηθήο θηγνύξαο γηα ηελ Αληνπαλέη –
Christophine είλαη ζεκαληηθό ζην κπζηζηόξεκα ηεο Ρπο, θαζώο απνηειεί έλαλ ηόπν
ελαιιαθηηθήο δύλακεο, κία αθόκε πβξηδηθή παξνπζία πνπ ζηέθεηαη αλάκεζα ζην απηόρζνλν
θαη ζην απνηθηαθό, ζην εδώ θαη ζην πέξα. Η Κξηζηνθίλ αλαγθάδεη ηνλ Ρόηζεζηεξ λα ηελ
αλαγλσξίζεη σο άηνκν ακεξόιεπηνπ θύξνπο – ε δύλακή ηεο πξνέξρεηαη από ηηο ηθαλόηεηέο
ηεο ζην obeah (voodoo) θαη είλαη θεληξηθή ζηελ αθεγεκαηηθή πξάμε, θαζώο ε Aληνπαλέη
ηελ επηθαιείηαη ζην ηέινο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο γηα λα ηελ απειεπζεξώζεη από ηε λεπξσηηθή
θαηάζηαζε ζηελ νπνία ν Ρόηζεζηεξ ηελ ππνβίβαζε. Απηήλ ε γπλαηθεία κνξθή απνηειεί
κία αλαζηξνθή ηνπ θαλνληθνύ ξόινπ απνηθηζηή/επνηθηδόκελνπ όπνπ ζύκθσλα κε ηνπο
Bhabha θαη Fanon, ν επνηθηδόκελνο είλαη κόλν έλαο παπαγάινο πνπ επαλαιακβάλεη
κηκεηηθά ππαθνύνληαο θαη ν νπνίνο πξέπεη λα ζπκβηβαζηεί κε ηνλ θπξίαξρν ιόγν ηνπ
κεηξνπνιηηηθνύ θέληξνπ (Fanon 1971, Bhabha 1994).
Η ζπλερήο κεηαθίλεζε, ε θαηάζηαζε αλαγθαζηηθήο εμνξίαο, νη ζπλζήθεο δηαρσξηζκνύ πνπ
βηώλνπλ νη Κξενινί θαη νη κηγάδεο κέζα ζε θνηλσλίεο όπνπ δηαθνξεηηθέο θπιέο θαη
δηαθνξεηηθνί πνιηηηζκνί δύζθνια ζπγθαηνηθνύλ, αλαγθάδνπλ ηελ Αληνπαλέη λα
πξνζπαζήζεη λα ελζσκαησζεί ζηελ πνιηηηζκηθή θαη θνηλσληθή δσή ζηνλ έλα από ηνπο δύν
πόινπο πνπ δνκνύλ ηελ ππνθεηκεληθόηεηά ηεο7. Απηήλ όκσο ε ελζσκάησζε επηβάιιεη θαη
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Η ίδια θ Ρυσ βίωςε από παιδί το διαχωριςμό ςε άποικουσ και γθγενείσ Άγγλουσ, και ς’αυτιν τθν εμπειρία
αναφζρεται ςυχνά τόςο ςε ςυνεντεφξεισ όςο και ςε κείμενά τθσ : « Δεν είςαι Αγγλίδα, είςαι μία απαίςια
άποικοσ» λζει ο νεαρόσ Άγγλοσ όταν θ μικρι Ρυσ αναφζρεται ςτθν βρετανικότθτά τθσ ( «The Day They
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κία λέα άξλεζε, κία άιιε εμνξία, ηελ άξλεζε ηνπ άιινπ κηζνύ ηνπ εαπηνύ, ηελ θαηαγσγή
ηεο από ηηο Αληίιιεο. Η παξάλνηα, πνπ εκθαλίδεηαη ζηε δηάξθεηα αλαδήηεζεο ηεο
ηαπηόηεηαο, πξνθαιείηαη, ππνγξακκίδεη ν Jacques Mounier, από πνιιά εκπόδηα πνπ
επηβάιινληαη θαη ηα νπνία ζπλδένληαη ζπρλά κε ηελ αληξηθή εμνπζία (Μounier, 1986). Με
ηελ άθημή ηεο ζην Thornfield Hall ε Αληνπαλέη βηώλεη κία δηπιή ρσξηθή εμνξία: έρεη
εμνξηζζεί από ηα δεζηά θιίκαηα ησλ Αληηιιώλ – απηή «πνπ έρεη ηνλ ήιην κέζα ηεο» (Rhys,
1987 : 159) – θαη έρεη εηζέιζεη ζε έλα είδνο απνκόλσζεο, ζε θιίκαηα πγξά θαη θξύα, κε
'θύιαθα' ηελ Γθξέηο Πνπι. Απηήλ ε ηδηόηππε 'θπιαθή' ηελ απνκνλώλεη από ηελ ππόινηπε,
πξαγκαηηθή Αγγιία.
Θέκαηα όπσο ν ζάλαηνο θαη ε ηξέια βξίζθνπλ πξνλνκηαθή έθθξαζε ζην πξόζσπν ηεο
Αληνπαλέηηαο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηα κέζα ηεο ηζηνξίαο σο θαηαζιηπηηθή θαη κεηέπεηηα
σο παξαλντθή. Ο Ρόηζεζηεξ πεξηγξάθεη ζπρλά «απηή ηελ μεκαιιηαζκέλε άγλσζηε κε ηα
θόθθηλα κάηηα πνπ ήηαλ ε γπλαίθα [η]νπ» (Ρπο, 1987 : 150), απνηξαβεγκέλε από ηνλ θόζκν,
εξηζηηθή θαη αιθννιηθή, γηα ηελ νπνία δελ αηζζαλόηαλ πιένλ παξά κόλν νίθην. Μέζα ζε
κηα θξίζε παξάλνηαο ε Αληνπαλέηα βάδεη θσηηά ζην Hall, όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ Σδέελ
Έσρ. Η Margaret Higonnet παξαηεξεί ζρεηηθά κε ηελ απηνθηνλία ησλ γπλαηθώλ ζηελ
πεδνγξαθία ηνπ 19νπ αηώλα, όηη ππάξρεη ε ηάζε λα επαλαπξνζδηνξηζηεί ε απηνθηνλία:
«[...] πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ έξσηα, ηεο παζεηηθήο εθρώξεζεο ηνπ εαπηνύ θαη ηεο
αζζέλεηαο [ε απηνθηνλία] γίλεηαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζηε ινγνηερληθή αλαπαξάζηαζε
ησλ γπλαηθώλ. πρλόηαηα σο θίλεηξν ηεο απηνθαηαζηξνθήο ηνπο ζεσξείηαη ν
έξσηαο, ν νπνίνο γίλεηαη αληηιεπηόο όρη κόλν σο απώιεηα αιιά σο παξάδνζε ζε
κηαλ αζζέλεηα, ζην mal d'amour (ην Καθό ηεο αγάπεο) [...] Θα κπνξνύζακε λα
πνύκε όηη, ζύκθσλα κε απηό πνπ ζα νλνκάδακε 'Σν ζύκπιεγκα ηεο Οθειίαο', ε ιύζε
ηεο απηνθηνλίαο ζπλδέεηαη ζηαδηαθά κε ηε δηάιπζε ηνπ εαπηνύ, κε έλα ρείκαξξν
θαηαθεξκαηηζκνύ. Η εγθαηαιειεηκκέλε γπλαίθα είλαη ζαλ λα πλίγεηαη κέζα ζηα δηθά
ηεο ζπλαηζζήκαηα» (Higonnet, 2008 : 182).
Σν ζπκβόιαην γάκνπ ηνπ Ρόηζεζηεξ κε ηελ Αληνπαλέη απνηειεί έλα είδνο απνηθηνπνίεζεο :
εηζβάιιεη ζηε δσή ηεο, αιιάδεη ην όλνκά ηεο, ηελ απνκαθξύλεη από ηνπο νηθείνπο ηεο. Καη
ζπκβάιιεη, ζαθώο, ζηελ πνξεία ηεο Αληνπαλέη/Μπέξζαο πξνο ηελ παξάλνηα, πξνο ηελ
ηειηθή πηώζε θαη ηελ απηνθηνλία. Η Ρπο απνδίδεη ζηνλ βίαην εθπαηξηζκό ηεο λεαξήο
γπλαίθαο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπδύγνπ ηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ ηξέια, αξλνύκελε σο
αηηίεο ηε γπλαηθεία θύζε8 θαη ηελ θιεξνλνκηθόηεηα ε νπνία εκθαλίδεηαη σο αηηία ζηελ
Σδέελ Έσρ όπνπ ν Ρόηζεζηεξ ηελ θαηεγνξεί όηη θιεξνλόκεζε ηελ ηξέια ηεο κεηέξαο ηεο.
Η Πιαηηά ζάιαζζα ηφλ αργάζζφλ ζπλάδεη απόιπηα κε ηνλ νξηζκό ηεο
κεηααπνηθηαθήο ινγνηερλίαο πνπ έρνπλ δώζεη νη Ashcroft, Griffiths θαη Tuffin ζην έξγν ηνπο
The Empire Writes Back θαζώο δηαζέηεη κία μεθάζαξε “counter-discursive” δηάζηαζε.
Οξηζκέλνη θξηηηθνί πξνρώξεζαλ πεξηζζόηεξν ραξαθηεξίδνληάο ην θεκηληζηηθό
κεηααπνηθηαθό θείκελν (Wickramagamage, 2000) δηόηη ππνγξακκίδεη ηελ αλαπόθεπθηε
δηάδξαζε ηνπ θύινπ θαη ηεο θπιήο ζηελ θαηαζθεπή ηεο γπλαηθείαο ππνθεηκεληθόηεηαο ζε
έλα απνηθηαθό πεξηβάιινλ9. Η πξνζπάζεηα ηεο Σδελ Ρπο λα επαλεμεηάζεη έλα αξηζηνύξγεκα
ηεο βηθησξηαλήο επνρήο, είλαη κία απνιύησο ζπλεηδεηή πνιηηηθή πξάμε. Καη είλαη κέζα από
απηήλ ηελ νπηηθή πνπ ζα πξέπεη λα δηαβαζηεί Η Πιαηηά ζάιαζζα ηφλ αργάζζφλ, ηελ
νπηηθή ηεο θεκηληζηηθήο θξηηηθήο, ηνπ κνληεξληζκνύ θαη ηδηαίηεξα ηεο κεηααπνηθηαθήο
Burned the Books» in The Collected Short Stories of Jean Rhys, 1992 : 23).
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Αναφερόμαςτε εδϊ ςτισ αντιλιψεισ που κυριαρχοφςαν ςτον 19 αιϊνα για τθν «υςτερικι γυναικεία
φφςθ». Για το κζμα αυτό, βλ., μεταξφ άλλων, Νicole Edelman (2003), Gilbert & Gubar (1988) και Dijkstra
(1986).
9
Για διαφορετικζσ αναγνϊςεισ τθσ Πλατιάς θάλασσας αναφορικά με τθ φεμινιςτικι του διάςταςθ, βλ.Mary
Lou Emery (1990), Νicola Nixon (1994), Βrian W. Shaffer (2006).
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