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vliv italštiny na jazyk krétské renesance (M. Pirrone) až po činnost zapomenutého filologa
Nikifora Filitase z 19. stol. (A. Katsigiannis).

Vynikajícím vstřícným krokem vůči zájemcům o témata přednášená na konferenci byla mož-
nost sledovat celou konferenci online na webu Historického muzea Kréty. Doufejme, že se vyplní 
i přání organizátorů co nejrychleji vydat sborník z konference. Zatím je pro zájemce k dispo-
zici alespoň její program (http://www.historical-museum.gr/pdfs/Neograeca_24-9-2012.pdf) 
a některé z příspěvků lze zhlédnout i na internetovém kanále www.youtube.com.

Zemřel řecký dramatik a spisovatel Pavlos Matesis1

PAVLÍNA ŠÍPOVÁ

V neděli 20. ledna 2013 v ranních hodinách zemřel ve věku 80 let významný řecký spiso-
vatel, překladatel a dramatik Pavlos Matesis. Na divadle se poprvé uvedl roku 1967 dra-
matem Η τελετή (Obřad), za něž dostal Státní divadelní cenu. Z jeho prozaického díla je 
nejznámější Psí matka, která se dočkala padesáti reedic a mnoha překladů včetně českého. 
V Čechách je Matesis známý rovněž z překladu románu Starý dnů, ale hlavně z jevištního 
monologu Psí matka od Pavla Kohouta inspirovaného stejnojmenným Matesisovým romá-
nem, který v Divadle Na Prádle (premiéra 16. 4. 2008) vedla Marie Málková (www.kavar-
na.hostbrno.cz/cs/seznam-clanku/psi-matka-na-scene).

Nutno dodat, že to byla to právě Kohoutova adaptace, která Matesise přivedla k vlastní 
dramatizaci románu zásadně odlišné od Kohoutovy: na jevišti se vyskytuje až 11 postav, 
a vytváří se tak dojem, že Pavlos Matesis převedl na divadelní scénu svůj román v téměř 
nezměněné podobě. Na Nové scéně Národního divadla v Aténách měla tato hra premiéru 
6. 4. 2010 a reprízovala se po celý měsíc téměř denně.

Neopomenutelná je také Matesisova překladatelská činnost: do řečtiny přeložil dramata 
Sławomira Mrożka, Williama Shakespeara, dále díla Williama Faulknera, Stendhala, Mar-
garet Atwoodové, Harolda Pintera, Henrika Ibsena, Antonina Artauda, Beaumarchaise, 
Alain-Fourniera aj. a také ze starořečtiny většinu her Aristofanových.

Pavlos Matesis se narodil roku 1933 ve vesnici Divri na Peloponésu. Studoval diva-
delní vědu (obor herectví), hudbu (obor hra na housle) a cizí jazyky (angličtinu, francouz-
štinu a španělštinu). V letech 1963–1964 vyučoval herectví na Σχολή Κινηματογράφου 
Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου (Filmové a televizní škole Lykurgose Stavrakose). V le-
tech 1971–1973 byl také pomocným dramaturgem Národního divadla. V letech 1974–
1976 napsal a režíroval dva televizní seriály (TV YENED) a psal články pro Floor Show. Je 
autorem celkem 12 próz a 13 divadelních her, z nichž se jich 11 hrálo v Národním divadle. 
Rozloučení s ním se uskutečnilo ve středu 22. ledna na aténském hřbitově Papagu.
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ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΒΟΣ

«Προσωπεία περικείμενοι»· αυτοί που φοράνε προσωπεία. Αυτοί που κρύβουν το πρόσωπό 
τους, αλλά ουσιαστικά τον πραγματικό εαυτό τους, πίσω από μάσκες· αυτοί που επιλέγουν 
να εμφανιστούν με διαφορετικά χαρακτηριστικά, κρίνοντας πως έτσι θα επιτύχουν να 
παραπλανήσουν, να ξεγελάσουν, να φτάσουν πιο σίγουρα και εύκολα στο στόχο τους. Προσωπεία 
περικείμενοι είναι ο τίτλος του τελευταίου βιβλίου της «δικής μας» συγγραφέως Βίβιαν 
Αβρααμίδου-Πλούμπη, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια.

Τα πρώτα τρία μυθιστορήματα που έγραψε η εδώ και μια δεκαπενταετία «Πραγιανή» 
συγγραφέας, έχουν ένα βασικό κοινό στοιχείο: o καμβάς πάνω στον οποίο έχει κεντηθεί 
η μυθοπλασία αποτελεί κομμάτι της ιστορίας, άλλοτε της Κύπρου και άλλοτε μιας ευρύτερης 
ζώνης της Ευρώπης. Η κυπριακή της καταγωγή, η επίδραση των ιστορικών γεγονότων της 
νεώτερης κυπριακής ιστορίας, η τουρκική εισβολή του 1974 και η επακόλουθη προσφυγιά, 
καθόρισαν την θεματολογία και την προβληματική των πρώτων έργων της. Με θέματα 
παρμένα από την ιστορία και με γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο η Κύπρος παίζει κυρίαρχο 
ρόλο, αποτυπώνονται και αναλύονται τα στοιχεία των χαρακτήρων των ηρώων της και μέσα 
απ’ αυτά ανθρώπινες αξίες, αρχές και δοξασίες.

Στο Προσωπεία περικείμενοι, το τέταρτο της μυθιστόρημα, η συγγραφέας «δοκιμάζει» 
τις συγγραφικές της δυνατότητες σ’ ένα ακόμα πιο ελεύθερο πεδίο, όπου οι ήρωες δρουν σε 
χώρους που περιορίζει μόνο η συγγραφική φαντασία. Μυθιστορηματικοί οι ήρωες, λοιπόν, 
που δρουν σε ακαθόριστο γεωγραφικό μήκος, που σίγουρα μυρίζει Ελλάδα, φανταστική 
και η πλοκή της ιστορίας. Κι όμως, κάτω απ’ όλα αυτά κρύβεται κάτι πέρα για πέρα 
πραγματικό και διαχρονικό. Η ίδια η στάση του ανθρώπου απέναντι στη ζωή. Οι συγκρούσεις 
που ο καθένας μας αντιμετωπίζει στη διεκδίκηση για το δίκαιο, την αντίδραση στην 
εκμετάλλευση. Το προσωπικό κόστος που υφίσταται κάποιος στην προσπάθεια αποκάλυψης 
μιας αλήθειας, απέναντι στην αποσιώπηση.

 Η Χριστίνα Χύτα, μια νεαρή δημοσιογράφος και βασική ηρωίδα του βιβλίου, έχει τάξει σκοπό 
της ζωής της ν’ αφαιρέσει τα προσωπεία από εκείνους που αναίσχυντα κρύβουν τις πομπές τους 
και τις παρανομίες τους πίσω από αυτά. Και ξαφνικά μπαίνουν στη ζωή της ο Άγγελος, η θεία 
του η Ειρήνη κι ο μικρόκοσμος ενός απομονωμένου χωριού εξαρτημένου οικονομικά από το 
γειτονικό ορυχείο χρυσού. Κι εκεί, δίπλα στο κόκκινο γυμνό βουνό και το ήρεμο ποτάμι που 
χαϊδεύει τα ριζά του, με τις παράνομες ανασκαφές στην αρχαία Πέτρα, η Χριστίνα θα έρθει 
αντιμέτωπη με ένα διαφορετικό τρόπο διάκρισης μεταξύ τιμωρίας-εκδίκησης.

Η συγγραφική παρουσία της Βίβιαν Αβρααμίδου-Πλούμπη ξεκινά το 2004 και τo 
Προσωπεία περικείμενοι είναι το τέταρτο μυθιστόρημά της. Το βιβλίο βραβεύθηκε με έπαινο 
της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Το πρώτο της έργο (Όταν θα πέσουν τα μαύρα, 1 Dříve publikováno na www.divadlo.cz/zemrel-recky-dramatik-a-spisovatel-pavlos-matesis.
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