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Για το έργο του Άρη Μαραγκόπουλου σχετικά 
με τον Τζόις έχουν γράψει:

Ο μυθιστοριογράφος Άρης Μαραγκόπουλος έχει τα 
μέγιστα συνεισφέρει στην κατανόηση του Τζοϊσικού 
έργου στην Ελλάδα. 

Geert Lernout & Wim Van Mierlo, στον τόμο The 
reception of James Joyce in Europe, εκδ. Continuum 
2004, Λονδίνο, τ. I, κεφ. 28, σ. 455, 466, 467 και 
passim.

…Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι προσωπικά από-
λαυσα τον τρόπο με τον οποίο ο συγγραφέας προ-
σαρμόζει τη μέθοδο του πρωτοτύπου στη δική του 
γραφή. Αυτό πραγματικά αποτελεί ακόμα πιο εντυ-
πωσιακό κατόρθωμα.

Morris Beja, Kαθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας, κρα-
τικό παν/μιο Ohio, Εκτελεστικός Γραμματέας του 
Διεθνούς Ιδρύματος Τζέιμς Τζόις (ΙJJF, 29.01.1997). 

Υποθέτω πως ελάχιστοι Έλληνες έχουν διαβάσει και 
έχουν κατανοήσει στο πρωτότυπο τον Οδυσσέα. Αναμ-
φισβήτητα βρισκόμαστε μπροστά σε μια γενναία 
«μεσολαβητική» προσπάθεια, η οποία εμπλουτίζει 
την έτσι κι αλλιώς πενιχρή και διστακτική ελληνική 
βιβλιογραφία για τον Τζόις και μάλιστα για ένα από 
τα πιο δυσπρόσιτα έργα του.

Δημ. Δασκαλόπουλος, εφημ. Τα Νέα, 02.04.1995.

…Αυτά τα σημάδια της έγνοιας, της μεταφραστι-
κής αγωνίας, θα τα διακρίνει ο προσεκτικός ανα-
γνώστης στα αποσπάσματα που περιλαμβάνονται 
στο Αγαπημένο Βρωμοδουβλίνο, το βιβλίο του Άρη 
Μαραγκόπουλου.

Άρης Μπερλής, εφημ. Καθημερινή, 8.07.1997.

Παρόμοια βιβλία είναι άχαρα και ανέραστα, 
εντούτοις εν προκειμένω έχουμε ένα βιβλίο που κά-
νει στράκες. Ο σχολιαστής δεν πάσχει από μανιο-
κατάθλιψη. Είναι κάτοχος της τζοϊσικής επιστήμης 
και δείχνει μεγάλη ευρηματικότητα στη μετάδοση 
των μυστικών. 

Κωστής Παπαγιώργης, περ. Αθηνόραμα, τ. 79, 
16.11.01.

Δοκίμιο μεγάλου ερευνητικού και κριτικού μόχθου, 
το οποίο αναδεικνύει την πολλαπλότητα των δυνα-
τών αναγνώσεων του Οδυσσέα χωρίς να χάνει από τα 
μάτια του τον ερμηνευτικό του άξονα, που είναι η 
αποκάλυψη του «μυητικού» χαρακτήρα του μυθιστο-
ρήματος, το βιβλίο έχει την αρετή να μην επιδεικνύει 
τον κόπο του. Κι αυτό χάρη στην αφηγηματική άνε-
ση του Μαραγκόπουλου, η οποία το κάνει να δια-
βάζεται συγχρόνως και σαν πεζογράφημα, σαν το 
μυθιστόρημα της ανάγνωσης ενός μυθιστορήματος.

Νάσος Βαγενάς, εφημ. Αυγή, 14.02.02. 

Ο Ιρλανδός συγγραφέας Τζέιμς Αυγου-
στίνος Αλοΐσιους Τζόις (James Augustine 
Aloysius Joyce, 02.02.1882-13.01.1941) 
θεωρείται ο πιο επιδραστικός συγγρα-
φέας στην παγκόσμια λογοτεχνία του 
20ού αιώνα. Η βιβλιογραφία για το έργο 
του είναι δεύτερη σε έκταση μετά από 
εκείνη για τον Σέξπιρ. Μεγάλωσε στο 
Δουβλίνο όπου έτυχε ικανοποιητικής 
παιδείας σε επιφανή σχολεία Ιησουιτών 
(Clongowes και Belvedere) και στο Παν/
μιο του Δουβλίνου (University College), 
αλλά έζησε το μεγαλύτερο μέρος της 
ζωής του αυτοεξόριστος στη Ζυρίχη, στο 
Παρίσι, στην Τεργέστη. Στην τελευταία 
πόλη έγραψε και την απόκρυφη, αινιγ-
ματική σύνθεσή του Giacomo Joyce (1911-
1914, μεταθανάτια έκδοση 1968) όπου, 
σε πρώιμο στάδιο, ανιχνεύονται μερικές 
από τις πιο ρηξικέλευθες τεχνικές και 
ιδέες που στη συνέχεια ανέπτυξε στο μεί-
ζον λογοτεχνικό έργο του.

Τα πιο σημαντικά έργα του: Μουσική 
Δωματίου (1907), Δουβλινέζοι (1914), Πορ-
τρέτο του Καλλιτέχνη ως Νέου (1916), Εξό-
ριστοι (1918), Ulysses (1922), Finnegans 
Wake (1939).

Ο Ά. Μ. στην Τεργέστη δίπλα στο άγαλμα του 
Τζόις. Το έργο (του Τριεστίνου γλύπτη Νino 
Spagnoli) τοποθετήθηκε το 2004 στο γεφυράκι 
του Canal Grande (Via Roma 16) με την αφορ-
μή της 100ής επετείου από την άφιξη του Ιρ-
λανδού στην πόλη.

Giacomo Joyce
Η απόκρυφη ιστορία του Τζέιμς Τζόις  

στην Τεργέστη, αρχές του εικοστού αιώνα

Πριν από ακριβώς πενήντα χρόνια, τον Ιανουάριο του 1968, 
εκδόθηκε ένα άγνωστο ως τότε έργο του Τζέιμς Τζόις (1882-
1941), το Giacomo Joyce. 

Θέμα του έργου, ο κρυφός έρωτας ενός καθηγητή αγγλικών, 
περσόνα του ίδιου του Τζόις, προς μια (ίσως και περισσότε-
ρες) μαθήτριά του στην Τεργέστη λίγο πριν τον Ά  Παγκόσμιο 
Πόλεμο.

Το μεταιχμιακό αυτό έργο, μέσα στις λίγες γριφώδεις, πλην πυ-
κνές σε αισθητικό, κοινωνικό και ηθικό νόημα σελίδες του, επι-
τρέπει στον αμύητο στην τζοϊσική τέχνη όχι μόνο να απολαύσει 
αλλά και να εξοικειωθεί με τη «γραμματική και το συντακτικό» 
του πιο επιδραστικού και απαιτητικού συγγραφέα στον 20ό 
αιώ να. Κι αυτό επειδή το Giacomo χαρακτηρίζει η αισθαντική 
γοητεία της Μουσικής Δωματίου, η κοινωνική ανάλυση των 
Δουβλινέζων, το υπαρξιακό δράμα του Πορτρέτου, η ηθική τόλ-
μη των Εξορίστων, η ρηξικέλευθη λογοτεχνικότητα του Ulysses 
και η προκλητική αυθάδεια του Finnegans Wake.

Στον παρόντα τόμο αυτή η διάσταση του έργου γίνεται κατα-
νοητή με τον καλύτερο τρόπο: όχι μόνο με τη νέα σύγχρονη με-
τάφραση του έργου, αλλά και χάρη στην αναλυτική Εισαγωγή 
και τα διευκρινιστικά Ερμηνευτικά Σχόλια που ο Άρης Μαρα-
γκόπουλος, οπλισμένος με εξαντλητική βιβλιογραφική σκευή, 
το τεκμηριώνει και παρουσιάζει στον Έλληνα αναγνώστη.

Τζάκομο Τζόις
www.toposbooks.gr

50 χρόνια μετά την πρώτη μεταθανάτια έκδοση
το αινιγματικό αριστούργημα του Τζέιμς Τζόις

ΤΖΑΚΟΜΟ ΤΖΟΪΣ
παρουσιάζεται ανήμερα της Bloomsday  
στην ελληνική νέα έκδοσή του
από τον συγγραφέα  Άρη Μαραγκόπουλο
με τη μορφή εισαγωγικού σεμιναρίου μύησης στον Τζόις

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018, ώρα 19:30
στο Polis Art Café
Πεσμαζόγλου 5 & Σταδίου 
(Τηλ. 210 3249588, Μετρό Πανεπιστήμιο)

Λόγω του είδους της παρουσίασης, παράκληση να τηρηθεί 
με ακρίβεια η ώρα προσέλευσης.
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