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Μέ τό Πρώτο Τεϋχος

Ή  ό μ ά δα  π ο ύ  ά νέλα βε  τήν  εύ δ ύ ν η  τή ς  έκ δ ο σ η ς  τή ς  μ η ν ια ία ς  
έπ ιδ εώ ρ η σ η ς  «Γ ρά μματα  κ α ί Τ έχνες» , μ α ζ ί μ έ  ένα ν  ευ ρ ύ τερ ο  κ ύκλο  
φίλων κ α ί σ υνεργα τώ ν, π ρ ο β λη μ α τίσ τη κ ε  -κ α ί π ρ ο β λη μ α τίζετα ι ά κ ό μ α -  
σ χετικά  μ έ  τό  χ α ρ α κ τή ρ α  το ύ  π ερ ιο δ ικ ο ύ  κ α ί τή σκο π ιμ ό τη τα  τής  
έκ δ ο σ ή ς  του. Ο ί γρ α μ μ ές  π ο ύ  ά κο λο υδο ϋν , α π ο τελο ύ ν  π ερ ισ σ ό τερ ο  
μ ιά ν  α π ό π ε ιρ α  μ ύ η σ η ς  τού  αναγνώ στη  σ ’ α ύ το ύ ς  το ύ ς  π ρ ο β λη μ α τισ μ ο ύς  
κ α ί λ ιγό τερο , ά ν  όχι κ αδόλου , δ ια τύπ ω ση  αποκρυστα λλω μένω ν  
π ρ ο γρ α μ μ α τικ ώ ν  αρχών.

Β α σ ικ ο ί ά ξο νες  τή ς  σ υλλο γισ τικ ή ς  π ο ύ  ο δ ή γη σ ε  σ τήν ά π ό φ α σ η  τής  
έκ δ ο σ η ς  «ενός ά κ ό μ α  π ερ ιο δ ικ ο ύ »  σ τά δ η κ α ν  οί ά κ ό λο υ δ ες  ύπ ο δέα εις:  
Π α ρ ά  τό  γ ε γο ν ό ς  ότι έκ δ ίδ ο ντα ι ά ρ κ ετά  π ερ ιο δ ικ ά , μ ετα ξύ  τών όποιω ν  
μ ερ ικ ά  ά ξιόλογα  ή κ α ί π ο λύ  καλά , υ π ά ρ χ ε ι χώ ρος γ ιά  μ ιά  μ η ν ια ία  
έπ ιδεώ ρη σ η  π ο ύ  σ το χεύε ι σ τήν  κά λυψ η  όχι μόνο  τής λο γο τεχν ία ς  άλλά  
κ α ί άλλων μορφ ώ ν τέχνη ς  όπω ς τό  δέα τρο , ό κ ινη μ α το γρ ά φ ο ς, ή 
ζω γραφική, ή μ ο υ σ ικ ή  κλπ. Ή  έξάπλω ση σέ δ ια φ ο ρ ετικ ές  κ α λλ ιτεχν ικές  
π ερ ιο χ ές  σ υ νεπ ά γετα ι, φ υσ ικά , ότι δ έν  μ π ο ρ ε ί νά  ά π ο τελ ε ί στόχο τής  
έπ ιδ εώ ρ η σ η ς  ή ικ α νοπο ίηση  τών έξε ιδ ικ ευμ ένω ν  άναγκώ ν μ ιά ς  
σ υντεχν ία ς , όσο ή α ν τα π ό κ ρ ισ η  ατά εν δ ια φ έρ ο ν τα  ένό ς  κο ινο ύ  μ έ  
π ρ ισ μ α τικ ή  π ρ ο σ έγγ ισ η  τή ς  π ο λ ιτ ισ τ ικ ή ς  ζωής κ α ί π ρ α κ τική ς .

"Ενας άλλος χώ ρος όπου, κα τά  τή ν  κ ρ ίση  μα ς , ψ ηλα φ είτα ι κενό , σ τήν  
πλήρω ση το ύ  ό π ο ιο υ  δά  δ έλα μ ε  νά  σ υμ β ά λο υμ ε  μ έ  τίς  ό π ο ιες  
δ υ ν α τό τη τές  μα ς, ε ίνα ι οί δ εω ρ ητικ ές  δ ιερ ευ ν ή σ ε ις  γύρω  ά π ’ τή 
λο γο τεχν ία  κ α ί τήν  τέχνη  γεν ικά . Τό έν δ ια φ έρ ο ν  μ α ς  σ τρ έφ ετα ι 
ιδ ια ίτερ α  γύρω  άπό  τ ίς  μ α ρ ξ ισ τ ικ ές  ά να ζη τή σ εις  σ ’ αύτή  τή ν  π ερ ιοχή , 
δ είγμ α τα  τών οποίω ν σ κ ο π εύ ο υ μ ε  νά  π α ρ ο υ σ ιά σ ο υ μ ε  ά π ’ αύ τ έ ς  τίς  
σ ελ ίδ ες , έπ ισ τρ α τεύ ο ν τα ς  τ ίς  ό π ο ιες  δ υ ν ά μ ε ις  ό ια δέτε ι ό τό π ο ς  μ α ς  
-χω ρ ίς  μ ερ ο λ η π τ ικ ές  δ ια κ ρ ίσ ε ις , ά π ’ τή μ ερ ιά  μα ς, ή κ ο μ μα τικά  
κ ρ ιτή ρ ια -  κ α ί π ρ ο σ φ εύ γο ν τα ς , κ α τ ’ άνά γκην, σ τίς  π λ ο ύ σ ιες  ξ ένες  
π η γές .

Ή  π ρ ω τότυπη  λογο τεχν ικ ή  δουλειά , ελληνική  -κ α τά  κ ύρ ιο  λόγο, 
ά νεξά ρτη τα  ά π ό  γ εν ιέ ς  κ α ί σ χο λές -  άλλά κ α ί μ ετα φ ρ α σ μ ένη , έχει, , 
φ υσ ικά , τή δέση  τη ς  σ τίς  σ ελ ίδ ες  το ύ  π ερ ιο δ ικ ο ύ . Α ίσ δ α ν ό μ α σ τε  όμως 
πώ ς π έ ρ α  ά π ’ τήν  πρ ω τό τυπ η  δουλειά , κι έκ τό ς  ά π ’ τά  π λη ρ ο φ ο ρ ια κ ά  
κ α ί όοκ ιμ ια κά  κ ε ίμ εν α  π ο ύ  δά  α φ ο ρ ο ύν  σέ όλες τ ίς  τέχνες , ή κρ ιτική  
τού  βιβλίου - ιδ ια ίτερ α  τοϋ  λ ο γο τεχν ικ ο ύ -  δά  π ρ έπ ε ι νά  ά π ο τελέσ ε ι 
α ντικ ε ίμ ενο  α υξη μ ένη ς  π ρ ο σ ο χή ς  τόσο  τή ς  σ υ ν τα κ τικ ή ς  έπ ιτρ ο π ή ς  όσο  
κ α ί τών σ υνερ γα τώ ν τή ς  έπ ιδεώ ρησης. Ε ίτε  μ έ  κρ ιτικά  ά ρδρα  κ α ί 
δοκίμια , ε ίτε  μ έ  σ ύ ν το μ ες  -ά λλά  ε ν υ π ό γρ α φ ες  κ α ί ύ π ε ύ δ υ ν ε ς  π ά ν τα -  
κ ρ ιτ ικ ές  β ιβ λ ιο π α ρο υσ ιά σ εις , φ ιλο δο ξο ύμ ε  νά  κ α λύ π το υ μ ε  ένα  
σημ α ντικό  άρ ιδμό  βιβλίων ά π ’ α ύ τά  π ο ύ  δά  σ τέλνο ντα ι στό  π ερ ιο δ ικ ό .

Ε ξά λλο υ , μ έ  σ υ νεν τεύ ξε ις , σχόλια , έρ ευ νες , ρ επ ο ρ τά ζ  κλπ., π ο ύ  δέ  δά  
λ ε ίπ ο υ ν  άπό  κ α ν έν α  τεϋ χο ς  σχεδόν, φ ιλο δο ξο ύμ ε νά  κ ά νο υ μ ε  τήν  
έπ ιδεώ ρ ηση  μ ιά  ζω ντανή π α ρ ο υ σ ία  σ τήν π ν ευ μ α τ ικ ή  ά ρ ένα  τοϋ  τό π ο υ  
-τό σ ο  μ έ  τή ν  έννο ια  τή ς  α π ε ικ ό ν ισ η ς  τής  π ο λ ιτισ τικ ή ς  ζωής όσο κ α ί μ έ  
τή ν  έννο ια  τής  π α ρ έμ β α σ η ς  σ ’ αύ τήν.

Μ έ α υ τές  τ ίς  σ κέψ εις  βα δίζα μ ε γ ιά  τή ν  έκ δο ση  τή ς  έπ ιδεώ ρ ησης  
«Γ ρά μματα  κ α ί Τ έχνες»  ό ταν σ τόν τό π ο  μ α ς  σημ ειώ δηκε ή γνω στή  
π ο λ ιτικ ή  άλλαγή. Δ έν  είνα ι μ έσ α  σ τίς  π ρ ο δ έσ ε ις  α υ το ύ  τοϋ  έ ν τύ π ο υ  ή 
π α ρ έμ β α σ η  σ τίς  π ο λ ιτ ικ ές  υ π ο δ έσ ε ις  τή ς  χώ ρα ς τουλά χισ τον μ έ  τήν  
ά μ εσό τη τα  κ α ί τή μορ φ ή  π ο ύ  ά σ κ είτα ι ά πό  τά  κ α δα υτό  π ο λ ιτικ ά  έντυπα .
Ω στόσο, μ ετα β ο λ ές  μείζονος σ η μ α σ ία ς  μ έ  ά ν α π ό φ ευ κ τες  έπ ιπ τώ σ εις  

στήν  π ο λ ιτισ τικ ή  ζωή τοϋ  τό π ο υ  νιώ δουμε νά  μ ά ς  ά φ ο ρ ο ϋν  κα ίρ ια , π έρ α  
κ α ί ά νεξά ρτη τα  άπό  σ υ γκ εκ ρ ιμ έν ες  κ ο μ μ α τικ ές  το π ο δετή σ εις . Μ έ αύ  τή 
τή ν  έννο ια , δ εω ροϋμε εύ τύχη μ α  τό γ εγο ν ό ς  ότι τό πρώ το μ α ς  τεϋχο ς  
σ υ μ π ίπ τε ι σ χεδό ν  μ έ  τήν  κ α ιν ο ύρ ια  πολιτική  σ υ γκ υ ρ ία  μ έσ α  σ τήν  ό πο ια  
ή ά να μ ό χλευσ η  -το υ λ ά χ ισ το ν -  τή ς  π ο λ ιτισ τικ ή ς  ζωής τοϋ  τό π ο υ  π ρ έπ ε ι  
νά  δεω ρείτα ι δ εδο μ ένη . ’Ε ξάλλου, ή π ρ ο σ δ ο κ ία  ένό ς  πο λ ιτισ τικ ο ύ  
κλίμ α το ς  -σ τό  έπ ίκ εντρ ο , κι όχι στό περ ιδώ ρισ , τή ς  δημ ό σ ια ς  ζω ής- π ο ύ  
δά  ε ύ ν ο ε ί τό  ζω ντανό διάλογο, τήν  π λα τιά  άνταλλαγή  άπόψεω ν, κ α ί τήν  
ισότιμη  ά να μ έτρ η σ η  όλων τών ιδεολογικώ ν, φ ιλοσοφ ικώ ν κ α ί α ίσδητικώ ν  
τάσεω ν, ένώ π α ρ ά λλη λα  δά έν δ α ρ ρ ύ ν ε ι τή ν  π α ρ έμ β α σ η  τών 
π ν ευμ α τικ ώ ν  δυνάμεω ν, άτομικώ ν κ α ί συλλογικώ ν, σ τίς  ζυμώ σεις τής  
π ν ευ μ α τ ικ ή ς  κ α ί κ α λλ ιτεχν ική ς ζωής, κ α ί δά  δ ιασφ α λίζει τή συμμ ετοχή  
το υ ς  στή λήψ η τών ά ποφ ά σεω ν π ο ύ  έπ η ρ εά ζο υ ν  τ ίς  πο λ ιτισ τικ ές , σ τήν  
π ιό  εύ ρ ε ία  έννο ια  το ϋ  όρου, σ υ νδ ή κ ες  τοϋ  τόπου , ή π ρ ο σ δ ο κ ία  ένό ς  
τέτο ιο υ  κλίμ ατος, δ έν  ε ίνα ι ο ύ τε  υ π έρ μ ετρ η  ο ύ τε  έξω πραγματική . Ε ίναι, 
σέ τελ ευ τα ία  άνάλυση , ή συνα λλα γμ α τική  π ο ύ  δ ίν ο υν  ο ί σ ο σ ια λ ισ τικ ές  
δ υ ν ά μ ε ις  κ ά δ ε  χώ ρας κ α ί κ ά δ ε  έπ ο χή ς  σ τίς  δ υ ν ά μ ε ις  τή ς  κο υλτο ύρ α ς .
Ή  έξόφ ληση  αύ  τής  τή ς  σ υνα λλα γμ α τική ς  ά πό  τή σημ ερ ινή  κ υβ έρ νη σ η  
δ έν  ε ίνα ι μόνο  ζήτημα τιμής- είνα ι, π ισ τεύ ο υ μ ε , κ α τά  κύρ ιο  λόγο, δ έμ α  
π ο λ ιτ ικ ο ύ  σ υμ φ έρ ο ντο ς . Οί π ο λ ιτισ τικ ές  π ρ ο σ δ ο κ ίες , στή σ τενή  κ α ί στήν  
εύ ρ ε ία  ένν ο ια  τοϋ  όρου, π ο ύ  έχουν  έ π ε ν δ υ δ ε ί  στό  ό ρα μα  τής άλλαγής, 
άν κ α ί σ έ  μ εγά λο  βαδμό  ά νεπ ίγνω τες  κ α ί ά δη λες , έν δ έχ ετα ι νά  
ά π ο δ ε ιχ το ϋ ν  ά π α ιτη τ ικ ό τερ ες  άπό  τά  σ υ γκ εκ ρ ιμ έν α  ο ικονομ ικά , 
π ο λ ιτικ ά  κ α ί κο ινω νικά  α ιτήματα .

"Οπως κι άν έχει τό πρά γμα , ή ά να μ ενό μ ενη  ένερ γο π ο ίη σ η  κ α ί  
έντα τικ ο π ο ίη σ η  τών πολιτισ τικώ ν ζυμώσεων, ά ν τ ί νά  κα δ ισ τά  π ερ ιττή  
τή ν  έκ δ ο σ η  « ένό ς  ά κ όμα  π ερ ιο δ ικ ο ύ» , καλεϊ, νομ ίζουμε, όσο τό δυνα τό  
π ε ρ ισ σ ό τερ ε ς  φω νές, όσο τό δυνα τό  π ερ ισ σ ό τερ ες  ά π  όψεις.

Ή  έπ ιδεώ ρ η σ η  «Γ ρά μματα  κ α ί Τ έχνες» , φ ιλο δο ξεί νά  γ ίν ε ι ένα  
δρ α σ τή ρ ιο  ένζυμ ο  π ο ύ  δά  σ υμ μ ετέχει έ ν ερ γά  σ ' αύ  τέ ς  τ ίς  π ο λ ιτ ισ τ ικ ές  
κ α ί ιδ εο λο γικ ές  δ ιερ γα σ ίες . ’Α νοιχτό  στους π ρ ο β λη μ α τισ μ ο ύς  τών 
καιρώ ν κ α ί σ τίς  θ εω ρητικές  δ ιερ ευ ν ή σ ε ις  τους, π ρ ό δυμ ο  νά  
π α ρ ο υ σ ιά σ ε ι ά μ ερό λη π τα  κ α ί ά π ρ ο κ α τά λη π τα  χα ρ α κ τη ρ ισ τικ ά  δ ε ίγμ α τα  
έγχώ ριας κ α ί ξ ένη ς  λο γο τεχν ική ς  πα ρα γω γή ς, εύα ίσ δη το  ά π έν α ν τι ατά  
σ ύγχρο να  ρ εύ μ α τα  σ έ  όλες  τίς  μ ο ρ φ ές  τέχνης, δημ οκρα τικό , όχι μόνο  
στήν έννο ια  τοϋ  π ο λ ιτ ικ ο ύ  ή κο ινω νικού μ η νύμ α το ς , όσο, κυρίω ς, σ τήν  
π ρ ο σ π ά δ ε ια  νά  π ε τύ χ ε ι το ύ ς  σ τόχους το υ  μ έ  μ ιά  γλώ σσα π ο ύ  δ έ  δά  ε ίνα ι 
π ερ ιο ρ ισ τικ ή  ή ά ποκλεισ τική .
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Χαιρετούν τήν έκδοση

Πιστεύω δτι τό περιοδικό Γ ρά μ μ α τα  κ α ί Τ έχνες  
έρχεται νά καλύψει ένα κενό στην πνευματική μας 
ζωή -Ιδιαίτερα στόν τομέα των ιδεών καί τής 
κριτικής.
Σάς εύχομαι πολλή έπιτυχία καί έλπίζω τό 
περιοδικό σας νά βρει ζωηρή άνταπόκριση καί 
πολλούς φίλους. "Αν θέλετε θεωρείστε με έναν άπ’ 
αυτούς.

ΤΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

Οί προδιαγραφές πού  μαθαίνω τού νέου 
περιοδικού Γ ρά μ μ α τα  κ α ί Τ έχνες  είναι καλές καί 
τά  στελέχη του έχουν ήδη έπιδείξει άξιόλογες 
Ικανότητες στό χώρο τής λογοτεχνίας καί τής 
κριτικής, ώστε δίκαια νά περιμένουμε νά είναι μιά 
πνευματική έπιθεώρηση ταυτόχρονα μέσα στήν 
έπικαιρότητα καί μακριά άπό τή μή βιώσιμη ύλη.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

"Ενα νέο περιοδικό τέχνης καί λόγου, γιά νά 
βγαίνει άπό  μιά όμάδα πνευματικών άνθρώπων, 
σίγουρα πρέπει κάποιο κενό νά θέλει νά καλύψει.
’ Εκείνο πού  έχει νά ευχηθεί κανείς, είναι μιά 
συνειδητή άνταπόκριση στήν ανάγκη αύτή καί άπό 
τήν πλευρά τού δέκτη, τού κοινού. Αύτό τό 
δημιουργικό πάρε-δώσε, είναι πού θ ά  σιγουρέψει 
τή μακροβιότητα, -φαινόμενο όχι συχνό στή ζωή 
τών περιοδικών στόν τόπο  μας.
Εύχομαι λοιπόν στό καινούριο περιοδικό πολλά 
χρόνια δημιουργικής άνταπόκρισης καί σέ κείνο καί 
σέ μάς.

ΣΠΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Βρίσκω Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τήν άπόφαση τής 
έκδοσης ένός περιοδικού πού  σκοπεύει νά καλύψει 
όχι μόνο τό λογοτεχνικό, άλλά τόν ευρύτερα 
νοούμενο καλλιτεχνικό χώρο. Πιστεύω ότι άν 
τελικά πετύχει μιά τέτοια προσπάθεια  -κα ί θ ά  
πετύχει μόνο άν κατορθώσει νά άνταποκριθεϊ στίς 
πραγματικές πνευματικές άνάγκες τού λαού μας- 
θ ά  δημιουργήσει, σέ συνδυασμό καί μέ άλλους 
παράγοντες βέβαια, τίς άπαραίτητες προϋποθέσεις 
γιά τήν πραγματοποίηση τής άπό  χρόνια 
άναμενόμενης καί πολυπόθητης πνευματικής 
άνθησης.

Έ γώ  προσω πικά θ ά  κάνω ό,τι μπορώ προκειμένου 
τό περιοδικό Γ ρά μ μ α τα  κ α ί Τ έχνες  νά στεριώσει 
καί νά ύλοποιήσει τούς στόχους του, κι εύχομαι 
άπό  καρδιάς καλή έπιτυχία.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

'Ένα καινούριο περιοδικό στόν πνευματικό χώρο, 
άπό νέους άνθρώ πους, είναι μιά ύ π ό σ χεσ η  καί μιά 
εύδ ύν η .
Ύ πόσχεση γιά προσφορά, πού τήν περιμένει ό 
τόπος μας, ψάχνοντας, μέσα άπό  τίς ξένες 
έπιδράσεις-κλισέ, νά ’βρει τή σημερινή πνευματική 
του ταυτότητα.
Εύθύνη, γιατί μιά παρόμοια προσφορά, χρεώνει 
δλους τούς άνήσυχους πνευματικούς άνθρώ πους 
νά δουλέψουν μέ έπίγνωση τού ρόλου πού  τούς 
προορίζει ή άνάγκη τών καιρών μας.
Εύχομαι ή προσπάθεια  πού θ ά  έκφράσουν τά 
Γ ρά μ μ α τα  κ α ί Τ έχνες  νά πετύχει.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ

Π ροσπάθειες γιά τήν πλατύτερη διάδοση τών 
γραμμάτων καί τών τεχνών ποτέ δέν έπαψ αν νά 
είναι άναγκαΐες. Χρόνια τώρα ή πολιτική τών 
κυβερνήσεων τής δεξιάς προκάλεσε μιά διάσταση 
άνάμεσα στό λαό καί στήν τέχνη, 
άποδυναμώνοντας έτσι τή λειτουργία της.
Σήμερα, μπροστά στίς νέες συνθήκες πού 
διαμορφώνονται, ό λαός καί ή νεολαία ζητούν, 
μακριά άπό  ελιτίστικες διεργασίες, τήν έντονότερη 
παρουσία τών πνευματικών δυνάμεων κοντά τους, 
έτσι ώστε νά δημιουργηθεί μιά γόνιμη σχέση λαού 
καί τέχνης, σέ σύνδεση μέ τά γενικότερα 
προβλήματα τού τόπου καί τούς άγώνες πού 
συντελούνται γιά τήν επίλυσή τους.
Μ’ αύτές τίς σκέψεις εύχομαι τήν ολόπλευρη 
δικαίωση τών στόχων τού περιοδικού σας.

ΜΑΡΙΑ ΔΑΜΑΝΑΚΗ

Σέ χώρες δπου ή κουλτούρα σημαδεύει λιγότερο 
τήν άνάγνωση καί τή γνώση -τήν κριτική 
διαδικασία- καί περισσότερο τήν δράση καί τήν 
άκοή, κάθε καινούρια έκδοση είναι έτσι κι άλλιώς 
μιά κατάθεση αισιοδοξίας.
' Η ποιότητα καί ή διάρκεια ορίζουν ώστόσο τίς 
προϋποθέσεις τής δικαίωσης, σάν συναρτήσεις τής 
έπιμονής καί τής άντοχής πού  θ ά  πρέπει νά 
χαρακτηρίζουν τήν προσπάθεια . ’ Εδώ καί ή εύχή 
σάν αυτονόητο χρέος.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑΣ

Εύχομαι μ' όση ειλικρίνεια διαθέτω, στό νέο 
περιοδικό μακροβιότητα καί πολλούς άναγνώστες. 
Καί ή τέχνη πού ύπηρετώ θ ά  έχει πολλά νά 
κερδίσει όσο περισσότερο οί φίλοι καί θεα τές της 
γνωρίσουν καί άγαπήσουν τά Γ ρά μμα τα  κ α ί  
Τ έχνες.

ΕΥΑ ΚΟΤΑΜΑΝΙΔΟΥ

Στή νεώτερη λογοτεχνία μας συχνά οί ώρες τής 
εύτυχισμένης καρποφορίας έχουν συμπέσει μέ τήν 
παρουσία κάποιου καλού περιοδικού. Ά λλά καί 
γενικότερα αύτά τά συνήθως άφιλοκερδή έντυπα 
μέ τίς εύγενικές, τίς έντέλει ιεραποστολικές 
φιλοδοξίες, έχουν προσφέρει ύπηρεσίες 
άνεκτίμητες στά γράμματά μας σέ εποχές δύσκολες 
ή σέ εποχές λιγότερο δύσκολες, σέ περιόδους 
μετασχηματισμών ή περιόδους περισυλλογής, σέ 
φάσεις νέων εκτιμήσεων ή έπανεκτιμήσεων. Είμαι 
βέβαιος πώ ς κάποιες σκέψεις άνάλογες οδήγησαν 
τούς καλούς καί διαλεχτούς φίλους στήν άπόφασή 
τους νά ξεκινήσουν τά  Γ ρά μμα τα  κ α ί Τ έχνες. 
Γιαυτό καί οί εύχές μου έχουν τή θέρμη τού δικού 
τους ένθουσιασμού.

ΑΛΕΞ. ΚΟΤΖΙΑΣ

Είναι άνάγκη νά ύπάρξει ένα περιοδικό τό όποίο 
θ ά  άσχοληθεϊ μέ θέματα  αισθητικής ιδωμένα όμως 
άπό σύγχρονη σκοπιά. Καί μάλιστα αύτό νά 
καλύπτει δλους τούς χώρους καί τά είδη τής 
τέχνης.
Εύχομαι τό περιοδικό Γ ρά μματα  κ α ί Τ έχνες  νά 
πετύχει στούς στόχους του, νά ριζώσει. Καί σ' αύτό 
πρέπει δλοι μας νά βοηθήσουμε.

ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

Ά π ό  τήν πείρα πού έχω, γνωρίζω δτι μιά άπόπειρα 
σάν κι αύτή πού επιχειρεί ή σύνταξη τού 
περιοδικού Γ ρά μ μ α τα  κ α ί Τ έχνες , δέν είναι 
καθόλου εύκολη· άντίθετα περικλείνει πολλούς 
κινδύνους καί έπιφυλάσσει πολλές δυσκολίες. Δέν 
παύει ώστόσο αύτοί οί κίνδυνοι κι αύτές οί 
δυσκολίες νά περιέχουν καί μιά γοητεία, άπό  τήν 
άποψη ιδίως τής προσδοκίας δτι άν τελικά 
στεριώσει ένα περιοδικό σάν κι αύτό πού 
σκοπεύουν νά είναι τά  Γ ρά μμα τα  κ α ί Τ έχνες, 
πολλά θ ά  έχει νά προσφέρει στόν πνευματικό καί 
καλλιτεχνικό μας χώρο, καθώ ς καί σ’ αύτούς πού 
κόπιασαν γιά νά ύλοποιήσουν τήν ώραία ίδέα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ

Τά Γ ρά μμα τα  κ α ί Τ έχνες  πρέπει νά πετύχουν. Οί 
προοπτικές είναι εύοίωνες καί τά πρόσω πα πού 
ξεκινούν τήν δλη προσπάθεια  παρέχουν έγγυήσεις 
έπιτυχίας. Είναι καιρός πιά τά λογοτεχνικά καί 
γενικότερα τά καλλιτεχνικά έντυπα νά ξεφύγουν 
άπό τά  πλαίσια τού λαθρόβιου καί τοΰ έφήμερου, 
νά μποϋν στή ζωή τού νεοέλληνα σάν κάτι τό 
άναγκαίο. Εύχομαι τό περιοδικό σας νά ζήσει καί νά 
έπιτελέσει τόν προορισμό πού  οραματίζεστε έσεΐς 
καί καθένας πού πονάει γι’ αύτόν τόν τόπο.

Α. ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ

Εύχομαι τό νέο περιοδικό Γ ρά μ μ α τα  κ α ί Τ έχνες  
νά είναι καί ούσιαστικά κάτι τό νέο: νά ταράξει τά 
νερά τής πνευματικής μας ζωής καί νά μπορούμε 
κάποτε ν’ άναφερόμαστε σ’ αύτό σάν σ’ ένα 
πραγματικό σταθμό, δπω ς κάνουμε σήμερα 
προκειμένου γιά περιοδικά σάν τό Ν ο υ μ ά  λ.χ., τά 
Ν έα  Γ ρά μ μ α τα  καί άλλα. Γιά νά γίνει όμως αύτό 
θ ά  πρέπει όλοι νά δουλέψουμε σωστά καί νά 
κάνουμε δ,τι μπορούμε γιά τήν ύλη του καί τή 
διάδοσή του.

ΖΩΗ ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ

Τά όνόματα τής υ μ ί ^ ζ  άναλαβαίνει αύτή τήν 
προσπάθεια  είναι μιά έγνύηση γιά τήν έπιτυχία τών 
στόχων της.
Εύχομαι τά  Γ ρά μμα τα  κ α ί Τ έχνες  νά συνεχί£?Ρυν 
τήν πορεία  πού  άρχισε ή Έ π ιδεώ ρ ηση  Τ έχνης.

ΔΙΔΩ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

Τό νά βγει ένα νέο περιοδικό άπό νέους είναι 
πάντα  ελπίδα γιά καλύτερο πνευματικό αύριο τοΰ 
τόπου  μας.
Χαιρετώ έγκάρδια τά Γ ρά μ μ α τα  κ α ί Τ έχνες  καί 
εύχομαι νά σταθεί καλοτάξιδος ό δρόμος τους.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ —  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ 
Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  Γ. φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Τ Η Σ  
Σόλωνος 69 & Άσκληττιοΰ, Αθήνα 143, 
τηλ. 36.29.642
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 4 Ιδέες

27  Σ ε π τ ε μ β ρ ίο υ  1934. Ν τρ ά γκ ο ρ .  Σέ μιά συζήτησή 
μας πριν άπό  λίγες μέρες, ό Μ πρέχτ άναφέρθηκε 
στήν παράξενη άναποφασιστικότητα, πού τόν εμπο
δίζει αύτό τόν καιρό νά κάνει κάποια οριστικά 
σχέδια. "Οπως πρώ τος εκείνος τό έπισήμανε, αύτή 
του ή άναποφασιστικότητα οφείλεται περισσότερο 
στό γεγονός δτι βρίσκεται σέ πιό πλεονεκτική θέση 
άπ’ ό,τι οί περισσότεροι πρόσφυγες. ’Έτσι, επειδή 
γενικά δέ δέχεται δτι μπορεί κανείς νά βασίσει τά 
σχέδια καί τούς προγραμματισμούς του, όντας στήν 
προσφυγιά, πολύ περισσότερο δέν τό δέχεται γιά τόν 
έαυτό του. Οί όραματισμοί του άνάγονται λοιπόν 
στήν περίοδο μετά τήν προσφυγιά. Τότε άντιμετωπί- 
ζει δυό έναλλακτικές λύσεις. ’Από τή μιά ύπάρχουν 
κάποια  σχέδια γιά πρόζα πού  περιμένουν νά υλοποι
ηθούν: ή πιό σύντομη πρόζα είναι αύτή τοΰ Ο ϋι' -  
μιά σάτιρα πάνω στόν Χίτλερ γραμμένη στό ύφ ος 
τών βιογράφων τής ’Αναγέννησης -  καί μιά πιό έκτε- 
ταμένη, τό μυθιστόρημα τοΰ Τ σϋ ι2. Αύτή θ ά  είναι μιά 
εγκυκλοπαιδική επισκόπηση πάνω στίς βλακείες τών 
διανοούμενων. Λέει νά τό τοποθετήσει στήν Κίνα, 
τουλάχιστον ώς πρός τό μεγαλύτερο μέρος του. Έχει 
κάνει κιόλας ένα μικρό σχεδίασμα τοϋ έργου. Πέρα 
άπ’ αύτές τίς πρόζες, κι άλλες ιδέες τριγυρίζουν στό 
μυαλό του, πού σχετίζονται μέ κάτι παλιές του 
μελέτες καί σχέδια. Κι δπω ς κάθε φορά πού μπορού
σε, μετέφερε στίς σημειώσεις καί στίς εισαγωγές στά 
τετράδια τών Δοκιμώ ν, τίς σκέψεις του γύρω άπό τό 
έπ ικό  θέατρο, άλλες σκέψεις μέ τήν ’ίδια προέλευση 
ήρθαν πολύ περίεργα νά συνδυαστούν μέ τίς άναζη- 
τήσεις του πάνω στό Λενινισμό καί στίς γνωσιολογι- 
κές τάσεις τών έμπειριστών, παίρνοντας έτσι μιά πιό 
μεγάλη έκταση. Γιά πάρα πολλά χρόνια αύτές οί 
σκέψεις πηγαινοέρχονταν άπό  τή μιά φιλοσοφική 
τοποθέτηση στήν άλλη. ’Έτσι, κατά καιρούς τόν 
άπασχόλησαν ή άντιαριστοτελική λογική, ή μπιχαβιο- 
ριστική θεω ρία, ό νεοθετικισμός καί ή κριτική φιλο
σοφία.

Σήμερα αύτές οι ποικίλες άναζητήσεις συγκλίνουν, 
στήν ιδέα ένός φιλοσοφικού διδακτικού ποιήματος. 
"Ομως έχει τούς δισταγμούς του πάνω σ’ αύτό. 
’Αναρωτιέται πρώ τ’ άπ’ δλα, άν τό κοινό, πού  τόν 
ξέρει, άπό τήν ώς τώρα δουλειά του μέ τό έντονο 
σατιρικό στοιχείο καί βασικά άπό τό Ρ ομά ντοο  τή ς  
π εν τά ρ α ς ,  θ ά  δεχόταν ένα τέτοιο έργο. 01 άμφιβολί- 
ες του ξεκινούν άπό δύο διαφορετικά έπ ίπεδα  
σκέψης. Κ αθώς τόν άπασχολούν ολοένα καί πιό 
πολύ τά  προβλήματα καί ή πάλη τής έργατικής 
τάξης, άμφισβητεΐ όλο καί περισσότερο τή δύναμη 
τής σατιρικής καί ιδιαίτερα τής σκωπτικής διάθεσης 
σ’ αύτή τήν πάλη. ’Αλλά τό νά συγχέει αύτές τίς 
άμφιβολίες, πού  είναι περισσότερο πρακτικής φύσης 
μέ άλλες πιό βαθιές, είναι σάν νά τίς παρανοεΐ. Οί 
βαθύτερες άνησυχίες του άφοροΰν τό χιουμοριστικό, 
τό εύρηματικό στοιχείο στήν τέχνη καί κυρίως όλα

Συνομιλίες

έκείνα τά συστατικά, πού περιστασιακά καί τυχαία 
τής προσδίνουν ένα χαρακτήρα παράλογο καί άνυ- 
πόταχτο. Οί φιλότιμες προσπάθειες τού Μ πρέχτ ν’ 
άνεβάσει τήν τέχνη στά  μ ά τια 3 τής λογικής, τόν 
οδήγησαν έπανειλημμένα στόν άφορισμό, κατά τόν 
όποιο ή άληθινή τέχνη προδίνεται άπό τό γεγονός δτι 
στό τέλος όλα τά  αισθητικά στοιχεία ένός έργου 
άλληλοαναιρούνται. Αύτές άκριβώς οί προσπάθειες 
προβάλλουν τώρα σέ μιά πιό ριζοσπαστική μορφή, 
στήν ιδέα τοΰ διδακτικού ποιήματος. Καθώς προχω
ρούσε ή συζήτηση, προσπάθησα νά έξηγήσω στόν 
Μ πρέχτ, πώ ς ένα τέτοιο ποίημα δέ θ ά  ’π ρεπε νά 
περιμένει τήν έπιδοκιμασία ένός κοινού, πού θ’ 
άνήκε στή μικροαστική τάξη. Θ’ άπευθυνόταν άντί- 
θετα  στό προλεταριάτο, πού στό δογματικό καί 
θεωρητικό του περιεχόμενο θ ά  βρίσκε σίγουρα 
περισσότερα σημεία άναφοράς άπ’ ό,τι στά προη
γούμενα έργα τοΰ Μ πρέχτ, τά όποια είχαν έν μέρει 
μικροαστικό προσανατολισμό. « Ά ν  αύτό τό διδαχτι- 
κό ποίημα καταφέρει νά έξασφαλίσει τό κύρος τοΰ 
μαρξισμού γιά λογαριασμό του», τοΰ είπα, «τότε 
αύτό τό κύρος δέν κινδυνεύει άπό τά παλαιότερα 
έργα σου».

4 Ο κτω βρ ίου . Χθές ό Μ πρέχτ έφυγε γιά τό 
Λονδίνο. Δέν ξέρω άν τόν προκαλεϊ ή παρουσία μου 
ή άν ό ’ίδιος έγινε πιό έπιρρεπής σ’ αύτό, ό Μ πρέχτ 
δείχνεται τώρα ιδιαίτερα έπ ιθετικός στή συζήτηση. 
Μ’ έχει στ άλήθεια ξαφνιάσει τό καινούργιο του 
λεξιλόγιο, πού γεννήθηκε άπ’ αύτή τήν επιθετικότη
τα. Τοΰ άρέσει ιδιαίτερα νά χρησιμοποιεί τή λέξη 
Wiirstchen (μικρό λουκάνικο). Στό Ντράγκορ διάβα
ζα τό 'Έ γκλημα  κ α ί τιμω ρία  τοϋ Ντοστογιέφσκι. 
’Άρχισε λοιπόν νά μέ μέμφεται γιατί διάλεξα ένα 
τέτοιο βιβλίο σάν άντίδοτο στήν αρρώστια μου. Γιά 
νά μοΰ άποδείξει πόσο δίκιο είχε, μοΰ διηγήθηκε 
πώς, όταν ήταν νέος, μιά άρρώστια, πού τόν ταλαι
πώρησε γιά καιρό, έκδηλώθηκε ξαφνικά (προφανώς 
ήταν σέ λανθάνουσα κατάσταση άπό παλιά) όταν 
ακούσε ένα συμμαθητή του νά παίζει Σοπέν στό 
πιάνο καί δέ βρήκε τή δύναμη νά διαμαρτυρηθεϊ. Ό  
Μ πρέχτ πιστεύει ότι ό Σοπέν καί ό Ντοστογιέφσκι 
έχουν ιδιαίτερα άσχημες έπιπτώσεις στήν ύγεία τοΰ 
άνθρώπου. Μ’ άλλα λόγια δέν έχανε εύκαιρία νά μέ 
πειράζει γιά τά  διαβάσματά μου κι όπω ς έκείνος 
διάβαζε τότε τόν Σ β έικ 4, έπέμενε νά κάνει συγκριτι
κές άξιολογήσεις τών δύο συγγραφέων. Έτσι, πολύ 
γρήγορα κατέληξε στό συμπέρασμα ότι ό Ντοστο- 
γιέφσκι δέν μποροΰσε νά συγκριθεί μέ τόν Χάσεκ 
καί δέν άργησε νά τόν κατατάξει στά Wiirstchen. 
Λίγο άκόμη καί θ ά  άπέδινε στόν Ντοστογιέφσκι τό 
χαρακτηρισμό, πού τώρα τελευταία έχει πάντα 
πρόχειρο γιά κάθε έργο, πού  τό περιεχόμενό του 
δέν είναι διαφωτιστικό ή πού  άμφισβητεϊται σάν 
τέτοιο άπ’ αύτόν. Αύτά τά έργα τά λέει το ϋ  σω ροϋ5.

2 8  Ι ο υ ν ίο υ  1938. Βρισκόμουν σ’ ένα λαβύρινθο 
άπό σκάλες, πού δέν ήταν όλότελα σκεπασμένος. 
Σκαρφάλωνα. ’ Αλλες σκάλες όδηγοΰσαν πρός τά 
κάτω. Κατέβηκα καί βρέθηκα πάνω σέ μιά κορφή.
’ Η θέα  καταπληχτική. Είδα κι άλλους άνθρώ πους νά 
στέκονται σ’ άλλες κορφές. Ξαφνικά κάποιος ζαλί
στηκε κι έπεσε. Ό  ’ίλιγγος άπλώθηκε κι ό ένας μετά 
τόν άλλο άρχισαν νά κατρακυλοΰν άπό  τίς κορφές 
στήν άβυσσο, πού άνοιγόταν στά πόδια  τους. 'Ό ταν 
ζαλίστηκα κι έγώ, ξύπνησα.

Στίς 22 ’Ιουνίου πήγα στό σπίτι τοΰ Μπρέχτ.
Ό  Μ πρέχτ μιλά γιά τήν κομψότητα, τή νωχέλεια, 

πού χαρακτηρίζει τό ΰφ ος τοΰ Βιργίλιου καί τοΰ 
Δάντη καί πού, καθώ ς λέει, συνθέτουν τό σκηνικό 
τής μ εγα λ ο π ρ έπ ε ια ς  τοΰ Βιργίλιου. Ά ποκαλεϊ τόν 
Βιργίλιο καί τόν Δάντη π ερ ιπ α τη τέ ς .  Τονίζοντας τόν 
κλασικό χαρακτήρα τής Κ όλα σης, λέει: «Μ πορείς νά 
τή διαβάσεις έξω, στό ύπαιθρο».

Μιλά γιά τό βαθιά ριζωμένο μίσος του γιά τούς 
παπάδες, μίσος πού κληρονόμησε άπό τή γιαγιά χου. 
Παρατηρεί δτι αύτοί πού οίκειοποιήθηκαν τά θεω 
ρητικά δόγματα τοΰ Μάρξ κι άνέλαβαν τή διαχείρισή 
τους, θ ’ άποτελοΰν πάντα μιά εκκλησιαστική καμα
ρίλα. Ό  μαρξισμός προσφέρεται πολύ εύκολα γιά 
παρερμηνείες. Σήμερα είναι κιόλας έκατό χρόνων καί 
τί βλέπουμε: ( ’ Εδώ διακόπηκε ή συζήτηση). «Τό κρά
τος πρέπει νά σβήσει. Ποιός τό λέει; Τό κράτος».
( Εννοεί προφανώ ς τή Σοβιετική "Ενωση). Παίρ
νει μιά πανούργα, κρυφή έκφραση, στέκεται μπρο
στά στό κάθισμά μου -  παριστάνει τό κράτος -  καί 
λέει, ρίχνοντας μιά πονηρή, λοξή ματιά σέ κάποιο 
φανταστικό συνομιλητή: «Ξέρω, ξέρω, π ρ έπ ε ι  νά 
έξαφανιστώ».

Ή  συζήτηση γιά τά σοβιετικά μυθιστορήματα. Δέν 
τά  διαβάζουμε πιά. Ή  κουβέντα γυρίζει στήν ποίηση 
καί στίς μεταφράσεις ποιημάτων άπό διάφορες γλώσ
σες στά ρωσικά, πού κατακλύζουν τόν Λ ό γο 6. Λέει 
δτι οί ποιητές στή Ρωσία περνούν άσχημες μέρες. 
’Έτσι καί δέν άναφέρεται τ’ όνομα τού Στάλιν σέ

μέ τόν Μπρέχτ
ΒΑΑ ΤΕΡ Μ Π Ε Ν ΙΑ Μ ΙΝ

κάποιο ποίημα, ή παράλειψη λογίζεται σάν κακή 
πρόθεση.

29  ’Ιο υ ν ίο υ . Ό  Μ πρέχτ μιλά γιά τό έπ ικό θέατρο 
κι άναφέρει έργα, πού άνεβάστηκαν άπό παιδιά, 
όπου τά λάθη στή σκηνοθεσία, ένεργώντας σάν 
στοιχεία άλλοτρίωσης, προσδίνουν έπικό χαρακτήρα 
στήν παράσταση. Κάτι τέτοιο συμβαίνει συχνά μέ 
τούς έπαρχιακούς θιάσους τρίτης κατηγορίας. Α ν α 
φέρω μιά παράσταση τοΰ Σ ίντ  στή Γενεύη, όπου ή 
στραβοφορεμένη κορόνα τοΰ βασιλιά μοΰ έδωσε τήν 
ιδέα γιά τίς άπόψεις πού, έννιά χρόνια άργότερα, θά  
διατύπωνα στό βιβλίο μου Τραγω δία . Ό  Μ πρέχτ 
άναφέρθηκε τότε στή στιγμή πού πρωτοσυνέλαβε 
τήν ιδέα τοΰ έπικοΰ θεάτρου. Ή τα ν  σέ κάποια 
δοκιμή γιά τό άνέβασμα τοΰ Έ ό ο υ ά ρ δ ο υ  II  στό 
Μόναχο. Ή  σκηνή τής μάχης ύποτίθετα ι πώ ς κρατά 
τρία τέταρτα μέ μιά ώρα. Ό  Μ πρέχτ δέν καταφέρνει 
νά «στήσει» τούς στρατιώτες στή σκηνή, τ ό ’ίδιο καί 
ή βοηθός σκηνοθέτις Ά σ ια  (Λάσις). Στό τέλος, 
στρέφεται άπελπισμένος στόν Κάρλ Βάλεντιν, στενό 
του φίλο έκείνη τήν έποχή, ό όποιος παρακολουθού
σε τή δοκιμή, καί τόν ρωτά: «Τί κάνουμε τώρα; Πώς 
είνα ι οί στρατιώτες στή μάχη; κι ό Βάλεντιν: «Είναι 
χλωμοί, κάτασπροι άπό τό φόβο τους, αύτό είναι 
δλο». Ή  παρατήρηση έφερε τή λύση. Ό  Μ πρέχτ 
πρόσθεσε: «Είναι κουρασμένοι». ’Έτσι, μετά άπ’ 
αύτό, τά  πρόσω πα τών στρατιωτών σκεπάστηκαν μ’ 
ένα παχύ στρώμα κιμωλίας καί κείνη τή μέρα τό 
άνέβασμα πήρε τήν τελειωτική του μορφή.

Λίγο άργότερα πιάσαμε τήν παλιά ύπόθεση τοΰ 
«νεοθετικισμού». Υιοθέτησα μιά κάπω ς άδιάλλακτη 
στάση καί ή συζήτηση κινδύνεψε νά πάρει δυσάρε
στη τροπή. Κάτι, πού  άποφεύχτηκε άπό τόν Μπρέχτ, 
πού γιά πρώτη φορά παραδέχτηκε πώς τά έπιχειρή- 
ματά του δέν είχαν έρεισμα. Τό έκανε μ’ αύτό τό 
χαριτωμένο εύρημα: «Μιά βαθιά άγωνία οδηγεί σέ 
ρηχές σκέψεις». Λίγο πιό ύστερα, στό δρόμο γιά τό 
σπίτι του (ή συζήτηση είχε γίνει στό δωμάτιό μου), 
«Είναι ώραίο πράγμα, όταν κάποιος πού έχει πάρει 
μιά άκραία θέση, άρχίζει νά τό ξανασκέφτεται. 
Φτάνει έτσι σέ μιά μέση λύση». ’Έτσι, έξήγησε, είχε 
συμβεί καί μέ τόν ’ίδιο: είχε ώριμάσει.

1 ’Ιο υ λ ίο υ .  Κ άθε φορά πού άναφέρομαι στίς 
συνθήκες στή Ρωσία, ό Μ πρέχτ δείχνεται ιδιαίτερα 
έπιφυλακτικός. "Οταν τόν ρώτησα τήν έπομένη, άν ό 
Ό τβαλντ ήταν άκόμη στή φυλακή (στήν καθομιλού- 
μενη γερμανική: «άν καθόταν άκόμη»), μοΰ άπάντη- 
σε: «’Ά ν είναι άκόμη σέ θέση νά κάθεται, τότε 
κάθεται». Χ θές ή Γκρέτλ Στέφιν είπε, πώ ς κατά τή 
γνώμη της ό Τρετιάκοφ δέ ζεί πιά.

4 Ιο υ λ ίο υ .  Ό  Μ πρέχτ σέ μιά συζήτηση γιά τόν 
Μπωντλαίρ χθές βράδι. «Δέν είμαι ξέρεις κατά τοΰ 
μή κοινωνικού, άλλά κατά τοΰ άντικοινωνικού».

21 ’Ιο υλ ίο υ . Οί δημοσιεύσεις τών Λούκατς, Κου- 
ρέλα κ α ί λοιπώ ν  ένοχλούν άφάνταστα τόν Μπρέχτ. 
Πιστεύει ώστόσο ότι στό θεωρητικό έπ ίπεδο  δέν 
πρέπει κανείς νά τούς έναντιώνεται. «Καί στό πολιτι
κό;» ρώτησα. ’Εδώ δέν κρατιέται: « Ή  σοσιαλιστική 
οικονομία δέν έχει άνάγκη τόν πόλεμο καί γιά τούτο 
είναι ένάντια στόν πόλεμο. Ή  φιλειρηνική φύση 
τών Ρώσων” είναι μιά έκφραση τών παραπάνω  καί 
τίποτε περισσότερο. Δέν μπορεί νά ύπάρξει σοσιαλι
στική οικονομία σέ μιά καί μόνο χώρα. Οί έπανεξο- 
πλισμοί γύρισαν μοιραία τό ρωσικό προλεταριάτο 
πολλά χρόνια πίσω, σέ στάδια ξεπερασμένης ιστορι
κής άνάπτυξης, δπω ς ό μοναρχισμός. Ή  Ρωσία 
σήμερα έχει προσω ποπαγές καθεστώς. Καί φυσικά, 
μόνο οί χοντροκέφαλοι μπορούν νά τό άμφισβητή- 
σουν». Αύτή ή κουβέντα μας ήταν σύντομη. Θά ’θελα 
νά προσθέσω έδώ πώ ς ό Μ πρέχτ έπέμεινε στό ότι μέ 
τή διάλυση τής Πρώτης Διεθνούς ό Μάρξ καί ό 
Έ νγκελς έπαψ αν νά παίρνουν ενεργό  μέρος στό 
έργατικό κίνημα καί περιορίστηκαν στό νά δίνουν 
συμβουλές ιδιωτικής φύσεως σέ έπιμέρους ήγέτες, οί 
όποιες δέν προορίζονταν νά δοθούν στή δημοσιότη
τα. ’Έτσι δέν ήταν τυχαίο -  κι άς ήταν βέβαια 
λυπηρό -  τό' ότι στό τέλος τής ζωής του ό 'Ένγκελς 
στράφηκε στίς φυσικές έπιστήμες.

' Ο Μπέλα Κούν, είπε, ήταν ό μεγαλύτερος θαυμα
στής του στή Ρωσία. Ό  Μ πρέχτ καί ό Χάινε ήταν οί 
μόνοι Γερμανοί ποιητές, πού γνώριζε ό Κούν. (Πάνω 
σ’ αύτό, ό Μ πρέχτ σημειώνει ότι ύπάρχει κάποιος 
στήν Κεντρική ’Επιτροπή τοΰ Κόμματος, πού τόν 
ύποστηρίζεΟ.

25  ’Ιο υ λ ίο υ . Χ θές τό πρωί ό Μ πρέχτ ήρθε νά μέ 
βρει, γιά νά μού διαβάσει τό ποίημά του γιά τόν 
Στάλιν, πού είχε τίτλο: « Ό  χωρικός μιλά στή γελάδα 
του». Στήν άρχή δέν κατάλαβα έντελώς τό νόημά 
του. Κι όταν λίγο άργότερα πέρασε άπό  τό μυαλό μου 
ή εικόνα τοΰ Στάλιν, δέν τόλμησα νά τό διασκεδάσω. 
Αύτό ήταν λίγο πολύ τό άποτέλεσμα πού έπιδίωκε ό 
Μπρέχτ, κι έξήγησε τί εννοούσε στή συζήτηση πού 
άκολούθησε. Α νάμεσα στ’ άλλα, έπέμεινε στίς θετ ι
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κές πλευρές τοϋ ποιήματος. "Ηταν στήν ούσία ένα 
ποίημα πρός τιμήν τοϋ Στάλιν, πού κατά τή γνώμη 
του χαίρει μεγάλης εκτίμησης. Ά λλά ό Στάλιν δέν 
έχει άκόμη πεθάνει. ’Έ πειτα , ό Μ πρέχτ, πού βρίσκε
ται στήν εξορία καί περιμένει τόν Κόκκινο Στρατό νά 
εισβάλει, δέν είναι υποχρεωμένος νά τιμήσει τόν 
Στάλιν μέ διαφορετικό καί πιό ενθουσιώδη τρόπο. 
Π αρακολουθεί τίς εξελίξεις στή Ρωσία, καθώ ς καί τά 
γραφτά τοϋ Τρότσκι. Αύτό δείχνει ότι υπάρχει 
κάποια  καχυποψ ία -  δικαιολογημένη άλλωστε -  πού 
επιβάλλει μιά ορισμένη επιφύλαξη στήν εκτίμηση τών 
σοβιετικών πραγμάτων. ' Ο ίδιος σκεπτικισμός κυρι
αρχεί καί στό πνεϋμα τών κλασικών τοϋ μαρξισμού. 
Ά ν  αύτή ή καχυποψ ία άποδειχνόταν βάσιμη μιά 
μέρα, θ ά  χρειαζόταν νά πολεμήσει τό σύστημα στά 
φανερά. Ά λλά δυστυχώς ή εύτυχώς, όπω ς προτιμά
τε, ή ύποψ ία  δέν έχει γίνει άκόμη βεβαιότητα. Δέν 
υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος νά κρατά κανείς 
απέναντι της τήν ’ίδια τακτική μέ αύτή τοϋ Τρότσκι. 
Κι ύστερα δέν ύπάρχει καμιά άμφιβολία ότι ορισμέ
νες εγκληματικές φατρίες δρούν μέσα στήν ’ίδια τή 
Ρωσία. Τό βλέπει κανείς πότε πότε άπό τή ζημιά πού 
κάνουν. Στό τέλος ό Μ πρέχτ παρατήρησε ότι έμεις οί 
Γερμανοί έχουμε ιδιαίτερα κακοπάθει άπ ’ αύτές τίς 
οπισθοδρομήσεις μέσα σ τήν’ίδια μας τή χώρα. «Πλη
ρώσαμε πολύ άκριβά αύτή μας τή στάση, είμαστε 
γεμάτοι πληγές. Είναι λοιπόν πολύ φυσικό νά δεί
χνουμε μιά τέτοια  εύαισθησία».

Καθώς βράδιαζε, ό Μ πρέχτ ήρθε νά μέ βρει στόν 
κήπο, όπου διάβαζα τό Κ εφ ά λα ιο . Μ πρέχτ: «Νομίζω 
πώ ς κάνεις καλά νά μελετάς τόν Μάρξ τώρα πού 
διαβάζεται όλο καί λιγότερο, ιδιαίτερα άπό τούς 
δικούς μας». Α πάντησα  πώ ς προτιμώ νά διαβάζω 
τούς πιό πολυσυζητημένους συγγραφείς, όταν δέν 
είναι π ιά  στή μόδα. Συνεχίσαμε τή συζήτηση πάνω 
στήν πορεία τήςρώ σικης φιλολογίας. Είπα, άναφερό- 
μενος στούς Λούκατς, Γκαμπόρ καί Κουρέλα: «Αύτοί 
οί άνθρωποι δέν άξίζουν ούτε ν’ άσχολείσαι μαζί 
τους» (κατά λέξη: μ’ αύτούς τούς άνθρώ πους δέν 
μπορείς νά πάρεις μιά άπόφαση). Μ πρέχτ: «ή μάλ
λον, τό μόνο πράγμα πού μ π ο ρ ε ίς  νά κάνεις μ’ 
αύτούς είναι ένα κράτος, όχι όμως μιά κοινότητα 
παραγωγής. Είναι,γιά νά τό θέσουμε ώμά, έχθρο ίτή ς 
παραγωγής. Ή  παραγωγή τούς χαλά τήν ήσυχία 
τους. Δέν ξέρεις ποτέ ποϋ βρίσκεσαι μέ τήν παραγω
γή. Ή  παραγωγή είναι τό άπρόβλεπτο. Ποτέ δέν 
ξέρεις τί θ ά  βγει άπ’ αύτή. Κι αύτοί ο ϊ’ίδιοι δέ θέλουν 
νά παράγουν. Προτιμούν νά παριστάνουν τά όργα να  
τοϋ  κ ρ ά το υ ς  καί νά ελέγχουν τούς άλλους. Κάθε 
τους έπίκριση είναι καί μιά άπειλή». Περάσαμε 
ϋστερα, δέ θυμάμαι πώς, στά μυθιστορήματα τοΰ 
Γκαϊτε. Ό  Μ πρέχτ γνωρίζει μόνο τίς Έ κ λ εκ τ ικ ές  
Σ υ γγ έν ε ιε ς . Είπε πώς έκείνο πού θαύμαζε στό έργο 
ήταν ή νεανική χάρη τοϋ συγγραφέα. "Οταν τοϋ 
έξήγησα ότι ό Γκαϊτε έγραψε αύτό τό μυθιστόρημα 
όταν ήταν έξήντα χρονών, τά  ’χασε. «Τό βιβλίο, είπε, 
δέν έχει τίποτε τό μικρόπνοο, τό ύλιστικό. Είναι ένα 
άριστούργημα. Γνώριζε άρκετά πράγματα γιά τόν 
υλισμό. "Ολη ή γερμανική δραματουργία, άκόμη καί 
τά πιό σημαντικά έργα, έχουν επηρεαστεί άπ’ αύ- 
τόν». Παρατήρησα ότι οί Έ κ λ εκ τ ικ έ ς  Σ υ γγέν ε ιε ς  
είχαν μιά πολύ κακή υποδοχή, όταν πρωτοκυκλοφό- 
ρησαν. Μ πρέχτ: «Χαίρομαι πού τ’ άκούω. Οί Γερμα
νοί είναι σ κ α το λα ό ς7. Δέν είναι άλήθεια ότι δέν 
πρέπει νά βγάζουμε γενικά συμπεράσματα γιά τούς 
Γερμανούς άπό τήν περίπτωση τοϋ Χίτλερ. Καί σέ 
μένα άκόμη ό,τι μέσα μου είναι γερμανικό, είναι 
κακό. Τό άνυπόφορο μέ μάς τούς Γερμανούς είναι ό

στενοκέφαλος άτομικισμός μας. Π ουθενά άλλοϋ δέν 
ύπήρξε κάτι άνάλογο σάν τίς έλεύθερες πόλεις τοϋ 
γερμανικοΰ Ράιχ, όπω ς έκείνο τό χαμένο τό Ά ουγκ - 
σμπουργκ. Ή  Λυών δέν ήταν ποτέ μιά ελεύθερη 
πόλη. Οί άνεξάρτητες πόλεις τής Α ναγέννησης ήταν 
πόλεις-κράτη. Ό  Λούκατς διάλεξε νά είναι Γερμα
νός. Δέν έχει π ιά τίποτε νά πεϊ, απολύτως τίποτε. 
’Έ χει άδειάσει».

Μιλώντας γιά Τίς π ιό  ό μ ο ρ φ ες  ισ το ρ ίες  τοϋ  
Β ό υνο κ  το ϋ  ληστή  τής Ά ννα ς Σέγκερς, ό Μ πρέχτ 
παίνεσε τό βιβλίο, γιατί δείχνει πώ ς ή Σέγκερς δέ 
γράφει π ιά  κατά παραγγελία. «' Η Σέγκερς, είπε, δέν 
μπορεί νά γράψει κατά παραγγελία, όπως έγώ, χωρίς 
παραγγελία δέ θά  ’ξερα ποτέ, πώ ς νά ξεκινήσω τό 
γράψιμο. «Παίνεσε άκόμη τίς ιστορίες γιά τήν άνυπό- 
ταχτη, μοναχική μορφή πού έχουν σάν κεντρικό τους 
ήρωα.

2 6  'Ιο υλ ίο υ . Ό  Μ πρέχτ, χθές βράδι: «Δέν ύπάρ- 
χει π ιά  καμιά άμφιβολία γι’ αύτό: Ή  πάλη ένάντια 
στήν ιδεολογία έγινε μιά καινούργια ιδεολογία».

29  Ιο υ λ ίο υ .  Ό  Μ πρέχτ μοϋ διάβασε μερικά 
πολεμικά κείμενα, πού έγραψε γιά νά άντικρούσει 
τόν Λούκατς. Πρόκειται γιά μελέτες γιά ένα δοκίμιο, 
πού θ ά  δημοσιευτεί στό Λ όγο . Ζήτησε τή γνώμη μου, 
άν έπρεπε νά τά δημοσιεύσει. Κι όπως τήν ίδια 
στιγμή μοϋ έξήγησε ότι ή θέση  τού Λούκατς «έκεϊ 
κάτω» ήταν γιά τήν ώρα πολύ ισχυρή, τοϋ άπάντησα 
ότι δέν ήξερα τί νά τόν συμβουλέψω. «Είναι θέμα 
ισορροπίας δυνάμεων. Θά ‘πρεπε νά πάρεις τή 
γνώμη κάποιου, πού  ζεί έκεϊ. ’Έ χεις φίλους έκει, έτσι 
δέν είναι;» Μ πρέχτ: « Ό χι, βέβαια, δέν έχω. "Οπως 
δέν έχουν οί ’ίδιοι οί Μ οσχοβίτες -  όπω ς καί οί 
νεκροί».

3 Α ύ γο υ σ το υ .  Στίς 29 ' Ιουλίου τό βράδι τήν ώρα 
πού βρισκόμαστε στόν κήπο, ή κουβέντα περιστρά- 
φηκε γύρω άπό τό άν ένα μέρος τοΰ κύκλου τών 
Π αιδικώ ν τρα γουό ιώ ν  θά  'π ρ επ ε  νά συμπεριληφτεί 
στόν καινούργιο ποιητικό τόμο. ’Ή μουν άντίθετος μ’ 
αύτή τήν ιδέα γιατί π ίστευα ότι ή άντίθεση άνάμεσα 
στά πολιτικά καί στά ιδιωτικά ποιήματα θ ά  τόνιζε 
ιδιαίτερα τήν έμπειρία τής έξορίας καί ότι αύτή ή 
άντίθεση θ ά  μετριαζόταν, άν συμπερ ιλαβανόταν 
στόν τόμο μιά άνόμοια σειρά ποιημάτων. Μ’ αύτό 
ύπονοοΰσα προφανώ ς ότι ή πρόταση πρόδινε γιά 
μιάν άκόμη φορά τήν καταστροφική πλευρά τοΰ 
χαρακτήρα τοϋ Μ πρέχτ, πού ριψοκινδυνεύει τά 
πάντα, πριν καλά καλά τά τελειώσει. Μπρέχτ: «Ξέρω, 
ξέρω. Θά ποϋν ότι ήμουν μανιακός. Ά ν  ή ιστορία τής 
έποχής μας περάσει στό μέλλον, θ ά  περάσει μαζί της 
καί ή ικανότητα νά κατανοοϋν τήν τρέλα μου. Οί 
καιροί όπου ζοΰμε θ ’ άποτελέσουν τό σκηνικό τής 
τρέλας μου. Άλλ’ αύτό πού θ ά  μ άρεσε στ’ άλήθεια 
θ ά  ’ταν νά λέει ό κόσμος γιά μένα: « Ή τα ν  ένας 
μ ετρ η μ έν ο ς  τρελός». Ή  άποκάλυψη τής μετριοπά- 
θε ιά ς του, έλεγε ό Μπρέχτ, θά  'βρίσκε έκφραση σ’ 
αύτά τά ποιήματα, στήν άναγνώριση ότι ή ζωή 
προχωρεί παρόλο τόν Χίτλερ, ότι θά  ύπάρχουν 
πάντα παιδιά. Ά ναφ ερόταν στήν «έποχή δίχως ιστο
ρία», γιά τήν όποία  μιλά στό ποίημά του πού 
άπευθύνετα ι στούς καλλιτέχνες. Λίγες μέρες άργότε- 
ρα μοΰ έλεγε, πώ ς έβλεπε πιό πιθανό τόν ερχομό 
μιας τέτοιας έποχής παρά τή συντριβή τοΰ φασισμού. 
"Ομως, άμέσως μετά, μ’ έναν πρω τόφαντο σ’ αύτόν 
ζήλο, πρόσθεσε κι άλλο ένα έπιχείρημα στό νά 
συμπεριληφτοϋν τά Π α ιδ ικ ά  τρ α γο ύ δ ια  στά Π οιή
μα τα  ά πό  τή ν  έξορία:  «Δέν πρέπει νά παραμελούμε 
τίποτε στήν πάλη μας ένάντια σ’ αύτή τή μοίρα. Αύτό 
πού σχεδιάζουν δέν είναι κάτι τό άσήμαντό, δέν

άφήνει περιθώρια γιά αύταπάτες. Προγραμματίζουν 
γιά τριάντα χιλιάδες χρόνια μπροστά. Α σύλληπτα 
πράγματα, άσύλληπτα έγκλήματα. Τ ίποτε δέν τούς 
σταματά. Σκοπεύουν νά καταστρέψουν τά πάντα. 
Κ άθε ζωντανό κύτταρο συσπάται κάτω άπό τά 
χτυπήματά τους. Νά γιατί πρέπει καί μείς νά σκεφτό
μαστε τό καθετί. Σακατεύουν τό παιδί μέσα στήν 
κοιλιά τής μάνας του. Δέν πρέπει μέ κανένα τρόπο ν’ 
άφήσουμε τά  παιδιά άπέξω». Κι ένώ μιλοϋσε μέ 
τέτοια έξαρση, ένιωσα ξαφνικά μιά δύναμη νά μέ 
κυριεύει, τό 'ίδιο ισχυρή μέ τή δύναμη τοΰ φασισμοΰ, 
πού έρχόταν δηλαδή άπό τά  βάθη τής ιστορίας, 
καταχθόνια όπως ή δύναμη τών φασιστών. ’Ή ταν 
ένα περίεργο, πρωτόγνωρο συναίσθημα. "Υστερα ή 
σκέψη τοΰ Μ πρέχτ πήρε άλλο δρόμο, πού δυνάμωσε 
περισσότερο αύτό μου τό συναίσθημα. «Προγραμμα
τίζουν έξολοθρεμούς σέ άνατριχιαστική κλίκακα. 
Αύτός είναι ό λόγος, πού δέν μπορούν νά 'ρθουν  σέ 
συμφωνία μέ τήν Εκκλησία, πού κι αύτή στοχεύει 
χιλιάδες χρόνια μπροστά. 'Έχουν προλεταριοποιήσει 
καί μένα. Δέν είναι μόνο ότι μοϋ πήραν τό σπίτι μου, 
τή λιμνούλα μέ τά ψάρια, τό αύτοκίνητό μου. Μοϋ 
έκλεψαν άκόμη τό θίασό μου, τό άκροατήριό μου. 
Ά π ό  τή σημερινή μου σκοπιά, δέν μπορώ, άπό 
ζήτημα άρχής, νά παραδεχτώ  ότι ό Σαίξπηρ είχε 
μεγαλύτερο ταλέντο άπό μένα. "Ομως ό Σαίξπηρ δέ 
θά  μπορούσε ποτέ νά γράφει μόνο καί μόνο γιά νά 
καταχωνιάζει τά γραφτά του σέ κάποιο συρτάρι, 
όπως δέν μπορώ κι έγώ. 'Έ πειτα είχε τά πρόσωπα 
τών έργων του μπροστά του. Οί άνθρωποι πού 
άπεικόνιζε, περνοδιάβαιναν στούς δρόμους. Δέν είχε 
παρά νά προσέξει τή συμπεριφορά τους καί νά 
συλλέξει μερικά στοιχεία. Υπήρχαν κι άλλα πολλά, 
τό 'ίδιο σημαντικά, πού  τά παρέλειψε.

’Α ρ χ έ ς  Α ύ γο ύ σ το υ .  «Στή Ρωσία ύπάρχει μιά 
δικτατορία τοΰ προλεταριάτου. "Οσο θ ά  έπιτελει 
έργο χρήσιμο γιά τήν έργατική τάξη, δηλαδή όσο θά  
προω θεί μιά συμφωνία άνάμεσα στούς εργάτες καί 
τούς άγρότες, δίνοντας τό προβάδισμα στά συμφέ
ροντα τών έργατών, θ ά  πρέπει ν’ άποφεύγουμε νά 
ξεχωρίζουμε τούς έαυτούς μας άπό αύτή τή δικτατο
ρία». "Υστερα άπό λίγες μέρες, ό Μ πρέχτ μίλησε γιά 
μιά «μοναρχία τών έργατών» καί παρέβαλα τό σύστη
μα μέ κείνα τά παράξενα καμώματα τής φύσης, πού 
ξεπηδοΰν άπό τά βάθη τής θάλασσας μέ τή μορφή 
κερασφόρων ψαριών καί άλλων τεράτων.

25  Α ύ γο υ σ το υ .  "Ενα μπρεχτικό ρητό: «Μήν ξεκι
νάς άπό τόν παλιό καλό καιρό, άλλά άπό  τόν κακό 
τόν τωρινό».
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6. Das Wort. Τό περιοδικό δπου δημοσιεύτηκαν οί πολεμικές 
τοΰ Μπρέχτ κατά τοΰ Λούκατς μέ θέμα τόν ιμπρεσιονισμό.
7. Στό πρωτότυπο: ein Scheissvolk.

Τά αποσπάσματα αύτά άπό τίς «Συνομιλίες μέ τόν Μπρέχτ» 
τοΰ Β. Μπένιαμιν μεταφράστηκαν άπό τό περ. New Left 
Review, άρ. 77, 1973, σ. 51-57. Μικρά έπίσης άποσπάσματα 
τοϋ ίδιου κειμένου έχουν δημοσιευτεί στό περ. Ό  πολίτης, 
άρ. 33, 1980.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗ
Κεντρική δ ιάθεση: "ΝΕΦΕΛΗ'’ , Μ αυρομ ιχάλη  9, τηλ. 3604793

Ν Ο Ε Ρ Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΟΙΗΣΗ
1965-1980

Eli ΑΓΟΓ Η ΑΛΕ1ΜΣ ΖΗΡΑΣ

Κ r  K A i'U iTA K H

Π Ο ΙΗ Τ ΙΚ Ε Σ
Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε ΙΣ

Κ Ω Ν Σ ΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Σ  Θ Ε Ο Τ Ο Κ Η Σ

Πάθος

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗ

μιά ανθολογία  -  τομή α ντιπ ρ ο σ ω π ευ τικά  δείγματα  ένα δείγμα νιτσεϊκού 
στή ναύτερη πο ίησ η  τή ς ξένης πο ίησ ης προβλημ ατισμ ού

στό νεοελληνικό μυθιστόρημα

Φ  7 ]  λ ί ΐ τ ]

Α Ν ΛΡΕΑ Σ Ε Μ Π Ε ΙΡ ΙΚ Ο Σ : Τά πάρχχ  * Τά τιμχλψ ή  * Οι Α ρ χ ά γ γ ελ ο ί  * 
Τά πρωινά Κ ίλίύοματα  ·  Ή  α ίγ λ η  τώ ν ιερωνύμων 

(άνέχοο'τα ποιήματα)
Ν ΑΝΟΣ Β Α Α Α Ω ΡΓΠ ΙΣ: Μ εριχέζ σ χ ίφ α ς  ρ ρ ω  άπό τό ίρ γο  τού Ά .  'Καίτεκιχ  

ΓΙΑ Ν Ν Η Σ  Τ ΣΑ Ρ Ο  Γ Χ ΙΙΣ : Ινφ**,- Ε μ ^ φ 'ιχ ο ς  
Γ ΙΩ Ρ ΓΟ Σ  Λ ΙΚΟ Σ: Ά νύ ρ εχς  Έμ:τειρϊχοζ, ό Μ έγα ζ ' Γπερρεχλιατής  
ΓΕ Ω ΡΓΙΟ Σ  ΖΑ ΒΙΤΖΙΛΝ Ο Σ: Ά ν δ ρ ϊχ ς  Έ μπειρ ίχος, ψ υχο-χνχλυτής 

Φ ΙΑ ΙΙΙΠ Ο Σ  ΛΡΑ ΓΟ ΓΜ ΙΙΣ: Ί Ι  Ό χτά ν *  ζρ ορη πχό  
Τ ΖΟ ΓΣ Μ Α Ν ΣΟ ΓΡ (μ τ :. 'Ε κτω ρ Κ α χνα ίχτο ;): Έ ξ ι πο ιή μχτχ  

Λ ΛΕΚ ΟΣ Φ Α ΣΙΑ Ν Ο Σ: Γό ύ τογάχι 
Κ Ο ΡΑ ΛΙΑ  Θ ΕΟΤΟΚΑ: Η  κ ν η ρ ιχ ή  * Δ ίος  

Θ Α Ν Α ΣΗ Σ Η . Ν ΙΑ ΡΧ Ο Σ : Ί Ι  ίρ μ ίμ φ ν τη  ό σ ή τη τα  
ΑΜΑΛΙΑ Τ Σ Α Κ Ν ΙΛ :Σ ιω πή  * Σίγουρο πιά *  Τέφρα χιλιάδω ν ήμερων 

Τ Ο Α Η Σ Κ ΑΖΑΝΤΖΗΣ: Μ ι€λιοχριζιχέζ ά τχή ζειζ  
Ν ΙΚ Ο Σ  ΔΗ Μ Ο Γ: 'Ο ταν ήρθε ό Κ χ ζά φ η ς  

Μ. Κ . Ε Σ Σ Ε Ρ  (μετ. Μ χρίζ β .  Φωβτιίρτ,): Η  προοέγγιτη  τού άκείρο-j 
ΛΝΤΩΝΊΙΣ Φ Ω Σ Π Ε Ρ ΙΙΣ : Μέ μχΟ ημχτιχή  άχρίζεια

ή κλεψΰορζ
Χρτ,ατος Ν. Βχλχΐχνιέτ,;, Λημήτρης Ιίοταμίτης. Κ ύχτχς Κοιτοΰλχς.

Κχτιρίνχ Άγγιλάχη-Ρούχ 
Ή  χρϊβτ, τού Οιάτρου (χπό τόν Γιάννη HopCcpr,)

Η «fin; τοΐι ίιβλί'/ j  (ίχ ιί τνίς Σκύρο Τχχκνιχ, Ηχνάβτ, Η. Νιάρχο)
’Κξ όνυχος: Νίχβς-Άλίξτ,ς Άχλάνογλου, Γιολάντχ ΙΙίγχλη. Λήμητρ* Λονχχ

Αναλυτικά ΙΙιριιχόμινχ τού Λ ’ τόμον (κϋ χη  I -10)

Σ χ ίο ιχ  χ χ ί  ζωγραφική τού ’AXcxou Φαβιανού

έεκέμβρης ’81 10 8ρχ. 90



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 6 Πρόσωπα

Τ Α Κ Η Σ  Σ Ι Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

«Δέν έξορκίζω 
τό θάνατο»

Ή συνέντευξη τοΰ ΤάκηΣινόπουλου δόθηκε 
στους Θύμιο Καραμπέτσο καί Ντόναλτ Μάλ- 
ντοξ, στό γραφείο τοΰ ποιητή, στίς 23 Σε
πτεμβρίου 1980. Ή άρχή της δένήχογραφή- 
θηκε γιατί ό Σινόπουλος έξηγοΰσε, σ’ άύτό 
τό διάστημα, στοΰς συνομιλητές του, δτι στά 
ελληνικά δέν ύπάρχει όρος ακριβώς άντί- 
στοιχος τού imagisme (είκονισμός). Έτσι, τό 
τέλος αυτής τής έξήγησης όποτελει καί τήν 
άρχή τής συνέντευξης πού ακολουθεί. Στό 
επόμενο φύλλο θά δημοσιευτεί ή συνέχεια 
καί τό τέλος της.

... δτι έδώ στήν Ελλάδα ειδικά, άς πούμε, επικράτησε ή 
ιδέα δτι ό ύπερρεαλισμός, σάν ποίηση βασίζεται ουσια
στικά στήν εικόνα, δπως καί ό είκονισμός (imagisme).
' Επομένως, γίνεται μιά σύγχιση άνάμεσα στόν εικόνισμά 
καί τόν υπερρεαλισμό ένώ ό είκονισμός είναι μιά πολύ 
διαφορετική ύπόθεση. Έτσι δέν είναι; Δέν έχω νά πώ 
τίποτα άλλο.

Πώς θά περ ιγράφ ατε τή λειτουργία  τής εικόνας  
στήν 'Ελλάδα;

Ή  λειτουργία τής εικόνας είναι συνήθως πολλαπλή 
καί πολυεπίπεδη- στά έλληνικά ποιήματα καί ξέρω έγώ 
καί στά άγγλικά. Μπορεί νά είναι μιά εικόνα ρεαλιστική, 
δηλαδή μιά σύλληψη πραγμάτων ή φαινομένων τοϋ 
κόσμου, καθαρά ρεαλιστική, άλλά μπορεί νά είναι καί 
θά έλεγα δραματική, θά  έλεγα υπερβατική, θά  έλεγα καί 
μεταφυσική ένδεχόμενα. Πάντως στήν έπιφάνεια έχει 
μιά ρεαλιστική δομή, καί στήν έπιφάνεια άλλά καί στήν 
κατασκευή της έχει μιά ρεαλιστική δομή. Νομίζω δτι 
κατά κάποιο τρόπο ή εικόνα ή μιά σειρά εικόνων 
συνθέτει πάντοτε ένα είδος άφηγηματικοΰ ποιήματος, 
είτε σέ ελληνικές έκδόσεις, είτε όχι. Άλλά καθαρά 
ελληνικό ποίημα μέ ψυχικές καταστάσεις ή μέ λυρικές 
καταστάσεις δέ δίνεται μέ τόν είκονισμό. Τουλάχιστον 
έγώ έτσι τό βλέπω προσωπικά καί έτσι τό είδα καί στόν 
διαπρεπέστερο είκονιστή, πού είναι ό Έ ζρα Πάουντ.

Ξ έρετε τούς  ”Α γγλους είκονιστές; (Imagisies). Έ χε
τε διαβάσει τόν Π άουντ κ α ί τούς άλλους αέ μ ετάφ ρα
ση ή ατό πρωτότυπο;

Σέ μετάφραση. Τόν Πάουντ τόν έχω διαβάσει κατά τίς 
έλληνικές μεταφράσεις, τίς όποιες έκανε ό Γιώργος 
Σεφέρης καί μετά, άργότερα άλλοι καί σέ λαϊκές 
μεταφράσεις, λίγες άπό δ,τι ξέρω δτι έχουν γίνει καί σέ 
ένα μεγάλο τόμο πού έχει έκδοθεΐ στό Παρίσι άφιερωμέ- 
νο σ’ αύτόν, στίς έκδόσεις L’ Herne.

Τους Ά γγλο υ ς  είκονιστές... έχετε π ε ι γιά  τόν 
Πάουντ...

Ναί, βασικά τόν Πάουντ ξέρω, ποιούς άλλους θά 
κατατάσσατε έσεΐς;

Τόν Έλλιοτ.
Τόν ’Έλλιοτ φυσικά, τόν ξέρουμε.
Κ α ί ξέρετε τούς Γάλλους συμβολιστές;
Φυσικά καί αύτούς δλους.
Είναι κανένας πού  έχει έπηρεάοει ιδια ίτερα τό 

έργο σας;
Ά π ’ τούς Γάλλους συμβολιστές; Νά σάς πώ. Ναί, 

μπορώ νά πώ περισσότερο οί Γάλλοι νεοσυμβολιστές κι 
άλλοι συμβολιστές, δηλαδή λίγο ό Μαλλαρμέ, λίγο ό 
Βαλερύ, άλλά λίγο δσο άφορά τή γραφή.

Δηλαδή;
Δηλαδή τήν άκρίβεια καί τήν καθαρότητα στά έκφρα- 

στικά μέσα. Καταλάβατε. Καί τήν εί δυνατόν συντομία, 
στή διατύπωση τών νοημάτων καί τών εικόνων. Σάν 
ποιητή βέβαια μέ έπηρέασαν άρκετοί Γάλλοι καί συμβο
λιστές καί μετασυμβολιστές. Περισσότερο άπ’ δλους 
είναι ό Ζάν Πώλ Φάργκ, ό Άπολλιναίρ, πού βρισκόταν 
στό μεταίχμιο τοϋ συμβολισμού καί νεότερων τάσεων τής 
ποίησης, ό Τουλέ άπό τούς συμβολιστές, καί φυσικά, 
πηγαίνοντας πιό πίσω, θά μιλούσα πιό πολύ γιά Μπων- 
τλαίρ καί Ρεμπώ, πού διάβασα πάρα πολύ, στά νιάτα 
μου κυρίως.

Διαβάζοντας τά ποιήματά σας στήν άρχή μοϋ ήταν  
δύσκολο νά μπω στό νόημα, γ ια τί δέν είναι, άπό  
πρώτη άποψη, συνηθισμένα ποιήματα.

Ναί, πιθανώς, περισσότερο πρέπει νά άναζητήσω τίς 
ρίζες μου σ’ αύτοϋ τοϋ είδους τά ποιήματα, στόν 
Έντγκαρ Άλλαν Πόε, στά ποιήματά του, πού, κατά 
κάποιο τρόπο, έχει ορισμένα πρόσωπα, καί άφηγειται 
μιά μικρή ιστορία.

Α ύτό, μοϋ κάνει έντϋπω ση για τί τούς Α μερ ικά νους  
δέν τούς επηρεάζει ό Πόε, όλον τόν έπηρεασμό πού  
έχει κάνει είναι μέσω τοϋ Μπωντλαίρ.

Ναί, κι έγώ τόν έχω διαβάσει τόν Πόε μέσα άπό τίς 
γαλλικές μεταφράσεις καί κυρίως άπό τίς έλληνικές. 
Παρόλα αϋτά δμως μπορώ νά πώ δτι υπάρχει ένα κλίμα, 
ένα άπροσδιόριστο κλίμα Έντγκαρ Αλλαν Πόε, κυρίως 
στά πρώτα μου ποιήματα, στό πρώτο μου μεταίχμιο, στό 
πρώτο μου βιβλίο. Βέβαια, έγώ κινούμαι σέ ένα σύγχρο
νο χώρο. Άλλά άπό αύτό τό ονειρικό, φανταστικό πού 
έχει ό Πόε, έχω πάρει άρκετά πράγματα.

Σχετικά μ έ  τό όνειρο · μέσα στά ποιήματά σας 
βρίσκουμε τό όνειρο, τήν πλάνη, τόν έφιάλτη, τήν 
παραίσθηση, τυπ ικά  δηλαδή βρίσκονται σέ όλα τά  
ποιήματά  σας.

Σέ δλα τά ποιήματα, πότε τό ένα, πότε τό άλλο, 
κυρίως τό όνειρο, άλλά καί τά οράματα, καί οί παραι

σθήσεις καί δλα αύτά τά πράγματα, ύπάρχουν μέσα στά 
ποιήματά μου.

Π ροσπαθείτε νά έξορκίσετε τό όνειρο, ή νά τό 
πλησιάσετε σάν τούς ύπερρεα λιστές πού προσπα
θούν νά τό πλησιάσουν, νά τό συνδέσουνε μέ τήν 
πραγματικότητα.

Όχι νά τό ξορκίσω, ίσα ίσα προσπαθώ νά τό καταγρά
ψω μέ τόν τρόπο μου, άλλά έπειδή ό τρόπος μου δέν 
είναι μία καταγραφή κομματιασμένη, δπως είναι κομμα
τιασμένο τό όνειρο, πού βάζει άσχετα πράγματα καί 
άσχετα πρόσωπα έναλλάξ μέσα στό χώρο του. Προσπα
θώ νά τά βάλω σέ μιά τάξη αύτά τά πράγματα, διότι, 
φυσικά γράφω γιά όνειρα τά όποια θυμάμαι δταν έγώ 
έχω ξυπνήσει, δέ γράφω γιά όνειρα τά όποια δέ 
θυμάμαι. Καί πρέπει νά είναι μάλλον όνειρα πρωινά πού 
είναι πιό έναργή, πιό καθαρά. Λοιπόν, κάνω μιά, άς 
ποϋμε, λογική καταγραφή τοϋ παράλογου ονείρου. 
'Έτσι θά τό 'λεγα. Καί αύτό τό φτιάχνω σά μιά 
πνευματική άνάπτυξη ένός ποιήματος, πού τελικά, άς 
ποϋμε, πιθανώς νά μήν έχει καί καμία σχέση ιδιαίτερη 
καί μέ τό όνειρο πού είδα, μέ τίς περιττές έπεξεργασίες 
του. "Ομως ή ρύμη του πάντοτε, κυρίως στά πρώτα 
βιβλία, είναι τό όνειρο.

Τό άλλο πού  συνδέετα ι μαζί μέ τό όνειρο είναι ό 
θάνατος, κ α ί ό Κίμων Φ ράιερ γράφει ότι είσαρτε  
συμφιλιωμένος μέ τό θάνατο.

Δέν ξέρω άν κάνω αύτό τό πράγμα. Πάντως, τό θέμα 
θάνατος μπαίνει σέ μένα καταρχήν μέ μία διπλή φύση, 
μία φύση πού έρχεται άπό τό έπάγγελμά μου, δηλαδή σά 
γιατρός, είτε θέλω, είτε δέ θέλω άν καί βασικά βλέπω 
πολλούς νεκρούς, πολλούς πεθαμένους, άλλοι πεθαί
νουν στά χέρια μου, άλλους τούς βρίσκουν νεκρούς, ή 
παρακολουθώ βαθμιαία» τό θάνατό τους μέχρις δτου 
τελειώσουν, καί άπό τήν άλλη τό θάνατο στούς πολέ
μους, πού βλέπω τραυματίες πού πεθαίνουνε ή σκοτω
μένους κλπ. Λοιπόν, όλη μου ή ζωή, κατά κάποιο τρόπο 
έχει σημαδευτεί άπό τέτοιους θανάτους. Καί έπειδή ή 
ιδιοσυγκρασία μου ήτανε άνθρώπου άντιπολεμικοϋ, 
είμαι έναντίον τοΰ πολέμου, έναντίον τής βίας, καί 
έναντίον τοϋ σκοτωμού, χωρίς καμιά συγκεκριμένη 
πολιτική τοποθέτηση, δμως σάν άνθρωπος, άς ποϋμε, 
δέν άντέχω. Έζησα άνάμεσα σ’ αύτές τίς δυό συμπληγά- 
δες, τούς νεκρούς μου πού προέρχονταν άπό άρρώστιες 
ή ξαφνικούς θανάτους στήν ιδιωτική μου ζωή καί τούς 
νεκρούς τοϋ πολέμου, ε’ίτε πόλεμος τής Αλβανίας ήταν 
αύτός, είτε κατοχή, τούς νεκρούς πού πέθαναν άπό τήν 
πείνα στούς δρόμους τής Α θήνας, στόν άνταρτοπόλε- 
μο, τό Δεκέμβρη τοϋ '44' μέχρι τό Γενάρη τοϋ '45 πού 
συνεχίστηκε ό ήρωικός Δεκέμβρης. Όλα αύτά τά 
πράγματα, βέβαια, βάλε καί τούς νεκρούς τών συγγε
νών, όλα αύτά μοϋ έχουν δημιουργήσει ένα συνεχή χώρο 
νεκρών, πού κάπου σέ ένα βιβλίο μου, στό Χ ρονικό, 
γράφω δτι κατάντησα ένα σωστό νεκροταφείο, ή πρέπει 
νά τελειώνω κάποτε μέ αύτούς τούς νεκρούς. Δέν 
προσπαθώ νά έξορκίσω τό θάνατο, διότι σά γιατρός 
ξέρω δτι ό θάνατος είναι κάτι άναπόφευκτο, καί ούτε 
προσπαθώ διαμέσου τοϋ θανάτου νά κερδίσω τή ζωή, 
διότι δέ φοβάμαι τό θάνατο, ούτε είμαι ταυτόχρονα καί 
άπογοητευμένος άπό τή ζωή ώστε νά προσπαθήσω νά 
κερδίσω μιά καινούργια, μιά άλλη ζωή, μελετώντας τόν 
έφιάλτη τοΰ θανάτου κατά κάποιο τρόπο. ’Όχι. "Ολα 
αϋτά τά κοιτάζω σά φαινόμενα τελείως φυσικά καί 
τελείως άναπόφευκτα. Άλλά φυσικά, σάν άνθρωπος, μέ 
τήν εύαισθησία μου καί μέ τήν έμπειρία μου, πονάω καί 
ύποφέρω γι’ αύτό τό κατάντημα τοϋ άνθρώπου, νά 
χουμε δηλαδή κάθε φορά πολέμους καί έκατομμύρια 

νεκρούς. Καί ποτέ δέ σταμάτησαν νά γίνονται πόλεμοι, 
ε’ίτε συρράξεις παγκόσμιες, ε’ίτε τοπικοί πόλεμοι δεξιά 
καί άριστερά. 'Έτσι δέν είναι; Λοιπόν, δλα αύτά τά 
πράγματα κατά κάποιο τρόπο μέ βαραίνουν καί όχι 
μόνο μέ βαραίνουν, άλλά αισθάνομαι καί τή συνείδησή 
μου σάν ύπεύθυνη γι' αύτούς τούς θανάτους. Κι έγώ 
είμαι ύπεύθυνος γι' αύτούς τούς θανάτους, διότι νομίζω 
ότι δέν έπραξα τό καθήκον μου γιά νά άποτρέψω όσο 
γίνεται, σάν άνθρωπος τό κακό. Βέβαια, έκανα παραπά
νω άπ’ ό,τι μπορούσα, άλλά ποτέ δέν έμεινα ικανοποιη
μένος καί ποτέ δέν μπόρεσα νά καθησυχάσω μέσα μου 
αύτό τό αίσθημα τής ένοχης γιά τόν άνθρώπινο πόνο.

Μ πορείτε νά περ ιγράψ ετε χοντρικά τή ρυθμική  
βάση τών ποιημάτων πού  γράψατε τελευταία; Δηλα
δή, άν μπορείτε  νά π ερ ιγράψ ετε τή ρυθμική άγωγή.

Ναί. Τά ποιήματα πού έγραψα καί τότε καί πρίν, άς 
ποϋμε, ύπάκουαν σέ μιά ρυθμική άγωγή. Θά έλεγα τή 
ρυθμική άγωγή μέ τή σημασία πού έχει στή μουσική 
αύτό τό πράγμα. Πολλά ποιήματα λειτουργούν σά νά

δουλεύει ύπόγεια, δηλαδή πολύ κάτω άπό τούς τοίχους 
ένα μουσικό μοτίβο, ή πολλά μουσικά μοτίβα, ή, ξέρω 
γώ, ένα μουσικό έργο, κατά κάποιο τρόπο. Αύτό τό 
βλέπει κανείς χαρακτηριστικά καί στά πρώτα βιβλία, καί 
στά Ά σ μ α τα  φέρ’ είπείν καί τά βλέπει κανένας καί στά 
τελευταία βιβλία φέρ’ είπείν στό Χρονικό  πού είναι 
διαιρεμένο αέ πέντε μέρη όπως είναι ένα κονσέρτο. Οί 
περισσότερες συμφωνίες είναι σέ τέσσερα μέρη. Τά 
παλιά κονσέρτα είναι νομίζω σέ πέντε μέρη κάτι τέτοιο.
Υπάγονται πάντως στό είδος τής μουσικής πού 

διαιρείται σέ πέντε μέρη. Άλλά αύτό δέν έχει καμία 
σημασία, πάντως έχουμε μία διαίρεση μουσική, κατά 
κάποιο τρόπο, άκολουθοϋν δηλαδή ένα τύπο μουσικό. 
Στιχοποιητικά τώρα, ύπάρχει μία ρυθμική άγωγή μέ 
βάση τά μέτρα τά έλληνικά, τής παλαιός στιχουργικής. 
Σέ πάρα πολλά ποιήματά μου ύπάρχουν σκόρπιοι 
βέβαια, δεκαπεντασύλλαβοι, άλλά καί ένας ρυθμός, θά 
έλεγα ιαμβικός. Στά περισσότερα ποιήματά μου, ή 
τελευταία λέξη τοϋ ποιήματος, είτε θά λήγει στή 
λήγουσα, ε'ίτε στήν προπαραλήγουσα. Σπανίως, θά βρει 
κανένας συμπληρωματικά, λέξη πού θά  λήγει στήν 
παραλήγουσα. Πάντοτε μπορεί νά βρεί κανένας στά 
ποιήματά μου, μία τομή τοϋ στίχου, ότι δηλαδή έδώ 
τέμνεται ό στίχος. Ά κόμα καί στά μακρόστιχα ποιήμα
τα ύπάρχουν, άόριστα βέβαια, δέ φαίνονται, ένδιάμεσες 
τομές, οί όποιες τέμνουν τή ρυθμική τους αύτή άγωγή 
μέ τό διάβασμα. Δηλαδή, καθώς θά  τά διαβάσεις τά 
ποιήματα αύτά, ό τρόπος τοϋ διαβάσματος κάμνει αύτό 
τό ρυθμό, άς πούμε, συγκόπτεται εκεί πού είναι ή τομή, 
συνεχίζει ξανά παρακάτω τομή, συγκόπτεται ή φωνή, 
παίρνουμε μιά καινούργια άνάσα καί ξανά πάλι. Αύτό τό 
πράγμα γίνεται. Δέν ξέρω άν άπάντησα...

Νομίζω ότι έδώ ύπάρχει ή άρχή γιά τήν έπόμενη  
έρώτηση. Δηλαδή νά μοϋ έξηγήσετε πώς συνδέονται 
όλα τά ποιήματα, πώς διαφ έρουν τά πρώτα άπό τά 
τελευταία.

Νομίζω, ότι δέ διαφέρουν καί πάρα πολύ. Διαφέρουν 
περισσότερο στιχουργικά. Ά π ό  τήν άποψη τής στιχο- 
ποιίας καί τοϋ τρόπου τής οργάνωσης τοϋ ποιήματος. 
Στήν άρχή είχα πολλά ποιήματα μέ ένα θεματικό 
περιεχόμενο, τό όποϊο τό άνάπτυξα στό μάκρος τοϋ 
ποιήματος, μέ άρχή, μέση καί τέλος. 'Έτσι, τό ποίημα 
έπαιρνε μιά δραματική θά  έλεγα ύποδομή. Γιατί έχει καί 
πρόσωπα μέσα κλπ., πρόσωπα πού μιλούν ή δέ μιλούν 
μεταξύ τους, πόύ ύπάρχουν έν πάση περιπτώσει μέσα 
στό ποίημα. Άργότερα σιγά-σιγά κατάργησα τή θεματι
κή, άς ποϋμε, παράθεση τοΰ ποιήματος, έσπασα τά 
έπίπεδά του, έβαλα άποσπασματικά κομμάτια άπό 
διάφορα μικρά άφηγηματικά στοιχεία ή έπεξέτεινα τό 
άφηγηματικό στοιχείο σέ ολόκληρο τό βιβλίο. Π.χ. τό 
βιβλίο πού λέγεται Τό Ά σ μ α  τής Ιω άννας κ α ί τοϋ 
Κωνσταντίνου, είναι όλο μιά σειρά ποιημάτων, άλλά 
ταυτόχρονα είναι καί ένα μυθιστόρημα, τό όποιο είναι 
γραμμένο καί σέ στίχους καί σέ διαλόγους καί σέ 
μονολόγους καί σέ πεζά χωρίς κανένα άπό αύτά νά 
μπορεί νά πει κανένας ότι είναι πεζογράφημα: δλα είναι 
ποίηση σ' όποια μορφή καί άν γράφεται άκόμα καί σέ 
μορφή στοχασμών, άφορισμών, κατά κάποιο τρόπο. 
"Ενα έπόμενο βιβλιαράκι πού έξέδωσα μετά τό Ά σμα 
τής Ιω άννας κα ί τοϋ Κωνσταντίνου, Ή  ποίηση τής  
ποίησης, είναι μιά σειρά λόγων γιά τήν ποίηση, πού 
είναι πότε μικρά λυρικά ποιήματα, καί πότε στοχασμοί 
πάνω στήν ποίηση, άλλά γραμμένοι λυρικά. Δέν είναι 
γραμμένοι μέ τόν τρόπο τού δοκιμιογράφου ή τοΰ 
κριτικού. Καί έκεί δουλεύει πάντοτε ή ρυθμική άγωγή 
καί τό μουσικό υπόβαθρο γιά τό όποιο σάς μίλησα 
προηγουμένως. Σιγά-σιγά μετά τή δικτατορία, άρχισα νά 
γράφω ποιήματα μέ μεγάλους στίχους, φέρ’ είπείν ό 
Ν εκρόδειπνος  έχει ποιήματα γραμμένα σέ 2,3,4,5, 
στίχους, οί όποιοι άποτελοΰνται άπό 2,3,4,5, άράδες. 
Καί δλα αύτά νά είναι ένας στίχος. Τό 'ίδιο περίπου 
πράγμα, όχι βέβαια σέ ιδιαίτερη έκταση, έχει κάνει καί ό 
Κλωντέλ. ’Έχετε ύπόψη σας τόν Κλωντέλ; Ωραία, θά 
δείτε λοιπόν δτι οί στίχοι του είναι τεράστιοι, μεγάλοι, άς 
ποΰμε καί πολλές φορές συνεχίζουν άπό κάτω σά 
δεύτερος στίχος, σέ δεύτερη γραμμή κλπ. Εγώ φτάνω 
στήν ύπερβολή, καί είχα πέντε άράδες, άς ποΰμε πολλές 
φορές. Έπειτα έβγαλα τό Χρονικό ατά 1975. Τό 
Χ ρονικό  πάλι ήταν ένα θεματικό ποίημα, άλλά δλο μαζί 
τό βιβλίο. Έκάλυπτε, δηλαδή ήταν ένα είδος ίστορικοΰ 
χρονικοΰ τής Ελλάδας άνάμεσα στό ’40 καί στό '74. 
Καί άλλα ποιήματα ήταν γραμμένα σέ στίχους ώδικούς, 
άλλα σέ ένα τύπο σημειώσεων πάνω στό ποίημα, καί 
άλλα ήταν τό καθ' αύτό ποίημα. Καί στό τελευταίο 
μέρος βέβαια ύπήρχαν καί ποιήματα καί πεζά ποιήμα
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τα, τό γραμμένο τό '73-74, πού αφορούσε τό Πολυτε
χνείο. Πήρα μία συμπλοκή στοιχείων άλλά τό θέμα του 
ήταν αύτό τό πράγμα, ή συνεχής άντίσταση τοΰ έλληνι- 
κοΰ λαοϋ στήν καταπίεση. Είτε τών Γερμανών, είτε τών 
Ελλήνων έξουσιαστών, είτε τών δικτατόρων. Καί μέσα 
κεϊ κινοΰνται ένα σωρό πρόσωπα, ύπάρχει μιά δράση, ή 
δράση έδώ δέ βγαίνει ποτέ σέ πρώτο πρόσωπο, άναφέ- 
ρεται πολύ πλάγια, ύπάρχουν ιστορίες προσώπων οί 
όποιες καταγράφονται στά σύντομα ή άναφέρονται μέ 
μιά πινελιά, μέ δυό γραμμές άς πούμε, ιστορίες προσώ
πων, κλπ., χαρακτηρισμοί, εικόνες, τά πάντα. Λοιπόν 
ύπάρχει μιά διαφοροποίηση άπό τά πρώτα ποιήματα, 
άλλά ή διαφοροποίηση αύτή δέν άφορά τή μουσική 
τους, θά  έλεγα, επένδυση ή ύποστήριξη ή συνύπαρξη μέ 
τή μουσική, άλλά τήν καθ’ αύτό στιχουργική. Ή  
μουσική τους αύτή, παραμένει πάντοτε ή 'ίδια. Τό 'ίδιο 
ρυθμικό στοιχείο ύπάρχει πάντοτε σέ δλα τά ποιήματα.

Τί κερδίσατε πού  άφήαατε τό συνηθισμένο, πού  
δημιουργήσατε κάτι δικό σας, νέο, άνεξάρτητο, κ α ίτ ί  
χάσατε, άν αισθάνεστε δτι χάσατε τίποτα.

Ναί, κοιτάξτε. Καταρχήν, δέν ξέρω άν έχω κερδίσει ή 
άν έχω χάσει ούσιαστικά πάνω σ’ αύτό τό θέμα. 'Εκείνο 
πού μέ ένδιέφερε περισσότερο ήταν ή δική μου έσωτερι- 
κή παρόρμηση, νά μή μείνω στίς ’ίδιες συνεχώς φόρμες 
ποίησης. Δηλαδή, νά γράφω τά ποιήματά μου κατά τόν 
'ίδιο τρόπο, δπως στήν άρχή καί νά έπανάλαμβάνω κατά 
κάποιο τρόπο ή νά λέγω τά 'ίδια πράγματα μέ άνανέωση 
έσωτερική, δπως έκαναν πολλοί άλλοι ποιητές. Είναι μέν 
εσωτερικά, στή στιχοποιία τους δηλαδή, είναι μονότο
νοι, άπό τήν άρχή μέχρι τό τέλος τό 'ίδιο πράγμα, άλλά 
άνανεώνονται έσωτερικά κατά κάποιο τρόπο. 'Εγώ, 
ήθελα νά κάνω καί άνανεώσεις πού νά συμβαδίζουν μέ 
μιά πρωτοπορία καί ή πρωτοπορία αύτή μέ όδήγησε σέ 
τούτη τή σκέψη, δτι τά τελευταία χρόνια δέν μποροΰμε 
νά μιλάμε γιά ξεχωριστά είδη γραφής, δηλαδή, χωριστά 
γιά ποίηση, χωριστά γιά πεζό, χωριστά γιά πεζό ποίημα, 
χωριστά γιά σκέψη, γιά στοχασμό, χωριστά γιά οτιδήπο
τε άλλο. Μποροΰμε δλα νά τά χρησιμοποιούμε, άρκεϊ 
όλα αύτά νά ύπακούουν σέ γενικό πλάνο τοΰ ποιητή, ή 
σέ ένα γενικό πλάνο γραφής. 'Όλα αύτά ονομάζονται 
γραφή. ’Εκείνο πού προσδιορίζει περισσότερο άπό δλα 
καί πάνω άπό δλα, δέν είναι τό είδος τής γραφής, άλλά 
είναι ή γλώσσα αύτή καθ' έαυτή πού καθορίζει τήν 
πορεία καί τήν άξια τοϋ ποιήματος, τό όποϊο φτιάχνεις.

Στήν άρχή τά ποιήματα τού 'Εμπειρικού μάς ήταν  
σχεδόν άκατανόητα. Μ ετά καταλάβαμε πώς λειτουρ
γούσαν κα ί άρχίοαμε νά τά  διαβάζουμε κα ί νά τά 
συζητάμε άπό πολύ κοντά. 'Έστω κι άν φαινόταν  
τελείως διαφορετικός, διότι έχει ξεφύγει άπό τούς 
συνηθισμένους όρους, άπό τά συνηθισμένα καλού- 
πια, καταλήξαμε στό συμπέρασμα  δτι βασικά δλα τά 
ποιήματα είναι τά 'ίδια. Δ ιαφέρει μόνο άπό τήν 
άποψη δτι άντί νά έχεις σονέτο ή κάτι τέτοιο, έχεις 
ένα  ποίημα 'Εμπειρικού κ α ί κάθε ποίημα είναι σά 
μιά  υπογραφή δική το υ · είχαμε τήν εντύπω ση δτι κάτι 
παρόμοιο έχετε κάνει κ α ί σεϊς.

Καί στόν 'Εμπειρικό νομίζω λειτουργεί αύτό τό 
πράγμα. Καί χωρίς ύπογραφή καταλαβαίνει κανείς δτι 
είναι 'Εμπειρικός· είναι ή γλώσσα, ή όποία προσδιορίζει 
τόν ποιητή. Διότι αύτό, άπό τό όποιο τόν καταλάβατε, 
είναι ή γλώσσα τοΰ ποιητή. Γιατί ή γλώσσα δίνει καί τήν 
ταυτότητά του. "Αμα διαβάσεις ένα κείμενο χωρίς 
ύπογραφή, ή κάποιος άναγνώστης ό όποιος κάθεται σέ 
μιά έδρα, διαβάζει σέ ενα κοινό, άς πούμε, ένα ποίημα 
καί δλοι άπό κάτω φωνάζουνε: τό ποίημα αύτό είναι τού 
'Εμπειρικού ή τοϋ Σεφέρη ή τοϋ Έλύτη, σημαίνει δτι 
ξέρουν, έχουν μάθει τή γλώσσα τοΰ καθενός. Δέν 
ύπάρχει καμία άλλη διαφοροποίηση, κανένα άλλο σημά
δι πού νά μπορεί κανένας νά τούς ξεχωρίσει. ' Η γλώσσα 
είναι τό μόνο σημάδι. ' Αλλωστε, στά τελευταία μου 
ποιήματα, τά όποία είναι δημοσιευμένα στό περιοδικό 
Π ολίτης, στό Γκρίζο Φώς ύπάρχει ένα είδος έπιστρο- 
φής στήν παλαιά στιχουργική, στό παλαιό ποίημα, στό 
σύντομο, τό περιεκτικό· μέ τίς σπασμένες βέβαια 
εικόνες, μέ τή σπασμένη σκέψη, μέτό ονειρικό στοιχείο, 
δλα αύτά άνακατεμένα, άλλά μικρά καί σύντομα καί 
περίπου πάνω στήν παλαιά στιχουργική, μέ δλα τά 
κέρδη έν τώ μεταξύ τών πειραματισμών μου στό 
διάστημα αύτό. Δέν ξέρω άν είδατε τό περιοδικό πού 
άναφέρω. Ναί, έχω έκεί μιά σειρά ποιημάτων μέ τόν 
τίτλο Γκρίζο Φώς.

Α ισθάνομαι δτι έχετε, άντίστοιχα μέ τό θάνατο, μιά  
πολύ δυνατή αίσθηση τοϋ έρωτικοϋ, τοϋ λίμπιτο, 
Δηλαδή, ύπάρχει ό θάνατος παντού, δμως μέσα  σ' 
αύτόν ύπάρχει κ α ί τό αντίστοιχο στοιχείο έρωτισμοϋ.

Ναί, προτού μπούμε σ' αύτό τό στοιχείο, υά JXOi 
έπιτρέψετε νά πώ δυό λόγια άκόμα γιά τό θέμα τοΰ 
θανάτου. 'Ότι τά δυό τελευταία μου βιβλία πού έχουν 
βγει σέ βιβλία, δηλαδή ό Χ άρτης, πού βγήκε τό '77 καί 
τό Ν υχτολόγιο, πού βγήκε τό '78, καί κυρίως ό Χ άρτης, 
είναι βιβλία πού έχουν πάρα πολύ τήν αίσθηση τοΰ 
θανάτου. 'Εδώ βέβαια πρόκειται γιά κάπως άλλιώτικο 
πράγμα άπό τά προηγούμενα, άπό τούς θανάτους πού 
σάς έλεγα προηγουμένως. ’Εδώ, έπειδή είχα περάσει μιά 
σοβαρότατη κρίση άπό τίς άρρώστιες μου, άπό έμφρα
γμα, βρογχικό άσθμα, στηθάγχη, καρδιακή άνεπάρκεια, 
άπό πάνω καί τό άσθμα, καί κινδύνεψα πολλές φορές, 
έφτασα καί μέχρι τά πρόθυρα τοϋ θανάτου. Νοσηλεύτη
κα σέ νοσοκομεία 2-3 φορές. Πέρασα καί μιά κρίση θά 
έλεγα ψυχολογική, τά χρόνια αύτά άνάμεσα στό ’74 καί 
στό '79, μιά κρίση ψυχολογική, ή όποία ήταν άσχημη, 
έφτασα σέ ένα είδος κατάθλιψης πού βέβαια έκδηλώθη- 
κε μέ τό βιβλίο ό Χ άρτης  καί μέ τό Νυχτολόγιο, άλλά 
ταυτόχρονα έκδηλώθηκε καί μέ μιά άρνητικότητα γιά 
κάθε είδους γράψιμο καί διάβασμα. Δηλαδή, αισθανό

μουνα μέσα μου μιά ματαιότητα τών προσπαθειών καί 
τοϋ άγώνα γιά τήν κατάκτηση πάρα πέρα, άς ποΰμε, 
άλλων σημείων. 'Έφτασα στό σημείο νά μήν μπορώ νά 
άνταποκριθώ ούτε στήν άλληλογραφία μου. Μοΰ 
έστελναν έκατοντάδες βιβλία, διάφοροι ποιητές, κυρίως 
νέοι καί δέν μπορούσα νά άπαντήσω, οϋτε γιά ένα 
εύχαριστώ. Πολλές φορές δέν μπορούσα ούτε νά άνοίξω 
τό φάκελο, νά δώ τίνος είναι τό βιβλίο καί έστω νά 
διαβάσω ένα ποίημα, καταλαβαίνεις. Πάσχω άκόμα νά 
βρώ τήν άκρη αύτοΰ τοΰ... Καί βέβαια, δλοι μου οί φίλοι, 
γνωστοί καί άγνωστοι άκόμη, μέ παρακαλούσανε νά μήν 
τούς ξεχνώ, νά τούς γράψω τή γνώμη μου, τήν όποία 
θεωρούσαν σεβαστή γιά τή δουλειά τους καί δλα αύτά 
τά πράγματα, άλλά έγώ δέν μποροΰσα ούτε κάν νά 
μιλήσω. Δέν μποροΰσα ούτε νά μιλήσω καί μέ είδε ένας 
φίλος μου ψυχίατρος καί μοΰ λέει, πώς νά στό πώ, 
κατάθλιψη είναι αύτό τό πράγμα. Φάρμακα δέ θά 
παίρνεις τίποτα άπολύτως, νά προσπαθήσεις μόνος σου 
νά καβαλήσεις αύτή τήν ύπόθεση καί νά ξεπεράσεις όλα 
τά άγχη πού σέ βασανίζουν. Καί έπειτα άπό τρία 
ολόκληρα χρόνια. Βέβαια τό Νυχτολόγιο  τό είχα γράψει 
έν τώ μεταξύ, πάντως άπό τό τέλος τού '77 μέχρι τό 
τέλος τού '79, άς πιούμε, ήμουνα ράκος. Άπολύτως. Καί 
μόνο τό ’ 80 άρχισα σιγά-σιγά νά συνέρχομαι καί έγραψα 
καί αύτή τή σειρά τών ποιημάτων στόν Πολίτη, τά όποία 
κατά τή γνώμη τών γνωστών καί τών φίλων, είναι Ίσως ή 
καλύτερη δουλειά πού έχω κάνει μέχρι τώρα. Δηλαδή, 
είναι μιά κατάκτηση πάρα πέρα, άς ποϋμε, άπό ό,τι είχα 
πετύχει. Αύτά τά πράγματα μέ τσάκισαν καί είχαν 
μεγάλη σημασία, διότι ύπήρχε ή αίσθηση όχι πιά τοϋ 
θανάτου τών άλλων, άλλά ή αίσθηση τοΰ μελλοντικού 
δικού μου θανάτου. Δέν ύπερίσχυσε ό φόβος. Άλλά ή 
αίσθηση δτι έρχεται καί, έφόσον έρχεται, άς ποΰμε, τί τά 
θέλεις τά πάρα πέρα. Ό θ εν  καί ή κατάθλιψη, δθεν καί 
τό σταμάτημα κάθε είδους έργασίας. Ή  παραίτηση 
δηλαδή άπό αύτά τά πράγματα. Καί αύτό βέβαια ήτανε 
ένα στοιχείο ένθαρρυντικό γιά μένα, άλλά παρόλα αύτά, 
μπορώ νά πώ δτι άρκετά τό έχω ξεπεράσει. Σήμερα 
μπορώ καί μιλάω τουλάχιστον. ’Άν μοϋ ζητούσατε 
γραπτή συνέντευξη δέ θά  μπορούσα νά σάς τή δώσω. 
Ό,τι σάς λέω δηλαδή, δέ θά  μπορούσα νά καθίσω νά 
τά γράψω στό χαρτί. Προφορικά δμως, έστω καί 
τσαπατσούλικα, μπορώ νά σάς πώ ορισμένα πράγματα. 
Καταλάβατε; Λοιπόν τώρα περνάμε στό θέμα τό έρωτι- 
κό πού μού λέγατε προηγουμένως. Τό έρωτικό στοιχείο 
κυριαρχεί στήν ποίησή μου. Στά πρώτα, τά νεανικά μου 
ποιήματα, ήτανε άμεσα φανερό. Άμεσα, δηλαδή, μιλού
σαν καθαρά γιά έρωτα. Γιά ερωτικά σώματα, γιά 
θάλασσες, γιά ήλιους, γιά κορμιά κλπ. Μετά δμως, όταν 
δοκίμασα τίς πρώτες έμπειρίες τοϋ πολέμου καί άρχισα 
νά γράφω τά πρώτα μου, άς ποΰμε, σοβαρά μου 
ποιήματα, ό έρωτας δέν έλειψε άπό τή μέση, άλλά μπήκε 
σέ ένα δεύτερο πλάνο καί άκούγεται μέσα στήν ποίησή 
μου πάντοτε σά μιά δεύτερη ύπόθεση. Πουθενά δέν 
πρωτεύει, παρά μόνο 'ίσως σέ ένα βιβλίο πού λέγεται 
'Ελένη. Έ κεί ύπάρχει, άς πούμε, ένα είδος ξεσπάσμα
τος έρωτικοϋ, άλλά δέν είναι, άς ποΰμε, έρωτισμός, δέν 
είναι ρεαλιστικός έρωτισμός θά  έλεγα. Είναι περισσότε
ρο μιά ίδεαλιστική εικόνα τοϋ έρωτα, παρά ό έρωτισμός 
αύτός καθ’ έαυτός. Υπάρχει έρωτισμός καί στό πρώτο 
Μ εταίχμιο  καί κυρίως στά "Ασματα, πότε έκδηλωμένος, 
πότε άνεκδήλωτος καί στά άλλα βιβλία, καί τό Ά σ μ α  
τής Ιω ά ννα ς κα ί τοϋ Κωνσταντίνου, τό  μεγάλο βιβλίο 
πού μιλάει γιά ένα άνδρόγυνο, είναι βασικά, άς ποΰμε 
βιβλίο στηριζόμενο στήν άνθρώπινη σκέψη, ή όποία 
στηρίζεται πάνω στήν ερωτική σχέση. Πώς δηλαδή δυό 
άνθρωποι γνωρίζονται, άγαπιούνται, σμίγουνε, παν
τρεύονται καί τελικά πώς φθείρεται σιγά-σιγά μέ τά 
χρόνια ό δεσμός τους,ή ζωή τους καί χωρίζουν πάλι. Καί 
έκεί περιγράφονται κλιμακωτά όλα τά στάδια μιάς 
έρωτικής έμπειρίας. Καί σέ άλλα βιβλία ύπάρχει άρκετό 
έρωτικό στοιχείο, σέ δλα τά ποιήματα. Σάς είπα, δέν 
είναι πάντοτε γιά μένα τό κυρίαρχο στοιχείο, γιά νά πώ 
δηλαδή δτι είμαι βασικά ένας έρωτικός ποιητής.

Δέν έννοοϋσα αύτό άκριβώς, άλλά δτι αισθανό
μουν πώς κ α ί μέ δλη τή φρίκη κα ί μ έ  όλο τό θάνατο, 
πάντοτε ύπάρχει ένα ς έρωτισμός πού σάς σώζει, πού  
σάς άπομακρύνει άπό τό θάνατο καί σάς κάνει νά  
νιώθετε σάν ένας άνθρωπος ζωντανός πού έξακολου- 
θεϊ έστω κ α ί άν έχουν πεθάνει άλλοι, έστω κ α ί άν 
ύπάρχουν έφιάλτες.

Ναί, δέν ξέρω άν παίζει ό έρωτας αύτό τό ρόλο, κατά 
κάποιο τρόπο τοϋ σωτήρα πρός τή ζωή άπό τό θάνατο. 
Πρόσθετα έχει καί μιά καταστροφική έννοια ό έρωτας. 
Καταστροφική δηλαδή μέ τήν έννοια, έρωτας-θάνατος· 
συαπλέκονται. Δηλαδή, ό έρωτας δέ σέ βοηθάει νά 
ξεφύγεις άπό τό θάνατο καί νά κερδίσεις ξανά τή ζωη, ο 
έρωτας άντίθετα σέ σπρώχνει πρός μιά κατάφάση πρός 
τό θάνατο, πρός μιά γνωριμία μέ τό θάνατο, ή πρός μιά 
καταστροφή διαμέσου τοΰ θανάτου. Είμαι άπαισιόδο- 
ξος, βασικά, γιά τή διάρκεια, τή σημασία καί τό βάρος 
τής έρωτικής σχέσης τοΰ ένός άνθρώπου μέ τόν άλλο. 
’Ιδίως δταν ή σχέση αύτή δέν είναι άπλώς μιά παροδική 
σχέση, μιάς, πέντε, δέκα, είκοσι ήμερών ή ένός χρόνου 
κλπ., άλλά έάν είναι μιά συμβίωση γιά χρόνια' έκεί τά 
πράγματα άλλάζουνε. Δέν έχουμε νά κάνουμε ή νά 
μιλάμε καθόλου'γιά αύτά.

Είναι δηλαδή π ιά  μιά  άπλή συμβίωση...
Γιά μιά συμβίωση, γιά μιά άλληλοεξάρτηση, γιά μιά, 

έφόσον ό ένας άρχισε νά έκτιμάει τόν άλλο, άλληλοεκτί- 
μηση καί συμβίωση μέ συνθήκες τρυφερότητας, άγά- 
πης, θά  έλεγα, περίπου άδελφικής ή περίπου συναδελ- 
φικής ή άνάγκης τής παρουσίας τοΰ άλλου, διότι έχεις 
συνηθίσει άς ποΰμε, στό σπίτι σου νά έχεις καί μιά άλλη 
παρουσία, νά μιλάς μαζί, νά κάνεις έρωτα, άλλά ό

έρωτας πιά είναι ένα πράγμα πάρα πολύ ξεφτισμένο, 
δέν είναι πιά έρωτας, είναι άπλώς μιά συνήθεια, μιά 
πράξη τελείως αύτόματη, αύτοματική. Δέν είναι πιά 
εκείνη ή χαρά, ή ερωτική πού νιώθεις όταν πρωτογνωρί- 
ζεις μιά γυναίκα. Δέν ξέρω, άρκούν αύτά πού σάς είπα;

Στά ποιήματά  σας βρίσκεται μιά άναλογία μεταξύ  
τοϋ ποιητή κα ί τοϋ προδότη: τοϋ καρφιού. Φτάνει 
μέχρι κ α ί τά τελευτα ία σας ποιήματα κα ί ρωτάω άν 
αύτή ή άναλογία βασίζεται σέ καμιά ιδιαίτερη έμπει- 
ρία  σας.

Όχι, δέν έχω καμία ιδιαίτερη έμπειρία καί ή άναφορά 
τού καρφιοΰ στά ποιήματά μου, δέ νομίζω πώς είναι 
τεταμένη, είναι μόνο στό Χρονικό. Έ κεί γίνεται μνεία 
γιά κάποιο καρφί, γιά κάποιο προδότη. Στά άλλα, στό 
Νυχτολόγιο  φέρ' είπείν, γίνεται μνεία γιά προδοσίες, 
άλλά είναι οί καθημερινές ανθρώπινες προδοσίες, τών 
γνωστών, τών φίλων ή τών πρώην φίλων, τών γυναικών 
κλπ. Αύτά τά πράγματα είναι. Δέν έχουν σχέση μέ τά 
καρφιά αύτά, τούς χαφιέδες. Μόνο στό βιβλίο τό 
Χρονικό  ύπάρχει αύτό τό πράγμα. Στό Ν εκρόδειπνο , 
πού άναφέρεται πάλι σ' αύτή τήν περίοδο, τήν ιστορική, 
δέ νομίζω ότι ύπάρχει αύτό τό πράγμα. Δέ θυμάμαι.

"Ισως αύτό οφείλεται κα ί σ' αύτό πού  έχετε π ει  
προηγουμένως, τό δτι έχετε μιά αίσθηση ένοχης γ ι’ 
αύτούς πού πέθαναν, έστω κα ί άν έχετε κάνει δ,τι 
μπορούσατε.

Όχι, δέ σχετίζεται αύτό. Άλλά, αύτό πιθανώς νά έχει 
κάποια σχέση μέ τούς φόβους πού είχαμε κατά τό 
διάστημα τής δικτατορίας, πού βρισκόμασταν στά χέρια 
τών χαφιέδων, διότι είχαμε φτιάξει μιά όμάδα, ή όποία 
είχε κάνει μιά ισχυρή άντίσταση έναντίον τών συνταγμα
ταρχών κλπ. καί έκεί βέβαια φοβούμαστε τό καρφί καί 
ξέραμε δτι πιθανώς μέσα στίς ομάδες νά ύπάρχει, νά 
έχει εισχωρήσει κανένας άνθρωπος τής άσφάλειας, 
κανένα καρφί τής άσφάλειας, τό όποιο νά μάς καταδίω
κε. Διότι μάθαμε άργότερα δτι φέρ’ είπείν στό σπίτι τοΰ 
μακαρίτη τοΰ Ρούφου, πού ήτανε συχνά στίς συγκεν
τρώσεις μας, ή άσφάλεια ήξερε τά πάντα. Πότε συναντι
όμαστε, τί βλέπαμε, κλπ. σά νά ύπήρχε είτε ένα 
μικρόφωνο στημένο κάπου στό δωμάτιο πού κουβεντιά
ζαμε, ή ένας άνθρωπος, ό όποιος παρακολουθούσε καί 
κατέδιδε όλα δσα είχαν ειπωθεί. Καί έτσι, μπήκε καί στό 
ποίημά μου ή έννοια τοΰ καρφιού, τοΰ καταδότη.

Μιά έπιστολή 
γιά τόν Τ. Σινόπουλο*

Κύριοι,
Θά άξιζε νά προσθέσω δυό σύντομες σημειώσεις στή 

διαφωτιστική καί σωστά τοποθετημένη βιβλιοπαρουσί- 
αση τοΰ Ρόντερικ Μπήτον γιά τά ποιήματα τοΰ Τάκη 
Σινόπουλου (TLS, 10. 10. 80). Ή πολεμική έμπειρία του 
ώς στρατιωτικού γιατρού προερχόταν άπό έναν αιματη
ρό καί φρικώδη εμφύλιο πόλεμο· αύτό νομίζω πώς έχει 
μεγάλη σημασία στήν ποίησή του. Τό ποίημα Νεκρόδει- 
πνος  δέν είναι μονάχα «μιά επιστροφή στόν παλιό 
καταθλιπτικό ρυθμό ζωής». Είναι καί τό ξαναγράψιμο 
ένός πρώιμου ποιήματος, καί οί ρίζες του βρίσκονται 
στόν έμφύλιο πόλεμο.

Συνάμα μ’ αύτό, θά  μποροΰσα ν’ άναφερθώ καί στή 
βιβλιοπαρουσίαση τοΰ Ντέηβιντ Χάντ γιά τό βιβλίο μου 
Λόφος τού Κρόνου (TLS, 26.9.80), σ’ ένα τυπογραφικό 
λάθος πού ύποδείχνει; Τά θεατρικά έργα πού άνεβάστη- 
καν στόν Πύργο άπό ντόπιους νέρυς, κατά τή ναζιστική 
κατοχή, ήταν στήν πραγματικότητα τό Βολπόνε  τοΰ 
Μπέν Τζόνσον, τό "Εξη πρόσω πα ζητούν συγγραφέα  
τοϋ Πιραντέλο κι ένα έργο πού είχαν γράψει μόνοι τους. 
"Ενα άπό τά μεγαλύτερα σέ ήλικία καί ήγετικό μέλος 
αύτής τής ομάδας ήταν ό Τάκης Σινόπουλος.

Πήτερ Λήβι
Μτφρ. Άλέξ. Ζήρας

TLS, άρ. 4047, 24.10.80

’Ή  επιστολή τοϋ Πήτερ Λήβι άναφέρεται στήν κριτική τοΰ 
Ρόντερικ Μπήτον γιά τήν έπιλογή ποιημάτων τοΰ Τάκη 
Σινόπουλου Τοπίο Θανάτου, πού κυκλοφόρησε στ’ αγγλι
κά σέ μετάφραση Κ. Φράιερ. Ή  πιό πάνω κριτική είναι 
μεταφρασμένη στό περ. Πρίσμα, άρ. 2, χειμώνας 1980, σ. 
168-169. (Σ.τ.μ.)
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Οί πόλεις κα ί ή έπιθυμία. 1.

Γιά τήν πόλη Δωροθέα μπορείς νά μιλήσεις μέ δυό 
τρόπους: νά πεις ότι τέσσερις πύργοι άπό αλουμίνιο 
ύψώνονται άπό τά τείχη της πλαισιώνοντας έφτά πύλες μέ 
κρεμαστές γέφυρες πού δρασκελίζουν τήν τάφρο· τό νερό 
της τροφοδοτεί τέσσερα πράσινα κανάλια πού διασχίζουν 
τήν πόλη καί τή χωρίζουν σέ έννέα συνοικίες, κάθε μιά μέ 
τρακόσια σπίτια κι έφτακόσιες καπνοδόχους καί παίρνον
τας ύπόψη δτι τ' άνύπαντρα κορίτσια κάθε συνοικίας 
παντρεύονται μέ παλικάρια άπό άλλες συνοικίες κι οί 
οίκογένειές τους άνταλλάσσουν έμπορεύματα πού είναι 
μονοπώλιο τής κάθε μιάς -περγαμόντα, αύγά όξυρρύγχου, 
άστρολάβους, άμέθυστους-τότε μπορείς νά κάνεις ύπο- 
λογισμούς μ' αύτά τά δεδομένα μέχρι νά μάθεις τό καθετί 
πού θέλεις γιά τήν πόλη στό παρελθόν στό παρόν στό 
μέλλον. "Η άλλιώς, νά πεις δπως ό καμηλιέρης πού μέ 
οδήγησε έκεϊ: «έφτασα έδώ στήν πρώτη μου νιότη, ένα 
πρωί, πολύς κόσμος περπατούσε βιαστικά στούς δρόμους 
πρός τήν άγορά, οί γυναίκες είχαν όμορφα δόντια καί σέ 
κοίταζαν κατάματα, τρεις στρατιώτες πάνω σέ μιά έξέδρα 
έπαιζαν κλαρίνο, ρόδες γύριζαν ολόγυρα καί πολύχρωμες 
σημαίες άνέμιζαν στόν άέρα. Μέχρι τότε δέν είχα γνωρίσει 
παρά τήν έρημο καί τίς διαδρομές τών καραβανιών. Εκείνο 
τό πρωί στή Δωροθέα ένιωσα πώς μέ περίμεναν όλα τά καλά 
τοϋ κόσμου. Στά χρόνια πού άκολούθησαν τά μάτια μου 
γύρισαν πίσω γιά νά δούν τίς έκτάσεις τής έρήμου καί τίς 
διαδρομές τών καραβανιών άλλά τώρα ξέρω πώς αύτός 
είν' ένας μόνο δρόμος άπό τούς πολλούς πού έκείνο τό 
πρωί μοΰ άνοίγονταν στή Δωροθέα».

Οί πόλεις κα ί ή έπιθυμία. 2.

Μετά τρεις ήμέρες, πηγαίνοντας πρός τό νότο, ό ταξιδιώ
της συναντάει τήν Αναστασία, πόλη πού τήν περιβρέχουν 
όμόκεντρα κανάλια καί πάνω της πετοϋν άετοί. Θά 'πρεπε 
τώρα ν' άπαριθμήσω τά έμπορεύματα πού έδώ συμφέρει ν' 
άγοράσεις: άχάτη, όνυχα, χρυσόπρασο καί άλλες ποικιλίες 
τοϋ χαλκηδονίου' νά παινέσω τό κρέας τοϋ φασιανού πού 
έδώ μαγειρεύεται πάνω στή φλόγα τοϋ σιτεμένου ξύλου 
τής κερασιάς καί πασπαλίζεται μέ πολλή ρίγανη· νά πώ γιά 
τίς γυναίκες πού είδα νά κάνουν μπάνιο στήν πηγή ένός 
κήπου καί πού -όπως λένε- καμιά φορά προσκαλοϋν τόν 
περαστικό νά ξεντυθεί μαζί τους καί νά τίς κυνηγήσει στό 
νερό. Όμως μ' αύτές τίς πληροφορίες δέ θά σοΰ είχα πει 
τίποτα γιά τήν άληθινή ούσία τής πόλης: γιατί ένώ ή 
περιγραφή τής Αναστασίας δέν ξυπνάει παρά μία μία τίς 
έπιθυμίες έτσι πού νά σέ άναγκάσει νά τίς καταπνίξεις, 
δταν βρεθείς ένα πρωί στήν καρδιά τής Αναστασίας οί 
έπιθυμίες ξυπνάνε όλες μαζί καί σέ περικυκλώνουν. Ή  
πόλη σοϋ φαίνεται σάν ένα σύνολο όπου καμιά έπιθυμία δέ 
χάνεται καί πού έσύ είσαι ένα μέρος καί έπειδή αύτή 
χαίρεται καθετί πού έσύ δέ χαίρεσαι, σέ σένα δέ μένει παρά 
νά ζείς μέσα σ' αύτήν τήν έπιθυμία καί νά είσαι εύχαριστη- 
μένος. Τέτοια είναι ή δύναμη, άλλες φορές τή λένε κακία κι 
άλλες καλοσύνη, πού έχει μέσα της αύτή ή άπατηλή πόλη: 
άν δουλεύεις όχτώ ώρες τή μέρα σάν κόπτης τοϋ άχάτη, 
όνυχα, χρυσόπρασου, ή κούρασή σου πού δίνει μορφή στήν 
έπιθυμία παίρνει άπ' τήν έπιθυμία τή δική της μορφή κι έσύ 
πιστεύεις ότι χαίρεσαι ολοκληρωτικά τήν 'Αναστασία ένώ 
δέν είσαι παρά ό σκλάβος της.

Οί πόλεις κα ί ή έπιθυμία. 3.

Στή Δέσποινα φτάνει κανείς μέ δυό τρόπους: μέ πλοίο ή μέ 
καμήλα. Ή  πόλη παρουσιάζεται διαφορετική σ' αύτόν πού 
έρχεται άπό τή στεριά καί σ' αύτόν πού έρχεται άπό τή 
θάλασσα.

Ό  καμηλιέρης πού βλέπει νά ξεπροβάλλουν στόν 
όρίζοντα τοϋ όροπεδίου κορυφές άπό ούρανοξύστες καίοί 
κεραίες τοϋ ραντάρ, νά χτυπούν οί άσπροι-κόκκινοι άνεμο
δείχτες, νά βγάζουν καπνό οί καμινάδες, σκέφτεται ένα 
πλοίο, ξέρει πώς είναι μιά πόλη άλλά τή σκέφτεται σάν ένα 
πλοίο πού τόν παίρνει μακριά άπό τήν έρημο, ένα ιστιοφόρο 
έτοιμο νά σαλπάρει, μέ τόν άέρα νά φουσκώνει τά 
διπλωμένα άκόμα πανιά ή σάν ένα βαπόρι μέ τό καζάνι πού 
πάλλεται μέσα στή σιδερένια καρίνα καί σκέφτεται όλα τά 
λιμάνια, τά ξένα έμπορεύματα πού οί γερανοί ξεφορτώνουν 
στίς άποβάθρες, τίς ταβέρνες όπου πληρώματα άπό 
διαφορετικές σημαίες σπάνε μποτίλιες στό κεφάλι ό ένας 
τού άλλου, τά φωτισμένα παράθυρα τών ισογείων, καθένα 
μέ μιά γυναίκα πού χτενίζεται. ^

Στήν όμίχλη τής άκτής ό ναύτης βλέπει νά σχηματίζεται ή 
ράχη μιάς καμήλας, διακρίνει τήν κεντημένη μ' άστραφτε- 
ρά κρόσια σέλα άνάμεσα σέ δυό καμπούρες μέ στίγματα 
πού προχωρούν κουδουνίζοντας: ξέρει πώς είναι μιά πόλη 
άλλά τή σκέφτεται σά μιά καμήλα πού άπό τό σαμάρι της 
κρέμονται άσκιά καί δισάκια μέ ζαχαρωμένα φρούτα, κρασί 
άπό χουρμάδες, φύλλα, καπνού, καί ήδη βλέπει τόν έαυτό 
του έπικεφαλής ένός μεγάλου καραβανιού πού τόν παίρνει 
άπό τήν έρημο τής θάλασσας, σέ όάσεις μέ γλυκό νερό 
κάτω άπό τήν πριονωτή σκιά τών φοινικιών, σέ παλάτια μέ 
χοντρά άσπρα τείχη, σέ αύλές πλακόστρωτες όπου χορεύ
ουν ξιπόλητες χορεύτριες, κουνώντας τά χέρια άλλοτε 
μέσα κι άλλοτε έξω άπό τά πέπλα τους.

Κάθε πόλη παίρνει τή μορφή της άπό τήν έρημο πού 
άντικρίζει· καί έτσι βλέπουν τή Δέσποινα, πόλη-σύνορο 
άνάμεσα σέ δυό έρήμους, ό καμηλιέρης κι ό ναύτης.

Οί πόλεις κα ί ή έπιθυμία. 4.

Στό κέντρο τής Φεδώρας, αύτής τής σταχτιάς λιθόχτιστης 
μητρόπολης, βρίσκεται ένα κτίριο άπό μέταλλο μέ μιά

Ίταλο Καλβίνο

Οί άόρατες  
πόλεις

κρυστάλλινη σφαίρα σέ κάθε του δωμάτιο. Κοιτάζοντας 
μέσα σέ κάθε σφαίρα, βλέπεις μιά πόλη γαλάζια, τό 
μοντέλο μιάς άλλιώτικης Φεδώρας. Είναι οί μορφές πού θά 
μπορούσε νά είχε πάρει ή πόλη έάν, γιά τόν ένα λόγο ή τόν 
άλλο, δέν είχε γίνει αύτό πού βλέπουμε σήμερα. Σέ κάθε 
έποχή τής πόλης κάποιος, κοιτάζοντάς την έτσι όπως ήταν, 
φανταζόταν έναν τρόπο πού θά τήν έκανε τήν ιδανική πόλη, 
άλλά ένώ κατασκεύαζε τό μικροσκοπικό του μοντέλο, ή 
Φεδώρα δέν ήταν πιά ή ίδια όπως πρίν, κι αύτό πού ώς χτές 
είχε μιά πιθανότητα μελλοντικής πραγματοποίησης τώρα 
γινόταν μόνο ένα παιχνίδι μέσα στή γυάλινη σφαίρα.

Τό κτίριο μέ τίς σφαίρες είναι τώρα τό μουσείο τής 
Φεδώρας: κάθε κάτοικος τό έπισκέπτεται, διαλέγει τήν 
πόλη πού ταιριάζει μέ τίς έπιθυμίες του, τή μελετάει, ένώ 
φαντάζεται τόν έαυτό του νά καθρεφτίζεται στή λίμνη μέ 
τίς μέδουσες πού θά μάζευε τά νερά τοΰ καναλιού (άν δέν 
τό είχαν άποξηράνει), νά διασχίζει καθισμένος ψηλά στό 
κουβούκλιο τή λεωφόρο πού θά ήταν προορισμένη γιά τούς 
έλέφαντες (άν δέν είχαν άπαγορευτεί μέσα στήν πόλη), νά 
γλιστράει κατά μήκος τοϋ σπειροειδοϋς, στριφογυριστού 
μιναρέ (πού γιά τήν άνέγερσή του δέ βρέθηκε ποτέ μιά 
βάση).

Πάνω στό χάρτη τής αύτοκρατορίας σου, Μεγάλε Χάν, 
πρέπει νά ύπάρξει χώρος καί γιά τή μεγάλη, πέτρινη 
Φεδώρα καί γιά τίς μικρές Φεδώρες τών γυάλινων σφαιρών. 
Ό χι γιατί είναι όλες έξίσου άληθινές, άλλά γιατί όλες είναι 
πιθανές. Ή  μιά περιέχει αύτό πού τό δέχονται σάν 
άπαραίτητο τή στιγμή πού ήδη δέν είναι· οί άλλες, αύτό πού 
τό φαντάστηκαν σάν πιθανό καί, μιά στιγμή άργότερα δέν 
είναι πιά.

Οί πόλεις κα ί ή μνήμη. 1.

Φεύγοντας άπό κει καί ταξιδεύοντας τρεις μέρες πρός τήν 
άνατολή, φτάνει κανείς στή Διομίρα, πόλη μ' έξήντα 
άσημένιους τρούλους, μπρούντζινα άγάλματα όλων τών 
θεών, δρόμους στρωμένους μέ κασσίτερο, ένα θέατρο άπό 
κρύσταλλο, ένα χρυσό κόκορα πού τραγουδάει κάθε πρωί 
πάνω σ' ένα πύργο. Ό λες αύτές τίς όμορφιέςό ταξιδιώτης 
ήδη τίς ξέρει γιατίτίς έχει δει καί σ' άλλες πόλεις. Όμως τό 
ξεχωριστό σ' αύτήν γιά τόν άνθρωπο πού φτάνει έδώ κάποια 
βραδιά τοϋ Σεπτέμβρη, όταν οί μέρες άρχίζουν νά 
μικραίνουν καί τά πολύχρωμα φανάρια άνάβουν μονομιάς 
στίς πόρτες τών μαγέρικων κι άπό κάποια ταράτσα 
άκούγεται μιά γυναικεία φωνή: ώ!, είναι πώς νιώθει ζήλια γι' 
αύτούς πού τώρα πιστεύουν ότι κάποτε είχαν ζήσει μιά 
βραδιά όμοια μ' αύτήν καί πού νομίζουν πώς έκείνη τή φορά 
ήταν εύτυχισμένοι.

Οί πόλεις κα ί ή μνήμη. 2.

Ό  καβαλάρης πού ταξιδεύει μακριά σέ τόπους άγριους 
νιώθει τόν πόθο γιά μιά πόλη. Τέλος, φτάνει στήν Ίσιδώρα, 
πόλη μέ κτίρια πού έχουν έλικοειδείς σκάλες έπιστρωμέ- 
νες μέ έλικοειδή όστρακα, όπου κατασκευάζονται τηλε
σκόπια καί βιολιά έξαίσιας τέχνης, όπου ό ξένος άν διστάσει 
άνάμεσα σέ δυό γυναίκες συναντά πάντα μιά τρίτη, όπου οί 
κοκορομαχίες καταλήγουν στό αιματοκύλισμα αύτών πού 
στοιχηματίζουν. Όλα αύτά σκεφτόταν όταν ποθούσε μιά 
πόλη. Ή  Ίσιδώρα είναι λοιπόν ή πόλη τών ονείρων του: μέ 
μιά διαφορά. Ή  πόλη πού όνειρευόταν τόν είχε μέσα της 
στά νιάτα του: στήν Ίσιδώρα φτάνει στά γεράματα. Στήν 
πλατεία βρίσκεται τό πεζούλι όπου κάθονται οί γέροι καί 
κοιτάζουν τούς νέους νά διαβαίνουν: κάθεται κι αύτός στή 
σειρά άνάμεσά τους. Οί έπιθυμίες είναι πιά άναμνήσεις.

Οί πόλεις κα ί ή μνήμη. 3.

Θά ήταν μάταιο, μεγαλόθυμε Κουμπλάι, νά προσπαθήσω νά 
σοϋ περιγράφω τή Ζάιρα, πόλη τών ψηλών προμαχώνων. Θά 
μπορούσα νά σοΰ πώ μέ πόσα σκαλοπάτια είναι φτιαγμένοι 
οί κλιμακωτοί δρόμοι, τί άκτίνα έχουν τά τόξα τών στοών, τί 
λογιών φύλλα τσίγκου σκεπάζουν τίς στέγες· άλλά τό ξέρω 
άπό τώρα δτι μ' αύτά θά ήταν σάν νά μή σοΰ έχω πει τίποτα. 
Ή  πόλη δέν είναι καμωμένη άπ' αύτά, άλλά άπό σχέσεις 
άνάμεσα στά μέτρα τοΰ χώρου της καί τά γεγονότα τοϋ 
παρελθόντος της: τό ϋψος ένός φανοστάτη καί τά 
αίωρούμενα πόδια ένός άπαγχονισμένου σφετεριστή· τό 
τεντωμένο σύρμα άπό τό φανοστάτη στό άπέναντι κιγκλίδω
μα καί οί γιρλάντες πού στολίζουν τή διαδρομή τής 
γαμήλιας πομπής τής βασίλισσας τό ϋψος αύτοΰ τοϋ 
κιγκλιδώματος καί τό σάλτο τοϋ μοιχού πού τό δρασκελίζει 
τήν αύγή- ή κλίση μιάς ύδρορρόης στέγης καί τό άνετο 
περπάτημα πάνω της ένός γάτου πού γλιστράει μέσα στό 
ίδιο παράθυρο- ή γραμμή βολής τής κανονιοφόρου πού 
προβάλλει ξαφνικά πίσω άπό τό άκρωτήριο καί ή οβίδα πού 
καταστρέφει τήν ύδρορρόη- τά σκισίματα στά ψαράδικα 
δίχτυα καί οί τρεις γέροντες πού καθισμένοι στό μώλο γιά 
νά μπαλώσουν τά δίχτυα, διηγούνται, γιά έκατοστή φορά 
τήν ιστορία τοϋ σφετεριστή μέ τήν κανονιοφόρο πού, λένε, 
ήταν νόθος γιός τής βασίλισσας παρατημένος μέσα στίς 
φασκιές του έκεϊ πάνω στό μώλο.

Μ' αύτό τό κύμα πού ξανακυλάει άπό τίς άναμνήσεις ή 
πόλη μουσκεύει σάν σφουγγάρι κι άπλώνει. Μιά περιγραφή 
τής Ζάιρα έτσι όπως είναι σήμερα θά πρεπε νά περιέχει 
όλο τό παρελθόν τής Ζάιρα. Αλλά ή πόλη δέ λέει τό 
παρελθόν της, τό περιέχει σάν τίς γραμμές ένός χεριού, 
γραμμένο σέ γωνίες δρόμων, σέ γρίλιες παραθύρων, σέ 
κουπαστές άπό σκάλες, σέ άλεξικέραυνα, σέ ιστούς 
σημαιών, κάθε μεριά χαρακωμένη μέ τή σειρά της άπό 
γρατζουνιές, έγκοπές, γλυφές, χτυπήματα.

Οί πόλεις κα ί ή μνήμη. 4.

Πέρα άπό έξι ποτάμια καί τρεις βουνοσειρές προβάλλει ή 
Ζόρα, πόλη πού όποιος τήν είδε μιά φορά δέν μπορείπιά νά 
τήν ξεχάσει. Αλλά όχι έπειδή αύτή άφήνει όπως άλλες 
άλησμόνητες πόλεις μιά εικόνα άσυνήθιστη στίς άναμνή- 
σεις. Ή  Ζόρα έχει τήν ιδιότητα νά παραμένει στή μνήμη 
σημείο πρός σημείο, μέ όλη τή σειρά τών δρόμων της καί 
τών σπιτιών κατά μήκος τών δρόμων καί τών θυρών καί 
παραθύρων τών σπιτιών, άν καί τίποτα άπό αύτά δέν 
παρουσιάζει καμιά ιδιαίτερη όμορφιά ή σπανιότητα. Τό 
μυστικό της έγκειται στόν τρόπο πού τό βλέμμα σου τρέχει 
πάνω σέ σχήματα πού διαδέχονται τό ένα τ' άλλο όπως σέ 
μιά παρτιτούρα όπου δέν μπορείς ν' άλλάξεις ή νά 
μετατοπίσεις καμιά νότα. Ό  άνθρωπος πού ξέρει άπό 
μνήμης πώς είναι φτιαγμένη ή Ζόρα, τό βράδυ, όταν δέν 
καταφέρνει νά κοιμηθεί, φαντάζεται πώς περπατάει στούς 
δρόμους της καί θυμάται σέ ποιά σειρά βρίσκονται τό 
μπρούντζινο ρολόι, ή ριγωτή τέντα τοΰ κουρέα, τό 
συντριβάνι μέ τούς έννιά πήδακες, ό γυάλινος πύργος τοΰ 
άστρονόμου, τό περίπτερο τοϋ πωλητή καρπουζιών, τό 
άγαλμα τοϋ έρημίτη καί τοΰ λιονταριού, τό χαμάμ, τό 
καφενείο στή γωνία, ή πάροδος πού οδηγεί στό λιμάνι. Αύτή 
ή πόλη πού δέ σβήνεται άπ' τό μυαλό είναι σάν μιά πανοπλία 
ή κηρήθρα πού στά κελιά της ό καθένας μας μπορεί νά 
βάλει τά πράγματα πού θέλει νά θυμάται: ονόματα 
έπιφανών άνδρών, άρετές, άριθμούς, ταξινομήσεις φυτών 
καί όρυκτών, ήμερομηνίες μαχών, άστερισμούς, κομμάτια 
συζητήσεων. Ανάμεσα σέ κάθε ιδέα καί σέ κάθε σημείο 
τής διαδρομής μπορεί κανείς νά έγκαταστήσει μιά συγγέ
νεια ή άντίθεση πού βοηθάει τήν άμεση έπαναφορά στή 
μνήμη. Γιαυτό οί πιό σοφοί άνθρωποι τοΰ κόσμου είναι 
έκεϊνοι πού ξέρουν τή Ζόρα άπό μνήμης.

Όμως, άδικα ξεκίνησα γιά νά έπισκεφτώ τήν πόλη: 
άναγκασμένη νά μένει άκίνητη καί άμετάβλητη γιά νά τή 
θυμάται κανείς καλύτερα, ή Ζόρα μαραίνεται, διαλύεται, 
χάνεται. ' Η Γη τήν έχει ξεχάσει.

Οί πόλεις κα ί ή μνήμη. 5.

Στή Μαουρίλια, προσκαλοϋν τόν ταξιδιώτη νά έπισκεφθεί 
τήν πόλη καί συγχρόνως νά κοιτάξει κάτι παλιές κάρτ-πο- 
στάλ πού τή δείχνουν όπως ήταν πρώτα: ή ίδια άπαράλλαχτη 
πλατεία μέ μιά όρνιθα στή θέση τής στάσης τών λεωφορεί
ων, τήν έξέδρα τών μουσικών στή θέση τής όδογέφυρας, 
δυό δεσποινίδες μέ άσπρες όμπρέλες στή θέση τοΰ 
έργοστασίου τών έκρηκτικών. Γιά νά μήν άπογοητεύσει 
τούς κατοίκους ό ταξιδιώτης πρέπει νά έπαινέσει τήν πόλη
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Στίς 11 Μαΐου ό ήλιος ζεστός έλαμπε άλλά κάτι ύποπτα 
σύννεφα φάνηκαν στόν όρίζοντα πρός τήν πλευρά τοϋ 
Αιγάλεω όπου παλαιότερα ό Ξέρξης είχε παρακολουθήσει 
τή ναυμαχία τής Σαλαμίνας καί τήν καταστροφή τοϋ στόλου 
του. Ή  άτμόσφαιρα ήταν ύγρή καί οί εφηβικές μυγούλες 
πετοϋσαν ανήσυχα άν καί ανάλαφρα γύρω άπό τά μαυρο- 
κόκκινα κρέατα τοΰ χασάπικου Τά «Άγραφα» όπου ό κύρ 
Αλέκος μέ τή ματωμένη ποδιά κι ένα μαστίγιο άπό τρίχες 

άλόγου έκανε βαρετά πώς έδιωχνε τίς μύγες. Δίπλα πάλι 
στό μανάβικο ό κύρ Δημήτρης παρουσιάστηκε μ' ένα 
ποτιστήρι κι άρχισε νά καταβρέχει τά μαρούλια, τά χόρτα 
τοϋ βουνού καί τό πεζοδρόμιο. ' Εμείς εϊμασταν τώρα αύτό 
τό πρωί μέσα στό σπίτι μας στήν όδό Πλαπούτα 4, ένα γερό 
δυώροφο κτίριο πού άκόμα καί σήμερα είναι σάν καινούργιο, 
δέν έχει τήν παραμικρή άλλοίωση, οί ιδιοκτήτες του 
σταυροκοπιοϋνται γιατί κάθε χρόνο γίνεται καί πιό καινούρ
γιο καί δέν ξέρουν οί καημένοι ποιός είναι ό λόγος πού 
στοίχειωσε καί θά μείνει άφθαρτο μέχρι τό τέλος τής 
αιωνιότητας. Άλλά καί στό Ηράκλειο Αττικής καί στήν 
Αθήνα όλα τά σπίτια πού πέρασα στοίχειωσαν καί πάλι 

κανένας δέν μπορεί νά έξηγήσει τό λόγο. Δέ φταίω έγώ. Η 
μητέρα μου καί ό πατέρας μου διάλεξαν τό σπίτι γιά νά μέ 
γεννήσουν. Αύτοί φρόντισαν γιά τό γάμο τους καί γιά τά 
έπιπλα, μιά βαριά άσχημότατη τραπεζαρία σάν τάφος 
βαρώνου ή άρχιναυάρχου στό Γουέστμινστερ καί ένα 
εύθραυστο σαλόνι μέ μελαγχολικά βυσσινιά βελοΰδα. Αύτοί 
άλλωστε χωρίς καμιά προσυνεννόηση μαζί μου πήγαν ένα 
βράδυ κάπου έννιά μήνες πριν στήν ταβέρνα τοΰ πατέρα 
μου νά φάνε καί νά πιοϋν κανένα κρασάκι καί νά 
φουντώσουν κάτι άμοιβαϊες έπιθυμίες πού προκάλεσαντόν 
έρχομό μου. Βέβαια αύτές είναι άστεϊες λεπτομέρειες, 
είμαι άπόλυτα ύπεύθυνος. Έγώ τό άποφάσισα καί ήρθα.

"Εξω στό χωματόδρομο καί μετά τό χασάπικο καί τό 
μανάβικο ήταν τό γυναικείο πιλοποιείο Ή  «Κομψότης» 
όπου ό ιδιοκτήτης μέ τή μόνιμη κόκκινη έφθαρμένη 
γραβάτα κατάβρεχε τό χώμα... Γιά μιά στιγμή κοίταξε 
δύσπιστα τόν ούρανό άλλά άποφάσισε νά συνεχίσει. Ή  
βιτρίνα πάντα σκονισμένη μέ ξεφτίδια άπό ρόζ λαδομπογιά 
ήταν στολισμένη μέ τούλια καί χρυσά όπως καί άσημένια 
χάρτινα άστράκια. Πάνω σέ ξύλινες ύποδοχές έβλεπε 
κανείς διάφορα καπέλα φορτωμένα μέ πάνινα λουλούδια 
καί φρούτα όλα έλαφρά ξεθωριασμένα. Τώρα φάνηκε 
ξαφνικά άπ τή γωνία ό πλανόδιος ψαράς πού διάσχισε τό 
βρεγμένο χώμα μέ τίς φοβερές γυμνές μαύρες πατοΰσες 
του, μέ τή λάσπη νά περνάει σάν άπό σουρωτήρι μέσα άπ' τά 
δάχτυλά του. Ρίξε ρέ μάστορα καί στά πόδια μου, φώναξε, 
ρίξε ρέ καί πότισέ με, δέντρο είμαι κι έγώ. Κοντός καί 
τετράγωνος μέ κόκκινο ζωνάρι στή μέση άπό βαμβακερό 
ύφασμα, μέ ψάθινο καλάθι στό κεφάλι φοντραρισμένο μέ 
γαλάζιο μουσαμά γεμάτο κάτω άπ τό βρεγμένο τσουβάλι 
μαρίδες, γόπες καί παλαμίδες. Ίσως ένας άπ τούς 
πειρασμούς μου νά γεννηθώ συντομότερα νά ήταν αύτό τό 
έξαίσιο γαλάζιο χρώμα τού μουσαμά πού μύριζε ψάρι καί 
θάλασσα. Κάτω άπ τό παράθυρο τής τραπεζαρίας δυό 
παιδάκια μέ σοβαρότατα προσωπάκια έπαιζαν βόλους. Πιό 
πέρα άλλα τέσσερα φώναζαν, δική μου, όχι δική, είναι δική 
μου, σάλπιγγες τής Ίεριχοϋς οί κραυγές τους. Τέλος δυό 
άπ' αύτούς πιάστηκαν στά χέρια. Ό  μικρότερος παλικαρά- 
κι, ό άλλος άνεκτικός. Μύξες κρυστάλλιαζαν στή μύτη τού 
μικρού καί κατέβαιναν άργά πρός τό στόμα όπου μιά 
κατακόκκινη γλώσσα τίς περιμάζευε σά νά ήταν μέλι. Ή 
μητέρα μου μέ τήν κοιλιά σάν όχυρό χάζευε καρτερικά. 
"Ημασταν στίς μέρες μας. Θέλαμε νά βγούμε άν καί 
άγαπούσαμε τό σκοτάδι. Άκούγαμε μέ τ' άφτιά της καί 
βλέπαμε μέ τά μάτια της τό μικρό δρόμο. Καλά ήμουνα 
μέσα στά ύγρά μας. Νά τώρα ό ψαράς γελάει δυνατά καί 
χοροπηδάει όπως ό μανάβης τοΰ ποτίζει τά πόδια. Μάνα 
μου τί έχω, τί ψάρι καί ψαράκι, μιλάει τό ψάρι μου σήμερα.
' Η μητέρα μου άνοίγει τό παράθυρο, έλα ψαρά, γιά νά δώ 
τίς γόπες. Μέ ζαλίζει ή μυρωδιά καί κλωτσάω. Ά χ τό 
χρυσούλιμου, λέει.Τί είπατε μανδάμ. Τίποτα βάλε μου ένα

στίς κάρτ-ποστάλ καί νά τήν προτιμήσει άπό τήν τωρινή, 
φροντίζοντας όμως νά περιορίσει τήν πικρία του μέσα σέ 
σωστά όρια: άναγνωρίζοντας ότι ή μεγαλοπρέπεια κι ή 
εύημερία τής Μαουρίλια τώρα πού έγινε μητρόπολη, σέ 
σύγκριση μέ τήν παλιά έπαρχιακή Μαουρίλια, δένάποζημιώ- 
νουν γιά μιά κάποια χαμένη γοητεία, πού έντούτοις μόνο 
τώρα τή χαίρεσαι μέσα άπ' τίς παλιές κάρτες, ένώ πριν, 
όταν ή έπαρχιακή Μαουρίλια άπλωνόταν μπροστά σου, δέν 
έβλεπες σχεδόν τίποτα τό χαριτωμένο καί λιγότερο άπό 
κάθε άλλη φορά θά τό έβλεπες σήμερα, άν ή Μαουρίλια 
είχε μείνει ίδια καί πού ώστόσο ή μητρόπολη έχει αύτό τό 
παραπάνω θέλγητρο, ότι μέσα άπ' αύτό πού έγινε μπορείς 
νά ξανασκεφτεϊς μέ νοσταλγία έκεϊνο πού ήταν.

Προσέξτε νά μήν τούς πείτε ότι μερικές φορές πόλεις 
διαφορετικές διαδέχονται ή μιά τήν άλλη πάνω στό ίδιο 
έδαφος καί κάτω άπ' τό ίδιο όνομα γεννιούνται καί 
πεθαίνουν άγνωστες καί χωρίς έπικοινωνία μεταξύ τους. 
"Αλλες φορές άκόμα καί τά όνόματα τών κατοίκων μένουν 
τά ίδια, καί ό τόνος τής φωνής, ώς καί τά χαρακτηριστικά 
τών προσώπων όμως οί θεοί πού κατοικούν κάτω άπ τά 
όνόματα καί πάνω στούς τόπους έφυγαν χωρίς νά ποϋν 
τίποτα καί στή θέση τους φωλιάσαν ξένοι. Είναι μάταιο ν' 
άναρωτιέσαι άν αύτοί είναι καλύτεροι ή χειρότεροι άπ’ τούς 
παλιούς, άφοΰ δέν ύπάρχει άνάμεσά τους καμιά σχέση, μιά 
πού οί παλιές κάρτες δέν άπεικονίζουν τή Μαουρίλια όπως 
ήταν, άλλά μιά άλλη πόλη πού κατά τύχη ονομαζόταν 
Μαουρίλια δπως αύτή.

Μτφρ. Ε.Γ. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ 
ΣΑΣΑ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 

(Άπό τό βιβλίο Οί άόρατες πόλεις)

Πέτρος Άμπατζόγλου

Σημεία καί τέρατα

κιλό άπό τίς μεγάλες. Μάλιστα μανδάμ. Αγόρασε τά ψάρια 
καί πάμε στήν κουζίνα. Τήν άκούω πού σιγοτραγουδάει «μά 
θαρρώ πώς θά τά μπλέξω μιά τήν Κική μιά τήν Κοκό ποιά νά 
διαλέξω, τήν Κική τήν άγαπώ μά μ’ άρέσει κι ή Κοκό». Τό 
1950, δηλαδή δεκαεννιά χρόνια άπό σήμερα τήν περιμένα
με στή σάλα. Σιωπή καί μεϊς οί συγγενείς κοιτάζαμε τό 
πάτωμα. Μικροαναστενάγματα. Από τή μισάνοιχτη πόρτα 
τής κρεβατοκάμαρας άκούγαμε ψίθυρους καί κάτι σά 
λυγμούς καί ξαφνικά μιά δυνατή άλλά ρογχώδη φωνή, μαμά 
μου τυφλώθηκα, δέ βλέπω μαμά μου, τό γιατρό, γρήγορα. 
Θά περάσει παιδί μου, γρήγορα Κώστα τό γιατρό, άχα, άχτό 
παιδί μου καλέ τό γιατρό άχ καλέ άέρα τό παιδί μου άέρα 
καλέ. Μιά καρέκλα καί βγήκε ό θείος μου καί μάς κοίταξε μέ 
γυάλινα μάτια. Πέθανε ή Κοκό μας. Πέθανε νά έκεί μέσα.

Είχαν χαλάσει καί τά δυό της νεφρά άλλά θά περάσουν 
δεκαεννιά χρόνια μέχρι έκείνη τήν άποφράδα μέρα, τώρα ή 
Κοκό πηγαίνει στήν πρώτη δημοτικού καί είναι μιά γλύκα. 
Τώρα ή μητέρα μου σιγοτραγουδά καί καθαρίζει ψάρια, «μά 
θαρρώ πώς θά μπλέξω μέ τήν Κική μέ τήν Κοκό ποιά νά 
διαλέξω...» καί άλλάζω θέσεις, πολύ ώραΐα αισθάνομαι, σά 
μέσα σέ μιά αιώρα σέ βαθύτατη νύχτα, κοσμική καί 
τερατώδη νύχτα, ένα σκοτεινό καί θρεπτικό ύγρό, είμαι 
άνετα μέσα στό βυθό μου μέ τόν άναπνευστήρα μου καί 
τούς ήχους τών καρδιών μας, εύτυχισμένος στό σκοτάδι 
μου καί προστατευμένος, πάντα ειχα τίς έπιφυλάξεις μου 
γιά τό φώς. Τί λέω, τό μισώ τό προδοτικό καί θορυβώδες 
διαλυτικό καί αύθαδέστατο φώς, πάντα άγαπούσα τό 
σκοτάδι μου, πότε σάν άσπάλακας μέσα στή γή, πότε στίς 
μήτρες τους, έκεί στή σιωπή καί στά ύγρά βρίσκετάι ή 
τρομακτική δύναμή μου. Τό σκοτάδι καί τό αίμα μας.

Σήμερα ήταν 10 Μαΐου 1931 κι αύτή ή άχρονη εύδαιμονία 
μου πλησιάζει στό τέλος της. Περπατούσε κι έκανα κούνια 
σέ λαστιχένιο πανεράκι, άνέστερη νύχτα ταξιδεύοντας μέ 
τό καλαθάκι μου στά νερά τοϋ Νείλου. Πώς όμως άρχισε αύ
τή ή έξωφρενική περιπέτεια όπου μ' έφερε άπ' τό αιώνιο 
ταξίδι μου σάν πυκνό άέριο, σάν σουπερνόβα, σάν κασάρ, 
σάν ήλιο, καί σάν όλα τά άλλα ύλικά μου σ' αύτή τήν 
κατάληξη, σ' αύτό τό ταπεινό σπιτάκι μέ μιά μαμά νά 
καθαρίζει γόπες καί νά μ' άγαπά χωρίς νά μ' έχει γνωρίσει, 
ν' άγαπά μέ πάθος τό έρμαφρόδιτό της, γερό άς είναι κι άς 
είναι ότι νά ’ναι, νά μ' όνειρεύεται χωρίς νά μ' έχει 
συναντήσει, νά ράβει τά ρουχαλάκια μου, νά έτοιμάζει τίς 
πάνες μου καίνάμουρμουρίζειτρυφεράάχτόγλυκούλιμου 
τό κοριτσάκι μου, τό μωράκι μου τόάγοράκι μου. "Αχή άθώα 
δέν ήξερε ποιόν γεννούσε. "Ετσι προδιαγραμμένη ήταν ή 
μοίρα της. Σάν πρόβατο γιά σφαγή καί νόμιζε πώς είχε δική 
της ζωή καί θέληση. Τίποτα δέν είχε. Εγώ τήν έφερα καί τή 
μεγάλωσα τήν έκανα νά πιάσει δουλειά στήν τράπεζα καί 
μετά νά γνωρίσει τόν πατέρα μου πού έκείνη τήν έποχή καί 
τή μοναδική σ' όλη του τή ζωή είχε λεφτά καί πρότεινε 
άμέσως γάμο. Φυσικά τοϋ άρεσε τό κορίτσι άσπρη άσπρη 
καί άφράτη, τής έδωνα μιά μητέρα χήρα, τής έδωνα αύτόν 
τόν σαραντάρη μέ τή φαλάκρα, αύτοδημιούργητο καί 
αύτοκαταστρεφόμενο, χρυσάφι έπιανε χώμα γινόταν, έτσι 
έκείνη άκριβώς τή στιγμή πού κρατοΰσε άκόμα τό χρυσάφι 
καί πρίν προφτάσει νά τό μεταμορφώσει σέ χώμα τόν 
παντρεύτηκαν μάνα καί κόρη. "Εγινε λάθος στήν έκτίμηση, 
σ' αύτόδέ φταίω έγώ, άσχημος, ξερακιανός καίάντικοινωνι- 
κός, μέ μεγάλα αύτιά σάν τά δικά μου, ζηλιάρης καί 
έρωτικός, όλα μαύρα τά έβλεπε, τί νά σοϋ πώ παιδί μου 
Πέτρο δέν μπορώ νά καταλάβω πώς τήν έπαθα καί τόν 
παντρεύτηκα άς όψεται όμως ή μάνα μου θεός σχωρέστην, 
πάρτον νά σωθούμε κορούλα μου, πάρτον νά γίνεις κυρία, 
έκλαιγε άπειλοϋσε πώς θ' αύτοκτονήσει, ντροπή έλεγε νά 
δουλεύεις στήν τράπεζα έσύ μιά Δελαγραμμάτικα, τίποτα 
δέν ήμασταν παιδί μου, άλλά αύτή τό δικό της, ντροπή τί θά 
πει ό κόσμος, είπα τό ναί πού νά μήν τό έλεγα άσπρη μέρα 
δέν είδα άπό τό κακό στό χειρότερο, καταστράφηκα παιδί 
μου, μιά ζωή μόνο είχα καί τήν έχασα. Στίς 10 Σεπτεμβρίου 
τοϋ 1930 ό πατέρας μου κοίταξε σκεφτικός τή μητέρα μου 
πού διάβαζε άνεξήγητα γιά μένα μέ μεγάλο ένδιαφέρον τά
Ανεμοδαρμένα "Υψη τής Μπροντέ, έριξε μιά άκεφη ματιά 

έξω άπ' τό παράθυρο, σκάλισε τή μύτη του καί παρατήρησε 
σχεδόν μ' έπιστημονικό ένδιαφέρον τό δάκτυλό του καί 
τέλος τοϋ ήρθε ή ιδέα νά βγει νά διασκεδάσει. Τέτοιες 
άποφάσεις τίς έπαιρνε σπάνια κι έτσι δταν ή μητέρα μου 
άκουσε τήν πρόταση πέταξε τά Ανεμοδαρμένα καί 
άστραπιαΐα ντύθηκε μήπως καί ό κύριός της άλλάξει γνώμη.
Εκείνος φορούσε τό μαύρο του ριγέ κοστούμι, όλοκαί- 

νουργιο μ’ ένα μόνο δυσδιάκριτο λεκέ στό γόνατο, τή 
μαύρη μέ κόκκινα νερά γραβάτα του καί τό γκρίζο καπέλο 
του μέ τήν κατάμαυρη λές πενθηφορούσα κορδέλα κι 
έκείνη τό ώραΐο έμπριμέ της τό άσπρο καπελάκι καί τήν 
άσημένια τσάντα της. "Εφτασαν λοιπόν στήν Πράσινη 
Ταβέρνα όπου κατά σύμπτωση -καί γιά λίγο μόνο χρόνο- 
ίδιοκτήτης ήταν ό πατέρας μου, άλλά σύντομα τόν 
κατάκλεψαν καί τήν έχασε. Σ' αύτή τήν ύπόθεση δέν είχα 
καμιά άνάμιξη, δέν ήταν μέσα στό σχέδιο τής γέννησής μου

καί κατά συνέπεια τό οικονομικό θέμα τουλάχιστον έκείνη 
τήν έποχή δέ μ' άφοροϋσε. Χρόνια άργότερα τοϋ είπα βρέ 
μπαμπά τό πάν στήν ταβέρνα είναι ή διαχείριση. Πρέπει νά 
κάθεσαι στό ταμείο μέ τά νοικοκυρεμένα μπλοκάκια σου 
άραδιασμένα καί τά γκαρσόνια ή σερβιτόροι νά περνούν νά 
σοϋ δείχνουν τίς μερίδες κι έσύ νά χρεώνεις. Τόσα 
λεμονάτα, τόσοι μουσακάδες, δυό σαλάτες στό έφτά, μιά 
φέτα στό δώδεκα, μακαρόνια μέ κιμά στό τριάντα δυό, 
μπάμιες μέ άρνάκι στό τρία, μισό κιλό στό δεκαπέντε. Μ' 
αύτό τόν τρόπο γράφεις καί εισπράττεις καί δέν μπορεί 
κανείς νά σέ κλέψει. "Υστερα βρέ μπαμπά είναι καί οί 
προμήθειες. Χαράματα τρέχεις στήν κεντρική άγορά όπως 
έρχονται τά καμιόνια άπ' τά χωριά μέ τά λαχανικά καί τά 
φρούτα κι άγοράζεις φτηνά κι όχι βέβαια νά στέλνεις τό 
διαχειριστή γιά νά θησαυρίζει σέ βάρος σου. Δέν είπε 
τίποτα.

Κάθισαν λοιπόν σ' ένα άπόμερο τραπεζάκι καί όπως ό 
πατέρας μου ήταν άνθρωπος λιγόλογος δέν μπορώ νά πώ 
πώς καταδιασκέδαζαν άλλά παράγγειλαν κρασί μπακαλιάρο 
καί σκορδαλιά καί παντζάρια καί μέ τό κρασί κατάφεραν στό 
τέλος νά φτάσουν στό κέφι μέχρι πού ή μητέρα μου όπως 
άργότερα γδυνόταν γιά ύπνο τραγουδούσε «έγώ τό πίνω καί 
τό λέω γίνομαι στουπί καίδέ μέ μέλει άγάπη μου ό κόσμος τί 
θά πει». Είχε μιά ώραία γεύση άπ' τό μπακαλιάρο καί 
θεσπέσια μέθη άπ' τή ρετσίνα όπου σχεδόν αίσθάνθηκε 
έρωτευμένη μέ τόν πατέρα μου .” Επεσαν λοιπόν στό κρεβάτι 
καί άκούστηκαν τά γνωστά νευρικά γελάκια καί τ' άκουσε ή 
γιαγιά μου πού ήταν έξω φρενών πού δέν τήν είχαν πάρει 
μαζί τους καί μουρμούρισε άγανακτισμένη «ξεστραβώνον
ται, σά δέ ντρέπονται ούτε τή μάνα της δέ σέβεται ή 
ξεδιάντροπη».

Έκείνη λοιπόν τή στιγμή βρισκόμουνα κοντά στή Μαύρη 
Τρύπα τοΰ Γαλαξία -τί νά πώ τώρα άς τοϋ δώσω τό όνομα 
Π.Α. γιά νά διευκολύνω τή διήγηση- καί κατευθυνόμουνα 
πρός τό κέντρο του μέ ταχύτητα μεγαλύτερη έκείνης τοΰ 
φωτός -δυστυχώς ύπάρχει- καί αισθανόμουνα τόν ίλιγγο 
μοτοσυκλετιστή Λούνα Πάρκ στό γύρο τοϋ Θανάτου, θά 
διέσχιζα τή Μαύρη Τρύπα σέ είκοσιπέντε γήινα χρόνια καί 
θά περνούσα σ' ένα κόσμο πού τόν όνομάζω -πρός 
διευκόλυνση- Αδιαχώρητη ύλη, όταν ξαφνικά άρχισε νά 
έκπέμπεται έντός μου τό σήμα Εδώ Καλούμε, Έδώ 
Καλούμε... αύτή τή στιγμή στό Γαλαξία τάδε καί συγκεκρι
μένα στόν πλανήτη γή, στή χώρα πού τή λένε ' Ελλάδα, στήν 
πόλη Αθήνα καί έπί τής όδοϋ Πλαπούτα 4: Έπεσαν στό 
κρεβάτι ό Γιάννης καί ή Αφροδίτη καί ιδού ό νυμφίος 
έρχεται έν τώ μέσω τής νυκτός καί μακάριος ό δούλος όν 
εύρίσκει γρηγοροΰντα. Καί μιά αύτοκτονική αίσθηση μέ 
άγκαλιάζει, όδύνη καί φθορά έπιθυμώ, τώρα άμέσως θά 
συναντήσω τόν έαυτό μου καί τό τίμημα θά είναι θάνατος. 
Καί λέω ειρωνικά. Γιατί όχι; Μεγάλο κακό έγινε έκείνο τό 
βράδυ. Χωρίς κανένα λόγο πάλευαν άπεγνωσμένα. Μιά 
σκορδαλιά, ό μπακαλιάρος καί ή ρετσίνα προσπαθούσαν νά 
μέ φέρουν στόν κόσμο. Ά ν καί μόλις είχα φτάσει άπ' τό 
ταξίδι μου, ομολογώ πώς περίμενα μέ μεγάλη συγκίνηση νά 
ένωθώ. Μισός μέσα της μισός μέσα του είχα άσυγκράτητη 
άνυπομονησία. Περίμενα ν' άποκτήσω τόν έαυτό μου, 
περίμενα νά άποκτήσω ταυτότητα άπό τό Γ ’ Παράρτημα 
Ασφαλείας Αθηνών καί φάκελο πολιτικών πεποιθήσεων. 

Περίμενα νά πάω στό δημοτικό καί νά τό τελειώσω μέ λίαν 
καλώς καί νά βγάλω τό Πέμπτο γυμνάσιο Αθηνών μέ 
καθηγητή στά Νέα Έλληνικά τόν έξαίρετο φιλόλογο ΡαΤση 
μέ διαγωγή, παρακαλώ, πρός ντροπή μου, κοσμιωτάτη, μιά 
τέτοια διαγωγή μέσα στόν έμφύλιο είναι μάλλον ύποπτη, 
περίμενα νά συναντήσω μέ τά μάτια μου τό φώς, άφοϋ 
φυσικά πρώτα τό δημιουργήσω, νά προκαλέσω τήν προσωπι
κή όργή τοϋ Χίτλερ κι όλα αύτά γιατί ή μαμά τραγουδούσε 
«έγώ τό πίνω καί τό λέω καί γίνομαι στουπί καί δέ μέ μέλει 
άγάπη μου ό κόσμος τί θά πει». Απαράδεκτο. Άλλά τί θά 
γινόταν άν άντί γιά τίς 10 Σεπτεμβρίου ή μετάβαση στήν 
ταβέρνα μέ τήν κρασοκατάνυξη,τά μπακαλιαράκια καί τά 
λοιπά γίνονταν στίς 11 ή στίς 12 Σεπτεμβρίου; Ά ν 
ύποθέσουμε πώς ή μητέρα μου συνέχισε νά διαβάζει τά 
Ανεμοδαρμένα Ύψη καί ό πατέρας μου άφοϋ έξέτασε 

προσεκτικά τό δάκτυλο τοϋ χεριού του ταλαντεύθηκε 
άνάμεσα στήν έπιθυμία νά πάνε στήν ταβέρνα καί στή μικρή 
διάθεση πού είχε νά πάει νά κοιμηθεί, πράγμα πού άλλωστε 
έκανε κάθε βράδυ μετά άπό ένα δείπνο στά βουβά. Έγώ 
λοιπόν συνεχίζω τό διαστημικό ταξίδι καί τό ζευγάρι πάει 
φρόνιμα γιά ύπνο. Ό  πατέρας μου έτσι γιά τούς τύπους 
κάνει μιά κάποια άπόπειρα, άσε Γιάννη νυστάζω, αναστενά
ζει γυρίζει πλευρό κοιμάται. Τότε λοιπόν είμαι κλινικά 
νεκρός. Καίτήν άλλη μέρα όμως τήν ίδια ώρα ή μητέρα μου 
άνοίγει πάλι τά Ανεμοδαρμένα "Υψη καί τότε ξαφνικά ό 
πατέρας μου λέει «δέν πάμε νά φάμε έξω» κι έκείνη πετάει 
τό βιβλίο πρίν ό κύριός της μετανιώσει καί πηγαίνουν στήν 
Πράσινη Ταβέρνα όπου παραγγέλνουν μοσχαράκι κοκκινι
στό μέ μακαρόνια καί πίνουν ένα μπουκάλι μπίρα. Καί τότε 
ποιός πατέρας μου καί ποιά μητέρα μου; Καί ποιός είναι 
αύτός στίς 11 Σεπτεμβρίου πού πήρε τή θέση μου; Τί λέτε 
κύριε έδώ ύπάρχει σειρά προτεραιότητας. Εμείς είμαστε 
τής κλάσεως τής 10 Σεπτεμβρίου. Βεβαιότατα σά γυναίκα 
πιθανόν άπό εύγένεια, άλλά μάς συγχωρείτε έχουμε σειρά. 
Καί ποιό θά είναι αύτό τό άγνωστο πρόσωπο τής 11ης 
Σεπτεμβρίου. Αύτό τό πρόσωπο χωρίς προσωπικότητα, 
χωρίς χαρακτήρα ένας τυχοδιώκτης ένας μιμητής μου. 
Γιατί μόνο έγώ είμαι ό άληθινός, έγώ μόνο είμαι ό Πέτρος 
καί όλοι οί άλλοι κακέκτυπα. "Ετσι λοιπόν όπως άθώοι 
πέρασαν σ' έναν ψοφοδεή ύπνο έγώ συναντήθηκα. Μέ 
λύσσα, μέ άφάνταστη έρωτική μανία πού ποτέ άλλοτε στή 
σύντομη ζωή μου δέ συνάντησα, τόν έρωτεύθηκα. Τόν 
άγάπησα άφάνταστα μέ μανία τέτοια πού ούτε μάνα δέν 
άγάπησε τό παιδί της. Τόν λάτρεψα έτσι πού τόν συνάντη
σα. Σάν γυναίκα τόν άρπαξα καί σάν άντρας τής χώθηκα. 
Εμείς χαιρόμασταν τόν έρωτά μας μέσα στά σκοτάδια της



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 10 Πεζογραφία

Μπροστά ακριβώς στό πανεπιστήμιο ή διαδήλωση διαλύθη
κε. Μονάχα ένας μικρός κλειός άπό όπου, κάθε τόσο, 
άρπάζανε κάποιον καί τό χώνανε στήν κλούβα. Ό  Άλέκος 
μέ τό Φίλιππα ούτε πού τό κατάλαβαν πώς, σέ μιά στιγμή 
βρεθήκανε άπ' έξω. Ανακατώθηκαν μέ τόν κόσμο κι 
έκαναν πώς κι αύτοί, τάχατες, παρακολουθούν.

-  Εκείνους τούς δυό, φώναξε ό κιτρινιάρης, ό έπικεφα- 
λής κι ό Άλέκος κατάλαβε καί·

-  Εσύ άπό κεϊ, φώναξε, κι ό Φίλιππας χάθηκε μέσα στά 
στενά, στό σκοτάδι, πίσω άπό τήν «Καμάρα». Ό  Άλέκος 
πήρε τό μάτι του τούς δυό μέ τά πολιτικά πού τρέχανε πίσω 
άπό τό Φίλιππα. Ετρεξε κι αύτός στή βρεμένη άσφαλτο, 
τόν κατήφορο, χωρίς νά κοιτάει πίσω του. Στρίβοντας στή 
γωνιά, στό «άσυλο τοϋ παιδιού», τούς είδε τούς άλλους δύο 
πού τόν κυνηγούσανε.

-  Κοίτα νά μή σέ ξαναφέρουν έδώ, τόν είχε προειδοποιή
σει πρίν άπό δυό βδομάδες ακριβώς, ό ίδιος ό κιτρινιάρης 
μέ τό κακό μάτι, πού έτυχε νά είναι πάλι τής ύπηρεσίας 
έκείνο τό βράδυ. "Ετρεχε καί θαρρείς οί φτέρνες του 
χτυπούσανε στήν πλάτη. Χώθηκε στά στενά τής «1 Αγιαφω- 
τεινής». Θεοσκότεινα. Σά νάτανε, τά σπίτια, άκατοίκητα.

«Τό πάν είναι νά μή σκοντάψεις, μήν μπατακώσεις σέ 
τίποτα λακκούβες μέ λασπόνερα, μήν πάρεις κάνα άδιέξο- 
δο καί πέσεις στή φάκα».

Πού καί πού, μιά λάμπα τοϋ Δήμου, φώτιζε άδύναμα, 
μέσα στό άπόβροχο. Στάθηκε στό σταυροδρόμι άναποφάσι- 
στος κι ύστερα, στήν τύχη, πήρε τό δεξί δρομάκι. Πήγαινε 
άκροπατώντας μέ τήν πλάτη στόν τοίχο. Τό αύτί του, 
τεντωμένο. Τούς άκουγε πότε νά άπομακρύνονται καί πότε 
νά πλησιάζουν έπικίνδυνα. Ύστερα, μέσα άπό τήν πηχτή 
σκιά τού τοίχου, τούς είδε νά στέκονται στό σταυροδρόμι 
καί νά συνεννοούνται χαμηλόφωνα. 10  ένας άπόμεινε έκεϊ.

ΤΟΛΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

Τό κυνήγι

Ο άλλος,πιό σβέλτος, έκανε τό γύρο καί πήγε καί στάθηκε 
στήν άλλη άκρη τοϋ δρόμου.

-Μ έ μαντρώσανε, είπε μέσα του ό Άλέκος κι ή καρδιά 
του πήγαινε νά σπάσει βλέποντάς τους νά προχωρούν άπό 
τίς δύο άκρες τοϋ δρόμου. Προχωρούσε καί τά χέρια του 
ψαχούλευαν τόν τοίχο. Νά βρίσκε ένα κούφωμα, μιά 
κρυψώνα... -αφνικά άκούμπησε μιά ξύλινη πόρτα. Τήν 
πίεσε μαλακά κι άνοιξε άθόρυβα. Μιά μυρωδιά άπό ψημένη 
λεμονόπετσα. Μέσα στό μισοσκόταδο ξεχώρισε στή γωνιά 
ένα ξεχαρβαλωμένο ντιβάνι, ένα μαγκάλι κι άπό πάνω του 
σκυμμένη μιά γριά σκεπασμένη πάνω άπ τό κεφάλι μέ μιά 
χακί κουβέρτα. Τούς άκουσε πού βημάτιζαν έξω άπό τήν 
πόρτα καί μιλούσαν, άποροΰσαν χαμηλόφωνα.

-  Εκεί, τού είπε ή γριά δείχνοντάς του μιά άλλη πόρτα 
πού μέσα στήν ταραχή του δέν είχε προσέξει. Άνοιξε 
προσεχτικά. Οινόπνευμα καί καμφορά τοΰ έρέθισε μέ μιάς 
τά λαχανιασμένα του πνευμόνια. Πάνω στό λαβομάνο, ένα

ξεφτισμένο άμπαζούρ έριχνε τό ξεβαμμένο κόκκινο φώς 
του σέ μιά κανάτα καί μιά λεκάνη έμαγιέ. Οί τοίχοι κι οί 
γωνιές θεοσκότεινες. "Εμεινε γιά λίγο άκίνητος μέχρι πού 
τά μάτια του πήραν νά συνηθίζουν στό μισοσκόταδο. Στήν 
άλλη μεριά, μόλις πού φαίνονταν ένα σιδερένιο κρεβάτι, 
όπου πλάγιαζε κάποιος σκεπασμένος άπό τό κεφάλι.· Άπό 
τά σκεπάσματα βγήκε ένα άσπρουλιάρικο χέρι μέ τήν 
παλάμη άνοιχτή.

-Πενήντα φράγκα. Μπροστά, τοϋ είπε μιά βραχνή 
γυναικεία φωνή, πού κόπηκε άπόναν έπίμονο μακρόσυρτο 
βήχα.

Εβγαλε άπ τήν τσέπη του τό πενηντάρικο καί τ' άφησε 
στήν άνοιχτή παλάμη. Εκείνη τό στριφογύρισε μέσα στά 
δάχτυλα, νά βεβαιωθεί κι ύστερα τό τσαλάκωσε μέσα στήν 
παλάμη της καί τόχωσε βαθιά, κάτω άπ' τό μαξιλάρι της.

-ζεντύσου, τοϋ είπε.
Ξεντύθηκε κι έκατσε γυμνός στά πόδια τοϋ κρεβατιού.
-Έ λα, τοϋ είπε καί σήκωσε τό σκέπασμα. Απ' έξω 

άκουγε τούς θορύβους. Ξεχώρισε τά άμήχανά τους 
βήματα. Γύρω, στη μέση του, δεθήκανε δυό κοκαλιάρικα 
κρύα πόδια, πού μέ μιά άπότομη κίνηση τόν ρίξανε άπάνω 
στά λαγώνια της. Έβηχε κι άναστέναζε τό άρρωστο κορμί 
της.

Σηκώθηκε άπό πάνω της καί ντύθηκε όπως όπως. Τό 
κρεβάτι έτριξε καθώς ή γυναίκα γύρναγε στό πλευρό, κατά 
τόν τοίχο. Ακούσε τά βήματά τους νά απομακρύνονται. ' Η 
γριά μέ τό μαγκάλι, δέ γύρισε νά τόν κοιτάξει.

Στό δρόμο ερημιά. Τά μάτια του τσούζανε άπό τήν 
ύγρασία καί στά ρουθούνια του έκαιγε ή άψιά μυρωδιά τής 
τσουκνίδας πού φύτρωνε παντού μές στό συνοικισμό.

Νοέμβριος 1981

(Συνέχεια, Σημεία καί τέρατα)
κι αύτή ροχάλιζε έλαφρά καί ρεβόταν σκόρδο. Κοιμόταν 
βαθιά κι έβλεπε τό σχολείο της καί τή δασκάλα της νά τή 
μαλώνει άλλά έμείς κάναμε τρελό έρωτα. Μέ πάθος 
μοναδικό πολλαπλασιαζόμασταν. Νά τά χεράκια μας τά 
ποδαράκια μας, τό κεφαλάκι μας, ένας μεγάλος έρωτας 
πού κράτησε νύχτες καί μέρες άτέλειωτες κι αύτή άθώα νά 
ψάχνει γιά τήν περίοδό της. 'Εμείς κάναμε έρωτα. Ποτέ σ' 
όλη μου τή ζωή δέν έρωτεύθηκα τόσο πολύ. Ποτέ δέν 
έρωτεύθηκα τά μεγάλα σώματα. Τά μουγκρητά τους καίτά 
ύγρά τους. Τό πείσμα τών σωμάτων. Τίς άδέξιες προσπά
θειες νά χωθούν μέσα, ν’ άρπάξουν. Μάταια προσπάθησα 
νά ζήσω τό μεγάλο έρωτα έκείνης τής θέσπιας νύχτας μέ 
τό μπακαλιάρο καί τή σκορδαλιά.

Ερωτευμένοι ζούσαμε μέσα στό εύτυχισμένο μας 
σκοτάδι μέ τό χτύπο τής καρδιάς της νά μάςείδοποιεί γιά τό 
χρόνο, είχε άρχίσει τή μέτρηση γιά τό μηδέν. Χτυπούσε 
τίκ-τάκ ή μικρή καρδιά της σάν τό μπίγκ μπέν. Κι ύστερα 
έμεινα ολομόναχος χωρίς άγάπη κι άρχισα νά κλωτσάω. 
Τώρα όμως είναι πρωί καί ή μητέρα τραγουδάει «ένα 
καράβι άπ .τή Χιό μέ τίς βαρκούλες του τίς δυό» καί γώ 
αίωροϋμαι στό λαστιχένιο καλαθάκι, «κούνια πού σέ 
κούναγε, λέω, μέ τίς βαρκούλες του τίς δυό, περίμενε καί 
θά δεϊς τί πόνο σοΰ έτοιμάζω σέ 40 ώρες, θά σέ σχίσω σά 
χασέ, θά σέ βασανίσω σάν νά είμαι τών Έ ς "Ες. Θά 
πληρώσεις άκριβά τό θράσος σου νά γεννήσεις τόν υιό τοΰ 
άνθρώπου. Θά πληρώσεις άκριβά τήν τόλμη σου νά μ' 
άγαπήσεις πρίν μέ γνωρίσεις. Μέ πόνο θά πληρώσεις. 
Περίμενε λοιπόν καί τραγούδα τό βλακωδέστατο τραγούδι 
ένα καράβι άπ' τή Χιό μέ τίς βαρκούλες του τίς δυό». 
Τραγούδα λοιπόν άφού τολμάς, τραγούδα άφοΰ δέν ξέρεις 
τί πρόκειται γά πάθεις. Σέ λυπάμαι καί λυπάμαι τόν έαυτό 
μου. "Αχ άπλοϊκή μητέρα, άγαπημένη μαμά πού δέν ξέρεις. 
Πού νομίζεις πώς θά φέρεις στή ζωή ένα μωράκι ένώ έγώ 
θά γεννηθώ φαλακρός καί ύπέργηρος μέ γεροντική άνοια 
καί μέ άνοιγμένο πισινό άπό μακροχρόνια κατάκλιση, άχ 
μαμάκα γιατί μοΰ τό κάνεις αύτό, πότε σέ πείραξα, πότε σέ 
πρόσβαλα. "Αχ άγαπημένη μαμά μέ τίς βαρκούλες σου τίς 
δυό. Αύτά τής έλεγα καί περίμενα όπως σέ σταθμό τραίνου 
μέ τίς άποσκευές μου στά πόδια, μέ άνησυχία γιά πού έχω 
βάλει τά εισιτήρια, τά κλειδιά, τό συνάλλαγμα, μέ μάτι 
άετίσιο νά περιμένω τό συρμό νά περάσει καί νά μέ πάρει 
«σ' άλλη γής σ' άλλα μέρη πού κανένα δέν ξέρουμε καί 
κανείς δέ μάς ξέρει». Μέ μεγάλη άγωνία καί μέ γεύση 
τηγανητής γόπας, περίμενα.

( Απόσπασμα απ' τό μυθιστόρημα 
Σημεία καί τέρατα, έκδόσεις Κέδρος)

τά βιβλία τής «γνώσης»

Δ. Π. ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ
(Πρώτο Κρατικό Β ραβείο Ποίησης 1981)
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Τό περιστατικό συνέβη στό Μοντεβιδέο τό 1897.
Κάθε Σάββατο, σάν όλους τούς τίμιους φτωχούς πού 

ξέρουν πώς δέν μπορούν νά καλέσουν φίλους στό σπίτι, κι 
άπό τήν άλλη, προσπαθούν νά ξεφύγουν άπό τό σπίτι τους, 
μιά παρέα νεαροί έπιαναν τό ίδιο πάντοτε άπόμερο τραπέζι 
στό Καφέ ντελ Γκλόμπο. Ήταν όλοι άπ' τό Μοντεβιδέο, 
έκτός άπ' τόν Άρρεδόντο πού προερχόταν άπ τό 
εσωτερικό τής χώρας. Ή  φιλία τους μαζί του δέν ήταν 
εύκολη στήν άρχή, γιατί ό Άρρεδόντο δέν έμπιστευόταν 
τούς άλλους κι ούτε τούς ένθάρρυνε νάτόν έμπιστευτούν. 
Λίγο μεγαλύτερος άπό είκοσι χρονών, ήταν άδύνατος καί 
μελαχρινός, μάλλον κοντός καί λίγο άδέξιος. Τό πρόσωπό 
του θά ταν άνέκφραστο σχεδόν άν δέν τό έσωζαν τά μάτια 
του, κοιμισμένα καί, ταυτόχρονα, ζωντανά. Δούλευε ύπάλ- 
ληλος σ' ένα ύφασματοπωλεΐο στήν όδό Μπουένος "Αιρες, 
καί στόν έλεύθερο χρόνο του σπούδαζε νομικά. Όταν οί 
άλλοι καταδίκαζαν τόν πόλεμο πού ρήμαζε τή χώρα, καί πού 
ό πρόεδρος παρέτεινε γιά τελείως άσήμαντους λόγους, ό 
Άρρεδόντο σώπαινε. Τό ίδιο σιωπηλός έμενε κι όταν τόν 
πείραζαν γιά τήν τσιγκουνιά του.

Λίγο μετά τή μάχη τοϋ Σέρρος Μπλάνκος, ό Άρρεδόντο 
είπε στούς συντρόφους του πώς δέ θά τόν έβλεπαν γιά ένα 
διάστημα γιατί έπρεπε νά ταξιδέψει ώς τή Μερσέδες. Τά 
νέα δέ συγκίνησαν κανένα. Κάποιος τοϋ είπε νά χειτό νοϋ 
του στή συμμορία τοΰ γκαοϋτσο Άπαρίσιο Σαραβία, τοΰ 
άντάρτη ήγέτη τών Λευκών. Χαμογελώντας ό Άρρεδόντο 
τοΰ είπε πώς δέ φοβόταν τούς Λευκούς. Ο άλλος, πού 
ήταν Λευκός, δέν είπε τίποτα.

Πιό δύσκολο γιά τόν Άρρεδόντο ήταν νά άποχαιρετήσει 
τήν Κλάρα, τήνάρρεβωνιαστικιά του. Τήν άποχαιρέτησε μέ 
τίς ίδιες περίπου λέξεις πού είχε χρησιμοποιήσει καί γιά 
τούς φίλους του καί τήν προειδοποίησε νά μήν περιμένει 
γράμματα γιατί θά ήταν πολύ άπασχολημένος. Η Κλάρα, 
πού δέν είχε τή συνήθεια νά γράφει, δέχτηκε τήν έξήγηση 
χωρίς διαμαρτυρία. Οί δυό τους άγαπιόντουσαν πολύ.

Ό  Άρρεδόντο ζοϋσε στήν άκρη τής πόλης. Τόν 
περιποιόταν μιά μιγάδα πού είχε τό ίδιο έπίθετο μ' αύτόν 
έπειδή οί πρόγονοί της ήταν δούλοι στήν οίκογένειά του 
πολλά χρόνια πρίν, τόν καιρό τοϋ Μεγάλου Πολέμου. Στήν 
Κλεμεντίνα είχε άπόλυτη έμπιστοσύνη καί τής έδωσε 
εντολή νά λέει, σέ όποιον τόν ζητούσε, πώς έλειπε μακριά, 
στήν έπαρχία. Είχε ήδη σηκώσει τόν τελευταίο του μισθό 
άπό τό κατάστημα πού δούλευε.

Είχε έγκατασταθεί σ' ένα άπό τά πίσω δωμάτια τοΰ 
σπιτιού πού έβλεπε στήν τρίτη μεσαυλή, έναχωματόστρω- 
το αίθριο. Ήταν ένα μέτρο χωρίς σημασία, άλλά τόν 
βόηθαγε νά έγκαινιάσει τήν άπομόνωση πού είχε έπιβάλει 
στόν έαυτό του. Απ' τό στενό σιδερένιο κρεβάτι του, όπου 
είχε ξαναρχίσει νά παίρνει κανέναν ύπνάκο, κοίταζε 
μελαγχολικά τό άδειο ράφι. Είχε πουλήσει τά βιβλία του 
-άκόμα καί τά πανεπιστημιακά συγγράμματα. Τό μόνο πού 
είχε άπομείνει ήταν μιά Βίβλος πού δέν είχε διαβάσει ώς 
τώρα καί πού ποτέ δέ θά τέλειωνε. Τήν ξεφύλλιζε -άλλοτε 
άπό ένδιαφέρον κι άλλοτε άπό πλήξη- κι έπέβαλε στόν 
έαυτό του τό χρέος νά άποστηθίσει κανένα κεφάλαιο άπό 
τήν Έξοδο ή τό τέλος τοΰ Εκκλησιαστή. Δέν έκανε καμιά 
προσπάθεια νά καταλάβει αύτό πού διάβαζε. "Ηταν έλευθε- 
ρόφρων, άλλά δέν άφησε νά περάσει ούτε μιά νύχτα χωρίς 
νά πει τό Πάτερ ήμών όπως είχε ύποσχεθεΐ στή μητέρα του 
φεύγοντας γιά τό Μοντεβιδέο. Φοβόταν πώς ή άθέτηση 
μιάς τέτοιας ύπόσχεσης θά τοϋ φερνε κακοτυχία.

Ό  Άρρεδόντο ήξερε πώς στόχος του ήταν ή εικοστή 
πέμπτη Αύγούστου. Ή ξερε άκριβώς τόν άριθμό τών 
ήμερών πού είχε νά διανύσει. Άφοϋ πετύχαινε τό σκοπό 
του, ό χρόνος θά σταματούσε, ή μάλλον, τίποτε άπ’ ό,τι θά 
συνέβαινε άπό κεϊ κι ύστερά δέ θά χε σημασία. Περίμενε 
αύτή τήν ήμερομηνία όπώς περιμένει κάποιος ένα δώρο ή 
μιάν άπελευθέρωση. Είχε άφήσει τό ρολόι του νά ξεκουρδι- 
στεϊ, γιά νά μήν άναγκάζεται νά τό κοιτάζει συνεχώς, άλλά 
κάθε νύχτα, άκούγοντας τά δώδεκα σκοτεινά χτυπήματα 
ένός δημοτικού ρολογιού, έσκιζε ένα φύλλο άπ’ τό 
ήμερολόγιο κι έκανε τή σκέψη, Μιά μέρα λιγότερη.

Στήν άρχή προσπάθησε νά όργανώσει τή ρουτίνα του 
-έβραζε ματέ, κάπνιζε τούρκικα τσιγάρα πού έστριβε 
μόνος του, διάβαζε καί ξαναδιάβαζε ορισμένες σελίδες, 
προσπαθούσε νά πιάσει κουβέντα μέ τήν Κλεμεντίνα όταν 
τοϋ έφερνε τό φαγητό του σ' ένα δίσκο καί, πρίν σβήσει τό 
κερί, έπαναλάμβανε καί τελειοποιούσε τό λόγο' πού 
σκόπευε νά βγάλει. Ή  συζήτηση μέ τήν Κλεμεντίνα, μιά 
γυναίκα προχωρημένη στά χρόνια, δέν ήταν καί τόσο 
εύκολη, γιατί ή μνήμη της είχε βαλτώσει στήν ύπαιθρο καί 
στήν καθημερινή ζωή. Ό  Άρρεδόντο είχε, έπίσης, 
άπλώσει μιά σκακιέρα όπου έπαιζε, στήν τύχη καί χωρίς 
καμιά μέθοδο, παρτίδες πού ποτέ δέν τέλειωναν. Τοϋ 
λείπε ένας πύργος καί τόν άντικαθιστοϋσε μέ μιά σφαίρα ή 

μέ ένα νόμισμα.
Γιά νά γεμίζει τό χρόνο, καθάριζε κάθε πρωί τό δωμάτιό 

του, διώχνοντας τίς άράχνες μ' ένα ξεσκονόπανο καί μιά 
σκούπα. Στή μιγάδα πού τόν φρόντιζε δέν άρεσε καθόλου 
τό ότι καταπιανόταν ό ίδιος μ’ αύτές τίς χειρωνακτικές 
δουλειές, πρώτον, γιατί πίστευε πώς άνήκαν στή δικαιοδο
σία της, κι έπειτα, γιατί δέν τίς έκανε καί τόσο καλά. Ό  
Άρρεδόντο, βέβαια, θά προτιμούσε νά ξύπναγε άφοϋ ό 
ήλιος είχε σηκωθεί γιά καλά, άλλά ή συνήθειά του νά 
σηκώνεται τήν αύγή ήταν ισχυρότερη άπότή θέλησή του. Οί 
φίλοι του τοϋ έλειπαν άρκετά, ήξερε ώστόσο πώς, έξαιτίας 
τής άκατανίκητης έπιφυλακτικότητάς του, δέν τούς έλειπε 
τό ίδιο -χωρίς νά νιώθει πικρία. Ένα βραδάκι, ήρθε κάποιος 
καί τόν ζήτησε, άλλά ή Κλεμεντίνα πού τοϋ άνοιξε τήν 
πόρτα τόν ξαπόστειλε. Ή  Κλεμεντίνα δέν ήξερε τόν 
έπισκέπτη κι ό Άρρεδόντο δέν έμαθε ποτέ ποιός ήταν. 
Υπήρξε άπληστος έφημεριδοφάγος καί τώρα τοϋ ρχον- 

ταν δύσκολο πού ’πρεπε νά στερηθεί αύτά τά μουσεία τών 
έφήμερων ποικιλιών. Δέν ήταν άνθρωπος φκιαγμένος γιά 
βαθιές σκέψεις καί στοχασμό.

ένα πικρό ρούμι. Μερικοί στρατιώτες, άκουμπισμένοι στόν 
ξύλινο πάγκο, μιλούσαν άκατάσχετα.

«Όπως ξέρεις, άπαγορεύεται αύστηρώς νά δίνει κανείς 
πληροφορίες σχετικά μέ τίς μάχες», έλεγε ένας άπ 
αύτούς. «Κοίτα νά δεις τί έγινε χτές βράδυ' θά σπάσεις 
πλάκα. Μερικοί άπό μάς περνούσαμε έξω άπό Τό Λόγο, 
όταν άκούσαμε μιά φωνή μέσα πού άψηφοϋσε τή διαταγή. 
Μουντάραμε χωρίς νά χάσουμε στιγμή. Τό γραφείο ήταν 
κατασκότεινο, άλλά κάναμε κόσκινο στίς σφαίρες τόν μπινέ 
πού μίλαγε. Θέλαμε νά τόν σύρουμε άπ τίς φτέρνες. 
Μόλις έγινε ήσυχία, ψάξαμε νά τόν βρούμε. Καί τί νομίζεις 
πώς άνακαλύψαμε; Μιά άπό κείνες τίς μηχανές πού μιλάνε, 
ένα γραμμόφωνο!»

Όλοι βάλανε τά γέλια. «Τί σκέφτεσαι γϊ αύτό τό κόλπο, 
μάγκα μου;» είπε ό φαντάρος στόν Άρρεδόντο πού 
κρυφάκουγε. Ό  Άρρεδόντο δέ μιλούσε. Ό  άνθρωπος μέ 
τή στολή κόλλησε τό μοϋτρο του στό πρόσωπο τοϋ 
Άρρεδόντο κι είπε: «Σβέλτα! Νά σ' άκούσω νά φωνάζεις: 
Ζήτω ό Πρόεδρος τοϋ έθνους Χουάν Ίδιάρτε Μπόρδα!»

Ό  Άρρεδόντο δέν παράκουοε καί άνάμεσα σέ κοροϊ
δευτικά χειροκροτήματα έφτασε στήν πόρτα. Ήταν στό 
δρόμο πιά όταν τού πέταξαν τήν τελευταία προσβολή. « Ό  
φόβος δέν είναι τρελός», άκουσε πίσω του. «Σκοτώνει τό
θυμό». Ό  Άρρεδόντο  είχε φερθεί σάν δειλός, άλλά ήξερε
πώς δέν είναι δειλός. Χωρίς βιασύνη, άργά, γύρισε σπίτι 
του.

Τήν εικοστή πέμπτη Αύγούστου, ό Άβελίνο Άρρεδόν
το ξύπνησε λίγο μετά τίς έννιά. Πρώτα σκέφτηκε τήν 
Κλάρα κι ύστερα τήν ήμερομηνία. « Αντίο άναμονή», είπε 
τότε στόν έαυτό του μέ άνακούφιση. «Ξημέρωσε ή μέρα».

Ξυρίστηκε χωρίς βιάση, κι είδε στόν καθρέφτη τό 
καθημερινό του πρόσωπο. Διάλεξε μιά κόκκινη γραβάτα καί 
φόρεσε τά καλύτερα ρούχα του. Πήρε μάλλον άργά τό 
πρόγευμά του. Ό  συννεφιασμένος ούρανός άπειλοϋσε 
ψιλοβρόχι. Φανταζόταν πάντα πώς ό ούρανός θά ήταν 
λαμπερός καί γαλάζιος. Μιά ιδέα θλίψης τόν άγγιξε καθώς 
άφηνε τό ύγρό του δωμάτιο γιά στερνή φορά. Στή θολωτή 
είσοδο συνάντησε τήν Κλεμεντίνα καί τής έδωσε τά λίγα 
πέζος πού τοϋ είχαν άπομείνει. Στήν έπιγραφή τοϋ 
καταστήματος ειδών κιγκαλερίας είδε τούς χρωματιστούς 
ρόμβους πού σημαίνουν πώς στό μαγαζί πουλάνε χρώματα,

Χόρχε Λουίς Μπόρχες

’ Αβελίνο  
’ Αρρεδόντο

Προδημοσίευση

Οί μέρες του καί οί νύχτες του ήταν όλες ίδιες, άλλά οί 
Κυριακές τόν βάραιναν περισσότερο. Πρός τά μέσα
Ιουλίου, τοϋ πέρασε ή ύποψία πώς είχε κάνει λάθος νά 

τεμαχίσει τό χρόνο έτσι -τό χρόνο πού, κατά κάποιο τρόπο, 
μάς στηρίζει. Πρός τό παρόν, άφηνε τή φαντασία του νά 
πλανιέται πάνω άπό τά μήκη καίτά πλάτη τής Ούρουγουάης 
τήν έποχή τοϋ αιματοκυλίσματος -πάνω άπό τούς κυματι
στούς άγρούς τής Σάντα Ίρένε, όπου πέταγε τούς 
χαρταετούς του' σ' ένα ορισμένο παρδαλό πουλάρι, πού 
τώρα πρέπει νά ναι πεθαμένο' στή σκόνη πού σήκωναν τά 
ζωντανά όταν τά σαλαγοΰσαν οί γελαδάρηδες' στήν
άποκαμωμένη ταχυδρομική ήη^ξ-. - Q(j μ. ένα μπιχλιμ.
ϊϊίυίΰ ερχόταν μιά φορά τό μήνα άπό τό Φράι Μπέ- 
ντος' στόν κόλπο Λά Άγρασιάδα όπου είχαν άποβιβαστεϊοί 
Τριάντα Τρεις, οίέθνικσίήρωες τής χώρας - στό Χερβιδέρο- 
στίς λοφοσειρές, στά δάση καί στούς ποταμούς' στό Σέρρο 
όπου είχε σκαρφαλώσει πάνω στό φάρο καί σκεφτόταν πώς 
καί στίς δυό όχθες τοΰ Πλάτο δέν ύπήρχε λόφος σάν κι 
αύτόν. Άπ αύτό τό λόφο πού δεσπόζει στόν κόλπο τοϋ 
Μοντεβιδέο οί σκέψεις του ταξίδεψαν στό λόφο πού 
φιγουράρει στό έθνικό έμβλημα τής Ούρουγουάης, κι 
άποκοιμήθηκε...

Κάθε νύχτα, ή αϋρα τής θάλασσας έφερνε μιά δροσιά 
πού βόηθαγε πολύ στόν ϋπνο. Δέν έμενε ποτέ ξάγρυπνος.
Αγαπούσε πολύ τήνάρρεβωνιαστικιά του, άλλά, όπως έχει 

ειπωθεί, ένας άντρας δέν πρέπει νά σκέφτεται τίς γυναίκες 
-ίδίως όταν είναι άποϋσες. Ή  ζωή στό ύπαιθρο τόν είχε 
άσκήσει στήν άγνεία: 0CCY Gipcpu τήν άλλη ύπόθεση,
προσπαθούσε νά σκέφτεται όσο τό δυνατό λιγότερο τόν 
άνθρωπο πού μισούσε. Ό  θόρυβος τής βροχής στήν 
επίπεδη στέγη τοϋ κρατούσε συντροφιά.

Γιά έναν άνθρωπο φυλακισμένο ή τυφλό, ό χρόνος κυλάει 
όπως ένα ρέμα, σά νά γλιστράει σέ μιάν όμαλή πλαγιά. Στά 
μέσα σχεδόν τής μόνωσής του, ό Άρρεδόντο είχε συχνά 
τήν έμπειρία αύτοΰ τοϋ άχρονου χρόνου. Στήν πρώτη άπό 
τίς τρεϊς έσωτερικές αύλές τοϋ σπιτιού ύπήρχε μιά στέρνα 
μέ ένα βάτραχο μέσα. Ό  Άρρεδόντο ποτέ δέ σκέφτηκε 
πώς ό χρόνος τοΰ βάτραχου, πού προσεγγίζει τήν αιωνιότη
τα, είναι αύτό άκριβώς πού ζητοΰσε ό ίδιος.

Καθώς πλησίαζε ή ήμερομηνία, άρχισε ξανά ή άνυπομο- 
νησία του. Μιά νύχτα, μή μπορώντας νά άντέξει περισσότε
ρο, βγήκε στό δρόμο. Ό λα μοιάζανε διαφορετικά, μεγαλύ
τερα. Στρίβοντας στή γωνιά, είδε φώς καί μπήκε σ' ένα 
μπάρ. Γ ιά νά δικαιολογήσει τήν παρουσία του, παράγγειλε

κι άναλογίστηκε πώς γιά ένα διάστημα δυό καί πλέον μηνών 
δέν τούς είχε σκεφτεί ούτε μιά φορά. Ήταν άργία καί στό 
δρόμο κυκλοφορούσαν έλάχιστσι άνθρωποι.

Τό ρολόι δέν είχε χτυπήσει τρεϊς όταν έφτασε στήν 
Πλάοα Ματρίς. Τό «Te Deum» είχε ήδη τελειώσει. Μιά 
όμάδα άξιωματοϋχοι -κυβερνητικοί έπίσημοι, άξιωματικοί 
τοΰ στρατού, έπίσκοποι- κατέβαιναν άργά τά όμαλά 
σκαλοπάτια τής έκκλησίας. Μέ τήν πρώτη ματιά, τά ψη
λά καπέλα -μερικά άκόμα στό χέρι- οί στολές, τά χρυσά 
σειρήτια, τά έμβλήματα καί τά χιτώνια, δημιουργούσαν τήν 
ψευδαίσθηση πώς ή όμάδα ήταν πολύ μεγάλη- στήν 
πραγματικότητα, δέν ήταν περισσότεροι άπό καμιά τριαντα
ριά. Ό  Άρρεδόντο, πού δέν ένιωθε κανένα φόβο, 
κατεχόταν άπό ένα είδος σεβασμού. Ρώτησε κάποιον νά 
τοϋ πει ποιός είναι ό πρόεδρος.

«Βλέπεις τόν άρχιεπίσκοπο, μέ τή μίτρα καί τή ράβδο; 
Αύτός πού στέκεται πλάι του», άπάντησε ό άλλος.

Ό  Άρρεδόντο τράβηξε ένα περίστροφο κι άρχισε νά 
πυροβολεί. Ό  Ίδιάρτε Μπόρδα έκανε δυό τρία βήματα κι 
έπεσε μπρούμυτα. Ακούστηκε καθαρά νά λέει, «Μέ 
σκότωσαν!»

Ό  Άρρεδόντο παραδόθηκε στίς άρχές. Άργότερα 
δήλωσε: «Εμαι ένας Κολοράδο, ένας Κόκκινος, καί τό λέω 
μέ περηφάνεια. Σκότωσα τόν πρόεδρο πού πρόδωσε καί 
μόλυνε τό κόμμα μας. Χώρισα μέ τούς φίλους μου καί τήν 
άρρεβωνιαστικιά μου γιά νά μήν τούς μπλέξω. Δέν διάβαζα 
κάν έφημερίδες γιά νά μή μπορεί κανείς νά πει ότι κάποιος 
μέ ύποδαύλισε. Διεκδικώ αύτή τήν πράξη δικαιοσύνης ώς 
άποκλειστικά δική μου. Καί τώρα είμαι έτοιμος νά δικπ<ττ£ϋ

Μ' πύτό τόν τρόπο συνέβησαν τα πράγματα, άν καί δέν 
άποκλείεται νά είχαν μιά πιό συγκεχυμένη μΟ?“>ή' Μ αύτό 
τόν τρόπο φαντάστηκα ότι συνέβησαν.

Μτφρ. ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ

Κυκλοφορεί

Μ ΙΧ Α Λ Η  Μ . Π Α Π Α  Ι Ω Α Ν Ν Ο Τ

Φαναριώτες, ’Άνθη Εύλαβείας, 
' Επτανήσιοι

άπό τή σειρά 
«'Ελληνική ποίηση»
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Μιά λογοτεχνία σ’ αναζήτηση 
τών λόγων ύπαρξής της

ΝΤΗΤΕΡ ΒΕΛΕΡΣΟΦ

Ο Ντήτερ Βέλερσοφ γεννήθηκε τό 1935 καί ζεί στήν Κολωνία. Έχει γράψει μυ
θιστορήματα, δοκίμια λογοτεχνικής θεωρίας, έργα γιά τό ραδιόφωνο καί τήν 
τηλεόραση καθώς καί ποιήματα. Τό μυθιστόρημά του Ανθρωποκυνηγητό στήν 
ήρεμη έξοχή  παρουσιάζει μέ μορφή ντοκουμέντου τόν αγώνα ένός έγκληματία 
νά σώσει τή ζωή του καί τή μαζική υστερία πού φανερώνεται σ' αυτούς ποΰ τόν 
καταδιώκουν. Αλλο γνωστό μυθιστόρημά του είναι τό Μιά ώραία μέρα.

"Οταν κυκλοφόρησε στά 1953 τό μυθιστόρημα τοϋ 
Χάινριχ Μπέλ Μ π έγκ νερ , γυ ρ ίσ τε  σπ ίτι σας, ό 
κριτικός τής Φ ρ α νκ φ ο ύρ τερ  Ά λ γκ εμ ά ιν ε  Τσάι- 
το υ νγκ  έγραψε: « Ά ν  έν α ς  ξένο ς  μ έ  ρω τήσει σ ή μ ε
ρ α  π σ ιά  ε ίν α ι ή γερ μ α ν ικ ή  λο γο τεχν ία  δά  α π α ντή 
σω: ό Χ ά ιν ρ ιχ  Μ πέλ» . Μετά τήν άπονο μή τοϋ 
βραβείου Νόμπελ τής λογοτεχνίας στόν Μπέλ τό 
1972, έχουμε κάθε π ιθανότητα νά μήν πέσουμε έξω 
άν άντιστρέψουμε αύτά τά λόγια καί ποϋμε: «"Αν 
ρω τή σουν  ένα ν  ξένο  π σ ιά  ε ίν α ι ή γερ μ α ν ικ ή  
λο γο τεχν ία  χω ρίς άμφ ιβολία  δά  ά π α ντή σ ει:  ό Χ άιν- 
ρ ιχ  Μ πέλ» . Ποιόν άλλο θ ά  μπορούσε κανείς νά 
κατονομάσει; Πρίν μερικά χρόνια ήταν ό Γκούντερ 
Γκράς. Ή  ακτινοβολία του όμως στή Γερμανία έχει 
έξασθενίσει στό μέτρο πού άρνήθηκε τά πρώτα του 
βήματα σάν αναρχικός γιά νά στραφεί πρός έναν 
αστικό πραγματισμό καί νά προσδώσει μιά έπίσημη 
άξία στήν πρακτική λογική σ’ ό,τι άφρρά τή χρήση 
της στήν πολιτική, τήν κοινωνιολογία καί τήν ήθική.

Πιστεύω ότι κανείς μεταπολεμικός Γερμανός συγ
γραφέας δέν απόκτησε παγκόσμια φήμη τέτοια πού 
νά συγκρίνεται μ έκείνη τοϋ Τόμας Μάν, ή τού 
Μ πέρτολτ Μ πρέχτ, αύτών τών προπολεμικών συγ
γραφέων. Ό  ρόλος καί ή έπιρροή πού  έμμεσα 
έπιδίω κε ό Γκούντερ Γκράς όταν προσπαθούσε νά 
συγχωνεύσει τή λογοτεχνία καί τήν πολιτική καί 
άντλοϋσε άπό τή φήμη του σά συγγραφέας κάποια 
έξουσιαστικά δικαιώματα στίς δημόσιες ύποθέσεις 
δέν είναι κάτι πού θ ά  μπορούσε νά έπαναληφτεΐ 
σήμερα.

ΟΙ δυό παγκόσμιοι πόλεμοι καί οί συνέπειές τους, 
ό ναζισμός καί ή μετανάστευση πολλών διανοούμε
νων, ή διχοτόμηση τής Γερμανίας, ή διείσδυση στήν 
κοινωνία χιλιάδων προσφύγων άπό τά  άνατολικά 
έδάφη, τό ταρακούνημα τής δημοκρατικής έπανεκ- 
παίδευσης, ή γρήγορη βιομηχανική άνοικοδόμηση 
πού  είχε σάν άποτέλεσμα νά καλυφτούν μ’ ένα 
άναρχούμενο μπετόν τά άπομεινάρια τών βομβαρδι
σμένων πόλεων, τό άδιόρατο αύτό καμιά φορά 
αμάλγαμα, δημιούργησε μιά κοινωνία πού  μέ δυσκο
λία μπορεί νά άντισταθεί στά κατασκευάσματα τής 
τεχνοκρατίας.

Τό πρόγραμμα τής τηλεόρασης συγκεντρώνει κάθε 
βράδυ όλο τό έθνος, άλλά οί καρποί αύτής τής 
ένωσης καταναλώνονται μέ τήν 'ίδια ταχύτητα μέ τήν 
όποία παρουσιάζονται. Θέσεις, τεχνοτροπίες, έργα, 
πρόσωπα, κριτικές, γεγονότα, έμφανίζονται γιά λίγα 
λεπτά  στά μόνιμα προγράμματα καί άμέσως μετά 
εξαφανίζονται. Ή  'ίδια ή λογοτεχνική παραγωγή 
πρέπει νά έπιταχύνει τήν κατανάλωσή της γιά νά 
προσαρμοστεί στίς ταχύρυθμες παραγωγικές ικανό
τητες τών τυπογραφείων καί στήν πίεση τών συμφε
ρόντων. Βλέπουμε νά αυξάνεται ό άριθμός τών 
έφήμερων γραπτών καί, άπό χρόνο σέ χρόνο, τά 
μακρόπνοα έργα (τής κλασικής λογοτεχνίας, ειδικά) 
άποσύρονται δλο καί περισσότερο άπό τήν κυκλοφο
ρία.

Μιά οργισμένη κριτική έπιχειρεϊ νά άκολουθήσει 
τήν πορεία  τής παραγωγής, άλλά, μπροστά σ’ αύτή τή 
σωρεία σχεδιασμάτων, δέν κατορθώνει νά έκφράσει 
πολλά πράγματα πέρα άπό  φευγαλέες έντυπώσεις. 
Καμιά αισθητική δέν έχει έπιβάλλει τούς κανόνες 
της, δέν ύπάρχουν παρά δοκίμια σέ αναζήτηση 
προσανατολισμού, άνταγωνιστικά λίγο-πολύ μεταξύ 
τους, πού συνωστίζονται μέ νευρικότητα προσπα
θώ ντας νά άλληλοεκτοπιστούν: έδώ καί πολύ καιρό 
παραμένουν άνίκανα νά άξιολογήσουν τό σύνολο τής 
πολιτιστικής παραγωγής καί τήν έλλειψη άρχών πού 
τή διέπει καί πού τόσο καλά έχουν οργανώσει οί 
οικονομικές έπιταγές.

Ή  παραγωγή αύτή πού  προορίζεται γιά μιά άνά- 
πτυξη χωρίς όρια, συντρίβει τίς δομές πού θά  
μπορούσαν νά τής έπιβάλλουν κανόνες, άντιμετωπί- 
ζοντάς τες σάν τροχοπέδη στήν άνάπτυξή της. Αύτό 
συνέβηκε μέ τήν τεχνοκρατική μεταρρύθμιση τών 
σχολείων καί τών πανεπιστημίων όπου τήν άπόκτηση 
μιάς πολιτιστικής μάθησης αντικαθιστούν οί πρακτι
κές γνώσεις καί ή έξάσκηση στίς κοινωνικές έπαφές. 
Στή διδασκαλία τών γερμανικών ή λογοτεχνία έχει 
χάσει τά  παραδοσιακά της δικαιώματα πρω τοκαθε
δρίας κι όλο καί περισσότερο βλέπουμε νά περνά σέ 
δεύτερο πλάνο παραμεριζόμενη άπό τή μελέτη δημο
σιογραφικών κειμένων, άρθρων έφημερίδων, λόγων 
καί προϊόντων τής λαϊκίστικης λογοτεχνίας.

Φυσικά, τής'ίδιας τάξης φαινόμενα παρατηρούνται 
καί σέ άλλες χώρες τής δυτικής Εύρώπης, έκεϊ όμως 
έμφανίζονται μέ βραδείς ρυθμούς λόγω τής πολιτιστι
κής παράδοσης. Στή διάρκεια τής άρκετά μακρόχρο
νης παραμονής μου σ’ ένα άγγλικό πανεπιστήμιο, 
δούλεψα μέ μιά όμάδα νεαρών γερμανιστών πού 
γνώριζαν πολύ καλά τό γερμανικό λογοτεχνικό προ
σκήνιο. Είχαν σαστίσει άπ’ αύτή τή συζήτηση άρχών 
πού διεξάγεται στή Γερμανία, άπ' αύτή τή γενική 
μάχη πού  έχει έξαπολυθεί ένάντια στούς διαφορετι
κούς τρόπους γραψίματος καί στίς ιδεολογικές άντι- 
λήψεις. Μιά φορά διάβασα ποιήματα σ’ ένα στενό 
κύκλο. ' Ο μόνος πού  ρώτησε σέ τί χρησίμευε αύτή ή 
ανάγνωση καί τά ποιήματα γενικότερα, ήταν ένας 
Γερμανός.

Οί Γάλλοι συγγραφείς τή γνωριμία τών όποιων 
έκανα αύτά τά τελευταία χρόνια, σκέφτονται μ’ ένα 
τρόπο  λιγότερο πραγματιστικό άπό τούς ’Ά γγλους 
άλλά έπιχειρηματολογούσαν μέ καθαρά λογοτεχνικό 
τρόπο  καί κατέφευγαν στήν ιδεολογική κριτική 
λιγότερο συχνά άπ’ ό,τι κάνουμε έδώ καί χρόνια στήν

'Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας. Χαρα
κτηριστική μού φαίνεται ή άπάντηση πού μού έδωσε 
ό Ρόμπ Γκριγιέ όταν τόν ρώτησα ποιά ήταν ή 
θεμελιακή ιδέα τών λαβυρινθικών κατασκευών του. 
Μού είπε άπλά: «είμαι ένας καλλιτέχνης σάν τόν 
Φλωμπέρ, κάνω κάτι τό καινούργιο». 'Η  τέχνη καί ή 
λογοτεχνία αποτελούσαν γι’ αύτόν αύτόνομους το
μείς στό έσωτερικό τής κοινωνίας καί δέν είχαν 
άνάγκη νά διερωτηθοΰν περισσότερο γιά τίς αίτιες 
τους. "Ενας Γερμανός συγγραφέας δέ θ ά  μπορούσε 
νά άκούσει αύτή τήν άπάντηση χωρίς νά νιώσει 
κάποια  ζήλια, γιατί αύτός, παρασυρμένος στό λούκι 
μιάς θεμελιακής κρίσης, είναι υποχρεωμένος νά 
καταναλώσει ένα σημαντικό μέρος άπό τήν ένέργειά 
του γιά νά δικαιολογήσει τή δουλειά του άπέναντι 
στόν έαυτό του καί στούς άλλους.

Παρόλα αύτά, τό πρόβλημα τών λόγων ύπαρξης 
τής λογοτεχνίας δέν πέρασε στό πρώτο πλάνο τής 
έπικαιρότητας παρά άπό  τά έτη 1967-68. Μέχρι τότε 
ή μεταπολεμική γερμανική λογοτεχνία μπορούσε νά 
αισθάνεται ότι έχει στήριγμά της τήν κοινωνία. Είχε 
άναλάβει νά πει ότι οί Γερμανοί άποδεσμεύονταν 
άπό  τό ναζιστικό παρελθόν καί άπό  τόν πόλεμο καί 
νά έπαγρυπνεΐ μέ κριτικό βλέμμα άπέναντι στή νέα 
κοινωνία πού μόλις είχε διαμορφωθεί. ’Έ κφραζε τίς 
συλλογικές άγωνίες, μετέδιδε ευχές καί επιφυλάξεις, 
διηγόταν τά όνειρα τοΰ κόσμου. Ό  Μπέλ, γιά 
παράδειγμα, μέ τήν παθιασμένη ύπεράσπισή του τών 
πιό προσιτών άνθρώπινων άξιών, έκφραζε τή δυσπι
στία τών μικροαστών άπέναντι στίς άφηρημένες 
δομές τής έκκολαπτόμενης βιομηχανικής κοινωνίας.
' Ο Γκράς μετέτρεπε τίς άνατολικές γερμανικές έπαρ- 
χίες, αύτό τόν κόσμο τόν βγαλμένο άπό τήν έμπειρι- 
κή πραγματικότητα, σ’ ένα φανταστικό τοπίο άνα- 
μνήσεων, άπευθύνοντάς του ένα άντίο, άντίο πού 
έπαιρνε μαζί του τό χαμένο άντικείμενο γιά νά τό 
διατηρήσει στό βασίλειο τοΰ φανταστικού. Μέ τό 
ύποθετικό  ύφ ος τής γραφής τοϋ Ούβε Γιόνσον τό 
θέμα  τής διχοτόμησης τής Γερμανίας γινόταν μιά 
ύποκειμενική κατάσταση άβεβαιότητας καί ταλάν- 
τευσης, μέχρις ότου ήρθε τό τείχος τοΰ Βερολίνου γιά 
νά άφαιρέσει κάθε περιθώρια άμφιβολίας γιά τό 
διαχωρισμό.

' Η νέα γερμανική λογοτεχνία άντιμετωπίστηκε μέ 
σκεπτικισμό άπό  τήν ήγετική έλίτ τής έποχής τοϋ 
Ά ντενάουερ. Ό  διάδοχός του στήν καγκελαρία 
Λούντβιχ Έ ρχαρτ, σέ μιά άρκετά λυπηρή δημόσια 
έκρηξη θυμού, άποκάλεσε τούς συγγραφείς «κουτά
βια». Τελικά όμως είχαμε καινούργια σπίτια καί νέα 
έργοστάσια, χρειαζόμαστε καί μιά λογοτεχνία πού θά  
άντεχε στίς κριτικές καί θ ά  μπορούσε νά παρουσια
στεί σ’ ολόκληρο τόν κόσμο: τό έργο αύτό άνέλαβε ή 
Ό μ ά δ α  47 έπισφραγίζοντας έτσι τήν κοινωνική 
άνοικοδόμηση.

Ή  Ό μ ά δ α  47 όταν φτιάχτηκε, άποτελοΰσε ένα 
μικρό κύκλωμα συγγραφέων πού  τούς ένωναν δεσμοί 
φιλίας καί οί όποιοι, άπό τό 1947, συναντιόντουσαν 
δυό φορές τό χρόνο, διάβαζαν καί συζητούσαν τά 
γραπτά  τους. Ά π ό  χρόνο σέ χρόνο όλο καί περισσό
τεροι συγγραφείς προστίθενταν στούς παλιούς, στή 
συνέχεια άρχισαν νά έρχονται σάν άκροατές έκδοτες, 
δημοσιογράφοι καί συντάκτες τών μέσων μαζικής 
ένημέρωσης. Τελικά ή όμάδα κατέληξε νά γίνει ένας 
θεσμός χωρίς συγκεκριμένες βάσεις, πού συμπεριέ
λαβε τά δύο τρίτα τής τότε γερμανικής λογοτεχνίας. 
Απόκτησε έπίσης καί πολιτική δύναμη: αύτό έγινε 

άντιληπτό τό 1962 μέ τήν ύπόθεση τοϋ περιοδικού 
Σ π ή γκ ελ . Οί διαμαρτυρίες τής ομάδας κατάφεραν νά 
άποτρέψ ουν μιά κρατική έπίθεση ένάντια στήν έλευ- 
θερία  τού τύπου.

’ Η ' Ομάδα 47 έφτασε στό άπώγειο τής άνόδου της 
όταν έφυγε γιά τή Σιγκτούνα, κοντά στή Στοκχόλμη 
μετά άπό  πρόσκληση τής "Ενωσης Σουηδών Συγγρα
φέων. "Οταν δυό χρόνια άργότερα άποδέχτηκε πρό
σκληση νά έπισκεφτεί τό Πρίνσετον, ό σκεπτικισμός 
είχε ήδη άρχίσει νά κερδίζει έδαφος. Οί Η νω μένες 
Πολιτείες είχαν έμπλακεί στόν πόλεμο τοϋ Βιετνάμ. 
Θά έπρεπε λοιπόν νά πάνε έκεί πέρα; Οί περισσότε
ροι άπ’ τήν Ό μ ά δ α  πήγαν, μερικοί άρνήθηκαν. Τήν 
έποχή έκείνη σχεδιαζόταν ένα ταξίδι στήν Πράγα. Ή

Ό μ ά δα  άρχισε νά θεωρείται ή κινητή λογοτεχνική 
στρατιά τού υπουργείου 'Εξωτερικών. Χωρίς νά τό 
έχει θελήσει, άλλά όχι χωρίς νά είναι ύπεύθυνη γι' 
αύτό, είχε γίνει κομμάτι τοΰ λογοτεχνικού «κατεστη
μένου». Τό τέλος ήρθε άπότομα, ένα χρόνο άργότε
ρα, όταν άμφισβητίες φοιτητές τράβηξαν τούς συγ
γραφείς σέ κοινή πολιτική δράση καί χρησιμοποίη
σαν ύποκλοπές τηλεφωνημάτων γιά νά ειρωνευτούν 
τούς διατακτικούς.

Ά π ό  τό 1967 ή λογοτεχνική σκηνή τής 'Ο μοσπον
διακής Δημοκρατίας άλλαξε ριζικά. Ή  κοινωνική 
κριτική πού μέχρι έκείνη τή στιγμή δέν είχε άμφισβη- 
τήσει τό σύστημα, παραμερίστηκε άπό μιά κριτική 
πού ξεκινούσε άπό τούς άμφισβητίες φοιτητές καί ή 
όποία έπιδίω κε νά τό κάνει νά έκραγεί. 'Η  κριτική 
κειμένων, κάτι συνηθισμένο στήν Ό μ ά δα  47, μετα
βλήθηκε σέ μιά όξεία, μεθοδολογική καί ιδεολογική 
συζήτηση πού  ταρακουνούσε όλα τά θεμέλια. Ή  
' Ομάδα είχε ήδη κατά κάποιο τρόπο κι άπό παλιότε- 
ρα θίξει τό θέμα  τής πραγματικής ένότητάς της. Στή 
φάση έκείνη οί άποκλίσεις φαίνονταν νά όξύνονται.

Ά π ό  τά πρώτα έργα τοΰ Γκράς καί τοϋ Πέτερ Βάις 
είχε γεννηθεί μιά λογοτεχνία κινούμενη στό επ ίπεδο 
τοϋ άλλόκοτου καί τοΰ φανταστικού, ή όποία  συνεχι
ζόταν μέ τά. βιβλία τοΰ Ρόρ Βόλφ, τής Γκιζέλα 
Έλζνερ καί τής Ρενάτε Ράσπ. Πιό κλειστή, ή όμάδα 
τής συγκεκριμένης ποίησης, συγκέντρωνε τά ονόμα
τα τών Χάισενμπούτελ, Γκόμρινγκερ καί Μόν, τά 
αύστηρά τυπ ικά  σχεδιάσματα τών όποιων έπαναλή- 
φτηκαν μέ κάποιες παραλλαγές άπό τήν όμάδα τής 
Βιέννης όπου ό Ά ρτμαν, ό Ρούμ, ό Βήνερ καί ό 
Μπάγιερ τά μετέτρεψαν σέ ποίηση τής άναρχίας. Στά 
μέσα τής δεκαετίας τοϋ '60  είχα ύποστηρίξει τήν 
άποψη ότι τό γράψιμο πρέπει νά είναι φαινομενολο
γικό, συγκεντρωμένο γύρω άπό  τίς προσωπικές 
εμπειρίες τοϋ συγγραφέα. Αύτό τό είδος γραψίματος 
τό βάφτισαν λίγο στήν τύχη, «νεορεαλισμό». Ά π ό  
τήν άλλη μεριά, κυρίως ή ποίηση καί τά μικρότερης 
σημασίας λογοτεχνικά είδη, είχαν δεχτεί τήν επίδρα
ση τής πόπ-άρτ καί στό θέατρο είχε συμβεί ή 
αιφνίδια έκλειψη τού θεάτρου τοΰ παράλογου καί 
τοϋ ποιητικοΰ θεάτρου πρός όφελος ένός θεάτρου 
τοΰ ντοκουμέντου. Σέ λίγο διάστημα άφθονοΰσαν ή 
λογοτεχνία τοϋ ντοκουμέντου, τά ρεπορτάζ, δηλαδή 
ήχογραφήσεις .σέ ταινία μαγνητοφώνου ή ραδιοφωνι
κά κομμάτια σέ άμεση μετάδοση.

Στό πλευρό τής 'Ομάδας 47 δημιουργήθηκε ή 
Ό μ ά δα  61, ή όποία έπιδίωκε τήν έπανασύνδεσή της 
μέ τήν προλεταριακή λογοτεχνία, άντλούσε τά θέμ α
τά της άπό τόν κόσμο τής βιομηχανικής έργασίας καί 
προω θούσε μιά ρεαλιστική μελέτη τοΰ κοινωνικοΰ 
περιβάλλοντος. ’Απ’ τήν όμάδα αύτή δημιουργήθη- 
καν «κύκλοι έργασίας» στά πλαίσια τών όποιων 
έργάτες καί ύπάλληλοι προσπαθούσαν νά διατυπώ
σουν μόνοι τους τίς έμπειρίες τους. Μιά παραλλαγή 
αύτής τής άνοιχτής σέ όλους καί μή έπαγγελματικής 
λογοτεχνίας συγκέντρωσε άφ θονες έκμυστηρεύσεις, 
προερχόμενες βασικά άπό περιθω ριακά άτομα, μέ τή 
βοήθεια ήχογραφήσεων σέ μαγνητοταινία. ’Έτσι, άπ' 
όλες τίς μεριές γινόταν προσπάθεια  νά σπάσουν τά 
όρια τής λογοτεχνίας, νά άποδοθοϋν στό κοινό 
τομείς πού μέχρι τότε έμεναν καλά διαφυλαγμένοι 
καί νά μποΰν τά θεμέλια γιά μιά νέα αυθεντικότητα 
μέσω άντικειμενικών ντοκουμέντων ή ύποκειμενι- 
κών μαρτυριών.

Τό σχεδιάγραμμα αύτής τής λογοτεχνικής πορείας 
άφήνει κατά μέρος πολλές πλευρές τής ύπόθεσης: 
γιά παράδειγμα, τό πέρασμα άπό τή γλωσσολογική 
κριτική πού άποτελεΐ ένα μωσαϊκό στή σάτιρα-ντο- 
κουμέντο ή σέ άλλα είδη πού  άποτελοΰν συνδυασμό 
τοΰ ντοκουμέντου καί τοϋ φανταστικού. ”Η, άκόμη, 
τίς άναζητήσεις μεμονωμένων συγγραφέων όπω ς ό 
Τόμας Μ πέρνχαρντ καί ό Ά ρνο  Σμίτ, τή λογοτεχνία 
τής ομάδας Ά γκ ιτπρ ό π  καί τά έλαφρά έργα μέ βάση 
λαϊκίστικες λογοτεχνικές μορφές.

' Η πληθώρα αύτή μπορεί νά οδηγήσει στήν ύπο- 
ψία ότι σ’ όλες αύτές τίς διαφορετικές προσπάθειες, 
σ’ όλες αύτές τίς ποικίλες μορφές κυριαρχεί ή 'ίδια 
άνησυχία, ή 'ίδια άμφιβολία γιά τήν άξία τοΰ έργου.
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Ά ς  αρχίσουμε μ' ενα πολυκέφαλο ερώτημα: σέ ποιά 
σημεία μπορούμε νά εντοπίσουμε τίς βασικές διαφο
ρές τής πρώ της μεταπολεμικής ποιητικής γενιάς μέ 
τίς γενιές τοϋ ’ 20 καί αύτή τών νεωτερικών ποιητών 
τοϋ μεσοπολέμου;1 'Άν καί είναι σίγουρο πώ ς περιδι- 
αβαίνοντας σ’ ένα θέμα  τόσο πλατύ σάν μοιραία 
επίπτωση θ ά  'χουμε νά «καταπατήσουμε» τομείς 
άλλων εισηγητών -δέν  είναι κι εύκολο ν’ άντέξουν οί 
περιφράξεις σέ ανάλογες περιπτώσεις, εκείνο πού 
πρώτιστα μάς ενδιαφέρει έδώ είναι κάποιες σαφείς 
διακρίσεις άνάμεσα στίς καταβολές καί τίς ιδεολογι
κές -δχι βέβαια μέ τή στενή πολιτική τους σημασία- 
συνιστώσες τής γενιάς αυτής μέ τίς δυό άλλες 
χρονικά προηγούμενες.

’Εντοπίζοντας άκόμα περισσότερο τό επισφαλές 
εγχείρημα τοϋ ιστορικού καθορισμού: δοκιμάζουμε 
νά κάνουμε σαφείς τίς πιό πάνω διακρίσεις μέ τήν 
έρευνα τοΰ συνολικοΰ ύφ ους ζωής πού  άγκάλιασε 
τούς μεταπολεμικούς ποιητές στό ξεκίνημά τους, άν 
αύτό διέφερε στίς προηγούμενες γενιές, καί, συνακό
λουθα, ποιά  είναι ή στάση πού τήρησαν οί μέν καί οί 
δέ άντίκρυ στήν καλλιτεχνική παράδοση καί τήν 
πρω τοπορία- τέλος, άν αύτή ή στάση τους έχει 
ύπόγειες ή φανερές διασυνδέσεις ή είναι άποκομμέ- 
νη άπό τό γενικό ύφ ος τής άντίστοιχης έποχής. 
Έ πειδή  πιστεύω πώ ς τέτοιας λογής διασυνδέσεις 
ύπάρχουν, λιγότερο ή περισσότερο ρητές, θ ά  οδηγη
θώ  στά έξης τρία έρωτήματα πού σχετίζονται άκαρι- 
αϊα μέ τήν ήθική άγωγή τής κάθε λογοτεχνικής 
γενιάς, πού σχηματικά μποροΰμε νά ισχυριστούμε 
δτι πάντα  δ ιαθέτει στούς κόλπους της μερικές άπό 
τίς πιό προω θημένες συνειδήσεις τής άντίστοιχης 
εύρύτερης γενιάς:

α )Ύ πάρχει μιά στάση άνοχής;
β)Ύ πάρχει μιά διάθεση παρέμβασης στά κοινά; καί
γ) Ή  καλλιτεχνική ύπαρξη καί τό προϊόν της 

θεωρούνται ώς αύτόνομα στοιχεία, σέ σχέση μ’ όσα 
συμβαίνουν στούς ύπόλοιπους χώρους ζωής;

Γιά νά μή μπούμε σέ λαβύρινθους συλλογισμών 
πού θ ’ άργήσουν νά μάς βγάλουν σέ κάποιο  ξέφωτο, 
προστρέχω σέ δυό ενδεικτικά παραδείγματα, άρκετά 
άντιπροσωπευτικά γιά μένα, έτσι ώστε νά πληροφο- 
ρηθοϋμε άπό  πρώτο χέρι τί είναι έκεϊνο πού θέλουμε 
νά εντοπίσουμε σάν διαφορά ΰφ ους ζωής άνάμεσα 
σέ δυό ή περισσότερες γενιές.

«'Ομολογώ ότι γιά τή δική μας γενιά -τή  γενιά τού 
1914- αισθάνομαι κάποιο δισταγμό νά μιλήσω (...) 
Τήν έξαρση πού δέν τή βρίσκαν πάντα στή ζωή, τόσο 
καθαρή καί δυνατή δσο τήν ποθούσαν, άπό τά ’ίδια 
μαγικά βιβλία τή γύρευαν. Ν ύχτες ολάκερες τριγύρι
ζαν στούς δρόμους άπαγγέλλοντας στίχους, ξεχνών
τας καί τόπο καί στιγμή, ξεχνώντας τά  πάντα, 
μεθώντας άπό  μουσικές, τίς π ιό εξαίσιες πού  δίνεται 
στόν άνθρω πο ν’ άκούσει (...)».

Ή τα ν  δυό αποσπάσματα άπό  ~  μελέτη τοΰ Κλ. 
Παράσχου, Ε ίο π '^ γ η  οχ-ή οϋγχρονη  έλλη νική  ηοίη- 
υι/ ( ι »4U)· τή γενιά του τήν οριοθετεί χρονολογικά μέ 
τό 1914 (έκρηξη τοΰ πρώτου παγκόσμιου πόλεμου), 
άκολουθώντας μάλλον τούς διαχωρισμούς τού Ά λ- 
μπέρ Τιμποντέ’ όμως ό ’ίδιος ό Παράσχος λίγο πιό 
κάτω στήν ’ίδια μελέτη του προλαβαίνει νά ειδοποιή
σει τόν άναγνώστη ότι ό πρώτος παγκόσμιος πόλεμος 
δέν είχε καμιά ούσιαστική επίπτωση στό ποιητικό 
έργο τής γενιάς του. Καί τώρα τό δεύτερο παράδει
γμα:

«Μέσα σ’ έναν άσφυχτικό χώρο όπου λείπει τό 
οξυγόνο τής έλευθερίας, μέσα στίς δύσοσμες συνθή
κες πού έχουν παγιω θεϊ άπό  χρόνια τώρα στήν 
πατρίδα μας -ή δική μας γενιά, άποδεκατισμένη άπό 
τά καλύτερα παιδιά της, χτυπημένη άπό  παντού, 
έμεινε ούσιαστικά στίς στήλες τού περιθωρίου ή 
παράδωσε τήν "εκπροσ ώ πησ ή” της στά χέρια τών 
πιό άδύναμων μελών της, πού, στήν καλύτερη περί
πτωση, τουλάχιστον πλαστογραφούν τό άληθινό νόη
μα τού άγώνα της».

"Ηταν ένα άπόσπασμα άπό τό άπολογητικό σχόλιο

'Όρια καί ορισμοί 
στήν ποίηση τής πρώτης 
μεταπολεμικής γενιάς

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ

τοΰ Μαν. Ά ναγνω στάκη πού δημοσιεύτηκε στό 
τελευταίο τεύχος τοϋ περ. Κ ριτική , τό 1961.

Νομίζω δτι μ’ αύτά τά δυό κείμενα γίνεται κάτι 
παραπάνω  άπό ξεκάθαρη ή διαφορά τής οπτικής καί 
τοΰ ύφ ους ζωής στίς δυό γενιές, αύτήν τοΰ ’14 ή τοΰ 
’20 κι έκείνη τού μεταπόλεμου. Τό ίδιο ξεκάθαρη 
είναι καί ή διαφορά στάσης τών ποιητών άπέναντι 
στήν ιστορία. Στήν πρώτη περίπτωση έχουμε τήν 
ειλικρινή ομολογία τοΰ Παράσχου, άντιπροσωπευτι- 
κή, μέ ή χωρίς εισαγωγικά τών νεορομαντικών ποιη
τών τοΰ μεσοπόλεμού, αύτών πού  σήμερα άποκα- 
λοΰμε Minores, όπου τόσο ό καλλιτέχνης δσο καί τό 
έργο του ορίζονται άπό  μιά αύτόνομη, ήρακλείτεια 
λειτουργία άναγωγής στό ιδεώδες μιάς «καθαρής» 
ζωής, δπου πρωτεύουσα σημασία έχει ή έξαρση τών 
αισθημάτω ν2.

Αντίθετα, στή δεύτερη περίπτωση, οί περισσότε
ροι έκπρόσω ποι τής πρώτης μεταπολεμικής γενιάς 
μοιάζουν νά  είναι τελεσίδικα διαβρωμένοι άπό τή 
ρυπαρότητα τής συμβατικής ζωής πού  άκολούθησε 
τούς δυό πολέμους καί πού άπέναντί της νιώθουν 
άηδιασμένοι καί προδομένοι. ’Έτσι ή στάση τών 
ποιητών αύτών δέν είναι διόλου συμβατική, ρητά ή 
έμμεσα εκφράζουν τή διάθεσή τους νά παρέμβουν 
στά κοινά, καταφεύγοντας έστω καί στήν ειρωνεία 
άν δέ γίνεται άλλιώς. Δέ θ ά  ’ταν μάλλον άστοχη ή 
διάκριση άν ισχυριζόμαστε ότι οί παραδοσιακοί 
ποιητές τοϋ μεσοπόλεμου, άλλά καί άρκετοί άπό 
τούς νεωτεριστές τής ’ίδιας περιόδου, ύφοποιούν 
έντυπώσεις ζωής, ένώ οί μεταπολεμικοί ύφοποιοϋν 
εικόνες.

Καί γιά νά προσορμιστούμε πιό μόνιμα στήν πρώτη
μεταπολεμική γενιά, άς έπαναλάβουμε κι ^
διατυπωμένη ήδη άρκετές „ ποι1)Τ1 .
ποιητικό έργο ··'■'■' . ~ Τ „ „ , ·,

. •■I'i υπάρχει μια βαθια -πολυ βαθυτε-
.  , δ,τι σ’ άλλες γενιές- σχέση άνάμεσα στό
καλλιτεχνικό προϊόν καί στά τρέχοντα γεγονότα τής
ζωής. Ή  συγκέντρωση ποιητικών καί πολιτικών
πράξεων στό πρόσωπο άρκετών εκπροσώπων της
-άν λάβουμε ύπόψ η μας δτι οί δραματικές έμπειρίες
πού άπόκτησαν άνάγονται στήν πρώιμη ήλικία τους-
ώθησαν πιεστικά σέ εξίσου πρώιμες καταθέσεις. ' Η
λυρική αισθηματολογία πού  χαρακτηρίζει ένα μεγάλο
μέρος τής παραδοσιακής μεσοπολεμικής ποίησης,
έχει νομίζω πίσω της τήν άρρητη κι ώστόσο διάχυτη
γιά νά τήν έννοήσουμε προϋπόθεση δτι ό ποιητής
προσβλέπει σ’ έναν ιδεατό κόσμο, πού  μέ τίς έξαίσιες
μουσικές του καλεϊ τόν καλλιτέχνη σέ μαγικά ταξίδια.
Η άπόσταση αύτή μηδενίζεται στούς μεταπολεμι

κούς ποιητές. Δέν άπομακρύνουν τό ύλικό τους ώστε 
νά λεπτολογήσουν καί νά τεχνουργήσουν πάνω του· 
ταυτίζονται μ’ αύτό, ή, μάλλον, συμπορεύονται μ’ 
αύτό μέ τρόπο έπαγωγικό θεω ρώντας πώ ς άξια έχει 
κυρίως αύτό πού  είσπράττεται κοινά. ’Έτσι τό 
άντικαθρέφτισμα τοΰ ποιητικού προσώπου δέν είναι 
ή έξιδανικευμένη εικόνα του, άλλά ένα πρόσωπο 
συλλογικό όπου έκεϊ μονάχα μπορεί νά άποσβεστεΐ 
τό δράμα τοΰ ποιητή. Νά ’ίσως γιατί δυό άπό τά 
βασικά ύφολογικά χαρακτηριστικά τής πρώτης μετα

πολεμικής γενιάς είναι ή πεζολογία, καί κατά προέ
κταση ή κυριολεξία. Ή  ύστατη προσφυγή στό 
συλλογικό πρόσωπο έπιβάλλει σχεδόν νομοτελειακά 
τή σύμπραξη τής γραπτής, δσο κι άν είναι αύτή 
βιασμένη καί παγιδευμένη, μέ τήν κοινά όμιλουμενη 
γλώσσα3.

Τά γεγονότα λοιπόν στήν άμέσως μεταπολεμική 
περίοδο είναι όξυμένα, οί έμπειρίες καί τά βιώματα 
τών ποιητών αύτής τής περιόδου είναι τά άποτυπώ- 
ματα μιάς ζωής βαθιά κλονισμένης άν τή συγκρίνου
με μέ τίς σταθερότερες κοινωνικές μορφές πρίν τό 
40. Αύτό πού λέμε: ότι τεχνικά κυριαρχεί στούς 

μεταπολεμικούς ποιητές ό έλεύθερος στίχος, νομίζω 
πώς δέν είναι άποτέλεσμα τών ’ίδιων άκριβώς συγκυ
ριών πού  ύπήρχαν στούς νεωτεριστές τού μεσοπόλε
μου. ' Η έκλογή τοϋ έλεύθερου στίχου άπό τήν πρώτη 
μεταπολεμική γενιά δέν είναι μονάχα μιά αιρετική 
στάση ώς πρός τίς εκφραστικές δεσμεύσεις τής 
παραδοσιακής ποίησης· είναι ταυτόχρονα μιά πο λ ιτι
κή  έκλογή. Πολιτική μέ τήν έννοια πού θ ά  άναπτύ- 
ξουμε πιό κάτω. Αύτό πού θ ά  μπορούσαμε νά ποΰμε 
άπό τώρα είναι πώ ς ό έλεύθερος στίχος σταθεροποι
είται π ιά μέ τό έργο αύτής τής γενιάς, ένώ ένα 
ένδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι πώ ς δέν άκολου- 
θεϊται τόσο ή γραμμή τών ριζοσπαστών τής μορφής, 
λ.χ. τοΰ Ν ικήτα Ράντου ή τού ’Εμπειρικού, άλλά 
περισσότερο ή γραμμή τών νεωτεριστών ποιητών 
πού τό έργο τους διακρίνεται γιά τήν έντονη παρου
σία τών στοιχείων τής φ θοράς καί τής βαθιάς 
ύπαρξιακής δραματικότητας, δπω ς ό Σεφέρης καί 
πολύ πιό πέρα ό Καβάφης.

’Ά ν  ώστόσο οί πρώ τες έμφανίσεις τής γενιάς αύτής 
συντελούνται άρκετά νωρίς, οί πρώ τες ποιητικές 
συλλογές της, γιά εύνόητους λόγους, βγαίνουν σχετι
κά καθυστερημένα, μετά τό 1950, έτσι ώστε οί 
κριτικοί τής έποχής έκείνης, λ.χ. ό Β. Βαρίκας, νά 
μένουν μέ τήν έντύπωση πώς άπό τήν άποψη τής 
μορφής οί μεταπολεμικοί ποιητές καθοδηγούνται 
άπό πρότυπα πολύ προγενέστερα καί πώς δέν 
τολμούν νά έρθουν σέ ρήξη μέ τήν παράδοση4. Ή  
γνώμη τοϋ Βαρίκα θ ά  μπορούσε νά ένισχυθεΐ άκόμα 
περισσότερο άν κάνοντας μιά άναδρομή βλέπαμε 
πώ ς τά πιό πολλά νεανικά ποιήματα τής πρώτης 
μεταπολεμικής γενιάς, άκόμα καί μερικές πρώτες 
συλλογές, πού δημοσιεύτηκαν κατά τή διάρκεια τής 
δεκαετίας τού ’ 40 δέν είχαν ξεφύγει άπό τά  δεσμά 
τοΰ ομοιοκατάληκτου στίχου καί τού πα ρ α δο σ ι^" '~  
ποιητικού ρυθμού.

Στήν έξέλιί^ ομως μετά Τό 1950 ή γενιά αύτή 
Γ..υτοποιεί δτι δέν άκολουθεΐ δεσμευμένη άκόμα 
ουτε χ^’υς νεωτεριστές τού μεσοπόλεμου, στίς 
καθαρές καί πάγιες μορφές τους. Διαμορφώνεται 
άπό τούς τελευταίους, δέχεται τίς ριζοσπαστικές 
άντιλήψεις τους γιά τήν τέχνη, άλλά διαφέροντας μ’ 
αύτούς ώς πρός τό γενικό ύφ ος ζωής πλάθει άνάλογα 
τά δικά της έκφραστικά μέσα γιά νά μεταδώσει τά 
ιδιαίτερα μηνύματά της. ’Έτσι μέσα άπ’ τό έργο της 
άναβρύζουν τά χαρακτηριστικά ένός κόσμου πού 
άπό τήν ’ίδια τή δύναμη τών διαφορετικών συντελε
στών του ίδιαιτεροποιείται σέ άλλες ποιητικές εικό
νες, ύφοποιημένες μέσα άπό γλωσσικά ιδιώματα 
ξένα ώς πρός μεσοπολεμική χρήση καί αίσθηση τής 
γλώσσας.

Οί τρόποι γραφής, τά ύφη ή στύλ, τών νεωτερικών 
ποιητών τοΰ μεσοπόλεμου, έπειδή άκριβώς π ροϋπο
θέτουν μιά θεμελιώδη πιά ρήξη μέ τό συμβατικό 
λεκτικό ιδίωμα τής παραδοσιακής ποίησης, άποτυ- 
πώνονται σάν δοκιμές μιάς άνάγκης νά ξεπεραστεϊ 
αυτός  ό άπαράβατος χώρος, αύτό τό χάσμα άνάμεσα 
στόν γραμμένο καί τόν άκουστικό, προφορικό λόγο. 
Θά θυμίσω όμως καί πάλι έδώ τή γνώμη μου δτι 
εκτός άπό ορισμένες έξαιρέσεις προωθημένων συνει
δήσεων, ή αιρετική στάση τών νεωτεριστών τοΰ 
μεσοπόλεμου άντίκρυ στήν παραδοσιακή ποίηση 
ήταν μονοδιάστατη. ’Ό χι μόνο δέν έχει άποδεσμευτεί 
έντελώς άπό τά  παλαμικά πρότυπα, άλλά οί περισσό-

Κοντά στήν επιστήμη καί στά σύγχρονα μέσα μαζι
κής ένημέρωσης, άπομένει καμιά πιθανότητα  άκόμα 
στή λογοτεχνία νά αύτοεπιβεβαιω θεΐ σάν έγκυρη 
μορφή έμπειρίας; Ποιόν άγγίζει άκόμη, τί μπορεί νά 
ισχυρίζεται δτι καταφέρνει; Τά έρωτήματα αύτά δέν 
παύουν νά μπαίνουν καί δέν είναι σπάνιο νά δέχονται 
άρνητικές άπαντήσεις όπω ς έγινε τό 1968 μέ τό 
περιοδικό Kursbuch, μέ διευθυντή του τόν Χάνς 
Μ άγκνους Έ ντσενσμπέργκερ. Αύτός κατηγόρησε τή 
λογοτεχνία δτι είναι έπιφανειακή, κοινωνικά άχρη
στη άκόμα καί βλαβερή στό μέτρο πού άποτελεΐ 
προϊόν άντικατάστασης, άγωγό πρός άλλα κανάλια ή 
άλλοθι. Μόνο τά κείμενα πού προετοίμαζαν άμεσα 
γιά τήν κοινωνική ζωή είχαν κοινωνική άξία, έλεγε.

Ό  Έ ντσενσμπέργκερ έχει έγκαταλείψει άπό καιρό 
αύτές τίς θέσεις του. Ή  ’ίδια ή μαρξιστική λογοτεχνι
κή κριτική έχει άναθεωρήσει τήν έχθρική στάση της 
άπέναντι στήν τέχνη. Ά λλά οί τεχνοκράτες τής 
πολιτιστικής μεταρρύθμισης, οί δ ιευθυντές προγραμ
μάτων τών μέσων μαζικής ένημέρωσης καί τών 
έκδοτικών τράστ, ιδιοποιήθηκαν τίς θέσεις πού 
συμπεραίνουν τήν άχρηστία τής λογοτεχνίας καί 
περιόρισαν παντού τό χώρο πού  ήταν προηγουμένως 
πρόθυμοι νά τής παραχωρήσουν.

Βέβαια οί συγγραφείς οργανώθηκαν καί συσπειρώ
θηκαν σέ ένα συνδικάτο γιά νά ύπερασπίσουν τά 
συμφέροντά τους ενάντια στή βιομηχανία τής κουλ
τούρας. Δέν είναι δμως μέ τόν τρόπο  αύτό πού  θά  
έπηρεάσουν τίς δομικές άλλαγές πού άπειλοϋν τή 
λογοτεχνία. Τή στιγμή αύτή συγκεκριμένα φαίνεται 
καλά δτι τά  μέσα μαζικής ένημέρωσης επιβάλλουν 
όλο καί περισσότερο τίς απόψ εις τους. Πολλοί 
έκδοτικοί οίκοι κατέληξαν στή δημοσίευση τών 
άναμνήσεων άστέρων τοΰ κινηματογράφου καί τής 
τηλεόρασης. Καθώς τά θέματα  πού άφορούν τίς 
βεντέτες βρίσκονται πάντα άπό τά  μέσα μαζικής 
ένημέρωσης στό πρώτο πλάνο τής δημοσιότητας, οί 
τίτλοι τών βιβλίων αύτών γεμίζουν τόν κατάλογο τών 
μπέστ σέλερς. ’Εκτός άπ’ αύτό, τώρα τελευταία, οί 
άστέρες τών μέσων μαζικής ένημέρωσης βάλθηκαν 
νά γράφουν μυθιστορήματα. Ή  βιομηχανία τής 
κουλτούρας ερμηνεύει μέ τό δικό της έμπορικό 
τρόπο τήν προοδευτική σκέψη, σύμφωνα μέ τήν 
όποία ό καθένας πρέπει νά μπορεί νά έκφραστεί καί 
νά γράψει. ’Έτσι βλέπουμε νά ξανάρχεται στήν 
έπικαιρότητα μιά παλιά διαμάχη άνάμεσα σέ δυό 
έμιγκρέδες άπό  τή σχολή τής Φ ρανκφούρτης. Ό  
Βάλτερ Μπένιαμιν έλπιζε ότι μέ τήν άνάπτυξη τών

τεχνικών μέσων άναπαραγωγής θ ά  άναπτυσσόταν 
μιά νέα δημοκρατική τέχνη, μιά τέχνη μαζική. Ό  
Ά ντόρνο άντίθετα είχε περιγράψει τή βιομηχανία 
τής κουλτούρας σά μιά νέα άλλοτριωτική δύναμη. 
Βεβαίωνε ότι τό πνεύμα δέ θ ά  μπορούσε νά πέσει 
σέ νάρκη παρά στό έργο μιάς τέχνης κλεισμένης στόν 
έαυτό της καί καταστροφικής.

Ά ν  άφαιρέσουμε ά π ’ αύτή τή θέση τόν ουτοπικό 
πυρήνα της, άντιλαμβανόμαστε τή συγγένειά της μέ 
τήν πεσιμιστική άντίληψη τής ιστορίας έκφρασμένη 
άπό τό συντηρητικό κριτικό Ά ρνολντ Γκέλεν. Κατά 
τόν Γκέλεν, οί έκβιομηχανισμένες χώρες βρίσκονται 
σέ μιά μετα-ίστορική φάση. "Ολες οί ιδέες έχουν 
διατυπωθεί, όλα τά καλούπια.είναι στή διάθεση τοΰ 
καθενός· στό έξής καθετί τό καινούργιο δέ θά  
αποτελεί παρά τεχνική τελειοποίηση καί παραλλαγή 
τοΰ παλιοΰ. Λαβαίνοντας ύπόψη τό σημερινό λογοτε
χνικό προσκήνιο τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας, 
μπορούμε νά ποΰμε ότι καί οί τρεϊς θέσεις μοιάζουν 
νά έχουν έπαληθευτεϊ.

Μτφρ. ΕΒΕΛΙΝΑ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
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τεροι (τό υπογραμμίζω) άρκοϋνται σέ μιά αυτόνομη 
ρήξη τής ποιητικής φόρμας. Καί έπειδή προσω πικά 
δέ δέχομαι τίς θεω ρίες περί αυτόνομης λειτουργίας 
τής γλώσσας, ιερής καί άπαράβατης, πιστεύω δτι ή 
πρώτη μεταπολεμική ποιητική γενιά πολύ περισσό
τερο άπό τούς νεωτερικούς τοΰ μεσοπόλεμου, συλ
λαμβάνει καίρια τή δυσαρμονία πού ύπάρχει άνάμε
σα σ' αύτό πού  πράττει καί σ’ έκείνο πού βλέπει 
γύρω της. Ά π ό  δω άναβρύζει καί ή σύγχρονη 
αίσθηση τού τραγικού, γιατί οί ποιητές αύτοί, νιώ
θουν ξένοι στόν τόπο  τους, μολονότι ζούν μέσα του. 
'Ά ν λοιπόν δεχτοΰμε τήν άλλωστε δοκιμασμένη ιστο
ρικά άποψη τής λογοτεχνικής κριτικής δτι τά γλωσσι
κά ιδιώματα ένός τόπου τείνουν νά ενοποιηθούν σέ 
περιόδους κ λα σ ικ ές , 'ίσως τότε μπορέσουμε νά 
όδηγηθοΰμε στό συμπέρασμα δτι ό κάθε άλλο παρά 
κλασικός στή δομή του μεταπολεμικός κόσμος, λόγω 
τής δυσαρμονίας στίς σχέσεις άτόμου καί κόσμου, 
ήταν μάλλον άδύνατο νά βοηθήσει στή σύμπτυξη 
λογοτεχνικών ομάδων μέ σαφείς ομόκεντρες τάσεις ή 
στή δημιουργία ιδιωμάτων τής ποίησης πού  νά 
ξεχωρίζουν άπέναντι σ' άλλα. Ή  πολυσπερμία τών 
ποιητικών φωνών καί ύφών δηλώνει κι αύτή σέ 
τελευταίά άνάλυση μιά ήδική , π ο λ ιτικ ή  κ α ί κ α λλ ιτε
χν ικ ή  σ τά σ η : άντίκρυ στή συμβατική μορφή τής 
ζωής μετά τίς πολεμικές περιπέτειες δπου  κυριαρχεί 
ή σκοτεινότητα, οί μεταπολεμικοί ποιητές καταλα
βαίνουν ή νιώθουν πώ ς δέν μπορεί νά ύπάρξει, δτι 
δέν πρέπει τελικά νά ύπάρξει, ένα καθολικό ή 
κυρίαρχο ύφος. Τό άντι-ϋφος πού διαμορφώνουν 
καί πού  είναι φορέας τοΰ υπαρξιακού καί ιστορικού 
άδιέξοδου, μοιάζει νά 'χει σάν άποστολή του τήν 
κατάδειξη τής ψευδότητας τοΰ έπίσημου, αύταρχι- 
κοΰ γλωσσικού ιδιώματος τών κρατούντων, καί τήν 
άνάδειξη τής προφορικής λαλιάς σάν τού μόνου

ομφάλιου λώρου πού μπορεί νά ξαναχαρίσει τήν 
όμογένεια στά καλλιτεχνικά προϊόντα.

Συμπόρευση λοιπόν τής ποίησης μέ τήν εύρύτερη 
πολιτική διάσταση τής έποχής, προσήλωση ώστε νά 
γίνει άκουστός, ό ώ ς τώρα κρυμμένος άπό  τίς 
συμβάσεις καί τό καθιερωμένο γούστο έσωτερικός 
λόγος τών πραγμάτων. Καμιά φορά όμως τό τρέχον 
καί τό έπίκαιρο δέ δηλώνονται μέ τρόπο ρητό· δσο 
περνάει ό καιρός καί ώριμάζει τό γλωσσικό αισθητή
ριο τής πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, δλο καί πιό 
συχνά βλέπουμε νά χρησιμοποιούν οι ποιητές μυθι
κές μεθόδους. Ή  διαφορά ώστόσο πού ύπάρχει 
ανάμεσα στίς μυθικές περσόνες τοΰ Καβάφη, καί 
ιδιαίτερα τοΰ Σεφέρη, καί σ’ αύτές, λ.χ. τοΰ Σινόπου- 
λου5, βρίσκεται στό δτι οί περσόνες τού τελευταίου 
είναι πολύ περισσότερο γειωμένες, σάρκινες καί 
άμεσα άναγνωρίσιμες. Τά στοιχεία τής φθοράς ή τοΰ 
άγχους πού  σφραγίζουν τόν ’ Ελπήνορα τοΰ Σινόπου- 
λου καταγράφονται ώς τρέχουσες καί ελάχιστα άλλη- 
γορικές συνιστώσες τής άνθρώπινης ύπαρξης. Κατά 
ενα παράδοξο άλλά όχι κι άνεξήγητο τρόπο τό όραμα 
τοΰ σύγχρονου άτόμου έχει στενέψ ει π ο λύ  σέ σχέση 
μ άλλες έποχές. Ό  χώρος δπου κινείται ό ποιητής 
είναι άπό  τά  'ίδια τά πράγματα ο ρ ισ μ ένο ς  καί 
π ερ ιο ρ ισ μ έν ο ς .  ’Ά ν  ή έξοικείωση μέ τό περιβάλλον 
γίνεται ολοένα καί πιό δύσκολη ή έμπειρία τοΰ 
κόσμου πού άποκτοΰν οί ποιητές αύτής τής γενιάς 
γίνεται ολοένα καί π ιό έξατομικευμένη, κάτι πού έχει 
άμεση έπίδραση στή διαμόρφωση τής γλώσσας καί 
τοΰ ύφους της. Τό δράμα, άπό μιά πλευρά, τής 
πρώτης μεταπολεμικής ποιητικής γενιάς είναι δτι 
εχει μ ά δ ε ι  π ιά  καί δέν μπορεί νά τρέφει τίς αύταπά- 
τες τών ποιητών τού '20, ή, άκόμα όντας δύσπιστη 
άπέναντι στά πλατιά οικουμενικά οράματα άλλων 
γενεών, ξέρει πώ ς ή πραγματικότητα τών καιρών μας

είναι τόσο λίγο έφησυχαστική ώστε νά άπομυζά τή 
φαντασία καί ν’ άναγκάζει τούς μύθους νά ντύνονται 
σάρκινα, άπτά εντελώ ς περιβλήματα*.

1. Παίρνουμε σάν χρονική «αφετηρία» τήν έμφάνιση τής 
γενιάς τοϋ ' 20 γιατί παρά τό ότι ακολουθεί στήν ποίησή της 
μορφικές συμβάσεις πού ήδη υπονομεύονταν άπό τούς 
Ευρωπαίους ποιητές, είναι εξίσου άλήθεια, ότι στούς 
κόλπους της εμφανίζονται ποιητές, όπως.λ.χ. ό Παπατσώ- 
νης πού άποτελοϋν όριακά σημεία στήν έξέλιξη τής μοντέρ
νας ποιητικής γλώσσας.

2. Γιατί τό κλίμα παρακμής τών φαντεζίστ, όπως ό 
Λαφόργκ, Γάλλων ποιητών πού ανήκαν σέ μιά προγενέστε
ρη γενιά, έρχεται νά έπιδράσει κυρίως στή δική μας γενιά 
τοΰ '20; 'Υπάρχουν οπωσδήποτε ορισμένες έκλεκτικές 
συγγένειες, περισσότερο όμως αύτές έξαντλοϋνται στό 
ϋφος ζωής. Πώς όμως μεταφέρεται ένα όλόκληρο ϋφος 
ζωής άπό μιά χώρα σέ μιά άλλη, χωρίς νά προϋπάρχουν τά 
άντίστοιχα ιστορικά δεδομένα; Τά έρωτήματα μένουν άνοι- 
χτά. Τό μόνο βιβλίο όπου μπορώ νά παραπέμψω καί πού 
άσχολεϊται πιό συστηματικά μέ τό θέμα, είναι αύτό τοΰ Κ. 
Στεργιόπουλου, Ό  Τέλλος Ά γρας καί τό πνεύμα τής 
παρακμής, Αθήνα, 1967.

3. Αύτό είναι φανερό άκόμα καί σέ ποιητές τής πρώτης 
μεταπολεμικής γενιάς πού ή πολιτική σύμπραξη τούς 
άπασχολεϊ σ’ ενα δεύτερο έπίπεδο.

4. Β. Βαρίκας, Ή  λογοτεχνία μας στό 1950, περ. 
'Αλλαγή, άρ. 2, 1951.

5. Γ. Π. Σαββίδης, Μεταμορφώσεις τοϋ ’Ελπήνορα στή 
νέα έλληνική ποίηση ( Ά πό  τόν Έζρα Πάουντ στόν Τάκη 
Σινόπουλο), περ. Έποπτεία, άρ. 51, 1980, σ. 787-800.

*Τό κείμενο αύτό διαβάστηκε, σάν εισήγηση, στή διάρ
κεια τής πρώτης μέρας τοϋ «Συμπόσιου νεοελληνικής 
ποίησης», στό χώρο τοϋ Πανεπιστήμιου τής Πάτρας (3-5 
Ιουλίου 1981). Στή μορφή του αύτή υπάρχουν έλάχιστες, 
έπουσιώδεις άλλαγές.

Τά νέα βιβλία τής «γνώσης»

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΠΡΗΣ
Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Μ Ο Σ

ΚΑΙ
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η  ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «Γ Ν Ω Σ Η », ΓΡ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 26, ΙΛΙΣΙΑ, 
Α Θ Η Ν Α  621, ΤΗ Λ . 7794879-7786441

τά βιβλία τής «γνώσης» 

ΛΙΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

\

ΑΝΤΙΓΝΩΣΗ 
ΤΑ Δ ΕΚ Α Ν ΙΚ ΙΑ  

ΤΟ Υ  Κ Α Π ΙΤΑ Λ ΙΣΜ Ο Υ

...ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ 
ΤΩΝ ΚΟΡΜΙΩΝ ΤΟΥΣ

(Μυθιστόρημα)

Κ.ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
Μ. ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ 

Η Α ΡΧ Η  ΤΗ Σ Α Μ Φ ΙΣ Β Η Τ Η Σ Η Σ

★

Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  «ΓΝ Ω ΣΗ » 
ΓΡ . Α Υ Ξ ΕΝ Τ ΙΟ Υ  26, ΙΛ ΙΣ ΙΑ  
ΑΟ Η Ν Α  621, ΤΗΛ. 7794879

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ Φ

’ΔΩΔΩΝΗ,,
1. Ασκληπιού 3. ΤΗΛ. 3613.029 - 3637 973. 2. Ιπποκράιους 17. ΤΗΛ 3630.312. ΑΘΗΝΑ

*  Π ΑΓΚΟΣΜ ΙΟ  ΘΕΑΤΡΟ
Καμυ: ΚΑΛΛΙΓΟΥΛΑΣ 
Λόρκα: ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 
Μπέκετ: Ο. ΟΙ ΩΡΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΟΛΟΙ ΠΟΥ ΠΕΦΤΟΥΝ 
Ίονέσκο: Αμεδαιος 
Αλμπυ: Ισορροπία τρόμου 
Ανούϊγ: Μήδεια - Ίεζαβέλ 
Αρομπάλ: Νεκροταφείο Αυτοκινήτων 
Μπρέχτ: Μάνα κουράγιο 
Ζενέ: Οί νέγροι
Στρίντμπεργκ: Τό Πάσχα - Ό  Παρίας 
Κοκτώ: Δαιμόνια μηχανή 
Σώ: Ό  άνθρωπος καί τά όπλα 
Ντυρρενματτ: Ή επιστροφή 
τής γηραιός κυρίας 
Ίψεν: Οί μνηστήρες τού θρόνου, κ.ά.

♦ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Αξελού: ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Βάλ: ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΞΙΣΜΟΥ 
Γιόσπερς: ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
Γκασσέτ: Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ 
Δημαρά: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ 
Κάντ: ΔΟΚΙΜΙΑ 
Κρότσε: ΚΕΙΜΕΝΑ 
Κίρκεργκωρ: Η ΕΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ 
ΜολεβΙτση: Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΑΪΝΤΕΓΚΕΡ 
Μαλεβίτση: ΤΟ ΑΝΘΙΣΜΕΝΟ ΔΕΝΤΡΟ 
Μαρσέλ: ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙΝ 
Μ πίτσα κη: ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ 
Μποχένσκι: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 
Μπρετόν: ΜΑΝΙΦΕΣΤΑ ΤΟΥ 
ΣΟΥΡΡΕΑΛΙΣΜΟΥ
Παθλωφ: ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 
Παπανούτοου: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ - ΛΟΓΙΚΗ j 
Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ - ΠΡΑ
ΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΠΥΓΜΗΣ - ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ 
ΒΙΩΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ κ.ά 
Χόιντεγκερ: ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 
Χόϊντεγκερ: ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ

♦  Οί έκδοσεις -Δωδώνη· στή» προσπάβοό ιους VO παρουσιάσουν
στό έλληνικό αναγνωστικό κοινό κείμζνα των μίναλυιέρων συγχρόνων 
Φ Ιλοσόφων κυκλοφορούν (V*i «0 καλοιιΛητους τόμοι* - <Π»ήστε τους

♦  ΚΛΑΣΙΚΗ ΛΟ ΓΟ ΤΕΧ Ν ΙΑ  «
Πόε: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 
Ζίντ: ΟΙ ΚΙΒΔΗΛΟΠΟΙΟΙ 
ΤσέχΜ*: ΝΟΥΒΕΛΕΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 
ΜπωντΑαίρ: Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΞΕΓΥΜΝΩΜΕΝΗ 
Οργουελ: ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΜΠΟΥΡΜΛ 
Λάξνες: ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Σατωμπριάν: ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ 
Μωπασσαν: Ο ΠΑΝΙΚΟΣ 
Φιτζέραλντ: ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 
Πιραντέλλο: Ο ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ 
ΜΑΤΙΑΣ ΠΑΣΚΑΛ

ΛΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
♦  ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΘ ΟΛΟ ΓΙΑ
Βιβλίο Πρώτο ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ 
Βιβλίο Δεύτερο ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ 
Βιβλίο Τρίτο ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ 
ΕΒΔΟΜΟΥ ΑΙΩΝΑ
Βιβλίο Τέταρτο ΟΙ Φ ΑΝ ΑΡ ΙΩΤΕΣ ΚΑΙ Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ 
Βιβλίο Πέμπτο Ο ΣΟΛΩΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΤΑΝΗΣΙΩΤΕΣ 
Βιβλίο Εκτο Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΤΟΥ 
Βιβλίο Εβδομο ΚΑΒΑΦΗ Σ. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ 
Η ΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΤΟ 1930
Βιβλίο Ογδοο Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 1930 ΚΑΙ Ο ΣΕΦΕΡΗΣ

ft Για πρώτη ψορα παρουσιάζεται 
ή νέα Ελληνική ποίηση 
στό σύνολό της και σ όλη τη 
χρονική της διαδρομή μί μιά ύινυβυνη

Οργανωμένη ανθολόγηση

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΔΩΡΟ / ΧΑΡΙΣΤΕ ΤΟ

Μ Α Β Μ Β
Μ Η Ν ΙΑΙΑ ΕΠΙΘ ΕΩΡΗ ΣΗ Τ Ο Υ  Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ

Σέ κάθε τεύχος:

•  Παρουσίαση τών 30 σημαντικότε
ρων βιβλίων τοϋ μήνα

•  Συνεντεύξεις μέ γνωστούς συγ
γραφείς

•  Βιβλιογραφίες γιά θέματα έπιστή· 
μης καί τέχνης

•  Πορτραϊτα έκδοτικών οϊκων καί βι
βλιοπωλείων

•  Τά best-seller τοΰ μήνα

•  Ρεπορτάζ γιά τήν κίνηση τοϋ βιβλί
ου στήν 'Ελλάδα καί στό έξωτε- 
ρικό

•  Περιλήψεις τών διατριβών πού 
έτοιμάζονται στίς άνώτατες 
σχολές

•  Βιβλιογραφικό δελτίο μέ όλες τίς 
νέες έκδόσεις

•  Κριτικογραφία τοϋ ήμερήσιου καί 
περιοδικού τύπου

•  "Αρθρα, σχόλια, χρονογράφημα

πολυσέλιδο —  ανανεωμένο —  υπεύθυνο



Ποίηση 15 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Φαινόμενα
Δ. Π. ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ

Ό  χα λα ζία ς  ά να μ ετρ ά ε ι χ ιλ ιά δ ες  μ ίλ ια  ά π ' τή φωνή ώς τήν  έρω τικη κρω ξια  
το ϋ  φ ρ ύ νο ν

ά π ’ τή  φωνή ώς τή βονβή ά π ό κ ρ ισ η  δτι π έδ α ν α  δ έκ α  χ ιλ ιά δ ες  φ ο ρ ές  
χω ρίς ο ϋ τε  μ ιά  νά  λάμψω (έγώ  όμως ξέρω τό  π ρ ω ί τ ί  ε ίμ α ι 
κ α ί ξέρω τό π ο λλα π λά σ ιό  μ ο υ  ότι έρ χετα ι ά π  άλλου κ α ί π ρ ό ς  άλλου π α ει, 

μ α ζ ί κ α ί ή άγνω στη α ρ τη ρ ία  μ ο υ  κ α ί ή δνο φ ερή  τη ς  ά π ειλή )

Τό ένα  κι έν α  κ ά νε ι δύο  τό  δ ια ψ εύ δ ε ι ή άφή μου  
τό  μ υα λό  μ ο υ  ε ίν α ι ό δ ια ιρ έτη ς  το ϋ  π έ ν τε  κ α ί τού  έφ τά  
τ ί  δμω ς σ η μ α ίνε ι π έ ν τε  ή έφ τά  τίπ ο τα  δ έν  μ ο ϋ  τό  λ έει 
ο ϋ τε  τό  ίλ ιγγιώ δες κ λά σμ α  π ο ύ  μ έ  συμπληρώ νει

Γ ι’ α υ το ύ ς  όλο υς το ύ ς  λό γο υς  π ερ ιφ έρ ο μ α ι στήν Τροία  κ α ί οσμίζομαι τοϋ  
Α ϊα ν τα  τό  αίμα.

Μ έ τό  νά  λέω «δν» δ έ  σώζω κ α ν έν α  δ έντρ ο  κι ο ϋ τε  τό  φυτεύω  
κι ο ϋ τε  μ ιγνύω  τό ε ίνα ι μ ο υ  στή  φω τοσύνδεση
γ ίν ο ντα ι μ ό νο  έρω τικά  τά  μ ά τια  μ ο υ  κ α ί μ έ  γ δ έρ ν ο υ ν  δη λυκ ά  νια τα  
Οί στίχοι μ ο υ  λ έν ε  ότι ε ίνα ι ά σ τρ ικ ο ί μ ά  ό π ο ιο ς  το ύ ς  β λέπ ει τά  χ α ρ α μ α τα  

ε ίν α ι φ α ιο ί ά ρ ο υρ α ίο ι π ο ύ  τρ υ π ο ϋ ν  τή  χ σ ρ ά

Π ερ ιφ έρ ο μ α ι λο ιπ ό ν  σ τήν  Τ ροία  μ α κ ρ υμ ά λλη ς  ’Α χα ιό ς  ή ξυρ ισμ ένο ς  
Α ρπαλίω ν

Έ κ τω ρ  σ τή ν  κ α ρ δ ιά  κ α ί Δ ιο μ ή δη ς  στό  χέρι, άλαλάζω  κι άλαλαζω.
Ο Κ ά λχα ς -  φωνάζω -  άχ ό Κ ά λχα ς ό ψ εύτης, 

κι ό Κ ά λχα ς ε ίμ α ι έγώ. ,
Κ α ί β ρο ντο ϋν  μ έ ς  στό δ ά να το  ο ί π α ν ο π λ ίες  π ο ύ  τ ις  ο κ υ λευ ε ι ο α δ ελφ ό ς
κι ό ά δ ελφ ό ς  ε ίμ α ι έγώ

Κι ά κ ο υσ α  τό τε  ένα  τίκ-τάκ , κι ή τα ν  ή τελ ευ τα ία  φ ορά  π ο ύ  ρώ τησα
άν ή τα ν  ή κ α ρ δ ιά  μ ο υ  ή  ά ν  ή τα ν  μ ιά  π α λλό μ ενη  ρ ο δ ιο π η γη  η το  
τίκ -τίκ -τίκ  τή ς  φ ω το σύνδεσης  , .

ά ν  ή τα ν  τή ς  σ μ υ ρ τιά ς  ή φ λο ύδα  ή ένα  βουνό  π ο ύ  π ρ ό κ ε ιτα ι να  σ π ά σ ει σε
δ έκ α  αιώ νες.

Π ερ ιφ ερ ό μ ο υν  λο ιπ ό ν  σ τήν  Τροία  δπω ς π ερ ιφ έρ ο μ α ι τώ ρα σέ νη σ ιά  άχρη- 
σ τεύ ο ντα ς  κ ά δ ε  συμ β α τικ ή  μ ο υ  σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά  κ α ί π ρώ τα  ά π  ολα  
χε ιρ ο νο μ ίες  κ α ί λόγια  

κ α ί τά  βαδιά  μ ο υ  τά  μ ά τια  π ο ύ  κ λε ίν ο υ ν  τό  φ εγγά ρ ι το υ ς  κ α δρ εφ τισμ ενο

Ά ν  δέλω νά  δείξω δτι τώ ρα έφ τα σ α  ά π ό  κά π ο υ , δ έν  δέλω νά  μ ο ϋ  τό·
π ο ϋ ν  ο ύ τε  οί μ ικ ρ ές  ρ υ τ ίδ ε ς  τών ήμ ίκλειοτω ν ματιώ ν τών άλλων, 
ο ύτε  τά  χρώ ματα, ο ύ τε  ο ί ά δ ιό ρ α τες  έκ κ ρ ίσ ε ις  π ο ύ  σ υρ ικνώ νουν  
μέχρ ι δα κρύω ν τά  χείλη  

Ά π λ ώ ς  δα νείζομα ι τό  δολιχόσκιον έγχο ς  το ύ  Ά τρ ε ίδ η  
Φ α ντάζομα ι β α μ μ ένα  γέλ ια  Δ ρυά δω ν αέ ά π ά τη τες  χ α ρ ά δ ρ ες . ^
Κι α ύτό  σ η μ α ίνει « έφ τα σα  ά πό  κ ά π ο υ»  χω ρίς νά  τό  ά π ο δ είχν ο υν  μ ολους  

το ύ ς  τρ ό π ο υ ς  το υ ς  οί άλλοι.
Κι όχι μ ο νά χα  έφ τα σ α  ά πό  κά π ο υ , άλλά  τό κ ο ρ μ ί μ ο υ  ξα να γεννη μ ένο  αχο- 

λο γά ει σ τίς  έ π ίγ ε ιε ς  κ ερ ή δ ρ ες  του  κ α ί στό  άσβηστο  μ υα λό  μ ιά ς  
Β ά κ χη ς

Ά χ ο λ ο γά ε ι ζωές έπ ερ χό μ ενες .

Σ ή μ ερ α  ε ίνα ι ή χιλ ιοστή  μ έρ α  π ο ύ  τά  χ έρ ια  μ ο υ  ζεσ τά δη κ α ν  σέ δάση  παλα ι-  
ολιδικά

~Ω π ό σ ο  μ έ  κ α ιν ο ύ ρ ιες  α ίσ δή σ εις  συνδα υλίζω  τόν κόσμο

’Α να κ ά λυ ψ α  τό ά ρ ιδμη τικό  μ ο υ  άντίστο ιχο , βρή κα  τά  ν ιτρ ικ ά  μ ο υ  σ φ α ιρ ί
δ ια  κ α ί τά  σθένη  το ϋ  ά νδρα κα

Σ α λ έψ α νε  σ τίς  δ ρ α σ κ ελ ιές  μ ο υ  φ τέρ ες  κ ι έκ α το μ μ ύ ρ ια  δροσοστά λες .
Ό  ν ο ϋ ς  μ ο υ  ε ίνα ι ό πρώ τος κ ερ α υ ν ό ς  π ο ύ  ό ρ δά νο ιξε  τά  μ ά τια  ένό ς  βρέ

φ ο υ ς
ε ίνα ι τό αντίβα ρο  ά να π ό φ ευκ τω ν κύκλω ν
“Ο λα τά  ζώα κ α ί τά  π ετρ ώ μ α τα  μ ’ έχο υ ν  δ ικό  το υ ς  σάν νά  χω β γει ά πό  μ έσ α  

το υ ς
Οί κ ο μ ή τες  κ α ί τά  λο υλο ύδ ια  μ έ  κ ά νο υ ν  δρήσκο

Ε ίμα ι π ιά  ά γνό ς
κ α ί τά  φ υλλο κ ά ρ δ ια  μ ο υ  δ ια ιω νίζουν τή ζωή.

27.7.81

VASSILI VASSILIEVITCH KNIAZEV

Γεννήθηκε στήν Τιουμέν τό 1887, σέ οικογένεια 
ευκατάστατων σιβηριανών έμπορων πού 
διατηρούσε άκόμα τίς δημοκρατικές παραδόσεις 
τής έποχής τού Τσεριτσέβσκι, τής δεκαετίας τού 
1860. 'Αρχίζει νά δημοσιεύει γύρω στά 1905- 
1906, ζώντας μακριά άπό τά πολιτικά ρεύματα 
καί κινήματα τής έποχής. Στήν περίοδο τής 
’Οκτωβριανής επανάστασης «βάζει τό ταλέντο 
του στήν ύπηρεσία τοϋ λαοΰ». Ό τα ν  άπειλείται 
τό Π έτρογραντ φεύγει γιά τό  μέτωπο μέ ένα 
βαγόνι τής Proletcult (Προλεταριακή Κουλτούρα). 
Στήν περίοδο τής ΝΕΠ (Νέα ΟΙκονομική 
Πολιτική) περνάει δύσκολες μέρες. Στή δεκαετία 
τοϋ ’30 έργάζεται σέ μιά εγκυκλοπαίδεια 
παροιμιών, δημοσιεύει στίχους κι ένα 
μυθιστόρημα. Τό 1937 πέφ τει θύμα  τών 
σταλινικών έκκαθάρίσεων.

Τό κονμηί τοϋ ηαντελονιοϋ

Ά ρ ιδ . 1.

Π ρός τό ν  Π ρ ό εδ ρ ο  τή ς  'Ε π ιτρ ο π ή ς  
τώ ν 'Ε νοικιαστώ ν  
Έ δ ο υ ά ρ δ ο  Π έτρο β ιτς  Π οϋκ.

Φ ίλε μ ο υ  ά γα π η τέ  κ α ί γ ε ίτο ν ά  μου, 
έχα σ α  ένα  κ ο υμ π ά κ ι, σ υμ φ ο ρ ά  μου, 
ά πό  τό  π α ν τελό ν ι μ ο υ  
κ α ί π ο ύ  κλω στή!
Δώ σε λο ιπ ό ν  λ ίγο  χ α ρ τί  
νά  κάνω  τή ν  ά ν α φ ο ρ ά  μου.

Π ιότρ  Σ ά β β ιτς  Μ πράβιτς.

Ά ρ ιδ . 2.

Β εβ α ιο ϋ μ ε  έμ ε ίς  κ α ί ή 'Ε πιτροπή , 
ό Μ π ρά β ιτς  π ρ ά γμ α τι έχα σ ε  κ ο υ μ π ί  
ά π ’ τό  καλό  το υ  π α ν τελό ν ι 
δμω ς κλω στή δ έν  γ ίν ε τα ι νά  δ ια τεδεί, 
ώ ς έχει ήδη  έπ ικυρω δεί.

Ο π ρ ό εδ ρ ο ς  τή ς  ’Ε π ιτρ ο π ή ς  
Έ ό ο υ ά ρ δ ο ς  Π ούκ.

Ά ρ ιδ . 3.

Π ρός τή ν  Κ οινότητα , 
Υ π η ρ ε σ ία ν  διανομώ ν.

Α ίτη σ ις

Σ υνημ μ ένω ς ύπ ο β ά λλο μ εν  κ α ί κά ρτα  
τή ς  'Ε π ιτροπή ς.

Σ ά ς  διαβιβάζω  τή ν  δερμή  π α ρ ά κ λη σ ή  μου, 
μ π ε ίτε  σ τόν κ ό π ο  νά  δ ια β ά σ ετε  τή ν  α ίτησή  μ ο υ  
κ α ί άναλόγω ς νά  φ ροντίσ ετε . ( ’Ε ν  π α ρ ενδ έσ ε ι:  
παρακαλώ  μ ο νά χα  μή ν  ά ρ γήσετε , 
μ π ο ρ ε ί τό  π α ν τελό ν ι νά  μ ο ϋ  π έσ ε ι.)

Π ιότρ  Σ ά β β ιτς  Μ πρά βιτς.

Ά ρ ιδ . 4.

Π ρό ς  τή ν  Κ ο ινό τητα  δ ιανομώ ν  
ά ντικειμένω ν δ ιά  τό ν  π λη δ υ σ μ ό ν  

Ά ρ ιδ . δελτίου: 4 δ ισ εκ α το μ μ ύρ ια  44 έκ α το μ μ ύ ρ ια  
Ε ις Ά π ο δ ή κ η ν
δ ιά  νή μ α τα  π ρ ό ς  π α ρ α κ α τα θ ή κ η ν .

«Π αραδώ σα τε ε ις  τόν  Μ πρά βιτς:  
κ ο υβ ά ρ ια  ν ή μ α το ς  έν».

Μ ία ύπ ο γρ α φ ή
μ ία  άλλη

άλλες  11.000 υ π ο γρ α φ ές  
γ ι ’ ά ο φ ά λεια  π ιό  μεγάλη .

Ά ρ ιδ . 5.

Κ ο ινό τη τα  Π ετρο υπ ό λεω ς  
Ε ις  Ά π ο δ ή κ η ν
δ ιά  νή μ α τα  π ρ ό ς  π α ρ α κ α τα δή κ η ν .

Ά π ό δ ε ιξ ις .

Ά ρ ιδ . ... (δ έν  ά ρ κ ε ί
ο ϋ τε  έν α ς  χρ ό ν ο ς  γ ιά  νά  δ ια β α σ τε ί.)

Ε ις  τό  κάτω  μ έρ ο ς  το ϋ  δελτίου:
4 δ ισ εκ α το μ μ ύρ ια , 44 έκ α το μ μ ύρ ια .

Π α ρ εδ ό δ η σ α ν  ε ις  Μ πρά βιτς:
κ ο υβ ά ρ ια  νή μ α το ς   έν.

(Έ ξω φ λ ή δ η )

"Ελαβον τό  κ ο υβά ρ ι μ έ  τό  νήμα.

Π ιότρ  Σ ά β β ιτς  Μ πρά βιτς.

Ά ρ ιδ . 6.

Κ ο ινό τη τα  Π ετρο υπ ό λεω ς  
Ε ις Ά π ο δ ή κ η ν
διά  νή μ α τα  π ρ ό ς  π α ρ α κ α τα δή κ η ν .

Κ α τα χω ρήσα τε τόν  ά ρ ιδμ ό ν .........
(άκόμη π ιό  μ α κ ρ ύ ς
κ ι ά π  τοϋ  δελτίου  πα ρ α λα β ής).

Έ ξή λδε  τή ς  π ύ λ η ς  κ ο υβά ρ ι νή μα τος, έν  
Ν ά  γ ίν ε ι χρή ο ις  όπ ο υ  δεί.

Ό  ύ π εύ δ υ ν ο ς  τή ς  Α π ο θ ή κ η ς:   .....
( ’Εδώ είνα ι π ο ύ  χά νε ι ή μ ά να  τό π α ιδ ί....)

'Επίλογος

Φίλοι, μή ν  τό  π ισ τεύ ετε , σ ύντρ ο φ ο ι ά γαπητο ί, 
πώ ς στήν Π ετρο ύπ ο λη  δ έν  β ρ ίσ κ ο υμ ε χαρτί!

1919
Μτφρ. ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΑΚΝΙΑ

Τό τσέρκι
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ

Π α ρ ά κτια  π ο λυβο λε ία  νά  βα ρο ύν  τή δάλασοα , 
μ ό ν ο ς  έγώ  μ έ  τά  μ π ο σ τά ν ια  πίσω  μ ο υ  
κ α ί τά  β ουνά  β ρα δ υφ λεγή  κι ά π ύδμ ενα .
Φ τέρνα  π ο ύ  τά  π α τε ί  β ρυσο ύλα  π ο ύ  τά  βρέχει 
κ α ί τό  ν το υ φ έκ ι ύπ ο υ λ ο  σ ά ν  έρ π ετό  
τ ’ ά κ ο ϋ ς  έδώ  τ ’ ά κ ο ϋ ς  π ιό  π έρ α  
κ λε ίν ο υ νε  σπ ίτια  μ α υ ρ ο φ ο ρ ο ύ ν  γυ ν α ίκ ες  
κ α τη φ ο ρ ίζο υν  τά  χω ριά γ ιά  τό  ποτάμ ι.
Οί κ έδ ρ ο ι ψ ύχο υν  τόν  ορίζοντα
π έφ τε ι χαλάζι, β α ρύ ς  ό ο ύ ρ α νό ς  σ το ύς  ώ μους
π ο ϋ  ξα π ο σ τα ίνε ι τό  γαλάζιο , π ο ϋ  μο ιρά ζετα ι!

Τό λίγο  στό  μ υρ μ ή γκ ι 
τό  π ο λύ  σ τόν τζίτζικα  
οί ρώ γες του  σ τά  δεοπούλια .

Ά ς  π ά ε ι κι άλλο αύτό  τό  τσέρκ ι, 
δά  π α ίξε ι δ ά  νυσ τά ξε ι τό π α ιδ ί  
χω ρίς τό  φ ύλα κ α  ά γγελο  δά  τρ ιγυ ρ ν ά  στή νύχτα  
κι άν δά  β ρ εθ ε ί γυ ν α ίκ α  νά  τοϋ  φέγγει.
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Καραγκιόζης
, , Είσαγω γή-Μ ετάφραση

Ο  Καραγκιόζης στο χαμαμ Κατερίνα Γιαννακάκου

Ό  Κ αραγκιόζης, κυρία μου, ό τα ν  π α ίζε ι διδάσκει 
δέν  α ίσ χρολογε ϊ, ά π ά ν τ η σ ε  κ ά π ο ιο ς  κ α ρ α γκ ιο 
ζο π α ίχ τ η ς  α έ  ά γα να χτισ μ ένη  'Α θηναία, πρίν  
ά π ό  π ο λ λ ά  χρόνια . Ο Κ αραγκιόζης τή ς  Συρίας 
α ίσ χρ ο λ ο γε ϊ καί δέ διδάσκει. "Εχει ένα  φ αλλό  
μακρύ, ύπ ερ φ υ σ ικ ό , ικανό γιά  ό λ ες  τίς δουλιές 
καί τίς μ ά χες, π ο ύ  στήν ' Ελλάδα 
ά ντικ α τα σ τά θ η κ ε  ά π ό  έν α  χέρι. Είναι ά χ ρ ε ϊο ς , 
άνα ιδής καί άμέριμνος' π ερ ιφ έρ ε τα ι σ τά  χα ρέμ ια  
καί σ το ύ ς  κ α φ ενέδ ες , σ τά  λ ο υ τρ ά  (χαμάμ) καί 
σ τά  π α ζά ρ ια . Τά χοντροκ ομ μ ένα  το υ  ά σ τε ΐα , οί 
β ω μ ολοχίες του , οί ά σ εμ νες  π ρ ά ξε ις , οί α ισ χρ ές 
σ κηνές δ ιασ κεδάζουν το ύ ς  κα η μ ένο υς το ύ ς  
σ τρ α τ ιώ τες  τό  μήνα το υ  Ραμαντάν —ά ς  π ο ύ μ ε  
τή  δίκιά μας σ αρακοσ τή . Είναι σ ίφ ο υ να ς στίς 
κ α ρ πα ζ ιές , στίς άρνήσεις, στίς ά π ο τυ χ ίε ς , 
ά π ε λ ε υ θ ε ρ ω μ έ ν ο ς  ά π ό  κ ά θε ενδοιασμό. Κι οί 
Σύροι σ τρ α τ ιώ τες  ούρλιάζουν ά π ό  ενθουσ ιασ μ ό  
κ ά θ ε  φ ο ρ ά  π ο ύ  το ύ  ξ ε φ ε ύ γ ε ι κ ά π ο ια  χοντρά δα , 
π ο ύ  θ ά  'κ ά ν ε  π ο λ λ ο ύ ς  "Ελληνες νά  κοκκινίσουν. 
Καί μ ή π ω ς  το ύ  φ τά ν ο υ ν  οί λεκτικές χυ δα ιό τη τες ; 
Τό λόγια  το υ  σ υ νοδεύοντα ι ά π ό  κινήσεις 
π ρ ό σ τ υ χ ε ς , π ο ύ  γίνονται σ υ νή θω ς ά π ’ τό  π έ ο ς  
του .
"Ο μως όλ’ α ύ τ ά  δέν  ε ίνα ι π α ρ ά  μνημόσυνο. Ο 
Σ ύρος Κ αραγκιόζης π έ θ α ν ε  ή σ τήν καλύτερη  
π ε ρ ίπ τ ω σ η  βρίσκεται σ έ ά θ ε ρ ά π ε υ τ η  άνεργία . 
Θ υμάμαι τή ν  π ρ ώ τη  μου έπ ίσ κ εψ η  σ τό  
δ ιευθ υντή  το ύ  Λ αογραφ ικού  Μ ουσείου τή ς  
Δ αμασκού, τό ν  Σαφίκ Ίμάμ. "Ενα γ ρ α φ ε ίο  ά νω  
κ ά τω  μέ κ ά θ ε  λ ο γή ς  θη σ α υρούς: υ φ ά σ μ α τα , 
κοσμήματα, π α λ ιά  έ π ιπ λ α , ρολόγια . Νομίζω ότι 
βαριόταν, άκόμα  μιά έπ ίσ κεψ η  Ε ύρω παίου, οί 
ίδιες κι οί ίδιες έρω τήσ εις, κο ινο το π ίες  καί τά  
λ ο ιπά . Πώς μού ρθε  καί τόν  ρώ τη σ α  γ ιά  τόν  
Κ αραγκιόζη τους. Α ύτό ήταν. Π ετά χτη κ ε  καί μού 
φ ε ρ ε  μιά φ ιγο ύ ρ α  π ο ύ  χ ε  κ ά π ο υ  

κα τα χω νια σ μ ένη . Α πό  τ ό τ ε  γ ίναμε φίλοι' κι άν 
γ ρ ά φ ε τα ι α ύ τό  τό  κομμάτι στίς κ ο υ β έντες  μας 
καί οτίς π ο λ ύ τ ιμ ες  γνώ σ εις  το υ  οφ είλετα ι. Τότε 
έ μ α θ α  ότι έχ ε ι π ο λ λ ά  χρόνια  νά  π α ιχ τ ε ί  θ έ α τρ ο  
σκιών στή  Συρία κι ότι δέ βρίσκονται π ιά  
φ ιγ ο ύ ρ ες  το ΰ  Κ αραγκιόζη στήν ά γ ο ρ ά  (κι άν 
ύ π ά ρ χ ο υ ν  π ο υ λ ιο ύ ντα ι σ’ έξω φ ρ εν ικ ές  τιμές).
Τό κείμενο π ο ύ  ά κ ο λο υ θ εΐ είνα ι μιά ά π ό  τίς 
δώ δεκα  φ ά ρ σ ε ς  π ο ύ  μεθοδικά άνακάλυψ ε, 
μ ελ έτη σ ε  καί μ ε τά φ ρ α σ ε  ό Edmond Saussey τά  
χρόν ια  π ο ύ  π έ ρ α σ ε  σ τό  Γαλλικό ’ Ινστιτούτο τή ς  
Δ αμασκού, ό τα ν  άκόμα ή Συρία ή τα ν  
π ρ ο τ ε κ τ ο ρ ά τ ο  τή ς  Γαλλίας. Ο  δ ιάλογος α ύ τή ς  
τή ς  φ ά ρ σ α ς, π ο ύ  γ ρ ά φ τη κ ε  ά π ό  "Α ραβες γιά  
"Α ραβες δέν  έχ ε ι τ ίπ ο τ α  ά π ’ α ύ τ ά  π ο ύ  έχ ο υ ν  
συνηθίσει οί Α ραβολόγοι νά  μ ετα φ ρ ά ζο υ ν : 
πο ίησ η , τρ α γού δ ια , παρο ιμ ίες, π α ρ α μ ύ θ ια . Ή  
γλ ώ σ σ α  σ’ α ύ τ ά  ή τα ν  τεχνη τή , ε ίτε  για τί ε ίχ ε  
ύ περβ ολ ικ ά  ά π λ ο υ σ τε υ τε ϊ, ε ίτ ε  ά π ό  έκζήτηση. 
Π άντω ς δέν  ή τα ν  α ύθόρμ ητη . Εδώ ό  δ ιάλογος 
κυλάει —σ τή  διάλεκτο τή ς  Δ αμ ασκού π ο ύ  
δ ια φ έρει ά π ’ α ύ τή ν  το ύ  Χ α λ ε π ιο ύ -  οί φ ρ ά σ εις  
είνα ι μικρές, κ ο φ τές  όχι δουλ εμ ένες, γ ε μ ά τε ς  
έπ ιφ ω ν ή μ α τα  κι ύ π ερ β ο λ ές , κ ο υ β έντες  τή ς  
καθημερινής ζω ής. Ο Χ ατζηα βάτης α ύ το ύ  το ύ  
κειμένου  είνα ι π ά ν τ α  ό ίδιος σ υ ν έν ο χ ο ς  π ο ύ  
βρίσκουμε καί στίς δικές μας φ ά ρ σ ες . ' Ο 
δ ιά λογος μ ετα ξύ  Κ αραγκιόζη-Χ ατζηαβάτη  
περ ιο ρ ίζετα ι σ έ  ά ντα λ λ α γή  εύ φ υ ο λ ο γη μ ά τω ν , 
π α ρ α ν ο ή σ ε ω ν  καί βω μολοχιώ ν. Κ αταπ ιάνοντα ι 
μέ δ ιά φ ορα  έ π α γ γ έ λ μ α τ α  π ο ύ  δέ βα σ το ύν  
π ο λ ύ , ε ίτε  γιατί τά  μουσ κεύουν  γρ ή γ ο ρ α  ε ίτε  
γιατί δέ μονιάζουν.
Τ ελειώ νοντας θέλω  νά  π ώ  ότι ή π ε ρ ίπ τ ω σ η  το ύ  
συριακού Κ αραγκιόζη είνα ι τό σ ο  ξεκ ά θα ρ η  όσο 
καί το ϋ  δικού μας: δέν  είνα ι π α ρ ά  ή καρικατούρα  
το ύ  π ά μ φ τ ω χ ο υ  λαουτζίκου  π ο ύ  τό ν  σ υντηρεί, 
τό  μίσος το υ  γιά  τήν  ό π ο ια δ ή π ο τ ε  έξουσ ία . "Ας 
μήν ξ εχ νά μ ε  ότι ε ίχ α ν  κι οί δυό  ένα  κοινό 
ά φ έντη : τόν  Ο θω μανό.

Κ.Γ.

(Μπαίνουν στή σκηνή ό Καραγκιόζης κι ό Χατζηαβάτης. 
Στό βάθος τό χαμάμ).

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ1: Είσαι νά νοικιάσουμε αύτό τό χαμάμ; 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Καλέ ποιό χαμάμ;
X: Αύτό πού  ναι άπό  πίσω σου.
Κ: (Γυρίζει καί βλέπει τό χαμάμ). Μπά! Τούτο δώ δέ 

βρισκόταν χτές έδώ.
X: Βρέ άδερφέ μου, δέν ξέρεις ότι μιά ώρα κάθε χρόνο 

εμφανίζεται.
Κ: Τίι; Καί τ’ είναι, ό τρούλος τοϋ Δανιήλ; (σφαλιάρα 

στόν Χατζηαβάτη).
X: Μπρός, έλα νά τό νοικιάσουμε άπό  τόν ιδιοκτήτη του 

Νταζόν, γιό τοϋ Άκμπόυ. Άκολούθα με, άνέβα τήν 
άνηφοριά, κατέβα τήν κατηφοριά!

Κ: "Εεε! Είναι μακριά;
X: Αν φυσάει ό άνεμος πρίμα μπορεί νά φτάσουμε καί 

τοϋ χρόνου.
Κ: Νά μοϋ λείπει. Προτιμώ νά ξεκαλοκαιριάσω έδώ.
X: Φτάσαμε (χτυπάει τήν πόρτα).
' Η μάνα τοϋ ιδιοκτήτη: Ποιός είναι;
X: ”Ε, κουμπάρα.
Η μάνα: Στόν κώλο μου.

Κ: Μά τήν πίστη μου, είναι πολύ καθώς πρέπει αύτή ή 
κυρία.

X: Νά μάς φωνάξεις τό γιό σου.
ΜΑΝΑ: Καί τί τόν θέλεις;
X: Γιά τό χαμάμ: θέλουμε νά τό νοικιάσουμε.
Μ: ’Αφήνουν όλοι τίς δουλιές τους γιά νά ξεβρωμίζουν 

τόν κόσμο. Σκατά στά γένεια κείνου πού  ’ ναι πίσω σου.
Κ: Δέ βλέπεις καλύτερα αύτόν πού  ναι μπροστά σου; 

(καρπαζιά στόν Χατζηαβάτη).
Μ: Μ πάρμπα μου, ό γιός μου δέν εύκαιρεί: μόλις τού 

’ βαλα τίς πάνες καί τόν έβαλα στήν κούνια.
Κ: (Στόν Χατζηαβάτη). Γιά κοίτα! Σέ ποιόν μωρέ θά 

μιλήσουμε, σέ κανά μωρό; (στή μάνα) Ποιόν φάσκιωσες κι 
έβαλες στήν κούνια;

X: Ούτε τόν φάσκιωσε ούτε τόν έβαλε στήν κούνια, 
Καραγκιόζη μου. Τόν τύλιξε σέ δυό φ έτες ψωμί, τόν 
έβαλε σ’ ένα καλάθι καί τόν κατέβασε στό πηγάδι.

Κ: Καί τ' είναι μωρέ τό παιδί; λουκάνικο;
Μ: (Χτυπάει τήν πόρτα  τού γιού της). Νταζόν, άγοράκι 

μου, έλα νά τά π είς  μέ τήν παρέα, σέ ζητάνε.
ΝΤΑΖΟΝ: Φέρε τ άλογό μου, βάλε δυό πουκάμισα καί 

δυό βρακιά στήν τσάντα μου, φέρε μου τό ναργιλέ, 
κάρβουνο καί τόν καπνό, βάλε μου καί λίγη μαρμέλαδα! 
έλιές καί κανά ψωμί, στείλε μου καί τό ντουφέκι μέ τά 
φυσίγγια, βάλε καί δυό πιστόλια, δυό μαχαίρια, βάλε καί 
μερικές χειροβομβίδες.

Κ: (Στόν Χατζηαβάτη δίνοντάς του καί μιά σπρωξιά). 
Πού πάει μωρέ τούτος; Νά πολεμήσει τούς Ρώσους; Δός 
του νά καταλάβει ότι γιά τό χαμάμ θέλουμε νά κουβεντι
άσουμε.

Μ: (Στόν άλλο γιό). Γιέ μου, μικρέ μου Τέφα, αύτός ό 
άδερφός πού χεις δέν είναι παρά γιά σκοτούρες. "Ελα 
σύ νά μιλήσεις στούς κυρίους. (Βγαίνει ό Τέφα καί βλέπει 
τόν Καραγκιόζη).

X: Καλώς ορίσατε. Πώς είναι ή ύγεία σας, κύριε; Πολύ 
καλησπέρα σας. Ήρθαμε νά σάς βρούμε, έγώ  κι ό 
άδερφός μου ό Καραγκιόζης, νά σάς ζητήσουμε κάτι. Μιά 
καί δέν κάνουμε τίποτα οί δυό μας, θέλουμε νά νοικιά- 
σουμε αύτό τό χαμάμ, έάν φυσικά συμφωνείτε.

ΤΕΦΑ: Στίς διαταγές σου, μπάρμπα μου, ταπεινός 
δούλος σου: άλλά θά ήθελα νά σού δώσω μιά συμβουλή, 
άν μού έπιτρέπεις.

X: Ό,τι έπιθυμεϊς. Τί είναι λοιπόν ή συμβουλή;
Τ: Κι άλλοι, πρίν άπό σάς, μού χουν νοικιάσει: τρία, 

τέσσερα, πέντε πρόσωπα. Ο καθένας τό παίρνε γιά 
τήν άφεντιά του, έβαζε πανάκριβα έπιπλα, έμενε τρεϊς 
μέρες καί μετάτό σκαγε. Ρωτούσαμε τίάπόγινεό  τύπος 
κι ό κόσμος μάς έλεγε ότι πή γε στήν Αλεξάνδρεια. 
Ρωτούσαμε γιά τόν άλλο κι ό κόσμος μάς έλεγε ότι έφ υγε 
γιά τήν Αμερική.

Κ: Κι έμεϊς πού  θά βρεθούμε άν πάρουμε τό χαμάμ; 
Στήν'Υεμένη;

X: (Στόν Τέφα). Μπορεί νά ’μαστέ τυχεροί καί μέ μάς 
νά μή μπατιρήσει.

Τ: Στίς διαταγές σου, άφεντικό: ή εύλογία νά μπει μαζί 
σου έδώ. Νά τά κλειδιά τού χαμάμ, άλλά θέλω νά ’ναι 
καλό τό υλικό, τό προσωπικό συμπαθητικό καί καταφερ- 
τζίδικο καί ό μπάρμπας πού  θά πλένει νά δέχεται καλά 
τούς πελάτες.

X: «Μήν πουλάς π ο τέ  φτηνά καί μή δασκαλεύεις έναν 
πρόθυμο άνθρωπο». Η έξοχότης μου είναι διάσημος 
ρήτωρ, φίλος βασιλιάδων. Δέν είμαι λοιπόν ικανός νά πώ  
σ’ έναν πελάτη τού χαμάμ «καλώς ήρθες»;

Τ: 'Εντάξει: νά, πάρε τά κλειδιά.
X: (Στόν Καραγκιόζη). ’ Εγώ τού μίλησα καί μού ' δωσε τά 

κλειδιά, μίλα του καί σύ γιά τό νοίκι γιά νά μή μάς τό δώσει 
άκριβό.

Κ: (Στόν Τέφα). Εμπρός, λέγε, πόσο τό νοικιάζεις;
Τ: Στίς διαταγές σου, μπάρμπα μου: τό χαμάμ κι ό 

ιδιοκτήτης του είναι δικοί σου άκόμα καί χωρίς λεφτά.
Κ: Λέγε, πόσα;
Τ: Διακόσιες λίρες.
X: Μπά, πολλά είναι.
Τ: Ό χι, δέν είναι πολλά.
X: Καί γιά τά γένεια τού μπάρμπα σου τού Καραγκιόζη;
Τ: Πολύτιμα γένεια! Γιά τό θειό μου τόν Καραγκιόζη, 

άντε 150.
X: Καί γιά τά μουστάκια του;

Τ: Ευλογημένα νά 'ναι τά μουστάκια του.
X: Τό μάτι σου νά ναι εύλογημένο.
Κ: (Μονολογώντας). Σάς έχω  καί τούς δυό κατουρημέ - 

νους.
Τ: Γιά νά τελειώνουμε λοιπόν, 100 λίρες. Νά τά κλειδιά 

τού χαμάμ, πάρτε το καί δουλέψτε το. (' Ο Χατζηαβάτης 
κι ό Καραγκιόζης μπαίνουν στό χαμάμ' μέ τό πού  μπαίνει 
ό Καραγκιόζης, γλιστράει2).

Κ:' Ο διάβολος νά πάρει καί νά σηκώσει τό χαμάμ. Όλα 
είναι δικά σου λάθη. « Ακολούθα τήν κουκουβάγια, θάσέ 
πάει στά έρείπια».

(Φτάνει ό μασέρ).
Κ: (Στόν μασέρ). Καλώς τον. Σκούπισες; σφουγγάρι

σες; "Αν ό θεός τό θέλει, άποφάσισα νά κοιμηθώ μαζί σου 
αύτή τή νύχτα.

X: Δέν είμαστε καλά! Τρελάθηκες; "Ετσι σού ’ χω π ει νά 
μιλάς;

Κ: Δέ θά μαι έγώ  πού  θά λυπηθώ άν πεθάνω. Βρέ 
ποιός θά μιλάει σάν καί μένα μετά;

X: (Στόν μασέρ). Σέ παρακαλώ, μήν τόν παρεξηγείς, 
είναι ό Καραγκιόζης ό καλαμπουρτζής, αύτός πού  κάνει 
τίς φάρσες. Μήν τόν παρεξηγείς γιά τίς καζούρες του.

ΜΑΣΕΡ: Μπάρμπα μου τόν ξέρω, δέν τόν παρεξηγώ. 
Νά τό χαμάμ: πάρτε το.

X: (Στόν Καραγκιόζη). Μ πές καί βγάλε μου αύτούς τούς 
κατεργάρηδες άπό  κεϊ μέσα. (' Ο Καραγκιόζης μπαίνει 
καί βρίσκει τόν Μντάλλα, τόν 'Αμπού Αργκιλέ καί τόν 
Ταραμάν νά παίζουν).

Κ: Όρθιοι καί τσακιστείτε!
ΜΝΤΑΛΛΑ: Φάτε τον.
Κ: Τί...; Νοικιάσαμε τό χαμάμ, πρέπει νά τού δίνετε.

( Η παρέα  μέ μιά σπρωξιά πετάει τόν Καραγκιόζη έξω).
X: (Στόν Καραγκιόζη). Στά λεγα γώ: τόν υπηρέτη σου 

τόν .Μντάλλα, μήν τόν παραχαϊδεύεις. «Τή γυναίκα σου, 
τό γιό σου καί τόν υπηρέτη σου νά μήν τούς χαϊδεύεις 
ποτέ. Αν τούς καλοπιάνεις μόνο σκοτούρες θά χεις». 
Μπρός, κυνήγα τους καί κλωτσοπέταξέ τους. (Ό  Κα
ραγκιόζης μπαίνει καί τούς διώχνει).

X: Κάτσε τώρα στήν πόρτα τοϋ χαμάμ καί σού στέλνω 
τό θερμαστή γιά νά ετοιμάσει τό νερό.

Κ: (Παίρνει άπό πίσω τόν Χατζηαβάτη μέχρι τό σπίτι 
του). Τί δηλαδή, Χατζηαβάτη μου, έγώ  δέν έφ αγα τίποτα, 
θέλω κάτι νά τσιμπήσω.

X: Αργότερα θά φάμε μαζί: γύρνα αμέσως στό χαμάμ. 
(Πρίν νά γυρίσει ό Καραγκιόζης μπαίνει στό χαμάμ καί 

κρύβεται ό Μντάλλα κάνοντας τό τζίν3 (τελώνειο). Ό  
Καραγκιόζης γυρίζει κι ένώ κάθεται στήν πόρτα τού 
χαμάμ άκούει άπό τό βάθος τόν Μντάλλα πού  φωνάζει 
« Εεεεϊ». Ό  Καραγκιόζης κατατρομαγμένος τό βάζει στά 
πόδια καί χτυπάει τήν πόρτα τού Χατζηαβάτη).

Κ: "Ελα γρήγορα, κάποιος είναι μέσα στό χαμάμ.
X: Κάποιος είναι; καί βέβαια κάποιος είναι. Δέν τό 

νοικιάσαμε έμεϊς; Τό βλάκα κάνεις;
Κ: Ναί! Μπήκα, καταλαβαίνω, μά ύπάρχει ένας διάβο

λος έκεϊ μέσα.
X: Μεϊνε έδώ καί μπαίνω έγώ  νά δώ. (Μπαίνει καί 

κοιτάζει. Στόν Καραγκιόζη): Κανένας. Νά τό δωμάτιο πού 
πλένονται, νά τό δωμάτιο πού  ξεκουράζονται, αύτό πού 
ξυρίζονται, νά τά καζάνια. Κάτσε χάμω καί ήρέμησε.

(' Ο Καραγκιόζης «κάθεται καί ήρεμεϊ» άλλά άρχίζει νά 
τρέμει. Ό  Μντάλλα φωνάζει πάλι «Έεεϊ» άπό μέσα, καί 
μέ μιά βελόνα τσιμπάει τόν Καραγκιόζη).

ΤΟ ΚΑΛΟ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

«κλεφιεςαστυνομοι
ΕΝΤΓΚΑΡ ΑΛΑΝ ΠΟΕ -  A. ΚΟΝΑΝ 
ΝΤΟΫΛ - ΜΠΟΡΙΣ ΒΙΑΝ - ΝΤΑΣΙΕΛ 
ΧΑΜΜ ΕΤ - ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ ΧΑΪΣΜΙΘ - 
ΡΑΙΗΜΟΝΤ ΤΣΑΝΤΛΕΡ - ΙΣΑΑΚ ΑΣΙ- 
ΜΟΦ - ΝΤΟΡΟΘΥ ΣΕΓ ΙΕΡΣ  καί άλλοι 
πολλοί.

Στά βιβλιοπωλεία καί περίπτερα
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Συριακό 
Θέατρο

1

Σκιών

Κ: θεούλη μου, ήρεμώ, ήρεμώ. (Ό  Μντάλλα τόν 
ξανατρυπάει φωνάζοντας «"Εεεϊ». Ό  Καραγκιόζης τρ έ 
μει ολόκληρος. ' Ο Μντάλλα φέρνει ένα ξύλο καί 
ξυλοφορτώνει τόν Καραγκιόζη).

Κ: "Ωχ, μανούλα μου, ήρεμώ.
Γ Ο Μντάλλα απλώνει τό χέρι του καί βάζει τό δάχτυλό 

του ττίσω άπ' τόν Καραγκιόζη).
Κ: Ώ χ ο υ  τί έπαθα, ήρεμώ, ήρεμώ.
( Ό  Μντάλλα μέ τό χέρι του σφίγγει τό κεφάλι τοϋ 

Καραγκιόζη πού  άπ' τό φόβο του τού φεύγει ή μασέλα. 
Τρέχει καί χτυπάει τήν πόρτα τού Χατζηαβάτη).

X: Βρέ, σού ξεκόλλησαν τή μασέλα; Περίμενε νά στήν 
ξαναβάλω. (Τού δίνει ένα γερό χτύπημα).

Κ: Μού 'σπασες τό κεφάλι ρέ. "Ετσι ξαναβάζουν τή 
μασέλα; (Ό  Χατζηαβάτης φεύγει, ό θερμαστής κατα
φτάνει).

ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ: Γειά χαρά, άνθρωπέ μου. Είν' άλήθεια ότι 
πήρατε αύτό τό χαμάμ;

Κ: Μάλιστα.
Θ: Είναι έπιπλωμένο;
Κ: Τό σαλόνι βρίσκεται πίσω ά π ’ τό χαμάμ4.
Θ: Τό νερό είναι ζεστό;
Κ: Τό σαλόνι βρίσκεται πίσω άπ' τό χαμάμ.
Θ: Οί σωλήνες λειτουργούν καλά;
Κ: Τό σαλόνι βρίσκεται πίσω άπ' τό χαμάμ.
Θ: "Εχετε ετοιμάσει τή βούρτσα καί τό φτυάρι;
Κ: Τό σαλόνι βρίσκεται πίσω ά π ’ τό χαμάμ.
Θ :' Ο σκουπιδοντενεκές πού  είναι;
Κ: Τό σαλόνι βρίσκεται πίσω άπ’ τό χαμάμ.
Θ: Τό ψωφάλογο πού βρίσκεται;
Κ: Τό σαλόνι βρίσκεται πίσω άπ’ τό χαμάμ.
Θ: Οι οχετοί πού  είναι;
Κ: (Χτυπώντας τον). Τό σαλόνι βρίσκεται πίσω ά π  τό 

χαμάμ. Νά, άρπα μερικές θερμαντικές έρωτήσεις. Μή
πω ς τήν ξέρω αύτή τή δουλιά; (Ό  θερμαστής μπαίνει 
στό χαμάμ καί πάει νά έπιβλέψει τή δουλιά. "Ερχεται ό 
Χατζηαβάτης).

X: Μήπως ήρθε κανένας;
Κ: τΗρθε ό θερμαστής. Μού κάνε θερμαντικές έρω τή- 

σεις: «Χλιαρό νερό», «σωλήνες», «οχετοί» (ένώ μιλούν 
κοιτάζει στό βάθος).

Θ: Ή  θερμοκρασία τού νερού είναι τέλεια κι ή 
άποχέτευση θαυμάσια. ( Ό  Χατζηαβάτης φεύγει, φ τά 
νει ό Κρετέμ).

ΚΡΕΤΕΜ: Γειά καί χαρά.
Κ: Γ ειά.
ΚΡ: Είναι άλήθεια ότι νοικιάσατε αύτό τό χαμάμ;
Κ: Αληθέστατα.
ΚΡ: Μήπως έχετε στά λουτρά σας ένα BE ΣΕ.
Κ: "Ενα βερεσέ;
ΚΡ: "Ενα μέρος.
Κ: Μέρος;
ΚΡ: "Εναν άπόπατο.
Κ: 'Α πόπατο;
ΚΡ: "Ενα καμπινέ.
Κ: Καμπινέ;
ΚΡ: Χέστρα!
Κ: (Δίνοντάς του σφαλιάρα). Δέν μπορούσες νά πεΤς 

άμέσως «χέστρα» άπ’ τό νά λές χίλιες άηδίες;
ΚΡ: "Ασε με νά περάσω σάν όλο τόν κόσμο.
X: (Στόν Καραγκιόζη). Ή ρθε κανείς;
Κ: Ή ρθε ό Κρετέμ.

X: Αύτός ό Κρετέμ είναι άξιοσέβαστο πρόσωπο, 
μεγάλη προσωπικότητα μ’ ένα χέρι νά... είναι...

Κ: Νά λείπουν τά παινέματα. Τούτος δώ έρχεται γιά νά 
βρωμίσει κι όχι γιά νά ξεβρωμίσει: είναι άπό  τούς 
χειμερινούς πελάτες5.

ΚΡ: (Στόν Καραγκιόζη). ”Ει, άφεντικό!
Κ: Τί συμβαίνει;
ΚΡ: Μπές μέσα.
Κ: Τί νά κάνω;
ΚΡ: Νά μού κάνεις παρέα.
Κ: Κατούρα καί στρίβε σού είπα.
X: Έχεσε;
Κ: "Οχι, κύριε, δέν έχεσε. ( Ό  Χατζηαβάτης φεύγει).
ΚΡ: Αφεντικό!
Κ: Τί είναι πάλι;
ΚΡ: Δέν έχει κάνα καζανάκι νά τραβήξω;
Κ: Μά τό θεό , θά μπώ νά σού σκάψω τό λάκκο καί νά σέ 

θάψω στά σκατά σου. Κατούρά κι έξαφανίσου ε ίπα  γιά 
νά μή στά π ώ  πιό εύγενικά (ό Χατζηαβάτης μπαίνει).

X: "Εχεσε;
Κ: "Α, μ’ έπρήξατε κι οί δυό σας, ό ένας άπό  μέσα κι ό 

άλλος ά π ’ έξω.
(' Ο Κρετέμ πέρδεται).
X: "Εχεσε;
Κ: Δέν ακόυσες; Τό πρώτο κύμα ήρθε. (Ό  Χατζηαβά

της φεύγει. ' Ο Μντάλλα κάνει «Έεεεϊ», ό Κρετέμ τρομά - 
ζει).

ΚΡ: Έ, άφεντικό, προστάτεψέ με, έλα γρήγορα, αύτός ό 
καμπινές είναι γεμάτος δαιμόνους.

Κ: ’ Ακόμα κι άν σέ πνίξουν δέ θά μπώ. (Στό δαίμονα). Σέ 
παρακαλώ, πνιχτόν του.

ΚΡ: "Ε, άφεντικό, είμαι ύπό  τήν προστασία τής εξοχό
τητάς σου. "Ελα δώ. Αύτοί οί διάβολοι θά μέ κάνουν νά 
χάσω τό κεφάλι μου.

Κ: Τρέμω μέχρι τό κωλάντερο, πώ ς θέλεις νά μπώ. "Οχι 
δέν μπαίνω. (Μπαίνει ό Χατζηαβάτης κι ένώ βρίσκεται μέ 
τόν Καραγκιόζη, ό Μντάλλα κάνει «"Εεεί» πίσω άπ’ τή 
σκηνή).

X: ’Αδερφούλη μου, τ' είναι τούτο πάλι;
Κ: Είν’ ό δαίμονας πού  σού λεγα.
X: Γιά έλα νά δούμε. Μανούλα μου! (Μπαίνουν Βεδουί- 

νοι πίσω άπ’ τή σκηνή).
-Σκοτώστε τον! Σκοτώστε τον!
X: Βοήθεια! θ ά  μάς σφάξουν.
(Βγαίνουν ένώ γδύνονται. Οί Βεδουίνοι τούς άρπάζουν 

πίσω άπ’ τή σκηνή. Μετά φεύγουν τραγουδώντας).
(Ό  Καραγκιόζης κι ό Χατζηαβάτης στέκονται τσίτσιδοι 

στήν πόρτα  τού Μντάλλα. Χτυπούν).
(Ή μάνα τού Μντάλλα πίσω άπ’ τή σκηνή):
-Ποιός είν αυτού;
X: Πού εϊναι ό Μντάλλα;
' Η Μάνα: Πήρε τό φανάρι κι έφ υγε γιά τό τζαμί.
X: Νά κάνει τί;
' Η μάνα: Τί κάνουν στό τζαμί;
Κ: Μπά, πάει νά κλέψει τά παπούτσια6.
ΜΑΝΑ: Νά φάτε τή γλώσσα σας.
(' Ο Καραγκιόζης κι ό Χατζηαβάτης ξαναγυρίζουν στό 

χαμάμ).
ΜΝΤΑΛΛΑ: (Πίσω ά π  τή σκηνή). Πού είσαι πατέρα 

μου, ποϋ  είσαι; —Ένα ψωμί κι ένα αύγό γιά πέντε 
δεκάρες. —Τρώγε μπαμπάκα μου, τά καλά πράματα τά 
τρώνε. —Δέν ύπάρχουν καλύτερα στήν πόλη. -Είναι μιά 
άπόλαυση νά τά τρώς, άγαπητέ μου. -Γιά δυό πεντάρες. 
- Ά π ’ τό νά τρώς ρεβύθια ψητά. -"Ελα νά πιεις, δυό 
ποτήρια γιά μιά πεντάρα.

Κ: Τί γίνεται κεϊ κάτω; παζάρι είναι κι όλοι οί ψιλικατζή - 
δες φωνάζουν;

X: Μά τήν πίστη μου, δέν ξέρω. “Ελα, άς μπούμε. 
(Μπαίνουν καί βλέπουν τόν Μντάλλα. Ό  Καραγκιόζης 
θέλει νά τόν χτυπήσει).

X: Σταμάτα, μήν τόν χτυπάς. (Στόν Μντάλλα). Αύτοί οί 
Βεδουίνοι, πού  σέ ξέρουν έσένα;

Μ: Είναι πρώ τα μου ξαδέρφια.
X: Καί ποιός άέρας τούς έφερε άπό  δώ;
Μ: Βρέθηκαν στό παζάρι άλλά γιά τέσσερις μήνες δέν 

κάνανε σεφτέ.
Κ: Καί τούς κουβάλησες έδώ γιά νά κάνουν σεφτέ μέ τίς 

δουλιές μας, δέν είν έτσι;
X: (Στόν Μντάλλα). Ά κου παιδάκι μου: ξέρεις ποϋ 

έβαλαν τά πράγματά μας;
Μ: Τά ρούχα τού άφεντικού μου Κρετέμ είναι κάτω ά π ’ 

τό ντουλάπι. Τά δικά σου είναι στό συρτάρι, στά ρούχα 
τού κυρίου Καραγκιόζη βρήκα ψεϊρες. Τά πέταξα  στό 
καζάνι γιά νά τά βάλουν στή φωτιά.

Κ: (Καρπαζιά στόν Μντάλλα). Φέρτα γρήγορα, δέν έχω  
άλλα.

(Τού τά δίνει. Ό  Καραγκιόζης τόν πετάει έξω καί λέει 
στόν Κρετέμ): ’ Εσύ έξαφανίσου. C Ο Κρετέμ ντύνεται καί 
μετά πέρδεται μπροστά στήν πόρτα  τοϋ χαμάμ).

ΚΡ: Νά, γιά τό χαμάμ σας, γ( αύτόν πού  θά ξαναμπεϊ, 
γ Γ αύτούς πού  θά πατήσουν τό πόδι τους, γι’ αύτούς 
π ού  θά σάς άφήσουν χρήματα!

Κ: (Χτυπώντας τον). Μπάς καί πλήρωσες έσύ τίποτα; 
(τόν πετάει έξω).

X: (Φεύγοντας στόν Καραγκιόζη), θ ά  σού στείλω καμιά 
κοκόνα7 γιά τ’ άπόγευμα.

ΓΡΙΑ: (Τραγουδάει). Νά ή λουσμένη, νά ή λουσμένη, 
δώστε της μπάνια τής λουσμένης. ΤιμεΤστε την καί 
σεβαστείτε την καί κεράστε την φακές μέ ρύζι.

Κ: ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.

Γ: (Είναι κουφή). Τί χαμπέρια;
Κ: Ά π ό  τήν πόλη έρχομαι καί στήν κορφή κανέλα. 

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.
Γ: Νά ρθω άλλη μέρα;
Κ: (Ουρλιάζοντας στόν πισινό της). ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
Γ: Σέ μένα, μιά γριά γυναίκα πού  χω  τά χρόνια τής 

γιαγιάς σου καί θέλεις νά μού χώσης τό εργαλείο σου;
Κ: Νά φας τή γλώσσα σου.
Γ: Νά τή φάς έσύ.
Κ: Αύτό άμέσως τ’ ακόυσες, έ; Τί θέλεις;
Γ: θέλω  τή βορινή έξέδρα8 τής βορινής πλευράς.
Κ: Γιά ποιά οικογένεια;
Γ: Γιά τήν οικογένεια Κωλογλειψίδου. Καί νά μή βρώ 

κανένα μέσα γιατί θά σού βγάλω τά μάτια μ’ αύτές τίς 
βελόνες. (Τού βγάζει τό μάτι, ό Καραγκιόζης βάζει τό χέρι 
του στό μάτι κι άρχίζει νά πηδάει. Μπαίνει ό Χατζηαβά
της καί τόν βρίσκει νά χοροπηδάει). Νάτο. Αύτό είναι. 
Πήδα: Πολλά χρήματα έβγαλες, είχες πολλούς πελάτες.

Κ: Μοΰ ' βγαλαν τό μάτι.
X: Τί συμβαίνει μωρέ;
Κ: ’ Ηρθε μιά γριά καί μού ’ π ε  ότι θέλει τή βορινή έξέδρα.
X: Καί δέν τή ρώτησες γιά ποιά οικογένεια;
Κ: Ναί, άλλά μού άπάντησε κάτι πού  δέν μπορώ νά 

έπαναλάβω, είναι πολύ χοντρό.
X: ’ Αδερφέ μου, στήν έργασία δέν πρέπει νά ’ χει κανείς 

ντροπή, πρέπει νά μού τό έπαναλάβεις όπως έγινε, 
όπως στό ’π ε  άκριβώς.

Κ: Τό ήθελε γιά τήν οικογένεια Κωλογλειψίδου.
X: Μά αύτοί οί Κωλογλειψίδου είναι άνθρωποι άξιόλο- 

γοι, αύτοί οί Κωλογλειψίδου είναι πολύ καθώς πρέπει, 
αύτοί οί Κωλογλειψίδου είναι άριστοκράτες, αύτοί οί 
Κωλογλειψίδου...

Κ: ’Εγώ στό π α  μιά φορά, έσύ θά μού τό π εις καμιά 
εικοσαριά;

(Ό  Χατζηαβάτης φεύγει. Καταφτάνει δεύτερη γριά 
πίσω ά π  τόν Καραγκιόζη).

Κ: Τί ήρθες νά κάνεις;
ΓΡΙΑ: θέλω  τή βορινή έξέδρα.
Κ: Είναι πιασμένη.
Γ: Καί ποιός τήν κράτησε;
Κ:' Η οικογένεια Κωλογλειψίδου τήν κράτησε.
Γ: Τίί;; "Ωστε ή οικογένεια Κωλογλειψίδου άξίζει περισ

σότερο άπ’ τήν οικογένεια Δυό-άρχίδια—στά-γένεια— 
σου;

Κ: Συμφορά μου! Νά τούς πάρει ό διάβολος καί νά τούς 
σηκώσει. "Ιδια φάρα είναι όλοι τους μόνο πού  αύτοί είναι 
άκόμα πιό χυδαίοι άπ ’ τούς άλλους.

Γ: "Οταν θά ξανάρθω νά μή τή βρώ πιασμένη γιατί θά 
σού βγάλω τό μάτι. (Τοϋ βγάζει τό άλλο μάτι. Ο 
Καραγκιόζης πιάνει τό μάτι του κι άρχίζει νά πηδάει). 
Βοήθεια! Τά μάτια μου!

C Ο Χατζηαβάτης μπαίνει καί βλέποντάς τον νά πηδά - 
ει) —Αύτό είναι! Εϊσαι χαρούμενος, είσαι εύχαριστημένος, 
τό γλεντάς.

Κ: Πρίν ήταν τό ένα μάτι, τώρα είναι καί τά δυό.
X: Τώρα θά δεις τόν καβγά τών δυό γριών.
(Ό  Χατζηαβάτης φεύγει, έρχονται οί δυό γριές καί 

πέφτουν ή μιά πάνω  στήν άλλη).
1η Γριά: Νά σαι καλά, Ούμ Σκέρντο.
2η Γριά: Ό  θεός νά σού δίνει χρόνια, Ούμ Ατά. Δέν 

μπορούσες νά μή φτάσεις πρίν άπό μένα γιά νά πάρεις 
τή βορινή έξέδρα.

1η Γριά: Τήν κράτησα κι έδωσα δυό πεντάρες στό 
φύλακα.

Κ: Μά τό θεό, δέν πήρα καθόλου χρήματα, ποιός μέ 
συκοφαντεί έτσι;

2η Γριά (στήν 1η). "Ε, λοιπόν, τώρα θά ξεσκεπάσω τίς 
πομπές σου. Κατουράς στά πιάτα καί μετά τ’ άδειάζεις 
στό καζάνι.

1η Γριά: Δέν τό κανα παρά μιά μόνο φορά.
Κ: Καταβρώμισες τό χαμάμ. Μιά ή έκατό φορές τό ίδιο 

δέν είναι;
1η Γριά (στή 2η). Καί δέ θά ξεσκεπάσω τίς πομπές σου

έγώ;
2η Γριά: Λέγε λοιπόν.
1η Γριά: Κατουράς μέσα στίς βαφές καί μετά τίς βάζεις 

στά μαλλιά τών γυναικών.
Κ: (Μπαίνοντας στή μέση). ’ Εδώ βρήκατε νά μαλώσετε;

Εδώ είναι ένα μέρος όπου βγάζει κανείς τό ψωμί του, 
θέλουμε νά κάνουμε τή δουλιά μας.

(Οί γριές άρχίζουν τά χαστούκια καί τά εισπράττει ό 
Καραγκιόζης. Πέφτει ξερός χάμω).

X: (Βρίσκοντάς τον ξαπλωμένο). Αύτό είναι. Μή σκάς, 
νά σαι εύχαριστημένος. "Εχεις κομπόδεμα άπό  χρυσές 
σφαλιάρες.

Κ: (Χτυπώντας τον). "Αντε, δώστο πίσω στόν ιδιοκτήτη 
του. Τί νόμισες, ό Καραγκιόζης θά περάσει όλη του τή 
ζωή στά χαμάμ;

(Καί μέ μιά βροντερή πορδή τινάζει στόν άέρα τό 
χαμάμ).

1. Συριακά ό Χατζηαβάτης λέγεται Ά ούά ζ. Χατζή-αουάζ = 
Χατζή -αβάτης.

2. Τό  πάτωμα τών χαμάμ είναι πάντα βρεγμένο άπό τ’ 
άπονέρια γιαυτό περπατούν όλοι προσεχτικά.

3. Λόγω  τής ζέστης καί τοϋ σκοταδιού τά χαμάμ είναι ό ιδεώδης 
τόπος γιά τά τζίν.

4. Τό  «σαλόνι» ένός χαμάμ καί τά έξαρτήματά του βρίσκονται σέ 
άλλη θέση άπ’ αύτή πού παίρνουν τό μπάνιο τους οί πελάτες. 
Δέν επικοινωνούν μεταξύ τους παρά μ’ ένα στενό διάδρομο άπ 
όπου βγαίνουν κι οί άτμοί. Τά  μπάνια έχουν δυό διαφορετικές 
εισόδους —μιά γιά τούς πελάτες, μιά γιά τό προσωπικό— κι αύτοί 
πού βρίσκονται στό σαλόνι άγνοοϋν τί γίνεται στά μπάνια. Ή  
άπάντηση τού Καραγκιόζη έχει σχέση μ’ αύτή τή διαρρύθμιση.

5. Είναι αύτοί πού μπαίνουν στά χαμάμ γιά νά ζεσταθούν κι όχι 
γιά νά πλυθούν.

6. Είναι γνωστό ότι οί μουσουλμάνοι βγάζουν τά παπούτσια 
τους πρίν μποϋν στό τζαμί.

7. Τά χαμάμ λειτουργούν άποκλειστικά γιά τίς γυναίκες τ’ 
άπογεύματα' τό άντρικό προσωπικό άντικαθιστά γυναικείο.

8. Ιτ ίς  έξέδρες, πού βρίσκονται στό «σαλόνι» τών χαμάμ, 
γδύνονται οί πελάτες. Οί πλούσιες οικογένειες νοικιάζουν 
ολόκληρη έξέδρα ώστε ν' άποφεύγουν τ' άδιάκριτα βλέμματα 
τών άγνώοτων.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ 

ΓΙΑΝΝΗ 
ΡΙΤΣΟ
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ΝΤΟΡΑ ΓΚΑΜΠΕ (Βουλγαρία ) 
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ΠΑΝΟΣ ΘΑΣΙΤΗΣ 
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 
ΣΟΝΙΑ ΙΛΙΝΣΚΑΓΙΑ (Ε .Σ .Σ .Δ .) 
ΟΖΝΤΕΜΙΡ ΙΝΤΖΕ (Τουρκία)
ΡΟΥΛΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ 
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ΖΑΚ ΛΑΚΑΡΙΕΡ (Γαλλία)
ΖΕΡΑΡ-ΖΩΡΖ ΛΕΜΑΙΡ (Γαλλία)
ΠΗΤΕΡ ΛΗΒΙ ( Αγγλία)
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΚΡΥΝΙΚΟΛΑ 
Δ.Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ 
ΠΑΒΕΛ ΜΑΤΕΦ (Βουλγαρία )
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ΠΩΛ ΜΕΡΤΣΑΝΤ ( Αγγλία)
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ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΣΚΩΦ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΝΟΥΣ (Ρουμανία )
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΕΛΕΤΣΚΗ (Ε .Σ .Σ.Δ )
ΤΖΕΟ ΜΠΟΓΚΖΑ (Ρουμανία ) 
ΜΠΟΖΙΝΤΑΡ ΜΠΟΛΙΖΩΦ (Βουλγαρία ) 
ΑΛΑΙΝ ΜΠΟΣΚΕ (Γαλλία)
ΚΩΣΤΑΣ ΜΥΡΣΙΑΔΗΣ (Η.Π.Α.)
ΑΖΙΖ ΝΕΣΙΝ (Τουρκία)
ΜΙΓΚΕΛ ΚΑΣΤΙΓΙΟ ΝΤΙΝΤΙΕΡ (Χ ιλή) 
ΖΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΑΡΠΑΝΤ ΠΑΠ (Ουγγαρία)
ΚΩΣΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΑΣΙΜΟ ΠΕΡΙ ( Ιταλία)
ΜΠΟΡΙΣ ΠΟΛΕΒΟΪ (Ε .Σ .Σ .Δ .)

ΛΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ 
ΧΡΥΣΑ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ 
ΒΙΝΤΣΕΝΤΣΟ ΡΟΤΟΛΟ ( Ιταλία) 
ΜΗΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ (Η.Π.Α.)
Γ.Π. ΣΑΒΒΙΔΗΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ 
ΚΑΛΜΑΝ ΣΑΜΠΟ (Ούγγαρία) 
ΚΡΕΣΕΝΤΣΙΟ ΣΑΝΤΖΙΛΙΟ ( Ιταλία) 
ΤΙΝΟ ΣΑΝΤΖΙΛΙΟ ( Ιταλία) 
ΒΙΤΟΡΙΟ ΣΕΡΕΝΙ ( Ιταλία) 
ΝΤΙΝΟΣ ΣΙΩΤΗΣ (Η.Π.Α.) 
ΑΡΙΣΤΟΞΕΝΟΣ Δ. ΣΚΙΑΔΑΣ 
ΒΙΚΤΟΡ ΣΟΚΟΛΙΟΥΚ (Ε .Σ .Σ.Δ .) 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ 
ΠΙΕΡ ΤΑΜΠΑΡ (Γαλλία)
ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΠΟΥΖΗΣ 
ΡΕΝΕ ΤΡΥΣ (Γαλλία)
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ 
ΤΑΤΙΑΝΑ ΤΣΕΡΝΙΣΟΒΑ (Ε .Σ .Σ .Δ ) 
Θ.Δ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΙΜΩΝ ΦΡΑΪΕΡ (Η.Π.Α.)
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"Ενα 
Μονόπρακτο

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ Α Ν ΙΩ ΤΗ Σ

' Η  ξανθιά

ΓΥΝΑΙΚΑ
(Στό κοινό. Ντυμένη μέ ταγιέρ. Φορά καπέλο. Κρατά 
πακέτα καί τσάντα).

—...Αύτή, αύτή τήν ξανθιά... Αύτήν καλέ έκεϊ κάτω. 
Αύτήν μέ τά άσπρα καί τά γυαλιά, αύτήν πού ψάχνει 
νά βρει ταξί άπεγνωσμένα, αύτήν λέω, αύτήν τή 
βλέπετε; "Οχι! Αύτή καλέ πού ’ναι ντυμένη τοΰ
κουτιού σάν μανεκέν αύτήν λέω, τή βλέπετε; Έ
λοιπόν, αύτή είναι πουτάνα!!! Μάλιστα πουτάνα, που- 
τάνα... πουτάνα!!!

Έ τσ ι κερδίζει τό ψωμί της ή άθλία! Ό λ ο  τό βράδυ 
δέχεται τούς γεροκολασμένους καί τό πρωί ντύνεται 
στά άσπρα καί κατεβαίνει στά μαγαζιά καί κοιτάει τίς 
βιτρίνες ή αισχρή, ή άντροχωρίστρα, ή μοιραία...
μάλιστα αύτό κάνει τά πρωινά... Νά τή βλέπατε πώς
ήταν πρώτα... πρίν δέκα χρόνια οϋτε πού θά τή 
γνωρίζατε. Μιά κατσουφιασμένη, μιά κιτρινιάρα, ενα 
δουλικό πεντάρφανο, ντυμένη στά γκρίζα μέ κάτι 
μαλλιά σάν τό πουρνάρι... μάλιστα... μάλιστα έτσι 
ήρθε καί μας χτύπησε ένα πρωί τήν πόρτα, σ’ αύτή 
τήν κατάσταση, μάλιστα... έτσι ήρθε ή αισχρή ενα 
πρωί νά μας ζητήσει δουλειά... καί τής ανοίξαμε καί 
τή δεχτήκαμε... καί τή συμπαθήσαμε... (Δακρύζει). 
Έ μεϊς έχουμε άσφαλιστικό γραφείο καί είχαμε βάλει 
άγγελία γιά μιά γραμματέα, θά τή διάβασε φαίνεται ή 
τσούλα, ή πρόστυχη καί τσούπ ενα πρωί έκεϊ πού 
’μασταν στό γραφείο μας, έγώ κι ό άντρας μου, μάς 
κουβαλήθηκε σεμνή καί φοβισμένη πού νά ’σπαγε τό 
ποδάρι της καί νά μήν τύχαινε νά τή γνωρίσω... γιατί 
έκείνο τό πρωί, κακόχρονο νά ’χω, ήμουν κι έγώ έκεϊ 
στό γραφείο περαστική γιά μιά δουλειά... καί μόλις 
τήν είδα σ’ αύτή τήν κατάσταση συγκινήθηκα... κι 
είπα στόν άντρα μου... «Πάρτην βρέ Στέφανε, τοΰ ’πα, 
πάρτην, δέν τή λυπάσαι, φαίνεται καλό κορίτσι... 
Πάρτην ορφανή είναι... γραμματέα δέ ζητοΰσες... 
πάρτην καί κάνε ενα ψυχικό... δέ βλέπεις πώς είναι, 
πέντε μέρες έχει νά φάει... θά πέσει καλέ, θά σωρια
στεί ή κοπέλα... πάρτην, γιατί άν δέν τήν πάρεις, στό 
δρόμο τόν κακό θά καταλήξει καί νά τό ξέρεις κι 
ϋστερα θά τό έχεις βάρος στήν ψυχή καί στή συνείδη
σή σου...» Κι έτσι τόν έπεισα καί τήν πήρε., πού νά 
μήν έσωνα νά άνοίξω τό στόμα μου... έγώ... έγώ τόν 
επεισα καλέ, έγώ κακόχρονο νά ’χω μέ τίς φιλανθρω
πίες μου καί τήν καλή μου... τήν καρδιά, ποΰ νά ’ξερα 
δτι έσκαβα τό λάκκο μου μέ τά ίδια μου τά χέρια... καί 
τήν προσέλαβε καί πρώτα άπό όλα τής δώσαμε κι 
έφαγε καί στυλώθηκε τό κορίτσι στά πόδια της, κι 
ήρθε τό χρώμα στά μάγουλά της πού ’ταν σάν νεκρή 
κι αθαφτη, έτσι ήταν. Καί τής πιάσαμε καί σπίτι μέ 
μπάνιο καί χωλάκι, λιγάκι ύπόγειο βέβαια, άλλά τί νά 
γίνει, κάθε άρχή καί δύσκολη. Κι έγώ ήμουνα αύτή, 
κακόχρονο νά ’χω, έγώ ήμουνα αύτή πού τοΰ ’λεγα 
«πάρτης βρέ Στέφανε, τοΰ ’λεγα, πάρτης τής έρημης 
ένα παλτό, θά πουντιάσει τό κορίτσι», καί μ’ άκουσε 
καί τής τό πήρε! Έ γώ  ήμουνα αύτή πού τοΰ ’λεγα, 
«πάρτης βρέ Στέφανε, τοΰ ’λεγα, πάρτης ένα ζευγάρι 
παπούτσια τής προκοπής, νέα κοπέλα είναι δέν τή 
λυπάσαι;» Καί φορέματα τόν έβαλα καί τής πήρε, καί 
παπούτσια, καί φλιτζάνια τήν προμήθεψα έγώ, καί 
ποτήρια καί πιατάκια... όλο... όλο τό νοικοκυριό τής 
τό ’καμα σιγά σιγά!

Καί έγώ σάν κόρη μου τήν είχα, σάν κόρη μου, 
μάλιστα... γιατί έγώ... είχα δυό άγόρια καί τό ’χα 
καημό νά ’χω καί μιά κορούλα... Σάν κόρη μου τήν 
είχα καλέ... Σάν κόρη μου.(Δακρύζει. Βγάζει ενα μαντι- 
λάκι άπό τήν τσάντα της καί σκουπίζει τά δάκρυά της). 
Ποΰ νά ’ξερα, τί μέ περίμενε τήν καψερή... Ποΰ νά 
’ξερα! Ά χ ...  άχ. (Συγκινεϊται, κλαίει). Καί τώρα πού τό 
θυμάμαι συγκινοΰμαι... συγκινοΰμαι... Συγνώμη... συ
γνώμη... (Βάζει τό μαντίλι της στήν τσάντα της).

"Ωσπου άρχισε ν' άργεΐ ό Στέφανος καί νά μήν 
έρχεται. Περίμενα, περίμενα καί μιά καί δυό νύχτες, 
τίποτα ό Στέφανος... άφαντος. Τηλεφωνούσα, στούς 
φίλους τηλεφωνοΰσα στούς κουμπάρους... τίποτα ό 
Στέφανος... πουθενά... οϋτε φωνή, οϋτε άκρόαση. Ή  
καρδιά μου πήγαινε νά σπάσει άπό τήν τρομάρα της... 
τόσα γίνονται άφοΰ είχα άρχίσει καί τρελαινόμουν σιγά 
σιγά κι όλο σκεφτόμουν κάτι άλλόκοτα καί παράξενα 
πράγματα. Λές νά είναι ό Στέφανος τίποτα πράκτωρ 
σκεφτόμουν καί νά τόν έχουν σκοτώσει καί νά τόν έχουν 
πετάξει μέσα σέ κανένα οικόπεδο; Μάλιστα... όλο 
τέτοια σκεφτόμουν κι ότι θά ξυπνήσω ένα πρωί καί θά 
άνοίξω τήν έφημερίδα καί θά δώ τόν Στέφανο μισοφαγω- 
μένο άπό τά ψάρια... μάλιστα... μάλιστα αύτά περνούσα
νε άπό τό νοΰ μου... άλλά μόλις άποφάσιζα νά τρέξω 
στήν άστυνομία καί νά τούς έξηγήσω τούς φόβους μου... 
τσούπ έκανε τήν έμφάνισή του ό Στέφανος καί μοΰ 
άνέτρεπε όλα τά σχέδια. «Στέφανε ποΰ ήσουνα κι 
έξαφανίστηκες τέσσερις μέρες;»τόνρωτοΰσα.«Χαρτιά», 
μοΰ ’λεγε,«χαρτιά»,κι έπεφτε στό κρεβάτι καί κοιμόταν 
σάν τό κτήνος μέχρι τίς δώδεκα τά μεσάνυχτα... κι 
ϋστερα ξύπναγε πάλι, έκανε τό μπάνιο του καί ξαναχα- 
νόταν γιά άλλες τέσσερις πέντε μέρες. Αύτό τό «Χαρ
τιά» δέν τό κατάλαβα ποτέ γιατί μοΰ τό ’λεγε. Γιά νά μέ 
καθησυχάσει; Ά κοΰς χαρτιά! Καλά δηλαδή είναι τά 
χαρτιά;

Τότε άρχισα ν’ άνησυχώ σοβαρά, γιά νά λέει χαρτιά ό 
Στέφανος έτσι μ’ έλαφρά τήν καρδία, τά χειρότερα 
πρέπει νά συμβαίνουν Ούρανία, είπα στόν έαυτό μου! 
Καί στό λέει γιά νά σέ βάλει σέ λάθος δρόμο, νά 
πελαγοδρομήσεις καί μιά μέρα νά σοΰ τή φέρει άξαφνα, 
έτσι πού νά μήν μπορείς ν άντιδράσεις, γιατί θά ’ναι πιά 
πολύ άργά καί θά έχει ώριμάσει τό πράγμα. Δέ θυμάσαι 
τά βάσανα πού πέρασες γιά νά τόν παντρευτείς, τά 
ξέχασες, πώς ξεγλιστροΰσε σάν χέλι, τό ξέχασες πόσο 
σέ ταλαιπώρησε; Ό  λύκος κι άν γεράσει τό τομάρι του 
δέν τό άλλάζει, έτσι είπα στόν έαυτό μου, κι έτρεξα σ’ 
έναν ντετέκτιβ καί τοΰ ’πα παρακολούθα τον, παρακο- 
λούθα τον γιά νά δοΰμε ποΰ πάει καί τί κάνει...
(Βγάζει τό μαντιλάκι της άπό τήν τσάντα της καί τό έχει 
έτοιμο).

Καί τόν παρακολούθησε ό άνθρωπος (Δακρύζει) κι όχι 
μόνο μοΰ ’πε τί κάνει άλλά μοΰ ’φερε καί μαγνητοταινί
ες καί φωτογραφίες... μάλιστα φωτογραφίες... (Σκουπί
ζει τά μάτια της μέ τό μαντιλάκι)... Καλά... καλά τό είχα 
καταλάβει έγώ... ό Στέφανος... τά ’χε φτιάξει μέ τή 
Μαριάνθη καί συζοΰσαν... μυστικά σ’ ένα ρετιρέ... αύτά 
ήταν τά χαρτιά καί τά ξενύχτια! Μόλις άκουσα καί τίς 
μαγνητοταινίες τότε ήταν πού άνατρίχιασα γιά τά καλά! 
«Μέγαιρα μ’ άνεβάζανε μέγαιρα μέ κατεβάζανε» (Κλαίει 
καί τή δείχνει)... κι αύτή... κι αύτή ή ξετσίπωτη... ή 
πουτάνα... αύτή... (Κλαίει) τόν πίεζε νά τής πάρει 
γούνα... είχε σηκώσει κεφάλι βλέπεις... δέν τής έφτανε 
τό παλτό... ήθελε καί γούνα... κι αύτός ό βλάξ ό άντρας 
μου τής τήν πήρε κι όχι μόνο γούνα τής πήρε άλλά καί 
τηλέφωνο τής έβαλε καί ήταν έτοιμος νά τής πάρει κι 
αύτοκίνητο... άλλά τό παζάρευε, διότι τοΰ ’πεφτε 
κομμάτι άκριβό, άλλά αύτή τόν πίεζε καί τίς γιορτές άν 
δέν είχα έπέμβει σίγουρα θά τής τό ’παίρνε... Είχε μπει 
στά χρέη ώς τό λαιμό, ό ήλίθιος, ώς τό λαιμό... Στόν 
άέρα κόντευε νά μάς τινάξει... τό γραφείο βέβαια 
κινδύνευε νά κλείσει... Στόν άέρα...
(Σκουπίζει τά μάτια της άπό τά δάκρυα. Βάζει τό μαντιλάκι 
στήν τσάντα της κι Αρχίζει νά άγριεύει).

«Ούρανία, είπα στόν έαυτό μου, άν δέ θές νά 
καταστραφεϊ έν μιά νυκτί τό έργο μιάς ολόκληρης ζωής, 
πρέπει νά έπέμβεις κεραυνοβόλα». Πρέπει νά άφήσεις 
τίς εύγένειες στή μπάντα καί νά άπαιτήσεις τά δικαιώμα-

Δημήτρης Ποταμίτης, Μαρία 'Αλκαίου, Νανά Νικολάου 
άπό τό έργο τοΰ Γ. Μανιώτη «Κοινή Λογική».

τά σου μέ χέρια καί μέ πόδια. Κι άντέδρασα κύριοί μου, 
άντέδρασα... μάζεψα τά παιδιά μου τόν Τάκη καί τόν 
Χάρη, ό ένας 21 κι ό άλλος 19, τά μάζεψα καί τούς είπα 
τό καί τό, όλα τούς τά είπα. Ό  πατέρας σας τούς είπα 
πάει νά μάς βγάλει στό δρόμο... παιδιά μου... γιά μιά 
τσούλα... γιά τό χατίρι μιάς φυματικιάς πάει νά μάς 
έξαθλιώσει... πρέπει, τούς είπα, νά τοΰ τρίξουμε τά 
δόντια κι όχι μόνο μέ λόγια... άλλά καί μέ έργα τούς είπα 
τώρα πού θά ’ρθει νά κοιμηθεί νά τόν πιάσουμε καί νά 
τόν σπάσουμε στό ξύλο μόνο έτσι θά βάλει μυαλό αύτός, 
μέ τά λόγια δέν παίρνει είδηση... Καί συμφώνησαν τά 
παλικάρια μου καί πήραμε δυό στυλιάρια αύτοί κι ένα 
καλώδιο έγώ καί καθόμαστε καί περιμέναμε τήν έπι- 
στροφή τοΰ άσώτου. Μόλις μπήκε μέσα πού λέτε ό 
προκομμένος πέσαμε πάνω του καί τόν κάναμε τοΰ 
άλατιοΰ. Τόν ταράξαμε, σπάραζε καί ζητοΰσε βοήθεια. 
Τρεις μήνες έμεινε στό νοσοκομείο.

Έ τσ ι μοΰ δόθηκε ή εύκαιρία νά πάρω τά ήνία στά 
χέρια μου καί ν’ άναλάβω καί τό σπίτι καί τό γραφείο 
έγώ έξ όλοκλήρου... μάλιστα έγώ καί τά παιδιά μου. Κι 
έβγαλα τά χρέη κι έβαλα τάξη καί τόν έσωσα κι αύτόν 
τόν ήλίθιο άπό τοΰ χάρου τά δόντια... μάλιστα... τήν 
οικονομική καταστροφή δηλαδή.

’Αλλά τό πράγμα δέ σταμάτησε έκεϊ, διότι ό Στέφανος 
είναι άγύριστο κεφάλι κι άμα τοΰ περάσει μιά ίδέα δέν 
τοΰ τή βγάζεις μέ τίποτα, είχε ξετρελαθεί μαζί της 
τόσο... πού άναγκαστήκαμε, έγώ καί τά παιδιά μου'νά 
τόν σπάσουμε στό ξύλο τρεις φορές... καί νά τόν 
άπειλήσουμε τόν 'ίδιο μέ θάνατο κι αύτήν μέ παραμόρ
φωση προσώπου... Μόνον έτσι βάλανε μυαλό καί 
χωρίσανε κι άπό κεΐ κι ϋστερα ή ζωή μας κύλησε ήρεμα 
κι εύτυχισμένα... μέχρι τώρα... δόξα σοι ό Θεός... 
(Κλαίει, βγάζει τό μαντιλάκι).

Ά χ  τί ξενύχτια... τί άγωνίες, τί καρδιοχτύπια... τί 
κινδύνους πέρασα τρία χρόνια... στήν κόψη τοΰ μαχαι- 
ριοΰ καθόμουνα.

Κατέστρεψα τό συκώτι μου, κατέστρεψα τήν καρδιά 
μου, κατέστρεψα τό στομάχι μου... τά νεΰρα μου... γιά νά 
μπορέσω νά κρατήσω όρθιο... άθικτο τό σπιτικό μου... 
άνέπαφο άπό τήν κακή γυναίκα!

Δέν άφησα τήν καταστροφή έγώ, νά μάς καταστρέ
φει... όχι... όχι... Μάλιστα... μάλιστα... μέ βοήθησαν 
βέβαια καί τά παιδιά μου... δέ λέω... άλλά έγώ... ήμουν 
αύτή πού πρωτοστατούσε... Μάλιστα, έγώ!
(Βάζει τό μαντιλάκι της στήν τσάντα).

Καί τώρα... τώρα... κι αύτός ό άσωτος άναγνωρίζει τό 
λάθος του... άλλά τί νά τό κάνω, κατέστρεψα έγώ τήν 
ύγεία μου... γιά νά τόν συγκρατήσω... άλλά καί πάλι 
όταν βλέπω τώρα τά παιδιά μου... νά ’ναι μιά χαρά 
τακτοποιημένα μέ τίς γυναίκες τους, τά σπιτικά τους, τή 
δουλειά τους, τά παιδιά τους... οικογενειάρχες πρώτης, 
όταν βλέπω τά έγγόνια μου... νά 'ρχονται καταπάνω 
μου... μ’ άνοιχτά τά χεράκια τους καί νά μοΰ λένε: 
«Γιαγιά, γιαγιά» λέω... ούδέν κακόν άμιγές καλού Θεέ 
μου... ούδέν κακόν άμιγές καλοΰ... καί χαλάλι λέω στούς 
κόπους μου... τά τρεξίματα... τίς στενοχώριες... καί τά 
καρδιοχτύπια... διότι έγώ όχι μόνο έσωσα τό σπίτι μου 
καί τόν άντρα μου άπό τήν καταστροφή... άλλά μ’ όλα 
αύτά έβαλα καί στόν ίσ ιο  δρόμο τά παιδιά μου... αύτότό 
τελευταίο... μοΰ δίνει κουράγιο καί συνεχίζω τήν πορεία 
μου μέσα στή ζωή...
(Συγκινεϊται πάλι).

Αύτή... αύτή ή πουτάνα!
Αύτή ή ξανθιά... ή λευκοντυμένη... Αύτή μέ κατέστρε

ψε...
(Ουρλιάζει, κλαίγοντας έξαλλη).

Βγάλε μωρή πουτάνα... τ’ άσπρα... βγάλε τ’ άσπρα... 
καί φόρα τά μαύρα μωρή κατάμαυρα... όπως είναι ή 
ψυχή σου... μωρή... πίσσα... κατράμι... είναι ή ψυχή 
σου... καταραμένη, έ καταραμένη!!!



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
'Επί σκηνής

Ευα
Κοταμανίδου
...αισθάνομαι δτι είμαι πάντα 
ριγμένη οικονομικά

Η Ενα Κοταμανίδου αέ μιά σκηνή τής νέας ταινίας τοϋ 
Χρ. Χριστοφή μέ τόν προσωρινό τίτλο «Ρόζα».

Ποιά είναι ή γνώμη σου γιά τό έπίπεδο τοϋ θεάτρου 
σήμερα;

Σέ γενικές γραμμές θά μποροΰσα νά πώ δτι τό 
έπίπεδο τοϋ θεάτρου σήμερα είναι ιδιαίτερα χαμηλό.
Υπάρχουν δμως αναμφίβολα μέσα σ’ αύτή τήν πλη

θώρα θεάματος καί ήθοποιών κάποιες μονάδες πού 
προσπαθούν, παρά τίς άντικειμενικές δυσκολίες, μέ 
μεράκι καί κάποτε μέ αύτοθυσία, πετυχαίνοντας καλά 
άποτελέσματα. Καί πραγματικά είναι άξιοπρόσεχτο 
καί, γιατί όχι, καί συγκινητικό, νά βλέπει κανείς δτι 
σέ μιά πρωτεύουσα, πού, δπως είναι ή 'Αθήνα, ύπάρ- 
χει ένας υπέρογκος αριθμός θεάτρων, βρίσκονται 
όρισμένοι άνθρωποι σάν τόν Κούν λ.χ. ή τόν Εύαγγε- 
λάτο, οί όποιοι άντιμετωπίζοντας φοβερές δυσκολίες 
προσφέρουν ποιοτικό θέατρο.

Οί δυσκολίες είναι στήν πλειονότητά τους οίκονο- 
μικές, γιατί ένας ιδιωτικός θίασος άπό τά πράγματα 
δέν είναι σέ θέση ν άνεβάσει ένα έργο πολυπρόσωπο, 
κλασικό ή μοντέρνο. Μόνο ένας έπιχορηγούμενος 
θίασος θά μπορούσε ίσως νά τολμήσει κάτι τέτοιο.

Στήν πληθώρα τών θεάτρων, πού τά περισσότερα 
γιά νά έπιβιώσουν άνεβάζουν άμφίβολης άξίας έργα, 
άς προστεθεί τώρα καί ή πληθώρα τών ήθοποιών. Μ1 
αύτό δέ θέλω νά πώ ότι ό μεγάλος άριθμός τών 
ήθοποιών πού βγαίνει κάθε χρόνο άπό τίς διάφορες 
σχολές είναι κακό. Τό κακό όφείλεται άλλου. Οί νέοι 
ήθοποιοί όσο ταλέντο κι άν διαθέτουν, καί πολλοί άπ' 
αύτούς διαθέτουν, δέν παύουν νά είναι ουσιαστικά 
άπαίδευτοι θεατρικά, έξαιτίας κυρίως τών πολλών 
σχολών, οί όποιες, άν έξαιρέσει κανείς έλάχιστες πού 
είναι αναγνωρισμένες καί καταξιωμένες στή συνείδη
ση τοϋ κόσμου, είναι εντελώς άνεπαρκεΐς νά προετοι
μάσουν σωστά έναν ήθοποιό καί νά τόν έφοδιάσουν μέ 
τα άπαραίτητα έφόδια. Ύ π’ αύτές τίς συνθήκες ένας 
νέος ήθοποιός είναι ύποχρεωμένος ν’ άνακαλύψει 
μονός του τό άντικείμενο τής δουλειάς του, χάνοντας 

,σι π° λύτιμο ΧΡόνο Υΐά κάτι πού κανονικά θά έπρεπε 
νά τό έχει κατακτήσει στά χρόνια τής φοίτησής του 
στήν δποια θεατρική σχολή. Έ τσ ι, βλέπουμε νέα 
παιδιά μέ πολλά προσόντα, πού όμως ποτέ δέν τούς 
δόθηκε ή δυνατότητα νά άξιοποιήσουν, νά σχηματί
ζουν θιάσους μέ άληθινή διάθεση νά δουλέψουν σοβα
ρά καί μακριά άπό τό φθοροποιό κατεστημένο, τά 
άποτελέσματα δμως είναι πάντοτε άπό κακά ώς μέτρια.

Δέν ύπάρχουν έργαστήρια δπου ένας ήθοποιός θά 
μπορούσε ν' άνακαλύψει τίς δυνατότητές του, τά δρια 
των δυνατοτήτων του καί τά μυστικά τής τέχνης του 
Δεν είναι τυχαίο πού οί ήθοποιοί τοΰ Κούν έχουν μιά 
κοινή γλώσσα καί μιά σύμπνοια μεταξύ τους, ώστε νά 
μπορούν νά δημιουργούν παραστάσεις όμοιογενεϊς 
Αυτό όφείλεται στό γεγονός ότι δλοι δουλεύουν μαζί 
έπι πολύ καιρό κι έτσι σιγά σιγά άποκτοΰν μιά κοινή 
όπτική πάνω στό είδος πού ύπηρετούν κι έχουν ιιιά 
κοινή κατεύθυνση.

Ποιοι είναι ο! παράγοντες πού καθορίζουν τό ρεπερτό
ριο των θεάτρων μας;

Τό έμπορικό θέατρο, αύτό πού άποκαλοΰμε τών

πρωταγωνιστών, καθορίζει τό ρεπερτόριό του άνάλογα 
μέ τίς άνάγκες τών πρωταγωνιστών, τής προβολής 
τους δηλαδή καί μέ βάση τίς άνάγκες τοΰ ταμείου. 
Ούσιαστικά δέν υπάρχει κανένας προγραμματισμός, 
κανένα ρεπερτόριο. “Ετσι βλέπουμε ότι άν ένα έργο 
πάει καλά, έχει άπήχηση στό κοινό καί κατ’ έπέκταση 
οικονομική επιτυχία, δέν τό κατεβάζουν, γιατί οί 
βλέψεις στό έμπορικό θέατρο δέν είναι καθόλου 
καλλιτεχνικές· άντίθετα τό συνεχίζουν καί τήν άλλη 
περίοδο, μέχρις ότου ό κόσμος κορεστεϊ. Έ να  θέατρο 
ομως πού έχει καλλιτεχνικές βλέψεις, έχει καταστρω
μένο ένα σχέδιο, ένα ρεπερτόριο μέ έργα έπιλεγμένα 
όχι σύμφωνα μέ τίς άνάγκες τών ήθοποιών, άλλά 
σύμφωνα μέ κάποια στοιχειώδη έστω αισθητικά κρι
τήρια. Στό θέατρο αύτό ένα έργο έπιλέγεται καί 
άνεβάζεται έπειδή ύπάρχει πίστη στή σκοπιμότητα 
τοΰ άνεβάσματός του καί κανείς δέν επιδιώκει νά 
έξυπηρετήσει προσωπικά συμφέροντα ή άπωθημένα 
μέσα άπ’ αύτό. 'Ο  Εύαγγελάτος λ.χ. τά τελευταία 
χρόνια επιχειρεί ένα είδος άνασκαφής στά παλιά 
θεατρικά έργα κι άνάμεσα σ’ αύτά επιλέγει όσα 
άνταποκρίνονται στίς έπιδιώξεις του καί τά παρουσιά
ζει.

Εσένα προσωπικά σέ εκφράζει τό σημερινό θέατρο καί 
ποιά νομίζεις δτι είναι ή αποστολή του;

Οί δικές μου δυνατότητες έπιλογής στό θεατρικό 
χώρο είναι άπό τά πράγματα περιορισμένες. Μπορώ 
νά έπιλέξω μόνο άνάμεσα στούς θιάσους πού μέ 
καλοΰν γιά συνεργασία καί στό έργο πού οί θίασοι 
αύτοί έχουν ήδη έπιλέξει. Κάπως έτσι έγινε καί μέ τό 
έργο πού παίζω τώρα στήν « ’Αποθήκη», "Ολο σπίτι 
κρεβάτι κι έκκλησία. Μέ φώναξε ή Γεωργούλη, μού 
έδωσε νά διαβάσω τό έργο, τό βρήκα νά μ’ ένδιαφέρει 
καί δέχτηκα. Τή Γεωργούλη τή γνώριζα άπ’ όταν 
άκόμη ήμουν στή σχολή καί πάντα τήν έκτιμοΰσα, 
ήξερα λοιπόν ότι τό έργο πού μοΰ πρότεινε δέν 
μποροΰσε παρά νά είναι ένδιαφέρον, δπως ένδιαφέρων 
ήταν καί ό χώρος πού τότε προσπαθοΰσε νά διαμορ
φώσει· ένας χώρος κενός, όπου αισθάνεσαι δτι παίζον
τας είσαι μόνη έσύ καί ό λόγος, δίχως κανένα σκηνικό 
ή άλλο έξωτερικό στήριγμα.

’Αναφορικά τώρα μέ τή γνώμη μου γιά τήν άποστο- 
λή τού θεάτρου, πιστεύω ότι τό θέατρο πρέπει νά είναι 
διασκέδαση· γιορτή. Δέν πρέπει νά κάνει μάθημα, 
άλλά νά είναι, ώστόσο, ενα μεγάλο σχολείο. Σχολείο! 
άλλά όχι δασκαλίστικο. Δέν ξέρω άν έτσι δπως 
λειτουργεί σήμερα έπιτελεί αύτόν τόν προορισμό του.
Ας μήν ξεχνάμε ότι τό θέατρο είναι καθρέφτης τοΰ 

κοινωνικού καί πολιτιστικού έπιπέδου μιάς κοινωνίας.
Κι άφοΰ ή κοινωνία μας βρίσκεται σέ χαμηλό έπίπεδο’ 
είναι φυσικό καί τό θέατρο, έκτός όρισμένων έξαιρέ- 
σεων, νά βρίσκεται σέ χαμηλό έπίπεδο. Σ’ αύτό είναι 
πολύ μεγάλη καί ή εύθύνη τής πολιτείας- δέν πρέπει 
νά τά περιμένουμε όλα άπό τήν ιδιωτική πρωτοβουλία. 
Υπάρχει τέλος πάντων μιά κυβέρνηση πού μπορεί

στά πλαίσια τής πολιτιστικής της πολιτικής νά δώσει 
κατευθυντήριες γραμμές. Παράλληλα όμως τό δλο 
πρόβλημα είναι καί γενικότερο πρόβλημα παιδείας, ή 
όποία άν δέν αναπτυχθεί δέν μπορεί νά γίνει τίποτα. 
Πρέπει λοιπόν ή πολιτεία νά εισαγάγει στά σχολεία 
τή θεατρική παιδεία, θεωρητικά καί πρακτικά. ’Ακό
μη, πρέπει νά βοηθήσει οικονομικά τούς θιάσους πού 
έχουν καθαρά καλλιτεχνικές έπιδιώξεις, προκειμένου 
αύτοί νά λειτουργήσουν άποκεντρωτικά. Ά ν  έξαιρέ- 
σουμε τήν Α θήνα καί τή Θεσσαλονίκη, όλη ή άλλη 
Ελλάδα βλέπει θέατρο άπό τήν τηλεόραση, άπό 
διάφορους περιοδεύοντες καί τώρα τελευταία καί άπό 
ορισμένους ήμικρατικούς θιάσους. Βασική προϋπόθε
ση γιά τή σωστή άνάπτυξη τοϋ θεάτρου σ' όλόκληρη 
τή χώρα είναι ή άποκέντρωση. Νά χτιστούν θέατρα 
στήν έπαρχία, νά δημιουργηθούν τοπικοί πολιτιστικοί 
σύλλογοι, καθώς καί τοπικοί θίασοι. Σ' αύτούς τούς 
τοπικούς συλλόγους θά πρέπει νά δίνονται τά χρήμα
τα, πού θά τά χρησιμοποιούν μέ βάση τίς δικές τους 
πραγματικές άνάγκες, γιατί άλλιώς ύπάρχει μεγάλος 
κίνδυνος νά δημιουργηθοΰν δύσκαμπτα κρατικά θέα
τρα, μέ συνεχείς κρατικούς παρεμβατισμούς. "Ολα 
αύτά τό ξέρω πώς είναι πολύ δύσκολο νά γίνουν άπό 
τή μιά μέρα στήν άλλη, δέ νομίζω δμως ότι είναι κάτι 
τό άνέφικτο.

Μέ τόν κινηματογράφο ποιά είναι ή σχέση σου;
Οί δυνατότητες έπιλογής πού ύπάρχουν στό θέατρο, 

μπορώ νά πώ ότι ισχύουν καί γιά τόν κινηματογράφο. 
Οί άπαιτήσεις έπίσης είναι οί ίδιες, ό τρόπος έκφρα- 
σης μόνο θά έλεγα δτι διαφέρει. Ή  κινηματογραφική 
μου πείρα μέ έχει διδάξει δτι στόν κινηματογράφο 
άπαιτεϊται νά είσαι λιτότερος έξωτερικά άπ' δ,τι στό 
θέατρο, άλλά περισσότερο φορτισμένος έσωτερικά, 
συναισθηματικά. Στό θέατρο πρέπει νά έκφραστεϊς πιό 
έντονα, γιά νά καλύψεις έτσι τήν άπόσταση πού σέ 
χωρίζει άπό τό θεατή. Μιά άλλη διαφορά πού νομίζω 
ότι ύπάρχει άνάμεσα στό θέατρο καί τόν κινηματογρά
φο, έτσι δπως έγώ τήν αισθάνομαι, είναι δτι στόν 
κινηματογράφο δ,τι κάνεις τό κάνεις μία φορά κι έτσι 
καταγράφεται, γιαυτό καί προσπαθείς δ,τι κάνεις νά 
είναι τέλειο· ή άγωνία λοιπόν καί ή ένταση είναι πολύ 
μεγάλη. Αύτό βέβαια δέ σημαίνει δτι τό θέατρο δέν 
απαιτεί ένταση καί δέν έχει άγωνία· σημαίνει άπλώς 
δτι έδώ έχεις τή δυνατότητα νά βελτιώσεις άρκετά 
πράγματα άπό τή μιά παράσταση στήν άλλη. Ειδικό
τερα τώρα γιά τόν καλλιτεχνικό κινηματογράφο, θά 
πρέπει νά πώ δτι οί καλλιτεχνικοί παράγοντες, 
ήθοποιοί κ.ά., πλήν τών τεχνικών, πληρώνονται έλά- 
χιστα. Ο,τι κάνουν τό κάνουν μέ θυσίες καί στερή
σεις,^ παρακινημένοι άπό μεράκι καί δίψα γιά ποιότη
τα. Εγώ π.χ. αισθάνομαι δτι είμαι πάντα ριγμένη 
οικονομικά, κι αύτό είναι κακό, άφήνει μιά πίκρα καί 
μιά άπογοήτευση. Νά θυσιαστεί κανείς προκειμένου 
νά γυριστοΰν κάποιες καλές ταινίες, άλλά αύτό είναι 
κατι πού δέν μπορεί νά γίνεται έπ’ άπειρο

Κ .Γ .

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΚΥΤΤΑΡΟ;

Ά π ό  τίς 11 Ιανουάριου 1982 άρχίζει μιά 
σειρά μαθημάτων γύρω άπό τό νεοελληνικό 
θέατρο καί τήν ιστορία του. Τά μαθήματα 
αυτά, πού διοργανώνει ό νέος Θεατρικός 
Οργανισμός «Κύτταρο», θά διαρκέσουν ώς 

τίς 5 Απριλίου καί θά δίνονται στήν αίθουσα 
« Εντοπία» τής Σχολής Δοξιάδη. Οί ώρες 
«διδασκαλίας» είναι 7.30-9.30 καί τά «δίδα
κτρα» έχουν οριστεί, γιά όλο τόν κύκλο τών 
μαθημάτων, σέ 1000 δρχ., καί γιά τούς μαθη- 
τες-φοιτητές σέ 500 δρχ. Τό άναλυτικό πρό
γραμμα έχει ώς έξής:

ΠΡΩΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

11/1 Δημ. Σ π ά θ η ς: Ή  πρ ο ετο ιμ α σ ία  καί οί 
π α ρ α σ τά σ ε ις  πρ ίν  τό  '21.
Βασ. Βασιλειάδης: Η σ κη νογραφ ία  καί ή 
ενδυματολογ ία .

18/1 Δημ. Σ π ά θ η ς: Τά π ρ ώ τ α  έρ γ α  καί οί 
π ρ ώ τ ε ς  π α ρ α σ τ ά σ ε ις  ο τό  α νεξά ρ τη το  
ελληνικό κράτος.
Βασ. Βασιλειάδης: Η σ κη νογραφ ία  καί ή 
ενδυματολογία .

25/1 Παν. Μ ουλλάς: Θ έα τρο  καί ποιητικοί δ ια 
γωνισμοί σ τήν  Α θήνα το ύ  19ου αιώ να

1/2 Θοδ. Χ α τζηπα ντα ζή ς; Ή  π ρ ώ τη  άκμή 
(1862-1897). Η 1
Βασ. Βασιλειάδης: ' Η σ κη νογρα φ ία  καί ή 
ενδυματολογία .

8 /2  Θόδ. Χ α τζηπα ντα ζή ς: Τό μουσικό θ έ α τρ ο  
α π ο  το  19ο σ τόν  20ό αιώνα.
Κ ώ στας Γεωργουσόπουλος: Ή  άναβίω- 
ση τοϋ αρχαίου δράματος -  Οί άπόπει- 
ρες καί ή ιστορία τους.

15/2 Ν ικηφόρος Π α πα νδρέου : Τά π ρ ώ τα  β ή 
ματα  το ϋ  κοινωνικού δράμ ατος (1895- 
1910). ^

22/2 Τάσος Α ιγνάδης: Α πό τό  κλείσιμο το ύ  
Βασιλικού Θ εά τρ ο υ  ώ ς  τό  άνο ιγμ α  το ύ  

Εθνικού.
Κ ώ στας Γ εω ργουσόπουλος: Η ά ν α -  
βίωση το ύ  ά ρ χα ίο υ  δρ ά μ α το ς -  Οί 
α π ό π ε ιρ ε ς  καί ή ιστορία τους.

2 /3  Τάσος Αιγνάδης: Α πό τό  κλείσιμο το ύ  
Βασιλικού Θ εά τρ ο υ  ώ ς  τό  άνο ιγμα  το ύ  
’ Εθνικού.
Κώστας Γεωργουσόπουλος: Ή  άναβίω- 
ση τού άρχαίου δράματος — Οί άπόπει- 
ρες καί ή ιστορία τους.

8/3  Μ άριος Π λω ρίτης:' Η τε λ ε υ τα ία  μ ε σ ο π ο -  
λεμική δεκαετία .
Γιώργος Α εω τσάκος: Σκηνική μουσική γιά 
τό  α ρ χ α ίο  δράμα καί τό  ν εώ τε ρ ο  θέα τρ ο . 

15/3 Ελένη Φ εσσά: Ε ισαγωγή στήν ιστορία 
το ύ  νεοελληνικού θεα τρ ικού  χώ ρου . 
Γιώργος Α εω τσάκος: Σκηνική π α ρ ο υ σ ία  
γιά  τό  ά ρ χ α ίο  δράμα  καί τό  ν εώ τερ ο  
θέα τρο .

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

22/3 Εφη Β α φ ειά δ ο υ -Τ α υ ρ ίδ ο υ : 1940-1980: 
Π ρόσ ω πα  καί κείμενα.

29/3 Μ άνια Κοιλάκου: Ιδεολογικές καί α ισ θ η 
τικές τά σ ε ις  το ύ  μ εσ οπολεμ ικού  ελληνι
κού θ ε ά τρ ο υ  (’ Εθνική τα υ τό τη τα  -  δυ τ ι
κές έπ ιδράσεις).

Ελένη Β αροπούλου: Αισθητικά π ρ ο β λ ή 
ματα  το ϋ  σ ύ γχρ ο νο υ  ελληνικού θ εά τρ ο υ . 

5 /4  Στόιθης Δ ρομάζος: Μ ετά  τή ν  ήττα .
Ελένη Β αροπούλου: Αισθητικά π ρ ο β λ ή 

ματα  το ύ  σ ύ γχρ ο ν ο υ  έλληνικού θεά τρ ο υ .
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Ή  «γλώσσα τής εικόνας» καί κυρίως τής 
«κινούμενης εικόνας» (τοΰ κινηματογρά
φου) δημιούργησε τήν καθόλου άβάσιμη 
έλπίδα στούς μελετητές μέ ποιητική διά
θεση πώς, έπιτέλους, βρέθηκε ένας σαφής 
καί καθαρός τρόπος συνεννόησης άνάμε
σα στούς άνθρώπους, πού άπό τή μυθική- 
βιβλική έποχή τής κατασκευής τοΰ κο
λοσσιαίου πύργου στήν πόλη Σενναάρ, 
γνωστότερου σάν «πύργου τής βαβέλ» 
(βαβέλ στά έβραϊκά σημαίνει άσυνεννοη- 
σία) μπερδεύτηκαν τόσο πολύ μέσα στά 
ίδια τους τά λόγια ώστε νά μοιάζουν 
δέσμιοι ένός λόγου πού δέν τούς ένωσε 
όπως ήλπιζαν, άλλά τούς άποκόλλησε 
άπό τά πράγματα. 'Ήδη στίς άρχές τής 
δεκαετίας τοΰ '20, ό Πιέρ Περώ, ενας 
παραγνωρισμένος θεωρητικός τοΰ κινη
ματογράφου μεγάλης άξίας, πανηγύριζε 
γιά τήν έπαναφορά τής γλώσσας, μέ τόν 
κινηματογράφο στήν άφετηρία της, πού 
είναι τό σαφές καί καθαρό ιδεόγραμμα, 
στό όποιο οί παρανοήσεις άποκλείονται.

Κανείς δέν έξέφρασε καλύτερα τή χρε
οκοπία τής γλώσσας άπό τόν Ρολάν 
Μπάρτ, πού στό Ό  βαθμός μηδέν τής 
γραφής (έλληνική μετάφραση Κώστα Πα
παγεωργίου, ’Εκδόσεις ’70) προτείνει 
τρόπον τινά, τό «άδειασμα» τών λέξεων 
άπό τά παλιά καί φθαρμένα νοήματά τους 
(τήν άποκάθαρση τοΰ σημαίνοντος άπό 
τό στρεβλωμένο σημαινόμενο) ώστε νά 
«άποτοξινωθεΐ» ό λόγος καί νά λειτουρ
γήσει καί πάλι άποκαλυπτικά καί όχι 
δπως τώρα άποκρυπτικά. (Σέ μερικές, του
λάχιστον, λέξεις, δπως «έλευθερία», «δη
μοκρατία», «σοσιαλισμός», πρέπει νά 
ξαναδοθεΐ τό ταχύτερο τό παλιό χαμένο 
τους νόημα, ώστε νά έννοοΰμε, χρησιμο
ποιώντας τες, αύτό πού πράγματι ορίζουν 
οί ίδιες οί λέξεις κι δχ ι αύτό πού μας 
βολεύει).

Ό  Μάρτιν Χάιντεγκερ, στήν ιδιαίτερα 
χρήσιμη γιά τό μελετητή τής γλώσσας 
Εισαγωγή στή μεταφυσική (έλληνική μετά
φραση Χρήστου Μαλεβίτση, έκδοση Δω
δώνη), λέει: « Ή  γλώσσα έν γένει είναι 
φθαρμένη καί άναλωμένη -ένα άπαραίτη- 
το άλλά άκυβέρνητο μέσο συνεννόησης, 
αυθαίρετα χρησιμοποιούμενο κατά τρό
πον άδιάφορο, σάν ενα δημόσιο μέσο 
έπικοινωνίας δπως είναι τό λεωφορείο 
στό όποιο ό καθένας μπαίνει καί βγαίνει. 
Έ τσ ι ό καθένας μιλάει καί γράφει τή 
γλώσσα άνεμπόδιστα καί πάνω άπό δλα 
Ακίνδυνα». Τό πολύ σημαντικό στήν πα
ραπάνω διατύπωση είναι ή τελευταία 
λέξη, πού τήν ύπογραμμίζει ό ίδιος ό 
συγγραφέας: Ή  βιωματική χρήση τής 
γλώσσας δημιουργεί πράγματι κινδύνους. 
Διότι άποκαλύπτει. "Οταν ό λόγος «κατα
στρέφει τή γνήσια έπαφή μας μέ τά 
πράγματα» (Χάιντεγκερ) έκπίπτει σέ ρη
τορεία καί βερμπαλισμό, άποκρύπτει άντί 
νά άποκαλύπτει, δηλαδή άντιστρέφει τή 
λειτουργία του.

Πώς συνέβη αύτή ή ταχυδακτυλουργία 
τοΰ άδειάσματος τών λέξεων άπό τό 
νόημά τους καί τοΰ υποβιβασμού τους σέ 
απλούς ήχους; Μέ τή φανατική προσήλω
ση στό λεξικό. Αύτό μοιάζει άντιφατικό 
(τό λεξικό δίνει σαφείς έρμηνείες) άλλά 
δέν είναι καθόλου. Διότι ό λόγος δέν είναι 
μιά παράθεση λέξεων, ένα είδος «πάζλ», 
άλλά ενας όλοζώντανος μηχανισμός πού 
κινείται χάρη στήν άρρηκτη σύνδεσή του 
μέ τόν άνθρώπινο ψυχισμό καί τήν άν- 
θρώπινη νόηση. Ά λλω στε, «δ,τι καλού
με νόηση ύπάρχει καί διυπάρχει μέσω τής 
γλώσσας... Σκέψη καί γλώσσα χωριστά ή 
μιά άπό τήν άλλη δέν ύπάρχουν». (Γ. 
Μπαμπινιώτης, θεωρητική γλωσσολογία).

Ώ σ τόσ ο , σ’ αύτή τήν άποκοπή τής 
γλώσσας άπό τή σκέψη βρίσκεται ή αιτία 
δλου τοΰ κακοΰ: Ή  γλώσσα αύτονομήθη- 
κε τρόπον τινά άπό τή σκέψη, καί λει
τουργεί, πιά, τρελά. "Οταν μιλοΰμε ή 
γράφουμε παίρνουμε λέξεις «προκάτ» 
άπό τό λεξικό καί τίς συναρμολογοΰμε 
βάσει οδηγιών πού μάς δίνει ό κατασκευ
αστής. Ή  γλώσσα έγινε ενα πρέτ-α-πορτέ 
πού τό πουλάν στά σουπερμάρκετ τής 
παιδείας, καί δέν είναι πιά κάτι πού 
«φκιάχνεται» βαθιά μέσα μας. Είναι ήχοι 
πού βγαίνουν σάν μπουρμπουλήθρες άπό 
τά χείλη μας χωρίς καμιά σύνδεση μέ τό 
«ήχεΐο» τοΰ ψυχισμοΰ μας. Ό  λόγος 
έγινε «σχήμα λόγου» καί, ώς γνωστόν, ή 
άπάτη πατάει γερά πάνω στά σχήματα 
λόγου. (Στή γλωσσολογία, αύτό λέγεται 
ρητορεία). Ά νάγκη πάσα, λοιπόν, νά 
κατανοήσουμε τή γνωστική άξία καί 
σημασία τής «ποιητικής γλώσσας» πού, 
βέβαια δέ σημαίνει «γλώσσα τών ποιη
τών» (αύτοί κι άν είναι κενολόγοι) άλλά 
γλώσσα φορτισμένη μέ τήν ειλικρίνεια 
πού συνεπάγεται ό αυθορμητισμός στήν 
έκφραση, πού σέ τελική άνάλυση δέν 
είναι παρά σύνδεση τής γλώσσας μέ τή

ζωντανή μας ύπαρξη, μέ τά κύτταρά μας, 
θά λέγαμε.

Οί έκφραστικές δυνατότητες τής γλώσ
σας τών ήχων (τής γλώσσας μέ τήν 
τρέχουσα έννοια) είναι άναγκαστικά πε
ριορισμένες. Παρά τίς θεωρητικά άπειρες 
δυνατότητες συνδυασμοΰ τών ήχων σέ 
λέξεις, ό άνθρωπος δέν μπορεί νά συγκρο
τήσει καί νά χρησιμοποιήσει πολλούς 
τέτοιους συνδυασμούς. Γιά παράδειγμα, 
στό άγγλικό λεξικό τής ’Οξφόρδης κατα- 
χωροΰνται 500.000 λέξεις. "Ομως ό Τζαί- 
ημς Τζόυς, ό συγγραφέας μέ τόν μεγαλύ
τερο λεξικό πλοΰτο, χρησιμοποιεί μόνο
29.000 λέξεις.

Τό πενήντα τοΐς έκατό τής τρέχουσας 
καθημερινής ομιλίας, σέ δλες τίς γλώσ
σες, άποτελεΐται άπό τό συνδυασμό μόλις 
60 λέξεων. Στά άλλα σαράντα τοΐς έκατό 
χρησιμοποιοΰμε άλλες 800 λέξεις καί στά 
έπόμενα έννιά τοΐς έκατό χρησιμοποιοΰ- 
με 1.100 λέξεις. Δηλαδή στόν προφορικό 
λόγο χρησιμοποιοΰμε συνολικά λιγότε- 
ρες άπό 2000 λέξεις, άριθμός έπαρκέστα- 
τος ώστόσο γιά τήν έκμάθηση μιάς 
γλώσσας χωρίς φιλολογικές άπαιτήσεις. 
Ά ν  έχουμε τέτοιες άπαιτήσεις, 20.000 
λέξεις φτάνουν καί περισσεύουν. Οί ύπό- 
λοιπες 480.000 λέξεις (αν πάρουμε τό
500.000 σάν δριο γιά κάθε γλώσσα) 
κοιμούνται τόν αιώνιο ύπνο μέσα στόν 
τάφο τής γλώσσας πού λέγεται λεξικό.

Εντούτοις, ό άνθρωπος σοφίστηκε 
τρόπους γιά νά χρησιμοποιεί αύτά τά 
λιγοστά άρχικά «δομικά ύλικά» εξαιρετι
κά έπιδέξια. Πρόκειται, κυρίως, γιά τό 
λεγόμενο «κλιτικό σύστημα», πού πολλα
πλασιάζει τό άρχικό νόημα μιάς καί μόνο 
λέξης. Μέ τήν κλίση τοΰ ονόματος «άν
θρωπος», π.χ. δημιουργοΰμε πολλά «ύπο- 
νοήματα» (τοΰ άνθρώπου, τόν άνθρωπο, 
οί άνθρωποι, τών άνθρώπων κλπ).

' Ωστόσο, ύπάρχουν καί σήμερα γλώσ
σες πού δέν άνακάλυψαν άκόμα αύτό τό 
μεγαλοφυές σύστημα πολλαπλασιασμού 
τών νοημάτων. Σ’ αύτές τίς γλώσσες πού 
δέ γνωρίζουν τήν κλίση τών όνομάτων 
καί τών ρημάτων, καί πού λέγονται 
«άπομονωτικές» (τυπική περίπτωση ή 
κινέζικη), άλλη λέξη χρησιμοποιείται 
γιά τόν ενικό άριθμό καί άλλη γιά τόν 
πληθυντικό, άλλη γιά τήν ονομαστική κι 
άλλη γιά τή γενική, άλλη γιά τόν ενεστώ
τα τοΰ ρήματος κι άλλη γιά τόν παρατατι
κό κ.ο.κ. Ά π ό  δώ καί ό ώκεανός τών 
λέξεων πού πρέπει νά μαθαίνει ό Κινέζος 
γιά νά μπορεί νά συνεννοείται.

"Ομως, αύτές οί γλώσσες, παρόλο πού 
μοιάζουν πρωτόγονες, έχουν μιά άπέραν- 
τη γοητεία καί έξυπνάδα. Διότι σ’ αύτές 
τά νοήματα μιάς φράσης δέν άλλάζουν 
μόνο μέ τήν άλλαγή τών λέξεων άλλά καί 
μέ τήν άλλαγή τής θέσης τής ίδιας λέξης 
μέσα στήν ’ίδια φράση. Ά λ λ ο  πράγμα 
σημαίνει ή δική μας λέξη «άνθρωπος», 
γιά παράδειγμα, δταν βρίσκεται στήν 
άρχή μιάς φράσης, άλλο δταν βρίσκεται 
στή μέση κι άλλο δταν βρίσκεται στό 
τέλος. Μέ τή μεταφορά τής λέξης μεταφέ- 
ρεται κι ένα καινούργιο νόημα πού δημι- 
ουργεΐται «καθ’ όδόν». Πρόκειται γιά 
γλώσσες δύσκολες μέν άλλά στό έπακρο 
δυναμικές καί έκφραστικές, πού λύνουν 
μέ τόν πιό άποφασιστικό τρόπο τό πρό
βλημα τής «στενότητας τοΰ λόγου», πού 
καταταλαιπωρεΐ τούς ποιητές τών κλιτι- 
κών γλωσσών.

Μέ τίς άπομονωτικές γλώσσες περάσα
με ήδη στήν περιοχή τοΰ... κινηματογρά
φου! (Ά λλω στε ό Ά ιζενστάιν κινέζικα 
μελέτησε γιά νά καταλήξει στίς πολύ 
γνωστές άπόψεις του γιά τό «διανοητικό 
μοντάζ»).

Στή γλώσσα τοΰ κινηματογράφου δέ 
μάς ένδιαφέρει μόνο τό τί λέει ό ήθοποιός 
άλλά καί τό πώς καί κυρίως τό ποΰ τό λέει: 
Ελαφρώς άλλο πράγμα έννοεΐ δταν λέει 
«άγάπη μου» σέ γκρό πλάν καί άλλο δταν 
λέει τήν ίδια φρασούλα σέ μέσο πλάνο, σέ

πλάν άμερικαίν, σέ γενικό πλάνο κ.ο.κ. 
Ελαφρώς άλλο πράγμα έννοεΐ δταν λέει 
«σ’ άγαπώ» σέ στατικό πλάνο κι άλλο 
δταν τό λέει στή διάρκεια ένός τράβελιν- 
γκ. Ελαφρώς άλλο πράγμα έννοεΐ δταν ή 
κάμερα τόν βλέπει νορμάλ (τοποθετημέ
νη στό ϋψος τών ματιών του) κι άλλο δταν 
τόν βλέπει άπό πάνω (πλονζέ) ή άπό κάτω 
(κόντρ πλονζέ). Καί πάει λέγοντας.

Μεταφορικά άλλά καί κυριολεκτικά ό 
κινηματογράφος είναι... κινέζικα. Καί γιά 
νά μάθεις κινέζικα χρειάζεται μυαλό καί 
κυρίως αύτενέργεια καί πρωτοβουλία γιά 
νά μπορείς νά βγάζεις... περίπατο, μέσα 
στή φράση, τό νόημα Α καί νάτό κάνεις Β 
καθ’ όδόν πρός τό τέλος. Στόν κινηματο
γράφο, έπαναλαμβάνουμε, έχει μεγαλύτε
ρη σημασία, τό «πώς» λέει κάτι ό ήθοποι
ός άπό τό «τί» λέει. Ά ν  στό σινεμά 
κολλήσουμε στό τί λέει ό ήθοποιός 
χάσαμε τό νόημα. Καί τότε άρχίζουν οί 
άτέλειωτες παρεξηγήσεις άνάμεσα σέ 
γνωρίζοντες καί άγνοοΰντες τή μεγαλειώ
δη ποιητική γλώσσα τοΰ κινηματογρά
φου.

Ε κτός άπό τίς κλιτικές καί τίς 
άπομονωτικές, έχουμε καί μιά τρίτη κα
τηγορία γλωσσών, πού κι αύτές μάς 
ένδιαφέρουν τά μέγιστα στόν κινηματο
γράφο. Πρόκειται γιά τίς συγκολλητικές 
γλώσσες. (Είναι οί μογγολικής καταγω
γής ουγγρική, τουρκική, καί φινλανδική 
γλώσσα). Σ’ αύτές ή νοηματική ποικιλία 
δημιουργεΐται μέ έναν τρόπο καθαρά 
κινηματογραφικό. (Τό άνάποδο είναι σω
στότερο: ό κινηματογράφος μιμείται τίς 
συγκολλητικές γλώσσες, δπως άλλωστε 
μιμείται καί τίς άπομονωτικές). Σέ μιά 
λέξη συγκολλιέται μιά άλλη, κούφια 
λεξούλα (πού δέ σημαίνει τίποτα), άλλοτε 
στό τέλος (σάν τή γνωστή μας κατάληξη) 
κι άλλοτε στήν άρχή (σάν τή δική μας 
πρόθεση, δταν άποτελεΐ πρώτο συνθετι
κό). Θά μπορούσαμε νά μιλήσουμε γιά 
κατάληξη στήν κυριολεξία, άν αύτή ή 
κατάληξη δέν είχε τή θαυμαστή εύχέρεια 
νά «περπατάει» γύρω άπ’ τή λέξη. Αύθαί- 
ρετο παράδειγμα: Ά ν  μιά κούφια συλλα
βή μπει στό τέλος μιάς λέξης σημαίνει 
θηλυκό κι άν ή ίδια άκριβώς συλλαβή 
μπει στήν άρχή τής ίδιας λέξης σημαίνει 
άρσενικό. Δηλαδή, έχουμε έδώ μιά πα
ραλλαγή τής κινέζικης γλωσσικής νοο
τροπίας, στήν όποία πολλά χρωστάει ό 
κινηματογράφος.

Στίς συγκολλητικές γλώσσες γίνεται 
ένα ολοκάθαρο καί όλοφάνερο κινηματο
γραφικό μοντάζ. Στό σινεμά, ή άλληλου- 
χία τών πλάνων είναι άπολύτως καθορι
στική γιά τήν άποδέσμευση νοήματος. 
Ά ν  άλλάξουμε τή σειρά τών πλάνων, 
άλλάζει καί τό νόημά τους. Τά πλάνα δέ 
βρίσκονται τυχαία στή θέση πού βρί
σκονται. "Ενα γκρό πλάν στή μέση δύο 
κοντινών πλάνων σημαίνει άλλο πράγμα 
άπό δ,τι άν βρίσκονταν στήν άρχή τής 
τριάδας. Πάντως, δπως άκριβώς καί στίς 
συγκολλητικές γλώσσες, έχουμε τήν εύ- 
χέρεια νά κολλήσουμε μέ τόν Α τρόπο τά 
πλάνα-φορεΐς νοημάτων (αύτό άκριβώς 
σημαίνει μοντάζ), ή νά τά ξεκολλή
σουμε καί νά τά κολλήσουμε άλλιώς, 
άλλά σέ κάθε μετάθεση θά κάνουμε 
άναγκαστικά καί μιά έπέμβαση πάνω στό 
νόημα.

Πρακτικό συμπέρασμα: Γιά νά μάθου
με καλά τή γλώσσα τοϋ κινηματογράφου 
πρέπει νά μάθουμε προηγουμένως... κινέ
ζικα καί ούγγρικά! Κι έπειδή αύτό είναι 
μάλλον δύσκολο καί, έν πάση περιπτώ- 
σει, καθόλου βολικό, άς κατανοήσουμε 
τουλάχιστον τή λογική αύτών τών γλωσ
σών κι άς παραδεχτοΰμε πώς ύπάρχουν κι 
άλλοι λαοί, έξίσου έξυπνοι μέ μάς κι 
άλλοι πολιτισμοί έξίσου σημαντικοί μέ 
τό δικό μας, κι άλλες γλώσσες έξίσου ή 
καί περισσότερο έκφραστικές μέ τίς ίνδο- 
ευρωπαίκές ή τίς σημιτικές (έβραϊκή, 
άραβική) πού είναι γλώσσες κλιτικές, 
δηλαδή πολύ έξυπνες άλλά δχι καί τόσο 
εΰκαμπτες: Τίς μπλοκάρει ή μεγάλη έξυ
πνάδα τους. Οί ποιητικές γλώσσες άπαι- 
τοΰν «κεραίες» πολύ εύαίσθητες. Ή  έξυ
πνάδα μέ τήν τρέχουσα έννοια, τήν 
ύποβιβασμένη, δέν έπαρκεί. Καί, γιά νά 
ξαναθυμηθοΰμε τόν Χάιντεγκερ: Ό  ύπο- 
βιβασμός τοΰ πνεύματος σέ έξυπνάδα καί 
τοΰ ήθους σέ ηθική, όδηγοΰν τόν πολιτι
σμό στήν αύτοκαταστροφή του.

Γιά τόν παλω 
όμοούσιο κύκλο τής ζωής

Β Α Σ ΙΛ Η Σ  Κ Α Ρ Α Β ΙΤ Η Σ

Ά π λ ο υ σ τεύ ω , λοιπόν.
Μ ές σ τήν  κ ο ύ ρ α σ η  π ερ ιμ έν ε ι ό ύπ νο ς . 
Μ ές σ τό ν  ύ π ν ο  π ερ ιμ έν ε ι τό  όνειρο.
Μ ές στό  ό νειρο  π ερ ιμ έν ε ι τό  ξύπνημα .
Κι όλα α υ τά  σ η μ α ίνο υν
Κ ά π ο ιο ν  π ο ύ  ε ίνα ι π ά ν τα  κ ο υ ρ α σ μ ένο ς
Κ ά π ο ιο ν  π ο ύ  δέλει ά φ όρ ητα  νά  κ ο ιμ η θ εί
Κ ά π ο ιο ν  π ο ύ  π ά λ ι δά  ο ν ε ιρ ευ τε ί
Κ α ί γρ ή γο ρ α  δά  ξυπνή σει.
Δ έν  ε ίν α ι γνω στό ώς τά  τώρα  
Π ότε έμ φ α ν ίσ τη κ ε  ή κ ούρα ση  
Π οιός ά ν α κ ά λυψ ε τό ν  ϋπ νο  
Π ώς κ α τα φ ύ γα ν ε  στό  όνειρο .
Κ α νε ίς  δ έν  ά ναρω τιέτα ι γι' α ύτά  
Τήν ώ ρα π ο ύ  ξ υ π νά ε ι πά λ ι κ ο υ ρ α σ μ ένο ς  
Λ ίγο  π ρ ίν  ξα να π έσ ε ι α υ τό μ α τα  σ τόν ύ π ν ο  
Λ ίγο  π ρ ίν  ά φ εδ ε ί ά φ ύ λ α κ το ς  ατό όνειρο .

Ξ εχνώ ντας πώ ς σέ λ ίγο  δά  ξυπνή σει.

Τό κενό μπορεί 
νά γίνει κάποτε οικείο

Τό σπίτι, ό κ ήπος, ή πόλη:
Π ολύ στριμώ χτηκα  σ ’ όλους α ύ το ύς  
Τ ούς άπλόχω ρους τό π ο υ ς  τοϋ  κόσμ ου  
Μ έχρι νά  μάδω  νά  χωράω ολόκληρος  
Σ τό  μ ικ ρ ό  σ ύ μ π α ν  τή ς  σκλη ρ ή ς  κ α ρ έκ λ α ς  μου. 
Κ ά δομα ι τώ ρα ά κ ίνη το ς  κι άκούω  π ρ ο σ εχτικ ά  
Μ ιά σιω πή π ο ύ  έρ χετα ι άπό  μα κρ ιά .
Κι όλο θ υμ ά μ α ι σ τα δ ερ ά  πώ ς έζησα  π ά ν το τε  
Δ ια κ ρ ιτ ικ ά  ν εκ ρ ό ς  κ α ί α εικ ίνη το ς  
Σ τό  φώ ς μ ιά ς  σύντο μ η ς  η μ έρ α ς  π ο ύ  βασίλεψ ε  
Σ ά ν  τή ν  α ν τα ύ γε ια  τή ς  ιδ έα ς  μ ιά ς  ά νά σ τα σ η ς  
Π ού δ έν  μ έ  ζέσ τα νε  ά ρ κ ετά  γ ιά  νά  τή ν  νοσταλγήσω .

Τό μοντάζ σάν γλωσσική έννοια

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΑΙΔΗΣ



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
Μουσική

Μπέλα Μπάρτοκ
Ή  διαύγεια τών λέξεων

Φ ΙΛ Ι Π Ο Τ ΕΞ ΙΕ

Ό  Μπέλα Μπάρτοκ πέθανε έξόριστος στή Νέα Ύόρκη μέσα 
στή μεγαλύτερη ένδεια, στό τέλος τοΰ δεύτερου παγκόσμιου 
πόλεμου, μόλις έχοντας προλάβει νά γνωρίσει τή δόξα. Όλη 
του τή ζωή αγωνίστηκε γιά νά έλευθερώσει τή μουσική τής 
χώρας του άπό τή γερμανική κηδεμονία, γιά νά άνακαλύψει σ ’ 
αύτήν άληθινές καί βαθιές ρίζες μέσα άπό τήν ξεχασμένη έδώ 
καί πολλά χρόνια λαϊκή παράδοση, γιά νά έπιβάλει σέ μιά 
καθυστερημένη μουσική κοινωνία τή γλώσσα τής έποχής μας, 
γιά νά δώσει στήν ουγγρική τέχνη άκουστική καί διεθνές 
έπίπεδο καί γιά νά άντιταχθεϊμ δλα τά μέσα πού διαθέτει ένας 
δημιουργός στό ναζιστικό τυφώνα πού έβλεπε νά κυριεύει τήν 
Εύρώπη.

Τό 1881, τή χρονιά πού γεννήθηκε ό Μπάρτοκ, ό Μπράμς 
τελείωνε τό Δεύτερο Κονσέρτο γιά πιάνο, ό Λίστ συνέθετε τά 
«Γκρίζα σύννεφα», ό Βάγκνερ δούλευε τό «Πάρσιφαλ», ό 
Βερλαίν έγραφε τή «Sagesse», ό Ρενουάρ ζωγράφιζε «Τό γεϋμα 
τών κωπηλατών», ό Μουσόργκσκι καί ό Ντοστογιέφσκι 
πέθαιναν, ό Ζβέιγκ καί ό Πικάσο γεννιόντουσαν. Ό  Μπέλα 
Μπάρτοκ λοιπόν σχημάτισε τήν προσωπικότητά του μέσα στίς 
μεγάλες άναταραχές τοϋ τέλους τοΰ περασμένου αιώνα. Άλλά 
τό άξιοθαύμαστο είναι πώς ήξερε ν’ αντιστέκεται σ ' δλες τίς 
λέξεις τής τάξης καί νά μή σκέφτεται ή νά μή δρά παρά μόνο σάν 
Ούγγρος, δπως τό δείχνει αύτή ή μοναδική αύτοβιογραφία πού 
έγραψε τό 1921, δταν ήταν περίπου σαράντα χρονών.

Γεννήθηκα στίς 25 Μαρτίου τοΰ 1881 στό Nagyszentmi- 
klos (μιά περιφέρεια τής κομητείας τοΰ Τοροντάλ στήν 
Ουγγαρία, -τώρα άνήκει στή Ρουμανία), καί διδάχτηκα τά 
πρώτα μαθήματα πιάνου άπό τή μητέρα μου σέ ήλικία έξι 
χρονών. Ο πατέρας μου, άν καί διευθυντής μιας άγροτικής 
σχολής, δέν αδιαφορούσε καθόλου γιά τή μουσική: έπαιζε 
πιάνο, είχε όργανώσει μιά έρασιτεχνική όρχήστρα, μάθαι
νε βιολοντσέλο γιά νά μπορεί νά τή διευθύνει κι άκόμα 
προσπάθησε νά συνθέσει χορευτικά κομμάτια. Τόν έχασα 
όταν ήμουν όχτώ χρονών. Μετά τό θάνατό του, ή μητέρα 
μου έπρεπε νά δουλέψει γιά νά βγάλει τό καθημερινό μας 
ψωμί σάν δασκάλα, γιαυτό άλλάξαμε πόλη καί πήγαμε στό 
Nagyszollos (τώρα άνήκει στήν Τσεχοσλοβακία). Έπειτα 
μείναμε στό Bistritz (στήν Τρανσυλβανία τότε, τώρα στή 
Ρουμανία) καί γιά νά τελειώνω, τό 1893, στό Πρέσμπουργκ 
(τώρα στήν Τσεχοσλοβακία). Καθώς είχα ήδη άρχίσει νά 
συνθέτω άπό έννιά χρονών μικρά κομμάτια γιά πιάνο καί 
είχα παρουσιαστεί σάν συνθέτης καί πιανίστας άπότό 1891 
στό Nagyszollos, θεωρήσαμε ότι θά ήταν άπαραίτητο νά 
μπορέσουμε έπιτέλους νά φύγουμε γιά μιά μεγαλύτερη 
πόλη. Άνάμεσα στίς έπαρχιακές πόλεις τής Ουγγαρίας, 
δέν ύπήρχε καμιά άμφιβολία πώς τό Πρέσμπουργκ έπαιζε 
' ̂ y ‘Λ~°χή έκείνη τό σπουδαιότερο ρόλο στή μουσική ζωή 
τοΰ τόπου- έτσι, μοΰ δόθηκε ή ευκαιρία νά ώφεληθώ, ώς τά 
δεκαπέντε μου χρόνια, άπό τά μαθήματα γιά πιάνο καί 
άρμονία τοϋ Λάζλο Έρκελ (γιοΰ τοΰ διάσημου συνθέτη 
όπερας, Φέρενκ Έρκελ), καί συγχρόνως νά παρακολουθή
σω συναυλίες καί παραστάσεις όπερας, πού ήταν πολλές, 
άλλά όχι καί ιδιαίτερα καλές.

Δέ μοΰ έλειπε άκόμη ή ευκαιρία νά έξασκηθώ καί στή 
μουσική δωματίου καί έτσι έμαθα, ώς τά δεκαοχτώ μου 
χρόνια, καλά τήν ιστορία τής μουσικής άπό τόν Μπάχ ώς 
τόν Μπράμς (άλλά, γιά τόν Βάγκνερ, μόνο ώς τό «Τανχόυ- 
ζερ»), Τήν ίδια έποχή συνέθετα μέ πολλή ζέση, κάτω άπό τή 
δυνατή έπιρροή τοΰ Μπράμς καί τών νεανικών έργων 
-κυρίως τό Εργο 1- τοΰ Ερνο Ντόχνανυ, μεγαλύτερού μου 
κατά τέσσερα χρόνια.

Οταν ολοκλήρωσα στό Πρέσμπουργκ τίς μουσικές μου 
μελέτες, τό έρώτημα νά μάθω σέ ποιές μουσικές σχολές 
έπρεπε νά φοιτήσω έγινε έπιτακτικό. Γενικά θεωροΰσαν τό 
Ωδείο τής Βιέννης σάν τή μοναδική σχολή γιά βαθύτερες 

μουσικές μελέτες. Παρόλ' αύτά, άκολούθησα τελικά τή 
συμβουλή τοΰ Ντόχνανυ καί πήγα στή Βουδαπέστη, όπου 
έγινα μαθητής τοΰ καθηγητή 'Ίστβαν Τόμαν γιά τίς 
σπουδές μου στό πιάνο, καί τοΰ Ζάνος Κέσλερ γιά τή 
σύνθεση, στή Βασιλική Μουσική Ακαδημία τής Ούγγαρί
ας. Έκεί έμεινα άπό τό 1899 ώς τό 1903. Άμέσως μόλις 
έφτασα στή Βουδαπέστη ρίχτηκα μέ πολύ ζήλο στή μελέτη 
των έργων τοΰ Βάγκνερ (τήν «Τετραλογία», τόν «Τριστά-
νο»,τούς « Αρχιτραγουδιστές»),δπωςέπίσηςκαίτών έργων
για όρχήστρα τοΰ Λίστ. Άλλά ή δική μου διάθεση γιά 
δημιουργία έκείνη τήν έποχή, έμενε ολοκληρωτικά ναρκω
μένη· Από δώ καί πέρα, άπομακρυσμένος άπό τό στύλ τοΰ 
Μπράμς, δέν μποροΰσα πιά οΰτε στόν Βάγκνερ οΰτε στόν 

τ νά βρώ τόν καινούργιο δρόμο πού έπιθυμοΰσα. Δέν 
μποροΰσα νά συλλάβω τότε τή σπουδαιότητα τοΰ Λίστ γιά 
τήν κατοπινή άνάπτυξη τής μουσικής. Στό έργο του έβλεπα 
μονο ό,τι ήταν έπιφανειακό. Αύτό είχε σάν άποτέλεσμα νά 
μη δουλέψω σχεδόν καθόλου τά έπόμενα δύο περίπου 
χρονιά καί νά μέ θεωροΰν στή Μουσική Ακαδημία μόνο 
σαν εναν έξαιρετικό πιανίστα.

Τό 1902, ή πρώτη έκτέλεση τοΰ «Γάδε έφη Ζαρατού- 
στρα» στή Βουδαπέστη, μέ ταρακούνησε σάν κεραυνός, 
βγαζοντάς με άπ’ αύτό τό λίμνασμα. Τό έργο πού ή 
πλειονοτητα τών μουσικών τής πόλης δέχτηκε μέ τρόμο, μέ

γέμισε μέ τό μεγαλύτερο ενθουσιασμό: θά άνακάλυπτα 
έπιτέλους μιά καινούργια κατεύθυνση, ένα καινούργιο 
δρόμο. Βυθίστηκα στή μελέτη τοΰ έργου τοΰ Ρίχαρ 
Στράους, καί άρχισα νά συνθέτω. Έ να άκόμα γεγονός 
φάνηκε άποφασιστικό γιά τήν έξέλιξή μου: έκείνη τήν 
έποχή γεννιόταν στήν Ούγγαρία τό πολύ γνωστό έθνικο- 
πολιτικό κίνημα, πού τά άποτελέσματά του είχαν έπιπτώ- 
σεις καί στήν τέχνη. Στή μουσική, άρμοζε νά δημιουργηθεϊ 
κάτι ειδικά ούγγρικό. Αύτός ό προσανατολισμός τής 
σκέψης μέ κυρίεψε κι έστρεψε όλη μου τήν προσοχή στή 
μελέτη τής λαϊκής μουσικής ή σέ ό,τι θεωροΰσαν τότε σά 
λαϊκό. Κάτω άπ’ αύτές τίς έπιδράσεις συνέθεσα τό 1903 ένα 
συμφωνικό ποίημα μέ τίτλο «Κοσσοΰθος» -πού ό Χάνς 
Ρίχτερ δέχτηκε νά τό παρουσιάσει στό Μάντσεστερ τό 
Φλεβάρη τοΰ 1904- μιά σονάτα γιά βιολί καί πιάνο καί ένα 
κουιντέτο μέ πιάνο, πού έπαιξαν στή Βιέννη ό Φίτζνερ καί ό 
Πρίλ.

Αϋτά τά τρία έργα έμειναν άνέκδοτα. Στήν Ιδια έποχή 
ανήκουν άκόμη ή Ραψωδία γιά πιάνο καί όρχήστρα, Έργο 
1, πού συνέθεσα τό 1904 καί μέ τήν όποία παρουσιάστηκα 
χωρίς έπιτυχία στό διαγωνισμό τοϋ Ρουμπινστάιν, καί μιά 
Πρώτη Σουίτα γιά μεγάλη όρχήστρα, πού χρονολογείται 
άπο τό 1905.

Ομως ό Ρίχαρ Στράους δέ συνέχισε γιά πολύ νά μέ 
γοητεύει. Ή  άνανεωμένη μελέτη τοϋ Λίστ -ειδικότερα οί 
λιγότερο γνωστές δημιουργίες του, όπως τά «Χρόνια τής 
Σταυροφορίας», οί «Ποιητικές καί Θρησκευτικές Αρμονί
ες», ή «Συμφωνία τοΰ Φάουστ», ό «Μακάβριος Χορός» κ.ά.
-  μέ όδήγησε πολύ πέρα άπό τό έπιφανειακό στοιχείο πού 
δέ συμπαθούσα καθόλου- στήν καρδιά τοϋ προβλήματος.
Η πραγματική άξια αύτοϋ τοΰ καλλιτέχνη φανερώθηκε 

μέσα μου. Ανακάλυψα στά έργα αύτά μιά σπουδαιότητα 
γιά τή μεταγενέστερη ̂ έξέλιξη τής μουσικής, πολύ μεγαλύ
τερη άπό έκείνη τών έργων τοΰ Βάγκνερ καί τοΰ Στράους.

Διέκρινα συγχρόνως πώς οί ούγγρικές μελωδίες πού ήταν 
γνωστές σάν λαϊκά τραγούδια —άλλά πού στήν πραγματι
κότητα ήταν μόδα καί λίγο ώς πολύ κοινά— δέν παρουσία
ζαν ένδιαφέρον καί έτσι προσανατολίστηκα τό 1905 πρός 
τήν έξερεύνηση τής ουγγρικής δημοτικής μουσικής, πού 
ήταν ώς τότε τελείως άγνωστη. Σ’ αύτό είχα τήν τύχη νά 
βρώ στό πρόσωπο τοΰ Ζόλταν Κοντάλυ, έναν έξαιρετικό 
μουσικό συνεργάτη, πού μοϋ έδινε μέ λεπτότητα καί 
διακριτικότητα πολλές συμβουλές καί πολλές άνεκτίμητες 
γνώμες γιά δλους τούς κλάδους τής μουσικής.

Επιχείρησα αύτές τίς άναζητήσεις ξεκινώντας άπό μιά 
καθαρά μουσική άποψη καί μόνο στίς περιοχές όπου 
έπικρατοΰσε τό γλωσσικό ιδίωμα τών μαγυάρων. Άργότε
ρα όμως έπεξέτεινα τήν άναζήτησή μου καί σέ σλοβακικές 
καί ρουμανικές γλωσσικές περιοχές, πράγμα πού δέ μείωνε 
την επιστημονικότητα τής όλης έπιδίωξής μου.

Η μελέτη όλης αύτής τής δημοτικής μουσικής είχε γιά 
μενα μιά άποφασιστική έπίδραση, γιατί μοΰ ένέπνευσε τή 
δυνατότητα μιας ολοκληρωτικής παραίτησης άπό τήν 
κηδεμονία τοΰ συστήματος ματζόρε-μινόρε, πού έπικρα
τοΰσε ως τότε. Πράγματι, τό μεγαλύτερο μέρος καί τό πιό 
σπουδαίο αύτοΰ τοΰ μελωδικοΰ θησαυροΰ άνήκει σέ 
παλιούς έκκλησιαστικούς τόνους, σέ άρχαίους έλληνικούς 
τρόπους ή σέ μερικά άλλα άκόμα ε’ίδη πιό πρωτόγονα 
(κυρίως πεντατονικά) καί παρουσιάζει επιπλέον ρυθμικές 
συνθέσεις καί άλλαγές τόνου μεταξύ τώνπιόέλεύθερωνκαί 
πιο ποικίλων, τόσο μέσα στήν έκτέλεση τοΰ Rubato όσο 
και μέσα σέ κείνη τοΰ Tempo Giusto. Έ χει έξακριβωθεΐ 
πως δέν έχουν χάσει τή ζωτικότητά τους οί παλιές κλίμακες 
που δε χρησιμοποιούνται πιά άπό τήν έντεχνη μουσική 
μ“ξ· Η χρησιμοποίησή τους παρέχει άκόμα τή δυνατότητα 
καινούργιων αρμονικών συνδυασμών. Ό  χειρισμός τής 
διατονικής γκάμας όδηγεί έτσι στήν άπελευθέρωση τής 
περιορισμένης κλίμακας ματζόρε-μινόρε καί, σέ τελευταία 
αναλυση, στήν όλότελα έλεύθερη διάταξη τών τόνων τοϋ 
συστήματος μας τοΰ χρωματισμένου μέ δώδεκα ήχους.

Δέχτηκα μ’ εύχαρίστηση τή θέση τοΰ καθηγητή τοΰ 
πιάνου στή Βασιλική Μουσική Ακαδημία τής Βουδαπέ
στης τό 1907, γιατί μοΰ δόθηκε ή εύκαιρία νά έγκατασταθώ 
στην Ούγγαρία καί νά βρεθώ κοντά στό σκοπό μου: τή 
μελετη δηλαδή τής λαϊκής μουσικής. "Οταν τήν ίδια 
χρονιά καί μετά τήν προτροπή τοΰ Κοντάλυ γνώρισα τά 
έργα του Ντεμπυσύ, άφοΰ τά μελέτησα, διέκρινα μέ 
έκπληξη πώς όρισμένες πεντατονικές φόρμες, τελείως 
ανάλογες μ’ έκείνες τής δικής μας λαϊκής μουσικής, 
έπαιζαν ενα μεγάλο ρόλο στό μελωδικό του ΰφος. Χωρίς 
αμφιβολία πρέπει ν’ άποδώσουμε αύτές τίς φόρμες στήν 
έπιδραση τής λαϊκής μουσικής τής άνατολικής Εύρώπης 
πιθανότατα στή ρώσικη μουσική. Βρίσκουμε τίς ίδιες 
τάσεις στό έργο τοΰ Ίγκόρ Στραβίνσκυ. Στήν έποχή μας 
λοιπον παρουσιάζεται, μέσα στά πιό άπομακρυσμένα 
γεωγραφικα έδάφη, ή ίδια έμπνευση: έμπλουτισμός τής 
έντεχνης μουσικής μέ στοιχεία μιάς δημοτικής μουσικής 
δροσερής, πού δέν έχει έπηρεαστεϊ άπό τή δημιουργία τών 
τελευταίων αιώνων.

Γιαυτό, τά έργα πού έγραψα άπό τό Έ ργο 4 καί μετά, καί 
πού άποβλέπουν στό νά πραγματοποιήσουν τήν ιδέα πού 
μόλις περιέγραψα, προκάλεσαν στή Βουδαπέστη μιά 
φοβερή άντίδραση. "Ενας άπό τούς λόγους πού δέν 
κατάλαβαν τίποτα, ήταν πώς τά καινούρια μας έργα γιά 
όρχήστρα δέν μπόρεσαν νά έκτελεστοΰν όπως έπρεπε, γιατί 
δέν ύπήρχε οϋτε ικανός μαέστρος οϋτε όρχήστρα γιά 
όρισμένες συναυλίες. Οταν ή διαμάχη έγινε κριτική, 
μερικοί νέοι μουσικοί -μεταξύ τών όποιων ό Κοντάλυ κι 
έγώ— προσπάθησαν νά ιδρύσουν μιά «Καινούρια Ούγγρι- 
κή Μουσική Εταιρία». 'Ο πραγματικός σκοπός αύτοΰ τοΰ 
έγχειρήματος ήταν νά οργανώσει μιά όρχήστρα πού νά 
μπορεί νά παίζει μέ έπιτυχία καί μέ τόν άπαιτούμενο τρόπο 
τήν παλιά, τή νεότερη, καί τή σύγχρονη μουσική. Όμως 
αύτή ή προσπάθεια, καθώς καί διάφορες άλλες, προσωπι
κές, έμειναν άκαρπες, μέ συνέπεια νά άποτραβηχτώ 
τελείως, γύρω στά 1912, άπό τή δημόσια μουσική ζωή, καί 
νά έπιστρέψω μέ περισσότερη θέρμη στή λαϊκή μουσική.

Σκέφτηκα μερικά ταξίδια, άρκετά τολμηρά βέβαια γιά 
τήν τότε κατάστασή μας, μπόρεσα όμως νά κάνω μιά μικρή 
άρχή, πραγματοποιώντας ένα άπ’ αύτά τό 1913: έφυγα γιά 
τή Μπίσκρα καί τά περίχωρά της, μέ σκοπό νά μελετήσω 
έκεί τή λαϊκή άραβική μουσική. Ή  έκρηξη τοΰ πολέμου 
-πέρα άπό καθαρά άνθρώπινους λόγους- μέ λύπησε 
περισσότερο γιατί σταμάτησε ξαφνικά σχεδόν δλες τίς 
έρευνές μου- δέ μοϋ άπόμεναν πιά γιά τίς μελέτες μου, παρά 
μόνο μερικές περιοχές τής Ούγγαρίας, όπου έξακολούθη- 
σα τήν έργασία μου πολύ πιό περιορισμένα ώς τό 1918.

Η χρονιά τοΰ 1917 έφερε μαζί της μιά άποφασιστική 
μεταβολή στή συμπεριφορά τοΰ κοινοΰ τής Βουδαπέστης 
άπέναντι στά έργα μου. Είχα τήν τύχη ν’ άκούσω ένα 
κομμάτι μεγάλης διάρκειας, τό μπαλέτο « Ό  ξύλινος 
πρίγκιπας» πού έπιτέλους παίχτηκε μέ τρόπο άμεμπτο, 
χάρη στή φροντίδα τοΰ μαέστρου Έγκίστο Τάνγκο. 'Ο 
ίδιος έξασφάλισε άκόμα, τό 1918, τήν πρώτη παράσταση 
τοΰ πρώτου μου μουσικοΰ δράματος σέ μιά πράξη, « Ό  
Πύργος τοΰ Κυανοπώγωνα».

Δυστυχώς, ό οικονομικός καί πολιτικός μαρασμός 
διαδέχτηκε τό φθινόπωρο τοΰ 1918 αύτή τήν εύνοϊκή, γιά 
μένα καμπή. Οί ταραχές πού έγιναν καί πού κράτησαν 
ενάμισι περίπου χρόνο, δέν ήταν δυνατό νά έπιτρέψουν τήν 
αίσια έκβαση μιάς σοβαρής έργασίας, σάν τή δική μου.

Ή  παρούσα κατάσταση δέν έπιτρέπει πιά τήν έξακολού- 
θηση τής έργασίας γιά τή λαϊκή μουσική. Ά πό δώ καί 
πέρα, δεν μποροΰμε νά παρέχουμε στόν έαυτό μας αύτή τήν 
πολυτέλεια, γιατί οί προσωπικές προσπάθειες είναι άνε- 
παρκεϊς.  ̂Επιπλέον, ή έπιστημονική έρευνα στίς περιοχές 
τής παλιάς Ούγγαρίας, πού σήμερα δέν άνήκουν σ’ αύτήν, 
είναι σχεδόν άδύνατη, γιά λόγους πολιτικούς καί έξαιτίας 
τής άμοιβαίας έχθρας αύτών τών έπαρχιών. Καί δέν ύπάρχει 
καμιά άπολύτως έλπίδα γιά ταξίδια σέ χώρες μακρινές... 
Υστερα, δέν υπάρχει πουθενά στόν κόσμο ένα πραγματικό 

ένδιαφέρον γι αύτό τόν κλάδο τής μουσικολογίας — θά 
λεγε κανείς πώς δέν έχει πιά τή σπουδαιότητα πού τής 

άποδίδουν όρισμένοι φανατικοί.
Ολες οί παγίδες πού ο Μπέλα Μπάρτοκ συνάντησε στό 

ρόμο του, δέν τόν έμπόδισαν τελικά νά πραγματοποιήσει ένα 
χωρίς προηγούμενο στήν ιστορία τής μουσικής, σκοπό. Μαζίμέ 
τό συμπατριώτη του, φίλο καί συνάδελφο Κοντάλυ (1882-1967), 
ήταν ό πρώτος πού μελέτησε έπιστημονικά τή λαϊκή μουσική, 
που έκανε μιά συστηματική συλλογή (χιλιάδες λαϊκές μελωδίες 
ηχογραφημένες καί γραμμένες μέ νότες), πού έβαλε στήν 
κορυφή τών μεθόδων τήν έρευνα. Δέν άφιερώθηκε μόνο στή 
μουσική τών λαών τής κεντρικής Εύρώπης, άλλά δημοσίευσε 
την πρώτη ένδιαφέρουσα μελέτη γιά τήν άραβική μουσική, 
ενδιαφέρθηκε γιά τήν παραδοσιακή μουσική τών μαύρων τής 
Αμερικής καί είχε άρχίσει άκόμα νά μαθαίνει κινέζικα μέ τήν 

έλπίδα πώς θά ταξίδευε στήν Απω ’Ανατολή.
Τό έργο τοΰ συνθέτη, στό σύνολό του, έχει τό στίγμα αύτής 

τής χαμένης άναζήτησης. Δέν ύπάρχει οΰτε ένα μέρος άπό τίς 
συμφωνίες του πού νά μή μεταχειρίζεται, μέ διαφορετικούς 
τροπους, τό λαϊκό παραδοσιακό υλικό, άλλοτε σάν άπλή 
παράθεση μιάς μελωδίας, άλλοτε μέσα άπό τήν άρμονικότητα ή 
τήν άνάπτυξη ένός θέματος, άλλοτε πάλι μέ τή χρήση κάποιων
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τυπικών μορφών πού καταλήγουν σ' αύτό πού όνόμασαν 
«φανταστικό φολκλόρ». Αύτή ή Απόφαση, αύτή ή πίστη, 
έπέτρεψαν στόν Μπάρτοκ νά ξεφύγει άπό τό νεοκλασικισμό 
πού, τήν έποχή έκείνη, έπηρέαζε δλους τούς σύγχρονους του, 
άπό τόν Σένμπεργκ ώς τόν Χίντεμιθ, καί άπό τόν Στραβίνσκυ 
ώς τόν Γίροκόφιεφ, μεταξύ άλλων. ’Αλλά, κυρίως, δανείστηκε 
άπό κεΐ τό άπαραίτητο υλικό γιά νά φτιάξει ενα πρωτότυπο 
ϋφος, μέ μιά μοναδική φρεσκάδα καί έκφραστικά μέσα 
κυριολεκτικά άνεξάντλητα. Τό 1909, σ' ένα γράμμα γιά τή 
Μάρτα καί Χέρμα Ζίγκλερ -  ή Μάρτα ήταν ή πρώτη του γυναίκα 
άπό τό 1909 ώς τό 1923- πού έγραψε άπό τό Darazs τής 
Σλοβακίας ένώ βρίσκεται σέ περιοδεία γιά συλλογή τραγου- 
διών, ό Μπάρτοκ προβλέπει αύτή τήν καινούρια τέχνη πού θά 
συμπυκνώσει δλες τίς άπόψεις τής πραγματικότητας.

Αύτό δά μοΰ ’λείπε τώρα! ’Εξαπατήθηκα άσχημα άπό 
τόν καιρό, καί βρίσκομαι έδώ χωρίς παλτό καί μπότες, μέσα 
σ’ αύτή τήν άνοιξιάτικη χιονοθύελλα. Παρόλ’ αύτά όμως, 
χαίρομαι τό χωριό, τούς κατοίκους του, τά άρχαϊκά 
τραγούδια. Είναι σά νά ’μαι λιγότερο άνοιχτός άπ’ ό,τι 
συνήθως σέ δλ’ αύτά. ’Ίσως μ’ έντυπωσιάζουν οί συγκινή
σεις τών τελευταίων ήμερων, πού έξακολουθοΰσαν νά μέ 
κατέχουν ώς τή Δευτέρα. Ή , 'ίσως πιά νά μήν μπορώ νά 
χαίρομαι μέ τίποτα, δπως άλλοτε. Θά 'ταν ενα θαϋμα άν δέν 
πνιγόντουσαν οί χαρές μετά άπό τόσους πόνους. Οί 
διαρκείς διαψεύσεις τών έλπίδων, πού μποροΰμε νά προβλέ- 
ψουμε πώς ή συνέχειά τους θά είναι μεγάλη (χωρίς 
άμφιβολία δση καί ή ζωή μου), τό βαρύ άντίτιμο πού πρέπει 
νά πληρώσουμε άναπόφευκτα καί γιά τήν πιό μικρή χαρά 
πού πήραμε, δλα αύτά φθείρουν όλοκληρωτικά τήν ήρεμία 
κάθε ψυχής. Μόνο μιά σκέψη κάνει μιά τέτοια ζωή άκόμη 
υποφερτή: τό σκοτεινό καί άβέβαιο προαίσθημα πώς ή 
τέχνη μου ίσως βοηθηθεΐ καί προχωρήσει άπό όρισμένες 
μοιραίες στιγμές, αύτή ή τέχνη πού δέν μπορεί νά φτάσει 
στό έπίπεδο τής πιό ψηλής άπαίτησης, χωρίς άμεση ή 
έμμεση επιρροή.

Πιστεύω σταθερά σ’ αύτό καί παραδέχομαι πώς κάθε 
γνήσια τέχνη δημιουργεΐται άπό τίς έντυπώσεις πού 
δεχόμαστε άπό τά έξω —αύτό πού όνομάζουμε βίωμα. 
Ό ποιος ζωγραφίζει ένα τοπίο μόνο καί μόνο γιά νά 
ζωγραφίσει ένα τοπίο, δποιος συνθέτει μιά συμφωνία μόνο 
γιά νά συνθέσει μιά συμφωνία, δέν είναι τίποτ’ άλλο, στήν 
καλύτερη περίπτωση, άπό έναν καλό τεχνίτη. Δέν μπορώ νά 
φανταστώ τήν καλλιτεχνική δημιουργία παρά μόνο μέ τήν 
προϋπόθεση δτι θά έκφράζονται έκεϊ άπεριόριστα ό 
ένθουσιασμός, ή άπογοήτευση, ό πόνος, ό θυμός, ή 
έκδίκηση, ή αύθάδεια, καί ή ειρωνεία τοϋ δημιουργοΰ της. 
Άλλοτε, δέν τό πίστευα, ώς τή μέρα πού κατάλαβα πώς τά 
έργα τοΰ άνθρώπου μεταφέρουν κατά γράμμα καί μέ 
μεγαλύτερη άκρίβεια άπό όποιαδήποτε βιογραφία, τά 
σημαντικότερα γεγονότα καί πάθη πού κυβερνούν τή ζωή 
του. Φυσικά, αύτό άφορά μόνο τούς αύθεντικούς καί 
πραγματικούς καλλιτέχνες. 'Αξίζει νά σημειωθεί πώς, στή 
μουσική ώς τώρα, μόνο ό ένθουσιασμός, ή άγάπη, ό πόνος 
καί κυρίως ή άπογοήτευση —δηλαδή μόνο τά αισθήματα 
πού ονομάζουν εύγενή— παίζουν κάποιο ρόλο σάν μοτίβο. 
Ό  μουσικός κόσμος τής έκδίκησης, τής γελοιοποίησης 
καί τοΰ σαρκασμού, άντίθετα, ζεϊ ή θά ζήσει στήν έποχή 
μας. Γιαυτό μποροΰμε νά όνομάσουμε ρεαλιστική —σ’ 
άντίθεση μέ τόν ιδεαλισμό πού χαρακτηρίζει τήν προηγού
μενη έποχή— τή σύγχρονη μουσική τέχνη πού θά έκφράσει 
μέ ειλικρίνεια καί χωρίς έπιλογή δλα τά άνθρώπινα 
συναισθήματα. Βρίσκουμε μερικά σκόρπια παραδείγματα 
στόν περασμένο αιώνα στή «Φανταστική Συμφωνία» τοΰ 
Μπερλιόζ, στή «Συμφωνία τοΰ Φάουστ» τοΰ Λίστ, στούς 
« Άρχιτραγουδιστές» τοΰ Βάγκνερ, καί στό «* Η ζωή ένός 
ήρωα» τοΰ Ρίχαρ Στράους.

Ένας διαφορετικός παράγοντας δίνει στή μουσική τοΰ 
αιώνα μας ένα χαρακτήρα ρεαλιστικό: είναι τό γεγονός πώς 
συγκεντρώνει έντυπώσεις άπό δλη τήν πραγματικότητα, 
άπό τή λαϊκή τέχνη πού περιέχει τά πάντα —έντυπώσεις 
πού άναζητά άλλοτε συνειδητά, άλλοτε άσυνείδητα. Παρα
τηρούμε πρίν άπό πολύ καιρό, αύτή τήν τάση. Στήν άρχή 
μόλις πού έκφράζεται, κυρίως μέσα άπό ένα βαθύ λαϊκό 
χαρακτήρα —στούς Ρώσους καί τούς Τσέχους. 'Αντίθετα, 
ή σημερινή δράση παρέχει ένα άποτέλεσμα πολύ πιό 
σταθερό (Ντεμπυσύ, κ.ά.). Αύτή τή φορά, είμαστε τυχεροί 
πού ζοΰμε στά σύνορα τής Άσίας. Έδώ, ύπάρχει άκόμα 
άφθονία λαϊκής μουσικής, πού θά μπορούσε νά δώσει ένα 
καινούριο αιμα στήν άνησυχητικά γερασμένη μουσική τής 
Γερμανίας. Έχουμε άνάγκη άπό μερικούς ικανούς άνθρώ
πους —τρεις άρκοΰν.

Ή  σιγουριά τών οραμάτων του γιά τό μέλλον, ή δύναμη τής 
πεποίθησής του, ή άρνησή του σέ κάθε συμβιβασμό, ή θέλησή 
του νά πηγαίνει κατ’ ευθείαν στήν καρδιά τών πραγμάτων, 
υπήρξαν οί μόνοι σύντροφοι τοΰ Μπάρτοκ γιά πολύ καιρό. 
Μέσα στήν Απομόνωσή του καί στό γεγονός δτι δέν τόν 
καταλάβαιναν, συνέπεια τοΰ οποίου ήταν τό έργο του νά 
παραμείνει γιά τόσο πολύ καιρό στήν άφάνεια. 'Απόμιά άποψη, 
διδάσκει τή συμπύκνωση τής σκέψης, τήν καθαρότητα τής 
γραφής, τήν άσκηση τής σύνθεσης:

Πρέπει δλες οί προσπάθειες νά άποβλέπουν μέ άγάπη 
στήν άναζήτηση αύτοΰ πού θά άποκαλέσουμε «μεγαλοφυή 
άπλότητα». Θά είναι περισσότεροι αύτοί πού θ’ άφιερω- 
θοΰν σ’ αύτήν, καί θά άποφευχτεΐ έτσι καλύτερα ή σύγχιση. 
Ή  αιτία πού τά είκοσι πέντε αύτά τελευταία χρόνια 
φτάσαμε, άναφορικά μέ τή δημιουργία, στό μεγαλύτερο 
χάος, είναι γιατί πολύ λίγοι άπό τούς συνθέτες ήξεραν ν’ 
άφιερώσουν τίς προσπάθειές τους σ' αύτόν τό σκοπό, καί 
άκόμα γιατί ή μουσική δημιουργία στηρίχτηκε ύπερβολικά 
πάνω στή μοναδική άξία τών μέσων τής έκφρασης, τών πιό 
άνήκουστων καί, πολλές φορές, τών λιγότερο ικανών νά 
κάνουν τή σκέψη δημιουργική.

θέλει δμως Ακόμα νά μείνει άνοιχτός στά μηνύματα δλων 
τών πολιτισμών καί νά τά συγκεντρώσει στό άτομικό του έργο:

"Εχω συνειδητοποιήσει τελείως, άπό τότε πού καθιερώ
θηκα σάν συνθέτης, τήν ιδέα τής άδελφοποίησης δλων τών 
λαών, σέ πείσμα δλων τών πολέμων καί δλων τών έριδων. 
Προσπαθώ δσο μοΰ τό έπιτρέπουν οί δυνάμεις μου νά 
υπηρετήσω αύτή τήν ιδέα στή μουσική μου, γιαυτό δέν 
άρνοΰμαι καμιά έπιρροή, είτε αύτή προέρχεται άπό μιά

πηγή σλοβάκική, ρουμανική, άραβική, είτε άπό όποιαδή
ποτε άλλη. 'Αρκεί μόνο αύτή ή πηγή νά είναι καθαρή, 
δροσερή καί ύγιής.

Σέ μιά έποχή πού ή άποικιοκρατία θριαμβεύει, πού οί 
κοινότητες τής κεντρικής Εύρώπης περνούν άπό τό ένα χέρι στό 
άλλο σύμφωνα μέ τή διάθεση τών μεγάλων δυνάμεων, καί πού ή 
Ουγγαρία, ειδικότερα, σπαράζεται άπό εμφύλιους πολέμους, 
μοιρασμένη άνάμεσα στούς γείτονες της, περιμένοντας τήν 
έξάπλωση τοΰ ναζισμού, τέτοια φρονήματα μόνο τή γενική 
αποδοκιμασία μπορούν νά ξεσηκώσουν. Άπό νέος ό Μπάρτοκ 
δέ σταμάτησε νά όρθώνει τό άνάστήμά του σέ κάθε περίπτωση 
ένάντια στή στενοκεφαλιά τών πολιτικών καί στήν κρατική 
τρομοκρατία. Τό 1938, Απαντώντας σέ μιά έρευνα γιά τόν 
προσανατολισμό τής σύγχρονης μουσικής, γράφει:

Ό  φοβερότερος έχθρός γιά τήν παρακμή τής σύγχρονης 
μουσικής είναι ή άπεριόριστη έπέμβαση τής γραφειοκρατί
ας καί τοΰ κράτους. Ά ν  πολιτικοί, όλότελα άστοιχείωτοι, 
διατηροΰν τό δικαίωμα νά άπαγορεύουν όρισμένα έργα γιά 
λόγους τελείως άσχετους μέ τήν τέχνη, ή —πράγμα πού 
είναι άκόμα φοβερότερο— άν ψευδείς καλλιτεχνικοί λόγοι 
δικαιολογούν τήν άπαγόρευση, τότε λοιπόν τό μέλλον τής 
μουσικής κινδυνεύει οριστικά. Ό πως δέν μποροΰμε νά 
φανταστούμε μιά κατευθυνόμενη λαϊκή τέχνη, είναι τόΐδιο 
άδύνατο νά κατευθύνουμε τή δημιουργική μεγαλοφυία.

Ό  Μπάρτοκ έπρεπε νά περιμένει ώς τό 1923 γιά νά γνωρίσει, 
μέ τή «Χορευτική Σουίτα» του γιά όρχήστρα, μιάπρώτημεγάλη 
διεθνή έπιτυχία. Παραδίδει μαθήματα πιάνου, συνθέτει μόνος, 
καί ζεϊ κυρίως άπό τίς συναυλίες του καί τίς περιοδείες του σάν 
έξαιρετικός πιανίστας. Στήν Ούγγαρία ή έκτέλεση τών έργων 
του είναι σχεδόν πάντα καθυστερημένη: ή μοναδική του όπερα, 
« Ό  Πύργος τοΰ Κυανοπώγωνα», γραμμένη τό 1911, θά παιχτεί 
γιά πρώτη φορά τό 1918. Οί συμπατριώτες του τόν ξέρουν τόσο 
λίγο καί τόσο παρεξηγημένα πού, δταν Αποφασίζουν επιτέλους 
νά τόν τιμήσουν, είναι πιά πολύ άργά. Άπό αύτό προέρχεται καί 
ή άνοιχτή έπιστολή του πρός τήν Εταιρία Kisfaludy, πού 
έγραψε στίς 29 Δεκεμβρίου τοϋ 1935:

Κύριοι,
Διάβασα σήμερα στίς έφημερίδες πώς ή Εταιρία 

Kisfaludy μοΰ άπένειμε φέτος τό μετάλλιο Greguss γιά τήν 
«Πρώτη Σουίτα» μου γιά όρχήστρα, Έ ργο 3. Θά ήθελα νά 
κάνω τίς παρακάτω παρατηρήσεις:

1. Στήν άνακοίνωση αύτοΰ τοΰ βραβείου πληροφορούμα
στε πώς ή «πρώτη» όλοκληρωμένη έκτέλεση τοΰ έργου 
αύτοΰ, στήν Ούγγαρία, έγινε τό Νοέμβριο τοΰ 1929, πράγμα 
πού είναι λάθος, γιατί —εύχαριστώ τό Θεό!— τό έργο 
παίχτηκε όλόκληρο άπό τόν Ζένο Χουμπάι τό 1909 καί στίς 
29 Νοεμβρίου τοΰ 1920, άπό τόν Ά νταλ Φλέισερ. Λέω 
εύχαριστώ τό Θεό, γιατί θά ήταν παράδοξο νά περιμένω 
είκοσι τέσσερα χρόνια στήν Ούγγαρία γιά τήν πρώτη 
όλοκληρωμένη έκτέλεση ένός έργου τόσο ύπέροχου, πού 
θεωρείται άξιο τοΰ μετάλλιου Greguss καί πού γράφτηκε τό 
1905.

2. "Ομως, δέν είναι αύτός ό λόγος, γιατί άκόμα καί άν ή 
πληροφορία τής άνακοίνωσης, πού άναφέρω πιό πάνω, 
ήταν άληθινή, ή άπονομή τοΰ μετάλλιου έχει μιά άδυναμία. 
Μ’ άρέσει βέβαια αύτό τό έργο —καί είναι, πράγματι, μιά 
έξαιρετική τιμή γιά ένα μουσικό είκοσι τεσσάρων έτών— 
άλλά, μεταξύ τοΰ 1929 καί τοΰ 1934, δημιουργήθηκαν στήν 
Ούγγαρία έργα πολύ καλύτερα καί περισσότερο ώριμα, γιά 
παράδειγμα ό «Σικελικός Εσπερινός» ή οί «Χοροί τών 
Καλενδών» τοΰ Κοντάλυ.

3. Χωρίς νά μοΰ τό ζητήσετε, σάς συμβουλεύω, καλοπρο
αίρετα, πώς πρέπει, άναγκαστικά, νά διαλέξετε έναν άλλο 
εισηγητή γι’ αύτά τά θέματα. Γιατί πώς είναι, λοιπόν, 
δυνατόν, αύτός πού δέν είναι ικανός νά προσδιορίσει ποιά 
είναι τά έργα πού μποροΰν νά άξιολογηθοΰν άπό χρονολο
γική καί μόνο άποψη, νά κρίνει τήν άξία αύτών τών έργων;

4. ’Επιτρέψτε μου, τέλος, νά δηλώσω πώς οϋτε τώρα οϋτε 
στό μέλλον δσο ζώ καί άφοΰ πεθάνω, δέν έχω σκοπό νά 
δεχτώ τό μετάλλιο Greguss. Μέ σεβασμό, δλωςύμέτερος...

Στή διαθήκη του πού έγραψε τό 1939, λίγο πρίν φύγει 
έξόριστος γιά τήν ’Αμερική, ό Μπάρτοκ μάς θυμίζει μέ τόν πιό 
δυνατό τρόπο τήν Αποδοκιμασία του γιά τό ναζισμό:

«"Οσο οί πλατείες τής Βουδαπέστης, πού παλιά όνομά- 
ζονταν Oktogon καί Eorond, θά φέρουν τά όνόματα τοΰ 
Μουσολίνι καί τοΰ Χίτλερ, καί δσο θά ύπάρχει στήν 
Ούγγαρία μιά πλατεία ή ένας δρόμος μέ τά όνόματά τους, 
έπιθυμώ νά μήν ύπάρξει σ’ όλόκληρη τή χώρα οϋτε μιά 
πλατεία οϋτε ένας δρόμος, οϋτε ένα δημόσιο κτίριο πού νά 
έχει τό δνομά μου».

Ή  μουσική του, λοιπόν, άπαγορεύτηκε. Άφοϋ πέρασε άπό 
τήν ’Ελβετία καί τή Γαλλία, δέν τοϋ έμενε πιά παρά νά 
μπαρκάρει γιά τήν Αμερική. Ό  Μπάρτοκ πλησίαζε ήδη τά 
εξήντα. Τά πέντε χρόνια πού θά περάσει έκεϊ, τά πέντε τελευταία 
χρόνια τής ζωής του, θά είναι καί τά πιό θλιβερά Πετυχαίνει νά 
άναλάβει μιά έδρα έρευνών στό πανεπιστήμιο τής Κολούμπια, 
παραδίνει μαθήματα, δίνει μερικές διαλέξεις καί σπάνια 
συναυλίες. Οί πόροι του έλαττώνονται μέρα μέ τή μέρα, ή υγεία 
του φθίνει. Τό 1943, ό Σεργκέι Κουσεβίτσκι διευθύνει τό 
«Κοντσέρτο γιά όρχήστρα» πού ή άμεση έπιτυχία του θά 
μπορούσε νά τοΰ ξαναδώσει έλπίδες. Άλλά, στίς 26 Σεπτεμβρί
ου τοϋ 1945, ΰπέκυψε στή λευχαιμία, στό νοσοκομείο West 
Side τής Νέας ' Υόρκης. "Αφησε άτέλειωτα τό Τρίτο Κοντσέρτο 
γιά πιάνο καί τό Κοντσέρτο γιά άλτο. Ή  ’Αμερικανική 
'Εταιρία τών Συγγραφέων άνέλαβε τή δαπάνη τής κη
δείας του. .

«Τό μόνο πράγμα πού μέ στεναχωρεΐ είναι πώς φεύγω μέ 
τά μπαούλα μου ξέχειλα γιομάτα», είχε γράψει μερικές μέρες 
νωρίτερα. "Ενα γράμμα του, μέ ήμερομηνία 17 Δεκεμβρίου 
1943, πού άπευθύνεται στή Βιλελμίνη Γκρίλ, μιά άπό τίς παλιές 
του μαθήτριες πού έμενε τότε στή Seattle, μάς δίνει τέλεια 
τό κλίμα τών τελευταίων του χρόνων, αύτών τής μοναξιάς 
καί τής άγωνίας του:

«Έχω νά σοΰ πώ πολλά νέα, τά περισσότερα είναι καλά. 
Πρώτα άπ’ δλα, άπό τό τέλος τοΰ Αύγούστου, ή ύγεία μου 
παρουσιάζει μιά άποφασιστική καλυτέρευση. Πέρασε ό 
καιρός τών μεγάλων πυρετών. Αύτό, φυσικά, έπηρέασε 
εύνοϊκά καί τή γενικότερη εύαισθησία μου —ϋστερα άπό 
ένάμιση χρόνο πού είχα σχεδόν καθημερινά πυρετό άπό 38 
καί πάνω. Ή  ύγεία μου συνεχίζει άκόμα νά καλυτερεύει,

Ό  Μπέλα Μπάρτοκ μέ τήν άόερφή του (1892).

τώρα έχω σχεδόν κάθε μέρα φυσιολογική θερμοκρασία. 
’Αλλά δμως οί γιατροί είναι άκόμα άβέβαιοι γιά τήν 
άρρώστια μου. Παρόλη τήν καλυτέρευση, λένε πώς πρέπει 
νά προσέχω γιά μερικούς μήνες άκόμα, νά περάσω τό 
χειμώνα (πάντα κάτω άπό τήν προστασία τής 'Αμερικανι
κής Εταιρίας τών Συγγραφέων) κάπου στό Νότο, νά ζώ 
ήρεμα, νά μήν ταλαιπωροΰμαι κλπ. Φεύγω λοιπόν μόνος γιά 
τόν τόπο τής έξορίας μου, τή βόρεια Καρολίνα. Ίσως νά 
είναι τό άποτέλεσμα τής καλής κατάστασης τής ύγείας μου 
τό γεγονός πώς μπόρεσα νά γράψω ένα καινούριο έργο γιά 
όρχήστρα (παραγγελία τοΰ Ιδρύματος Κουσεβίτσκι. Σοΰ 
έχω μιλήσει γι’ αύτό στό τελευταίο μου γράμμα. Είναι ένα 
έργο μάλλον μεγάλης διάρκειας, περίπου σαράντα λεπτά, 
σέ πέντε μέρη. ’Ασχολήθηκα πολύ μ’ αύτό δλο τό 
Σεπτέμβρη, χωρίς καμιά επιδείνωση τής ύγείας μου. Τόν 
Όκτώβρη, άφήσαμε τή Λίμνη Σάρανακ γιά νά πάμε στή 
Νέα 'Υόρκη, δπου ήθελα ν' άκούσω τήν έκτέλεση τοΰ 
Κοντσέρτου μου γιά βιολί, πού δέν τό είχα άκούσει ποτέ 
παιγμένο άπό όρχήστρα. Ή ταν μιά έξαιρετική παρουσία
ση: ό σολίστ, ό διευθυντής καί ή όρχήστρα ήταν πρώτης 
τάξεως (καί ό συνθέτης τόίδιο!), ή όρχήστρα άποδείχτηκε 
άλάνθαστη. Ήταν, λοιπόν, ένα εύτυχές γεγονός.

Συγχρόνως, ό Μενουχίν μελέτησε τό ίδιο έργο καί τό 
έπαιξε στή Μινεάπολη μαζί μέ τόν Μητρόπουλο. 'Επεξερ
γάστηκε άκόμα τήν πρώτη μου σονάτα γιά βιολί καί τήν 
έπαιξε στό ρεσιτάλ πού έδωσε στή Νέα 'Υόρκη στό τέλος 
τοΰ Νοέμβρη. Μ  αύτήν τήν εύκαιρία, συνάντησα γιά 
πρώτη φορά τόν Μενουχίν είναι πραγματικά ένας μεγάλος 
καλλιτέχνης. Στήν ίδια συναυλία, έπαιξε τή Σονάτα σέ ντό 
ματζόρε τοΰ Μπάχ, μέ ύπέροχο κλασικό τρόπο. Μέ τόν ίδιο 
έξαιρετικό τρόπο παίχτηκε καί ή Σονάτα μου. "Οταν 
πρόκειται γιά ένα πραγματικά μεγάλο καλλιτέχνη, οί 
συμβουλές καί ή βοήθεια τοΰ συνθέτη είναι άχρηστες, γιατί 
ό μουσικός βρίσκει μόνος τό δρόμο του πάρα πολύ καλά. 
Τέλος, είναι εύτύχημα πού ένας νέος καλλιτέχνης ένδιαφέ- 
ρεται γιά τά σύγχρονα έργα πού δέν προσελκύουν τό πολύ 
κοινό καί πού τά άγαπά καί τά παίζει δπως πρέπει.

Στό μεταξύ, άνέλαβα μιά καινούρια ΰποχρέωση γιά ένα 
έξάμηνο άπό τό πανεπιστήμιο τής Κολούμπια, μέ τή 
συμφωνία πώς —άν καί θά πάρω τά χρήματα άπό τώρα— θά 
δουλέψω άργότερα, άπό τόν ’Απρίλη ώς τό Δεκέμβρη τοΰ 
1944, γιατί τώρα δέν έχω τήν άδεια νά τό κάνω. Αύτά γιά τά 
καλά νεά.

’Από τά άσχημα θά άναφέρω μόνο μερικά. Πρώτο είναι ή 
άδυναμία μου νά έκδώσω τίς έπιστημονικές μου έργασίες 
(θέμα: ή λαϊκή μουσική τής Ρουμανίας καί τής Τουρκίας). 
Φυσικά, τό δοκίμιό μου γιά τά λαϊκά σερβο-κροατικά 
τραγούδια θά έκδοθεΐ άπό τό πανεπιστήμιο τής Κολούμπια 
καί, ίσως άκόμα, κυκλοφορήσει τό φθινόπωρο. ’Αλλά γιά 
τά άλλα, δέν υπάρχουν πολλές έλπίδες. Αύτό πού μέ 
στεναχώρησε περισσότερο, ήταν ό άδικος τρόπος τών 
διαπραγματεύσεων μέ τή Δημοτική Βιβλιοθήκη τής Νέας 
'Υόρκης. Δέν άξίζει τόν κόπο νά σοΰ περιγράψω τίς 
λεπτομέρειες αύτών τών άσχημων συναλλαγών καί θά 
πιάσει καί πολύ χώρο. Τώρα, έχω καταθέσει δλα τά 
χειρόγραφα στή βιβλιοθήκη τοΰ πανεπιστημίου τής Κο- 
λούμπια. Είναι στή διάθεση σπάνιων άτόμων (πραγματικά, 
πάρα πολύ σπάνιων) πού μποροΰν νά ένδιαφερθοΰν γι’ 
αύτά.

’Αλλά αύτό πού μέ άνησυχεϊ περισσότερο, είναι ή τόσο 
άργή έξέλιξη στά πεδία τής μάχης. Δέν ξέρουμε τό τέλος 
της καί ή καταστροφή τής Εύρώπης (λαοί καί έργα τέχνης) 
συνεχίζεται χωρίς σταματημό καί χωρίς έλεος. Προσωπι
κά, δέν ξέρω πόσο άκόμα θά μπορώ νά άνέχομαι τήν 
άσφάλεια αύτής τής περιπλανώμενης ζωής! Άλλά, τουλά
χιστο γιά τό 1944, είμαι άσφαλής, δέν ύπάρχει λόγος 
άνησυχίας έδώ πέρα. Καί ή τύχη τής έξαθλιωμένης 
Ούγγαρίας, μέ τόν έκ τών άνω ρωσικό κίνδυνο... Οί 
προσδοκίες γιά τό μέλλον είναι μάλλον σκοτεινές.

Ή  Ντίτα (ή γυναίκα τοΰ Μπέλα Μπάρτοκ) βρίσκεται 
τώρα στή Νέα 'Υόρκη καί προσπαθεί χωρίς μεγάλα 
άποτελέσματα νά δουλέψει. ' Ο Πέτερ (ό γιός του) κατατάσ
σεται δπου νά ’ναι στόν άμερικανικό στρατό. Καί πάλι, δλα 
αύτά δέ μάς δίνουν μιά εύχάριστη προσδοκία... 
Stock-Musique, 1981

Μτφρ. ΠΕΡΡΗ ΚΟΥΛΟΥΡΗ



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
Έρευνα

Έχουν περάσει περισσότερα άπό δέκα χρόνια άπό 
τότε πού τό βίντεο, μιά άπό τίς τελευταίες εξελίξεις τής 
τεχνολογίας πού πέρασε στό χώρο τής κατανάλωσης, 
ήρθε στήν Ευρώπη. Στήν Ελλάδα όμως τό βίντεο δέν 
ήρθε παρά πρόπερσι -κι έτσι δέν είναι άκόμα ευρύτερα  
γνωστή ή χρήση του κι οί δυνατότητές του. Τό βίντεο 
είναι βασικά μιά μέθοδος μαγνητοσκόπησης εικόνας καί 
ήχου σέ ταινία, μέ δυνατότητα άναμετάδοσής της, 
καταρχήν στήν τηλεοπτική συσκευή. Ύπάρχουν αύτή 
τή στιγμή μιά σειρά άπό ήλεκτρονικά μηχανήματα 
βίντεο πού έπιτρέπουν όχι μόνο τήν έγγραφή καί 
άναμετάδοση τηλεοπτικών ταινιών πού προβάλλονται 
στήν τηλεόραση, άλλά καί τή λήψη, τή δημιουργία 
ταινίας, μέ κάμερα βίντεο, όπως καί μέ τήν 
κινηματογραφική μηχανή. Μόνο πού έδώ, όχι μόνο 
ύπάρχει διαφορετική τεχνολογία, άλλά καί ή 
δυνατότητα νά προβληθεί ή ταινία άμέσως μετά, χωρίς 
νά προηγηθεί καμιά διαδικασία έπεξεργασίας της. Σέ 
τούτο του τό χαρακτηριστικό, τό βίντεο μοιάζει μέ 
μαγνητόφωνο: γράφεις, βλέπεις, σβήνεις, ξαναγράφεις.

Ή  τεχνολογία τού βίντεο έξελίσσεται ραγδαία, μέ 
κατεύθυνση τό διαχωρισμό τών δυνατοτήτων χρήσης 
σέ δυό σκέλη: άπ’ τή μιά οί πολύπλοκες καί πανάκριβες 
μηχανές γιά τό «έπαγγελματικό βίντεο», πού ή έμφαση 
δίνεται στίς τελειοποιήσεις στήν ποιότητα τού 
χρώματος, κι άπ’ τήν άλλη μηχανές 
ύπεραπλουστευμένες, μέ χρησιμοποίηση κασέτας 
άντί γιά ταινία, καί δυνατότητα πολύωρης 
μαγνητοσκόπησης άπό τή συσκευή τηλεόρασης, 
γιά τούς έρασιτέχνες.

Τό βίντεο κι οί δυνατότητές του, είναι 
πολύ  λίγο γνω στά στήν ' Ελλάδα. ’ Εκείνο 
π ο ύ  είναι όμως άκόμα λιγότερο γ ν ω 
στό, είναι τό  π ώ ς  τό  βίντεο χρησιμοποι
ήθηκε, τά  δέκα τελευτα ία  χρόνια, σάν 
μέσο έκφρασης καί άντιπληροφόρησης, 
ά π ό  τά  κινήματα τή ς Αμερικής καί τής 
Εύρώπης στήν άρχή, άλλά κι ά π ό  τά 
άπελευθερω τικά  κινήματα διαφόρων 
χω ρώ ν τής περ ιφ έρειας άργότερα.

Είχα τήν τύχη  νά συναντήσω πρίν 
λίγο καιρό στήν Ελλάδα μιά ά π ό  τίς πιό 
σημαντικές π αρουσ ίες στό χώ ρο τοϋ 
βίντεο στήν Εύρώπη, τήν Καρόλ Ρουσο- 
πούλου, καί νά μιλήσω μαζί της όχι μόνο 
γιά τήν προσω πική  της δουλειά άλλά 
καί γιά τό πολιτικό βίντεο γενικότερα.

Η Καρόλ Ρουσοπούλου είναι Γαλλίδα, 
παντρεμένη  μέ τόν Έλληνα φυσικό 
Παύλο Ρουσόπουλο, π ο ύ  ζεϊ κι ε ρ γ ά ζ ε 
ται στή Γαλλία. Ξεκίνησε τήν καριέρα 
της σάν δημοσιογράφος, άλλά πολύ  
νωρίς, μόλις σχεδόν ε ίχ ε  φτάσει τό 
βίντεο στή Γαλλία, άρχισε νά τό δουλεύ - 
ει, έτσι ώ στε αύτή  τή στιγμή, όχι μόνο 
έχει π ίσω  της ένα  μεγάλο άριθμό ά π ό  
σημαντικές ταινίες, άλλά καί θεω ρείται 
ά π ό  το ύ ς  καλύτερα καταρτισμένους 
έπ α γγελμ α τίες  καί δασκάλους βίντεο 
στήν Ευρώπη. Η ί δια μού είπε: 

«-εκίνησα δουλεύοντας σάν δημόσιό - 
γράφος, άλλά, ήδη αισθανόμουνα ότι ό 
έλ εγχο ς τή ς πληροφόρησης μέσα στά 
έν τυ π α  μέ περιόριζε άρκετά*. Τήν έ π ο 
χή έκείνη, ε ίχ ε  μόλις έρθει τό βίντεο στή 
Γαλλία. Πήγα καί τό  γνώρισα, καί εν τυ 
πω σιάστηκα ά π ό  τίς δυνατότητές του. 
Μ ετά ά π ό  μιά πρώ τη  περίοδο έξοικεί- 
ωσης μέ τό  μέσο, άρχισε μιά σ υ νερ γα 
σία άνάμεσα σέ μένα, τόν Παύλο, καί τά  
διάφορα κινήματα π ο ύ  έκείνη τή στιγμή 
ψ άχνανε τρ ό π ο  νά π α ρ ά γο υ ν  τή δική 
τους πληροφόρηση: μιά πληροφόρηση 
π ο ύ  νά ναι σέ θέση νά τήν έλέγχουν 
αύτοί, κι όχι τά  μέσα μαζικής ένημέρω- 
σης ή οί έπ α γγελμ α τίες  (π.χ. κινηματο
γραφιστές). Εδώ π ρ έπ ε ι νά σταθώ  γιά 
νά σού έξηγήσω  μιά σημαντική, γιά τό 
θέμα μας, ιδιομορφία τού  βίντεο: Τό 
βίντεο, π έρ α  ά π ό  τό  ότι είναι εύκολο- 
χρηστό γιατί δέν ά π α ιτε ϊ μεγάλη όμάδα 
έργασίας, -δ υ ό , ή άκόμα κι ένα ς άνθρω  - 
πος, είναι άρκετοί γιά νά τό χε ιρ ισ τούν- 
έχει τό  προσόν ότι άμεσα, τήν επόμενη  
στιγμή‘μετά τή λήψη, μπορεί νά π ρ ο 
βληθεί. Ετσι οί άνθρω ποι π ο ύ  ά π ο τε -  
λούν τό  «άντικείμενο» τή ς ταινίας, μ π ο 
ρούν νά δράσουν καί σάν υποκείμενα: 
νά δούν τήν ταινία, νά ά ποφ ασ ίσ ουν άν 
τή θέλουν, τί θέλουν νά μείνει καί τί νά 
φύγει. Ό ,τ ι δέν τούς άρέσει, ό,τι δέν 
τούς έκφράζει, σβήνεται. Καί φυσικά 
π ά ν τα  έχει π ρ ο η γη θε ί συζήτηση πρίν 
άρχίσει τό  γύρισμα.

» Η συνεργασία μας μέ τά  διάφορα

κινήματα (γιά παράδειγμα π ή γα μ ε  στό
Αλγέρι, στήν ’ Ισπανία), δέν ήταν π ά νω  

στή βάση φτιάχνουμε ταινία γιά σάς’ ’. 
Περισσότερο λειτουργήσαμε σάν δ ά 
σκαλοι, τούς δώσαμε τίς τεχνικές γ ν ώ 
σεις καί τά  μηχανήματα γιά νά κάνουνε 
μόνοι τους τίς ταινίες τους. Παράλληλα, 
έγώ , σέ συνεργασία μέ τρεϊς άλλες 
γυναίκες, ξεκίνησα μιά σειρά ά π ό  ταινί
ες  π ά νω  στό φεμινιστικό κίνημα στή 
Γαλλία.

«Κάναμε μιά ταινία γιά τήν έκτρωση, 
καί μετά  τήν προβολή της συλληφθήκα- 
με μέ τήν κατηγορία προβολής π ο ρ ν ο 
γραφικού ύλικού. Κάναμε μιά ταινία γιά 
τίς π όρνες π ο ύ  είχα ν  κλειστεί σέ μιά 
εκκλησία στή Λυόν, καί κεί τό  βίντεο 
άπόδειξε μέ έντυπω σιακό τρ ό π ο  τίς 
δ υ ν α τ ό τ η τ έ ς  το υ . Σ υγκεκρ ιμ ένα , οί 
π ό ρ νες  ε ίχα ν  άποκλειστεϊ μέσα στήν 
εκκλησία, γιατί μόλις βγαίνανε έξω, ή 
άστυνομία τίς συνελάμβανε. Δέν είχαν  
τρ ό π ο  νά  δώσουν π ρ ό ς  τά  έξω  μιά 
πληροφόρηση π ο ύ  θά  μπορούσαν νά 
τήν έλέγξουν, κι ε ίχα ν  έξαγριω θεί ά π ό  
τόν τρ ό π ο  π ο ύ  τά  μαζικά μέσα ένη μ έ
ρωσης παρουσ ίαζαν τήν κινητοποίησή 
τους. Μ πήκα μέσα στήν έκκλησία ά φ ού 
πρ ώ τα  το ύ ς  έξήγησα ότι θά  μ π ο ρ ο ύ 
σαν νά έλέγξουν πλήρω ς τό ά π ο τέλ ε -  
σμα τής έγγραφής· Φτιάξαμε μαζί τήν 
ταινία, τήν είδαν, έσβησαν εκείνα π ο ύ  
δέν τίς έκφραζαν ή θά  μπορούσαν νά 
κάνουν ζημιά, καί μετά τήν προβάλαμε 
στόν ίδιο χώρο, έξω  ά π ό  τήν έκκλησία, 
τήν ώρα τής κατάληψης. Ή  άστυνομία 
δέν μπορούσε νά κατασχέσει τήν ταινία 
γιατί δέν ε ιχ ε  ένταλμα γϊ αύτήν —είχ ε  
μόνο γιά τίς πόρνες! Α πό τήν άλλη, οί 
άνθρω ποι π ο ύ  περνούσ αν ά π ό  κεί, 
μπορούσαν π ιά  νά δούν καί ν’ άκού- 
σουν τίς ίδιες τίς γυναίκες π ο ύ  ήταν 
μέσα νά μιλάνε γιά τόν άγώ να  τους. Τό 
άποτέλεσ μα  αύτής τή ς δουλειάς ήταν 
πολύ  θετικό —άμεση πληροφόρηση, 
στό χώ ρο π ο ύ  συνέβαινε ή κατάληψη, 
μέ συμμετοχή καί έλ εγχο  τώ ν γυνα ι
κών.

Βίντεο, άντιττληροφόρηση 
καί φεμινισμός
γράφει ή ΑΙΜΗ ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ

Καρόλ Ρουσοπούλου

*Τό ίδιο βασικό πλαίσιο δουλειάς ύ 
π ή ρ χε  σέ όλες τίς κινητοποιήσεις π ο ύ  
δούλεψ α βίντεο: καταλήψεις έργοσ τα- 
σίων ά π ό  γυναίκες**,πορεία στήν Κύ
προ, π ο ρ ε ίες  καί ά π ερ γ ίες  στή Γαλλία. 
Κι όταν μετά έπεξεργάζομα ι τήν ταινία 
γιά νά φτιάξω  κάτι π ο ύ  νά μπορεί νά 
διαρκέσει π έρ α  ά π ό  τήν άμεση π ρ ο β ο 
λή, π ά ντα  τό  κάνω σέ συνεργασία μέ 
κείνους π ο ύ  άφορά. Απ’ τήν άλλη, δέν 
αισθάνομαι νά χρησιμοποιούμαι, ούτε 
νά Μ0 ' "  άντικειμενκή” μέ τήν έννοια 
τού  νά  άπουσ ιάζω  ά π ό  τή δουλειά μου. 
Φυσικά έκφράζομαι, ε ίτε  αύτό  βγαίνει 
μέσα στή λήψη, ε ίτε  μέσα στήν έπ εξερ - 
γασία  (μοντάζ) π ο ύ  γίνεται έκ τών 
ύστέρων. Μόνο π ο ύ  δέν είμαι μόνη μου.

Δέν κλείνομαι στό γυάλινο π ύ ρ γο  τής 
τεχνικής έξειδίκευσης π ο ύ  ά π αγορεύει 
τήν πρόσβαση σέ όπο ιονδήποτε μή 
τεχνικό. Συνεργάζομαι μέ κείνους π ο ύ  
ό άγώ νας τους είναι τό  θέμα τής 
ταινίας, κι αύτό, όχι θεωρητικά, άλλά 
άμεσα, π ά νω  στό ίδιο τό ύλικό».

Μιά άλλη δουλειά, π ο ύ  ε ίχε  μεγάλη ' 
άττήχηση στή Γαλλία, ήταν μιά ταινία - 
σχόλιο π ά ν ω  σέ μιά μαγνητοσκοπημέ
νη έκπομπή  τής τηλεόρασης, στήν ό 
ποία  ε ίχα ν  συμμετάσχει ή Φ. Ζιρού, ό 
Πονιατοφσκί κ.ά. καί ή όποία  ε ίχ ε  θέμα 
τή  γυναίκα καί τό φεμινισμό.

Η Καρόλ καί οί συνεργάτριές της 
«έκοψαν κι έραψαν» τήν επίσημη ταινία 
μέ παρεμβολές σχολίων, εικόνων, μέ 
πά γω μ α  τής εικόνας έκεί π ο ύ  κάτι 
σημαντικό π έρ να γε  άπαρατήρητο, μέ 
έπαναληπτική  προβολή άλλων σημεί
ων, έτσι π ο ύ  ή δική τους ταινία έγινε μιά 
άνελέητη κριτική, π ό τε  μέ χιούμορ καί 
π ό τε  μέ ψυχρή ματιά, όχι μόνο τού 
«έπίσημα έκφ ρασ μένου  φεμινισμού», 
άλλά καί τώ ν ίδιων τώ ν μέσων μαζικής 
ένημέρωσης. Σέ μιά έπ ο χ ή  π ο ύ  στή 
Γ αλλία ή συζήτηση π ά νω  στό ρόλο καί 
τή λειτουργία τώ ν μέσων μαζικής ένη 
μέρωσης έχει άνάψει, ή ταινία θεω ρή 
θηκε υποδειγματική έκφραση τών άμ- 
φισβητήσεων αύτών, καί μάλιστα σέ 
τηλεοπτική γραφή.

« Η κρατική τηλεόραση άποφάσισε 
νά κατασχέσει τήν ταινία τής φεμινιστι - 
κής αύτής ομάδας καί τελικά, μετά ά π ό  
μερικά κωμικοτραγικά έπεισόδια τήν 
ώ ρα τής προβολής, δέν κατάφερε π α ρά  
νά κατασχέσει μιά κόπια τής δικής της 
ταινίας. Έκτοτε, μοϋ λέει γελώ ντας ή 
Καρόλ, οί κύριοι σταμάτησαν τίς π ρ ο 
σ πά θειες  κατάσχεσης τών ταινιών βίν
τεο  π ο ύ  τούς έκαναν κριτική!

» Απ τήν άλλη, βέβαια, τά  κανάλια 
τής γαλλικής τηλεόρασης είναι κλειστά 
σέ δουλειές π ο ύ  δέν άνήκουν σ’ ένα 

ορθόδοξο κύκλωμα. Έτσι, γιά καιρό, 
τό  πολιτικό βίντεο δέν έβρισκε πρόσβα - 
ση έκεί, μέ δικαιολογία ότι ή άπόδοση 
τώ ν  μ α υ ρ ό α σ π ρ ω ν  τα ιν ιώ ν τέ το ιο υ  

φορμά’’ θά  ’ταν  κακή. Τελικά, μετά 
τήν προβολή τής περιβόητης ταινίας 
τώ ν π έν τε  Ιταλίδων φεμινιστριών π ο ύ  
ε ίχ ε  θέμα μιά δίκη βιασμού (ταινία βίν
τεο  π ο ύ  ε ίχ ε  κερδίσει τό πρώ το  βρα
βείο τής ΡΑΙ, σέ ίδιο φορμά καί έπίσης 
μαυρόασπρη) ά π ’ τή γαλλική τηλεόρα
ση, άποδείχτηκε στήν πράξη  ότι οί 
προβαλλόμενες τεχνικές δυσκολίες δέν 
ήταν π α ρ ά  δικαιολογίες».

Τώρα, μέ τήν άλλαγή κυβέρνησης στή 
Γαλλία, ή Καρόλ βλέπει πολύ  μ εγα λύτε
ρες δυνατότητες δημοσιοποίησης τώ ν 
ταινιών βίντεο. Ηδη, σέ συνεργασία μέ 
άλλες φεμινίστριες, έκανε πρόταση γιά 
τή δημιουργία μιάς βιντεοθήκης π ο ύ  θά

συγκεντρώσει όλο τό  μέχρι σήμερα 
ύλικό, θά τό  προσφ έρει άμεσα γιά 
προβολή επ ιτόπου , καί θά  δίνει στόν 
καθένα τή δυνατότητα  νά ’ ρθει σέ ά π ’ 
εύθείας έ π α φ ή  μέ τή  δημιουργό τής 
ταινίας γιά νά προμηθευτεί κόπια 
γιά προβολή σέ άλλο χώρο. Ή  βιντεο
θήκη αύτή θά  χει κι ένα  μικρό π ρ ό 
γραμμα δικής της πα ρα γω γή ς. * Η π ρ ό 
ταση αύτή  έχει γίνει καταρχήν ά π ο δ ε- 
κτή ά π ό  τήν κυβέρνηση Μιττεράν, καί 
τώ ρα συζητιούνται οί λεπτομέρειες. Γιά 
τίς προοπτικές δουλειάς όμως, ή Καρόλ 
δέν είναι πολύ  αισιόδοξη:

«Τό μέλλον τού βίντεο άντιπληροφό- 
ρησης, ό π ω ς  χρησιμοποιήθηκε ά π ό  τά  
διάφορα κινήματα, είναι δυστυχώ ς π ο 
λύ προβληματικό. Τά μηχανήματα βίν
τεο, ύπακούοντας στήν καπιταλιστική 
λογική τού κάθε χρόνο καί νέον π ρ ο ϊ
όν” , μεταβάλλονται σέ τεχνολογικό έ 
π ίπεδο  ραγδαία  καί παράλληλα π ρ ο 
σαρμόζονται σέ κάποια  βλακώδη άντί- 
ληψη κατανάλωσης, π ο ύ  δέν άφήνει 
κανένα περ ιθώ ρ ιο  δημιουργικής χρή - 
σης. Συγκεκριμένα, τό  μαυρόασπρο γ ί
νεται έγχρωμο, π ιό  άκριβό, καί μέ δυ
σκολότερες άπαιτήσεις φωτισμού τήν 
ώρα τήςλήψης. Τά έρασιτεχνικά μοντέ
λα, π ο ύ  είναι π ιό  προσ ιτά  σέ τιμή, δέν 
παίρνουν π ιά  ταινίες, άλλά κασέτες, 
έτσι ώ στε νά μήν μ πορείς νά έπέμβεις 
γιά νά έπ εξερ γα σ τε ϊς  στό έργαστήριο 
τήν ταινία. Οί μηχανές π ο ύ  βγήκαν πρίν 
δέκα χρόνια καί μάς έπ έτρ εψ α ν  όλη 
αύτή τή δουλειά, άχρηστεύονται, γιατί 
δέ βρίσκεις π ιά  οϋτε  άνταλλακτικά. ’ Υ
ποχρεώ νεσα ι ά π ό  τά  π ρά γμ α τα  νά 
άγοράσεις τίς καινούργιες, πανάκριβες 
μ η χ α ν έ ς  λ ή ψ η ς  καί έ π ε ξ ε ρ γ α σ ία ς  
(στοιχίζουν γύρω  στά τέσσερα έκατομ
μύρια δρχ. στή Γαλλία). Φυσικά, οί ά ν 
θρω ποι π ο ύ  δουλεύουν τό πολιτικό 
βίντεο δέν έχουν  τέτο ιες οικονομικές 
δυνατότητες.

» Αμεσα τουλάχιστον, μόνο άν ένω - 
θούμε σέ κοοπερατίβες μέ κοινόχρη
στα μηχανήματα, θά  μπορέσουμε νά 
άντιμετωπίσουμε τά  οικονομικά π ρ ο 
βλήματα π ο ύ  γεννιούνται. Ά π ό  τήν 
άλλη, ξέρεις π ό σ ο  δύσκολη είναι στήν 
πράξη  ή συνεργασία μεταξύ διαφόρων 
πο λ ιτικ ώ ν  κ ινημάτω ν. Φ οβάμαι π ώ ς  
τούτη  ή έξέλιξη τών μηχανημάτων βίν
τεο  μπορεί νά σημάνει τήν άναγκαστι- 
κή έξαφάνιση τή ς πολιτικής δουλειάς 
π ο ύ  ξεκίνησε έδώ  καί δέκα χρόνια, σ’ 
αύτό τό χώρο».

Μήν ξεχνάς ότι μιλάω γιά τή Γαλλία πρίν τό  ‘68.

·*  Οί προβολές γίνονταν μέσα κι έξω άπ' τό 
εργοστάσιο, σέ πολλές οθόνες τηλεόρασης 
συγχρόνως.
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Παρά τίς εκλογές καί τήν ιδιαίτερα έντονη αύτή τή 
φορά εκλογική περίοδο, οί εκθέσεις διαδέχτηκαν - 
ατήν τωρινή άρχή τής νέας χειμερινής περιόδου - μέ 
ένα φρενήρη ρυθμό ή μιά τήν άλλη. Σέ αύτά τά 
πλαίσια, τό γνωστό ερώτημα ποιός όγοράζει καί τί, 
έχει πάρει μιά σχεδόν μεταφυσική χροιά. Ή έννοια 
τοϋ παραλόγου συνεχίζει νά ένισχύεται καί νά 
τροφοδοτείται συστηματικά μέ τίς ιδιαίτερα έξωφρε- 
νικές γιά τήν ελληνική πραγματικότητα τιμές τών 
έργων μερικών καλλιτεχνών. Τιμές πού δέ θά 
διανοοϋνταν οϋτε καί αύτός ό Πικάαο άκόμη καί μετά 
θάνατον...

Αναδρομικά, άπό τίς έκθέσεις πού έγκαινιάστηκαν 
καί πού άνήκουν σέ διάφορες κατηγορίες, άναδρομι- 
κές έκθέσεις, άτομικές μέ τήν πρόσφατη δουλειά τοϋ 
καλλιτέχνη, ομαδικές, έκθέσεις οργανισμών καί 
ιδιωτικών συλλογών, παρουσιάσεις ατά πλαίσια τών 
πολιτιστικών άνταλλαγών, συγκρατήσαμε τίς παρακά
τω:

Εικαστικό 
περισκόπιο

■ Τά Πολωνικά Γυναικεία Πορτραΐτα (Έθν. Πινακοθή
κη), γιά τήν έξοχη παρουσίαση καί τήν ποιότητα τοϋ 
περιεχομένου.
■ Τούς Γάλλους Νάίφ ζωγράφους (Έθν. Πινακοθήκη) 
γιά τήν άντιπροσωπευτική έπιλογή καί τή στάθμη τής 
δουλειάς τους.
■ Τά Σύγχρονα Βρετανικά Σχέδια ( Έθν. Πινακοθήκη) 
γιά τήν άντιπροσώπευση πολλών σύγχρονων τάσεων 
στή χώρα αύτή.
■ Τήν « Ιατρική Εικόνα» (Βρετ. Συμβούλιο) γιά τήν 
πρωτοτυπία τής ιδέας καί τοϋ περιεχομένου.
■ Τήν Γ' κατά σειρά έκθεση τής Ένωσης Γλυπτών 
(ΌδεΤο Αθηνών) στήν όποία έπισημάναμε μερικά 
πολύ άξιόλογα έργα άλλά παράλληλα καί το άνισο της 
προσφοράς.
■ Τήν έκθεση μέ 182 έργα (ζωγραφικής, γλυπτικής 
καί χαρακτικής) άπό ιήν Πινακοθήκη τής Εθνικής 
Τράπεζας ( Έθν. Πινακοθήκη) πού οργανώθηκε μέ τήν 
ευκαιρία τών 140 χρόνων άπό τήν'ίδρυση τής ΕΤΕ. Μέ 
τήν παρουσίαση αύτή γνώρισε τό κοινό άλλη μιά πτυχή 
άπό τίς πολύπλευρες πολιτιστικές δραστηριότητες 
τοϋ Ιδρύματος.
■ Τήν έκπληκτική εύκαιρία πού είχε τό έλληνικό κοινό 
νά δει έργα τοϋ Πικάαο (Αίθουσα Τρίτο Μάτι) καί τοϋ 
Αεζέ (Γαλλικό Ινστιτούτο) άπό τή συλλογή τοϋ Α. 
' Ιόλα. Τά σχέδια, οί γκουάς καί τά κολάζ τοϋ Πικάαο 
συγκαταλέγονταν άνάμεσα στά πιό άντιπροοωπευτικά 
του, κάτι πού μάλλον δέν άντιλήφθηκαν οί Αθηναίοι 
φιλότεχνοι πού «άπουσίασαν» έπιμόνως άπό τήν 
αίθουσα τίς μέρες τής παρουσίασης. Στήν έκθεοη μέ 
έργα τοϋ Λεζέ είχαμε τήν εύκαιρία νά δούμε καί 
μερικά όχι πολύ γνωοτά έργα τοϋ καλλιτέχνη πού 
πλάτυναν χαρακτηριστικά τίς γνώσεις μας γι' αύτόν

« Έφηβος Αντικυθήρων» 
τοϋ Γιάννη Τοαρούχη

■ Τίς παρουσιάσεις μέ τίς έκδόσεις τοϋ P. Lecuire 
καί τοϋ Γ. Σεφέρη στό Γαλλικό Ινστιτούτο: Εκθέσεις 
άρτια οργανωμένες καί χαρακτηρισμένες άπό τήν 
παρουσία καλλιτεχνικών έργων γιά τήν εικονογράφη
σή τους.
■ Τήν ομαδική έκθεοη ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ 81 καλλιτεχνών 
γεννημένων άπό τό 1930 μέχρι τό 1945 στή 
«Συλλογή»: Παρουσίαση γιά τήν όποία οί δημιουργοί 
διάλεξαν μέ ιδιαίτερη μέριμνα τά έργα τους.
■ Τήν έκθεοη χαλιών άπό έργα 8 σημαντικών 

Ελλήνων καλλιτεχνών στό Πολυπλάνο γιά τήν
εύστοχη ιδέα καί τήν άρτιότητα τής έκτέλεοης.
■ Τήν αναδρομική έκθεση τοϋ Γ. Τσαρούχη στό 
Αρχαιολογικό Μουσείο τής Θεσσαλονίκης μέ 166

έργα τοϋ καλλιτέχνη άπό τό 1928 μέχρι σήμερα. Ή 
παρουσίαση αύτή πού οργανώθηκε χάρη στίς μεγάλες 
προσπάθειες τοϋ Μακεδονικού Κέντρου Σύγχρονης 
Τέχνης τοποθέτησε μέ μιά χαρακτηριστική άμεσότητα 
τό δημιουργό, άναφορικά μέ τά έπιτεύγματα, τίς 
επιδιώξεις του καί τίς προσπάθειες του.

τής Ντόρας ’ Ηλιοπούλου -  Ρογκάν

■ Τά σχέδια τοϋ Εύγένιου Ίονέοκο στήν Αίθουσα 
Τέχνης Αθηνών: Σχέδια πού διακρίνονται γιά τήν 
προσωπική τους έκφραση καί τό λεπτά τους πνεύμα.
■ Τά έξαιρετικά οέ μετιέ σχέδια τοϋ G. Allyn στήν 
Αργώ.

■ Τά τοπία άπό τήν Αύστρία καί τήν Ελλάδα πού 
άποκρυπτογράφησε μέ μιάν ιδιαίτερη οξυδέρκεια ή 
Wessely-Βαλαβανίδου οτήν «ϋρα».
■ Τήν ατμόσφαιρα τών Σπετσών καί μαζί τοϋ Αιγαίου 
άπό τήν J. Wood ("Dpa).
■ Τίς όνειρικές-ποιητικές συνθέσεις τοϋ Watson στή 
γκαλερί Διογένης.
■ Τήν καινούργια -άφηρημένη- δουλειά τής Μπε- 
νεντίκτ στήν Έλληνο-Αμερικανική Ένωση.
■ Τά έμπνευσμένα άπό τήν Ελλάδα μάρμαρα τοϋ Β. 
Marden στή γκαλερί Μπερνιέ. Πρόκειται γιά μιά 
δουλειά πού συνδυάζει εύστοχα τίς άρχές τής 
έλάχιστης γεωμετρικής τέχνης μέ τήν άμεση αίσθηση 
άπό τήν άδρότητα καί τήν ύφή τοϋ ύλικοΰ.
■ Τίς πλούσιες σέ άναζητήσεις καί έρεθίοματα 
ουνθέσεις τοϋ Κορεάτη καλλιτέχνη Χάν στό ξενοδο
χείο Κάραβελ.
■ Τά πρωτότυπα φωτογραφικά κολάζ τής Β. Bernard 
στήν Αίθουσα Τό Τρίτο Μάτι.

■ Τά χαρακτηρισμένα άπό ένα συμβολικό μήνυμα 
έργα τοϋ Σ. Μαμινάκη στή Χρυσόθεμη.
■ Τήν πρόσφατη έμπνευσμένη δουλειά τοϋ Σ. Κουκά 
στόν Κοχλία στή Θεσσαλονίκη.
■ Τήν πρωτότυπη δουλειά τοΰ Π. Κουτούζη μέ τόν 
τίτλο « 0 Χριστόφορος Κολόμπος άνακάλυψε τήν
Αμερική...» ('Αλ Άντάρ).

■ Τίς συνθέσεις σέ γυαλί τοϋ X. Βαφειάδη στή 
γκαλερί 3.
■ Τήν άξιόλογη δουλειά σέ ό,τι άφορά τή σύνθεση καί 
τό μετιέ τής Α. Μπογδάνου στό Ζυγό.

Σφήνες

■ Μιά έκθεση φάντασμα Ελλήνων καλλιτεχνών 
οργανώθηκε στήν Ολλανδία τό Νοέμβρη άπό Έλλη
νες καί Ολλανδούς. Σ' αύτό ·τόν τόπο πού όλα 
μαθαίνονται προτού κάν νά συμβοίν, έγινε κάτι χωρίς 
νά μαθευτεί τίποτα οϋτε πρίν, ούτε καί κατά τά 
έγκαίνια. Ποιοι πήραν μέρος; Πώς καί άπό ποιούς 
έπελέγησαν; Μέ πσιά κριτήρια; Τί φοβήθηκαν καί

γιά τεχνικούς λόγους δέν ήταν δυνατό νά παρουσια
στεί ή δουλειά τους οτό χώρο τής έκθεσης.

Στήν καθεμιά άπό τίς παρουσιάσεις αύτές πέρα 
άπό τή σφυγμομέτρηση -καταγραφή- καί τήν ταξινό
μηση τών έκφραστών τών έκάστοτε τάσεων, έχει 
εκδηλωθεί ιδιαίτερη μέριμνα, σέ ό,τι άφορά τήν 
παρουσίαση, ώστε νά είναι μέσα άπό λογής λογής 
ντοκουμέντα (φωτογραφίες, συνοπτικά έπεξηγηματι- 
κά κείμενα κ.ά.) όσο γίνεται πιό άποκαλυπτική ή 
ενημέρωση τοϋ κοινού μέσα άπό τις «ένεργοποιημέ- 
νες» έδώ συγκρίσεις άνάμεσα στήν ελληνική πραγμα
τικότητα καί άνάλογα ρεύματα καί τούς έκφραστές 
τους στό διεθνή χώρο τής τέχνης.

Στήν έκθεση πού έγκαινιάστηκε τό Δεκέμβρη σάν 
κύριοι έκφραστές τής άφηρημένης τέχνης στήν 
Ελλάδα παρουσιάζονται στό χώρο τής γκαλερί οί: Γ. 

ΓαΤτης, Βλ. Κανιάρης, Α. Κοντόπουλος, Λεφάκης, 
Μαλτέζος, Μάρθας, Κοσμάς Ξενάκης, Σαχίνης, Σπυ- 
ρόπουλος, Τσίγκος.

Παράλληλα μέ τήν ένημέρωση τοϋ κοινού σέ 
μεγάλη κλίμακα έχουν καταβληθεί ιδιαίτερες προσπά
θειες γιά τήν προσέλευση καί τήν κατατόπιση τών 
μαθητών τών σχολείων.

Τό μπάρ-κατασκευή 
τοΰ Α.’Ακριθάκη

ι

Λιθογραφία τής Μαίρης Σχοινά

■ Τίς ξύλινες κατασκευές τοϋ Άλέξη Άκριθά- 
κη στή γκαλερί Μπερνιέ: Κατασκευές έμπλουτι- 
σμένες αύτή τή φορά μέ φωτιστικά έφέ, μέ τή 
χρήση καθρεφτών, πλαστικών λουλουδιών καί κολάζ 
άπό λογής λογής ετερόκλητα άντικείμενα πού, 
όμως, κατορθώνουν νά συνυπάρχουν άρμονικά.
■ Τά πολύ άξιόλογα καί μέ έντονο προσωπικό 
χαρακτήρα σχέδια τοϋ Π. Παντελόπουλου στήν "ϋρα.
■ Τήν πρόσφατη δουλειά τοΰ Τζιώτη στή «Μέδουσα». 
Στά τωρινά του έργα ό καλλιτέχνης μάς άποκάλυψε 
ότι προχώρησε πολύ περισσότερο άπό ό,τι στήν 
άμέσως προηγούμενη δίχως -καί αύτό είναι τό 
σημαντικό, έδώ- νά άπαρνηθεί τίς βασικές του άρχές 
καί νά άλλάξει στόχους.
■ Τά σκηνικά καί τά κοστούμια τού Ν. Γεωργιάδη στή 
γκαλερί Ζουμπουλάκη, στά όποια ό δημιουργός 
άποκαλύπτει μιάν ιδιαίτερη εύαισθησία σέ μερικά 
στοιχεία μπαρόκ.
■ Τά άκρως ποιητικά καί έρεθιστικά γιά τή φαντασία 
καί τό δημιουργικό μας ένστιχτο παστέλ τής Α. 
Καρύμπακα-Νεγρεπόντη στίς Νέες Μορφές.
■ Τή χαρακτηριστική ενότητα μέ τίς Νεκρές Φύσεις 
τοϋ Α. Σολούνια (Νέες Μορφές) στίς όποιες ό 
καλλιτέχνης μηχανεύεται ολοένα εύρηματικές λύ
σεις.
■ Τή μεγάλη ικανότητα στή σύνθεση καί τό άριστο 
μετιέ πού χαρακτηρίζουν τή δουλειά τής Μ. Σχοινά 
στή Σύγχρονη Χαρακτική.
■ Τίς γεμάτες εύαισθησία άκουαρέλες τής Ε. 
Μουτάφη-Πάνου στόν 'Υδροχόο.
■ Τίς δυναμικές ώς πρός τό χρώμα καί τήν 
πηκτικότητα τής ύλης συνθέσεις τοΰ Κ. Παπά στήν 
' Ελληνο-Άμερικανική Ένωση.

■ Τό έξπρεσιονιστικό σέ ύφή έργο τοϋ Δ. Γρατσία στή 
γκαλερί Νταντά.
■ Τό πληθωρικό δυναμικό έργο τοϋ Πατρασκίδη στήν 
' Ωρα. Πρόκειται γιά έναν καλλιτέχνη πού άν καί πολύ 
νέος άκόμη κατορθώνει νά εκφραστεί μέ έναν 
άπόλυτα προσωπικό τρόπο.
■ Τήν τελευταία πολύ έπιμελημένη καί ιδιόμορφη γιά 
τήν ενορχήστρωση τών χαρακτηριστικών της δουλειά 
τοϋ Μήλιου (μικτή τεχνική, κολάζ, φωτογραφίες) στή 
γκαλερί Ζουμπουλάκη.
■ Τίς άκουαρέλες καί τά σχέδια πού παρουσίασε μέ 
τό γενικό τίτλο «γραφή» ό Γ. Βακιρτζής οτίς Νέες 
Μορφές.
■ Τά ολόδροσα παστέλ μέ άποκλειστικά θέμα τά 
λουλούδια τής I. Μητσέα-Μαλάμου στήν Αργώ.
■ Τήν άναδρομική παρουσίαση τών ζωγραφικών 
συνθέσεων καί τών έφαρμογών τοϋ Τ. Αλεξίου στό 
Πολυπλάνο.

κράτησαν μιά τόσο -παρακρατική- μυστικότητα;
Επιτέλους άν οί οργανωτές έχουν τούς λόγους τους 

νά μήν άκουστοΰν... οί καλλιτέχνες πού έχουν τό 
δικαίωμα νά προβληθούν τί χρωστάνε;
■ Τί θά γίνει μέ τά περιβόητα Europalia; Άλλαξαν 
κυβερνήσεις. Άλλαξαν έπιτροπές... "Ολα άλλάζουν... 
Μόνον ό χρόνος δέν άλλάζει πού έχει οριστεί γιά τήν 
έκθεση -τό έρχάμενο φθινόπωρο- θά προλάβουμε;... 
καί πώς; Όπως όπως;... Ποιό άπό όλα τά ύπουργεία 
φέρει τέλος πάντων τήν εύθύνη... μιά τόσο μεγάλη 
ευθύνη όση απαιτεί ή έπάξια άντιπροσώπευση τής 
χώρας μας σέ μιά εκδήλωση όπου τιμάται κάθε χρόνο 
καί άπό μιά νέα χώρα-μέλος τής ΕΟΚ;
■ Μεγάλη είναι ή τιμή πού έγινε στόν Έλληνα γλύπτη 
Τάκη νά ναι ό πρώτος ζών Έλληνας τοΰ όποιου 
οργανώθηκε έκθεση στό κέντρο Πομπιντοΰ. Παράλλη
λα μέ τό έργο τοϋ Τάκη πού παρουσιάστηκε στό 
Φόρουμ τοΰ Κέντρου Πομπιντοΰ στίς 18 Νοέμβρη, 
οργανώθηκε έκθεση τών γλυπτών τοΰ καλλιτέχνη στή 
γκαλερί Μάετ τοΰ Παρισιού.

Μιά άξιόλογη 
προσπάθεια 

στίς νέες μορφές

Αξιόλογη καί άποκαλυπτική είναι ή πρωτοβουλία τής 
γκαλερί Νέες Μορφές νά οργανώσει μέ τό γενικό 
τίτλο « Ή Φυσιογνωμία τής Μεταπολεμικής Τέχνης 
στήν Ελλάδα» τέσσερις συνολικά έκθέσεις πού θά 
γίνονται άνά μία κάθε χρόνο. Πρόκειται ειδικότερα 
γιά: Τήν όφαίρεση-παρουσίαση πού έγκαινιάστηκε ήδη 
τό Δεκέμβρη. Τίς Τάσεις στήν Έκφραση: Εξπρεσιονι
σμός, ύπερρεαλισμός. Τήν Αθηναϊκή Σχολή καί τό 
νεοκλασικισμό. Τίς Μετα-άφαιρετικές τάσεις καί τό 
νεορεαλισμό. Τήν εύθύνη τής προετοιμασίας γι' 
αύτές τίς'έκθέσεις τήν έχει ή Ε. Βακαλό ή όποία έχει 
άναλάβει νά συγγράφει καί τά βιβλία μέ τά αντίστοιχα 
θέματα (έκδ. Κέδρος). Οί έκθέσεις αύτές θά 
περιοδεύσουν στή συνέχεια τήν έλληνική έπαρχία 
ώστε νά ένημερωθεΐ έπιτέλους καί τό έλληνικό κοινό 
σέ μιά πιό μεγάλη κλίμακα. "Ενα ειδικό ντοκυμανταίρ 
μέ σενάριο τής Τζ. Δημακοπούλου (πάνω στό κείμενο 
τής Ε. Βακαλό) καί παρουσίαση τοϋ Κατσαρόπουλου 
θά συνοδεύει τίς έκδηλώσεις. Στό φιλμ αύτό θά 
συμπεριλαμβάνονται καί οί δημιουργοί πού άνήκουν 
στά πλαίσια τών άνωτέρω καταχωρήσεων, άλλά πού

Επίκεντρο τής φετινής έκθεσης τοΰ Α. Άκριθάκη 
στή γκαλερί Μπερνιέ (Μαρασλή 51) καί συνάμα 
άποκορύφωμα σάν σύλληψη καί σάν έκτέλεση τών 
μέχρι τώρα ξύλινων κατασκευών του ήταν τό Μπάρ 
πού στήθηκε στήν αίθουσα. Καταλαμβάνοντας ένα 
χώρο 12 κυβ. μ. τό Μπαρ συνδύαζε μέ μιάν άπόλυτη 
έπιτυχία τό «λειτουργικό» μέρος μέ τό καλλιτεχνικό 
καί, τό κυριότερο: δίχως τό ένα νά ύποφέρει άπό τό 
άλλο.

«Γυρνώντας μιά ζωή άπό μπάρ οέ μπάρ, μάς είπε ό 
ίδιος ό καλλιτέχνης (ύπενθυμίζουμε άλλωοτε χαρα
κτηριστικά ότι έχει πάρει ενεργά μέρος στό έστιατό- 
ριο καί στό Μπάρ πού άνοιξε πρόσφατα ή Φώφη 
Άκριθάκη στό Βερολίνο) έχω μιάν άμεση καί 
ένστικτώδη αίσθηση τοΰ χώρου αύτοϋ. Ένός χώρου 
πού έπιβάλλεται νά είναι ζωντανός, δουλεμένος καί 
έπεξεργασμένος άκόμη καί μέσ' άπό τίς έμπειρίες, τά 
βιώματα τών θαμώνων, τίς έκμυστηρεύσεις καί τίς 
έξάροεις τους».

Ξεκινώντας, έδώ, άπό τό μπάρ πού άποτελεί άπό 
μιάν άλλη σκοπιά είδωμένο τό μέχρι τώρα πιό 
προχωρημένο οταθμό στήν πορεία τοϋ καλλιτέχνη, ό 
τελευταίος σκέφτεται νά ύλοποιήσει άργότερα ένα 
ολόκληρο έσωτερικό σπιτιού -μέ μπάνιο, κουζίνα, 
ύπνοδωμάτια κ.ά -  έτσι ώστε αύτό νά λειτουργεί καί 
πάλι όπως τό τωρινό μπάρ.

Τά ένορχηστρωμένα έδώ έτερόκλητα ύλικά καί 
άντικείμενα-λαμπάκια, κομμάτια άπό σπασμένους 
καθρέφτες, πλαστικά λουλούδια, σανίδες, φορμάικες, 
ξύλα κάθε λογής μαζεμένα άπό καρνάγια, άπό 
οικοδομές, ξύλα άδέσποτα πού βρίσκει στό διάβα του 
ό Άκριθάκης -τό ξύλο τοΰ φωτιστικού τοϋ μπάρ τό 
χει περισυλλέξει έδώ καί 10 χρόνια- άποκτοϋν μιά 

νέα δυναμική ζωή καί οντότητα καί τό κυριότερο: 
Συνυπάρχουν άναμεταξύ τους έτσι ώστε νά 
έξουδετερώνεται κάθε κίνδυνος νά χαρακτηριστούν 
σάν κίτς.

Προσωπική απόλυτα δημιουργία ή κατασκευή τοϋ 
μπάρ άπό τόν καλλιτέχνη, διαφέρει άπά άλλες 
άνάλογες προσπάθειες χάρη στόν όμοιοπαθητικό - 
οργανικό - τρόπο μέ τόν όποιο τήν έχει αισθανθεί καί 
δημιουργήσει ό Άκριθάκης. Δουλεύοντας όντως στά 
μπάρ αύτό τήν ήμέρα τών έγκαινίων ό καλλιτέχνης 
έκμυστηρεύτηκε ότι δέν τό κάνε άπό επίδειξη άλλά 
έπειδή αισθανόταν πολύ πιό άνετα καί πιό προστατευ- 
μένος... έτσι άπό τό άν ήταν στημένος στό χώρο τής 
γκαλερί νά παρακολουθεί τίς άντιδράοεις τοΰ κοινού 
στό έργο του.

* Η Δημιουργία 
της Γ. Γαζετοπούλου 

γιά την 
«Κυρία Χωρίς Καμέλιες»

Δημιούργησε σέ πολλά έπίπεδα ή Γ. Γαζετοπούλου 
μέ τά σκηνικά καί τά κοστούμια πού έφτιαξε γιά τήν 
Κυρία Χωρίς Καμέλιες τής Μ. Ριάλδη.

Δημιούργησε μέ τό νά άφήσει τήν έμπνευσή της 
έλεύθερη - κάτι πού «συμβαίνει» άλλωστε καί στή 
ζωγραφική της - νά ταξιδέψει μέσα στό χρόνο: Μέ 
πρωταρχική παρότρυνση τό άλάθητο ένστικτά της. 
"Ενα ένστικτο γαλουχημένο άπό τίς αισθήσεις πού 
δέν έκφράζονται άχαλίνωτες άλλά συνυπάρχουν 
άρμονικά - σέ μιά συνεχώς άνανεωμένη σέ δυναμικό 
χρυσή τομή - μέ τό μυαλό.

Δημιούργησε άκόμη μέ τό νά ζωντανέψει όχι 
συνειδητά - μέ τήν αίγλη τής συναισθηματικής άνά-
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Ποίηση

ΓΕΡ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ 
Λόγια στήν Καλυψώ 
Σημειώσεις, 1981

Οί ενότητες «Ραγισμένο ταμπούρλο» και «Σημειώσεις 
γιά μιά επέτειο γενεθλίων» τής συλλογής Υπό ξένην 
σημαία (1972) καθώς καί ή Βαρκελώνη (1975) 
μπορούν νά έκτιμηθοϋν ώς προπομποί τών ποιημάτων 
Λόγια ατήν Καλυψώ. Υπάρχει δηλαδή διαλεκτική 
σχέση τόσο σ αισθητικό όσο καί ο' έννοιολογικό 
έπίπεδο. ϋοτόσο στίς προηγούμενες συλλογές είχε 
ένταχθεϊ τό ράγισμα τού κοινωνικού χώρου μέσα άπό 
ένα είδος άτομικής βιογραφίας ή προσωπικού 
ήμερολογίου. Στό πρόσφατο όμως βιβλίο του ό 
Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, χωρίς ν άποδεσμεύεται 
άπό τό στίγμα τής προηγούμενης θεματογραφίας του 
καί παράλληλα άπό τήν εκφραστική του μέθοδο, 
καταγράφει περισσότερο τήν έκκριοη τοϋ ψυχολογι
σμού του. Έκκριοη πού αναμφισβήτητα προέρχεται 
άπό τή διαστροφή καί τόν άκρωτηριασμό τοΰ 
κοινωνικού χώρου.

Υπό αύτή τήν έννοια ή θεματογραφία τής 
συλλογής όροθετεϊται σέ τέσσερα ιδιαίτερα γνωρί
σματα. Συγκεκριμένα:

1. Στήν ψυχοσύνθεση τοϋ κεντρικού προοώπου 
καί γενικότερα στόν ψυχολογικό μηχανισμό τής 
δράσης του.

2. Σέ έμπειρίες καί βιώματα πού δοκίμασαν τό 
κοινωνικό χάσμα κεντρικά κι όχι περιφερειακά.

3. Σέ έπιμελώς καί ουνειδητά έπιλεγμένους 
χώρους -χώρους ιστορικούς καί ταυτόχρονα συμβολι
κούς.

4. Στίς μεταξύ τών προσώπων οργανικές σχέσεις. 
Στό 1. ή δράοη καί ή συμπεριφορά τοϋ ύποκειμένου

άποτελοϋν συνάρτηση γενικών άρχών-έπιταγών μέ 
ψυχοκοινωνικές ιδιότητες. Π.χ. τά ποιήματα VI, X, XI. 
Υπό αύτή τήν έννοια καί ή δράση τοϋ ύποκειμένου

(Συνέχεια, Εικαστικό)

μνησης — βιώματα καί έμπειρίες πού υφαίνουν τίς 
καθημερινές άντιδράοεις στό περιβάλλον της καί πού 
ορίζουν μέ τόση οργανικό εννοημένη φυσικότητα τόν 
τρόπο ζωής αύτής τής καλλιτέχνιδας. Κατορθώνει, 
πράγματι, ή Γαζετοπούλου νά μή ναρκισσεύεται - κάτι 
σπάνιο γιά καλλιτέχνη - άλλά νά επιχειρεί μιάν 
ειλικρινή επικοινωνία μέ τό έρέθισμά της, είτε αύτό 
είναι έμψυχο είτε άψυχο. Χάρη αέ αύτήν άλλωστε τήν 
ικανότητά της, ή καλλιτέχνιδα έχει φιλοτεχνήσει 
πορτραϊτα-ψυχογραφήματα τών μορφών πού έχει 
απεικονίσει.

Μέ τά τωρινά της σκηνικά καί κοστούμια πού είναι 
καί τά πρώτα στή διάρκεια τής σταδιοδρομίας της, 
έχει καί πάλι κατορθώσει νά συνθέσει ένα ψυχογρά
φημα τών διαφόρων τύπων τοϋ κατεστημένου, τής 
οικογενειακής δυστυχίας, τής άντρικής ανασφάλειας, 
τών τεχνών πού κατεργάζεται ή πολλαπλά έννοημένη 
γυναικεία ταλαιπωρία, τής έοαεί μέα’ άπό τήν 
κοινωνία γαλουχημένης ύποκρισίας. «Στήν άρχή» 
γράφει γιά τά σκηνικά της ή ίδια ή Γαζετοπούλου 
«είδα τή σκηνή σάν ένα καθρέφτη. Κοιτούσα τά 
πρόσωπα τά σημερινά, τούς ηθοποιούς, όλους αύτούς 
τούς ρόλους προσπαθώντας νά αλλοιώσω τήν εικόνα 
τους άλλάζοντάς τους ταυτότητα πηγαίνοντάς τους 
πίσω στό χρόνο. Βλέποντας τή σκηνή σάν ένα κουτί σέ 
σχέση μέ τόν έαυτό μου, προσπάθησα νά σκαρφαλώ
σω μέσα στό κουτί μέ τά άνόμοια στοιχεία πού είχα 
μαζέψει τό ένα δίπλα στό άλλο. "Αρχισα νά σκέφτομαι 
σέ εικόνες, οέ διάλογο μ' αύτή τήν πραγματικότητα 
μπερδεύοντας άνόμοια στοιχεία σάν άλχημεία». Καί, 
πράγματι, μόλις άνοίξει ή αύλαία συνεπαίρνει τό 
θεατή ή κινητικότητα, ή δυναμική πλαστικότητα τοϋ 
σκηνικού πού δημιουργεί άπό μόνο του ένα περιβάλ
λον. Κούκλες ένορχηοτρωμένες καί ντυμένες μέσ' 
άπό άνεξάντλητους σέ εύρηματικότητα αύτοσχεδια- 
ομούς καί τό κυριότερο, δίχως άναφορά σέ μιά 
προϋπάρχουσα μακέτα. Γιακάδες δαντελένιοι, παλαιο
μοδίτικα έσώρουχα πού έχουν έδώ άλλάξει χρήση, 
χρησιμοποιημένα άκόμη καί σάν πουκάμισα, καπελίνες 
καί φτερά, ξύλινα πανώ καί κορνίζες, μουσικά όργανα, 
ραπτομηχανές καί μανουάλια, φορέματα όχι άτόφια 
άλλά συνθεμένα μέα άπό λογής-λογής έξαρτήματα 
σέ σύνολα ερεθιστικά γιά τό μάτι, τή φαντασία καί τόν 
ψυχισμό μας... «Δέν είχα ιδέα γιά τό τί θά συνέβαινε 
άπό λεπτό σέ λεπτό», λέει ή Γιούλια. «Τό ένιωσα τό 
σκηνικά αύτό, τό ίδιο καί τά κοστούμια όπως άκριβώς 
ζωγραφίζω έναν πίνακα...»

Καί αύτό άκριβώς, τό άμεσο, πλέριο, ειλικρινές 
δόσιμό της, τήν άλήθεια πού ζεί πολυδιάστατα σέ 
κάθε λεπτό μέ τήν ευαισθησία της ή Γαζετοπούλου 
είναι τό στοιχείο έκεϊνο πού άναδεικνύει τά σκηνικά 
καί τά κοστούμια της αύτά - άξιοποιημένα καί μέ τό 
ευρηματικό φωτιστικό έφέ τοϋ Γ. Αρβανίτη σέ μιά 
ζωντανή, τρισδιάστατη ποιητική δημιουργία - πού 
άντιδραστική οέ κάθε πεζή περιγραφή, μάς «κατοι
κεί» γιά καιρό...

δέν παραμένει εγκλωβισμένη στά ιδιωτικά της όρια. 
Δέν είναι ουδέτερη -άλλά έπεκτείνεται σέ συλλογικό, 
οέ κοινό έπίπεδο. Οπότε καί ό ψυχολογισμός 
άκολουθεί άνάλογη διαδικασία. "Αλλωστε καί ή 
έκκρισή του γεννάται ώς ένα βαθμό άπό τή στιγμή πού 
ό κοινωνικός χώρος χάοει τήν έπαφή του μέ ήθικές 
έπιταγές καί οράματα. Γιαυτό καί ή γλώσσα, μέσα άπό 
συναισθηματικές κορυφώσεις, ομολογεί τήν ψυχολο
γική κυρίως περιφέρεια (πίκρα, φόβος, έλπίδα, 
άπόγνωση, έπιμονή, άποξένωση κλπ.) τοϋ ποιητή.

Στίχοι όπως «γράφοντας καί σβήνοντας έλυωσα τή 
ζωή μου» ή «χαθήκαμε χωρίς νά πέσει ντουφεκιά» ή 
«δέν μέ λυπάται ή στεριά δέν μέ λυπάται ή θάλασσα / 
είμαι νεκρός μές οτό τραγούδια πού έρχονται» 
ξεκινούν άπό τό βίωμα καί καταλήγουν στό βίωμα 
πάντοτε όμως μέοα άπό ψυχολογική οπτική.

Παράλληλα ύπάρχουν εικόνες συμβολικές καί 
πολυσήμαντες πού άποδίδουν τόσο τήν αίσθηση ένός 
χώρου πού χάθηκε «χωρίς νά δοθεί μάχη» όσο κι ένός 
χώρου εύνουχισμοϋ.

Στό 2. ό ποιητής φαίνεται νά χει δοκιμαστεί στό 
κοινωνικό χάσμα τής έποχής του. Ός έκ τούτου τά 
παράγωγα άπό τήν έμπειρία του αισθήματα αναζητούν 
νά ξεφύγουν άπό τίς εικονικές ισορροπίες τοϋ χώρου. 
Γιαυτό καί παρακολουθούμε ένα ύποκείμενο μέ 
προκατειλημμένες διαθέσεις. Νά υποβάλλεται σχε
δόν σέ κάθε έξοδό του πρός τ' άντικείμενα ή τ' άλλα 
πρόσωπα (π.χ. τά I, III, VII ποιήματα). "Οπως καί νά έχει 
πάντως τό ζήτημα οφείλω νά ομολογήσω ότι οί 
λεκτικές καί έννοιολογικές περιοχές άποτελοϋν 
καθαρόαιμη (ποτέ εγκεφαλική ή εύρηματική) συνάρ
τηση μιάς συγκεκριμένης καί μάλιστα βιωμένης 
πραγματικότητας: τής δεκαετίας τοϋ '60.

Από τήν άποψη αύτή θεωρώ ότι δέν είναι καθόλου 
τυχαίο πού ό στίχος «όλα χαμένα σάν τά είκοσι μου 
χρόνια» άπό τίς «Σημειώσεις γιά μιά επέτειο 
γενεθλίων» τής πρώτης συλλογής έπαναλαμβάνεται 
τώρα στό ποίημα III: «στό πουθενά τών είκοσι μας 
χρόνων». Πράγματι, τό ύποκείμενο τοϋ Αυκιαρδόπου- 
λου συνεχίζει νά δοκιμάζεται ο' ένα κλίμα έγκατάλει- 
ψης, μοναξιάς τέλος πάντων τραυματικών κινήσεων. 
Γιαυτό καί οί εικόνες έχουν χρονική καί χωρική σχέση 
μεταξύ τους. Δέ συνιστοϋν δηλαδή αύτόνομο χρονικό 
ή χωρικό τμήμα άλλά ένα σύνολο έντός τοϋ όποιου τό 
κεντρικό κατά βάση ύποκείμενο άκρωτηριάζεται ή 
προσπαθεί ν' άποφύγει τόν άκρωτηριαομό.

Στό 3. πρόκειται γιά γεωγραφικούς χώρους πού ό 
ποιητής έχει έπιλέξει καί τούς χρησιμοποιεί συμβολι
κά.

Ή Βαρκελώνη συγκεκριμένα ύπήρξε: α) κέντρο 
τών ισπανικών προοδευτικών κινημάτων άπό τό 1835 
μέχρι καί τήν τριετία 1936-1939 όπότε καί άποκαλέ- 
σθηκε ή καρδιά τής δημοκρατικής 'Ισπανίας κατά τόν 
έμφύλιο.

τούς δαίμονες. Στήν προκειμένη περίπτωση δέν 
πρόκειται γιά ταξίδι άναψυχής άλλά γιά ταξίδι 
έπιβίωσης.

παράΰοσε τιμόνι καί σωσίβιο
σ' αύτούς πού δέν ξέρουν άκόμα πότε θά

πνιγούν

Οί φόβοι, οί χαρές, ή άσκητική ζωή τοϋ ναυτικού 
-παράλληλη ώς ένα σημείο μέ τήν τών Αντωνίου, 
Καββαδία- άποτελοϋν πέρα άπό τά όριά τους ψυχικές 
καταστάσεις ή γεγονότα μιάς γενικότερης κοινωνικής 
άντίληψης.

Ξέχωρα όμως άπό τή Βαρκελώνη διαβάζουμε. 
Αμερική Αύστραλία Καναδά. Αναμφισβήτητα δέν 

πρόκειται περί άπλής άπαρίθμησης οΰτε περί άπλής 
άναφοράς χάριν ευφωνίας. Πρόκειται γιά χώρες πού 
δέχθηκαν τό μεγαλύτερο μεταναστέυτικό ρεύμα άπό 
τήν πατρίδα μας καί σάν τέτοιες κρυπτογραφοΰνται. 
Επομένως πίσω άπό τήν ονοματική παράθεση 

κρύβεται ολόκληρη ή ένσταση γιά τήν άνορθόδοξη 
πολιτική πού άσκήθηκε πάλι στή δεκαετία τοΰ '60 μέ 
τίς γνωοτές κοινωνικές καί πολιτικές έπιπτώσεις.

Από τήν άλλη ή Κεφαλλονιά μέσα στά ποιήματα 
φαντάζει σά γυμνό πάθος. Είναι ό χώρος πού άρνεϊται 
τή μετωνυμία του' πού ένσαρκώνει τίς μνήμες, τή 
συνείδηση, τά πρώτα οράματα καί τήν έγρήγορση.

Στό 4. τό κεντρικό ύποκείμενο (σέ α ' πρόσωπο) 
διατηρεί μιάν οργανική, θά 'λεγα, σχέση μέ τ' άλλα 
πρόσωπα -συγγενικά ή όχι-καθότι καί αύτά διακρίνον- 
ται άπό ομοιογενείς τουλάχιστον δράσεις, κινήσεις 
(π.χ. τό ποίημα II). Αντιπροσωπεύουν κι αύτά δηλαδή 
έναν κόσμο πού ύπόκειται στίς διαταραχές τοϋ 
χώρου.

Γεγονός πάντως είναι ότι τό κεντρικό πρόσωπο τ' 
άναζητεί περισσότερο ίσως όταν τ' άποχωρίζεται ή 
τά έχει άποχωριστεϊ. "Ετσι τό δραματικό στοιχείο, 
πριμοδοτούμενο καί άπό μιά σειρά ενθυμημάτων 
(φωτογραφίες, φρούτα κλπ.), κυριεύεται άπό τήν 
ψυχική ένταση πού κορυφώνεται τελικά σέ κοινωνική 
διαμαρτυρία.

γλώσσας· γλώσσας έξατομικευμένης άφοϋ σχηματί
ζεται άπό προσωπική ομιλία σέ κοινή διάλεκτο.

Τά Λόγια στήν Καλυψώ αποτελούν στέρεη συμβίω
ση γλώσσας-θέματος. Γεγονός πού όχι μόνο δικαιώνει 
άλλά δίνει διαστάσεις στήν ποίηση τοϋ Γ. Λ., ένώ 
παράλληλα ένεργοποιεί καί τήν ανάγνωση.

ΚΟΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

Πεζογραφία

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΝΑΣ
Μητριά Πατρίδα, «Κείμενα», 1981, σελ. 60

Δέν μέ λυπάται ή στεριά δέν μέ λυπάται ή
θάλασσα

γιατί οαπίσαν στήν καμπίνα μου τά φρούτα
πού μού χάρισες 

γιατί έχασα όλες σου τίς φωτογραφίες κι
όλους σου τούς όρκους 

-τί νά τήν κάνω τώρα τήν πατρίδα; 
όλη τή νύχτα ταξιδεύω στά βραχέα.

Κεφαλλονιά καί Βαρκελώνη ξαναχτίζονται 
τίποτα δέν τελειώνει 
πάνω σ' αύτή τή γή

Στίχοι πού άπό τό ένα μέρος καταχωρούν τίς 
ιδεολογικές άντιλήψεις ή έπιλογές τοϋ ποιητή καί 
άπό τό άλλο άπορρίπτουν τυχόν πεσιμιστικές έρμηνεί- 
ες πού μπορεί νά δώσει μιά πρώτη ανάγνωση τής 
συλλογής.

β) Ή Βαρκελώνη θεωρείται καί είναι τό πρώτο 
λιμάνι τής Ισπανίας. Τό άναφέρω όχι γιά τίποτ' άλλο 
άλλά έπειδή άκριβώς τό ύγρό στοιχείο είναι δεμένο 
μέ τήν ποίηση τοϋ Γ.Λ. "Οχι βέβαια μ' έκείνη τήν 
αιθρία τοΰ Αιγαίου, τά νησιά καί τά κορίτσια πού 
ερωτεύονται. Τίς ωραιοποιημένες δηλαδή εικόνες μέ 
άντίστσιχη γλώσσα. Γλώσσα πού άγνοοΰσε τό βυθό καί

Η ποίηση τοΰ Λυκιαρδόπουλου είναι γραμμένη σέ 
γλώσσα ύποταγμένη στίς προθέσεις του: I) σ' 
αίμορραγούσες έμπειρίες II) στόν έξομολογητικό 
λόγο, τοϋ όποιου οί συνειρμοί καί οί συμβολισμοί 
άντικατοπτρίζουν τό συνειδητό καί βουλητικό χαρα
κτήρα του.

Παράλληλα, τόσο τό γνωστικό όοο καί τό εμπειρικό 
στοιχείο οδηγούν πέρα άπό τά σύνορά τους: οέ μιά 
θεματογραφία άποδεομευμένη κοινοτυπιών, έπανα- 
λήψεων κι εγκεφαλικών έπιλογών πού ύπαγορεύει ό 
ρυθμός τής έποχής, παγιδεύοντας έτσι τήν ποίηση σ' 
ένα έπικίνδυνο λεκτικό παιχνίδι.

Πιό πέρα, ή ποιητική γεωγραφία -ψυχολογική, 
κοινωνική, έρωτική- άναγνωρίζεται μέσα άπό τήν 
εύαίσθητη χρήση τής γλώσσας. Καθώς μάλιστα είναι 
μακριά άπό κάθε μηχανιστική καταγραφή, ενσαρκώνει 
καθαρόαιμα, καί ταυτόχρονα νομιμοποιεί, όποιαδήπο- 
τε ένταση- τήν έμφαση τοΰ πάθους. Αύτός άκριβώς ό 
ψυχολογισμός ύπακούει στίς δραστικές δυνάμεις τής

ΗΛΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Της φυλακής 
ΖΩΡΖ Μ Π Α ΤΑ ΊΤ , Τό γαλάζιο τοϋ ούρανοΰ 
ΑΝΑΤΟΛ ΣΒΟΜΠ, Τό βιβλίο τής Μουέζ 
Τό ημερολόγιο τοϋ ΝΙΖΙΝΣΚΥ 
W A SILL I KANDINSKY, Γιά τό πνευματικό στήν τέχνη 
Κείμενα σημειολογίας (επιλογή Κωστής Παπαγιώργης) 
ΜΠΟΡΙΣ ΒΙΑΝ, Ας άρχίσει ή Μουσική 
ΙΓΚΟΡ ΣΤΡΑΒΙΝΣΚΙ, Μουσική Ποιητική 
ΕΥΓ. ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ, Σελίδες ήμερολογίου 
ΣΙ Γ. ΦΡΟΫΝΤ, Ή  γυναικεία σεξουαλικότητα 
ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ, Παρ' όλα αύτά 
FR. KAFKA, Ή  περιγραφή ένός άγώνα 
Γ. ΔΑΝΙΗΛ, Ό  Λεπιόοπτερολόγος τής αγωνίας - 

Νίκος Καχτίτσης 
ΝΟΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ, Μαγικές εικόνες 
Μ ΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Ονόματα 
Μ ΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, 3Μ+3Μ=6Μ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν ΕΦ ΕΛΗ  
Μαυρομιχάλη 9, Αθήνα 143 
τηλ. 36.07.744 - 36.04.793

Τά παιδικά χρόνια τοΰ συγγραφέα είναι στιγματισμένα 
άπό μιά μοίρα όχι κοινή. Ή οίκογένειά του, χωρίς τή 
θέλησή της μάλλον, άπ όοο δύναται κανείς νά 
συμπεράνει άπό ένα κείμενο οτό όποίο ή άφαίρεση 
άπαλείφει καί τίς πιό στοιχειώδεις πληροφορίες, 
ακολουθώντας τόν άνελέητα σφυροκοπούμενο Δημο
κρατικό Στρατό, περνάει τά σύνορα καί παίρνει τίς 
στράτες τής προσφυγιάς. Κι όχι όλη ή οικογένεια. Ή 
μάνα, οί γιαγιάδες, ό πάπους, ό άφηγητής κι ό 
μικρότερος αδερφός του. Ο πατέρας ξεμένει στήν 
Ελλάδα. Από τήν Αλβανία μεταφέρονται μέ πλοίο 

στήν Πολωνία, γιά νά έγκατασταθοΰν τελικά στήν 
Ούγγαρία. Από κεί, όχι πολύ μετά τή λήξη τοΰ 
έμφυλίου πολέμου, θά έπιστρέψουν στήν 'Ελλάδα. Ό 
συγγραφέας θά ζήσει τήν έφηβεία του στό ήπειρώτι- 
κο χωριό, μέοα στή στέρηση καί τή μετεμφυλιοπολε- 
μική άπνοια. Καί θά προφτάσει τό μαρασμό τοΰ τόπου 
του πού θά ρθει σά συνέπεια τής άκατάσχετης 
μεταναστευτικής αιμορραγίας.

Αύτό, σέ γενικές γραμμές, είναι τό αφηγηματικό 
πλαίσιο μέσα στό όποίο ξετυλίγεται τό μικρό καί πυκνό 
κείμενο τοΰ Μιχάλη Γκανά. Σπεύδω, ώστόσο, νά 
διευκρινίσω πώς μολονότι κείμενο αύτοβιογραφικοΰ 
χαρακτήρα, ξεφεύγει ριζικά άπό τήν άοεμνη κάποτε 
άπομνημονευματογραφική φιλολογία, ύπερβαίνοντας 
τήν ατομική έκδοχή καί τήν αύτάρεσκη συνεκδοχή 
της. Η ύπέρβαση αύτή, έξάλλου, δέ συντελείται μέσα 
άπό άναφορές οέ κάποιες συλλογικές έμπειρίες, πού 
θά έδιναν στή Μητριά πατρίδα τήν ύφή μιάς άκόμη 
μαρτυρίας άπό μιά έπική καί τραγική έποχή, άλλά μέσα 
άπό καταδύσεις σέ χώρους άπάλυτα προσωπικούς 
πού άνάγουν τό κείμενο σέ ένα έπίπεδο καθσλικότη- 
τας, πέρα καί άνεξάρτητα άπό τίς ιστορικές του 
συντεταγμένες. Μέ δυό λόγια, τό κείμενο άνήκει στή 
λογοτεχνία κι όχι σέ κάποια μπάσταρδη παραφυάδα 
της.

Η ποιητική, κατά βάση λειτουργία τής γραφής 
πιστοποιείται άπό τή οαφή αίσθηση πού έχει ό 
άναγνώστης πώς ό,τι διαβάζει άποτελεΐ άπόπειρα 
μετάγγισης τής ίδιας τής έμπειρίας καί όχι μιάν έξ 
ύστερων περιγραφή της. Ό Γκανάς άπέφυγε μεθοδι
κά καί συστηματικά τόν κίνδυνο τής νόθευσης τών 
άφηγούμενων έμπειριών μέ τήν «ϋστερη γνώση». 
Έξάλλου, ό πειρασμός τοϋ σχολιασμού, ή δέ 

λειτούργησε ποτέ ή έλέγχθηκε άποτελεσματικά. Τό 
κείμενο δείχνει νά έχει φτάσει στή δημοσιότητα 
ύστερα άπό μιά διαδικασία άνελέητων έκδορών καί 
άδίατακτων άφαιρέσεων. Προσφέρεται στόν άναγνώ- 
στη πετσί καί κόκαλο. Οΰτε ίχνος λίπους. Ιδού ένα 
δείγμα γραφής, παρμένο στήν τύχη:

Στό κομματικό κτίριο μεγάλη φωτογραφία τοΰ 
Ρόκοζι. Είμαστε μαζεμένοι έξω άπ' τό έστιατό- 
ριο. Στήν κορυφή τής πλατιάς σκάλας οί 
δάοκαλοι, ό πρόεδρος τοϋ χωριού, άλλοι, πού δέν 
γνωρίζουμε. Τά μεγάφωνα λένε πώς πέθανε ό 
Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς Στάλιν. "Ολοι δείχνουν 

λυπημένοι· , κάποτε σταματούν τά μεγάφωνα νά 
μιλάνε. Μπαίνουμε μέσα τό φαγητό έχει κρυώσει. 

Είναι φανερό πώς ή εικόνα είναι κατάθεση τής 
είσπραξης πού είχε κάνει τό παιδί. Ό συγγραφέας 
δέν επεμβαίνει -άν ύποτεθεΐ πώς έπεμβαίνει- παρά 
μονάχα γιά νά τήν αποφλοιώσει άπό τίς άλλοιωτικές 
έπιστρώσεις τών μετέπειτα μνημονικών εξεργασιών. 
Εξάλλου, ό μνημονικός ειρμός δέν ύπάγεται σέ 

κανένα λογικό καταναγκασμό. Μέοα σέ ένα γενικό 
σχήμα ομαλής χρονικής έκτύλιξης, χωρίς πρωθύστε
ρες αναδρομές, ή μνήμη κάνει τίς έπιλογές της 
σύμφωνα μέ τή συγκινησιακή άξια τών καταγραφών κι 
όχι μέ βάση κάποιο σχέδιο ή κάποια σκοπιμότητα 
-συγγραφική, έννοώ. Μετά τήν άναγγελία τοϋ 
θανάτου τοΰ Στάλιν, γιά παράδειγμα, έρχεται ή εικόνα 
τής μάνας:

Ένα βράδι έβαλε νερό νά λουστεί. Ξέπλεξε τίς 
κοτσίδες κι ήταν άλλιώτικη μέ τά μαλλιά 
γύρω-γύρω στό πρόσωπό της. Καστανά καί μετά 
σκούρηναν στό νερό. Τά πέρασε τρία χέρια μέ τό 
σαπούνι. Σκουπίστηκε κι άχνιζαν όπως τά χτένιζε.
Εριξε πίσω τίς κοτσίδες καί μέ πήρε στήν 

αγκαλιά. Μύριζαν όμορφα τά μαλλιά της, δέν 
ήθελα νά ξεκολλήσω.

θά πρόδιδε κανείς καί τό συγγραφέα καί τό τίμιο 
αύτό βιβλιαράκι - καλαίσθητα τυπωμένο όπως όλες οί 
έκδόσεις τοΰ Φίλιππου Βλάχου - άν ύπέκυπτε στόν 
πειρασμό νά σχολιάσει τό πλούσιο σέ σημάνσεις 
παράθεμα. Υπογραμμίζω μόνο τή φράση Τά πέρασε 
τρία χέρια σαπούνι γιά νά έπιστήσω τήν προσοχή τοΰ 
άναγνώστη στόν τρόπο λειτουργίας τής συγγραφικής 
μνήμης. Η ύπερμνησία τής λεπτομέρειας, όταν
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«ξεχνιούνται» τεράστια ούνολα, δέν πρέπει νά 
περάσει άπαρατήρητη.

Όστόσο, πέρα άπό τίς προθέσεις τοϋ άφηγητή, ό 
άναγνώστης μένει μέ κάποιες ανεξίτηλες γεύσεις καί 
κάποιες απορίες, θ' άρχίσω άπό τίς τελευταίες: ποιά 
είναι τελικά ή μ η τ ρ ι ά  πατρίδα; Ή Ουγγαρία πού 
έστερξε τό ταλαίπωρο προσφυγόπουλο ή ή Ελλάδα 
πού φαρμάκωσε τόν έπαναπατρισμένο άνηβο; 'ϋστό- 
σο, ταλαιπωρίες καί φαρμάκια, τής προσφυγιάς καί 
τής πατρίδας, δέ στέγνωσαν τούς χυμούς τού 
αίσθαντικοϋ χωριατόπουλού. ' Η πίκρα κι ή τέρψη τής 
ζωής ισορροπούν στίς έμπειρίες του. Τά πρόσωπα 
πού τόν περιβάλλουν είναι σκληρά καί τρυφερά μαζί 
-ή έτσι τά εισπράττει. Τό θάμα τής φύσης δένέπαψε 
ποτέ νά θαμπώνει τά έκπληκτα μάτια του κι ό έρωτας 
νά έρπει ύποδάρια κάτω άπό τά άθώα ή τά 
σκανδαλιστικά βιώματά του:

Γυρίζουμε νύχτα άπό τό πανηγύρι έντεκα-δώδεκα 
ή ώρα. Μένουμε έξω άπό τό χωριό, σ' ένα 
συνοικισμό. Στό δρόμο ξεκόβουμε άπό τούς 
μεγάλους. Αύτοί μπροστά κουβεντιάζοντας, έ- 
μεϊς τραγούδια φωνές. Μαζί μας οί κοπέλες τής 
παντριάς. Μακρινές ξαδέρφες, γειτονοπούλες, 
μάς πιάνουν άγκαζέ. Καμιά φορά παραπατάνε, 
σφίγγονται πάνω μας, βάζουνε κάτι γέλια άλλόκο- 
τα, μιλάνε μέ πολλές χειρονομίες κι όλο μάς 
άγγίζουν καί μάς τσιμπάνε κιόλας. Γυρίζω σπίτι 
καί δέ μέ παίρνει ό ύπνος.

Τό στίγμα έχει δοθεί άπό τίς δυό, ώς τώρα, 
ποιητικές συλλογές τοΰ Μιχάλη Γκανά: τόν Ακάθιστο 
δείπνο καί τά Μαύρα λιθάρια. Στή νεότατη ποίησή μας, 
τήν σαφώς ούρμπανιστική, ό Γκανάς φέρνει έναν 
άνεμο υπαίθρου. "Εναν άνεμο δριμύ, αύθεντικό, 
ζωογόνο, χωρίς ίχνος βουκολικής γραφικότητας ή 
επαρχιώτικης συμβατικότητας. Ή προβληματική τών 
καιρών κι οί τρόποι τής γενιάς του μπολιάζονται 
γόνιμα άπό τούτη τή σεμνά καί ταπεινά παραδεγμένη 
καταβολή. Μιά ύπόγεια δραματικότητα διατρέχει τήν 
ποίησή του καί ρυτιδώνει τήν ήρεμη έπιφάνεια μιάς 
Παπαδιαμαντικής σχεδόν πραότητας.

Τό σύντομο πεζό πού διαβάζουμε σήμερα είναι ή 
εύπρόσδεκτη άναφορά στό έμπειρικό χωράφι άπου 
φύτρωσε καί κάρπισε ή καίρια καί λιτή ποιητική 
γλώσσα του. Χωρίς αύτό νά σημαίνει πώς ή έμβέλειά 
του περιορίζεται στήν άναφορική του χρησιμότητα. 
Ή Μητριά πατρίδα λειτουργεί αύτόνομα. Πείθει καί 
συγκινεϊ.

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ

Πεζογραφία

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΛΑΣΣΑΡΑ 
Ή τελευταία ’Ιθάκη 
Φιλιππότης, Αθήνα 1980, σελ. 101

Ό συγγραφέας δέ διαλέγει μόνο τό θέμα του, 
διαλέγει άκόμα -καί ίσως προπάντων- τόν τρόπο καί 
τή γλωσσική μορφή πού διαμέσου τους θά τό 
σαρκώσει. Άπό τήν ίδεοποιημένη πραγματικότητα, 
άπό τήν άναπαράστασή της, θά πρέπει νά φτάσει στή 
λογοτεχνική της ύφοποίηση, δηλ. σ' αύτό τό ίδιο τό 
κείμενο. Τό τελευταίο βιβλίο τής Κ. Πλασσαρά, Ή 
τελευταία 'Ιθάκη, νομίζω πώς μάς προσφέρει τήν 
εύκαιρία νά παρακολουθήσουμε τή διαδικασία αύτή. 
Πώς δηλαδή άπό τήν ίδεοποίηση ένός γεγονότος μέ 
πολλαπλές προεκτάσεις (ιστορικές, πολιτικές καί, 
τελικά, ηθικές άπό τήν πλευρά τοϋ κοινωνικού 
μετασχηματισμού), άπό τό γεγονός δηλαδή τής 
πρόσφατης ένταξης τής Ελλάδας οτήν ΕΟΚ, προχω- 
ρά στήν άπομυθοποίηοη τής πολιτικής του εκμετάλ
λευσης, χρησιμοποιώντας πάντα τίς συμβάσεις τοϋ 
άφηγηματικού λόγου: δημιουργία πλασματικών χαρα
κτήρων, έστω κι άν έξαρχής πείθουν ότι έχουν δική 
τους ζωή, πλοκή, διάλογοι, κτλ.

Στά έννιά διηγήματα αύτοΰ τοΰ βιβλίου δέ 
βρίσκεται, φυσικά, σέ πρωτοκαθεδρία τό θέμα τής 
ΕΟΚ. Κάθε άλλο. Μπαίνει όμως άντιθετικά, άν 
σκεφτοΰμε ότι στήν Τελευταία ’Ιθάκη είναι οί 
έλληνικοί κοινωνικοί θεσμοί πού έξερευνούνται μέσα 
άπό μιά πολιτική ήθική. Γιά παράδειγμα: στό πρώτο 
διήγημα, «Αίτηση γιά τήν ένταξη στήν ΕΟΚ», τίτλος 
πού θέλει νά λειτουργήσει ειρωνικά, ό νέος πού 
βρίσκεται ατό Παρίσι θά μπορούσε νά είναι ό 
παρακμίας άπόγονος τοΰ γέρο Παναγιωτάκη Κανέλ- 
λου, πού πρίν έκατόν πενήντα χρόνια είχε πάρει 
μέρος στό '21. Τό χάλασμα τοΰ καριοφυλιοΰ-ύστατο 
τεκμήριο τής ήθικής άνάτασης- συμβολίζει άκριβώς 
τή ρήξη μέ τήν παράδοση, τό ξεκίνημα μιάς γραμμής 
πού ολοένα καί χαμηλώνει γιά νά καταλήξει σ' αύτό τό 
παρισινό δωμάτιο, όπου ή άσπόνδυλη σκέψη τοΰ νέου 
προσπαθεί μάταια νά βάλει μιά τάξη σ' αύτό πού ζεί.

Ό,τι άναζητεΐται μέ έπιμονή σ' όλα τά διηγήματα 
τής Κ. Πλασσαρά, μέ λιγότερη ή περισσότερη έμφαση, 
είναι ό προσδιορισμός μιάς ταυτότητας, τό νά βρεθεί 
καί πάλι ό χαμένος ομφάλιος λώρος πού κάποτε 
ένωνε τό έδώ μέ τό έκεϊ, άποκαθιστώντας τήν 
άλότητα τής έθνικής συνείδησης. "Αν οί άντιπάθειές 
της ταυτίζονται μέ έκεϊνα τά πρόσωπα πού έχουν 
συμβιβαστεί, άποδεχτεϊ έναν κοινωνικό ρόλο ποΰ

τούς έχει οριστεί, τούς θεματοφύλακες τελικά τών 
θεσμών, οί συμπάθειές της άναμφισβήτητα εκφρά
ζονται μέσα άπό τούς άνθρώπινους τύπους πού 
διατηρούν άκόμα κάποια δύναμη άντίσταοης, ένστι- 
κτώδη ή όχι, άπέναντι σ' αύτή τή γενική έκπτωση, 
άπέναντι σ' όλο αύτό τό ρευστό κοινωνικό στρώμα 
τών μεσοαστών πού περιγράφονται οόν ήλίθιοι καί 
στερημένοι άπό κάθε όραμα ζωής. Οί συμπάθειές της 
βρίσκονται μέ τή μικρή ύπηρέτρια στό διήγημα 
«Τρομοκρατική ένέργεια», μέ τή νεαρή Βάσια στό 
«Διακοπές», μέ τόν καπετάν Γρηγόρη στό «Σάν 
πρωταγωνιστής».

Ίσως νά φαίνεται κάπως ρομαντικό, άλλά βέβαια 
οί έπιλογές αύτών άκριβώς τών προσώπων, πού 
έξακολουθοΰν νά μήν είναι τελείως φθαρμένα, δέν 
είναι τυχαίες: Όλα τά πρόσωπα βγαίνουν άπευθείας 
άπό τίς λαϊκές μάζες. Κυρίως όμως είναι οί 
γυναικείες μορφές αύτές πού έντυπώνονται περισσό
τερο στή μνήμη τοϋ άναγνώστη: ή θεία Πιπίτσα ατό 
«Γουμενσλίμπ», άθέατη πρωταγωνίστρια, μιά γυναίκα 
πού έχει καταφέρει νά αύτοκαθοριοτεί, καί, στήν 
άντίθετη μεριά, ή κοπέλα στήν έπαρχία, στά Μαύρα 
Λιθάρια, αύτή πού είναι καταδικασμένη νά μείνει έξω 
άπό τήν ίδια τή ζωή της. Τό διήγημα αύτό όπως καί τό 
τελευταίο τοϋ βιβλίου, τήν « Αφετηρία», τά θεωρώ 
άνεπιφύλαχτα άριοτουργηματικά, γιατί άκριβώς έδώ 
έχει πετύχει ή Κ. Πλασσαρά νά άναπτύξει άβιαστα τίς 
άντιθέσεις πού βρίσκονται μέσα στά ίδια αύτά 
κοινωνικά στρώματα πού ύποθετικά είναι οί πιό 
πρόσφοροι φορείς τής παράδοσης. Άλλά ποιάς 
παράδοσης; Πέρα άπό πολιτικές σχηματοποιήσεις, τίς 
γυναικείες μορφές μοιάζει νά τίς βαραίνει μιά μοίρα 
πού έδώ καί αιώνες δρά κατασταλτικά πάνω τους καί 
πού είναι έξίσου άδυσώπητη άντίκρυ στήν Ελένη, στό 
διήγημα «"Εξω άπό τά τείχη», οσο καί πολλές 
δεκαετίες πρίν, στή γερόντιασα τής « Αφετηρίας» 
πού τώρα ψυχομαχά καί ποΰ μέσα άπό τό παραλήρημά 
της διηγείται τά πρώτα καί τά έσχατα δεινά της στόν 
κόσμο.

Άν οί λαϊκοί χαρακτήρες φαίνονται πιό άδιάφθο- 
ροι, αύτό δέν πάει νά πεϊ ότι είναι καί λιγότερο 
παγιδευμένοι άπό μιά μοίρα πού δέν τή διάλεξαν. Τί θά 
'χαν, στ' άλήθεια, ν' άντιτάξουν οί άπόγονοι τοϋ 
Παναγιωτάκη Κανέλλου μπροστά στήν άπειλή ή τή 
μαγεία τής Εύρώπης; Τίποτ' άλλο άπό μιά ύπονομευ- 
μένη έθνική συνέχεια, άπό μιά άπουσία προσώπου. Τί 
άλλο νά ναι άραγε ή Ελλάδα άπό έκείνο τό 
«Σαμαροταβείον», τό μικρομάγαζο στό Γαλατά τοϋ 
Πόρου (« Αφετηρία») πού μάταια προσπαθεί νά 
προσαρμοστεί στούς νέους καιρούς καί πού τελικά 
γίνεται ένα μέ τό μύθο μιάς φολκλορικής Ελλάδας; 
"Ο,τι άπομένει είναι καί πάλι οί νέοι: ή Βάσια στίς 
«Διακοπές» πού μένει «τελικά άνέγγιχτη σά,νά τά είδε 
όλα στόν κινηματογράφο» καί πού «φαινόταν τόσο νέα 
πού έμοιαζε νά χει μπροστά της μιάν αιωνιότητα» (α. 
39). "Η, άκόμα, ή νεαρή φοιτήτρια στήν « Αφετηρία» 
πού θέλει τή ζωή της ταγμένη στή δικαίωση αύτοΰ 
πού δέν έζηοε ή έτοιμοθάνατη γιαγιά της: «Καί ξέρω 
πώς άν είναι κάτι πού θέλω, αύτό κυρίως είναι νά 
σταθώ αντιμέτωπης (σ. 101).

Γραμμένα σέ εύθύ ή πλάγιο λόγο, τά διηγήματα τής 
Τελευταίας Ιθάκης είναι διηγήματα κατεξοχήν πολυ- 
φωνικά. Δέν είναι μόνο ή πλούσια παρουσία διαφόρων 
άνθρώπινων τύπων άλλά ή ύφολογική συνεισφορά 
τους στή γλωσσική διαστρωμάτωση τών κειμένων. Ό 
άναγνώστης άξίζει ιδιαίτερα νά προσέξει τάν άποοπα- 
σματικό καί τυραννιομένο λόγο τής γριάς στήν 
« Αφετηρία», όχι μόνο γιά τήν ύφολογική άνταπόκρισή 
του στόν όνθρώπινο χαρακτήρα άπ' όπου πηγάζει, 
άλλά καί γιά τό ότι μέσα άπ' αύτόν, μέ έντελώς λιτά 
μέσα, ή Κ. Πλασσαρά κατορθώνει νά δώσει τό άδρό 
περίγραμμα μιάς σειράς άκόμα «άφωνων» προσώπων 
(ή μητέρα της, ό πατέρας της). Τό ίδιο άδρό καί 
πειστικά είναι ολοκληρωμένοι καί οί περισσότεροι 
άνθρώπινοι τύποι στήν Τελει/τα/α 'Ιθάκη. Εξαίρεση: 
τό διήγημα «Τό μεγάλο κρεβάτι», όπου ή μορφή τής 
κοπέλας, παρόλες τίς έπεξηγήσεις τής άφηγήτριας, 
δέν είναι ούτε όλοκληρωμένη οΰτε πειστική. Τέλος, 
δέ θά πρέπει νά παραλείψουμε τήν άριοτη χρήση τοϋ 
παραδοσιακού καί μοντέρνου άφηγηματικού χρόνου, 
τό πώς περνάει ή Κ. Πλασοαρά άπό τόν εύθύ στόν 
πλάγιο χρόνο, πώς παρεμβάλλει τά γλωσσικά ιδιώμα
τα, έτσι ώστε ή αφήγηση νά είναι άπράσκοπτη, καί 
πώς ύφοποιεί ειρωνικά τά ιδιώματα αύτά, έτσι ώστε 
άπό έναν συμβατικό συχνά λόγο, λ.χ. τής ύπηρέτριας 
στήν «Τρομοκρατική ενέργεια», νά έκλύεται ή 
δραματική του αίσθηση.

Βιβλιοταχυδρομεΐο

ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΕΡΑΝΗΣ
Διάλογος μέ τόν Διονύσιο Σολωμά
Θερμοπύλες, Αθήνα, σ. 51

Μιά άλληγορική συνομιλία μέ τόν Σολωμό είναι ή 
άφορμή πού παίρνει έδώ ό Σ. Γερόνης γιά νά 
άντιπαραθέσει όχι μονάχα δυό εποχές άλλά καί δυό 
φωνές πού έναλλάσσονται καί πού είναι καί οί δυό 
δικές του. Ή ύποθετική φωνή τοΰ Σολωμοϋ 
άντιπροσωπεύει αύτό πού είναι πέρα άπό τά όρια τοϋ 
χρόνου, τό δοκιμασμένο άπό τήν ιστορία ή φωνή τοϋ 
ποιητή έκφρόζει όλη τήν άβεβαιότητά του, είτε 
άναφέρεται στήν ίδια του τήν ύπαρξη είτε στή χρήση 
τής ποιητικής γλώσσας. Καί στά δυό συναντάει 
άδιέξοδα: άπό τή μιά είναι ή διάψευση τών έλπίδων 
καί τό μπλοκάρισμα σέ μιά ζωή πού τήν άκολουθάει μ" 
άγωνϊα, άπό τήν άλλη είναι ή άδυναμία νά ξαναβρεθεί 
τό ειδικό βάρος τών λέξεων.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΒΡΗΣ 
Οί θέσεις τοϋ Απρίλη 
Λεμεσός 1980, o. f>2

Ή αίσθηση τής ιστορίας είναι τόσο διογκωμένη στούς 
νεώτερους Κύπριους ποιητές, ώστε πολλές φορές 
τείνει νά είναι ή μόνη ή ή πιό καθοριστική. Σπάνια έχω 
δεϊ τέτοιο άσφυχτικό δέσιμο τής ποιητικής μέ τήν 
πολιτική πράξη. Στίς «θέσεις τοΰ Απρίλη» τοϋ X. 
Μαβρή έκείνο πού διαπερνάει όλη τή συλλογή είναι 
ένα επιφώνημα όργής, οδύνης, μιά άκατάβλητη καί 
ρωμαλέα προσπάθεια έντοπισμοϋ αύτοϋ πού μοιάζει 
διαλυμένο καί άκρωτηριασμένο: τής έθνικής ταυτότη
τας. Μιά ποίηση πού προστρέχει στήν κοινωνική 
δύναμη γιά νά άντλήσει θάρρος, στίχοι πού μέ τό 
βάρος τής καθημερινής γλώσσας στοχεύουν στήν 
ιδεολογική έγρήγορση. Βέβαια έκεϊ όπου έχουμε 
καλύτερα άποτελέσματα είναι στά σημεία όπου τό 
μήνυμα περνάει έμμεσα (σ. 37).

Ε. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΑΝΟΥ 
Βατόμουρα σέ τροχιά διαττάντων 
Αθήνα 1981, σ. 59

"Η μουσικότητα είναι τό πρώτο πράγμα πού διακρίνει 
κανείς αάν στοιχείο τής γλώσσας τής Ε. Παπαχρή
στου-Πάνου. Έντονα συναισθηματική -έτσι πού σ' 
ορισμένα σημεία νά γίνονται χαλαροί οί στίχοι- ή 
ποίησή της παίρνει κάτι άπό τήν παραδείσια διαφά
νεια τών εικόνων ένός δοξαστικού ύμνου.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΠΑΣ 
Απογευματινός λήθαργος 
Αθήνα 1981, σ. 47

Οί δυό ένότητες «"Εντεκα νυχτερινά» καί «Σχεδίασμα 
γιά άπογευματινό λήθαργο», θεωρώ πώς είναι οί πιό 
άρτιες στό βιβλίο αύτό. Καί άπό τήν άποψη τής 
γλωσσικής λιτότητας άλλά καί άπό τήν πετυχημένη 
χρήση, συνήθως έκεϊ πού κλείνει τό ποίημα, τής 
ειρωνείας. Ή πρώτη ένότητα, «Βηματισμοί» ύπερτο- 
νισμένη δραματικά, ένώ οί ύπόλοιπες σέ άρκετά 
σημεία ρέπουν πρός τό πομπώδες.

ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΖΟΥΡΗ 
Τώρα μπορώ νά μιλώ 
Θεσσαλονίκη, Ρέκος, 1981

Περισσότερο σάν δοκιμές ποιητικής άρθρωσης βλέ
πουμε τά ποιήματα τής Σ. Κατζοΰρη. Όχι ότι τής 
λείπει ή ικανότητα νά έπεξεργάζεται αισθητικά τή 
γλώσσα της, άλλά τά περισσότερό της ποιήματα 
μένουν ουχνά μετέωρα, άνολοκλήρωτα. "Η έπιγραμ- 
ματικότητά τους δέ συμβαδίζει μέ τό άκαριαϊο 
άποτέλεσμα πού συνήθως έχει ό λιτός στίχος. Μιά 
έξαίρεση: τό ποίημα τής σ. 52 πού θά ταν πολύ καλό 
άν δέν ήταν κάπως φορτισμένο μελοδραματικά.

A. Ζ.

ΓΙΟΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 
Ή άλλη γλώσσα 
έκδ. Ύψιλον, 1981

Μιά έντονη νεοϋπερρεαλίζουσα γλώσοα έπενδΰει τό

χωρικό διάγραμμα τής συλλογής τοϋ Γιώργου Χουλιά
ρα άπό τάΕίκσνομαχικά, πού είχαν πρωτοκυκλοφορή- 
σει τό '72, μέχρι καί τήν τελευταία ένότητα πού 
χάρισε τόν τίτλο τοΰ βιβλίου.

Πραγματικά -άν έξαιρέσουμε τήν έκζήτηση μορφής 
-θέματος ποιημάτων τών Είκονομαχικών κάποτε 
μάλιστα καί τήν έγκεφαλικότητά τους π.χ. ό μάγερας, 
ό μαύρος φούρναρης κ.ά.- Ή άλλη γλώσσα, διαθέτει 
σέ ωριμότερο βαθμό, τήν τεχνική καί τό μηχανισμό 
τοΰ ύπερρεαλισμοΰ. Πιό πέρα στόχος τοΰ ποιητή 
είναι, άφ' ένός ή άποδέσμευσή του άπό τίς έπιρροές 
( Εμπειρικός, Έγγονόπουλος) άφ' έτέρου ή προσή
λωσή του όχι τόσο σ' αισθητικά πρότυπα όσο σ' ένα 
εύρύτερο κοινωνικό περίγραμμα. Γιαυτό καί τά 
θέματα-δάνεια καθημερινών εικόνων, άναδύουν τή 
δραματική τους κίνηση, τάν παραλογισμά, τόν ύποσυ- 
νείδητο κόσμο τους κατά τρόπο έναρμονισμένο μέ 
τούς γλωσσολογικούς δείκτες τοΰ ποιητή (π.χ. Τά 
γεγονότα, Νεωτερική γεωγραφία 70, κ.ά.).

Παράλληλα σημειώνω τήν όρθή χρήση τής ειρωνεί
ας καί τοΰ χιούμορ ώς στοιχείων πού άπελευθερώ- 
νουν έννοιολογικές δεσμεύσεις τών ποιημάτων 
παρουσιάζοντας έτσι καί μιά άλλη θεματογραφική 
διάσταση.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ 
"Ανευ όρων καί όρίων 
έκδ. Αμοργός, 1981

Τά ύποκείμενα τής ποίησης τοΰ Άνδρίταου, πότε σέ 
α ’ καί πότε σέ β ' πρόσωπο, δείχνουν μιά προσπάθεια 
καταγραφής τής βιογραφίας τους ή τουλάχιστον 
έξιστόρησης τών νευρώσεων καί παραδρομών πού 
διακρίνουν τό χαρακτήρα τους.

Αύτή ή οπτική γονιμοποιεϊται σ' έναν άριθμό άπό 
σημεία συγκεκριμένου χώρου (πλατεία, συνοικίες, 
θάλασσα, ύπόγεια κλπ.) τοϋ όποιου ή διάπλαση 
πραγματεύεται τό άδιέξοδο καί τό παράλογο στοιχείο 
του. Ή καταγραφή όμως ένός τέτοιου χώρου 
προϋποθέτει τή σύζευξη άνάμεσα στά δρώμενα καί 
στή γλώσσα. Έτσι άν ή φυσιογνωμία τών δρώμενων 
είναι ταχΰρυθμη, δαιμονική, οδυνηρή, παράλογη, 
ξορκισμένη, τότε πρέπει καί ή λεκτική περιοχή ν' 
άκολουθήσει τήν άπστίμησή τους. Νά ένσαρκώσει τήν 
ούοία τους, τή μορφή καί τά συστατικά τους. Νά 
βρίσκεται -τό κυριότερο- μακριά άπό κάθε μηχανική 
διάταξη ώστε ή νοηματική καί ιστορική προσέγγιση νά 
δοθεί καθαρόαιμα. Σ' ένα μεγάλο μέρος ή συλλογή 
κατακτά στέρεα αύτή τή σύζευξη. Υπάρχουν όμως 
ποιήματα πού τό στοιχείο τού ρητορισμού (π.χ. 
Α.Τ.Ι.Α.), τής έπεξήγησης, (π.χ. Πατριδογνωσία) καί 
άκόμα ή χρησιμοποίηση βαρύγδουπων λέξεων ή 
έπιθέτων (άκατοχύρωτους, λογοκριμένο κλπ.) ολι
σθαίνουν τόσο τό αισθητικό όσο καί τό έννοιολογικό 
περιεχόμενο τοϋ θέματος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΑΛΑΜΑΣ
Ό Νυχτερινός καλπασμός τοϋ Paul Revere 
έκδ. Αμοργός, 1980

Ή ολιγόστιχη γραφή τοΰ Γιαλαμά είναι δυνατό νά 
παραλληλιστεί μέ αύστηρά ίχνογραφικά διαγράμματα. 
Οί εικόνες δηλαδή καταγράφονται ύπέρ τό δέον 
έλλειπτικά-έπιγραμματικά μέ άποτέλεσμα ή ποιητική 
διάταξη νά δίνει τήν αίσθηση κάποιου, λόγου χάρη, 
μαθηματικού άξιώματος ή αιτήματος. Παράλληλα, 
πίσω άπό αύτό τό είδος τής ολιγόλογης άντίληψης, 
διαπιστώνει κανείς έναν πυκνό, ιδιωτικό ψυχισμό, μιά 
καί πού ή γραφή μετατοπίζεται άπό τάν έξωτερικό 
στόν έσωτερικό κόσμο.

'Ωστόσο ύπάρχουν τά ποιήματα τών σελίδων 9,12, 
13, 17, 26, 32, 33, 34 τά όποία -άποφεύγοντας 
μεταφυσικά επίπεδα καί έπαναλαμβανόμενες, κοινό
τυπες λεκτικές περιοχές, π.χ. άγγελος, παράδεισος, 
ποιητής, ποίημα κλπ.- μέσα άπά ένα άθροισμα 
ύπέρλογων καί λογικών σχημάτων δημιουργούν γνήσια 
αισθητική συγκίνηση. Άπά τήν άλλη έκπέμπεται 5να 
ρεαλιστικό γεγονός, τό όποϊο έλκει τήν καταγωγή του 
όχι τόσο στήν ονειρική άναπλήρωση τοϋ πραγματικού 
όσο στή σφαιρική άντιμετώπισή του. Έτοι άντανακλά- 
ται καί μάλιστα κατά τρόπο άκέραιο, τά βίωμα καί ή 
συνείδηση τοΰ ποιητή.

ΤΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
Τρίτη ιστορία 
έκδ. Ύψιλον, 1981

Ή συλλογή χωρίζεται σέ τρεις ένότητες δπου κάθε 
μιά διακρίνεται γιά τή νοηματική της αύτοτέλεια. Μέ 
προσεκτική όμως άνάγνωση διαπιστώνει κανείς 
στοιχεία σύνδεσης, καθώς ό ποιητής περνά άπό τό 
χώρο τής μνήμης τών παιδικών-έφηβικών βιωμάτων 
(Μόρτ Σεζόν) σέ καταγραφές σύγχρονων εμπειριών 
(Πόλεις-Ποιητικά).

θεωρώ περισσότερο όλοκληρωμένη τήν ένότητα 
Μόρτ Σεζόν καθότι τό θέμα -γιορτές, δρόμοι, 
άντικείμενα περασμένης έποχής, τοπία τής Μακεδο
νίας, άνάγνωση τής ιστορίας κλπ.- κινείται, άναπνέει 
έπειδή άκριβώς τό γλωσσολογικό καί κατ' επέκταση 
ύφολογικό του σύμπλεγμα δημιουργούν δρώσες 
έννοιες. Έν όλίγοις δέν άκινητοποιοΰν τήν εικόνα 
άλλά τήν οδηγούν σέ μιά γόνιμη προοπτική. Πρόκειται 
συνεπώς γιά γλώσσα ζωντανή καί μάλιστα μέσα σ' ένα 
θέμα, όπως τής μνήμης, άπό τή φύση του στατικό.

Παρόμοια χρήση τής γλώσσας προσδιορίζεται καί 
σ' ένα μεγάλο μέρος τών επόμενων ένοτήτων. Άπό 
τήν άλλη όμως ύπάρχουν ορισμένα σημεία έκτροπης 
της. Γιά παράδειγμα, γίνεται χρήση τοΰ «θά» 10 
φορές στό 13στιχο ποίημα «Συνελεύσεις». Νομίζω ότι 
μιά τέτοια λεκτική συμπεριφορά δέν έξυπονοεϊ ούτε 
καί κατοχυρώνει τόν όποιοδήποτε έσκεμμένσ προσα
νατολισμό τοϋ ποιητή.

[1981]
ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ

Διαβάστε στό επόμενο φύλλο:
•  Τή συνέχεια  τής συνέντευξης τοϋ Τάκη Σ ινόπουλου

•  Ό  έξπρεοιονιομός καί ό Στρίντμπεργκ

•  Λούκατς  -  Τέχνη κα ί Κοινωνία
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’ Ελύτης — Ρίτσος Απ° τ°ν &νο τύπο
Κριτικές σ ελ ίδ ες

Τό σημάδι τοϋ δελφινιού

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ 
Εκλογή, 1935-1977 
220 σσ. καί 8 πίνακες.
Αθήνα, Ακμών 1980

Ό Όδυσοέας Ελύτης, πού κατέκτηαε τό Βραβείο 
Νόμπελ γιά τή λογοτεχνία, τό 1979, δέν είναι 
πολυγράφος ποιητής. Ή συνολική παραγωγή του 
περιλαμβάνεται οέ περιοδικά καί σέ μιά δωδεκάδα 
λιγοσέλιδα βιβλία. Τά περισσότερα άπό τά τελευταία, 
εύτυχώς, έξακολουθοϋν νά κυκλοφορούν, τώρα όμως 
ύπάρχει μεγάλη ανάγκη γιά μιά συνολική έκδοση τών 
ποιημάτων πού ό Ελύτης δημοσίεψε όλα τά 
τελευταία 45 χρόνια. Καθώς ό τίτλος του δηλώνει, 
αύτός ό καινούργιος τόμος, σέ μιά οειρά «Συγχρόνων 
Ποιητών», δέν έκπληρώνει αύτή τήν άνάγκη, μολονότι 
ύπάρχει τό ένδεχόμενο πλεονέκτημα ότι ή επιλογή 
έχει γίνει άπό τόν ίδιο τόν ποιητή.Σέ κάθε περίπτωση 
τό βιβλίο είχε ήδη κάνει δυό άνατυπώσεις στό 
διόοτημα τών έξι μηνών, κάτι πού είναι άρκετά σπάνιο 
φαινόμενο γιά τήν Ελλάδα. Ή έπιτυχία αύτή δέν 
άποδίνεται μόνο στό βραβείο Νόμπελ καί στήν 
άκόλουθη δημοσιοποίηση, άφοϋ ή δεύτερη άνατύπω- 
ση είχε ήδη έξαντληθεϊ τόν περασμένο Νοέμβριο, 
όταν άναγγέλθηκε τό βραβείο. "Αν καί ό Ελύτης ποτέ 
δέν έρωτοτρόπησε μέ τή δημοσιότητα ή ποτέ δέν 
ταύτισε τόν έαυτό του μέ κάποια άπό τίς πολιτικές 
φατρίες, κάτι πού λαμβάνεται ύπόψη σέ μιά δυσανά
λογα μεγάλη μερίδα τής έλληνικής κοινής γνώμης, 
τελευτάϊα άπόκτησε ένα σημαντικό άριθμό άναγνω- 
στών.

Γεννημένος στήν Κρήτη τό 1911, ό Όδυσσέας 
Άλεπουδέλης άρχισε νά δημοσιεύει ποιήματά του μέ 
τό όνομα Ελύτης τό 1935, καί άμέσως χαιρετίστηκε 
σάν ποιητής avant garde σέ μιά γενιά ταλαντούχων 
ποιητών καί μυθιστοριογράφων (τήν άποκαλούμενη 
«γενιά τοϋ Τριάντα») πού σχεδόν όλοι τους ήταν μέ 
τόν έναν ή άλλο τρόπο avant garde.'Ανάμεοά τους 
ήταν ό γηραιότερος σύγχρονος κάτοχος τοϋ βραβείου 
Νόμπελ Γιώργος Σεφέρης, ό γόνιμος καί κοινωνικά 
στρατευμένος Γιάννης Ρίτσος καί ό πρώτος "Ελληνας 
σουρεαλιστής Άνδρέας 'Εμπειρικός. Άρκετά άπό τά 
πρώιμα ποιήματα τοϋ 'Ελύτη οφείλουν πολλά οτόν 
σουρεαλισμό, καί ήταν άπ' αύτούς πού ύπεραμύνθη- 
καν τήν ύπόθεση τοϋ κινήματος κατά τίς συζητήσεις 
πού διάρκεσαν έπί δέκα χρόνια, μετά τήν πρώτη 
έμφάνισή του στήν Ελλάδα- ό ίδιος όμως ό Ελύτης 
ποτέ δέν ύπήρξε σουρεαλιστής. Αύτά τά πρώτα 
ποιήματα, πού έκπροοωποΰνται οτήν Εκλογή Έργων 
ένμέρει άπό τούς Προσανατολισμούς καί ένμέρει άπό 
τόν "Ηλιο τόν πρώτο, δημιουργούν τό τοπίο καί τή 
λυρική έκφραση τοΰ έλεύθερου καί συχνά τολμηρού 
συνδυασμού πού χαρακτηρίζει τόν Έλύτη ώς ποιητή - 
τό τοπίο, ειδικότερα, τοΰ Αιγαίου πελάγους καί τών 
νησιών του, τοϋ ήλιου καί τοϋ έρωτα.

Αύτή ή έκφραση καί αύτό τό τοπίο είναι οέ τέτοιο 
βαθμό κυρίαρχα στά πρώιμα ποιήματά του, καί 
συνεχίζουν νά είναι τόσο έντονα αναγνωρίσιμα σ' όλο 
τό μεταπολεμικό έργο του, ώστε δημιουργεϊται ουχνά 
ή λαθεμένη έντύπωση ότι αύτή είναι ή ποίηση τοϋ 
Έλύτη, ότι δέν ύπάρχει τίποτ' άλλο νά ειπωθεί. 
Όστόσο, όταν τόν Οκτώβριο τοϋ 1940 μπήκε ή 
Ελλάδα οτό Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ό Ελύτης 
κλήθηκε ατά όπλα καί ύπηρέτησε στό άλβανικό 
μέτωπο οτή διάρκεια αύτοΰ τοϋ χειμώνα’ έμπειρία 
πού πρόοθεσε μιά πικρή διάσταση στό λυρισμό του καί 
πού είναι τό θέμα τοΰ Άσμα ήρωϊκό καί Πένθιμο γιά 
τά χαμένο άνθυπολοχαγό τής Αλβανίας (κατά τρόπο 
παράδοξο δέν αντιπροσωπεύεται οτήν Εκλογή Έρ
γων του). Τό ποίημα αύτό δημοσιεύτηκε τό 1945 μετά 
τήν άκόλουθη μά όχι καί λιγότερο τρομαχτική έμπειρία 
τής γερμανικής κατοχής οτήν Αθήνα, κατοχής πού 
κράτησε δυόμισι χρόνια.

Ό Ελύτης τότε άρχισε νά εργάζεται πάνω σ' ένα 
μακροσκελές ποίημα, πού δέ Βά βλεπε τό φώς τής 
δημοσιότητας παρά μετά άπό δεκατέσσερα χρόνια, τό 
1959. Τοΰ έδωσε τόν λειτουργικό τίτλο "Αξιόν Έατί. 
θά ταν ένα ποίημα πού τό κεντρικό θέμα του δέν 
έπρόκειτο νά ναι μονάχα λυρικό, άλλά πού θά 
άναλογοϋσε μέ τρόπο εντελώς προσωπικό οτό θέμα 
πού είχε έπεξεργαοτεί ό Σεφέρης μερικά χρόνια πρίν 
στό Μυθιστόρημα καί μέ τό όποίο θέμα είχε 
ασχοληθεί ένμέρει τόν ίδιο καιρό ό Ρίτοος στή 
Ρωμιοσύνη του. Τό θέμα αύτό είχε σάν στόχο του νά 
εντοπίσει τά ζωτικά στοιχεία στήν τρισχιλιετή 
ιστορική καί μυθολογική παράδοση τής Ελλάδας, 
ώστε νά τά έπιβεβαιώσει στό παρόν καί νά 
άποκαταστήαει μιά αίσθηση ταυτότητας καί προορι
σμού στούς Ελληνες τήν επομένη τής στρατιωτικής 
ήττας καί μπροστά ο' έναν άλλογενή κόσμο πού ήταν 
ξένος καί κυρίαρχος.

Γιά τόν Σεφέρη πού έγραφε τήν έπομένη τής 
ήττας τοΰ 1922 στή Μικρά Ασία, τό Μυθιστόρημα 
προφυλάσσει άπό τήν καταστροφή ορισμένα άποσυν- 
δεμένα θραύσματα τής παράδοσης τοΰ Ελληνισμού, 
πού μπορεί μ' έναν εύρΰ τρόπο νά οριστεί σάν 
«ύψηλή» έλληνική κουλτούρα - τά καλλιτεχνικά έργα 
καί λογοτεχνικά μνημεία τοΰ κλασικού παρελθόντος, 
ειδικότερα, άλλά άκόμα μιά πλατύτερη «ύψηλή» 
παράδοση πού συνεχίζεται ώς σήμερα. Ό Ρίτσος 
γράφονταν άπό τήν πλευρά τών κομμουνιστών κατά

τόν έλληνικά έμφύλιο πόλεμο, καί όπως ή νίκη τής 
Έλληνικής δεξιάς (μέ μαζική άμερικάνικη ύποστήρι- 
ξη) γινόταν ολοένα καί πιό αναπόφευκτη, διαλέγει νά 
φωτίσει τήν άλλη πλευρά τοΰ ίδιου νομίσματος, τή 
Ρωμιοσύνη, ή τήν «ταπεινή» κουλτούρα τής παράδο
σης. Ρωμιούς άποκαλοϋσαν τούς Έλληνες κάτω άπό 
τήν κυριαρχία τής Βυζαντινής καί τής Οθωμανικής 
αύτοκρατορίας, προτού ή άνεξαρτησία καί ό έθνικι- 
σμός, στίς άρχές τοΰ δέκατου ένατου αιώνα, 
προκαλέοουν τήν αναβίωση τών άχρηατευμένων 
κλασικών όρων Ελλάς καί Ελληνισμός. Ή Ρωμιοσύνη 
πού πιστοποιεί καί έξακριβώνει ό Ρίτσος είναι ή 
«Ελληνικότητα» περισσότερο κοντά στήν παραδοσια
κή έννοια παρά ό «Ελληνισμός»: τό μαχητικό πνεύμα 
καί ή πεισματική καρτερία τοϋ μέσου "Ελληνα, άγρότη 
ή έργάτη, παλαιού ή σύγχρονου, άπέναντι σέ μιά 
άτέλειωτη σειρά ξένων έπεμβάσεων καί οί τραχιές 
συνθήκες πού έπικρατούν στήν ίδια τή χώρα.

Ή σπουδαιότητα τοϋ 'Αξιόν Έατί τοϋ Έλύτη είναι 
μάλλον εύκολο νά δεί κανείς ότι βρίσκεται πλάι σ' 
αύτά τά έργα τών συγχρόνων του. Δέν κάνει μνεία 
έδώ τοϋ Ελληνισμού ή τής Ρωμιοσύνης, άλλά, 
άντίθετα, καταθέτει τή δική του πολύ έκλεκτική καί 
ίδιοσυγκρασιακή έκδοχή γιά τήν έλληνική παράδοση. 
Ή έκδοχή αύτή περικλείνει τό ορθόδοξο λειτουργικό 
(όχι όμως καί τά πιστεύω του) καί τή γλώσσα τής 
Καινής Διαθήκης, όπως καί τίς οικείες εικόνες τοϋ 
ήλιου, τής θάλασσας, τών δέντρων καί τών πουλιών. 
Τό ποίημα μέ τρόπο τολμηρό διεκδικεϊ τό άδιαίρετο 
τής έλληνικής γλώσσας, άνταγωνιστικές μορφές τής 
όποιας ήταν τό άντικείμενο μιάς άγονης καί πικρής 
διαμάχης έπί 2.000 σχεδόν χρόνια, καί μιά κάπως 
κρυπτογραφική ύπαινικτική τεχνική, κάνει ικανό τόν 
ποιητή νά δώσει ζωή σέ ένα πλήθος λογοτεχνικών 
προδρόμων (οχεδόν κανένα άπ' αύτά κλασικό) όπως 
καί σέ δημοτικά τραγούδια, σέ μύθους καί οτήν 
έλληνική ιστορία.

Τό Άξιον Έατί είναι τό πιό εξελιγμένο ποίημα τοϋ 
Έλύτη, όταν στοιχεία τοΰ σουρεαλισμού (ή άτομική 
συνείδηση ώς πρωταγωνιστής, έλεύθερη διαπλοκή 
καί αΰθορμητιομός) συνδυάζονται μέ τή θαυμαστή 
τεχνική του έπιδεξιότητα ώστε νά επινοηθεί μιά δομή 
ταυτόχρονα πολύπλοκη, μαθηματική καί άντικειμενι- 
κή. Τό άποτέλεσμα είναι ένα ποίημα πού κατορθώνει 
νά χαρτογραφήσει τήν έλληνική έμπειρία τής ήττας 
καί τής ταπείνωσης καί πέρα άπ' αύτό νά διαπιστώσει, 
όχι τήν μέσω τής νόησης συνείδηση τοϋ παρελθόντος 
τοϋ Σεφέρη, οΰτε τήν πολιτική στράτευση τοϋ Ρίτσου 
γιά τό μέλλον, μά τήν άναγεννημένη δύναμη τής ζωής 
καί τήν πλήρη αίσθηση τοΰ παρόντος.

Ή άναγέννηση καί ή έπανόρθωση γιά τόν Έλύτη 
πρέπει νά γίνει μέ τή δύναμη τής φαντασίας τοϋ 
άνθρώπου πού έχει ύποφέρει άλλά πού δέν έχει χάσει 
τή συνείδηση ότι είναι ένας, μέ τόν κόσμο γύρω του. 
Φαντάζεται ένα μέλλον πού δέ θά κυριαρχείται άπό τό 
σύμβολο τοϋ σταυροϋ καί τά έπακόλουθα τής 
σκληρότητάς του, άλλά άπό τό σύμβολο τής τρίαινας 
(σύμβολο τής θάλασσας) πού γύρω της είναι 
τυλιγμένο ένα δελφίνι (κάτι πού ύπαινίσσεται αύθορ- 
μητισμό, έλευθερία καί άκόμα, στούς άρχαίους 
μύθους, σωτηρία). Στό φανταστικό κόσμο πού ό 
ποιητής άρχίζει νά δημιουργεί πρός τό τέλος τοϋ 
Άξιον Έατί, άναμιγνύονται παραστάσεις άπό μιά 
ζωοποιό φύση καί άπό στυλιζαρισμένες χρυσοποίκιλ
τες εικόνες τών βυζαντινών έκκλησιών:

Σέ χώρα μακρινή κι άναμάρτητη 
τώρα πορεύομαι.

Τώρα μ’ άκολουθοϋν ανάλαφρα πλάσματα 
Μέ τούς ιριδισμούς τού πόλου στά μαλλιά

Καί τό πράο στό δέρμα χρυσάφισμα *

Τό Άξιον Έατί αντιπροσωπεύεται στήν Έκλογή 
Έργων μέ μερικά άπά τά καλύτερα σύντομα 
άποσπάσματα, πού είναι μιά εύγλωττη μαρτυρία γιά 
τήν ποιότητα τοΰ έργου, μολονότι δέν ύπαινίαοονται 
διόλου τή θαυμαστή δομή του. 0ί μεταγενέστερες 
συλλογές ποιημάτων τοϋ Έλύτη άντιπροσωπεύονται 
έξίσου έπαρκώς, άν καί μονάχα τό Μονόγραμμα 
παρουσιάζεται ολόκληρο (όπως καί τοϋ άξίζει) ένώ τά 
άσματα τοΰ Τά Ρώ τού έρωτα καί τό θαυμάσιο Ό ήλιος 
ό ήλιάτορας μεταφρασμένο άπό τόν Κίμωνα Φράιερ 
σάν Ο κυρίαρχος ήλιος (Temple University 
Press, 1974) παραλείπονται έντελώς.

Ό τόμος κλείνει μέ σύντομα άποσπάσματα άπό τά 
δοκίμια τοϋ Έλύτη, Ανοιχτά χαρτιά, καί άπό έναν 
άριθμό έλληνικών καί ξένων κριτικών εκτιμήσεων γιά 
τό έργο τοΰ ποιητή.

Τέλος πρέπει νά θυμηθούμε ότι ό Όδυσσέας 
Ελύτης δέν είναι μόνο ποιητής άλλά καί καλλιτέχνης 
(έχει γράψει μιά άξιόλογη μελέτη γιά τόν "Ελληνα 
«πριμιτίφ» ζωγράφο Θεόφιλο), καί τό βιβλίο περιέχει 
όχτώ φωτοκολάζ, τά όποία, μέ τήν άντιπαράθεσή 
τους τής θάλασσας, τοϋ ήλιου καί τών νησιών μέ τά 
κορίτσια, τά λουλούδια καί τή βυζαντινή εικονογρα
φία, καί σ' ένα άπό τά φωτοκολάζ ένός άρχαίου 
Κούρου πού μοιάζει νά έτοιμάζεται γιά μιά βουτιά στή 
θάλασσα, άποτελοϋν μιά φωτεινή συνοδεία στό 
κείμενο.

Ρόντερικ Μπήτον 
TLS, άρ. 4026, 23.5.1980

Μτφρ. Άλέξης Ζήρας 

‘ Άξιον Έατί, ΙΖ\ σ. 69, Ε' έκδοση, 1968 (Σ.τ.μ.)

Ό Ρίτσος ή ή διορατικότητα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
Χρυσόθεμις, Φαίδρα, Βολιδοακόπος, Τό ρόπτρο 

Μτφρ. Ζεράρ Πιερά, Γκαλιμάρ, 287 σ., Παρίσι 1980

Στά έβδομήντα χρόνια του, ό Γιάννης Ρίτσος είναι 
πάντα ένας άπό τούς μεγαλύτερους ζώντες ποιητές. 
Κι άκόμα, άπό τούς πιό δραστήριους: χρειάζεται 
κανείς νά τόν διαβάσει καί νά τόν ξαναδιαβάσει ώστε 
νά μή λησμονεί τόν κόσμο πού μάς περιβάλλει, τόσο 
τήν ύπαρξή του όσο καί τήν άληθινή του φύση. Ή 
έκδοση τού έργου τοϋ ποιητή στόν οίκο Γκαλιμάρ 
έξακολουθεϊ, χωρίς προσκόμματα εύτυχώς: μόλις καί 
είχαμε διαβάσει τήν τελευταία συλλογή του καί 
κρατούμε στά χέρια μας ένα καινούργιο βιβλίο, στήν 
έξαίρετη μετάφραση τοϋ Ζεράρ Πιερά (ή λέξη 
μετάφραση είναι άλλωστε άνεπαρκής: τό κείμενο 
διαβάζεται άπλούστατα σάν ένα πρωτότυπο κείμενο).

Τέσσερα μέρη άποτελοϋν τό σύνολο τού τόμου:
Ή Χρυσόθεμις, Ή Φαίδρα, Βολιδοακόπος καί Τό 

ρόπτρο. Άν τό τελευταίο κείμενο είναι μιά σειρά 
σύντομων «σχολίων», τά τρία πρώτα, άντίθετα, 
πηγάζουν άπό τή «ρητορική» φλέβα τοϋ ποιητή. Στό 
Βολιδοακόπος παρατάσσονται έπάλληλα άλληλοαυμ- 
πληρώνονται καί μπαίνουν ή μιά πάνω στήν άλλη, 
πολλές φωνές, γιά νά φέρουν σέ θεατρικές σχεδόν 
διαστάσεις έναν γεμάτο εικόνες στοχασμό γιά τή ζωή. 
Στή Χρυσόθεμι καί τή Φαίδρα τό δράμα περιορίζεται 
στήν αφήγηση ένός μόνο ύποκειμένου· είναι οί 
τελευταίοι άπό τούς μονόλογους πού ό κύκλος τους 
είχε ανοίξει τό 1962, μέ Τό νεκρό σπίτι, καί πού 
ξαναδίνουν ζωή, κάτω άπό μιά άνανεωμένη μορφή, σέ 
πρόσωπα τής κλασικής μυθολογίας.

' Η άνανέωση, είν' άλήθεια, άπορροφά τόν πρωταρ
χικό μύθο σχεδόν χωρίς νά τού αφήνει κατάλοιπα. 0 
Ρίτσος δέν παίζει, όπως άλλοι, μέ τίς άναλογίες 
άνάμεσα στό παρελθόν καί τό παρόν, μέ τούς 
άπόηχους πού έρχονται καί πάλι ώς τό σύγχρονο 
άνθρωπο, άπό τά βάθη τής μνήμης του. Κανένα 
μάθημα δέν έξάγεται έδώ άπό τήν ιστορία: ή 
Χρυσόθεμις, γιά τόν Ρίτσο, δέν είναι άλλο άπό τήν 
αιώνια έπικαιρότητα τοϋ θανάτου, ή Φαίδρα δέν είναι 
παρά μιά ύποδειγματική ενσάρκωση τής τυραννικής 
παρουσίας τοϋ πόθου. Ό ποιητής ό ίδιος, στή δύση 
τής άνθρώπινης ζωής του -πλούσιας ώστόσο σ' 
έμπειρίες- δέν έχει νά μάς μεταβιβάσει καμιά σοφία: 
«Πάντα ό ίδιος αύτός πόθος/αύτό τό ίδιο άνεκπλή- 
ρωτο άμάρτημα».

Άν καί ή «πρώτη άθωότητα» -όπως παρατηρεί

κανείς- έχει φύγει, ό άνθρωπος στά όρια τής 
ύπαρξής του, παραμένει πάντοτε τό «άγραφο χαρτί» 
τών άρχικών καταβολών του. Τόν μόνο πλούτο πού 
μπορεί νά κληροδοτήσει στούς άλλους είναι, πραγμα
τικά, ή ικανότητά του νά απορεί: «Ναί, δέν είμαι 
χορτασμένος. Καμιά φορά ξεχνιέμαι κοιτάζοντας ένα 
σύννεφο στή δύση (...)· μ' άποσπά άπό τή βαριά μου 
διάθεση, άν καί νιώθω / τό πλησίασμα τής νύχτας πίσω 
άπ' όλες τίς λάμψεις της...»

Αύτή ή ίδια «άμνησία», είν' άλήθεια, έχει κάποιες 
σχέσεις μέ τήν έμπειρία: ό Ρίτοος, προφανώς, μιλά 
έξίσου σάν «μεταμελημένος» άγωνιστής -χωρίς νά
χει άπαρνηθεί τίποτα- σάν κάποιος πού άφοϋ 

«παντρεύτηκε» τόν έπίσημο μαρξισμό, έρχεται νά 
σκεφεΐ ότι « Ή μόνη αδικία είναι ή ίδια ή ζωή» 
(Φαίδρα). Δέν εμποδίζει ότι ή ποίησή του, πού 
άνάγεται λιγότερο άπ' ό,τι μιά άλλη σέ άνεκδοτολο- 
γία, είναι έπίσης καί προπάντων ένας «μεταφυσικός» 
διάλογος. Έδώ μπαίνει βέβαια, κατ' άρχήν, τό 
έρώτημα τής λογικής τών πραγμάτων, μέσα άπό τήν 
ίδια τήν κίνησή της, στό συγκεκριμένο έπίπεδο τής 
γλώσοας καί τής μορφής. Εννοείται, όρισμένες 
άμεσες έκφράσεις θά μπορούσαν νά είναι πιό 
δραστικές, όπως καί κάποιες εικόνες, πολύ σμιλεμέ- 
νες, ένας έρμητισμός πολύ ένδοτικός -όπως εκείνος 
ορισμένων σύντομων ποιημάτων- μπορεί ν' άποδει- 
χτεί πλανημένος δίπλα σέ μιά άπλή εμπειρική 
λεπτομέρεια. Ωστόσο, στό μεγαλύτερο διάστημα, ή 
εικόνα τοΰ Ρίτοου είναι διαυγής στό μέτρο πού 
συνάμα είναι άδιάφανη.

Πλασμένες άπό μόνες τους, κομμάτι κομμάτι σάν 
ένα όνειρο έφήμερο πάνω στήν πραγματικότητα, οί 
«ιστορίες» πού άφηγοϋνται αύτά τά ποιήματα δέν 
έπηρεάζονται άπό τά ρήγματά της- ξανασυγκροτοϋν 
τό πραγματικό, σ' οτιδήποτε είναι συγκεκριμένο, σ' 
ένα άλλο έπίπεδο, πού διατηρεί όχι μόνο τό αίνιγμά 
του, άλλά άκόμα καί τήν παραδοξότητά του. Ή 
ρευστότητά τους δέ συμπληρώνει τήν άπόσταση πού 
ύπάρχει άνάμεσα στά φαινόμενα· ή «μεσογειακή» 
τους φωτεινότητα, ή σχεδόν κοφτερή διαύγεια τής 
γλώσσας τους περισσότερο τείνουν ώστε νά φαίνεται 
κάθε πράγμα σάν «τελείως ξέχωρο άπό τήν άτμόσφαι- 
ρα, άπό κάθε αιτία, διαχωρισμένο/μονάχο, ανόμοιο, 
δίχως συνέχεια, δίχως συνέπεια, δίχως σχέση». 
Άρνούμενη τό συνηθισμένο της ρόλο, δηλαδή νά μάς 
κάνει τόν κόσμο οικείο, ή ποιητική εικόνα, έδώ, 
άξιοποιεϊ άντίθετα τήν πέρα άπ' τό άνθρώπινο 
ιδιότητά της. Σκληρό, καμιά φορά μόλις ΰποφερτό, τό 
παγωμένο φώς της δέν είναι λιγότερο φώς τής 
διαύγειας.

Πέτρ Κράλ 
Le Monde, 11 Απριλίου 1980

Μτφρ. Άλέξ. Ζήρας

τά νέα βιβλία τής «γν(όσης»
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Μετάφραση άπό τά Λατινικό  
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Πολυφωνικά
Σύνταγμα, ώρα 11 τό πρωί, ατίς άρχές τής όδοϋ 
Έρμου. Νήπιο, τεοαάρων περίπου χρόνων, ξιπόλητο, 
ημίγυμνο, μέ μιά ταμπέλα κρεμασμένη οτό λαιμό του, 
κάθεται οτό πεζοδρόμιο καί άπλώνει τό χέρι του.

Δέν προοπαθεϊ νά κινήσει τόν οίκτο, είναι αμίλητο, 
κιόλας έξαθλιωμένο κι αδιάφορο άκόμα καί γιά τά 
κάμποσα νομίσματα πού κουδουνίζουν στά πόδια του.

Κάποιος περαστικός έξανίσταται, στό άψε-σβήσε 
μαζεύονται κι άλλοι, τουρίστας χειρονομεί άκατάλη- 
πτα, νεαρή ζητάει άστυφύλακα (πού δέν τόν βρίσκει), 
μιά ήλικιωμένη συστήνει στή μικρή νά πάει στή 
μητέρα της. Σέ δευτερόλεπτα παρουσιάζεται (άπό 
άπέναντι πού κρυβόταν), γΰφτισσα μέ ζακέτα γούνινη, 
μάς βρίζει στή γλώσσα της καί μάς φασκελώνει 
έλληνικά, παίρνει τό έντρομο νήπιο καί χάνεται, 
ψάχνοντας προφανώς γιά καλύτερο στέκι.

Πρόσθεσε τά ύποπτα άφιονισμοϋ βρέφη στήν 
άγκαλιά τών Τσιγγάνων, τά όχτάχρονα-δεκάχρονα πού 
κάνουν τό μικροπωλητή στήν Ομόνοια κι έκείνη τή 
στρατιά τών παιδιών, πού δέν πάνε σχολείο, κι 
οργώνουν τόν ήλεκτρικό μέ τίς τσίχλες, κι ορίστε 
άκόμα μιά όπαράδεκτη εικόνα μας...

Δέν πρόκειται γιά τό πόσο είναι δείγματα τής 
πολιτισμικής μας στάθμης αύτά, οϋτε γιά τήν 
τουριστική εύπρέπεια τής πόλης μας. Πρόκειται γιά 
στυγνή καί άδίστακτη εκμετάλλευση παιδιών άπό τούς 
κηδεμόνες τους, μέ όλες τίς φοβερές επιδράσεις 
στόν ψυχικό κόσμο τους καί στόν κοινωνικό μας χώρο.

Καί τό θέμα είναι πόσο μιά κοινωνία μπορεί νά 
παρακολουθεί άδιάφορη τή βαθμιαία διαστρέβλωση 
καί καταστροφή άνθρώπινων χαρακτήρων. Πόσο 
μπορεί νά ένθαρρύνει τή βέβαιη διαμόρφωση παιδιών 
οέ άντικοινωνικά, συχνά έγκληματικά, καί σίγουρα 
δυστυχισμένα άτομα.

Τί έχει νά πει τό 'Υπουργείο Πολιτισμού καί ή 
κυβέρνηση τής άλλαγής;

Κατ. Π.

Παράδοση ζωοφιλίας στόν τόπο μας δέν έχουμε, 
μάλλον τό άντίθετο, γιαυτό καί τό σχόλιο δέν 
έπρόκειτο νά ενδιαφέρει πολλούς, άν τό θέμα δέν 
έπαιρνε άναπάντεχη δημοσιότητα, μέ τή γνωστή 
ιστορία τής γάτας πού κλείστηκε μές στό κενό μιάς 
κολόνας ΔΕΗ στό Μαρούσι, καί άπό λάθος τό 
συνεργείο τήν «έχτισε» έκεϊ μέσα, όταν τοποθέτησε 
τήν κολόνα. Ή συνέχεια είναι γνωστή, ή γάτα φώναζε 
έπί τέσσερα μερόνυχτα ώσπου τήν άνακάλυψε μιά 
κοπέλα -μιά ξένη. Στίς διαμαρτυρίες της, ή ΔΕΗ 
έστειλε συνεργείο γιά «διάσωση» καί στή συνέχεια ή 
TV έστειλε κι αύτή συνεργείο ν' άπαθανατίσει τά 
συμβαίνοντα. Είδαμε λοιπόν στή μικρή όθόνη πολλούς 
περαστικούς νά λένε καλώς έπραξε ή ΔΕΗ, μαζί κι 
ένας πιτσιρίκος, αύτά μέσα οέ άπερίγραπτη άποδοκι- 
μασία καί κατακραυγή περίοικων πού φώναζαν πώς 
χάσανε τήν ήσυχία τους μ' αύτή τήν ύπόθεση τόσες 
ώρες. "Υστερα διαβάσαμε στόν ήμερήσιο τύπο 
επιστολές - αίσχος στή ΔΕΗ, «πού άφήνει άνθρώπους 
χωρίς ρεύμα καί νοιάζεται γιά τή ζωή μιάς ΓΑΤΑΣ!» 
κλπ...

Κινδυνεύοντας νά επισύρω νέα θύελλα κατακραυ
γής στό κεφάλι μου, θά ήθελα νά έπισημάνω κάποιες 
παρεξηγήσεις, όπως πιστεύω, περί τό θέμα:

1. Πέρα άπό ζωόφιλα ή μή αισθήματα, κάποτε θά 
πρέπει νά παραδεχτούμε πώς ή ζωή είναι μιά άξία 
αύτή καθαυτή ποΰ άξίζει τό σεβασμό μας.

2. Ή σκληρότητα πρός τά ζώα δέν είναι, κατ' 
άντιδιαστολήν, άνθρωποφιλία. Οϋτε τό άντίθετο. 
Ένας βασανιστής ζώων είναι δυνάμει βασανιστής 
άνθρώπων (έξασφάλισέ του άτιμωρησία καί σκέψου 
άν τόν έμπιστεύεσαι). Κάποιος πού παρακολουθεί 
άδιάφορος τό μαρτύριο ένός ζώου, είναι ύποπτος 
αδιαφορίας καί γιά τά μαρτύρια τοϋ γείτονά του.

3. Οί συλλογισμοί πού διατυπώνονται άπό τήν 
άντίθετη μεριά, συχνά δέν άντέχουν οϋτε στά πιό 
άπλά μαθηματικά. Γιατί ή τό νά σώζεις ένα ζώο άπό τό 
μαρτύριο είναι κατακριτέο, όπότε κακώς έπραξε ή 
ΔΕΗ, ή οφείλεις νά τό σώζεις, όπότε ή πράξη τής ΔΕΗ 
ήταν σωστή, άνεξάρτητα άπό τίς όποιες άλλες 
παραλείψεις της.

4. Όποιες κι άν είναι οί άμαρτίες τής ΔΕΗ (καί 
σίγουρα είναι πολλές καί μεγάλες), δέ θά έπαιρνε 
άφεση άν πρόσθετε σ' αύτές άλλη μία, έστω καί πολύ 
μικρότερη. "Αλλωστε είναι περισσότερο άπό σίγουρο 
ότι ή ΔΕΗ ούτε έπρόκειτο νά γίνει καλύτερη οϋτε νά 
βελτιώσει οικονομικά τή θέση της άν δέν έσωζε τή 
γάτα! Τό ότι δέ λύνονται σοβαρότερα προβλήματά 
μας δέ σημαίνει πώς είναι παράπτωμα, παράλληλα, ν' 
άσχοληθείς μέ τά πιό μικρά.

5. Τό νά παρακολουθείς, έπί μέρες καί νύχτες τόν 
άργό, μαρτυρικό θάνατο ένός ζώου, χτισμένου μέσα 
σέ μία κολόνα, έξω άπό τό μαγαζί σου ή τό σπίτι σου, 
χωρίς νά ένοχλεϊσαι, καί μάλιστα νά διαμαρτύρεσαι 
γιατί σοϋ χαλάνε τή βολή σου αύτοί πού έπιχειρούν νά 
τό σώσουν, είναι όχι βαρβαρότητα άλλά πόρωση, 
σύμπτωμα πού τίποτα καλό δέν μπορεί νά σημαίνει γιά 
τήν κοινωνική μας ύγεία.

6. Στή συγκεκριμένη περίπτωση τό ζητούμενο δέν 
ήταν, όπως ύπεραπλοϊκά παρουσιάστηκε, «νά σωθεί ή

ζωή ένός ζώου», άλλά νά διακοπεί ή φρικαλέα 
κατάσταση τοϋ νά ζοΰν, νά κινούνται καί νά 
έργάζονται άνθρωποι, καί μάλιστα παιδιά, παρακολου
θώντας βήμα πρός βήμα τό βασανισμό καί τό μαρτύριο 
ένός ζώου ώς τό θάνατο. Γιατί αύτό θά ήταν κάτι πού 
προσβάλλει τόν ίδιο τόν άνθρωπο.

Κατ. Π.

Σέ μιά περίοδο κάθε άλλο παρά πρόσφορη γιά 
άναμόχλευση τών πολιτικών παθών θέλω νά θίξω μιά 
πλευρά τής λογοτεχνικής ζωής μας πού έχει άκριβώς 
διαστρεβλωθεί άπό τά πολιτικά πάθη. Δέν παραγνωρί
ζω ότι ή μεταπολεμική ιστορία τής Ελλάδας 
περισσότερες έκτροπες έχει νά δείξει παρά περιό
δους όμαλότητας, ότι ή πολιτικοποίηση δικαιολογημέ
να παρουσιάζει ύψηλούς βαθμούς θερμοκρασίας. 
' Ωστόσο έξακολουθώ νά βρίσκω άκατανόητο τό πώς 
συνηθίζουμε νά ταυτίζουμε τό λογοτέχνη μέ τόν 
πολιτικό. Είναι ένδεχόμενο στή ζωή του ό λογοτέχνης 
νά ένεργήσει καί σάν πολιτικό πρόσωπο, έκφράζοντας 
τίς προτιμήσεις του γι' αύτό ή τό άλλο πολιτικό 
σχήμα' μπορεί άκόμα οί επιλογές του νά είναι έξαρχής 
λαθεμένες καί άξιόμεμπτες. Όστόσο ύπάρχει καί ή 
άλλη πλευρά του, αύτή τοϋ καλλιτεχνικού δημιουργού, 
πού πολλές φορές -πράγμα παράδοξο άλλά όχι καί 
σπάνιο - ξεπερνάει τά όρια τής στενά πολιτικής του 
ένταξης. Δέ θέλω νά καταφύγω σέ παραδείγματα 
άλλοδαπά, όμως ύποθέτω ότι ή πολιτική συνείδηση 
τών Γάλλων ή τών Ιταλών δέ βρίσκεται σέ κατώτερο 
έπίπεδο άπ' τή δική μας όταν έπανεκτιμοϋν έργα, 
όπως τοΰ Μαρινέτι, τοϋ Ντριέ λά Ροσέλ, τοϋ Σελίν.

Απλώς αύτό πού κάνουν είναι θεμιτό γιατί έτσι όχι 
μόνο συνδέονται μέ τή λογοτεχνική τους παράδοση, 
όχι μόνο άντλοϋν άπό κεί στοιχεία τής γλωσσικής 
τους ταυτότητας, άλλά μποροΰν έτσι καί βγάζουν 
πολύτιμα συμπεράσματα γιά τήν ίδια τήν πολιτική καί 
τήν ιστορία.

A. Ζ.

Σ' έμάς ό πολιτικός λόγος περνάει μεγάλες περιό
δους μονοφωνίας καί στίς περιόδους αύτές στέλνον
ται οτή λήθη όσοι έτυχε νά συμπορευτοΰν μέ μιά 
πολιτική ιδεολογία άντίθετη, κι άνάμεσα σ' αύτούς 
συγκαταλέγονται κι ορισμένοι λογοτέχνες. Παράδοση 
όμως δέν είναι μονάχα οί τσεβρέδες καί τά κεντητά 
ταγάρια' οϋτε καί μπορούμε νά ευαγγελιζόμαστε 
σήμερα τόν πολιτισμό τοΰ ματιού, τής γεύοης καί τής 
όσφρησης: έχουμε πίσω μας μιά διόλου άξιοκαταφρό- 
νητη πνευματική ζωή, πού ώστόσο λές καί καλύπτεται 
άπ' τά σκοτάδια τοΰ μεσαίωνα, τή στιγμή πού μ' ένα 
σχιζοφρενικό τρόπο άναζητοϋμε τήν έκζήτηση τοΰ 
κάθε λογής μεταφυτεμένου νεωτερισμού. Ή παρά
φορη αύτή δίψα γιά καθετί τό μοντέρνο, πού σ' έμάς 
έντελώς περίεργα συμβαδίζει μέ τή σχηματοποίηση 
τών εννοιών «προοδευτικό» ή «άντιδραστικό», δηλώ
νει τουλάχιστον τήν άβεβαιότητά μας γι’ αύτό πού 
πραγματικά είμαστε. Γιατί δυστυχώς άκόμα κι αύτά τά 
στοιχεία τής λαϊκής παράδοσης πού τά έχουμε 
θεοποιήσει δέν είναι ένεργσί σύνδεσμοι τοϋ χθες μέ 
τό σήμερα, είναι περισσότερο έξιδανικευμένες καί 
γιαυτό πραγμοποιημένες έντυπώσεις.

A. Ζ.

Ό Παπαδιαμάντης καί ό Λασκαρότος ήσαν λαϊκοί 
συγγραφείς. Σ' αύτή τήν άπλουστευτική άποψη 
κατέληξε ή κ. Ροζίτα Σώκου πρόσφατα στήν έκπομ- 
πή «Νά ή εύκαιρία». Στήν ίδια μάλιστα έκπομπή, 
όταν ό κ. Λ. Παπαδάπουλος συμβούλευε εξεταζόμε
νο στιχουργό ότι είναι άδύνατο νά γράφει κανείς 
στίχους γι' αύγά μέ μπέικον, ή έν λόγω κυρία 
συμφωνούσε μαζί του, παραθέτοντας μάλιστα τό 
άκόλουθο έκπληκτικό επιχείρημα: Ή Ελλάδα δέ 
διαθέτει τό κατάλληλο κλίμα, όπως αύτό τής 
Αγγλίας στήν όποία σπούδαζε καί δοκίμαζε εύχάρι- 

στα κάθε πρωί τή συνταγή.
Δέ θέλω νά έπιμείνω σέ άναλύσεις τοϋ κατά 

πόσο δηλαδή ή έπιλογή τών λέξεων ή τών φράσεων 
σ' ένα ποίημα άποτελοϋν στέρεο άρραβώνα έννοιών 
-αισθητικής καί ότι τελικά ό ποιητής υποχρεώνε
ται, άπό τήν έξέλιξη καί τήν έποχή, σ' όνανέωση 
τοϋ λεκτικού ύλικοϋ του. Συνεπώς a priori άπαγο- 
ρεύσεις λέξεων είναι τουλάχιστον άστείες.

Επιμένω όμως καί άπορώ γιά τή συχνή χρήση 
άπό τά μέσα μαζικής ένημέρωσης τών κενόσοφων 
θεωριών τής κ. Ρ. Σώκου. Άκριβώς γιαυτό καί 
κάποιος πρέπει νά τής ΰπενθυμίσει ό,τι άκριβώς 
είπαν οί Μπρετόν καί Ντεονός στή μαντάμ 'ϋρέλ.

Επιτέλους καιρός έφτασε νά πάρει τό πλεχτό 
της -όπως συνήθιζε σέ έκπομπές- καί νά συνεχίσει 
τήν κενολογία έκεϊ πού ό έλληνας πολίτης δέ 
φορολογείται: στήν έφημερίδα της.

Τέλος, οί νέοι ύπεύθυνοι τής TV είναι άνάγκη νά 
έγκαταλείψουν τήν άνοχή τους δίνοντας τέλος οέ 
μιά τόσο κλαυσίγελη όσο καί όσήμαντη έκπομπή. 
Κανείς δέν πρόκειται νά ζημιωθεί οϋτε οί κρινόμε- 
νοι ούτε άκόμα καί οί κρίνοντες μιά καί πού ούδέν 
«κομίζουν εις τήν τέχνην», όπως θά λεγε καί ό 
ποιητής.

Κ. Γουλιάμος
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Γιά τόν περισσότερο κόσμο ή Ελλάδα 
άντιπροσωπεύει τό λίκνο τής δυτικής 
κουλτούρας -ο ί άρχαΐοι κίονες, τό κλασι
κό θέατρο, ή Ίλιάδα τοΰ 'Ομήρου, ό 
Περικλής, ό Μέγας ’Αλέξανδρος, ό Πλά
τωνας καί ό ’Αριστοτέλης -  όπου καί ή 
ανακάλυψη τοΰ πνεύματος.

Σημαίνει άκόμα τήν άνατολική όρθό- 
δοξη έκκλησία, τό Βυζάντιο, τήν 'Αγία 
Σοφία, τόν ’Άθω, τά μοναστήρια καί τούς 
ορθόδοξους ύμνους, καί τούς ποιητές, τόν 
Παλαμά καί τόν Σολωμό, τόν λόρδο 
Μπάυρον καί τόν αγώνα γιά τήν έλευθε- 
ρία, τόνΚαζαντζάκη καίτόνΚαβάφη, τόν 
Σεφέρη, τόν Ρίτσο καί τόν Έλύτη, τά 
βραβεία Νόμπελ καί τά βραβεία Λ ένιν 
καί, άκόμα, τούς φιλέλληνες: τόνΛώρενς 
Ντάρελ καί τόν Χένρι Μίλερ.

Ελλάδα είναι άκόμα ό θόρυβος άπό τίς 
άσφυκτικά γεμάτες κόσμο πόλεις, τά 
αύτοκίνητα μέ τά καυσαέρια, ό τουρι- 
σμός, οί άκρογιαλιές, τά ξενοδοχεία κ ιο ί 
ταβέρνες, τό σουβλάκι κι ή ρετσίνα, 
γαρνιρισμένα όλ’ αύτά μέ μιά στάλα 
Θεοδωράκη. 'Ελλάδα -τό  καινούργιο 
μέλος τής Εύρωπαϊκής Οικονομικής Κοι
νότητας.

’Αλλά σημαίνει έπίσης μουσική, ήλε- 
κτρικό μπουζούκι στήν περιοχή τών 
άρχαίων μνημείων τής ’Αθήνας, τρανζί
στορ καί κασετόφωνα, τζιουκμπόξ -ή 
μουσική τής πόλης. Υ πάρχει καί ή 
μουσική τής υπαίθρου, πού άκούγεται 
στούς γόμους καί στ’ άλλα γιορταστικά 
γεγονότα, στή Μακεδονία καί στήν Κρή
τη, στήν Πελοπόννησο καί στά νησιά. 
’Ακόμα, σήμερα, μπορείς καμιά φορά ν’ 
άκούσεις αύτοσχεδιασμούς κλαρίνου στά 
όρεινά χωριά τής Πίνδου στήν έλληνική 
ένδοχώρα. ’Αλλά ή τζάζ στήν 'Ελλάδα, ή 
έλληνική τζάζ, ύπάρχει άραγε καθόλου;

Στήν πραγματικότητα ή τζάζ πέρασε 
δύσκολες έποχές στήν 'Ελλάδα. Είν’ 
αλήθεια ότι τό 1956 δόθηκε στήν ’Αθήνα 
μιά συναυλία άπό τή μεγάλη όρχήστρα 
τοΰ Ντίζι Γκιλέσπι καί πού είχε σάν 
άποτέλεσμα μιά άπό τίς καλύτερες ήχο- 
γραφημένες έκτελέσεις τής όρχήστρας· 
καί τόν έπόμενο χρόνο έπαιξε έδώ ό Λούις 
Ά ρμστρονγκ. 'Ωστόσο δέν ύπήρχε τίπο
τα στήν 'Ελλάδα, ώς τίς άρχές τής 
δεκαετίας τοΰ ’60 όταν άρχισε νά άνα- 
πτύσσεται μιά άληθινή, ζωντανή τζάζ. 
’Ίσως καί νά ήταν ή πολύ ζωντανή 
δημοτική μουσική τής 'Ελλάδας πού 
εμπόδισε τή τζάζ νά διαδοθεί γρηγορότε
ρα.

Τό 1922, μετά τήν ήττα στόν πόλεμο μέ 
τήν Τουρκία, έφτασαν άπό τή Μικρά 
’Ασία κάπου 1 μέ 2 έκατομμύρια πρόσφυ
γες, αύξάνοντας έτσι κατά 25 τοίς έκατό 
τόν πληθυσμό τής χώρας καί δημιουρ
γώντας ένα ιδιαίτερο κοινωνικό στρώμα, 
στήν ’Αθήνα καί τόν Πειραιά, χωρίς 
δουλειά καί έλπίδα γιά τό μέλλον. Ή  
ύπαιθρος, παρόμοια, δέν πρόσφερε οΰτε 
στό έλάχιστο τή δυνατότητα στούς άν-

Γ ιά τήν έλληνική τζάζ
ΠΗΤΕΡ ΚΟΒΑΛΝΤ

θρώπους αύτούς νά κερδίσουν χρήματα. 
Καί σ αύτές τίς δυό πόλεις είναι πού τό 
ρεμπέτικο εξελίχθηκε, άπό μουσικά στοι
χεία φερμένα άπό τήν Τουρκία καί άπό 
στοιχεία πού ήδη ύπήρχαν στήν 'Ελλάδα. 
Μιά μουσική πού τό κύριο όργανό της 
είναι τό μπουζούκι.

Γιά περισσότερα άπό σαράντα χρόνια 
τό ρεμπέτικο υπήρξε μουσική τόσο τής 
έξέγερσης όσο καί τής καρτερικότητας 
παιγμένο μέ μιά ένταση πού λείπει άρκετά 
άπό τό σημερινό μπουζούκι. 'Η  ένταση 
τοΰ ρεμπέτικου (τραγούδια γιά τόν έρωτα, 
τό χασίς, τό θάνατο καί τή λαχτάρα τής 
έπιβίωσης) θυμίζει άρκετά αύτήν τοΰ 
μπλούζ καί τής τζάζ, καί οί άντιστοιχίες 
είναι πολυάριθμες. 'Η  'Ελλάδα διέθετε 
ήδη μιά μουσική πού μέ πολλούς τρόπους 
άντανακλοΰσε τή ζωή, γιαυτό 'ίσως καί 
στήν άρχή δέν ύπήρχε χώρος γιά τή τζάζ.

Στίς άρχές τοΰ ’60 έγιναν τά πρώτα 
βήματα γιά τό ξεκίνημα τής έλληνικής 
τζάζ. Ό  Σάκης Παπαδημητρίου, πού γιά 
χρόνια είναι ή κύρια μορφή στήν έλληνι
κή τζάζ, σάν πιανίστας, συγγραφέας, 
θεωρητικός, κριτικός, καί έκδοτης περιο
δικών καί βιβλίων έγραψε καί έκδωσε τήν 
Εισαγωγή στή τζάζ, βιβλίο πού ώς τά μέσα 
τοΰ ’70 ήταν τό μόνο γιά τή τζάζ, στήν 
'Ελλάδα.

’Επιπλέον άρχισε νά γράφει άρθρα γιά 
τή τζάζ σέ περιοδικά, νά φτιάχνει γκρούπ 
καί νά παίζει, νά κάνει διαλέξεις καί 
γενικά νά είναι άκούραστος στίς προσπά
θειες του.

Τόν ίδιο  καιρό τό Ίνστιτοΰτο Γκαΐτε 
τής Δυτικής Γερμανίας άρχισε νά στέλνει 
γκρούπ τής τζάζ στήν 'Ελλάδα. Τό κουιν- 
τέτο τοΰ ’Ά λ μ π ερ τ  Μάνγκελσντόρ<( 
(1963) καί τό κουιντέτο τοΰ Γκύντερ 
Χάμπελ (1965), μέ τούς Μάνφρεντ Ζούφ, 
Μπούσι Νίμπεργκαλ, Ά λ εξ  φόν Σλιπεν- 
μπάχ καί Πιέρ Κουρμπουά. Αύτές οί δυό 
τουρνέ ήταν ιδιαίτερα σημαντικές γιά τήν 
έξέλιξη τής έλληνικής τζάζ, γιατί δέν 
ένθάρρυναν μόνο τό μικρό κύκλο τών 
οπαδών τής τζάζ πού προσπαθοΰσαν νά 
ένημερώνονται μέσα άπό δίσκους φερμέ
νους άπό τό εξωτερικό καί άπό άνάλογα 
μέσα, νά συνεχίσουν τή δραστηριότητά 
τους, άλλά, έπίσης, έδειξαν στό έλληνικό 
άκροατήριο μέ τί μοιάζει ή τζάζ τής 
έποχής μας. ’Από τό 1980 ό Χάρτμουτ 
Γκέρκεν, ένας άνθρωπος μέ μεγάλο ένδια
φέρον γιά τή τζάζ καί τήν αύτοσχεδιαζό- 
μενη μουσική, έργάζεται στό ’Ινστιτούτο

Γκαΐτε, στήν ’Αθήνα, κάνοντας πολλά 
γιά νά αύξήσει τό ένδιαφέρον καί νά 
δημιουργήσει έπαφές γύρω άπό τή μουσι
κή αύτή.

Τό 1973 ιδρύθηκε στή Θεσσαλονίκη 
ένας σύλλογος τζάζ, πάλι μετά άπό παρό
τρυνση τοΰ Σάκη Παπαδημητρίου, όπου 
μποροΰσε κανείς νά συναντηθεί μέ άλ
λους φίλους τής τζάζ καί ν’ άκούσει 
δίσκους. Καί όταν τήν έπόμενη χρονιά, 
άνατράπηκε ή έλληνική στρατιωτική 
χούντα, νέοι ορίζοντες άνοίχτηκαν γιά τή 
τζάζ. Τό ραδιόφωνο άρχισε νά μεταδίδει 
τά πρώτα προγράμματα τζάζ. Ό  Γιώργος 
Μπαράκος έστησε στήν Πλάκα ένα 
κλάμπ γιά τή τζάζ πού έξακολουθεί νά 
είναι τό σημαντικότερο κλάμπ σ’ όλη τή 
χώρα. Έ χε ι γίνει ένα μέρος όπου παίζουν 
τακτικά "Ελληνες μουσικοί τής τζάζ και 
παρουσιάζονται όλο καί περισσότεροι 
ξένοι, φιλοξενούμενοι, μουσικοί. Ό  Γ. 
Μπαράκος έχει πάνω άπό 4.000 δίσκους 
τζάζ καί μπλούζ. Ή  μεγαλύτερη συλλογή 
στήν Ελλάδα.

Τό έλληνικό περιοδικό ΤΖΑΖ  βγαίνει 
κάθε τρεις μέ πέντε μήνες, άπό τό 1977, μέ 
άρθρα καί κριτικές γιά δίσκους καί 
συναυλίες, καί ή κυκλοφορία του φτάνει 
τά 4.000 άντίτυπα, κυκλοφορία πού είναι 
άρκετά μεγάλη γιά τήν Ελλάδα. [ Ό  
έκδοτης τοΰ περιοδικοΰ Κώστας Γιαννου- 
λόπουλος καί ό Σάκης Παπαδημητρίου] 
όργανώνουν, άκόμα, συναυλίες στήν ’Α
θήνα καί τή Θεσσαλονίκη, παρουσιάζον
τας κυρίως καινούργια τζάζ καί αύτοσχε- 
διαζόμενη μουσική. Τό Sphinx, τό πρώτο 
άλμπουμ τζάζ άπό "Ελληνες μουσικούς 
ήχογραφήθηκε τό Σεπτέμβριο τοΰ 1979, 
άπό τόν πιανίστα-συνθέτη Μάρκο ’Αλε
ξίου, τόν μπασίστα Γιώργο Φιλιππίδη καί 
τόν ντράμερ Γιώργο Τρανταλίδη.

Καθώς ή διάδοση τής τζάζ, άφότου 
έπεσε ή χούντα, έχει αύξηθεΐ μέσα άπό τά 
κλάμπ, τίς έκδόσεις καί τό ραδιόφωνο, τό 
κοινό έχει πολύ περισσότερο συνειδητο
ποιηθεί καί πάνω στή δική του λαϊκή 
μουσική. Ά ν  καί ή έποχή τοΰ ρεμπέτικου 
έχει περάσει καί μόνο λίγοι άπό τούς 
παλιούς μουσικούς ζοΰν άκόμα, οί άρχι- 
κές ήχογραφήσεις τών μεγάλων τραγου
διστών τοΰ ρεμπέτικου καί τών μπουζου- 
κοπαιχτών έχουν τόσο μεγάλη ζήτηση, 
όσο ποτέ άλλοτε.

Τό νεαρό άκροατήριο πού έχω γνωρί
σει σέ τρεις τουρνέ στήν Ελλάδα ξέρει 
πολύ καλά τή λαϊκή του μουσική. Τά

ρεμπέτικα τραγουδιούνται τόσο, όσο καί 
τά τραγούδια τοΰ Θεοδωράκη, μπορείς 
άκόμα ν’ άκούσεις καινούργια τζάζ, κ ιδ λ ' 
αύτά είναι σχετικά μεταξύ τους. Στή 
Δυτική Γερμανία αύτό δέ θά 'ταν δυνατό. 
'Η  σχέση μας μέ τή λαϊκή μουσική εχει 
γίνει τόσο συγκεχυμένη πού διστάζω 
εντελώς άκόμα καί νά χρησιμοποιήσω τόν 
όρο λαϊκή. Είναι δύσκολο νά φανταστεί 
κανείς έδώ ότι τά τραγούδια ένός άριστε- 
ροΰ συνθέτη, όπως ό Θεοδωράκης, μέ 
στίχους ποιητών πού έχουν κερδίσει τό 
βραβείο Νόμπελ, θά μποροΰσαν νά τρα
γουδιούνται σ’ όλη τή χώρα σάν έπιτυ- 
3£ΐες·

Οί νέοι μουσικοί τής τζάζ δέν μπορούν 
νά ζήσουν μόνο άπ’ αύτήν, καί γιαυτό 
πολλοί παίζουν κάθε βράδυ σέ μπουζου- 
κομάγαζα τής Α θήνας καί τής Θεσσαλο
νίκης συνοδεύοντας ήλεκτρικά μπουζού
κια γιά τούς τουρίστες. Ά κόμα δμως καί 
μέσα άπ’ αύτή τήν έμπορευματοποίηση 
κατορθώνουν καί διατηροΰν τήν επαφή 
τους μέ τή μουσική παράδοση.

Καί όταν, τήν άνοιξη τοΰ 1980, κυκλο
φόρησε τό πρώτο έλληνικό άλμπουμ 
αύτοσχεδιαζόμενης μουσικής, περιλάμ
βανε δυό κομμάτια μέ άναφορές στήν 
έλληνική δημοτική μουσική, κάτι πού 
έπίσης δηλώνεται καί στούς τίτλους. Ό  
Σάκης Παπαδημητρίου καί ό Φλώρος 
Φλωρίδης είναι οί πρώτοι Έ λληνες μου
σικοί πού δουλεύουν πάνω στόν έλεύθερο 
αύτοσχεδιασμό καί άσχολοΰνται μ’ αύτόν 
έδώ καί κάμποσο καιρό. Ό  Σάκης κάπου 
κάπου χτυπά τίς χορδές τοΰ πιάνου μέ 
ξυλαράκια, μιμούμενος έτσι τόν ήχο τοΰ 
σαντουριού -αύτό πού χρησιμοποιοΰσε 
γιά νά παίξει ό Ζορμπάς στό μυθιστόρημα 
τοΰ Καζαντζάκη. Ό  Φλώρος Φλωρίδης 
σπούδασε κλαρίνο στό ώδεΐο μ’ έναν 
καθηγητή πού γνώριζε ταυτόχρονα τήν 
κλασική τεχνική δσο καί τήν αιωνόβια 
παλιά παράδοση τών μουσικών τοΰ κλα
ρίνου στά Βαλκάνια.

Ή  τραγουδίστρια Ντιαμάντα Γκάλας, 
πού έργάζεται στήν Καλκρόρνια μέ τόν 
κιθαρίστα Χένρι Κάιζερ καί τόν μπασί
στα Μπέρτραμ Ταρέτσκι, προσφέρει ένα 
άκόμα παράδειγμα τών δεσμών άνάμεσα 
στήν έλληνική δημοτική μουσική καί τή 
νέα αύτοσχεδιαζόμενη μουσική. Σέ ένα 
άπό τά σόλο κομμάτια της άναφέρεται 
στήν αύταρχική διακυβέρνηση τής χούν
τας στήν Ελλάδα: Τραγούδια άπό τό αίμα 
ένός φονιά. Καί ή ένταση τών τραγουδιών 
της θυμίζει μοιρολόγια, τά τραγούδια 
θρήνου τής Μάνης, μιάς μάλλον άγριας 
περιοχής στήν Πελοπόννησο, δπου έδώ 
καί αιώνες οί μανάδες πενθούν τούς 
θανάτους τών γιών τους, πού σκοτώνονται 
σέ βεντέτες. Ά π ό  αύτή τήν περιοχή 
μετανάστευσαν στίς Η νωμένες Πολιτεί
ες οί γονείς τής Ντιαμάντα.

Μτφρ. ΓΙΑΝΝΑ ΧΛΑΜΠΕΑ 
Ά π ό  τό περ. Τζάζ Φόρουμ, άρ. 71, 1981

’ Αφορισμοί
Δημοσιεύτηκαν, κατά καιρούς στό περιοδικό 
ΠΛΑΜΕΝ τής Πράγας. Μεταφράστηκαν στά 
έλληνικά άπ’ τή Ρενέ Ψυρούκη

Ό ’Αβραάμ στεκότανε 
μέ τό μαχαίρι στό χέρι 
καί περίμενε τήν έντολή 
έκ τών άνω!

Κάρελ Τρίνκεβιτς

'Όλα τά συνηδίζει ό 
άνδρωπος, άκόμα καί 
τήν κρεμάλα -άμα γίνει 
δήμιος.

Κάρελ Τρίνκεβιτς

Τά οργανωμένα ρεύματα
συνήθως
όέν καδαρίζουν
τήν άποπνικτική
άτμόσφαιρα.

’Άντονιν Στούμπνια

Τίς κραυγαλέες του
βλακείες
μετά άπό καιρό
τίς άποκήρυξε
σιωπηλά.

’Άντονιν Στούμπνια

Μέ τό πνεύμα τής έποχής 
μας
μπορείς νά προκόβεις  
καί χωρίς πνεύμα.

Άρνοστ Τσέρνικ

Ποτέ νά μή γκρεμίζεις 
τοίχους
μέ τό δικό σου κεφάλι

Β. Χλάβατσεκ

Τί κρίμα πού τόσο πολλά 
άνοιχτά δέματα 
λύνονται
πίσω άπό κλεισιχένεο 
πόρτες.

Β. Κούμπελκα

Σ έ στάση προσοχής 
είναι δύσκολη ή 
άνταλλαγή άπόψεων.

Γίρζι Πάρζικ

Ή άνδρωπότητα 
δέ μπορεί 
νά γυρίσει πίσω 
στίς σπηλιές...
Είμαστε πάρα πολλοί

Στανισλάβ Γέρζο Λέτς

Άλήδεια, ώ! Άλήδεια!
Γ  ιά σένα, είμαι ικανός 
γιά δλα -άκόμα καί 
ψέματα νά πώ!

Ίμρε Φόρμπατ

Γιά φανταστείτε τ ί φρίκη, 
άν ή φύση άποφάσιζε 
νά μιμηδεί
τούς καλλιτέχνες πού 
πιστεύουν πώς 
ξέρουν νά τή 
μιμούνται πιστά!

’Ίμρε Φόρμπατ

Τά πιό έξυπνα πράματα 
τά σκεφτήκανε 
έκείνοι πού 
σκεφτόντουσαν μέχρι 
άποβλάκωσης.

Μίλαν Ρούζιτσκα

Ή Γιαγιούλα:
«Μά τ ί λές παλικάρι μου», 
είπε ή γιαγιούλα,
«έσύ διανοούμενος;
Έσύ καί δουλευτής 

είσαι καί συμπαδητικός».

Μίροσλαβ Χόλου μπ
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Δεκαπέντε τοϋ Ίούνη

’Α γα πητέ θεϊε "Εχτορα

' Η προσφυγική συνοικία έλυωνε τή νύχτα μές τά  πρω το- 
βρόχια. Αύτό τό φθινόπωρο, δπω ς σούγραφα κι έχτές, 
ήτανε πρόκληση γ ιά  τή φήμη τοΰ ’Α ττικού ούρανοϋ. Το 
πρωί οί χω ματόδρομοι είχανε νέα σχήματα, στραγγιγμένα, 
διαδρομές τυχαίες έλεύθερων νυχτερινών όμβριων νερών. Κι 
έτσι ό ’Υπουργός τής ’Α ποχέτευσης ειχε νά περηφανεύεται 
σά συναντούσε τόν 'Υ πουργό τής Μάθησης, γ ιά  την έλευθε- 
ρη κίνηση τών νερών στήν έπιφάνεια τής πόλης. 'Ο  καθένας 
μπορούσε νά τά  παρακολουθεί, νά μπαίνουνε μές το σπίτι 
του σ’ αντίθεση μέ τήν κατευθυνόμενη διακίνηση τώ ν ιδεών, 
τής μάθησης.

Χ ρειαζότανε άραγε μεγάλη φαντασία γιά  μιά άμοιβαία 
μετάθεση τώ ν δυό ’Υπουργών;

Γ ιά  σκέψου θεϊε μου, τ ί ώραΐα πού θάτανε, τά  όμβρια 
ύδατα νά μήν ξεθάβουνε νεκρούς, νά μήν πνίγουνε τά  λίγα  
παιδιά  πού μείνανε στήν πόλη ή τούς υπόγειους πολίτες, 
γ ια τ ί ό 'Υ πουργός τής Μάθησης στό 'Υ πουργείο  τής 
’Α ποχέτευσης θά έφάρμοζε άποστραγγιστικά  κατευθυνόμε- 
να κανάλια, κι ό άλλος, τής ’Α ποχέτευσης στό 'Υ πουργείο 
τής Μάθησης, θ ’ άφηνε νά ξεχειλίζουνε οί διασταυρώσεις 
τώ ν ποταμιώ ν τού πνεύματος έλεύθερα, άσίγαστα, γ ιά  ολο 
τό  χρόνο, νά σαρώνουνε τά  νεκροταφεία τώ ν νεκρών ιδεών 
καί νά σώζουνε όλα τά  παιδιά , όλης τής πόλης, καί τούς 
υπόγειους πολίτες;

Κ άτι τέτοιο  δέν έγινε κείνο τό βροχερό φθινόπωρο. Αυτα 
είναι έργα άνοιξης. Δέν ήρθε άκόμα.

' Η όμπρέλλα τοΰ Μανώλη χρησίμευε περισσότερο γ ιά  νά 
περπατάμε κοντά-κοντά παρά νά μή βρεχόμαστε. Π εριμέ
ναμε νά τραβηχτούνε τά  νερά τής νεοελληνικής ’Αθήνας και 
ξεκινούσαμε, μαΰρο τετράποδο μανιτάρι, σκέτο δηλητήριο, 
νά πάμε νά στηθοΰμε στίς ούρές, όχι τώ ν λεωφορείων, άλλά 
τώ ν έργαστήριων τής νέας χρονιάς. “Ο ποιος προλάβαινε 
πρώ τος. "Ο ποιος περίμενε περισσότερο νά γραφτεί. Οΐ 
άλλοι άργότερα. Δέν ξέρω πότε.

Κ ’ οΐ φήμες, αύτές οΐ φήμες οί κακές, πού μάς δηλητηριά
ζανε τά  πρόωρα φθινόπωρα τής καινούριας χρονιάς. «Π ρεπει 
νά γραφτείς στό πρώ το έργαστήριο!». « Τ ’ άλλα πέφτουνε 
μές στίς έξετάσεις!!». «Μ πορεί νά μείνεις ά π ’ έξω!!!». 
« 'Ο  Κ αθηγητής θά πάει ταξίδι». «Τό ξέρω σίγουρα!!!». 
« ’Έ τ σ ι έχασε πέρσυ τή χρονιά του ό Γιάννης Γιαννόπου- 
λος». Τ ίς τρέφανε οί συνθήκες. Κι αύτές, τήν άγωνία μας. 
Κι αύτή μάς έπνιγε, τήν έποχή τών καινούριων βροχών, τών 
νερών τώ ν ούράνιων, τήν ώρα πού κοιτούσαμε ψηλά, ξεροί 
σπόροι τής γής, γ ιά  νά βλαστήσουμε.

’Α γα πητέ θεϊε "Εχτορα:
’Ε μείς οί καινούριοι άνθρωποι αύτοΰ τοΰ αιώνα, μέ νοΰ 

κι ελεύθερη θέληση, σ’ αύτή τή χερσόνησο, πού μόνο 
άνατριχίλα τής γής θά τής έδινε τέτοιο  σχήμα, βάλαμε 
άνάποδα τούς 'Υ πουργούς!

Σ τό  καταγγέλλω  έγώ.

Τέσσερις τού ’Ιούλη

’Α γαπητέ θεϊε "Εχτορα

’Έ μ π α ινε  ό τρίτος χειμώνας. Φτάνανε τά  Χριστούγεννα. 
Αύτή ή λέξη «γέννα» π ’ έχει μέσα της αύτή ή γιορτή, μέ 
άφόπλιζε. Γλύκαιναν όλα. "Ολα έχτός άπό μάς, στή 
Γεροστάθη πέντε, τό Μανώλη κι έμένα. ’ Ε μείς περιμεναμε 
τήν έπιτροπή τών «τριών» νά βρούνε ένα κοινό κενό, να 
πέσει μέσα ή έξέταση τοΰ Μανώλη. "Ενα μόνο θέλω να 
σκεφτεΐς. ’Ά ν  ήτανε δύσκολο σ ’ έναν Καθηγητή απ ενα 
μάθημα νεκρό, σάν τήν ’Ανατομία, νά βρει καιρό, ποΰ θα 
βρισκότανε σέ τρεϊς μαζί καί μάλιστα τήν ΐδια  ώρα;

Νά λοιπόν κάτι, πού δέν ειχε προβλέψει τό σύνταγμα τών 
' Ελλήνων άνθρώπων. Οί Κ αθηγητές άνθρωποι νάναι λεύτε
ροι ά π ’ όλα, νά συναντώνται μεταξύ τους καί μέ τούς 
φοιτητές. Σ έ χρόνους ταχτούς, σέ τόπους γνωστούς, στά 
φυτώρια τής καλλιέργειας τώ ν νέων έλπίδων τοΰ Εθνους, 
τοΰ κόσμου ολόκληρου, νά φροντίσουνε τά  μέσα φυτα, τα  
πολλά, τ ’ άλλα ψηλώνουνε «ούτως ή άλλως».

Μ ιά μέρα πυροβολήσανε κι οί τρεϊς μαζί. 'Ο μοβροντία  
ντροπής. Φτάνανε τά  Χριστούγεννα καί γ ιά  μάς. Ν τραπείτε 
έπί τέλους!

Ντύσαμε τό μελαχρινό Μανώλη στά μαΰρα. Και μαυρί
σανε τά  μαΰρα μάτια  του άκόμα περισσότερο. ' Ο Μανώλης, 
χω ρίς φωνές, γέλια, άστεϊα μέ σπρωξιές, δέν ήτανε Μ ανώ
λης. Τόν πήγα  μέχρι τήν πόρτα  καί τόν άφησα νά περπα τή
σει στίς τρισήμιση τ ’ άπομεσήμερο, πρώ τα  τούς χω μ α τό
δρομους, ύστερα τ ίς  άσφαλτους, κι ύστερα νά μπεϊ παλι 
στούς χωματόδρομους, πού τούς ορίζανε κίτρινα χτίρια , 
ομοιόμορφα, σάν τά  προσφυγικά, τά  χτίρια  τής μάθησης 
τώ ν καινούριων γιατρών. ΤΗταν ή ώρα πού όλοι οι γιατροί 
τοΰ κόσμου ξέρανε, πώ ς ή πνευματική άπόδοση εϊναι μικρή. 
Αύτή διαλέξανε νά έξετάσουνε τούς δυό φορές κομμένους, 
οί δικοί μας. Καί τά  Χριστούγεννα κοντεύανε. Κι ό 
' Ιπποκράτης έκεϊ, στημένος, γ ιά  νά θυμίζει τόν εξευτελι- 
σμό τώ ν συμβόλων, σέ μιά χώρα δύο λαών: Αυτοΰ που 
έστηνε τά  σύμβολα καί δέν τά  π ίστευε κι αύτοΰ που πίστευε 
τά  σύμβολα καί τοΰ τά  ξευτελίζανε.

Δ ίπ λα  ά π ’ τόν ' Ιπποκράτη, κινήθηκε σά μαύρη κάθετη 
γραμμή ο Μ ανώλης. Π ήγε, πέρασε τό γνω στό σου μαρτύριο 
τής έξεταστικής τελετουργίας, πάλεψε καί μέ τους τρεϊς, 
τούς νίκησε καί γύρισε μές στό κρύο, χωρίς σακάκι, χωρίς 
γραβάτα, νά νιώσει άλλοιώτικα, έστω  ά π ’ τή μεση κι 
άπάνω, κι έτρεξε σ ’ όλα τά  σινεμά τοΰ κέντρου τής 
’Αθήνας.

Ξαναγέλασε τό σπίτι.
Θεϊε "Εχτορα, 

σοΰ γελώ  κι έγώ.

’Από τό βιβλίο τοϋ Σπύρου Σ ίγμα 
Ή  Σφαγή τών εντόμω ν  
πού μόλις κυκλοφόρησε άπό τό 
« ' Ελληνικό Λογοτεχνικό καί 
'Ιστορικό ’Αρχείο» (Ε .Λ .Ι.Α .).

Κυκλοφορεί

1 1
Κ Ω Σ Τ Α  Σ Τ Ε Ρ Γ Ι Ο Π Ο Τ Λ Ο Τ

' Η άνανεωμένη παράδοση

f  \ άπό τή σειρά
Bllll·...1.......1 IIJ «Ελληνική ποίηση»

ΠΑΠΑΓΑΛΟΣ
Β ΙΒ Λ ΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΑΗ
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’Ιδιαίτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει τό καινούριο βιβλίο του 
"Αλκή Ξ. Ξανθάκη, δπου, γιά  πρώτη φορά, 
έξετάζεται ή έξέλιξη τής φωτογραφίας στήν 
'Ελλάδα, σέ συνάρτηση μέ τούς φωτογράφους πού 
τή δημιούργησαν. Καί τό ένδιαφέρον αύτό έγκειται 
στό δτι ό συγγραφέας, έχοντας ώς βάση δτι ή 
φωτογραφία άποτέλεσε καί άποτελεϊ τό κύριο 
ντοκουμέντο τής σύγχρονης ιστορίας, παρακολουθεί 
τά  σημαντικότερα γεγονότα τής νεώτερης έλληνικής 
ιστορίας, μέσα άπό τό φακό τών φωτογράφων πού 
τήν κατέγραψαν. Κι άκόμη, στό δτι παράλληλα 
έξετάζει τή φωτογραφία καί ώς μέσο καλλιτεχνικής 
έκφρασης καί δημιουργίας, ξεκινώντας άπό τό 
γεγονός δτι οί πρώτοι "Ελληνες φωτογράφοι εϊχαν 
άρχίσει τήν καριέρα τους σάν ζωγράφοι.

Στό  ϊδιο βιβλίο παρουσιάζονται άνέκδοτες πληροφορίες 
γιά τήν πρώτη φωτογραφία (δαγγεροτυπία) πού 
τραβήχτηκε στήν 'Ελλάδα τό 1839, τό πρώτο 
έλληνικό φωτογραφείο στήν πλατεία  Κλαυθμώνος, 
καθώς καί γιά  τούς "Ελληνες φωτογράφους πού 
δούλεψαν στήν * Ελλάδα καί τό έξωτερικό στά τέλη 
τοΰ περασμένου αιώνα.

’Αξίζει άκόμη νά σημειωθεί δτι ή μελέτη αύτή, πέρα 
άπό τίς πληροφορίες πού παρέχει, άποδεικνύει δτι ή 
έλληνική φωτογραφία είχε μιά σημαντική καί 
δημιουργική έξέλιξη σ’ δλη τήν περίοδο τών 120 
χρόνων πού έξετάζονται, κάτι πού παρέμενε άγνωστο 
μέχρι σήμερα.

Τό βιβλίο διανθίζεται μέ αύτούσια άποσπάσματα 
άπό κείμενα τής έποχής πού δείχνουν τήν άντίληψη 
πού επικρατούσε τότε γιά  τή φωτογραφία καί 
περιλαμβάνει 125 φωτογραφίες, οί περισσότερες άπό 
τίς όποιες δημοσιεύονται γιά  πρώτη φορά.

ΑΛΚΗ Ξ. ΞΑ ΝΘ Α ΚΗ
Ισ το ρ ία  τής ελληνικής φωτογραφίας, 1839-1960 

’Έκδοση 'Ελληνικού 'Ιστορικού 
καί Λογοτεχνικού ’Αρχείου 

’Αθήνα, 1981

'Η  χορεύτρια  Nicolska, φοτογραφημένη  
στόν Παρθενώνα, άπό τή γνω στή ελληνίδα  

φωτογράφο Νέλλη, τό 1927. Ή  δυναμική αύτή 
φωτογραφία πού χαρακτηρίζεται άπό έντονη 

κίνηση κ α ί αρμονία, προκάλεσε αίσθηση όταν 
πρωτοδημοσιεύτηκε.
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Ό  φω τογράφος τών Χανίων, Π ερικλής  
Διαμαντόπουλος πού υπήρξε ό σημαντικότερος  
φωτογράφος τής Κ ρήτης σ τίς  άρχές τοΰ αιώνα. 

ΤΗ ταν ό ιστορικός τής φωτογραφίας, πού κατάγραψε  
μ έ  τή μηχανή του, μ ιά  μεγάλη έποχή τής Κρήτης, 

τή γόνιμη κ α ί ταραχώδη Κ ρητική  Πολιτεία.
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Ή  αυλή τής Βασίλισσας ’Αμαλίας, τό 1851. 
Είναι πιθανό ή φωτογραφία αύτή νά τραβήχτηκε άπό 

τόν Φίλιππο Μ αργαρίτη, τόν πρώ το "Ελληνα φωτογράφο.


