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Συντάχθηκε στις 02 Μάρτιος 2016. Γράφει η Μαρία Μπακάρα. 

 Περίμενα το βιβλίο «Ερωτευμένος Χέμινγουεϊ- Η δική του 
εξιστόρηση», το οποίο στην Ελλάδα κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Παπαδόπουλος, με μεγάλη προσμονή καθώς 
αναφέρεται σε έναν λατρεμένο μου συγγραφέα. 

 Το χρονικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η αφήγηση του βιβλίου 
είναι η επικρατούσα πατριαρχεία της τότε εποχής και αυτό 
οφείλει ο αναγνώστης να το αναγνωρίσει, ώστε να του είναι 
κατανοητές οι ιστορικές και πολιτισμικές συνθήκες στις οποίες
εξελίσσεται η πλοκή. Άλλωστε, όταν μιλάμε για συναισθήματα 
οφείλουμε να καταλαβαίνουμε την προσωπική χροιά του 
χαρακτήρα τους. Κι αυτό το βιβλίο μιλάει για συναισθήματα, 
αυτά που είχε ο σπουδαίος λογοτέχνης Χέμινγουεϊ για την 
πρώτη του σύζυγο, την Χάντλεϊ.

Ο συγγραφέας Aaron Edward Hotchner –ο οποίος έχει γράψει
το διάσημο «Papa Hemingway»- συνδέθηκε, από το 1948, με μια βαθιά φιλία με τον 
Χέμινγουεϊ. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως η σχέση του με τον νομπελίστα συγγραφέα θύμιζε 
σχέση πατέρα-γιου. Αποφάσισε λοιπόν να καταγράψει τις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες 
τους από μία συγκεκριμένη περίοδο της ζωής τους, τότε που ο Χέμινγουεϊ νοσηλευόταν 
στο ψυχιατρείο με διαγνωσμένη κατάθλιψη. Μας παραδίδει την ίδια τη διήγηση του 
συγγραφέας σε ένα μικρό και ευκολοδιάβαστο βιβλίο, με γρήγορη ροή και σημαντικό 
περιεχόμενο.

Η ιστορία έχει ως πυρήνα της τη διάλυση του γάμου του Χέμινγουεϊ με την πρώτη του 
γυναίκα και τη σχέση του με τη δεύτερη σύζυγο του, Πολίν. Ο Hotchner ακούει με 
κατανόηση τον φίλο του και προσπαθεί να μεταφέρει αυτούσιο τον παλμό της αφήγησης 
του. Προσωπικά δεν μπόρεσα να γοητευτώ από το ερωτικό δίλημμα του Χέμινγουεϊ, ο 
οποίος βρισκόταν σε αδιέξοδο όντας ερωτευμένος –ταυτόχρονα- με δύο γυναίκες ωστόσο, 
το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί μια εξαιρετική καταγραφή της κοινωνική ζωής της τότε 
εποχής και κυρίως μια σπουδή στα κλασσικά λογοτεχνικά μυαλά που οι περισσότεροι 
διαβάζουμε και θαυμάζουμε.

Λάτρεψα την άποψη του Χέμινγουεϊ για τον «Υπέροχο Γκάτσμπυ» και τις ερωτικές 
συμβουλές που έδινε ο Σκοτ Φιτζέραλντ στον συγγραφέα. Έμαθα  τις επιστημονικές 
μεθόδους που επικρατούσαν τότε –όπως την εγκληματική πλέον 
ηλεκτροσπασμοθεραπεία- καθώς και το πρόσωπο που αποτέλεσε την έμπνευση για το 
αριστουργηματικό «Ο Γέρος και η θάλασσα». Εκτός από τις προσωπικές πληροφορίες ο 
Hotchner μοιάζει να προσπαθεί να εξετάσει και να καταγράψει ποια γυναίκα ήταν η 
μοναδική αγάπη, ο αιώνιος έρωτας του συγγραφέα. Νομίζω πως η απάντηση δίνεται μέσα 
από τα λόγια του ίδιου του Χέμινγουεϊ.

Ένα αξιόλογο βιβλίο, το οποίο σίγουρα θα είναι μια υπέροχη συντροφιά για τους λάτρεις 
της κλασσικής λογοτεχνίας και για όσους δεν έχουν πρόβλημα να αποδομήσουν τους 



λογοτέχνες από την συγγραφική τους ταυτότητα. Ενδεχομένως θα μπορούσε να 
αποτελέσει και εργαλείο σε κάποιο αντίστοιχο ερευνητικό/ακαδημαϊκό πεδίο.
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