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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Όποιος μελετητής καταπιαστεί με το έργο της συγγραφέως
Άλκης Ζέη θα διαπιστώσει και εντέλει θα κατανοήσει ότι ο λόγος
της, και με τη λέξη αυτήν εννοώ τη μυθοπλασία και την έκφραση
της λογοτεχνίας της, «μεταφράζει» βαθιές, καθολικές, ανθρώπινες επιθυμίες και συναισθήματα, ελπίδες και φιλοδοξίες για τη
ζωή και την κοινωνία, για την πολιτική και τον πολιτισμό, που
πέρα από τη δεδομένη καθολικότητά τους έχουν να κάνουν και
με τον δικό της βίο, όπως αυτός διαμορφώθηκε από την τρυφερή ηλικία και πορεύτηκε μέσα από τις συμπληγάδες της δύσκολης εποχής που έζησε.
Όμως όλα αυτά, είτε βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα είτε
καταστάσεις της μεταμοντέρνας συνθήκης της ζωής και της
τέχνης σε μια δύσκολη εποχή για την Ελλάδα και την Ευρώπη, αν
όχι για όλη την Ανθρωπότητα, ενσωματωμένα στον σημειωτικό
κώδικα της λογοτεχνίας της, καλυμμένα σε διάφορα πρόσωπαχαρακτήρες και σε διάφορα προσωπεία γραφής που χρησιμοποίησε, λειτουργούν υπό τη μορφή πυρηνικών δυαδικών αντιθέσεων: του μικρού και του μεγάλου, του παιδιού και του ενηλίκου, του όμορφου και του άσχημου, του λαμπρού και του ταπεινού, του αστού και του προλετάριου, του δυνατού και του
αδύνατου, του επαναστάτη και του εξόριστου, του ιθαγενή και
του πρόσφυγα νοσταλγού της πατρίδας, του πατριδολάτρη και
του αυτοεξόριστου, του ηθοποιού και του υποβολέα, του
σκηνοθέτη και του θεατή, του φιλόλογου και του συγγραφέα,
του δημιουργού και του αναγνώστη, του μεταφραστή και του
συγγραφέα πρωτότυπων έργων, που εκείνη υπήρξε και ενδεχομένως δεν θα ήθελε να είχε υπάρξει, που εκείνη έγινε και ίσως να
μην ήθελε να είχε γίνει ‒τουλάχιστον έτσι όπως ιστορικά όλα

