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Ἕνας ἄντρας µὲ λεπτὸ λαιµὸ χώθηκε σ ’ ἕνα µπαοῦλο, ἔκλεισε ἀπὸ 
πάνω του τὸ καπάκι κι ἄρχισε νὰ πεθαίνει ἀπὸ ἀσφυξία.
   Ὁρίστε, εἶπε καθὼς πέθαινε ἀπὸ ἀσφυξία ὁ ἄντρας µὲ τὸ λεπτὸ 
λαιµό. Πεθαίνω ἀπὸ ἀσφυξία µὲς στὸ µπαοῦλο, ἐπειδὴ ἔχω λεπτὸ 
λαιµό. Τὸ καπάκι τοῦ µπαούλου εἶναι κλειστὸ καὶ δὲν µπαίνει κα-
θόλου ἀέρας. Θὰ πεθάνω ἀπὸ ἀσφυξία, µὰ τὸ καπάκι τοῦ µπαούλου 
δὲν τὸ ἀνοίγω.
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Ο ∆ανιήλ Χαρµς (ψευδώνυµο του ∆ανιήλ Ιβάνοβιτς Γιουβατσόφ) γεννή-
θηκε στην Αγία Πετρούπολη το 1905. Στα µέσα της δεκαετίας του 1920 
έκανε την εµφάνισή του στους αβανγκάρντ λογοτεχνικούς κύκλους, 
κυρίως ως ποιητής, και συµµετείχε στην ίδρυση της Ένωσης για την 
Αληθινή Τέχνη (ΟΜΠΕΡΙΟΥ). Το 1931 εξορίστηκε για περίπου έναν χρόνο
στο Κουρσκ, µε την κατηγορία της «οργάνωσης και συµµετοχής σε 
παράνοµη, αντισοβιετική ένωση λογοτεχνών». Τον Αύγουστο του 1941 
συνελήφθη για «ντεφετιστική προπαγάνδα» και το Φεβρουάριο του 

1942 πέθανε στην ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών Κρεστύ του Λένινγκραντ κατά τον αποκλει-
σµό της πόλης από τα ναζιστικά στρατεύµατα.

Τα µόνα έργα για ενηλίκους που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της ζωής του ήταν δυο ποιήµατα 
σε λογοτεχνικό περιοδικό. Ζούσε αποκλειστικά από τη συγγραφή και τη µετάφραση παιδικής 
λογοτεχνίας, όσο του το επέτρεπε η σοβιετική λογοκρισία.

Η «αποκατάσταση» του Χαρµς άρχισε επί Χρουστσόφ, ωστόσο τα περισσότερα από τα έργα 
του για ενηλίκους δεν είδαν το φως της δηµοσιότητας στη Ρωσία πριν από τα χρόνια της γκορ-
µπατσοφικής γκλάσνοστ.

εξώφ.: Απόστολος ∆άµιαλης
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Το έργο του Χαρµς αποτελείται κυρίως από µικρές ιστορίες, ποιήµατα και θεατρικά σκετς, 
που θα µπορούσαν να καταταχθούν στη λογοτεχνία του παραλόγου και του µαύρου χιούµορ. Το 
µεγαλύτερο σε έκταση έργο του, το διήγηµα «Η γριά», δεν ξεπερνά τις τριάντα σελίδες.

Οι ιστορίες του Χαρµς, µε το χαρακτηριστικά αντισυµβατικό ύφος τους (διαρκείς επαναλή-
ψεις λέξεων, χρονική ανακολουθία, ασυνεπής χρήση του ενικού και του πληθυντικού ευγενείας 
κ.ο.κ.) και την πάντοτε απρόσµενη τροπή τους, θυµίζουν παιδικές αφηγήσεις ή όνειρα.

Τα Περιστατικά, γραµµένα µεταξύ 1933 και 1939, είναι ο µοναδικός κύκλος ιστοριών επιλεγµέ-
νων από τον ίδιο το Χαρµς.

,
Η εκδοτική οµάδα Κόµµα (« , ») σχηµατίστηκε το 2007 στη Γερµανία, 
από Έλληνες που τους συνέδεε το ενδιαφέρον για το γραπτό λόγο και 
την ελληνική τυπογραφία.

Το Νοέµβρη του 2008 κυκλοφόρησε τα Περιστατικά του ∆ανιήλ Χαρµς, 
εκτός εµπορίου.

Σε συνεργασία µε τις Εκδόσεις Νεφέλη, το Κόµµα φιλοδοξεί να 
προτείνει στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό την ανακάλυψη µικρών 
σε έκταση, απροσδόκητων κειµένων. Πρόκειται για κείµενα από την 
ελληνική και την παγκόσµια δηµιουργία, διαφόρων ειδών ως προς τη 
µορφή και το περιεχόµενο, που µέχρι σήµερα έχουν τύχει ελάχιστης ή 
και καθόλου προσοχής στον ελληνικό εκδοτικό χώρο.
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