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'Η  μεταπολεμική γερμανική λογοτεχνία

Μπρέχτ
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Αύγουστος Στρίντμπεργκ

Α ύτοπορτραίτο  άπό γράμμα του στόν Πιέρ 
Σ τάαφ  (16 Μ αΐου 1882)

Ό
γιός

τής 
δούλας

Ή  δεκαετία  τοϋ σαράντα ε ίχε  κλείσει. Ή  
τρ ίτη  τά ξη , έχοντας κατακτήσ ει, μέ τήν 
έπανάσταση τοϋ 1792 , ένα μέρος τώ ν 
ανθρωπίνων δ ικα ιω μ άτω ν, έβλεπε τώ ρα  
τήν τέτα ρ τη , καί τήν π έ μ π τη  άκόμα, 
έτο ιμες ν’ άνοίξουν τό  δικό τους δρόμο.

Ή  σουηδική μπουρζουαζία, πού βοήθη
σε τόν Γ ουσταΰο Ά δό λφ ο  στή βασιλική 
(του) έξέγερση, είχε ήδη, ά π ’ τήν έποχή 
τή ς μεγαλειώ δους βασ ιλείας τοΰ πρώ ην 
’Ια κ ω β ίνο υ  Μ π ερ ν α ν τό τ , ε ν σ ω μ α τω θ ε ί 
στήν άνώ τερη τά ξη . Έ τ σ ι ,  ή άστική τ ά 
ξη, συνέβαλε στή συμφιλίωση τώ ν εύγε- 
νών, πού ό Κ άρλ-Γ ιούαν μέ τό  ένστικτο  
τή ς κατώ τερη ς κ α τα γω γή ς του μισούσε 
καί σεβόταν συνάμα, μέ τούς γραφειοκρά
τες.

Μ ετά  άπό  48  χρόνια συγκρούσεων, τό  
κίνημα πέρασε στά  χέρια  τοϋ φωτισμένου 
μονάρχη Ό σ κ α ρ  τοϋ Α ' πού, βλέποντας 
ότι δέν μποροΰσε νά έμποδίσ ει τήν έξέλ ι
ξη, θέλησε νά έπω φ εληθεϊ τή ς  εύκαιρίας, 
ώ στε νά έχει ό ίδ ιος τήν τ ιμ ή  τώ ν  μ εταρ 
ρυθμίσεων. ’Α σ κώ ντας (μ ιά) φιλελεύθερη 
πολιτική  κι άφήνοντας τό  έμπόριο  έλεύθε- 
ρο, συνδέεται, μέ κάποιους περιορισμούς 
φυσικά, μέ τή  μπουρζουαζία ' «άνακαλύ- 
π τε ι»  τή  δύναμη τή ς γυνα ίκας καί θεσμο
θ ετε ί κληρονομ ικό , κ α τ ’ ίσ ομ οιρ ίαν  μέ 
τούς άδελφούς, δ ικα ίω μ α  τώ ν  γυναικώ ν, 
χω ρίς δμω ς καί νά έλαφρώσει, παρά λλη
λα, τούς άντρες άπό  τά  βάρη, πού, σά 
μέλλοντες άρχηγο ί τή ς ο ικογένειας, έφ ε
ραν. Ή  π ο λ ιτ ικ ή  του βρίσκει, ένάντια  
στήν άντιπολ ιτευόμενη , ύπό τόν Χ αρμαν- 
σντόρφ, άριστοκρατία  καί στόν κλήρο, 
σ τήριγμα  τήν άστική τάξη .

Τήν κοινωνία συνθέτουν, μέχρι σήμερα, 
τά ξεις: όμάδες, λ ίγο -πολύ  φυσικές, συ
γκροτημένες κ ατά  επ ά γγελ μ α  καί δρα
στηριότητα . Τ ό  σύστημα αύτό έξασφαλί- 
ζε ι, τουλάχιστον στίς άνώ τερες τά ξε ις , 
κάπο ια  δημοκρατικότατα . Δ έν έχουν συ
νειδητοποιηθεί άκόμα τά  κοινά συμφέρο
ντα, πού δένουν, μ εταξύ  τους, τ ίς  πάνω  
βαθμίδες καί, μέχρι τώ ρα, δέν έχει έμφα- 
ν ιστεϊ ή νέα παρά τα ξη  πού θά σ χη μ α τι
στεί τόσο ά π ’ τήν άνώ τερη δσο κι ά π ’ τήν 
κατώ τερη  τά ξη . Γ ι ’ αύτό στήν πόλη  δέν 
υπάρχουν ξεχω ρ ισ τές συνοικίες, δπου τό  
μέγαρο, μέ τά  ψηλά νοίκια, τ ίς  ωραίες 
εισόδους καί τούς αύστηρούς θυρωρούς 
κ α το ικ ε ΐτα ι, ά ποκλεισ τικά , ά π ’ τήν άρι

στοκρατία  καί τό  πολυόροφο, κοντά στό 
νεκροταφείο τή ς Κ λάρα, άν έξαιρέσει κα 
νείς τήν προνομ ιούχα θέση καί τή  μεγάλη 
φορολογία, ήταν, στά  π ρ ώ τα  χρόνια τή ς 
δεκαετίας τοϋ ’50,. ένα άρκετά  δημοκρα
τικό  κοινόβιο. Τ ό κτίρ ιο  σ χη μ α τίζε ι τ ε 
τράγω νο  γύρω  άπό  μιάν αύλή' στό ισό
γειο , ά π ’ τή  μεριά τοΰ δρόμου, μένει ό 
βαρώνος' στόν πρ ώ το  δροφο ό σ τρα τηγός' 
στόν δεύτερο ό νομικός σύμβουλος, πού 
είναι κ ι δ νοικοκύρης' στόν τρ ίτο  ό έμ π ο -' 
ρος άποικιακώ ν ειδών καί στόν τέτα ρ το  ό 
συνταξιοΰχος άρχιμάγειρος τοΰ μακαρίτη 
Κ άρλ-Γ  ιούαν.

Ά π ’ τήν άριστερή πλευρά τή ς αϋλής, 
ζε ϊ δ έπ ιπ λ ο π ο ιό ς  κι δ «διαχειριστής», 
πού είναι π ά μ φ τω χο ς ' ά π ’ τήν άλλη π λ ευ 
ρά μένουν δ δερματέμπορος καί κ ά τι χ ή 
ρες' στήν τελευτα ία , ή μαστροπός μέ τά  
κορίτσ ια  της.

Σ τ ό  τρ ίτο  π ά τω μ α , τοΰ κυρίως οικοδο
μήματος, δ γ ιό ς τοΰ εμπόρου άποικιακώ ν 
καί τή ς δούλας, γνώ ρισε τόν έαυτό του 
καί κατάλαβε τή  ζω ή μέ τ ίς  υποχρεώ σεις 
της. Ο ί π ρ ώ τες  έντυπώ σ εις, έτσ ι δπ ω ς τ ίς  
συλλογιζόταν άργότερα, ήταν: φόβος καί 
πείνα . Φ οβόταν τό  σκοτάδι, τό  ξύλο' — μή 
τυχόν γ ίνει έμπόδιο . Φ οβόταν τό  πέσ ιμ ο ' 
τούς τσακω μούς·— μή τύ χε ι καί μ π λ εχτε ί 
στά  πόδια  τους. Φ οβόταν τ ίς  γροθιές τώ ν 
άδελφών του, τό  τρά βηγμα  τώ ν μαλλιώ ν 
ά π ’ τ ίς  υπηρέτριες, τ ίς  παρατηρήσεις τή ς 
γ ια γ ιά ς , τή  β ίτσα  τή ς μάνας καί τό  ξύλο 
τοΰ π ατέρα . Φ οβόταν τόν υπ α σ π ισ τή  τοΰ 
στρατηγοΰ πού περίμενε στήν ε’ίσοδο μέ 
κράνος καί σπαθάκι. Φ οβόταν τό  νομικό 
σύμβουλο πού ήταν δ νοικοκύρης, δταν 
έπ α ιζε  στήν αύλή δ ίπλα  στά σκουπίδια. 
Π ιό πάνω  ά π ’ αύτόν όργανα τή ς έξουσίας 
μέ προνόμια . ’Α π ’ τ ’ άδέρφια μέ τήν προ
νομιούχα ήλικ ία  μέχρι τό  ά νώ τα το  δ ικα 
στήριο τοϋ π ατέρα . Ψ ηλότερα  ά π ’ αύτόν 
π ά λ ι έστεκε δ δ ιαχειρ ιστής πού τρά βα γε

μαλλιά  καί άπειλοϋσε π ά ντα  μέ τό  νοικο
κύρη πού δέ φαινόταν πουθενά, μ ια  και 
ζοΰσε στήν έξοχή. "Ισω ς γ ι ’ αύτό νά ήταν 
καί δ π ιό  φοβερός. ’Α π ’ δλους ομω ς π ιο  
ψηλά, καί ά π ’ τόν υπα σπ ιστή  μέ τό  κρά
νος καί τό  σπαθάκι, στεκόταν δ σ τρατη
γός, ιδ ίω ς δταν έβγαινε μέ τή  στολή του. 
Τ ρ ίκω χο  καπέλο καί φτερά. Τ ό πα ιδ ί δεν 
ήξερε σάν τ ί μο ιάζει ένας βασιλ ιάς αλλα 
ήξερε π ώ ς  δ στρατηγός τόν έπ ισ κ επτο - 
ταν. Ο ί κοπέλες τοΰ σπ ιτιοΰ  συχνά διη
γούνταν παραμύθια  γ ιά  τό  βασιλια  και 
τοΰ έδειχναν τή  «μαϊμοΰ» του*.

Ή  μητέρα  συνήθιζε βέβαια  νά τοΰ 
δ ια βά ζει τή  βραδινή προσευχή στό θεό 
άλλά δέν τοΰ έδινε καμ ιά  έξήγηση γ ιά  τήν 
ύπαρξή του. Π ά ντω ς έπρεπε νά στέκει 
ψ ηλότερα άπό τό  βασιλιά.

Α ύτοί οί φόβοι, δέν ήταν κ ά τι τό  π ε 
ρίεργο, γ ιά  τό  π α ιδ ί, μέ τήν προϋπόθεση 
π ώ ς οί μπόρες πού πέρασαν οί γονείς του, 
δσο βρισκόταν στήν κοιλιά  τή ς μάνας 
του, δέν τό  είχαν έπηρεάσει. Κ αί οί μ π ό 
ρες ήταν  τρομερές. Τ ρία  άπό τά  πα ιδιά  
είχαν γεννηθεί πρίν άπό  τό  γά μ ο  καί δ 
Γ  ιούαν π ρ ώ το ς μετά . Σ ίγουρα  δέν είχαν 
σκεφτεϊ νά τόν κάνουν, πολύ περισσότερο 
δταν χρεοκόπησε ή έπ ιχείρηση πρίν άκό
μα γεννηθεί. Ό τ α ν  ήρθε στόν κόσμο, 
βρήκε ένα κατεστραμμένο  σ π ιτικό  πού 
δμω ς κ ά π ο τε  εύημεροΰσε. Τ ώ ρα  ύπήρχαν 
μόνο ένα κρεβάτι, τρ α π έζ ι καί μερικές 
καρέκλες.

Τήν ΐδ ια  έποχή  πεθα ίνει καί δ θείος 
του, έχθρός μέχρι τό  θάνατό του τοΰ 
π ατέρα , πού δέν ήθελε νά βάλει τέλος 
στήν παράνομη σχέση του. Ό  π ατέρα ς

* Ή ταν ενα παιχνίδι: Λέγοντας κάποιος σ’ ένα 
παιδί: «0ές νά σοϋ δείξω τή μαϊμού τοϋ βασι
λιά;» τοΰ έδινε ενα καθρεφτάκι, δπου τό παιδί 
έβλεπε τά μοϋτρα του.

σελίδες 

αυτοβιο

γραφίας

λάτρευε αύτή τή  γυναίκα καί δχι μόνο δέν 
έκοψε τό  δεσμό άλλά τόν κράτησε ώς τό 
τέλος τή ς  ζω ής του.

Ό  π α τέρα ς ήταν ά πό  τή  φύση του 
κλειστός καί αύτό ίσ ω ς νά έξη γεϊ τήν 
ισχυρή του θέληση. ΤΗ ταν άριστοκράτης 
άπό  κ α τα γω γή  καί άνατροφή. "Ενας π α 
λ ιός γενεαλογικός π ίνακας μαρτυροΰσε 
εύγενική κ α τα γω γή  άπό τό  1600 . Ό λ ο ι  
οί π ρ ο π ά π π ο ι άπό τή  Γ ιέμ τλ α ν τ  — τής 
μέριας τοΰ π α τέρα — , μέ νορβηγικό ίσ ω ς 
καί φιλανδικό αίμα, ήταν κληρικοί. Σ τήν  
πορεία  δμω ς άναμίχθηκαν. Ή  μητέρα  τοΰ 
π α τέρα  ήταν γερμανικής κ α τα γω γή ς άπό 
οικογένεια  έπ ιπ λο πο ιώ ν . Ό  π α τέρα ς τοΰ 
π α τέρα  ήταν μεγαλέμπορος άποικιακώ ν 
ειδών στή Σ το κχό λμ η , άρχηγός τοΰ π εζ ι-  
κοϋ τή ς μπουρζουζίας, τέκτονας ύψηλοΰ 
βαθμοΰ καί λάτρης τοΰ Κ άρλ-Γ  ιούαν (Δέν 
είναι άκόμα ξεκαθαρισμένο άν στό π ρ ό 
σω πό του λάτρευε τό  Γ  άλλο, τό  στρατάρ
χη ή τό  φίλο τοΰ Ν απολέοντα ). Ή  μ η τέ
ρα τοΰ Γ  ιούαν ήταν φ τω χή  κόρη ράφτη, 
πού δ π α τρ ιό ς  τη ς τήν έβγαλε στή ζω ή ώς 
υπηρέτρια  γ ιά  νά κ ατα λήξει άργότερα 
σερβιτόρα. Σ ’ αύτή τήν κατάσταση τή  
βρήκε δ π α τέρα ς τοΰ Γ  ιούαν. Ή τ α ν  δημο- 
κράτισσα άπό ένστικτο  άλλά σεβόταν τόν 
άντρα τη ς γ ια τ ί προερχόταν ά πό  «καλή 
οικογένεια» καί τόν άγαποΰσε' τώ ρα , ώς 
σω τήρα, σύζυγο ή οικογενειάρχη δέν τό  
ξέρει κανείς. Ε ίνα ι δύσκολο νά κάνεις 
υποθέσεις γ ιά  τέ το ια  πρ ά γμ α τα .

Ό  π α τέρ α ς μιλοϋσε στόν υπηρέτη  καί 
στή δούλα στόν ενικό καί τό  προσω πικό  
τόν άποκαλοΰσε άφέντη.

Π αρόλα τά  χ τυ π ή μ α τα  δέν είχε ά πελ - 
π ισ τεΐ.

’Οχυρω μένος π ίσ ω  ά π ’ τή  θρησκεία, 
ζοΰσε άπομονω μένος στό σ π ίτι: « Ή τ α ν  
θέλημα θεοΰ».

Έ ξά λλο υ  έτρεφε π ά ντα  τήν έλπ ίδα  δ τ ι 
θά έφτανε ψηλότερα.

Ή τ α ν  δμω ς μέχρι τά  βάθη του άριστο
κράτης άκόμα καί σ τίς συνήθειές του. Τ ό 
πρόσω πό του ε ίχε  πάρει μιά εύγενική 
μορφή, άξύριστο μέ λ επτό  δέρμα καί 
μαλλιά  σάν τοϋ L ouis-Philippe. Φοροΰσε 
γυαλ ιά , ντυνόταν π ά ντα  ώ ραϊα  καί ά γα 
ποΰσε τά  καθαρά άσπρόρουχα. Ό  μικρός 
πού βούρτσιζε τ ίς  μ π ό τες  του ήταν  υποχρε
ωμένος, δσο κρατοΰσε ή δ ιαδικασία , νά

 ►
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φοράει γάντια, γ ιατί τά  χέρια του θεω
ρούνταν πολύ βρώμικα γιά  νά χώνονται 
στίς μπότες τοϋ κυρίου.

Ή  μητέρα, μέσα της, συνέχιζε νά είναι 
δημοκράτισσα. Ντυνόταν πάντα άπλά άλ
λά καθαρά. Τ ά  παιδιά της έπρεπε έπίσης 
νά είναι καθαρά καί φροντισμένα. Ό μ ω ς  
τ ίπ ο τα  περισσότερο. ΤΗ ταν οικεία μέ 
τούς υπηρέτες καί τιμωροϋσε άμέσως τά  
παιδιά πού δέν τούς συμπεριφέρονταν κα
λά. Ά μέσ ω ς καί χωρίς νά έξετάσει ή 
ν ’ άνακρίνει. Μέ τή μαρτυρία τους καί 
μόνο. Μέ τούς φτωχούς ήταν πολύ πονό
ψυχη. Ό σ ο  καί δύσκολα νά περνούσαν στό 
σπίτι, ό ζητιάνος ποτέ δέν έφευγε χωρίς 
ένα πιάτο φαγητό. Τ ίς τέσσερις γριές 
παραμάνες πού έρχονταν συχνά έπίσκεψη 
τίς δεχόταν ώς παλιές φίλες.

Ή  μπόρα είχε χτυπήσει μέ δύναμη τήν 
οικογένεια καί φοβισμένα σάν κοτόπουλα, 
τά  σκόρπια μέλη της, είχαν κουρνιάσει 
μαζί, φίλοι καί έχθροί άγκαλιασμένοι, 
γ ια τί πίστευαν πώ ς χρειάζονταν καί μπο
ρούσαν νά προστατέψουν ό ένας τόν άλ
λον.

Ή  θεία νοίκιαζε δύο δωμάτια στό 
διαμέρισμα. ’ Ηταν χήρα ένός διάσημου 
Ά γγλ ο υ  έφευρέτη καί έργοστασιάρχη πού 
καταστράφηκε. Μέ τή σύνταξή της ζοΰ- 
σαν ή ίδια καί δύο κόρες μέ άριστη 
άνατροφή. ’Ή ταν άριστοκράτισσα. Κάπο
τε διατηρούσε ένα υπέροχο σπίτι καί εϊχε 
συναναστραφεϊ μέ προσωπικότητες. Α 
γαπούσε τόν άδελφό της χωρίς ν’ άποδέ- 
χετα ι τό γάμο του. Ά λλ ά  ώσπου νά 
περάσει ή μπόρα συμπαραστάθηκε στά 
παιδιά του. Φορούσε νταντελένιο σκουφά- 
κι καί δεχόταν χειροφιλήματα. Μάθαινε 
τούς άνηψιούς της νά κάθονται δπως πρέ
πει στίς καρέκλες, νά χαιρετούν όμορφα 
καί νά έκφράζονται σωστά. Τ ά  δωμάτιά 
της διατηρούσαν ϊχνη περασμένου μεγα
λείου μέ άμέτρητους καί πλούσιους φί
λους. Έ να  έπιπλο άπό ξύλο γιακαράντας 
μέ κάλυμμα πλεχτό  στό βελονάκι — έγ- 
γλέζικο σχέδιο. Τ  ό μποϋστο τοϋ μακαρίτη 
ντυμένο μέ τό φράκο τής άκαδημίας έπι- 
στημών καί μέ τά παράσημα τοΰ Γου- 
σταύου Βάσα.

Στόν τοίχο ένα μεγάλο πορτραϊτο, έ- 
λαιογραφία, τοϋ πατέρα μέ τή στολή τοϋ 
ταγματάρχη.

Τ ά παιδιά νόμιζαν, έπειδή είχε πολλά 
παράσημα, ότι έπρόκειτο γιά  κανέναν 
βασιλιά. Ά ργότερα  όμως άνακάλυψαν 
πώς ήταν διακριτικά τών τεκτόνων.

Ή  θεία έπινε τσάι καί διάβαζε άγγλικά 
βιβλία. Σ ’ ένα άλλο δωμάτιο έμενε ό 
θείος, έμπορος ψιλικών στό Χέτοργκετ 
καθώς κι ένας ξάδερφος, γιός τοΰ άλλου 
θείου πού είχε πεθάνει, σπουδαστής στό 
τεχνολογικό ίνστιτοΰτο.

Σ τό  δωμάτιο τών παιδιών έμενε ή 
γιαγιά . Μ ιά σκληρόπετση γριά πού μπά
λωνε παντελόνια , πουκάμισα, διάβαζε 
τ ’ άλφαβητάρι, νανούριζε καί τράβαγε 
μαλλιά. ΤΗταν θρησκόληπτη καί γύριζε 
άπό τήν έκκλησία τής Κλάρα μετά τόν 
δρθρο στίς 8 τό πρωί. Τό χειμώνα έπαιρνε 
τό φανάρι της μαζί γ ιατί άεριόφωτο δέν 
υπήρχε καί τά  φανάρια τοΰ Ά ργκάν ήταν 
σβηστά. Ζοΰσε στή γωνιά της. Προφανώς 
έπειδή δέ συμπαθούσε τό γαμπρό της καί 
τήν άδερφή του.

Παραήταν άριστοκράτες γ ι ’ αύτήν. Ό  
πατέρας τή σεβόταν άλλά δέν τήν άγα- 
ποΰσε.

Σέ τρία δω μάτια έμεναν ό πατέρας μέ 
έφτά παιδιά, σύζυγο καί δύο υπηρέτες. Ή  
έπίπλωση άποτελεΐτο, κυρίως, περισσό
τερο άπό κούνιες καί κρεβάτια. Σ τ ίς  σιδε
ρώστρες, στίς καρέκλες κοιμόντουσαν 
παιδιά. Παιδιά στίς κούνιες καί στά κρε
βάτια. Παρόλο πού ό πατέρας δέν εϊχε 
έναν δικό του χώρο βρισκόταν πάντα στό 
σπίτι.

Ά π ό  τούς συναδέλφους έμπορους, δέν 
άποδεχόταν καμιά πρόσκληση, γ ια τί δέν 
μποροΰσε νά άνταπόδώσει τό κάλεσμα. 
Δέν πήγαινε ποτέ σέ ταβέρνα ή θέατρο. 
Ε ϊχε μιά πληγή πού ήθελε νά κρύψει καί 
νά έπουλώσει. Ή  μόνη του διασκέδαση 
ήταν ένα πιάνο. Μία άπό τίς άνηψιές 
έρχόταν κάθε δεύτερο βράδι καί έπαιζαν

λων οί έπιθυμίες έπρεπε νά έκπληρωθοΰν 
ένώ τοΰ παιδιοΰ νά καταπιεστοΰν. Δέν 
μποροϋσαν ν’ άγγίξουν ένα πράγμα χωρίς 
νά κάνουν κάτι κακό, νά πανε κάπου καί 
νά μή μπλέκουν στά πόδια τους, νά ποΰνε 
κάτι καί νά μήν ένοχλοΰν. Σ τό  τέλος δέν 
τολμοΰσαν νά κουνηθοΰν. Ή  μεγαλύτερη 
υποχρέωσή τους καί ή καλύτερη άρετή 
τους ήταν νά κάθονται ήσυχα σέ μιά 
καρέκλα καί νά μή μιλάμε.

«Δέ σοΰ πέφτει λόγος!» έλεγαν πάντα 
καί άπό κεϊ καί πέρα έμπαιναν οί βάσεις 
γιά  έναν άβουλο χαρακτήρα.

«Τί θά πεϊ ό κόσμος!» λέγαν άργότερα 
καί άπό κεϊ καί πέρα κομματιαζόταν τό 
έγώ του έτσι πού νά μή μπορεί ποτέ νά 
είναι ό εαυτός του. Πάντα έξαρτώμενος 
άπό τήν άμφίρροπη γνώμη τών άλλων 
χωρίς νά πιστεύει τόν έαυτό του ικανό γιά 
τίποτα . Μέ εξαίρεση τις λίγες στιγμές 
πού ένιωθε τό δραστήριο πνεΰμα του νά 
έργάζεται άνεξάρτητα άπό τή θέλησή 
του.

Τό άγόρι ήταν τρομερά εύαίσθητο. Έ -  
κλαιγε τόσο συχνά πού τοΰ είχαν βγάλει 
καί παρατσούκλι. Θ ιγόταν μέ τήν παραμι
κρή παρατήρηση, μέ μόνιμο άγχος μήν 
κάνει κανένα λάθος. Εύαίσθητο στίς άδι- 
κίες καί έχοντας μεγάλες άπαιτήσεις άπό 
τόν έαυτό του. Βρισκόταν σ’ έπιφυλακή 
γιά  τά σφάλματα τών άδερφών του. Ά ν  
τούς άφηναν άτιμώρητους αισθανόταν βα
θιά πληγωμένο. Έ τ σ ι θεωροΰνταν ζηλιά
ρης. Πήγαινε τότε στή μάνα νά παραπο- 
νεθεΐ καί καμιά φορά τοΰ έδινε δίκιο. 
Συνήθως δμως τό συμβούλευε νά μήν 
είναι τόσο αυστηρός. Ε κε ίνο ι δμως γιατί 
τόν έκριναν μέ τόση αύστηρότητα καί τοΰ 
έπέβαλαν νά είναι αυστηρός καί μέ τόν 
έαυτό του. Ά ποτραβήχτηκε μέ πίκρα. 
"Εγινε ντροπαλός καί συνεσταλμένος. Ό 
ταν σερβίριζαν κανένα γλυκό κρυβόταν 
στό βάθος καί χαιρόταν πού τόν ξεχνοΰ- 
σαν.

"Αρχισε ν’ άσκεΐ κριτική καί νά δοκιμά
ζει τόν αύτοβασανισμό. Ά λλ ο τε  μελαγ
χολικός καί άλλοτε εύθυμος. Ό  μεγάλος 
άδερφός ήταν υστερικός. Καμιά φορά δταν 
θύμωνε στό παιχνίδι έπεφτε κάτω μέ 
πνιγμούς καί σπασμωδικά γέλια.

Ή  μητέρα σ’ αύτόν έτρεφε άδυναμία 
καί ό πατέρας στόν δεύτερο.

Ά δυναμίες υπάρχουν σ’ δλες τ ίς  οικο
γένειες. Τυχαίνει ένα παιδί νά κερδίζει 
μεγαλύτερη συμπάθεια άπό άλλο. Αύτό 
δέν ξερριζώνεται. Ό  Γιούαν δέν ήταν 
κανενός ή άδυναμία. Τό αισθανόταν καί 
τόν πλήγωνε. Ή  γιαγιά  πού τό καταλά
βαινε τόν τράβηξε κοντά της. Τής διάβαζε 
τό άλφαβητάρι καί τή βοηθοΰσε νά νανου
ρίζει. Πάλι, δέν τοΰ ’φτάνε αύτή ή άγάπη. 
"Ηθελε νά κερδίσει τής μητέρας. Ά ρχισ ε 
νά τήν καλοπιάνει, κάπως άτσαλα, τόν 
καταλάβαινε καί τόν έδιωχνε.

Σ τό  σπίτι έπικρατοΰσε μεγάλη πειθαρ
χία. Τό ψέμα καί ή άνυπακοή τιμωρού
νταν άλύπητα.

Ώ στόσο τά  μικρά παιδιά ψεύδονταν 
έπειδή ή μνήμη τους δέν τά  βοηθάει. 
«Τό ’κάνες;» τά ρωτούσαν. Τό κακό είχε 
γίνει πρίν άπό δύο ώρες καί τό παιδί δέν 
θυμόταν καλά. Έ τ σ ι κι άλλιώς δέν έδιναν 
μεγάλη σημασία σέ μιά πράξη πού τούς 
φαινόταν άδιάφορη. Μ ’ αύτόν τόν τρόπο 
τά παιδιά λένε ψέματα χωρίς καλά καλά 
νά τό ξέρουν. Αύτό πρέπει νά προσέξει 
κανείς! Μ πορεί άκόμα νά λένε ψέματα 
άπό άνάγκη. Ξέρουν δτι ένα «δχι» τά 
άπαλλάσσει ένώ τό ναί σημαίνει ξύλο. 
Ά κόμ α  χρησιμοποιοϋν τό ψέμα γιά  νά 
κερδίσουν κάτι. Μιά άπό τίς πρώ τες δια
πιστώσεις τής συνείδησης πού ξυπνάει 
είναι πώ ς ένα ναί ή ένα δχι τή στιγμή πού 
πρέπει μπορεί νά έχει πλεονεκτήματα.

Τό χειρότερο είναι δταν τά ρίχνουν 
στούς άλλους. Ξέρουν δτι κάποιος θά 
τ ιμ ω ρ η θ ε ί. Λ ο ιπ όν , τ ί σημασία  έχε ι 
ποιός; Ό  άποδιοπομπαΐος τράγος πρέπει 
νά βρεθεί. Νά τό λάθος τοΰ κηδεμόνα. 
Αύτή ή τιμωρία είναι σκέτη έκδίκηση. Τό 
σφάλμα δέν πρέπει νά τιμωρείται. Γ  ιατί 
τότε είναι σάν νά διαπράττεις άκόμα ένα. 
Ό  δράστης πρέπει νά διορθώνεται ή γιά

Ό  π α τέρα ς  τοϋ Στρίντμπεργκ, Κάρλ ”Οσκαρ

συμφωνίες τοΰ Χάιδν «a quatre mains». 
Π οτέ άλλο τίποτε.

Ά ργότερα  δμως καί Μ όζαρτ. Ποτέ 
κάτι σύγχρονο. Μ ετά άπό λίγο καιρό 
άπόκτησε άκόμα μία διασκέδαση' — έφό
σον τό έπέτρεπαν οί συνθήκες — καλλιερ
γούσε πελαργόνια μπροστά στά παράθυ
ρα. Μόνο πελαργόνια. Γ  ιατί πελαργόνια; 
"Οταν ό Γιούαν μεγάλωσε καί ή μητέρα 
του είχε πεθάνει, τοΰ φαινόταν πώ ς τήν 
έβλεπε μόνη ή καί τούς δύο μαζί, μ ’ ένα 
πελαργόνι.

Ή  μάνα ήταν χλωμή. Ε ίχε κάνει δώδε
κα τοκετούς καταλήγοντας φθισική. Τό 
πρόσωπό της έμοιαζε μέ τά  διάφανα 
πέταλα τοΰ πελαργονιού μέ τ ίς φλεβίτσες 
πού σκούραιναν στό βάθος σχηματίζοντας 
μιά κόρη, σχεδόν μαύρη, μαύρη δπως τής 
μάνας.

Τόν πατέρα τόν βλέπανε μόνο στά 
γεύματα. Θλιμμένο, κουρασμένο, αύστη- 
ρό, σοβαρό' δχι δμως σκληρό. "Εδειχνε 
πιό αύστηρός δταν έμπαινε στό σπίτι καί 
καλούνταν άμέσως νά πάρει θέση σ’ ένα 
σωρό ζητήματα πού δέν μποροΰσε νά 
κρίνει. Τ ’ όνομά του προφερόταν άποκλει- 
στικά γιά  νά τρομάζουν τά παιδιά. « Ά ν  
τό μάθαινε ό μπαμπάς σου» σήμαινε ξύλο. 
Δέν τοΰ είχαν διανείμει καί κανέναν ευχά
ριστο ρόλο. Α πένα ντι στή μητέρα ήταν 
πάντα ήρεμος. Συνήθιζε νά τή φιλάει καί 
νά τήν εύχαριστεϊ μετά τό φαγητό. Ά 
π ’ δλα αύτά, τά παιδιά έμαθαν, άδικα, νά 
τή θεωροΰν πάροχο κάθε άγαθοΰ καί τόν 
πατέρα πάροχο κάθε κακού. Τρέμανε τόν 
πατέρα. "Οταν άκουγόταν ή φωνή «έρχε
ται ό μπαμπάς» τρέχανε δλα τά παιδιά 
στό δωμάτιό τους νά κρυφτοΰν, νά πλυ- 
θοΰν ή νά χτενιστούν. Σ τό  τραπέζι έπ ι
κρατοΰσε νεκρική σιγή καί ό πατέρας 
μιλοΰσε έλάχιστα. Ή  μητέρα είχε μιά 
νευρική ιδιοσυγκρασία. Σ τά  ξαφνικά τήν 
έπιαναν εξάψεις άλλά γρήγορα συνερχό
ταν. Σχετικά  ήταν εύχαριστημένη άπό τή 
ζωή της. Ε ίχε άνέβει στό κοινωνικό στε
ρέωμα καί είχε καλυτερεύσει τή θέση της, 
τής μητέρας της καί τοΰ άδερφοΰ της.

Τ ά  πρωινά έπινε τόν καφέ της στό 
κρεβάτι. Τή βοηθούσαν παραμάνες, δύο 
υπηρέτες καί ή γιαγιά . Μάλλον δέν πρέ
πει νά πιεζόταν. Στοργική μέ τά παιδιά ' 
έκοβε παρανυχίδες, έδενε χτυπημένα δά

χτυλα, παρηγορούσε, ησύχαζε καί άνακού- 
φιζε, παρόλο πού έκανε τό δημόσιο κατή
γορο δταν ό πατέρας τά  τιμωρούσε. Τά 
παιδιά έβρισκαν πώς ήταν άπαίσια δταν 
«μαρτυρούσε» στό μπαμπά καί γιά τό 
λόγο αύτό δέν τήν είχαν σέ έκτίμηση. 
Μποροΰσε νά είναι άδικη, άπότομη, νά 
τιμωρεί χωρίς λόγο μέ τό παραμικρό πού 
θά ’λεγε κάποιος υπηρέτης. Τό παιδί δ
μως έπαιρνε τό φαγητό άπό τά  χέρια της 
καθώς καί τήν παρηγοριά. “Ετσι ήταν 
άγαπητή. Έ ν ώ  ό πατέρας έμενε πάντα 
ένας ξένος. Πιό πολύ έχθρός παρά φίλος.

Αύτός είναι ό άχαρος ρόλος τοΰ πάτερα 
στήν οικογένεια. Ό  άρχηγός δλων, ό 
έχθρός δλων. Σάν έφτανε σπίτι κουρασμέ
νος, πεινασμένος, στεναχωρημένος καί έ 
βρισκε τό πάτω μα φρεσκοσφουγγαρισμέ- 
νο, τό φαγητό κακομαγειρεμένο καί τολ
μούσε νά κάνει μιά παρατήρηση, τοΰ 
έδιναν μιά κοφτή άπάντηση. Λές καί τοΰ- 
’χαν κάνει χάρη πού ζοΰσε στό σπίτι του 

καί τά  παιδιά τόν άπόφευγαν.
Ό  πατέρας ήταν λιγότερο εύχαριστη- 

μένος ά π ’ τή ζωή του γιατί είχε κατέβει 
χαμηλότερα, είχε χειροτερεύσει τή θέση 
του καί είχε άφεθεϊ. Δέ χαιρόταν μάλιστα 
καθόλου βλέποντας αύτούς πού τούς εϊχε 
δώσει ζωή καί τροφή νά είναι δυσαρεστη- 
μένοι.

Παρόλα αύτά ή οικογένεια δέ λειτουρ
γούσε σάν ολοκληρωμένο σύνολο. Μέ τήν 
άνατροφή δέν άσχολοΰνταν κανείς. Γ ι’ αύ
τήν φρόντιζε τό σχολείο, συνεχίζοντας 
άπό τό σημείο πού τήν είχαν άφήσει οί 
υπηρέτριες.

Ή  οικογένεια ήταν μάλλον ένα «ινστι
τούτο θρέψεως», ένα "ίδρυμα πλυσίματος 
καί σιδερώματος καί, σάν τέτοιο, άντιοι- 
κονομικό. Τ ίποτε άλλο έκτός άπό μαγεί
ρεμα, ψώνια στήν άγορά, τρεχάματα στό 
κατάστημα άποικιακών καί στό γαλακτο
πωλείο. Πλύσιμο, σιδέρωμα, κολλάρισμα 
καί σφουγγάρισμα. "Ενα σωρό χέρια γιά 
τόσο λίγα άτομα. Ό  άρχιμάγειρος πού 
φρόντιζε γιά μερικές έκατόντάδες άπα- 
σχολούσε λιγότερο προσωπικό. Ή  άνα
τροφή κατάντησε νά είναι έπιπλήξεις καί 
τράβηγμα μαλλιών. « Ό  Θεός πού τό 
παιδί άγαπά» καί νά είσαι υπάκουος. Στό 
παιδί ή ζωή άνοιγόταν μέ υποχρεώσεις· 
μόνο υποχρεώσεις. Κανένα δικαίωμα. "Ο-
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τό  καλό του νά μάθει νά μήν π έφ τε ι σε 
λάθη.

Ή  σοφία δτ ι τό  σφάλμα π ρ έπ ε ι νά 
τ ιμ ω ρ ε ίτα ι προκαλεϊ στό π α ιδ ί φοβία οτι 
δλοι τό  θεωρούν φ τα ίχτη , καί ό Γ  ιούαν 
ζοΰσε μέ τό  μόνιμο φόβο δτ ι κάποιος 
θ’ άνακάλυπτε κανένα λάθος.

Κ άποια  φορά πού έτρω γαν ό π α τέρα ς 
πρόσεξε τό  μπουκάλι τή ς θείας. «Π οιός 
ήπ ιε  ά π ’ τό  κρασί», ρώ τησε καί τούς 
κο ίτα ξε έναν έναν γύρω  ά π ’ τό  τρ α π έζ ι.

Κανένας δέ μ ιλάει, δμω ς δ Γ  ιούαν 
κοκκινίζει.

«"Ω στε έσύ λοιπόν!» λέει δ πατέρα ς.
'Ο  Γιούαν, πού π ο τέ  δέν είχε δει ποΰ 

έκρυβαν τό  κρασί βάζει τά  κ λά μα τα  καί 
μέ λυγμούς μουρμουράει:

«Δέν ή π ια  έγώ  ά π ’ τό  κρασί».
« Ά !  τ ’ άρνεϊσαι κ ι άπό  πάνω . ’Ε π ιμ έ 

νεις; Θ ά  σέ κανονίσω άργότερα, μόλις 
σηκωθοΰμε ά π ’ τό  τρα πέζ ι» .

Ή  σκέψη τοΰ τί θ ’ άκολουθοΰσε μόλις 
σηκωνόντουσαν ά πό  τό  τρ α π έζ ι και οι 
συνεχείς παρατηρήσεις τοϋ π α τέρα  γ ια  το  
κλαψούρισμα τοΰ Γ  ιούαν τοΰ φέρνουν δά
κρυα μέχρι σήμερα.

Σ ηκώ νοντα ι.
« Έ λ α  δώ  έσύ», λέει δ π α τέρα ς καί

μπα ίνει στό δω μ άτιο . Ή  μητέρα ακολου
θεί.

«Ζ ήτησε συγγνώ μη ά π ’ τόν μ π α μ π α» .
«Δέν τό  ’κανα έγώ » , τούς φ ω νάζει 

τώ ρα.
«Ζ ήτησε συγγνώ μη ά π ’ τόν μ π α μ π α » , 

λέει ή μητέρα τραβώ ντας του τό  μαλλί. 
*0  π α τέρα ς ε ίχε  βγάλει π ίσ ω  ά π  τόν 
καθρέφτη τή  βίτσα.

«Μ π α μ π άκ α  μου, συγχώ ρεσέ με», ω 
ρυόταν δ άθώος.

Π ιά  ήταν άργά. Ή  δμολογία  ε ίχε  δο
θεί. Ή  μητέρα  π α ρ ίσ τα τα ι στήν εκ τέλ ε
ση. Τ ό  π α ιδ ί κλα ίει άπό λύπη, άπό άγανά- 
κτηση, άπό πόνο άλλά π ιο  πολυ απο 
ντροπή καί ταπείνω σ η .

«Ζ ήτα  τώ ρα  συγγνώ μη ά π ’ τόν μ π α 
μπά», λέει ή μήτέρα.

Τ ό  π α ιδ ί τήν κο ιτά ζε ι μέ περιφρόνηση. 
Α ισθάνετα ι μόνος, έγκαταλελειμ ένος ά 
π ’ τόν άνθρωπο πού κατάφ ευγε γ ιά  νά 
βρει ζεσ τασ ιά  καί παρηγοριά , δχι δμω ς 
καί τό  δίκιο του.

«Σ υγγνώ μη  μπα μπάκα » , ψ ελλίζει μέ 
δαγκω μένα  χείλη  πού ψεύδονται. Κρυφά 
π ά ε ι στήν κουζίνα, στή Λ οβ ίζα , τή  νταντα  
πού συνήθιζε νά τόν χ τεν ίζε ι καί νά τόν 
πλένει. Κ λαίει στήν ποδιά  της.

«Τ ί έκανε δ Γ  ιούαν;» τόν ρω τάει γλυκά.
« Τ ίπ ο τα » , ά παντάει. «Δέν τό  ’κανα 

έγώ ».
'Η  μαμά βγαίνει.
«Τ ί λέει δ Γιούαν;» ρω τάει τή  Λ οβίζα.
«Λ έει π ώ ς δέ τό  ’κανε αύτός».
« Ά κ ό μ α  τό  άρνεΐται;»
Ό  Γ ιούαν δδη γεϊτα ι π ά λ ι στά  βασανι

στήρια, μέχρι νά ομολογήσει αύτό πού δέν 
έκανε. Τ ελικά , γ ιά  τήν πράξη πού δέν 
εύθύνεται, ομολογεί. Υ π έ ρ ο χ η , ήθική άρ
χή. Ή  ά γ ία  οικογένεια. Α λ ά θ η το , θεϊκό 
δημιούργημα πού άνατρέφει σωστούς καί 
έντιμους πολίτες.

Ο ίκε τή ς άρετής, δπου βασανίζονται, 
μέχρι νά ποΰν τό  π ρ ώ το  τους ψέμα, άθώα 
πα ιδ ιά , δπου ή δύναμη τή ς θέλησης θρυμ
μ α τ ίζετα ι ά π ’ τό  δεσποτισμό  καί δπου ή 
αύτοπεποίθηση σ υμ π ιέζετα ι άπό  μίζερους 
έγω ισμούς. Ο ικογένεια , είσαι δ οίκος ά- 
πόκληρων τή ς κοινωνίας, "ίδρυμα συντήρη
σης άργόσχολων κυριών, άγκυροβολεϊο ο ι
κογενειαρχώ ν καί ή κόλαση τώ ν παιδιών!

Μ ετά  ά π ’ αύτή τή  μέρα δ Γ  ιούαν ζοΰσε 
σέ συνεχή άγω νία . Ο ύτε ή μάνα, οΰτε ή 
Λ οβίζα , οΰτε τά  μικρότερα άδέρφια καί 
άκόμα λιγότερο δ π ατέρα ς μποροΰσαν νά 
κερδίσουν τήν έμπιστοσύνη του. Π αντοΰ

έχθροί. Τ ό Θεό δέν τόν γνώ ριζε , μόνο 
ά π ’ τό  «ό Θ εός πού τό  π α ιδ ί άγαπά»

Σάν π α ιδ ί ήταν άθεϊστής, άν καί στο 
σκοτάδι ένιωθε δπ ω ς τόν τρελό καί τό  
ζώ ο  τήν παρουσία κακών πνευμάτω ν.

«Π οιός ή π ιε  τό  κρασί;» ρωτοΰσε τόν 
έαυτό του. Γ ιά  ποιόν δράστη ϋπέφερε; 
Κ αινούριες έντυπώ σεις, νέες λύπες πού 
τόν έκαναν νά ξεχάσει γρήγορα τήν έρώ 
τηση. Ώ σ τό σ ο  τό  θλιβερό αύτό γεγονός 
σφραγίστηκε στή μνήμη του.

Ε ίχε  χάσει τήν έμπιστοσύνη τώ ν γο 
νιών, τό  σεβασμό τώ ν άδερφών, τήν προ
στασία  τή ς θείας. Ή  γ ια γ ιά  σιωποΰσε. 
"Ισω ς γ ιά  δικούς τη ς λόγους νά δεχόταν 
τήν άθω ότη τά  του .Δ έν τόν μάλωνε άλλά 
καί δέ μιλοΰσε. Δ έν ε ίχε  τ ίπ ο τ α  νά πει.

’Ή τα ν  σάν ένα άτομο τιμω ρημένο. Τ ι
μωρημένος γ ιά  ψέμα πού τόσο σιχαινόταν 
στό σ π ίτ ι, γ ιά  κλέψιμο, πού άκόμα καί τή  
λέξη  δέν πρόφεραν π ο τέ . Ε ίχε  χάσει κάθε 
έκτίμηση, σάν πο λ ίτη ς ύπ ο π το ς, καί τ ’ ά- 
δέρφια του τόν κοροΐδευαν γ ια τ ί είχε 
ξεσκεπαστεί.

Ο ί συνέπειες δλων αύτών πού γ ιά  κ ε ί
νον ήταν γυμνή π ρ α γμ α τ ικ ό τη τα  στηρίζο
νταν σέ κ άτι άνύπαρκτο: τό  λάθος του. 
Μτφρ·: Μ Α Ρ Γ Α Ρ ΙΤ Α  Μ Ε Λ Μ Π Ε Ρ Γ Κ

Οί καυτερές μέρες τοΰ Τρότσχυ
Ό  Τρότσκυ γράφει, δλο γράφει. Θά 
Εξιστορήσει τήν άγάπη του γιά τή ζωή 
καί τήν άπεριόριστη πίστη του στό 
διαλεκτικό ματεριαλισμό. Θά μας διηγη- 
θεΐ γιά τή Νατάσα, θά μας περιγράφει 
τίς μακρόσυρτες λουρίδες άπό χλόη 
που ’ναι κάτω άπ’ τά παράθυρά του 
σπαρμένες, θά έπαναλάβει γιά χιλιοστή 
φορά τόν άκαταμάχητο άθεϊσμό του καί 
θά σκεφτεΐ πάνω στόν έπερχόμενο θάνα
τό του.

Είναι πρωί. Ό  Τρότσκυ δπως πάντα 
κάθεται στό άπέριττο γραφείο του. Τα
κτοποιεί τήν άλληλογραφία του, βάζει 
καινούριο στυπόχαρτο. Ό  καφτός μεξι- 
κάνικος ήλιος τσουρουφλίζει τήν πρασι
νάδα κάτω άπ’ τό παράθυρο, πού αύτή 
τή στιγμή ή Νατάσα άνοίγει διάπλατα. 
Ό  Τρότσκυ διορθώνει, σημειώνει. Ή  
Νατάσα και ή χλωρίδα παρεμβάλλονται 
μέσα στό κείμενο πού Επεξεργάζεται. 
"Ενας άντρας θά χτυπήσει τόν Τρότσκυ 
μέ μιάν αιχμηρή άξίνα στό κεφάλι. Στό 
κείμενο γίνεται λόγος γιά τούς δύο γιούς 
του — πού δολοφονήθηκαν.

Περιγράφει άκόμη πώς δολοφονήθη
καν φίλοι του, γραμματείς καί σωματο
φύλακες του στό δρόμο άπ’ τή Ρωσία 
γιά τό Μεξικό. Στό Βερολίνο, δπου τήν 
Εστειλε γιά ψυχαναλυτική θεραπεία, ή 
κόρη του αΰτοκτονεϊ.

Ή  πέννα του δέ σταματά, οΰτε ύπο- 
τάσσεται σέ μεμονωμένα άτομα. Ό  Τρό
τσκυ θά μάς άναλύσει τό «πιστεύω» του 
στό Διαλεκτικό Ματεριαλισμό, τήν πί
στη του σέ μιάν Εννοια. Ή  μητέρα του 
είχε δυσκολίες στό διάβασμα. Καθόταν 
πάνω άπό ενα βιβλίο καί διάβαζε υπομο
νετικά: «Βήτα, άλφα...».

Ό  Τρότσκυ Ελεγε:
«Ά ν μοΰ δινόταν ή εύκαιρία ν’ άρχί- 

σω πάλι άπ’ τήν άρχή, θά προσπαθούσα 
ν ’ άποφύγω ορισμένα λάθη, ώστόσο άμε- 
τάκλητη θά Εμενε ή κύρια γραμμή πού 
χάραξα γιά τή ζωή. Θά πεθάνω σάν 
προλετάριος επαναστάτης, σάν μαρξι
στής, σάν διαλεκτικός ματεριαλιστής».

Μέσα στήν κάψα τής καλοκαιριάτικης 
ήμέρας ό διαλεκτικός ματεριαλισμός 
βγάζει ένα σφυράκι άπ’ τό άδιάβροχό 
του. Μερικοί είπαν πώς ήταν «σκουρια

σμένο τσεκούρι». Ά λλοι άποφάνθηκαν 
δτι ήταν «άξίνα πάγου». Ό  ’ίδιος ό 
Τρότσκυ δέν είδε τίποτε — τοΰ ’ρθε 
πισώπλατα καταπάνω του. Άλλά τό φο
νιά του θά τόν δαγκώσει στό χέρι. 
Γράφει δτι θ’ άπόφευγε λάθη, άπρονοη- 
σίες, άν ξεκινοΰσε γιά τή ζωή πάλι 
άπ’ τήν άρχή. Ό  ήλιος λάμπει· καί χτές, 
τό ’ίδιο καί αϋριο. 'Ο Τρότσκυ λατρεύει

Λέοναρντ Μίχαελς

τό πράσινο πού δροσίζει τά παράθυρά 
του, τό άφήνει νά οργιάζει μέσα στά 
γραφτά του.

Έμείς φωνάζουμε: « ’Εντάξει, Λεόν 
Νταβίντοβιτς Μπρονστάιν, δέν ύπάρχει 
καιρός πιά γιά ποίηση!».

Δέ μάς άκούει. Τό ποίημά του είναι 
μιά παρέλαση άπό πτώματα. Ό  θόρυβος 
έκκωφαντικός. Ή  γραφή του ένα ποδο
βολητό. Άρβυλα τσαλαπατοΰν τίς Εν
νοιες τών γραπτών του. Ό  ήλιος φωτί
ζει τά πράσινα λειβάδια.

Κι ή Σέντοβα, ή άριστοκρατική, ση
κώνει τόν άγκωνά της στούς φωτογρά
φους.

«Βλέπετε; Αύτή τήν άπαίσια σκισιμα- 
τιά τήν Εκανε κάποια σφαίρα. Ό  καλός 
μου δέν είναι ό οποιοσδήποτε.

Χτές τά πολυβόλα θερίσανε τήν κρε
βατοκάμαρά μας».

'Ο Τρότσκυ ό ’ίδιος ομολογεί, πώς 
αύτός ήταν πού ψιθύρισε στ’ αύτί τοΰ 
σταλινικοΰ πράκτορα τήν ιδέα τής έξο- 
ρίας. ’Έτσι χώθηκε ή ίδέα αύτή στό 
κεφάλι τοΰ Στάλιν. Ά ρα, στήν πραγμα
τικότητα ήταν ό ’ίδιος ό Τρότσκυ πού

Εστειλε τόν Τρότσκυ στήν έξορία καί 
γάζωσε τήν κρεβατοκάμαρά του μέ ριπές 
πολυβόλου. Τώρα πού γράφει δτι μπορεί 
κανείς νά ξαναγεννηθεΐ, δίπλα του κάθε
ται κάποιος μέ τ’ άδιάβροχο στό χέρι 
καί μέ κρυμμένο τό σφυράκι.

Μιλά νευρικά γιά τόν πρωτόγονο, άλ- 
φαβητικό ύλισμό. Ξαφνικά σταματά. 
Μάχεται. Σταλαγματιές αίματος διαχέο- 
νται μέσα στά μάτια του. ‘Ωστόσο κα
τορθώνει ν ’ άναγνωρίσει περί τίνος πρό
κειται. Ποιός ήταν πού είπε δτι ό Λένιν 
είναι ήθικά άποκρουστικός, ό Στάλιν 
άξεστος, πού μισεί τίς ίδέες καί ό Πάρ- 
βους Ενα καλοθρεμμένο παχύδερμο 
μπουλντόγκ; Ήταν ό Τρότσκυ.

Τώρα ό Τρότσκυ κρατά γερά τό χέρι 
τοΰ δολοφόνου του άνάμεσα στά σαγό
νια του. Δαγκώνει μέ τήν όργή τής 
βαθιάς γνώσης. Αύτό τό χέρι έπέμενε νά 
τοΰ θυμίζει κάτι. Άραγε τί; "Εξω, οί 
φύλακες μέ δπλα καί τηλεσκόπια γυρο
φέρνουν τίς έπάλξεις τοΰ φρούριου-σπι- 
τιοΰ του. Τή στιγμή πού ό Τρότσκυ 
ούρλιάζει, αύτοί φλυαροΰν κάτω άπ’ τόν 
καυτερό ήλιο. Μετά τόν βλέπουν μπρός 
στό παράθυρό του αίμάσσοντα καί τυφλό 
— Ενα Ιστορικό άστέρι, μιάν άνεπανάλη- 
πτη μορφή. «Πώς;» κραυγάζει. Ό  δολο
φόνος στέκει πίσω του. Σκύβει καί ρου
φά, κλαίγοντας σάν παιδί, τό αιμα άπ’ τό 
κατακομματιασμένο χέρι. Οί φύλακες 
άνεβοκατεβαίνουν μέ τά δπλα τους τίς 
σκοπιές.

*0 Φρόυντ άνάβει Ενα ποΰρο καί θυ
μάται τή σκηνή αύτή. Λέει: «'Ο Τρό
τσκυ κι έγώ ήμασταν γείτονες στή Βιέν
νη». Ό  Τρότσκυ θαύμαζε τόν Φρόυντ. 
Τοΰ ’στείλε τήν καλύτερη κόρη του γιά 
θεραπεία. Τώρα ό Τρότσκυ βγάζει κραυ
γές μπρός στό παράθυρο: «Τί σημαίνουν 
δλ’ αύτά; Αύτή ή ζέστη... Μέ τέτοια 
ζέστη Ενα άδιάβροχο παλτό...».

Ό  Τρότσκυ σωριάζεται δίπλα στό 
ξύλινο γραφείο του. Μονάχα λίγα δευτε
ρόλεπτα χρειάζονται γιά νά σημειώσει:

«Προφυλαχτεϊτε άπό άδιάβροχο. πανω
φόρια

τίς καυτερές ήμερες στό Μεξικό».

Μτφρ. .’ΜΑΡΙΑ - ΛΟΥΙΖΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΤρότσκυ
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Τά λέπια ή τό άλλο έργο

ΒΡΕΓΜΕΝΕΣ πλάκες μεγάλες, δχι κα
νονικές, όχι τετράγωνες, κανένα σχήμα, 
μόνο βρεγμένες καί γυαλίζουν, άπό νερό 
ή λίπος λιωμένο, τό θέατρο παίζει, κλει
στό άπό παντοΰ καί παίζει, έκείνη δέν 
μπορεί νά μπει, άκούει, μόνο άκούει, τό 
θέατρο παίζει γιά μιά μόνο φορά, ενα 
βράδι μόνο, ή φωνή του καί οί βρεγμέ
νες πλάκες, βρέχει ασταμάτητα. Τό σχή
μα της άθλιο μικρό, νά εισχωρήσει στό 
ρήγμα πού αφήνουν οί λέξεις, βροντάει 
τήν πόρτα, τούς τοίχους, δέν μπορεί νά 
μπει, κλειστά άπό παντοΰ, δέν χωράει 
τίποτα — γιατί τό θέατρο αύτό παίζεται 
γιά μιά μόνο βραδιά καί ό κόσμος πο
λύς, ό ένας άπάνω στόν άλλο, έκείνη 
έξω στό δρόμο, ίσως διάδρομο μέ τίς 
βρεγμένες πλάκες άτσαλες καί τή φωνή

του μονο.
'Όσο παίζεται τό έργο έκείνη μιλάει 

μαζί του, όχι άκριβώς «μιλάει» άφοΰ 
οΰτε νά μπει μέσα στό έργο δέν μπορεί 
καί μόνο ή φωνή του σ ’ αύτήν, ώστόσο 
φράση μέ φράση ένα άλλο έργο παράλ
ληλο, χωρίς καμιά άκουστική. Ό  κό
σμος χειροκροτάει, ό κόσμος άκούει καί 
βλέπει — τό έργο.

Τήν ϊδια ώρα, τό άλλο έργο γίνεται 
φράση μέ φράση, άνάσα μεγάλη καί 
παύση, λέξεις πού είναι δικές της καί θά 
ήταν καί δικές του άν έκείνος είχε 
υπάρξει σάν πρόσωπο πραγματικό άλλά

Κ ω στονλα  Μ η τρο π ο νλο ν

— ή φράση δέν έχει «σώμα» δέν έχει 
τέλος, είναι ένα έργο πού δέν έχει τίτλο 
καί μόνο έτσι: Τό άλλο έργο.

Έκείνη διηγείται καί είναι ή δική του 
ιστορία αύτή, μιά άλλη ιστορία καί τή 
διηγείται, παράλληλη καί ύπάρχει πραγ
ματική, είναι μιά ιστορία μέ ένα πάθος. 
Αύτό τό πάθος σάν άρρώστια μέ λέπια 
καί βγαίνουν σκληρά, άπαίσια μυρωδιά 
καί βγαίνουν δύσκολα — τρέχουν πρά
σινα νερά σάπια καί ό άρρωστος πεθαί
νει. Αύτή ή ιστορία μέ τό πάθος είναι τό 
αλλο ’έργο. ’Εκείνος πού υποκλίνεται 
τώρα είναι αύτός καί ένας άλλος καί 
έχει περάσει τήν άρρώστια μέ τά λέπια, 
έχει ξεχάσει καί πίνει γιά νά ξεχνάει. Ό  
κόσμος όρθιος χειροκροτάει «μπράβο», 
τό πάθος μιά ιστορία πού δέν έγινε, 
ώστόσο μιά ιστορία καί τούς ένώνει, 
έντελώς παράλογα καί χωρίς ποτέ νά 
χωρέσει έκείνη μέσα στό έργο πού παί
ζεται, μιά ιστορία κοινή, δική τους: τό 
άλλο έργο. Γιατί αύτό τό πάθος μοιρα
σμένο σέ δύο, σέ τέσσερα καί άλλοϋ, 
είναι δικό τους, μ’ ένα παράξενο σχήμα 
πού δείχνει X είναι δικό τους, μέ μιά 
παράλογη άνάγκη γιά τήν τέλεια σιωπή 
δικό τους, ένα πάθος άσχετο μ’ αύτούς 
τούς δυό μαζί, κι ώστόσο δικό τους. 
Άφοΰ έκείνη φυτρώνει στό σώμα της 
μικρές τούφες άγριο άγνωστο βότανο, ή 
έπιθυμία της γ ι’ αύτόν σκεπασμένη μέ 
λέπια σκληρά καί τά βγάζει ένα ένα, 
σκληρά καί δύσκολα καί δέ θέλει πού τά 
βγάζει γιατί τό πάθος αύτό είναι δικό 
της καί τό φυλάει, σκάει τό δέρμα της 
καί τό ξερνάει, μά πάλι θέλει πολύ νά τό 
κρατάει στό α'ιμα της κι άλλοτε νά φύγει 
ή άρρώστια πράσινα νερά καί σάπια κι 
όλο γυρίζει έκεϊ καί ξύνει τίς κλειδωμέ
νες πόρτες μέ τά νύχια της καί περιμένει 
τή φωνή του.

’Εκείνος πίνει τό ίδιο του τό αιμα 
άνακατωμένο μέ οινόπνευμα πού καίει 
καί τά μάτια του φλόγες στό άδειο ένός 
τελάρου άπό ξηλωμένη διαφήμιση γιά 
ένα έργο πού έπαιζε τόν πρώτο ρόλο — 
δέν έχει περιθώρια γιά ένοχές, γιά δά
κρυα, γιά μεταμέλεια. Πίνει πικρό δηλη
τήριο τό α'ιμα του τό βρώμικο καί μπερ
δεμένο μέ τό οινόπνευμα καί δέρνει τό 
κορμί του στήν άδειανή άρένα στό άρ- 
χαϊο μαϋρο πελώριο κενό έτοιμο νά 
καταπιεί φωνές, κορμιά, φώτα, δλα. Θέ
λει νά ξεχάσει, παίζει τούς ρόλους μιάς 
χαμένης προαιώνιας αγωνίας καί τό πά
θος του σέρνεται πίσω του φίδι στενό 
καί μακρύ καί γλίτσα, τυλίγεται στά 
πόδια του καί τόν τραβάει στό χώμα, 
είναι ό άφέντης καί ό δούλος μαζί, 
κάποτε έκανε έρωτα μ’ ένα κορμί έφηβο 
ξανθό καί ζεστό μέσα στή νύχτα τοΰ

Άργους πλάι στά χαλάσματα μιάς πα- 
νάρχαιης καταστροφής. Ξύπνησε άλα
λος, άλαφιασμένος, τό πάθος τοΰ ’χε 
πάρει δλες τίς αισθήσεις καί τίς είχε 
κάνει μιά καί κείνο τό έφηβο ξανθό 
κορμί δέν ήταν κοριτσιοΰ, δέν ήταν 
άγοριοΰ, ήτανε πράσινα νερά καί λέπια 
χωμένα στίς σάρκες του μιά νύχτα ολό
κληρη κι ΰστερα μιά ζωή.

Ό  κόσμος χειροκροτάει μανιασμένα, 
ένα φεγγάρι ήλίθιο έχει καθίσει πάνω 
σ’ ένα πλήθος πού τόν κατασπαράζει σά 
νά κάνει θυσία άρχέγονη, έκείνη ξέρει 
πώς δέν έχει άλλο σχήμα γιά τό πάθος 
τους, τό τόσο κοινό καί άσχετο μ’ αύ
τούς τούς δυό, ένα X πελώριο καί πουθε
νά μιά ρωγμή γιά νά τόν φτάσει, ποτέ δέ 
θά φτάσει μέχρι τό δέρμα του, μέχρι τό 
στόμα του, μέχρι τά μέλη του πού είναι 
τό σώμα τοΰ πάθους της, ποτέ. Γιατί 
έκείνος άλλοπαρμένος καί σάρκινος, 
σέρνει τό κορμί του άλλοΰ, μακριά πολύ 
μακριά κι άπό τήν ϊδια τή φωνή του πού 
παίζει μέσα στή νύχτα ρόλους πανάρ- 
χαιης άγωνίας καί γδέρνει μέ λύσσα τά 
λέπια πού τοΰ φράζουν τή φωνή. Κάποια 
στιγμή τό άλλο έργο έχει άπό μόνο του 
ΰπάρξει, άληθινό αΰταρκες, μιά ιστορία 
γιά ένα πάθος πού δέν τοΰ βρήκαν ποτέ 
ένα δνομα.

Τό αλλο εργο καί ή νύχτα μέ τό ήλίθιο 
φεγγάρι. Ή  παράσταση είναι έκείνος καί 
τό θέατρο ή νύχτα, όλόκληρη αύτή ή 
καλοκαιρινή νύχτα ζεστή έναστρη ύγρή 
κολλημένη στούς ίδρωμένους κροτά
φους πού είναι άπέναντι στά μάτια της 
άκριβώς, τούς χωρίζει τό μαΰρο άδειο 
τοΰ χώρου πού μοιάζει μέ χοάνη ή μέ 
άρχαΐο ύπόγειο τάφο κι ώστόσο είναι 
θέατρο. Γιατί έκείνος παίζει καί βαδίζει 
μ’ ένα είδος μεγαλοπρέπειας τελετουργι
κής διασχίζει χιαστί τίς βρεγμένες πλά
κες καί χάνεται καί πάλι έρχεται κοντά 
πολύ κοντά, δλα είναι λογικά καί συγκε
κριμένα: ένα έργο, μιά παράσταση, μιά 
νύχτα καλοκαιρινή, ένα πάθος. Τά πρό
σωπα είναι τρία, δχι, πέντε, μόνο πού τά 
δύο πεθαίνουν, γιατί ό νεκρός έραστής 
είναι ή άφορμή γιά τή γυναίκα νά τόν 
ξαναβρεί, είναι μιά γυναίκα μέ πρόσωπο 
σημαδεμένο καί μιά παράλογη έπαρση 
άφοΰ ό νεκρός έραστής ώραΐος σά θεός 
ήτανε πάντα άνάμεσά τους, πρόσωπο 
τραγικά άνεύθυνο, ένα ξόανο καί μόνο 
τό πάθος τόν διατηροΰσε στό φώς. Έ 
κείνη καί τό ήλίθιο φεγγάρι καταμεσίς 
στό χώρο μέ τό διπλό πάθος χιαστί, 
έκείνη καί τό άλλο έργο παράλληλο μέ 
τήν παράσταση, έκείνη ένα πρόσωπο 
ξένο μέ τή δομή τοΰ λογικοΰ έργου καί 
ύπάρχει. Κάποιος λέει «αύτός ό ήθο
ποιός παίρνει ναρκωτικά» τό πάθος έχει

τή μορφή όρνιου άρπαχτικοΰ, άνάμεσα 
σ ’ αύτόν καί σέ κείνη τά έρείπια συμβό
λων, τό πάθος κατασπαράζει αύτόν άφή- 
νοντάς τον έκθετο στή μέση ένός έργου 
λογικοΰ, μέ «δρώμενα» φόνους καί έρω
τες καί χαμένους δρόμους καί αιμα. 
Έκείνη μένει μόνη μέ τό πάθος δρνιο 
γαντζωμένο στήν καρδιά της καί φωνά
ζει «είναι αύτός», τό κοινό παραληρεί, 
τό ήλίθιο φεγγάρι πέφτει στή μέση τής 
σκηνής καί σβήνει, τό πρόσωπό του 
έκμαγεΐο καί ύποκλίνεται, ένας βρυκό- 
λακας τό δρνιο έχει φωνή, κρά, έχει 
κρωγμούς καί τρυπώνει καί μόνο τό 
σώμα του μένει άδειο. Άνάμεσα στίς 
λέξεις πού τοΰ έλεγαν, σ’ αύτές πού 
εκείνος έλεγε, τά δσα χαμένα βράδια, τό 
σχήμα τοΰ όρνιου κάθιζε βαρύ. Άνάμε
σα σ’ αύτό τό έλάχιστο πού ήταν ή 
στιγμή τής συνάντησής τους σ’ ένα πε
λώριο X πού καταργούσε κάθε άλλο 
σχήμα είχε ΰπάρξει αΰταρκες τό άλλο 
έργο. Κομμάτια σπασμένα άπό παιχνίδι 
παιδικό πού θά ’φτιάχνε ένα γεφύρι ή 
ένα πύργο, μιά σύνθεση μέ χρωματιστά 
γυαλιστερά χαρτόνια, ζωγραφισμένα μέ 
άλάθευτη λογική καί άξαφνα σκόρπια: 
Τό άλλο έργο καί τό πάθος τής ιστορίας 
τους. ’Εκείνη μαζεύει αύτά πού κανένας 
άλλος δέν έχει προσέξει στήν παράστα
ση, τά συγκεντρώνει δλα σ’ ένα μικρό 
άδειο χώρο, κάπου άνάμεσα στήν καρ
διά καί στά σκέλια. Δέν είναι όρατά 
οΰτε συγκεκριμένα αύτά πού μαζεύει μέ 
τόση προσοχή καί προσήλωση. Είναι 
στιγμές τών ματιών φευγαλέες, μικροί 
σπασμένοι κύκλοι άπό τά δάχτυλά του 
στό κενό, ένα έλάχιστο τόξο στόν άέρα 
άπό τό κορμί του άπέναντι στά μάτια 
της, τό κεφάλι του μιά άσήμαντη στιγμή 
πού τινάζεται σάν έλάφι, ή φωνή του 
δταν γυρίζει πρός τά μέσα καί δέν άπευ- 
θύνεται σέ κανένα. Τό άλλο έργο είναι 
δικό της. Μόνο έκείνη ξέρει νά συνδυά
σει τά κομμάτια του καί νά φτιάξει 
έκεϊνο τό άγνωστο στούς άλλους ψηφι
δωτό, ένα παιχνίδι γιά περίεργους φιλό
τεχνους πού ψάχνουν μέ περίσκεψη τή 
σταματημένη κίνηση τών άγαλμάτων. 
Τό πάθος σέ σχήμα X πάντα, ένα όρνιο 
άγνωστο στούς ειδικούς, παίρνει μέρος 
άπό τήν άρχή μέχρι τό τέλος στό άλλο 
έργο: Είναι τό κύριο πρόσωπο. Δέν 
ύπάρχουν διάλογοι καί γενικά ό λόγος 
έχει παραχωρήσει τή θέση του σ’ ένα 
είδος τριγμών, ήχων σπασμένων, φθόγ
γων καί μακρινών λυγμών. "Ολα τά 
άλλα γίνονται μέ τόν ίδιο τρόπο πού θά 
γινόταν μιά ζωή σέ παραλήρημα, ώστό
σο ζωή. Απαραίτητη λεπτομέρεια: Δέν 
υπάρχει κοινό καί λείπουν έντελώς τά 
χειροκροτήματα.
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Τά αρχέτυπα 
τής 

λογοτεχνίας
Είναι φανερό πώς ή κριτική δέν μπορεί 
νά είναι συστηματική, έκτός αν ύπάρχει 
κάποια ποιότητα στή λογοτεχνία πού νά 
τής έπιτρέπει κάτι τέτοιο' μιά τάξη λέξε
ων άντίστοιχη μέ τήν τάξη τής φύσης 
στίς φυσικές έπιστήμες. Έ να αρχέτυπο 
δέν θά έπρεπε νά είναι μόνο μιά ένο- 
ποιοΰσα κατηγορία τής κριτικής, άλλά 
νά άποτελεϊ τό ’ίδιο μέρος μιδς συνολι
κής μορφής. Καί αύτό μάς όδηγεΐ άμέ
σως στό έρώτημα τί είδους συνολική 
μορφή μπορεί νά δει ή κριτική στή 
λογοτεχνία. Ή  έξέταση τών τεχνικών 
τής κριτικής μας έχει φτάσει μέχρι τήν 
Ιστορία τής λογοτεχνίας. Όλόκληρη ή 
ιστορία τής λογοτεχνίας κινείται άπό τό 
πρωτόγονο ώς τό περίτεχνο. Καί έδώ 
βλέπουμε τή δυνατότητα νά θεωρήσουμε 
τή λογοτεχνία σάν μιά περιπλοκή μιας 
σχετικά περιορισμένης καί άπλής όμά
δας τύπων πού μποροΰν νά μελετηθούν 
σέ πρωτόγονο πολιτισμό. Ά ν  είναι έτσι 
τά πράγματα, τότε ή άναζήτηση γιά 
άρχέτυπα είναι ένα είδος λογοτεχνικής 
άνθρωπολογίας πού άσχολεΐται μέ τόν 
τρόπο ίιέ τόν όποιο ή λογοτεχνία έμπνέ- 
εται άπό πρό-λογοτεχνικές κατηγορίες, 
δπως τά τελετουργικά, οί μΰθοι καί τά 
παραμύθια. Αντιλαμβανόμαστε έπειτα 
πώς ή σχέση άνάμεσα στίς κατηγορίες 
αύτές καί τή λογοτεχνία δέν είναι μέ 
κανένα τρόπο μιά σχέση καταγωγής, 
δπως τίς βρίσκουμε νά έπανεμφανίζο- 
νται στά πιό μεγάλα κλασικά έργα — 
στήν πραγματικότητα μοιάζει νά ύπάρ- 
χει μιά γενική τάση άπό τήν πλευρά τών 
μεγάλων κλασικών νά έπανέρχονται σέ 
αύτές. Αύτό συμφωνεί μέ ένα αίσθημα 
πού δλοι μας έχουμε: δτι ή μελέτη 
μέτριων έργων τέχνης, δσο ένεργητική 
καί άν είναι παραμένει έπίμονα μιά τυ
χαία καί περιφερειακή μορφή τής κριτι
κής έμπειρίας, ένώ άντίθετα τό μεγάλο 
άριστούργημα μοιάζει νά μάς φέρνει σέ 
ένα σημείο δπου μποροΰμε νά δοΰμε 
έναν τεράστιο άριθμό συγκλινόντων 
μορφών σπουδαιότητας. Στό σημείο αύ
τό άρχίζουμε νά άναρωτιόμαστε αν μπο
ροΰμε νά δοΰμε τή λογοτεχνία δχι μόνο 
σάν νά περιπλέκει τόν έαυτό της μέσα 
στό χρόνο, άλλά σάν νά έπεκτείνεται 
στό ιδεατό διάστημα άπό κάποιο άφανές 
κέντρο.

'Η έπαγωγική αύτή κίνηση πρός τό 
άρχέτυπο είναι μιά πορεία άπομάκρυν- 
σης, κατά κάποιο τρόπο, άπό τή δομική 
άνάλυση, δπως άκριβώς άπομακρυνόμα- 
στε άπό έναν πίνακα αν θέλουμε νά τόν 
δοΰμε σάν σύνθεση καί δχι σάν άπλές 
πινελιές. Στό πρώτο πλάνο τής σκηνής 
τοΰ νεκροθάφτη στόν «Άμλετ», π.χ., 
ύπάρχει μιά περίπλοκη λεκτική κατα
σκευή πού έκτείνεται άπό τά λογοπαί
γνια τοΰ πρώτου παλιάτσου, μέχρι τόν 
«μακάβριο χορό» τοΰ μονολόγου τοϋ 
Γιόρικ πού μελετάμε στό τυπωμένο κεί
μενο. Ένα βήμα πίσω καί βρισκόμαστε 
στήν όμάδα τών κριτικών Wilson, Kni
ght καί Spurgeon άκούγοντας τό συνεχή 
καταιγισμό τών εικόνων τής διαφθοράς 
καί τής παρακμής. Καί έδώ έπίσης, 
καθώς ή αίσθηση τοΰ τόπου στή σκηνή 
αύτή καί σέ όλόκληρο τό έργο άρχίζει 
νά μάς παρουσιάζεται, βρισκόμαστε στό 
δίκτυο τών ψυχολογικών σχέσεων πού 
ήταν τό κύριο ένδιαφέρον τοΰ Bradley. 
Μά, έπιτέλους, λέμε, ξεχνάμε τό είδος: ό 
«Άμλετ» είναι θεατρικό έργο. Καί μάλι

στα ’Ελισαβετιανό θεατρικό έργο. Έτσι 
πηγαίνουμε άκόμα ένα βήμα πίσω στήν 
όμάδα τοΰ Stoll καί Shaw καί βλέπουμε 
τή σκηνή συμβατικά, σάν μέρος τοΰ 
δραματικοΰ περιβάλλοντος της. Ενα 
βήμα άκόμη καί μποροΰμε νά άρχίσουμε 
νά βλέπουμε τό άρχέτυπο τής σκηνής, 
καθώς ό «θάνατος» άγάπης» (Liebestod) 
τοϋ ήρωα καί ή πρώτη άδιαμφισβήτητη

Ν όρδοπ Φ ράν

δήλωση τής άγάπης του, ή μάχη του μέ 
τόν Λαέρτη καί ή έπισφράγιση τής δι
κής του μοίρας καί ή ξαφνική νηφαλιό
τητα τής διάθεσής του, πού σημειώνει 
τή μετάβαση πρός τήν τελική σκηνή, 
δλα μορφοποιοΰνται γύρω άπό ένα πή
δημα μέσα καί μία έξοδο άπό τόν τάφο 
πού τόσο παράξενα έμενε χάσκοντας 
έπάνω στή σκηνή.

Σέ κάθε στάδιο κατανόησης αύτής τής 
σκηνής έξαρτιόμαστε άπό κάποιο Ιδιαί
τερο είδος έπιστημονικής όργάνωσης. 
Χρειαζόμαστε πρώτα κάποιον έπιμελητή 
νά μας τακτοποιήσει τό κείμενο, έπειτα 
τό ρήτορα καί τό φιλόλογο, μετά τόν 
ψυχολόγο τής λογοτεχνίας. Δέν μποροΰ
με νά μελετήσουμε τό είδος χωρίς τή 
βοήθεια τοΰ κοινωνικοΰ ίστορικοΰ τής
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λογοτεχνίας, τοΰ φιλοσόφου τής λογο
τεχνίας καί τοΰ μαθητή τής «ιστορίας 
τών ίδεών». Γιά τό άρχέτυπο χρειαζόμα
στε έναν άνθρωπολόγο τής λογοτεχνίας. 
Τώρα δμως πού έχουμε θεμελιώσει τό 
βασικό σχήμα κριτικής, δλες αύτές οί 
επιρροές φαίνονται νά συγκλίνουν στή 
λογοτεχνική κριτική άντί νά ξεκινάνε 
άπό αύτήν μέ κατεύθυνση πρός τήν 
Ψυχολογία, τήν ιστορία καί τά υπόλοι
πα. Συγκεκριμένα, ό άνθρωπολόγος τής 
λογοτεχνίας πού άναζητάει τήν πηγή 
τοΰ μύθου τοΰ «Άμλετ» άπό τό προ- 
σαιξπηρικό έργο στόν Σάξο καί άπό τόν 
Σάξο στούς μύθους τής φύσης δέν άπο- 
μακρύνεται άπό τόν Σαίξπηρ: πλησιάζει 
κοντύτερα στό άρχέτυπο άπό τό όποιο ό 
Σαίξπηρ ξαναδημιούργησε...

Ό  ρυθμός ή ή συνεχής κίνηση είναι 
βαθιά ριζωμένη στόν κύκλο τής φύσης, 
καί κάθε πράγμα στή φύση πού νομίζου
με πώς έχει κάποια άναλογία μέ έργα 
τέχνης, δπως π.χ. τό λουλούδι ή τό 
κελάιδισμα τοΰ πουλιοΰ, πηγάζει άπό 
έναν βαθύ συγχρονισμό άνάμεσα σέ έ
ναν όργανισμό καί στούς ρυθμούς τοΰ 
περιβάλλοντος του, ιδιαίτερα μάλιστα 
τοΰ ήλιακοΰ έτους. Στά ζώα, μερικές 
εκφράσεις συγχρονισμοΰ, δπως οί χοροί 
τοΰ ζευγαρώματος τών πουλιών, θά μπο
ρούσαν ίσως νά όνομαστοΰν τελετουργι
κά. Στήν άνθρώπινη ζωή δμως ένα τελε
τουργικό μοιάζει νά είναι ένα είδος 
έκούσιας προσπάθειας (έξ ού καί τό
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μαγικό στοιχείο πού περικλείεται μέσα 
του) νά ξανακερδιθεί μιά χαμένη άντι- 
στοιχία μέ τό φυσικό κύκλο. Ένας ά- 
γρότης πρέπει νά μαζέψει τή σοδειά του 
σέ μιά συγκεκριμένη στιγμή τοΰ χρό
νου, άλλά έπειδή αύτό είναι κάτι άθέλη- 
το, αύτός τοΰτος ό θερισμός δέν άποτε- 
λεΐ άκριβώς μιά τελετουργία. Έκεϊνο 
πού παράγει τά τραγούδια τοΰ θερισμοΰ, 
τίς θυσίες τοΰ θερισμοΰ καί τά λαϊκά 
έθιμα τοΰ θερισμοΰ, πού άποκαλοΰμε 
τελετουργικά, είναι μιά έσκεμμένη έκ
φραση μιας έπιθυμίας νά συγχρονιστοΰν 
σ’ αύτή τήν έποχή άνθρώπινες καί φυσι
κές ένέργειες. Στό τελετουργικό έπομέ- 
νως μποροΰμε νά βροΰμε τήν άρχή τής 
διήγησης, δντας τό τελετουργικό μιά 
χρονική διαδοχή πράξεων, δπου ή συ
νειδητή τους έννοια ή δήλωση παραμέ
νει λανθάνουσα. Μπορεί νά γίνει άντι- 
ληπτή άπό έναν παρατηρητή, άλλά βρί
σκεται σέ μεγάλο βαθμό κρυμμένη άπό 
τούς ίδιους τούς μετέχοντες. Ή  έλξη 
τοΰ τελετουργικού είναι πρός τήν καθα
ρή διήγηση, ή όποία, άν θά μποροΰσε 
νά γίνει κάτι τέτοιο, θά ήταν μιά αύτό- 
ματη καί άσυνείδητη έπανάληψη. Θά 
έπρεπε άκόμα νά προσέξουμε τή συνήθη 
τάση τοΰ τελετουργικού νά άποκτήσει 
έγκυκλοπαιδικό χαρακτήρα. Ό λες οί 
σημαντικές έπαναλήψεις στή φύση: ή 
μέρα, οί φάσεις τής σελήνης, οί έποχές 
καί τά ήλιοστάσια τοΰ έτους, τά κρίσιμα 
σημεία τής ύπαρξης άπό τή γέννηση 
μέχρι τό θάνατο συνδέονται μέ τελε
τουργικά καί οί περισσότερες άπό τίς 
μεγάλες θρησκείες είναι έφοδιασμένες 
μέ μιά καθορισμένη γενική όμάδα τελε
τουργικών πού ύποδηλώνουν, άν μπο
ροΰμε νά τό ποΰμε έτσι, όλόκληρο τό 
πεδίο τών δυνατών σημαντικών πράξεων 
στήν άνθρώπινη ζωή...

Ό  μΰθος είναι ή κεντρική πληροφο
ριακή δύναμη πού παρέχει άρχετυπική 
σημασία στό τελετουργικό καί άρχετυ
πική διήγηση στό χρησμό. Επομένως, 
ό μΰθος είναι τό άρχέτυπο, παρόλο πού 
θά ήταν ίσως χρήσιμο νά λέμε τή λέξη 
μΰθος μόνον δταν άναφερόμαστε στή 
διήγηση καί άρχέτυπο μόνον δταν μιλά
με γιά σημασία. Στόν ήλιακό κύκλο τής 
ήμέρας, στόν έποχιακό κύκλο τοΰ έτους 
καί στόν οργανικό κύκλο τής άνθρώπι
νης ζωής βρίσκεται ένα μοναδικό δείγμα 
σημασίας άπό τό όποΐο ό μΰθος κατα
σκευάζει μιά κεντρική διήγηση γύρω 
άπό μιά μορφή πού είναι έν μέρει ή 
φυσική γονιμότητα καί ένμέρει κάποιος 
θεός ή άρχετυπικός άνθρωπος. Ή  άπο- 
φασιστική σημασία αύτοΰ τοΰ μύθου 
έχει έπιβληθεϊ στούς λογοτεχνικούς κρι
τικούς κατά κύριο λόγο άπό τόν Jung 
καί τόν Frazer, άλλά τά βιβλία πού είναι 
τώρα διαθέσιμα έπάνω στό θέμα αύτό 
δέν είναι πάντα συστηματικά στήν προ
σέγγισή τους καί γι’ αύτόν άκριβώς τό 
λόγο παραθέτω τόν άκόλουθο πίνακα 
φάσεων:

1. Ή  φάση τής αύγής, τής άνοιξης 
καί τής γέννησης. Μΰθοι τής γέννησης 
τοΰ ήρωα, τής άναγέννησης καί τής 

• άνάστασης, τής δημιουργίας (γιατί οί 
τέσσερις φάσεις είναι ένας κύκλος), τής 
ήττας τών δυνάμεων τοΰ σκότους, τοΰ 
χειμώνα καί τοΰ θανάτου. Δευτερεύοντες
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χαρακτήρες: ό πατέρας καί ή μητέρα. Τό 
αρχέτυπο τής φαντασιογραφίας καί τοΰ 
μεγαλύτερου μέρους τής διθυραμβικής 
καί ραψωδιακής ποίησης.

2. Ή  φάση τοΰ ζενίθ, τοΰ καλοκαι
ριού καί τοΰ γάμου ή τοΰ θριάμβου. 
Μΰθοι τής αποθέωσης, τής ίερογαμίας 
καί τής εισόδου στόν Παράδεισο. Δευτε- 
ρεύοντες χαρακτήρες: ό σύντροφος καί 
ή νύφη. Τό αρχέτυπο τής κωμωδίας, τοΰ 
βουκολικοΰ καί τοΰ ειδυλλίου.

3. Ή  φάση τής δύσης, τοΰ φθινωπό- 
ρου καί τοΰ θανάτου. Μΰθοι τής πτώσης, 
τοΰ θεοΰ πού πεθαίνει, τοΰ βίαιου θανά
του, τής θυσίας καί τής άπομόνωσης τοΰ 
ήρωα. Δεϋτερεύοντες χαρακτήρες: ό 
προδότης καί ή σειρήνα. Τό άρχέτυπο 
τής τραγωδίας καί τής έλεγείας.

4. 'Η  φάση τοΰ σκοταδιού, τοΰ χειμώ
να καί τής διάλυσης. Μΰθοι τοΰ θριάμ
βου αύτών τών δυνάμεων, μΰθοι τών 
κατακλυσμών καί τής έπιστροφής τοΰ 
χάους, τής ήττας τοΰ ήρωα καί μΰθοι γιά 
τό λυκόφως τών θεών. Δεϋτερεύοντες 
χαρακτήρες: ό δράκος καί ή μάγισσα. 
Τό άρχέτυπο τής σάτιρας (δές π.χ. τό 
τέλος τοΰ «The Dunciad» τοΰ A. Pope) 
(...)

(...) Είναι μέρος τής δουλειάς τοΰ 
κριτικοΰ νά δείξει πώς δλα τά λογοτε
χνικά είδη προέρχονται άπό τό «μΰθο 
τής άναζήτησης»· πρόκειται όμως γιά 
λογική συναγωγή μέσα στά πλαίσια τής 
έπιστήμης τής κριτικής: ό μΰθος τής 
άναζήτησης θά άποτελέσει τό πρώτο 
κεφάλαιο όποιωνδήποτε έγχειριδίω ν 
κριτικής θά γραφτούν στό μέλλον καί θά 
βασίζονται σέ μιά άρκετά όργανωμένη 
κριτική γνώση γιά νά όνομάζονται «ει
σαγωγές» ή «περιλήψεις» καί νά παρα
μείνουν ίκανά νά έπιζήσουν έτσι ώστε

νά δικαιώσουν τόν τίτλο τους (...)
Ή  σημασία τοΰ θεοΰ ή τοΰ ήρωα στό 

μΰθο έγκειται στό γεγονός δτι τέτοιοι 
χαρακτήρες πού συλλαμβάνονται κα
τ’ εικόνα τοΰ άνθρώπου καί πού παρόλα 
αύτά έχουν περισσότερη δύναμη πάνω 
στή φύση, χτίζουν σταδιακά τό δραμα 
μιάς παντοδύναμης προσωπικής κοινό
τητας, πέρα άπό μιάν άδιάφορη φύση. 
Αύτή είναι ή κοινότητα στήν όποία 
μπαίνει συνήθως ό ήρωας κατά τήν 
άποθέωσή του. Έτσι ό κόσμος αύτής 
τής άποθέωσης άρχίζει νά άποτραβιέται 
άπό τόν περιστροφικό κύκλο τής άναζή
τησης, δπου κάθε θρίαμβος είναι παρο
δικός. Έτσι, άν δοΰμε τό μΰθο τής 
άναζήτησης σάν ένα σχήμα παραστάσε
ων, βλέπουμε τήν άναζήτηση τοΰ ήρωα 
πρώτ' άπ’ δλα σέ σχέση μέ τήν έπιτυχία 
της. Αύτό μάς παρέχει τό βασικό σχήμα 
τών άρχετυπικών παραστάσεων, τό δρα
μα τής άθωότητας πού βλέπει τόν κόσμο 
στά πλαίσια μιάς καθολικής άνθρώπινης 
κατανόησης. ’Ανταποκρίνεται καί συνή
θως βρίσκεται στή μορφή τής θεώρησης 
τοΰ άνέκπτωτου ή άναμάρτητου κόσμου 
ή τοΰ παράδεισου στή θρησκεία. Μπο
ροΰμε νά τό όνομάσουμε σάν τήν κωμι
κή δψη τής ζωής, σέ άντίθεση μέ τήν 
τραγική δψη, ή όποία βλέπει τήν άναζή
τηση μόνο στή μορφή τοΰ προκαθορι
σμένου κύκλου της.

Τελειώνουμε μέ έναν δεύτερο πίνακα 
περιεχομένων, στόν όποιο θά προσπαθή
σουμε νά παρουσιάσουμε τά βασικά 
στοιχεία τών κωμικών καί τραγικών ό
ψεων. Μιά ουσιώδης άρχή τής άρχετυπι- 
κής κριτικής είναι δτι οί ατομικές καί 
καθολικές μορφές μιάς παράστασης εί
ναι ταυτόσημες γιά λόγους πού είναι γιά 
μας τώρα πολύ περίπλοκοι. Προχωροΰ-

με άκολουθώντας τό γενικό σχέδιο τοΰ 
παιχνιδιού τών είκοσι ερωτήσεων ή, αν 
προτιμάτε, τής Μεγάλης 'Αλυσίδας τών 
Όντων (Great Chain of Being).

1) Στήν κωμική θεώρηση ό άνθρώπι- 
νος κόσμος είναι μιά κοινότητα, ή ένας 
ήρωας πού άντιπροσωπεύει τήν έκπλή- 
ρωση τής έπιθυμίας τοΰ άναγνώστη. Τό 
άρχέτυπο τών παραστάσεων τοΰ συμπο
σίου, τής συμμετοχής, τής τάξης, τής 
φιλίας καί τής άγάπης. Στήν τραγική 
θεώρηση ό άνθρώπινος κόσμος είναι μιά 
τυραννία ή άναρχία ή ένα άτομο ή ένας 
απομονωμένος άνθρωπος, ό ήγέτης μέ 
γυρισμένη τήν πλάτη του στούς όπαδούς 
του, ό έκφοβιστής γίγαντας τών φαντα- 
σιογραφιών, ό έγκαταλελειμμενος ή 
προδομένος ήρωας. Ό  γάμος ή κάποια 
αντίστοιχη ένωση άνήκουν στήν κωμι
κή δψη. Ή  πόρνη, ή μάγισσα καί άλλες 
ποικιλίες τής «φοβερής μητέρας» τοΰ 
Γιούγκ άνήκουν στήν τραγική θεώρηση. 
Ό λες οί θεϊκές, ήρωικές, άγγελικές ή 
άλλες υπεράνθρωπες κοινότητες άκο- 
λουθοΰν τό άνθρώπινο σχήμα.

2) Στήν κωμική θεώρηση ό ζωικός 
κόσμος είναι μιά κοινότητα κατοικίδιων 
ζώων, συνήθως ένα κοπάδι πρόβατα ή 
κάποιο άρνί ή κάποιο άπό τά εύγενικά 
πουλιά, συνήθως ένα περιστέρι. Τό άρ
χέτυπο τών βουκολικών εικόνων. Στήν 
τραγική θεώρηση ό ζωικός κόσμος έμ- 
φανίζεται μέ τή μορφή τών θηρίων καί 
τών άρπακτικών πουλιών: λύκων, γυπών, 
φιδιών, δράκων κ.λ.π.

3) Στήν κωμική θεώρηση ό φυτικός 
κόσμος είναι ένας κήπος, άλσος ή πάρ
κο ή κάποιο δέντρο τής ζωής ή ένα 
τριαντάφυλλο ή λωτός. Τό άρχέτυπο 
τών ’Αρκαδικών εικόνων, δπως αύτής 
τοΰ πράσινου κόσμου τοΰ Marvell ή τών

κωμωδιών τοΰ Shakespeare πού έκτυλίσ- 
σονται στά δάση. Στήν τραγική θεώρη
ση είναι ένα άπαίσιο δάσος δπως αύτό 
στόν Comus ή στήν εισαγωγή τοΰ Infer
no (Κόλαση) ή κάποια χέρσα γή ή μιά 
έρημος ή ένα δέντρο τοΰ θανάτου.

4) Στήν κωμική θεώρηση ό άνόργανος 
κόσμος είναι κάποια πόλη ή κάποιο 
κτίριο ή κάποιος ναός ή κάποια πέτρα 
— συνήθως μιά πολύτιμη άστραφτερή 
πέτρα —, στήν πραγματικότητα δλη ή 
κωμική σειρά, ιδίως ένα δέντρο μπορεί 
νά θεωρηθεί σάν φωτεινό ή πύρινο. Τό 
άρχέτυπο τών γεωμετρικών εικόνων: 
Έδώ άνήκει ό άστροφώτιστος θόλος. 
Στήν τραγική θεώρηση ό άνόργανος 
κόσμος παρουσιάζεται μέ τή μορφή έρή- 
μων, βράχων καί έρειπίων ή μέ τή μορ
φή άποτρόπαιου γεωμετρικοΰ σχήματος, 
δπως είναι ό σταυρός.

5) Στήν κωμική θεώρηση ό άσχημάτι- 
στος κόσμος είναι ένα ποτάμι, κατά 
παράδοση μέ τέσσερις πηγές πού έπηρέ- 
ασε τήν ’Αναγεννησιακή είκόνα τοΰ 
έγκρατοΰς σώματος μέ τίς τέσσερις δια
θέσεις του. Στήν τραγική θεώρηση ό 
κόσμος αύτός παρουσιάζεται συνήθως 
ώς θάλασσα, δπως ό διηγηματικός μύθος 
τής διάλυσης εμφανίζεται τόσο συχνά 
ώς ό μΰθος τοΰ κατακλυσμού. Ό  συν
δυασμός τών παραστάσεων τής θάλασ
σας καί τοΰ κτήνους μάς δίνει τόν Λε
βιάθαν καί τά παρόμοια ύδρόβια τέρατα.

Μτφρ. ΜΑΡΙΑ Δ. ΤΣΑΟΥΣΗ

Τ ό  κ ε ίμ ε ν ο  ε ίν α ι άπό τό  β ιβ λ ίο  Dramatic 
Theory and Criticism, Greeks to Grotowski b y  
B e rna rd  F . D u k o re .

Κώστας Μόντης

Μ νημόσυνο

Ά  νέφερες δυό Γιώργους, παπά μου 
Θά τούς ξεχωρίσει ό Θεός;
“Οχι νά πληρώνουμε γι'άλλους.

Ή  καρδιά  π ρό ς  τό  μυαλό

Πρός Θεοΰ, δέν είπα τέτοιο πράμα, 
δέν είπα νά μή  λογαριάζεσαι.
"Ομως μήν ξεχνάς
πώς τουλάχιστο κοιμάσαι έσύ τά βράδια.

Κ οιτά ζοντα ς σ τήν  τηλεόραση  
ένα  μ ικρό  Α ρ α π ά κ ι π ο υ  σκότω σαν οί 
Ισ ρ α η λ ίτε ς

Τό κρατούσε κάποιος άπαλά στήν άγκαλιά του
-τό  ενα χεράκι πεσμένο μπροστά-
έτσι δπως κρατούσα τό κοιμισμένο έγγονάκι μου.

Ζωή π ρό ς  άνθρώ πους

Πότε σας ύποσχέθηκα, 
ποΰ σάς ήξερα πρίν;
Έδωπέρα γνωριστήκαμε.

Ζω ή π ρ ό ς  άνδρώ πους

Καί νά τό ξέρετε κι αύτό:
Είσαστε οί μόνοι σ ’ολάκερο τό βασίλειο 
πού διαμαρτυρόσαστε,
εΐσαστε οί μόνοι πού σηκώνετε παντιέρα, είσαστε οί μόνοι 
πού κάνετε φασαρία.
Εύτυχώς πού οί άλλοι δέν καταλαβαίνουν.

Ποίηση

Β ά π τισ η

Τί συγκαταβατικά πού κοιτάζει 
τ ’ αμαρτωλό βρεφάκι ό παπάς 
καί παρακαλεΐ τό Θεό νά τό συγχωρέσει 
γιά τό μήλο πού ’φαγε ή Εΰα!

Ή  λήδη

Μήν τήν έκβιάζετε, 
χειροτερεύετε τήν κατάσταση.
‘Αφήστε τη μονάχη νά μελετήσει τό θέμα, 

αφήστε τη μονάχη νά μελετήσει άντικειμενικά τό θέμα, 
νά κάνει τίς εκτιμήσεις της, 
νά δει τ ί  μπορεί νά γίνει.

Ε κ κ λη σ ια σ τικ ά

’Ό χι «μετά φόβου Θεοΰ»,
«μετά φόβου άνθρώπου» νά λέτε.

Πρός Λίβανο

Φωτιά πού μάς άναψαν τά πετρέλαια, γείτονα!
Καί νά πεις ήταν δικά μας!

Π ρός Λίβανο

Δέν εχει αύτός ό δρόμος πεζοδρόμια, γείτονα, δέν Εχει. 
Νά τό καταλάβουμε!

Ίη σ ο ΰ ς

’Αφήστε τα αύτά.
Πέστε μου μονάχα γιά τόν άνθρωπο πού "γίνε Θεός, 
πέστε μου γιά τούς δέκα-δώδεκα ψαράδες 
πού μάζεψε καί ξεκίνησε.



Θέσεις 9 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

'Ο καυγάς γιά τό πάπλωμα*

Πολλοί είναι αύτοί πού έπισημαίνουν, 
τόν τελευταίο καιρό, τό χαμηλό έπίπεδο 
τών νέων ποιητών, πού συνοδεύεται καί 
άπό μιά τάση όμαδοποίησης καί άλλη- 
λολιβανίσματος.

Οί έπισημάνσεις αύτές, γενικά σω
στές, λειτουργούν, ώστόσο, μέσα άπό 
άλλα κανάλια, γιά τόν πολύ άπλό λόγο 
ότι ή παράλληλη κατάδειξη τών αίτιων 
πού έπιχειρεΐται, είναι στή βάση της 
λανθασμένη. Ή  ΰποκουλτούρα, καί σέ 
συνάφεια ή όποια ίσοπέδωση, δέν μπο
ρεί νά άντιμετωπίζεται σάν φαινόμενο 
άπλό, σάν μιά έποχιακή συγκυρία. Κάθε 
μορφή πολιτισμού είναι συνέπεια ένός 
συστήματος άξιων καί, έπομένως, ένός 
τρόπου ζωής πού μπορεί νά διαμορφώνε
ται άπό τά δεδομένα τής στιγμής, τήν 
περιρρέουσα άτμόσφαιρα, τίς άτομικές 
ή συλλογικές συνεισφορές τοΰ παρό
ντος, άλλά έχει τίς ρίζες της στά θεμε
λιώδη έρωτήματα τών προηγουμένων 
καί, κυρίως, στίς προτάσεις καί τίς λύ
σεις πού έχουν δοθεί. Χωρίς αύτή τή

*  Τ ό  κ ε ίμ ε ν ο  α ύ τό  ε ίχ ε  δ ια φ ο ρ ε τ ικ ή  μ ο ρφ ή  
κ α ί γ ρ ά φ τη κ ε  ε υ κ α ιρ ια κ ά , σ άν  ά π ά ντη σ η  σέ 
μ ιά  σ υ ν έν τευ ξη  πού ε ίχ ε  δώ σ ει ό σ υγχω ρ εμ ε- 
νος Τ . Σ ινό π ο υ λο ς  σ τή ν  « Α ΰ γ ή » , τή ν  31-10- 

80. Π α ρ ό λ ο  τό ν  π ερ ισ τα σ ια κ ά  το υ  χ α ρ α κ τή ρ α  
τό  κ ε ίμ ε ν ο , γ ιά  μ ένα , δ ια τη ρ ε ί,  σ τό  μ εγ α λ ύ τε 
ρο βαθμό, τή ν  έ π ικ α ιρ ό τη τ ά  το υ  κ α ί τό  δ η μ ο 

σ ιεύω  τώ ρα μέ κά π ο ιες  μ ετα τρ ο π ές

βασική παραδοχή δέν μπορεί νά υπάρχει 
καμιά συνέχεια. Αύτοί πού μπαίνουν 
στή λογοτεχνία, ξέρουν λίγο πολύ δτι ή 
συνύπαρξή τους μέ δσους έδωσαν ένα 
έργο, πού τό συνεχίζουν καί σήμερα, 
προϋποθέτει καί τήν άποδοχή άλλά καί 
ένα ποσοστό άντίθεσης, χωρίς τό όποιο 
κανένας άπολύτως δέν μπορεί νά προσ
διοριστεί. 'Η  έκλογή καί ή απόρριψη 
είναι βασικά στοιχεία τής καλλιτεχνι
κής δημιουργίας καί δέν έχει νά κάνει 
άν λειτουργούν θετικά ή άρνητικά. Στίς 
γνήσιες περιπτώσεις, οί έπιλογές καί οί 
άπορρίψεις είναι πάντοτε άποτελέσματα 
προσωπικών έκτιμήσεων κι άσχετα άπό 
τό γενικό κλίμα, λειτουργοΰν θετικά ή 
άποθετικά.

'Η  έμφάνιση τής δικής μας γενιάς, 
τουλάχιστον, δσον άφορά όρισμένα 
πρόσωπα κι δχι τό σύνολό της, χαιρετί
στηκε μέ ένθουσιασμό, χωρίς έπιφυλά- 
ξεις, μέ ικανά ποσοστά μεροληψίας, 
κάποτε έξοργιστικής, συνοδεύτηκε άπό 
ποικίλες ύπερβολές, συνδυάστηκε μέ υ
παρκτές καί, κατά κόρον, άνύπαρκτες 
κοινές άναφορές καί χαιρετίστηκε, γενι
κά, σάν ένα έξαιρετικό φαινόμενο γιά τά 
έλληνικά γράμματα. Τήν έποχή πού έμ- 
φανιστήκαμε ή πίτα ήταν όλόκληρη καί 
μακρινή καί κανείς δέν είχε πάρει άκόμα 
τό πρώτο κομμάτι. Ό  καυγάς γιά τή 
μοιρασιά άρχισε πολύ άργότερα. Ήταν 
μιά ήρωική έποχή καί πολύς κόσμος 
ψαχνόταν άπό δω κι άπό κεϊ. Φυσικά τό 
ψάξιμο, κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό, 
κατευθυνόταν πρός τά έξω καί οί άνησυ

χίες πάσης φύσεως αύτό τό στόχο έξυ- 
πηρετοΰσαν: τήν έξεύρεση στηριγμά
των.

Τά πράγματα δέν ήταν καί τόσο τραγι
κά καί, σέ τελευταία άνάλυση, ή τραγι
κότητα στήν περιοχή τής τέχνης είναι 
κι αύτή ένα ζήτημα προσωπικό, μόνο 
πού μέ τή δημόσια πλευρά της έπαιζαν 
καί παίζουν άτιμωρητί πάρα πολλοί.

Ά να σ τά σ η ς  Β ιστω νίτης

Κάποια μέρα τά παιδιά «μεγάλωσαν» κι 
άποφάσισαν νά χειραφετηθούν άπό τούς 
πατέρες τους. Τότε άπεδείχθη δτι άνθρα
κες ό θησαυρός καί πολλοί περί πολλά 
έτύρβασαν. Ή  άνεξέλεγκτη άπονομή έ- 
παίνων καί θαυμασμάτων κάποτε πληρώ
νεται καί οί έπαινεθέντες άνταπέδωσαν 
χολήν άντί τοΰ μάνα γιατί καί διότι. Καί 
τότε άρχισε ή λεγάμενη άντιστροφη 
μέτρηση άλλά ή πίτα ήδη είχε μοιρα
στεί καί ήταν πολύ άργά. Κανείς ώς 
τότε, άπό τήν πρώτη μεταπολεμική γε
νιά, δέν άναρωτήθηκε δημόσια γιατί ή 
λεγάμενη γενιά μας τοΰ ’70 δέν είχε 
πεζογραφία άξια λόγου. Χωρίς τή συνύ
παρξη τά είδη δέν άκμάζουν, οί περιοχές 
μένουν άξεκαθάριστες καί οί διαφορές 
άδιευκρίνιστες. Πραγματικά, υπήρχε 
κρίση καί ήταν σαφώς ιδεολογική. Τό 
πρόβλημα τής ταυτότητας, δπως ή έπο
χή καί οΐ δυσκολίες της τό έθεταν,

άγνοήθηκε συστηματικά ένώ οί περισ
σότεροι άποδύθηκαν στήν προσπάθεια 
νά βροΰν τίς συγγένειες καί τά σημεία 
άναφοράς μέ άμφίβολα άποτελέσματα.

Ή  γενιά μας άνακάλυπτε τήν ποίηση 
τών μεταπολεμικών καί οί μεταπολεμι
κοί συγγραφείς άνακάλυπταν τή δική 
μας γενιά. Ή ταν ένας τρόπος νά ποΰν 
κάποτε τό λόγο τους, νά χειραφετηθοΰν 
άπό τή γενιά τοΰ ’30 πού μιά ζωή τούς 
είχε καταδυναστεύσει. Μικρό τό κακό, 
μικρή κι ή έκατέρωθεν ωφέλεια. Όμως, 
τό πρόβλημα τής πρώτης μεταπολεμικής 
γενιάς δέν άφοροΰσε, πρώτιστα, άρχές ή 
ξεκαθάρισμα διαφορών άλλά, άπό ένα 
σημείο καί πέρα, έμπαινε ζήτημα έξου
σίας. Χρόνια τώρα ή ύπόθεση τής έλλη
νικής λογοτεχνίας —κι δχι χωρίς λό
γο— έντοπίστηκε στό πρόβλημα τοΰ 
ξεκαθαρίσματος διαφορών μέ τή γενιά 
τοΰ ’30. Ή  ιστορία δηλαδή περιορίστη
κε άπό ένα σημείο καί πέρα στό πώς θά 
γλύψουμε καί μεϊς λιγάκι τό κόκαλο. 
Υπήρξαν περιπτώσεις μεταπολεμικών 
συγγραφέων, πού έδωσαν κατά τοΰ κατε
στημένου τής γενιάς τοΰ ’30 τή μάχη 
τους. Όμως ή μεταπολίτευση σημάδεψε 
τά πράγματα διαφορετικά καί γιά μεγά
λο διάστημα συντήρησε τίς άνεπάρ- 
κειες. Είδαμε νά διανέμεται ή έξουσία, 
καί πάλι, στή γενιά τοΰ ’30. Αύτή ή 
άνοκομιδή τών όστών καί ή νεκρανά
σταση, έδειχνε ταυτόχρονα καί τήν Α
ντοχή αύτής τής γενιάς πού άκόμα δυνα
στεύει τόν τόπο. Τότε είδαμε, ταυτόχρο-

 »
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Γιάννης Βαρβέρης

Μ έ τό  τα ξ ί κα λπ ά ζο ντα ς

Ρομαντικό ταξί μέσα στή νύχτα
σάν άμαξα δαιμονισμένη.
Μαστίγωσε τούς μαύρους σου άμαξά
ρίξε στήν Πανεπιστημίου τ ’άλογά σου
μέ μιά ελαφρά μου κλίση χαιρετώντας
τίς φευγαλέες δεντροστοιχίες τών περιπτέρων
καθώς μεθάω μέσα στή νύστα τόσων φώτων
πού μέ καλούν άπό τόν Πύργο τών πηδάκων.
Βίτσισε λέω καί στρίψε τήν 'Ομόνοια
ό Κόμης μές στά τόσα μύχια δώματα
έδώ τά έξαίσια σώματά του βασανίζει
μιά βουή πού κάθεται στά κόκκαλά μου ομίχλη
χύσου λοιπόν στήν άσφαλή μας άσφαλτο
κεϊ πού κοπάζουν τά ούρλιαχτά
στήν κατηφόρα.
Μάρνη κι έγώ βουλιάζω πιό βαθιά στό κάθισμά μου
μέ τόν καπνό μου σάν Ζορρό νά μέ τυλίγει
νά μέ προδίνει μόλις φτάνει μπρός στό τζάμι
κι ό άγέρας τόν αρπάζει άπό τή μπέρτα.
Θά μείνεις τέλος μόνο έσύ κι έγώ άμαξά
έγώ πού έχω άπό πρίν σοφά μετρήσει
τίς πιθανές γωνίες τών καθρεφτών σου
γιά νά μή δεις ποτέ τό πρόσωπό μου
καί μές στήν άπνοια τής πλατείας πού χλιμιντρίζει
νά μή μέ δεις τώρα σάν κατεβαίνω
πού θά φυσήξω λίγο τήν κορφάδα τών μαλλιών σου
γιά νά μοΰ ποΰν
χωρίς νά νιώσεις
Καληνύχτα.

να, τούς μεταπολεμικούς πολέμιούς της 
νά συμμετέχουν κι αύτοί στή διανομή 
τής έξουσίας, συγγραφείς πού έχουν 
περάσει τά πενήντα νά άποκαλοΰνται 
«νεότεροι», καί γιά τό ζήτημα αύτό νά 
μήν έχει κανένας τό κουράγιο νά γράψει 
δυό κουβέντες. Τό παιχνίδι τής έξουσίας 
έχει συνέπειες άπέναντι στή δουλειά 
καί, κυρίως, φορτώνει μέ έτερογενεΐς 
εύθύνες τούς καλλιτέχνες. Κολακεύο
ντας τούς νεότερούς σου δέν στηρίζεις 
τή δική σου δουλειά, δπως άφελώς μερι
κοί νόμισαν. 'Απλώς, άνοίγεις τούς ά- 
σκούς τοϋ Αιόλου κι ό χώρος νοθεύεται 
άπό άτομα πού ή σχέση τους μέ τήν 
τέχνη είναι περιστασιακή καί θνησιγε
νής. Έτσι τό ζήτημα βιβλίο έχει άφεθεΐ 
στά χέρια τών δημοσιογράφων καί τής 
κάθε προσωποποιημένης προχειρότητας 
τύπου — άς μή λέμε ώνόματα — καί 
κανένας δέν φταίει γιά τίποτα μιά καί οί 
λέξεις «κουλτούρα», «πολιτισμός» καί 
τέχνη τείνουν νά γίνουν συνώνυμες μέ 
δ,τι βάλει ό νοΰς τοϋ άνθρώπου. Κά
ποιοι έκπρόσωποι τής πρώτης μεταπολε
μικής γενιάς νομίζουν δτι οί νεότεροι 
τούς έχουν κηρύξει τόν πόλεμο. Τώρα 
πού καί ή δική μου γενιά, άκολουθώντας 
τή γνήσια έλληνική παράδοση (πού θέ
λει τούς πνευματικούς άνθρώπους νά 
ένστερνίζονται καί νά έκπροσωποϋν τά 
πιό χυδαία καί ταπεινά κίνητρα καί τήν 
πιό άτιμη καί άνήθικη συμπεριφορά ά- 
πέναντι στούς όμότεχνούς τους, παλιό- 
τερους καί νεότερους), άρχισε νά φα
τριάζεται καί νά άναδεικνύει αύτούς πού 
θά άποτελέσουν τίς βασικές έστίες — κι 
ό Θεός νά μέ βγάλει ψεύτη — δέν 
ύπάρχει οϋτε κηρυγμένος οϋτε άκήρυ- 
χτος πόλεμος. Μόνο πού άποτελεΐ φαι
νόμενο πραγματικά άξιο γιά ψυχανάλυ
ση ή κοινωνιολογική έρευνα, ή άλληλε- 
ξόντωση έπί πνευματικού έπιπέδου τής 
δικής μου γενιάς, πού διεξάγεται μέ 
τέτοια μανία καί δίψα δσο ποτέ άλλοτε 
στό παρελθόν. Καλύτερα νά σωπαίνουμε 
μπροστά στό φαινόμενο δλοι. Οί νεότε
ροι όμαδοποιοϋνται καί συνασπίζονται 
σέ κλίκες δχι άπό μόνοι τους, άλλά 
άντιγράφοντας τά μοντέλα τών προηγου
μένων. Γαλουχήθηκαν μέ τή νοοτροπία 
αύτή άπό τούς παλιότερους, αύτών τίς

συνήθειες ξεσήκωσαν, άταβιστικά άντέ- 
γραψαν τά συμπτώματα καί τά χαρακτη
ριστικά τοΰ παρασιτισμού πού είναι ρι
ζωμένος στήν καλλιτεχνική φάρα.

Σήμερα βλέπουμε νά άλωνίζουν στό

χώρο, καί ιδιαίτερα στήν περιφέρειά 
του, άτομα μέτριας διανοητικότητας, χα
μηλής αισθητικής στάθμης, μέ άξεκαθά- 
ριστες ιδέες, λιμασμένα γιά προβολή. 
Νά φτιάξουν δνομα, νά τούς παραδε

χτούν. Ά ς  μήν περιμένουν καμιά μάχη. 
Μόνο κολακείες πλέον, έμετικά λιβανω
τό, προσκολλήσεις καί ύποβολή διαπι
στευτηρίων. Ποιά ιδεολογία καί γιατί; 
Τά πάντα έχουν έκποιηθεΐ. Οϋτε μάχες, 
οΰτε πόλεμοι. Τά πυρά είναι άσφαιρα κι 
οΐ πυροβολισμοί άκούγονται στίς ταβέρ
νες. Ποιός καί γιατί νά διαβάσει καί νά 
ένημερωθεΐ, άφοΰ κάτι τέτοιο, πρακτικά, 
είναι άνώφελο καί χρονοβόρο; Καλύτε
ρα νά κάνει δημόσιες σχέσεις. Αύτές 
άνοίγουν τήν πόρτα. Εκφυλισμός; "Οχι, 
μάρκετινγκ. Σ’ δλα τά έπίπεδα ύπάρχει 
μιά μέθοδος, πού τό σύστημα τή χρησι
μοποιεί καί χρυσώνει τό χάπι. Ναί, είναι 
άλήθεια: τά καλλιτεχνικά προβλήματα 
έχουν τεχνητά μετατεθεί, καί προβάλλο
νται στόν κόσμο μέσα άπό τό χώρο τής 
ύποκουλτούρας. Υπάρχει μιά έξευτελι- 
σμένη φιλολογία τής καθημερινότητας 
καί έξευτελισμένα άνθρωπάρια πού τήν 
τρέφουν. Ό  χώρος δοκιμάζεται σκληρά 
άπό τέτοιες παρεμβολές καί κανείς δέν 
πρέπει νά άπορεΐ πού παρουσιάζει αύτά 
τά χάσματα.

Ά ς  άναλογιστοΰν οί συγγραφείς καί 
οΐ ποιητές τής γενιάς πού βρίσκεται 
σήμερα σέ πλήρη άνθιση τό κοινωνικό, 
οικονομικό καί πνευματικό καθεστώς 
μέσα στό όποιο καλούνται οί νεότεροι 
τους νά υπάρξουν καί νά δουλέψουν. Ό  
καθένας κουβαλάει τό βάρος τής δικής 
του εύθύνης, άλλά τίποτα καί κανένας 
δέν ύπάρχει στό κενό. Πέρα άπό τίς 
άξιολογήσεις, πρώιμες ή όψιμες, καλές 
ή κακές, πρόχειρες ή σοβαρές, ύπάρχει, 
τελικά, ή άλλη — μεγάλη — εύθύνη τοϋ 
έλέγχου καί τής δημιουργίας τών προϋ
ποθέσεων, χωρίς τίς όποιες δέν μποροϋ- 
με νά μιλάμε γιά δημιουργία. Ά ν  ή δική 
μου γενιά έχει κάποια εύθύνη, θά πρέπει, 
άποκλειστικά καί μόνο, νά μετρήσει καί 
νά ξεκαθαρίσει τά δικά της άπλυτα καί 
κυρίως νά σκεφτεΐ, κάποια στιγμή, τί 
φέρνει — καί άν — στά έλληνικά γράμ
ματα, πού είναι καί τό μόνο πού μπορεί 
νά τή δικαιώσει καί νά τήν καταξιώσει.

^  4 νέα βιβλία του ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ
στις εκδόσεις Κ ΕΔΡΟ Σ
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Θέατρο
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Ανχόζ ττον λέει Οχι
(μιά παιδική όπερα τοΰ Μπ. Μπρέχτ)

ΓΙΑΤΙ ΟΠΕΡΑ, ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ;

Τό ένδιαφέρον του γιά τήν όπερα σάν 
μιά μορφή τέχνης μέ πρόσφορα στοι
χεία γιά έκμετάλλευση, τό έδειξε ό 
Μπρέχτ ήδη στά 1927 μέ τήν Οπερα τής 
πεντάρας καί άργότερα μέ τό Μαχαγκόνυ. 
Πρόσεξε πώς άπό τή φύση της ή όπερα 
είναι άποστασιοποιητική. «Τήν πραγμα
τικότητα πού μας προσφέρει ή όπερα 
όπτικά», γράφει στίς παρατηρήσεις του 
γιά τό Μαχαγκόνυ, «τήν άναιροΰν ή 
μουσική καί τό τραγούδι: π.χ. ένας άν- 
δρας πού σιγοπεθαίνει είναι πραγματι
κός. 'Όταν όμως ταυτόχρονα τραγούδα, 
μπαίνουμε στό χώρο τοΰ παράλογου». 
Μιά όπερα γιά παιδιά έχει πέρα απ' αύ
τές τίς άποστασιοποιητικές ιδιότητες 
καί ένα έπιπλέον καθαρά παιδαγωγικό 
προτέρημα: δίνει τήν ευκαιρία στον 
συμμετέχοντα μαθητή νά μάθει παίζο
ντας. Ό  μαθητής τραγουδώντας καί πα
ρουσιάζοντας τά διδακτικά κείμενα 
παίρνει ένεργό μέρος στόν προβληματι
σμό τους, πράγμα πού δέ θά μποροΰσε 
νά συμβεϊ άν ήταν ένας παθητικός θεα
τής τους.

ΤΟ ΓΙΑΠ ΩΝΕΖΙΚ Ο  Π ΡΟΤΥΠΟ

Ή  όπερα Αύτός πού λέει Ναί είναι μιά 
διασκευή τοΰ γιαπωνέζικου έργου Τανι- 
κό, καί γράφτηκε μέ τήν εύκαιρία τοΰ 
«Φεστιβάλ Νέας Μουσικής» τοΰ Βερο
λίνου τό 1930, δπου παρουσιάστηκε σέ 
μουσική τοΰ Κούρτ Βάιλ. Τό Τανικό (ό 
τίτλος σημαίνει «Τό γκρέμισμα στήν 
κοιλάδα») είναι ένα κλασικό έργο τοΰ 
γιαπωνέζικου θέατρου Νό, τοΰ όποιου ό 
Μπρέχτ ήταν θερμός θαυμαστής. Η 
λιτή αισθητική καί ή άμεση διδακτικό- 
τητα τών διδακτικών του έργων χρω
στούν πολλά σ ' αύτόν τό θαυμασμό.

Σάν πιθανός συγγραφέας τοΰ Τανικό 
άναφέρεται κάποιος Τσεντσίκου (1405- 
1468). Τό έργο δέν είναι παραμύθι άλλά 
θρησκευτική άσκηση, κάτι πού θά 'χε 
σημασία γιά τόν Μπρέχτ.

Στό Τανικό τό άγόρι άρρωσταίνει στό 
δρόμο καί πρέπει νά θανατωθεί γιατί ή 
άρρώστια του είναι μιά ενδειξη τών 
Θεών γιά τήν ψυχική άκαθαρσία του καί 
βάζει σέ κίνδυνο τήν ύπόλοιπη άποστο- 
λή.

Τό γιαπωνέζικο έργο θυμίζει έντονα 
τήν άρχαία τραγωδία στο δτι τό μυθικό 
στοιχείο είναι τόσο καθοριστικό, πού 
δέν άφήνει κανένα περιθώριο γιά λογι
κές λύσεις. Διαμέσου καθιερωμένων 
θρησκευτικών εθίμων άποφασίζουν κι 
έδώ οί θεοί γιά τή μοίρα τών θνητών. 
"Ετσι, άπό τή στιγμή πού τό άγόρι 
άρρωσταίνει, ή τύχη του έχει κριθεΐ 
άμετάκλητα.

ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Στήν πρώτη διασκευή τοΰ Αύτός πού λέει 
Ναί, ό θάνατος τοΰ άγοριοΰ γίνεται άνα- 
γκαΐος γιά λογικούς κι δχι θρησκευτι
κούς λόγους, δπως συμβαίνει στό πρότυ
πο. 'Αντικαθιστώντας τά μυθικά στοι
χεία τοΰ γιαπωνέζικου μύθου με λογικές 
έννοιες, ό Μπρέχτ δίνει τό πολιτικό 
δίδαγμα δτι ή θυσία, ώς κι αυτής τής 
ίδιας τής ζωής, είναι καμιά φορά άνα- 
γκαία γιά χάρη τοΰ κοινωνικού συνό
λου.

Στό τέλος τοΰ έργου, δέν είναι ή 
άρρώστια πού καθορίζει τή μοίρα τοΰ 
άγοριοΰ, άλλά ή στενωσιά τοΰ φαραγ
γιού πού δέν έπιτρέπει τό πέρασμα σέ 
κάποιον πού κουβαλά δεύτερο στήν ά- 
γκαλιά του. Μή μπορώντας νά συνεχίσει 
μέ τό άγόρι, ή όμάδα άποφασίζει νά 
συνεχίσει δίχω ς αύτό. Τό έθιμο άπαγο- 
ρεύει στόν άρρωστο νά ζητήσει άπ τήν 
όμάδα νά γυρίσει πίσω μαζί του, άνα-

γ  - *

Μ πέρτολντ Μ πρέχτ
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Εισαγωγή - μετάφραση: Αναστασία Ματζίρη

γκάζοντάς τον έτσι νά συμφωνήσει μέ τό 
θάνατό του. "Ολα διαδραματίζονται σύμ
φωνα μέ τό έθιμο, καί τό άγόρι λέει Ναί.

Ο Ι ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Στό γιαπωνέζικο έργο τό έθιμο είναι 
άπόλυτο καί άναντίλεκτο. Ό  θάνατος 
τοΰ παιδιοΰ δέ σηκώνει συζήτηση. Ω
στόσο, μέσα στό λογικό μπρεχτικό 
πλαίσιο, δπου τά πράγματα έχουν μιάν 
άντικειμενική καί πρακτική ύπόσταση 
(άρα, κατανοητή καί άποδεκτή), ή μοι
ραία λειτουργία τοΰ έθιμου δέν πείθει 
διόλου. Μάλλον έκπλήττει καί έξοργί- 
ζει. Αύτό άλλωστε έδειξαν κι οί άντι- 
δράσεις τόσο ορισμένων κριτικών στήν 
πρώτη έπίσημη παρουσίαση τής όπερας 
στίς 23 ’Ιουνίου 1930, δσο κι αύτές τών 
μαθητών τοΰ Γυμνασίου Κάρλ Μάρξ τοΰ 
Βερολίνου, δπου παρουσιάστηκε γιά 
δεύτερη φορά στό τέλος τοΰ ’ίδιου χρό
νου. "Ετσι ή Weltbuhne μιλά γιά μιά 
«άποθέωση τής άνθρώπινης βαναυσότη
τας», ένώ ένας άλλος κριτικός συμπεραί
νει έξοργισμένος: «Δίχως Ιδιαίτερους 
λόγους πετοΰν τό παιδί στόν γκρεμό. Κι 
ή κεντρική διδαχή τοΰ έργου ποιά νομί
ζετε ότι είναι; πάνω άπ’ όλα, παιδί μου, 
νά ’σαι ύπάκουος στήν παράδοση, δίχως 
ποτέ νά τήν έξετάζεις, δσο φρικτά παρά
λογη καί νά σοΰ φαίνεται αύτή! Είναι 
καταπληκτικό, τό πόσο αύτοΰ τοΰ είδους 
ή συγκαταβατικότητα θυμίζει έκείνη κα
τά τή διάρκεια τοΰ πολέμου! Πίστη 
στήν έξουσία καί τυφλή ύποταγή — καί 
στίς δύο περιπτώσεις...».

Μέ σύγχυση άντιμετώπισαν κι οί πα
ραπάνω μαθητές τό ήθικό δίδαγμα τής 
όπερας. ’Εκφράζοντας τήν άμφιβολία 
τους γιά τή λογική τοΰ έθιμου, τά παιδιά 
προσπάθησαν νά σκεφτοΰν τρόπους νά 
σωθεί τό άγόρι. Ένας δεκαπεντάχρονος

πρότεινε π.χ. νά μεταφερθεϊ τό άγόρι μέ 
σκοινί άπέναντι. Αλλο παιδί πρότεινε 
νά δοκιμάσει ή όμάδα νά περάσει άπένα- 
ντι μέ τό παιδί καί νά μοιραστούν μαζί 
του τό θάνατο, άν αύτή ή προσπάθεια 
άποτύχει. Ένα δωδεκάχρονο κορίτσι 
ήταν τής γνώμης πώς ή μητέρα τού 
άγοριοΰ θά άρρωστήσει περισσότερο δ
ταν μάθει τό θάνατό του. "Ενα έννιάχρο- 
νο άγόρι δηλώνει άπλά: «δέ μ’ άρέσει 
αύτό τό έθιμο», ένώ άλλο νομίζει πώς τό 
άγόρι δέ θά ’πρεπε νά τό δεχτεί.

Τουλάχιστον άλλο τόσο ένδιαφέρον 
έχει τό γεγονός πώς τό ϊδιο έργο βρήκε 
σταθερή ύποστήριξη άπό αντιπροσώ
πους τοΰ κατεστημένου, πού δέν μπο- 
ροΰσαν νά πιστέψουν πώς ένας δηλωμέ
νος... άθεος μέ τήν άποτρόπαιη φήμη 
τοϋ κομμουνιστή κατάφερε νά γράψει 
ένα τόσο χριστιανικό έργο! Ή  ίδέα τής 
ήρωικής αύτοθυσίας γιά χάρη τών συ
νανθρώπων μας, χαρακτηρίστηκε ά
π’ τόν άστικό τύπο σάν «ή ύπέρτατη 
ύποχρέωση καί χαρά κάθε χριστιανοΰ». 
Ή  όπερα σημείωσε τέτοια έπιτυχία σέ 
χριστιανικούς κύκλους καί κρατικά ι
δρύματα δπως τό ραδιόφωνο, τά σχολεία 
κλπ., πού οί παραστάσεις του ήταν γιά 
πολύ καιρό στό πρόγραμμα τής ήμέρας! 
Μιά έξέλιξη, πού δέν τήν περίμενε κι 
οϋτε τήν έπιθυμοΰσε ό μαρξιστής Μπρέ
χτ. Έ τσι, άποφάσισε νά ξαναγράψει τό 
Αύτός πού λέει Ναί, τό όποιο μέσα σέ 
λίγους μήνες είχε μετατραπεί σέ δύο 
καινούρια έργα.

Αυτός που λέει Όχι καί 
Αύτός πον λέει Ναί

Στό Αύτός πού λέει "Οχι, ό μύθος παραμέ
νει ό ’ίδιος ώς τό σημείο πού to  άγόρι 
άρνιέται τό έθιμο καί άπαιτεΐ άπ τήν 
όμάδα νά τό μεταφέρει πίσω σπίτι του.

Μ’ έναν μονόλογο πού συγκινεΐ γιά τό 
θάρρος καί τή λογική του, τό άγόρι λέει 
πολύ σωστά πώς «ή έρευνα πέρα άπ τά 
βουνά μπορεί κάλλιστα νά περιμένει 
λίγο», προκειμένου νά σωθεί ή ζωή του.

Τό Αύτός πού λέει "Οχι είναι ένας 
θρίαμβος τής λογικής καί τής άρνησης 
τοϋ αιώνιου, τοΰ καθιερωμένου. Σέ αύ
στηρή άντίθεση μέ τήν προηγούμενη 
παραλλαγή, ό Μπρέχτ έδώ καλεΐ γιά 
σκέψη  προτοΰ δώσει κανείς τή συγκατά
θεσή του σέ κάτι τόσο σοβαρό όσο ή 
άπώλεια τής ζωής του — καλεΐ γιά 
άνυπακοή, γιά άμφισβήτηση τών άξιών 
πού τιμώνται άκριτα καί παρουσιάζονται 
σάν αιώνιες. Καί έδώ βρίσκεται τό πραγ
ματικά προδευτικό μήνυμα τοΰ έργου. 
Κανένα έθιμο, καί κατ’ έπέκταση κανένα 
καθεστώς, κανενός είδους έξουσία, δέν 
έχει τό δικαίωμα νά ορίζει αύθαίρετα τή 
ζωή τοΰ άτόμου. Κι άν οί άντιδράσεις 
τών μαθητών είχαν τόση σημασία γιά 
τόν Μπρέχτ, δέν ήταν γιά τήν άνθρωπι- 
στική τους άντίρρηση σέ σκληρά κι 
άπόλυτα έθιμα, άλλά γιατί έκφράζαν 
σκεπτικισμό άπέναντι στήν παράδοση. 
Παρ’ όλη τή μακροβιότητα καί τό κύρος 
του, τό έθιμο δέν κατάφερε νά τούς 
κάνει νά τό άντικρύσουν σάν ένα φυσικό 
φαινόμενο, δπως π.χ. ή βροχή καί τό 
χαλάζι, τό όποίο ύπάρχει καί δέν μπορεί 
νά τό άλλάξει κανείς.

'Ωστόσο σάν Μαρξιστής, ό Μπρέχτ 
θέλησε νά γράψει κι ένα έργο, στό 
όποιο τό κοινωνικό σύνολο θά είχε τήν 
προτεραιότητα. Κι έτσι δημιουργήθηκε 
ή δεύτερη παραλλαγή τοϋ Αύτός πού λέει 
Ναί, δπου ό θάνατος τοΰ άγοριοΰ είναι 
δικαιολογημένος άπό τίς περιστάσεις. 
Οί δυό όπερες δέν άλληλοαποκλείονται,

’ άλλά άλληλοσυμπληρώνονται, γ ι’ αύτό 
άλλωστε παρατηρεί ό συγγραφέας τους 
στήν έπίσημη έκδοσή τους πώς «θά ταν 
σωστό τά δύο αύτά μικρά έργα νά μήν 
παίζονταν τό ένα δίχως τό άλλο». "Αν 
τό άγόρι λέει τή μιά φορά ναί, καί τήν 
άλλη όχι, αύτό δέ συμβαίνει γιατί στή 
μιά περίπτωση έχουμε νά κάνουμε μ έ
ναν συγκαταβατικό χαρακτήρα καί στήν 
άλλη μ’ έναν άνυπάκουο. Είναι οί περι
στάσεις πού τή μιά φορά τόν πιέζουν νά 
δεχτεί, καί τήν άλλη ν’ άρνηθεΐ τό θάνα
τό του. Στή δεύτερη μορφή τοΰ Αύτός  
πού λέει Ναί οί καθοριστικές περιστάσεις 
είναι μιά έπιδημία πού ’χει ένσκήψει 
στήν περιοχή καί θερίζει τόν κόσμο, καί 
τή βαριά άρρωστη μητέρα τοΰ άγοριοΰ.

Έδώ ή όμάδα πρέπει όπωσδήποτε νά 
φέρει σέ πέρας τήν άποστολή της γιατί 
ένα όλόκληρο χωριό περιμένει ιατρική 
βοήθεια. Κάτω άπ’ αύτές τίς συνθήκες, ή 
ζωή ένός άτόμου μετρά λιγότερο μπρο
στά στήν έπιβίωση ένός χωριοΰ.  ̂ Ο 
θάνατος τοΰ παιδιοΰ πείθει, γιατί έχει 
ένα άπόλυτα λογικό νόημα. Άντίθετα, 
δταν πρόκειται γιά μιάν άποστολή πού 
έχει σκοπό της άπλώς τήν προώθηση 
τής μάθησης, κανένα έθιμο δέν μπορεί 
νά έπιβάλει μιά παρόμοια τραγική λύση, 
δίχως νά ξεσκεπαστεί τό ϊδιο σάν άνόη- 
το, ξεπερασμένο, άχρηστο.

Σάν κείμενα γιά άνάγνωση οί δυό 
όπερες άπαιτοϋν μιά πολυ ένεργητική 
συμμετοχή τοΰ άναγνώστη, πού θά πρέ
πει νά κινητοποιήσει τή φαντασία του 
περισσότερο άπ’ δ,τι άν διάβαζε δύο 
κοινωνικά θεατρικά έργα, γιατί στήν 
ούσία διαβάζει δύο λιμπρέτα.
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Ό  μεγάλος Χορός

Τό βασικό είναι νά μάθει κανείς πότε νά 
συμφωνεί.

Γιατί συχνά λέει κάποιος ναί, χωρίς 
στ’ άλήθεια νά συμφωνεί.
Πολλοί οϋτε κάν ρωτιούνται. Καί 

πολλοί
ΣυμφωνοΟν μέ τό λαθεμένο. Τό λοιπόν, 
Τό βασικό είναι νά μάθει κανείς πότε νά 

συμφωνεί.

(Ό  δάσκαλος βρίσκεται στό χώρο Α, 
ή μητέρα καί τό άγόρι στό χώρο Β).

Ό  Δάσκαλος: Είμαι ό δάσκαλος καί 
διευθύνω ένα σχολείο σ’ αύτή τήν πόλη. 
Ένας άπ’ τούς μαθητές μου είναι ορφα
νός άπό πατέρα, κι έτσι έχει μόνο τή 
μητέρα του νά τόν φροντίζει. Πάω νά 
τούς άποχαιρετήσω γιατί σέ λίγο θά 
ξεκινήσω γιά ένα ταξίδι στά βουνά. 
(Χρυπα τήν πόρτα). Μπορώ νά περάσω;

Τό Άγόρι (μπαίνει άπό τό χώρο Β στό 
χώρο Α): Ποιός είναι; Ώ , ό δάσκαλος, 
έχει έρθει νά μάς έπισκεφτεΐ.

Ό  Δάσκαλος·. Γιατί δέν έρχεσαι τόσο 
καιρό στό σχολείο;

Τό Άγόρι·. Δέν μπορούσα γιατί ή μητέρα 
μου ήταν άρρωστη.

Ό  Δάσκαλος: Ά , αύτό δέν τό ’ξερα. Σέ 
παρακαλώ, πές της δτι έχω έρθει.

Τό Άγόρι (φωνάζει πρός τό χώρο Β): 
Μητέρα, έχει έρθει ό κύριος δάσκαλος.

Ή  Μητέρα (καθισμένη σέ μιά ξύλινη 
καρέκλα στό χώρο Β): Πές τοΰ κυρίου 
δάσκαλου νά περάσει.

Τό Άγόρι: Παρακαλώ περάστε. 
(Μπαίνουν καί οί δυό στό χώρο Β).

Ό  Δάσκαλος: Έχω καιρό νά ’ρθω άπό 
δώ. Μόλις άκουσα άπό τό γιό σας πώς 
ήσασταν άρρωστη. Είστε τώρα καλύτε
ρα;

Ή  Μητέρα: Μήν άνησυχείτε διόλου γιά 
τήν άρρώστια μου — έχει κιόλας σχεδόν 
περάσει.

Ό  Δάσκαλος: Χαίρομαι πού τ' άκούω. 
Ήρθα νά σάς άποχαιρετήσω μιά καί σέ 
μερικές μέρες θά φύγω γιά μιά μορφωτι
κή άποστολή. Γιατί πέρα άπ’ τά ψηλά 
βουνά βρίσκονται οί μεγάλοι δάσκαλοι.

Ή  Μητέρα: Ώ , ένα ταξίδι έρευνας στά 
βουνά! Ναί, άλήθεια, άκουσα κι έγώ πώς 
οί μεγάλοι γιατροί κατοικούν έκεϊ πέρα. 
Άλλά άκουσα καί πώς τό ταξίδι είναι 
έπικίνδυνο. Σκοπεύετε μήπως νά πάρετε 
μαζί σας τό παιδί μου;

Ό  Δάσκαλος: Σέ τέτοια ταξίδια δέν 
παίρνει κανείς παιδιά μαζί του.

Ή  Μητέρα: Ναί, σωστά. Εύχομαι νά 
γυρίσετε πίσω σώος καί άβλαβής.

Ό  Δάσκαλος: Τώρα πρέπει νά πηγαίνω. 
(Φεύγει στό χώρο Α).

Τό Άγόρι (άκολουθεΐ τό δάσκαλο στό 
χώρο Α): Πρέπει νά σάς πώ κάτι.
(Ή  μητέρα στήνει αύτί).

Ό  Δάσκαλος: Τί θέλεις νά μοΰ πεΐς;

Τό Άγόρι: Θέλω νά ’ρθω κι έγώ μαζί σας 
στά βουνά.

Ό  Δάσκαλος: Όπως είπα καί στή μητέ
ρα σου
Τό ταξίδι μας θά ’ναι δύσκολο 
Κι έπικίνδυνο. Νά ’ρθεις δέ γίνεται 
Σκέψου, πώς θ’ άφήσεις τή μάνα 

σου
Πού κοίτεται άρρωστη; Ό χ ι, είναι 

άδύνατο.

Τό Άγόρι: ’Ακριβώς έπειδή είναι άρρω
στη
Θέλω νά ’ρθω κι έγώ, γιά νά φέρου

με

Φάρμακα καί καθοδήγηση 
Άπό τούς μεγάλους γιατρούς πού 

βρίσκονται 
Στήν πόλη πέρα άπ’ τά βουνά.

Ό  Δάσκαλος: Θά μποροΰσες δμως νά 
δεχτείς δ,τι μπορεί νά σοΰ συμβεϊ στό 
ταξίδι αύτό;

Τό Άγόρι: Ναί.

Ό  Δάσκαλος: Πρέπει νά τό ξανασυζητή- 
σω μέ τή μητέρα σου.
(Πηγαίνει πίσω στό χώρο Β. Τό άγόρι 
κρυφακούει άπ’ τήν πόρτα).

Ό  Δάσκαλος: Είμαι άκόμα έδώ. Ό  γιός 
σας λέει πώς θέλει νά ’ρθει μαζί μας. 
Τοΰ είπα δτι δέν πρέπει νά σάς άφήσει 
μόνη τώρα πού είστε άρρωστη καί πώς 
τό ταξίδι είναι δύσκολο καί έπικίνδυνο. 
Τοΰ έξήγησα πώς είναι άδύνατο νά ’ρθει 
μαζί μας. Αύτός όμως έπιμένει πώς πρέ
πει νά ’ρθει καί κείνος γιά νά σάς φέρει 
φάρμακα καί ιατρική καθοδήγηση άπό 
τήν πόλη πέρα άπό τά βουνά.

Ή Μητέρα: Ναί, τόν άκουσα πού τά ’λε- 
γε αύτά. Τό πιστεύω τ’ άγόρι μου δταν 
λέει πώς θέλει νά πάρει μέρος σ ’ αύτή 
τήν έπικίνδυνη άποστολή. Παιδί μου,

έλα μέσα!
(Τό άγόρι μπαίνει στό χώρο Β).

Άπό τή μέρα 
Πού ό πατέρας σου 
Μάς έγκατέλειψε 
Ά λλος δέ μοΰ ’μείνε 
Άπό σέ δίπλα μου.
Ποτέ δέν έφυγες 
Άπό τή σκέψη μου 
Κι άπό τά μάτια μου 
Παρά μόνο δταν τό 
Φαγητό σου έτοίμαζα 
Τά ροΰχα σου έπλενα 
Καί τό ψωμί μας έβγαζα.

Τό Άγόρι: Ό λα  είναι δπως τά λές. Κι 
δμως τίποτα δέν μπορεί νά μέ κάνει 
ν’ άλλάξω γνώμη.

Τό Άγόρι Ή  Μητέρα Ό  Δάσκαλος:
Θά κάνω (θά κάνει) τό δύσκολο 

ταξίδι
Καί γιά τήν άρρώστια σου (μου, 

της) θά φέρω (θά φέρει) 
Φάρμακα καί καθοδήγηση 
Ά πό τήν πόλη πέρα άπ’ τά βουνά.

Ό  μεγάλος Χορός: Σάν είδαν πώς τίποτα 
δέν μποροΰσε
Νά τόν μεταπείσει, ό δάσκαλος κι ή 

μάνα
Είπαν μέ μιά φωνή:

Ό  Δάσκαλος, Ή  Μητέρα: Πολλοί συμ- 
φωνοΰν μέ τό λαθεμένο 
Μά αύτός δέ συμφωνεί μέ τήν άρρώ- 

στια
Άλλά μέ τ’ ότι πρέπει νά θεραπευ

τεί.

Ό  μεγάλος Χορός Άλλά ή μητέρα είπε:

Ή  Μητέρα: Δύναμη πιά δέ μοΰ 'μείνε. 
Άλλά άν άλλιώς δέ γίνεται 
Πήγαινε μέ τό δάσκαλο 
Μά πίσω γρήγορα νά 'ρθείς.

II

Ό  μεγάλος Χορός:
Ξεκίνησαν γιά τά βουνά 
Μαζί τους ό δάσκαλος καί τ ’ άγόρι. 
Όμως τ’ άγόρι ήταν άσυνήθιστο 
Στίς κακουχίες κι έτσι παρακούρα

σε
Τήν καρδιά του, πού έπιθύμησε 
Γρήγορα πίσω νά βρισκόταν.
Καί τά χαράματα στά πόδια τοΰ 

βουνοΰ
Τά πόδια του έσερνε μέ δυσκολία. 

(Μπαίνουν στό χώρο Α: ό δάσκαλος, οί 
τρεις φοιτητές καί τελευταίο τό άγόρι 
μ’ ένα καλάθι).

Ό  Δάσκαλος: ’Ανεβήκαμε γρήγορα, νά 
κι ή πρώτη καλύβα. Ά ς  ξεκουραστοΰμε 
γιά λίγο έδώ.

Οί τρεις Φοιτητές: Μάλιστα. 
( ’Ανεβαίνουν στήν έξέδρα στό χώρο Β. 
Τό άγόρι κρατά τό δάσκαλο πίσω).

Τό Άγόρι: Πρέπει νά σάς πώ κάτι.

Ό  Δάσκαλος: Τί θέλεις νά μοΰς πεις;

Τό Άγόρι: Δέν αισθάνομαι καλά.

Ό  Δάσκαλος: Σταμάτα! Ό σοι παίρνουν 
μέρος σ ’ ένα τέτοιο ταξίδι δέν πρέπει νά 
λένε τέτοια πράγματα. Ίσως νά κουρά
στηκες γιατί δέν είσαι συνηθισμένος νά 
σκαρφαλώνεις στά βουνά. Κάνε ένα μι
κρό διάλειμμα καί ξεκουράσου λίγο. 
(Ανεβαίνει στήν έξέδρα).

Οί τρεϊς Φοιτητές: Φαίνεται πώς τό άγόρι 
κουράστηκε μέ τό σκαρφάλωμα. Ά ς 
ρωτήσουμε τό δάσκαλο τί συμβαίνει.

Ό  μεγάλος Χορός: Ναί, καλή ίδέα.

Οί τρεϊς Φοιτητές (στό δάσκαλο): ’Ακού
σαμε πώς τό άνέβασμα έχει κουράσει τό 
άγόρι αύτό. Τί συμβαίνει; ‘Υπάρχει λό
γος γιά άνησυχία;

Ό  Δάσκαλος: Δέν αισθάνεται πολύ καλά 
— τόν κούρασε μάλλον ή όρειβασία. 
Δέν είναι δμως τίποτε τό σοβαρό.

’Αριστοτέλης Νικολαίδης

Π ερ ίπ α το ς  οέ μ ιά  πόλη

ι

Σ ’ αύτή τήν πόλη εύδοκιμοϋν πολυώνυμες
οί κεφαλές

καί σπάζουν κάθε τόσο στούς μακάριους τοίχους 
Ιδέες έκτοξεύονται πού λιώνουν στίς μασχάλες 
ή στά χαλυβουργεία μυστικών ίεροδούλων 
Ιδέες πού ζητούν συρματοπλέγματα- 
κοιτάξτε γύρω πώς πολυβολοϋν οί γελωτοποιοί 
κοιτάξτε τίς λεσβιάζουσες δεντροστοιχίες 
προσέξτε κάπως τούς διαμελιζόμενους 
εν αυτοκίνητο σφαδάζει μόνο του σέ μιά πλατεία

πλάστιγγες
τά πλήθη, ποιός νά ξεμυτίσει
σημαίες, κλειτορίδες, τό λυρί τοϋ κόκκορα
συνθήματα τών Συστημάτων
καρφί γιά τόν καθένα στό κρυφό βυζί
κοιτάξτε τίς εξιλαστήριες πυρκαγιές
κοιτάξτε τίς άλάλητες κιονοστοιχίες
προσέξτε κάπως τούς δαιμονιζόμενους
κατά τετράδες οί βιαστές όλοϋθε παρελαύνουν
οί κήρυκες τοϋ μέλλοντος, οί λόξυγγες
όρθιες οί φεμινίστριες κατουράνε στίς επάλξεις

πλάστιγγες
εξαγγελίες, εγγαστρίμυθοι καί οί ερπητες

ερμηνευτές
διαφωτιστές

εκτελεστές
ενα σκεπάρνι στό γυμνό κρανίο.

2

Τό βήμα μου σφραγίζεται στίς πέτρες
θύρες πού ανοίγονται σέ ξένα δώματα
σέ σώματα καί πτώματα, μεταμορφώσεις άλλες
στήν πόλη αύτή πού χάνεται κάτω ά π ’ τά βλέφαρά μας
μέσα στά τόσα ερείπια τοϋ παρόντος.
Μ ιλώ γιά ιστορίες πρόσφατες, υπόνοιες

κι άλλα χρώματα
λέξεις πού δέν έπρόλαβα νά γράψω  
μιλώ  γιά χάσματα καί στοχασμούς 
πειράματα τής μνήνης ή μαρμαρυγές 
υποχθονίων ρημάτων, σταγόνες μαρτυρίου 
καί πλάνες αραχνοειδείς άγχόνες.
Οί αισθήσεις μου λησμόνησαν γιά πάντα

τήν καταγωγή τους 
τά όνειρά μου ανάγονται σ ’αύτές τίς τεθλασμένες 
δπου φεγγάρια υπνοβατούν κα ί κλεπτοφάναρα 
μέ δολοφονικά πατήματα καί κραδασμούς.
Σπείρα ερπετών μ ’ακολουθεί μέχρι τοϋ άλφάβητου

τήν άφασία
μιά σκιά ολισθαίνει πίσω μου -  ποιός είναι;
Σέ τούτη έδώ τήν άβυσσο πού ή άπουσία σκάφτει 
παγίδα μυστική τής γλώσσας: 'Έρως καί θάνατος!
Δέν είναι αύτά συνθήματα μεταμφιεσμένων 
μήτε προφάσεις γιά νεκροφίλα συνέδρια 
μέσα στίς αίθουσες Ξενοτομείου.

[···]
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Οί τρεις Φοιτητές: Ώ στε δέν ανησυχείς; 
(Μεγάλη παύση).

Οί τρεις Φοιτητές (μεταξύ τους): 
’Ακούσατε; Ό  δάσκαλος είπε 
Πώς τό παιδί είναι μόνο κουρασμέ

νο
’Από τ’ άνέβασμα. Όμως ή όψη 

του
Είναι περίεργη.
’Αμέσως έπειτα άπό τήν καλύβα 
Είναι τό στενό πέρασμα 
Στό χείλος τοΰ γκρεμοΰ.
Μόνο γαντζωμένος άπ’ τά βράχια 
Μπορεί κανείς νά περάσει άπέναντι. 
Έτσι δέν μποροΰμε νά κουβαλή

σουμε κανέναν.
Μήπως πρέπει λοιπόν νά τηρήσου

με
Τό παλιό μας έθιμο 
Καί νά τόν ρίξουμε στόν γκρεμό; 

(Κάνουν μέ τά χέρια τους χωνί στό 
στόμα, καί φωνάζουν πρός τήν κατεύ
θυνση τοΰ χώρου Α):

Σ’ έχει άρρωστήσει ή ορειβασία;

Τό Άγόρι: Ό χι. Άλλωστε, βλέπετε 
Πώς μπορώ καί στέκομαι όρθιος. 
Ά ν  ήμουν πράγματι άρρωστος 
Δέ θά είχα καθίσει;

(Παύση).
(Τό άγόρι κάθεται).

Οί τρεις Φοιτητές: Θά ρωτήσουμε τό 
δάσκαλο. Κύριε, δταν ρωτήσαμε πρίν 
γιά τό παιδί, μάς είπες πώς έχει μόνο 
κουραστεί άπ’ τό σκαρφάλωμα. Άλλά 
φαίνεται νά ’χει τά χάλια του, μάλιστα 
τόσο πού άναγκάστηκε νά καθίσει. Τό 
λέμε μέ φρίκη, δμως άπό παλιά ύπάρχει 
έδώ ένα σεβαστό έθιμο: όποιος δέν μπο
ρεί νά συνεχίσει,, πρέπει νά γκρεμίζεται 
στή χαράδρα.

Ό  Δάσκαλος: Τί, θέλετε νά ρίξετε τό 
παιδί στόν γκρεμό;

Οί τρεις Φοιτητές: Ναί, πρέπει νά τό 
κάνουμε.

Ό  Δάσκαλος: Τό ξέρω αύτό τό παμπά
λαιο έθιμο καί δέν μπορώ νά τοΰ άντιτα- 
χθώ. Σύμφωνα μέ τό έθιμο δμως, πρέπει 
νά ρωτήσουμε αύτόν πού έχει άρρωστή- 
σει άν θέλει νά γυρίσουμε πίσω έξαιτίας 
του. Πολλή θλίψη μέ γεμίζει ή σκέψη 
του. Θά πάω κοντά του νά τόν πληροφο
ρήσω μέ τρόπο γιά τό παλιό αύτό έθιμο.

Οί τρεις Φοιτητές: Ναί, σέ παρακαλοΰμε 
κάν’ το.
(Στέκονται ό ένας άπέναντι άπ’ τόν άλ
λο).

Οί τρεις Φοιτητές: Θά τόν ρωτήσουμε

Ό  μεγάλος Χορός: Τόν ρωτήσανε.

Οί τρεις Φοιτητές: Ά ν  θέλει.

Ό  μεγάλος Χορός: Ά ν  θά ήθελε.

Οί τρεις Φοιτητές: Νά γυρίσουμε.

Ό  μεγάλος Χορός: Νά γυρίζανε.

Οί τρεις Φοιτητές: Έξαιτίας του πίσω.

Ό  μεγάλος Χορός: Έξαιτίας του πίσω.

Οί τρεις Φοιτητές: Όμως καί νά τό ’θελε.

Ό  μεγάλος Χορός: Όμως καί νά τό ’θε
λε.

Οί τρεις Φοιτητές: Σκοπό δέν έχουμε.

Ό  μεγάλος Χορός: Σκοπό δέν είχανε.

Οί τρεις Φοιτητές: Νά γυρίσουμε.

Ό  μεγάλος Χορός: Νά γυρίσουνε.

Οί τρεις Φοιτητές: Άλλά νά τόν ρίξουμε 
στή χαράδρα.

Ό  μεγάλος Χορός: Άλλά νά τόν ρίξουνε 
στή χαράδρα.

Ό  Δάσκαλος (κατέβηκε στό χώρο Α πού 
βρίσκεται τό άγόρι): Πρόσεξέ με καλά! 
Άπό τά χρόνια τά παλιά ύπάρχει τό

έθιμο, οποίος άρρωστήσει σ’ ένα τέτοιο 
ταξίδι πρέπει νά ρίχνεται στή χαράδρα. 
Πεθαίνει άμέσως. Πρίν δμως γίνει αύτό, 
πρέπει σύμφωνα μέ τό έθιμο νά έρωτηθεϊ 
ό άρρωστος άν θέλει νά γυρίσει ή όμάδα 
γ ι’ αύτόν πίσω —άν καί τό ίδιο έθιμο 
λέει πώς ό άρρωστος πρέπει νά άπαντή- 
σει «δχι, μήν επιστρέφετε». Ά ν  μποροΰ
σα νά πάρω τή θέση σου, μέ τί εύχαρί- 
στηση θά πέθαινα!

Τό Άγόρι: Ναί, καταλαβαίνω.

Ό Δάσκαλος: Θέλεις λοιπόν νά έπιστρέ- 
ψουμε έξαιτίας σου; Ή  συμφωνείς μέ τό 
παλιό μας έθιμο καί δέχεσαι νά σέ 
ρίξουμε στόν γκρεμό;

Τό Άγόρι (μετά άπό σκέψη): Ό χι. Δέν 
είμαι σύμφωνος.

Ό  Δάσκαλος (φωνάζει άπ’ τό χώρο Α 
στό χώρο Β): Ελάτε έδώ κάτω. Δέν 
άπάντησε σύμφωνα μέ τό έθιμο!

Οί τρεις Φοιτητές (κατεβαίνοντας στό 
χώρο Α): Έ χει πει όχι. (Στό Άγόρι): 
Γιατί δέν άπαντας σύμφωνα μέ τό έθιμο; 
Όποιος έχει πει Α πρέπει νά πει καί Β. 
Πρίν ξεκινήσουμε, σέ ρωτήσαμε άν θά 
μπορούσες νά δεχτείς δ,τι παρουσιαζό
ταν στό ταξίδι, κι έσύ είχες άπαντήσει 
ναί.

Τό Άγόρι: Ή  άπάντηση πού έδωσα τότε 
ήταν λαθεμένη, άλλά άκόμα πιό λαθεμέ
νη ήταν ή έρώτησή σας. Ό ποιος έχει 
πει Α δέν είναι υποχρεωμένος νά πει καί 
Β. Γιατί στό μεταξύ μπορεί ν ’ άναγνωρί- 
σει δτι τό Α ήταν λάθος. Ήθελα νά 
φέρω στή μητέρα μου φάρμακα, άλλά 
τώρα άρρώστησα ό ίδιος, κι έτσι αύτό δέν 
είναι πιά δυνατό. Σύμφωνα λοιπόν μέ τήν 
καινούρια κατάσταση, θέλω νά έπιστρέ- 
ψω άμέσως πίσω. Καί σάς παρακαλώ κι 
έσας νά έπιστρέψετε μαζί μου γιά συνο
δεία. 'Η  έρευνά σας πέρα άπ’ τά βουνά 
μπορεί κάλλιστα νά περιμένει λίγο. Ά ν  
έκεί πέρα μπορεί νά μάθει κανείς κάτι, 
τότε σίγουρα αύτό θά ’ναι δτι σέ μιά 
τέτοια περίπτωση πρέπει κανείς νά γυρί
ζει πίσω. Καί δσο γιά τό παλιό, μεγάλο 
έθιμο, δέν μπορώ νά δώ καμιά λογική 
σ ’ αύτό. Μεγαλύτερη άνάγκη έχουμε 
άπό ένα καινούριο, μεγάλο έθιμο, πού θά 
υιοθετήσουμε άμέσως, δηλαδή τό έθιμο 
σέ κάθε καινούρια περίπτωση νά σκε
φτόμαστε κι άπό τήν άρχή.

Οί τρεις Φοιτητές (στό δάσκαλο): Τί 
πρέπει νά κάνουμε; Αύτό πού λέει τό 
άγόρι είναι σωστό, έστω κι άν δέν είναι 
ήρωικό.

Ό  Δάσκαλος: Αφήνω σέ σάς τό τί 
πρέπει νά κάνετε. Πρέπει δμως νά σάς 
προειδοποιήσω πώς άν γυρίσετε πίσω 
σάς περιμένουν ντροπή καί έξευτελι- 
σμοί.

Οί τρεις Φοιτητές: Μά είναι ντροπή πού 
είπε τί θέλει;

Ό  Δάσκαλος: Ό χ ι. Δέ βλέπω καμιά 
ντροπή σ ’ αύτό.

Οί τρεις Φοιτητές: Τότε πρέπει νά έπι- 
στρέψουμε καί κανένας χλευασμός, κα
μιά βρισιά δέν πρέπει νά μάς σταματή
σουν άπ’ τό νά κάνουμε αύτό πού είναι 
λογικό, καί κανένα παλιό έθιμο δέν 
πρέπει νά μάς έμποδίσει νά δεχτούμε μιά 
σωστή σκέψη.

Γύρε τό κεφάλι σου στό μπράτσο 
μας.

Μή κουράζεσαι.
Θά σέ κουβαλήσουμε άπαλά.

Ό  μεγάλος Χορός:
Καί τότε πήραν οί φίλοι τό φίλο 

τους
Θεμελιώνοντας ένα έθιμο καινούριο 
Καί ένα νόμο καινούριο 
Καί φέραν πίσω τό άγόρι.
Ό  ένας πλάι κοντά στόν άλλο προ

χωρούσαν 
Κόντρα στούς χλευασμούς 
Κόντρα στίς βλαστήμιες 
Μέ τά μάτια άνοιχτά 
Καί κανένας δέν ήταν 
Περισσότερο δειλός 
Ά π ’ τόν άλλο.

ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

01 ΑΡΜΕΝΗΔΕΣ
ταξίδι στη χιίφα-τους 
και στην ιστορία-τους

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ 
ΜΗΤΣΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΑΟΥ] 
ΣΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΚΕΔΡΟΣ

Ν Υ Χ Τ Ε Σ
(Α Ι

Α Υ Γ Ε Σ

01 ΑΡΜΕΝΗΔΕΣ
(ταξίδι οτη χώρα τους 
και στην ιστορία τους)

ΝΥΧΤΕΣ ΚΑΙ ΑΥΓΕΣ
Μ υθιστόρημα (τρ ίτη  έκδοση) 

Τόμος Α ’ Η πολιτεία 
Τόμος Β ’ Τα βουνά
MHTCOC AAelXMAJ*OllOY*OC

μιχρό όργανο 
γιά  τόν επαναπατρισμό

Η pCJDCIKH
\o r o r e x N ix

ΜΙΚΡΟ ΟΡΓΑΝΟ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟ

Μ υθιστόρημα

Η ΡΩΣΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Ιστορία σε τρ ε ις  τόμους 

(από τον 11 ον αιώνα μέχρι 
την επανάσταση του 1917)

\ΝΊΊΓΓΛ»Ι - ΛΗΜΟΚΙ'Λ Π Α
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τ ο ν  ΙΓ Κ Ο Ρ
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κ β χ ρ ο ο

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ -  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Μ ε λ έ τ ε ς  - άρθρα

Η ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΓΚΟΡ
απόδοση ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο  « I O C
t o y  n p c D T O n x r u . t h c  n O X H C

X R R X K O Y M

Μ k**l*nxroncjYxoc — ~

ΚβΑίΟΟ — ~

0 ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ 
ΑΒΒΑΚΟΥΜ

απόδοση: ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΠΟΛΙΟΡΚΙΑ ΚΑΙ Η 
ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
(Το ρωσικό χρονικό του  

Ν έατορα Ισ κεπ έρ η ) 
απόδοση: ΜΗΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Γεωργίου Γενναδίου 6 (πάροδος ’Ακαδημίας) 

Τηλ.: 36.15.783
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Γιά τά
Σκόρπια  φύλλα τής ζωής μου

τοΰ
Γεωργίου Δροσίνη

[...] Στό σημείωμά του πού ό Κ. Καιρο- 
φύλας δημοσίευσε στό «’Ελεύθερον Βή
μα» καί γιά τό όποίο έγινε λόγος πιό 
πάνω, ό Γ. Δροσίνης έγραφε καί τά 
άκόλουθα: «Σταμάτησα στά χρόνια πού 
μ’ έφεραν κοντά στό δημόσιο βίο, μέ τά 
είκοσι χρόνια ύπηρεσίας στό 'Υπουρ
γείο Παιδείας. Αύτά μπορεί μιά μέρα 
ν ’ άποτελέσουν ενα άλλο βιβλίο». Κεφά
λαιο μέ τόν τίτλο «Τό πέρασμά μου άπό 
τό Ύπουργεΐον» πράγματι ύπάρχει στόν 
τόμο· τό μεγαλύτερο δμως μέρος του 
καλύπτεται άπό κείμενα πού άναφέρο- 
νται σέ παλιότερες έποχές κι δχι στόν 
εικοστό αίώνα, δπου άρχικά λογάριαζε 
νά περιοριστεί. (Σημειώνουμε πώς τά 
όχτώ άπό τά έντεκα κεφάλαια άναφέρο- 
νται στήν εικοσαετία τοΰ 1880-1900, καί 
μόνο τρία: « Ή  γέννησις ένός Σχο
λείου», «Τό σπιτάκι» καί «Τό πέρασμά 
μου άπό τό Ύπουργεΐον» έντάσσονται 
στόν αίώνα μας). Ή  αιτία τών προτιμή
σεων τοΰ Δροσίνη δέν θά πρέπει νά 
άποδοθεΐ μόνο στήν εύκολία μέ τήν 
όποία μιλάει κανείς γιά παλιότερα πράγ
ματα, άλλά θά πρέπει νά συσχετιστεί καί 
μέ τίς έντονες έμπειρίες πού είχε άπο- 
κτήσει κατά τήν κρίσιμη έκείνη καμπή 
τής πνευματικής του ζωής· έμπειρίες πού 
συνδέονται μέ τούς άναγεννητικούς προ
σανατολισμούς καί μέ τήν έξόρμηση 
τής λεγάμενης «γενιάς τοΰ ’80», τής 
γενιάς του, στήν καταξίωση τής όποιας 
συνέβαλε μέ τόν τρόπο του κι έκείνος. 
Ό  ίδιος έξάλλου ομολογεί πώς «θά ήταν 
κρίμα νά χαθοΰν δσα άναφέρονται σέ 
πρόσωπα καί πράγματα τών είκοσι έτών 
μεταξύ 1880 καί 1900, τής τόσο σημαντι
κής αύτής περιόδου γιά τή Λογοτεχνία 
μας» καί νά μήν τά έκθέσει. ’Ανάλογη 
συναίσθηση εύθύνης άλλωστε τόν όδή- 
γησε στή συγγραφή καί τρίτου, δπως 
είπαμε, τόμου, πού άποτελεΐται άπό 520 
χειρόγραφα φύλλα. Στόν τρίτο αύτό τό
μο, ό όποιος έλπίζω πώς σύντομα θά 
δημοσιευθεΐ, περιέχονται άξιόλογες 
μαρτυρίες γιά πρόσωπα καί γεγονότα 
τής έποχής του, γιά τή λογοτεχνική 
κίνηση, γιά τούς κύκλους τών πρωτοπο
ριακών έντύπων «Ραμπαγάς» καί «Μή 
Χάνεσαι», γιά τόν Παλαμά καί γιά 
ποιούς λόγους δέν τοΰ άπονεμήθηκε τό 
βραβείο Νόμπελ, γιά τή θεατρική δρα
στηριότητα τής έποχής, γιά τούς δύο 
Άλέξανδρους, γιά τό ζωγράφο Μπισκί- 
νη, τό μουσικό Νάζο κ.ά.

Στήν καταγραφή τών (φιλολογικών) 
άναμνήσεων ή άπομνημονευμάτων τους 
έπιδόθηκαν κατά καιρούς κι άλλοι συγ
γραφείς, δπως ό Α.Ρ. Ραγκαβής, ό Δ. Γρ. 
Καμπούρογλου, ό Χαρ. Ά ννινος, ό 
Παΰλος Νιρβάνας, ό Κωστής Παλαμάς, 
ό Γρ. Ξενόπουλος, ό Κώστας Βάρναλης, 
ό Γιώργος Σεφέρης. Έ χει άποδειχθεΐ 
πώς ή σπουδαιότητα τών έργασιών αύ
τών δσο κι άν έχουν προσωπικό χαρα
κτήρα καί δέν καταφεύγουν στήν έπι
στημονική διαπραγμάτευση (γνώρισμα 
τοΰ είδους άλλωστε κι αύτό), είναι ό
πωσδήποτε άξιόλογη· μέ τρόπο άμεσο 
όδηγοΰν στήν καλύτερη κατανόηση τοΰ 
πνευματικοΰ κλίματος τής έποχής, δπου 
άναφέρονται, καί «συμπληρώνουν, καί 
ιδίως πλουτίζουν, τά δσα γνωρίζουμε 
άπό τά συνηθισμένα κανάλια τών πλη
ροφορήσεων: συμπλήρωση άπό τήν ά
ποψη τής ποσότητας, τά πιό ύπεύθυνα, 
τά πιό άτομικά, τά συνήθως παραλειπό
μενα». Έξάλλου ή λεπτομερειακή έκθε
ση τών μικροπεριστατικών καί μικροα- 
νέκδοτων παρόλο πού κάποτε καταντά

ύπόθεση κουραστική — δπως στά κείμε
να πού άκολουθοΰν— στό τέλος συχνά 
άποδεικνύεται πολύ χρήσιμη, γιατί φω
τίζει πτυχές έκεί, δπου καμιά έπιστημο
νική μελέτη δέ θά μποροΰσε νά εισχω
ρήσει.

Κάτω άπ’ ένα τέτοιο πρίσμα θά πρέπει 
νά άντιμετωπιστεί καί ή Νέα αύτή Σειρά 
τών «Σκόρπιων Φύλλων» τοΰ Δροσίνη 
παρ’ δλο τόν άργό της ρυθμό καί τήν 
έπιμονή στή λεπτομέρεια, πού άποτε- 
λοΰν καί τά μειονεκτήματά της. Όμως 
τά χαρακτηριστικά αύτά γνωρίσματα δέ 
θά πρέπει νά θεωρηθοΰν τυχαία· άπη- 
χοΰν τίς άπόψεις του γιά τό συγκεκριμέ
νο είδος, άφοΰ κατά τρόπο άμεσο διατυ-

Γ ιάννης Π α π α κώ σ τα ς

πώνονται κι άπό τόν ’ίδιο. Μιλώντας 
δηλαδή ό Δροσίνης γιά τό Δ. Καμπού
ρογλου κάνει λόγο καί γιά τά « ’Απομνη
μονεύματά» του, τά όποια κατά τή γνώ
μη του έπρεπε νά διανθισθοΰν μέ περισ
σότερες λεπτομέρειες, γιατί έτσι θά ζω
ντάνευε περισσότερο ή έποχή. «Τί 
κρίμα», γράφει, «πού ό Καμπούρογλους

προτίμησε ν’ άρχίσει σέ πολύ σοβαρό κι 
έπίσημο τόνο τά "  ’Απομνημονεύματα” 
του, δπως τό παθαίνουν οί περισσότε
ροι, μή λογαριάζοντας τά στενά δρια 
τής άνθρώπινης ζωής. Ά ν  περιορίζου- 
νταν στίς προσωπικές του έντυπώσεις 
καί άναμνήσεις, γραμμένες μέ τή χάρη 
καί τήν άφέλεια τοΰ ζωντανοΰ του λό
γου, θά σώζουνταν πολλά κομμάτια άπό 
τή ζωή τής Παλιάς ’Αθήνας».

Οί άναμνήσεις τοΰ Δροσίνη στρέφο
νται κυρίως γύρω άπό τούς άκόλουθους 
τομείς: α) άπό τήν πολιτική ζωή, β) άπό 
τήν πολιτιστική ζωή καί έκπαίδευση καί 
γ) άπό τή Νεοελληνική λογοτεχνία. 
Άλλωστε τά πρόσωπα στά όποία άναφέ- 
ρεται δλο καί πιό συχνά διαδραμάτισαν 
κάποιο σημαντικό ρόλο στή δημόσια 
ζωή. ’Αναλυτικότερα:

α) Τήν πολιτική κατάσταση τής έπο
χής του ό Δροσίνης είχε τή δυνατότητα 
νά τήν παρακολουθεί άπό πολύ κοντά, 
άφοΰ γιά καιρό, άπό τό 1889 κι ΰστερα, 
ύπήρξε καί έκδοτης βασικών έντύπων, 
πού δέ στάθηκαν μόνο φορείς πνευματι
κών ρευμάτων, άλλά καί έκφραστές συ
γκεκριμένων πολιτικών τάσεων. Μέ τήν 
έκδοση μάλιστα τής καθημερινής έφη
μερίδας « Εστία», πού κατά κάποιο τρό
πο άντιπροσώπευε τήν τρικουπική μερί
δα, βρέθηκε στό κέντρο τής δημόσιας 
ζωής καί είχε άμεση άντίληψη, γιά πρό
σωπα καί καταστάσεις.

Ξεχωριστός λόγος γιά τό θέμα αύτό 
γίνεται κυρίως στά κεφάλαια: «Τά στε
φάνια μου», «Ένας παράσιτος», «Πρόω
ρος γυρισμός» καί «Ή  καθημερινή " Ε 
στία” ». Στό πρώτο κεφάλαιο ό Δροσίνης 
άναφέρεται στό Μεσολόγγι καί δίνει μιά 
παραστατική είκόνα τοΰ κλίματος, πού 
έπικρατοΰσε στήν έπαρχιακή έκείνη πό
λη, μέ τά πάθη καί τούς άνταγωνισμούς 
κατά τήν περίοδο τής διεξαγωγής κά
ποιων δημοτικών έκλογών στή δεκαετία 
τοΰ ’80.

Άπό τά πολιτικά πρόσωπα τοΰ περα
σμένου αίώνα μέ ιδιαίτερη όξύτητα ό 
Δροσίνης καταφέρεται έναντίον τοΰ τό
τε πρωθυπουργοΰ Θεόδωρου Δηλιγιάν- 
νη. Τόν κατηγορεί, γιατί μέ τήν «άδέξια

καί δημαγωγική πολιτική» του έριξε τή 
χώρα «σέ μιά άπονενοημένη πολεμική 
περιπέτεια», χωρίς προηγουμένως νά ά- 
ναμετρήσει τίς δυνάμεις του καί νά ύπο- 
λογίσει τίς συνέπειες ένός τέτοιου έγχει- 
ρήματος, παρά άρκοΰνταν σέ φαιδρά 
έθνικά κηρύγματα καί συνθηματολογίες 
τοΰ τύπου: «Θά φάγωμεν λάχανα» ή «θά 
πολεμήσωμεν μέ δ,τι έχωμεν καί δ,τι δέν 
έχομεν!...», κι άς μή διέθετε «οΰτε δπλα, 
οΰτε πυρομαχικά, οΰτε στολές καί άρβύ- 
λες» γιά τούς στρατευμένους («Πρόωρος 
γυρισμός»).

Μιάν άνάλογη όψη τής νοοτροπίας 
τής ’ίδιας περιόδου έπιχειρεί νά δώσει 
καί στό κεφάλαιο «Ένας παράσιτος». 
Ή  περίπτωση τοΰ γραφικοΰ έκείνου 
ταμειακού ύπαλλήλου άπό τήν 'Ύδρα 
είναι άρκετά χαρακτηριστική, γιατί ά-

ντικατοπτρίζει τήν κατάσταση όλόκλη- 
ρου τοΰ δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου, 
πού ή άνασφάλεια καί ή άβεβαιότητα 
λόγω τής έλλειψης μονιμότητας τόν έ
σπρωχνε έναγώνια στήν άναζήτηση 
προστασίας. Ή  έπιμονή έξάλλου τοΰ 
φουστανελλά βουλευτή τής Λαμίας νά 
έπαναφέρει στή δημόσια ύπηρεσία έναν 
φαροφύλακα άπολυμένον γιά παράλειψη 
καθήκοντος είναι έπίσης ένδεικτική.

Τό κεφάλαιο πού όπωσδήποτε στέκε
ται στό κέντρο τοΰ ένδιαφέροντος αύτοΰ 
τοΰ τόμου γιά τίς πολύτιμες καί μοναδι
κές — κάποτε — μαρτυρίες του άναφο- 
ρικά μέ τήν όργάνωση τοΰ δημόσιου 
βίου τής χώρας είναι τό έβδομο «Ή  
καθημερινή " Εστία” ». Έδώ γίνεται λό
γος καί γιά τήν « Εθνική Εταιρεία» πού 
τόσες συζητήσεις προκάλεσε κατά τά 
κατοπινά χρόνια σχετικά μέ τούς στό
χους της καί τούς προσανατολισμούς 
της. Τά τής μυήσεώς του σ ’ αύτή ό 
Δροσίνης τά έκθέτει μέ άρκετά λεπτομε
ρειακό τρόπο σέ είκοσι χειρόγραφες 
σελίδες· μιλάει γιά τήν πρώτη έπαφή 
πού είχε μέ τόν Παΰλο Μελά — τό ένα 
άπό τά τέσσαρα ιδρυτικά μέλη, καί γιά 
τίς συνεννοήσεις πού άκολούθησαν πρίν 
άκόμα προχωρήσει καί δώσει μέ κάθε 
μυστικότητα καί μέ τρόπο τελετουργικό 
τόν καθιερωμένο δρκο.

β) Ειδήσεις γιά τήν πολιτιστική ζωή 
καί έκπαίδευση παρέχονται στά κεφά
λαια: «Τά σκαλοπάτια τοΰ Παρνασσοΰ», 
« Ή  γέννησις ένός Σχολείου» καί «Τό 
πέρασμά μου άπό τό Ύπουργεΐον». Στό 
πρώτο, άπ’ αύτά γίνεται λόγος γιά τήν 
όργάνωση, τίς έκδηλώσεις καί τίς έν 
γένει δραστηριότητες τοΰ Φιλολογικοΰ 
Συλλόγου «Παρνασσός». Στό δεύτερο 
κεφάλαιο άπό τήν άρχή ώς τό τέλος ό 
συγγραφέας άναφέρεται στήν τόσο άξιό
λογη γιά τήν έποχή της «Σεβαστοπού- 
λειο Εργατική Σχολή», πού ώς κύριο 
στόχο της είχε τήν έπαγγελματική έκ
παίδευση όσων νέων ήθελαν νά λάβουν 
τήν άνάλογη μόρφωση.

Ή  'ίδρυση καί ή δλη όργάνωση αύτοΰ 
τοΰ έκπαιδευτηρίου όφείλεται στίς προ
σωπικές προσπάθειες δύο άνθρώπων, 
τοΰ Δημ. Βικέλα καί τοΰ Γ. Δροσίνη, 
τοΰ Προέδρου δηλαδή καί τοΰ Γενικού 
Γραμματέα τοΰ «Συλλόγου πρός Διάδο- 
σιν ’Ωφελίμων Βιβλίων». Αύτοί έξασφά- 
λισαν τή γενναία χρηματοδότηση άπό 
τό Σεβαστόπουλο καί φρόντισαν γιά τήν 
άνέγερση τοΰ κτηρίου, γιά τόν άρτιο 
έξοπλισμό καί τήν έπάνδρωση τής Σχο
λής μέ τό κατάλληλο προσωπικό, μέ 
άποτέλεσμα, ΰστερα άπό ένα χρόνο καί 
κάτι, άπό τότε πού ό Βικέλας κατέθεσε 
τό θεμέλιο λίθο, νά άρχίσει ή λειτουρ
γία του πού συνεχίζει άδιάκοπα ώς σή
μερα.

Παρόλο πού ό Δροσίνης δέν ήταν 
έκπαιδευτικός, ώστόσο άποδεικνύεται 
δτι είχε βαθιά γνώση τών προβλημάτων 
τής Παιδείας. Ήδη τό 1898, ΰστερα άπό 
τήν πείρα πού είχε άποκτήσει μέ τή 
διεύθυνση τής «Εικονογραφημένης Ε 
στίας» καί τής καθημερινής έφημερίδας 
«Εστία», έπιδόθηκε καί στήν έκδοση 
τοΰ περιοδικού «Εθνική ’Αγωγή» μέ 
στόχο τήν έρευνα καί βελτίωση τών 
έκπαιδευτικών μας πραγμάτων. «Στούς 
έξι τόμους του (1898-1903)», γράφει ό 
ίδιος, «δποιος τούς φυλλομετρήσει θά 
βρή τά πρώτα φυτώρια τοΰ έκπαιδευτι- 
κοΰ μας καθεστώτος. Έκεί έπρωτοβλά- 
στησαν σάν νέες ιδέες καί άπό κεϊ
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μεταφυτεύθηκαν κι έγιναν προγράμματα 
καί διατάγματα καί Νόμοι τοϋ Κρά
τους».

Καρπός αύτών τών προβληματισμών 
του υπήρξε ή οργάνωσή τοΰ «Πρώτου 
Έλληνικοΰ Έκπαιδευτικοΰ Συνεδρίου» 
τό 1904 στήν ’Αθήνα μέ τήν πρωτοβου
λία τοΰ «Συλλόγου πρός Διάδοσιν Ωφε
λίμων Βιβλίων», ή 'ίδρυση τοΰ «Οίκου 
Τυφλών», ό έφοδιασμός τών σχολείων 
μέ έποπτικά μέσα διδασκαλίας, ή συνει- 
δητοποίηση τής άνάγκης γιά ουσιαστι
κότερη έκπαίδευση τοΰ διδακτικού προ- 
σωπικοΰ καί τόσα άλλα. Ώστε, δταν 
άργότερα, τό 1908, ό τότε Υπουργός 
τής Παιδείας Σπυρ. Στάης καλοΰσε τό 
Δροσίνη στό ‘Υπουργείο γιά νά τοΰ 
άναθέσει τή διεύθυνση τοΰ τμήματος τής 
Δημοτικής Έκπαιδεύσεως, δέν άπευθυ- 
νόταν σ ’ έναν άνενημέρωτο, άλλά σ ’ έ
ναν βαθύ γνώστη τών προβλημάτων τής 
Παιδείας, έτοιμον νά θέσει σέ έφαρμογή 
δλες έκεϊνες τίς διαδικασίες πού θά 
χάραζαν νέες κατευθύνσεις στήν Έκπαί
δευση.

Έκτός άπό τίς άλλες δραστηριότητες 
πού ανέπτυξε ό Δροσίνης στό Υπουρ
γείο Παιδείας ή ύπηρεσία του έκεί συν
δέεται καί μέ τή σύσταση τοΰ Κέντρου 
τοΰ « ‘Ιστορικοΰ Λεξικού τής Ελληνι
κής Γλώσσης» κι άκόμα μέ τήν ‘ίδρυση 
διαφόρων τμημάτων, δπως τοΰ γραφείου 
«Γραμμάτων καί Καλών Τεχνών», «Σχο
λικής Υγιεινής» κ.ά.

γ) Ό  μελετητής σίγουρα θά άντλήσει 
άρκετά στοιχεία άπό τόν τόμο αύτό 

' τόσο γιά τό άφηγηματικό καί τό ποιητι
κό έργο τοΰ Δροσίνη δσο καί γιά τήν

ιστορία τής «Εστίας», τοΰ άξιολογότε- 
ρου δηλαδή περιοδικοΰ, πού κυκλοφό
ρησε στή χώρα μας κατά τή δεύτερη 
πενηνταετία τοΰ περασμένου αιώνα. Καί 
προέρχονται οί πληροφορίες αύτές άπό 
πρώτο χέρι, γιατί οί δεσμοί τοΰ Δροσίνη 
μέ τήν «Εστία» χρονολογοΰνται άπό 
παλιότερα κι δχι άπό τό 1889, οπότε 
άνέλαβε τή διεύθυνσή της.

Άπό τό 1881 ήδη, μετά τήν άνάληψη 
τής διευθύνσεώς της άπό τόν Γ. Κασδό- 
νη, ό Δροσίνης ύπήρξε ένα άπό τά μέλη 
τοΰ κύκλου, πού είχε άρχίσει νά σχημα
τίζεται γύρω της, ένώ τό 1886, πρίν 
ξαναφύγει γιά τή Λειψία, είχε δεχτεί μέ 
ένθουσιασμό τήν πρότασή του, ώστε, 
έπιστρέφοντας, νά άναλάβει έκείνος τή 
διεύθυνση τοΰ περιοδικοΰ. Γι’ αύτό καί 
δσο έμενε στή Λειψία ή συνεργασία του 
μέ τόν Κασδόν.η ύπήρξε στενή· έκτός 
τών άλλων είχε καί τήν εύθύνη τής 
έκτύπωσης τών ειδικών καλλιτεχνικών 
έκδόσεων πού είχε προγραμματίσει ό 
Κ ασ δόνης κατά τό πρότυπο  τή ς 
«Κλειοΰς» καί τή φροντίδα τής άποστο- 
λής τους στήν Αθήνα.

Στό κεφάλαιο μέ τόν τίτλο «Τά στεφά
νια» ό Δροσίνης κάνει λόγο καί γιά τό 
θόρυβο πού είχε ξεσηκωθεί τό 1883 
άπ’ άφορμή τή βράβευσή του στό πρώτο 
«Διαγώνισμα τής Εστίας πρός συγγρα
φήν έλληνικοΰ διηγήματος»· βράβευση 
πού ό Ξενόπουλος τήν είχε θεωρήσει 
χαριστική καί γ ι’ αύτό τή διακωμώδησε 
στό διήγημά του «Έλληνικοΰ άγώνος 
τό τριακοσιάδραχμον έπαθλον» μέ τό 
όποιο έλαβε μέρος στόν έπόμενο διαγω
νισμό. ‘Η ιστορία αύτή θά πρέπει νά

δυσαρέστησε πολύ τό Δροσίνη καί νά 
στάθηκε καθοριστική γιά τίς παραπέρα 
σχέσεις τών δυό άνδρών, οί οποίες άπό 
τό 1895 κι ϋστερα, μετά δηλαδή τήν 
άπόφαση τοΰ Ξενόπουλου νά σταματή
σει τήν έκδοση τής «Εικονογραφημένης 
Εστίας», όξύνθηκαν.

Τή μεγαλύτερη δμως προσφορά άπο- 
τελοΰν τά δσα στοιχεία παρέχονται έδώ 
σχετικά μέ τόν κλονισμό τής κυκλοφο
ρίας τοΰ περιοδικοΰ καί τούς λόγους πού 
όδήγησαν τό Δροσίνη στήν έκδοση τής 
ομώνυμης καθημερινής έφημερίδας. Οί 
μαρτυρίες του αύτές, καθώς φωτίζουν 
άγνωστες ίσαμε σήμερα πτυχές τής ι
στορίας τοΰ άξιόλογου αυτοΰ έντύπου, 
είναι πολύ σημαντικές- έχουν άμεση 
σχέση μέ τήν έξέλιξη τής νεοελληνικής 
λογοτεχνίας στή χώρα μας, μιά καί 
σχετίζονται μέ τό κατεξοχήν άντιπρο- 
σωπευτικό δργανο τής λεγάμενης «γε
νιάς τοΰ ’80», τήν «Εστία», πού συνδέε
ται στενά μέ τή γέννηση καί τήν κατα
ξίωση τοΰ νεοελληνικοΰ μας διηγήμα
τος. Ό  Δροσίνης άλλωστε είχε βαθιά 
έπίγνωση πώς τά στοιχεία αύτά είναι 
άξιόλογα, γ ι’ αύτό καί ήθελε οπωσδήπο
τε νά τά έκθέσει, πιστεύοντας πώς φωτί
ζουν «ένα σημαντικόν κεφάλαιο ν τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας καί θά είναι 
πολύτιμη συμβολή γιά τόν μέλλοντα 
ιστορικόν της».

Οί δντως πολύτιμες μαρτυρίες του δέ 
μάς δίνουν μόνο τή νοοτροπία τής έπο
χής καί τή στάση πού κράτησαν οί 
λόγιοι κύκλοι άπέναντι στή νεοελληνι
κή πεζογραφία, άλλά φανερώνουν καί 
πόσο άκριβά κοστίζουν τά άνάλογα ά-

νοίγματα. Γιατί ή προσπάθεια τοΰ Δρο
σίνη νά έκσυγχρονίσει τό περιοδικό καί 
άπό έγκυκλοπαιδικό νά τό μετατρέψει 
σέ λογοτεχνικό τόν έφερε σέ άντίθεση 
μέ τίς «στερεοποιημένες», δπως τίς χα
ρακτηρίζει, «ορέξεις τών άναγνωστών», 
πού τελικά τόν άνάγκασαν νά διακόψει 
τήν έκδοση. Έτσι, τήν έποχή πού είχε 
άρχίσει ή άνθηση τοΰ άφηγηματικοΰ 
μας λόγου καί ό Παλαμάς διαπίστωνε 
πώς «τό διήγημα έθριάμβευε», τήν ίδια 
περίπου έποχή ή κυκλοφορία τής « Ε
στίας» έπεφτε κάθετα. Τότε καί ό Δροσί
νης τήν παραχώρησε στόν Ξενόπουλο, ό 
όποιος, παρά τίς προσπάθειές του, δέν 
μπόρεσε νά τήν κρατήσει στή ζωή, ένώ 
έκείνος (ό Δροσίνης) έπιδόθηκε στήν 
έκδοση τής όμώνυμης καθημερινής έφη
μερίδας.

Στή Διαθήκη του ό Δροσίνης είχε 
έκφράσει τήν εύχή τήν έκδοση τής «Νέ
ας» αύτής «Σειράς», δπως τήν άποκαλεΐ, 
νά τή φρόντιζαν γνωστοί άνθρωποι τών 
γραμμάτων, ό Κ. Καιροφύλας, ό Δημ. 
Λουκόπουλος ή ό Δημ. Μάργαρης, πού 
άκόμα τότε βρίσκονταν στή ζωή. Τελικά 
ή εύθύνη αύτή πέρασε σ’ έμένα. Γ ι’ αύτό 
καί, κλείνοντας τήν εισαγωγή, όφείλω 
νά εύχαριστήσω κι άπό δώ τό Σύλλογο 
πρός Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, για
τί μοΰ έμπιστεύτηκε τήν έπιμέλεια τοΰ 
έργου.

*  Ά π ό  τ ή ν  ε ίσ α γω γή  το ϋ  Γ . Π απ ακώ σ τα  
σ τό ν  τό μ ο  Γ . Δ ρ ο σ ίν η  Σκόρπια φύλλα τής 
ζωής μου, τό μ ο ς  Β ' ,  πού κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ί αύτές 

τ ίς  μέρες.

Ν ΙΙΝΟ ΜΠΟΥ ΓΖΑΊΙ: Ή  " Ερημος τών Ταρτάρων
Ό  β ασ ικός  ήρω ας, ό Τ ζο β ά ν ι Ν τρ ό γκο , ε ίν α ι ό α ιώ ν ιος 
άνθρω π ος: όσο ε ίν α ι ν έ ο ς  ζ ε ϊ  μ έ α ύ τα π ά τες , καθώ ς 
όμω ς γ ε ρ ν ά ε ι π α ρ α ιτε ϊτα ι άπό τ ίς  έ λ π ίδ ες  του . Η δράοη  
το ΰ  έρ γ ο υ  έκ τυ λ ίσ ο ε τα ι ο τή ν  "Ε ρη μ ο  τών Τ α ρ τά ρω ν: 
έ ν α  τοπ ίο  πού β ρ ίσ κ ετα ι σ τήν  έο χ α τ ιά  το ϋ  ό νε ίρ ο υ , π έρα 
άπό τά  δρ ια  το ϋ  τόπ ου  καί το ϋ  χρό νο υ , καθάρ ιο  κα ί 

έξω π ραγμα τικό .

ΙΤΑΛΟ ΚΑΛΒΙΝΟ: Οί Δύσκολοι Έ ρ ω τες
"Ενας υπάλληλος, μιά παντρεμένη, ένας μύωπας, μιά 
κολυμβήτρια, ένας κακοποιός... άναζητοΰν λίγη άνθρώ
πινη έπαφή κι έπικοινωνία, προσπαθούν νά ζήοουν ένα 
«μοναδικό» έρωτα ή άπλά ένα ερωτικό χάδι... Συνήθως 
δέν τό κατορθώνουν γιατί οί έρωτες είναι δύσκολοι κι οί 
άνθρώπινες οχέοεις πολύπλοκες.

•
ΕΡΝΕΣΤΟ ΣΑΜΓ1ΑΤΟ: Τό Τούνελ
«...σέ κάθε περίπτωση ύπήρχε ένα και μοναδικό τούνελ 
σκοτεινό καί μοναχικό: τό δικό μου, τό τούνελ πού μέσα 
του είχαν κυλήσει τά παιδικά μου χρόνια, ή νιότη μου, 
ή ζωή μου όλόκληρη».
Ένα άπό τά άριστουργήματα τής λογοτεχνίας τής 
Αργεντινής.

ΜΟΧΑΜΕΝΤ ΣΟΥΚΡΙ: Τό Γυμνό Ψωμί 
' Η σπαρακτική μαρτυρία ένός περιθωριακού τοϋ τρίτου 
κόσμου. Τό πέτρινο κρεβάτι τού ήρωα στό νεκροταφείο, 
τά κορίτσια, τό οέξ, οί πόρνες, τό κρασί, τό λαθρεμπό
ριο, τό χασις, ή φυλακή, ή πολιτική, τό μίσος, ό μου
σουλμανισμός: κάθε σελίδα καί μία βόμβα μολότωφ.

•
Π. ΜΠΡΥΚΝΕΡ: Τά Μαύρα Φ εγγάρια τού Έ ρω τα
Ένα μυθιστόρημα τής «άγριότητας». Οί ήρωές του,πλά
σματα σημαδεμένα μέ τό στίγμα μιάς συναισθηματικής 
άναπηρίας, καταλήγουν νά βρίσκουν τήν εύτυχία μονάχα 
μέσα στό μίσος.
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Ή  γερμανική λογοτεχνία 
άπό τό 1945 

ώς τίς μέρες μας

Ή  λογοτεχνική έξέλιξη στήν ‘Ομο
σπονδιακή Δημοκρατία τής Γερμανίας, 
άπό τό 1945 καί πέρα, εξακολουθεί νά 
είναι γιά τούς περισσότερους, άπ’ όσους 
ζοΰν σήμερα στή Γερμανία, σύγχρονη 
μέ τήν άτομική τους ύπαρξη. Ά λλά ή 
αίσθηση τοΰ σύγχρονου καί σχετικού 
ύποχωρεΐ όλο καί περισσότερο έξ αιτίας 
τής τομής άνάμεσα στίς γενιές καί τής 
διακοπής τής συνέχειας. Σέ μιά τέτοια 
μεταβατική φάση, φαίνεται λογικό νά 
έπιχειρήσουμε Εναν ένδιάμεσο άπολογι- 
σμό, χωρίς νά τεθούν τεχνητά όρια, καί 
νά κάνουμε σύγχρονη Ιστορία.

'Η λογοτεχνία δέν μπορεί τώρα παρά 
ν’ άποτελεΐ, μέ τή στενή έννοια, ενα 
κεφάλαιο τοΰ συνόλου τών λογοτεχνι
κών κινημάτων, έργων καί συγγραφέων 
έκείνων, πού κατά τήν άποψη πολλών 
είχαν κάποια σημασία- σημασία, πού ώς 
ένα σημείο διατηρείται άκόμη καί σήμε
ρα. Δέ θά έπιχειρήσω έδώ νά κάνω τό 
διαχωρισμό άνάμεσα στό άντικειμενικά 
έπιβεβαιωμένο καί στήν ύποκειμενική 
κρίση. Κυρίως πρέπει νά γίνει σαφές, τό 
πόσο άποσπασματική έμφανίζεται ή πε
ριγραφή. "Οποιος άναλογιστεΐ τήν πο
λυσχιδή δραστηριότητα τών πολιτών 
τής ‘Ομοσπονδίας πού γράφουν —τό 
πεδίο άπό τό τετριμμένο ώς τό έκλεπτυ- 
σμένο καθώς καί τήν κοινωνική σημα
σία τής καθημερινής συγγραφικής έργα- 
σίας χιλιάδων άνθρώπων γύρω άπό θέ
ματα καί μέσα πολιτιστικά—, όποιος 
έπιπλέον δέν ξέχνα ότι ή λογοτεχνία 
στή Γερμανία καλύπτει μόνο τό 20% 
περίπου τής άγορας βιβλίου, θά συνει
δητοποιήσει τήν άντιφατικότητα τοΰ τε
ράστιου αύτοΰ ύλικοΰ στό σημείο όπου 
συγκρούονται τό πνεύμα μέ τό χρήμα.

"Οταν στίς 8 Μαΐου 1945 σίγησαν τά 
όπλα στή Γερμανία καί οΐ Σύμμαχοι μας 
άπελευθέρωσαν άπό τή δικτατορία, πού 
δέν ε’ίχαμε καταφέρει ν ’ άποτινάξουμε 
μόνοι μας, έγινε λόγος γιά τήν «Ώ ρα 
Μηδέν». Τό μεγάλο ξάφνιασμα, πού ό 
πόλεμος είχε τελειώσει καί κατά τύχη 
έμεΐς βρισκόμαστε άκόμη ζωντανοί, 
κράτησε στούς περισσότερους άρκετό 
διάστημα, ώσπου νά έξελιχτεΐ σέ ένα 
είδος νοοτροπίας έρειπίων. Τό γερμανι
κό Έγώ, έτσι κι άλλιώς πολύ στραπα- 
τσαρισμένο, έπαθε τό μεγαλύτερο σόκ 
μέ τίς άναρίθμητες άποκαλύψεις γιά τά 
στρατόπεδα συγκεντρώσεως τοΰ χιτλερι
κού καθεστώτος. Πολλοί Γερμανοί στή 
διάρκεια τοΰ πολέμου είχαν άποτραβη- 
χτεΐ στήν πιό άπόμακρη γωνιά τής ήθε- 
λημένης άγνοιας. Κι όμως τό Γ ' Ράιχ 
δέν ήταν καμιά μυστική ύπόθεση. Τό 
άργότερο άπό τό 1938 —άπό τίς μαζικές 
καταστροφές καί λεηλασίες έβραϊκών 
καταστημάτων— κανένας ένήλικος Γερ
μανός δέν μποροΰσε πιά νά ισχυριστεί, 
πώς ή κρατική αύθαιρεσία, ό διωγμός 
τών Εβραίων καί ή δολοφονία τοΰ ήταν 
άγνωστα. Γιά τήν έκταση τοΰ έγκλήμα- 
τος πάντως έλάχιστες μόνο πληροφορίες 
έφταναν ώς τή δημοσιότητα. Ή  πλειο- 
ψηφία τοΰ λαοΰ άλλωστε δέν ήθελε νά 
ξέρει τίποτα σχετικό.

Ά ρχή  λογικής άντιμετώπισης τών 
μαζικών δολοφονιών, πού είχαν κατα
ντήσει κρατική ρουτίνα, παρατηρήθηκε

μόνον άργότερα, στίς γερμανικές ζώνες 
κατοχής, όταν έγιναν γνωστές όλο καί 
πιό πολλές μαρτυρίες αύτοπτών. Μεταξύ 
αύτών τό «Δάσος νεκρών» τοΰ Έρνστ 
Βίχερτ, γραμμένο κατά τόν πόλεμο καί 
δημοσιευμένο τό 1945 —μιά άπόπειρα 
λογοτεχνικής έξαρσης τής φρίκης— καί 
κυρίως ή άντικειμενικά συστηματική 
παρουσίαση τοΰ Ευγένιου Κόγγον μέ 
τίτλο «Τό κράτος τών Έ ς-Έ ς» , πού τό 
1946 έπαιξε διαφωτιστικό ρόλο κι άκρι
βώς γ ι’ αύτό τό λόγο έγινε στόχος δια-

Ν τ ή τ ε ρ  Λ ά τ μ α ν

μάχης. Όπωσδήποτε όμως μόνο μιά 
μειονότητα μέ διάθεση αύτοκριτικής, 
στήν όποία περιλαμβάνονταν σχεδόν 
χωρίς έξαίρεση οί συγγραφείς, συνέλα
βε αύτό τό παρελθόν σάν μέρος μιας 
ιστορίας τοΰ συνόλου. Οί συγγραφείς 
λοιπόν διατύπωναν σέ λόγους καί γρα
πτά Κείμενα τό γενικό αίσθημα τοΰ 
«Φτηνά τή γλυτώσαμε», πρόβαλλαν μέ

δυστυχία, δέν καταλάβαινε πιά τόν έαυ
τό της — γεννήθηκε ή σημαντική λογο
τεχνική κίνηση τών μεταπολεμικών 
χρόνων: ή «Αποψίλωση» τής Όμάδας 
47.

Ό χ ι πώς αύτή ή λογοτεχνική συσπεί
ρωση κυριάρχησε άπόλυτα. Παλιότεροι 
συγγραφείς, οί όποιοι είχαν έπιστρέψει 
στή γενέτειρά τους άπό δυτικές ή άνατο- 
λικές χώρες, κι άκόμη οί συγγραφείς 
τής «έσωτερικής μετανάστευσης» έξέδω- 
σαν κατά τά χρόνια πρίν άπό τήν 'ίδρυση 
τής 'Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τής 
Γερμανίας (πού έγινε μόλις τό 1949) μιά 
πληθώρα έργων μέ τήν άδεια τών δυνά
μεων κατοχής, συχνά μάλιστα σέ χαρτί 
έφημερίδας, πού σύντομα κιτρίνιζε. Έ- 
πρόκειτο γιά βιβλία, πού είχαν γραφεί 
κατά τόν πόλεμο καί τώρα έβγαιναν άπό 
τό συρτάρι, ή γιά κύκλους ποιημάτων, 
διηγήματα καί μυθιστορήματα, πού δη- 
μιουργήθηκαν κάτω άπό τήν έντύπωση 
τής καταστροφής σάν μιά άμεση άπά
ντηση. Στούς συγγραφείς έκείνους, πού 
ή έπίδρασή τους άπλωνόταν άπό τή 
Δημοκρατία τής Βαϊμάρης ώς τή δεύτε
ρη άπόπειρα νά έγκατασταθεΐ στή Γερ
μανία ή δημοκρατία, άνήκαν μεταξύ άλ-

κάθε λέξη τήν άπαίτηση ένός νέου πνευ- 
ματικοηθικοΰ ξεσηκωμού, τής άνελέη- 
της προσγείωσης τής διεφθαρμένης άπό 
τούς Ναζί γερμανικής γλώσσας, τής 
σύνδεσης μέ τίς λογοτεχνίες έλευθέρων 
λαών, πού έθεταν τό αίτημα γιά τήν 
έδραίωση τής δημοκρατίας.

Ένώ ό Τόμας Μάν άπό τήν Αμερική 
προέτρεπε σ’ αύτή τή γερμανική άνανέ- 
ωση καί σέ καταστραμμένες πόλεις τοΰ 
άλλοτινοΰ Γερμανικοΰ Ράιχ γίνονταν 
συγκεντρώσεις μέσα στά συντρίμμια, ό
που ένα ξεσηκωμένο κοινό συζητοΰσε 
θέματα ένοχής καί ντροπής· ένώ οί συγ
γραφείς, πού είχαν κρυφτεί στά χρόνια 
τοΰ χιτλερισμού, υίοθετοΰσαν τή στάση 
τής έσωτερικής μετανάστευσης καί δέν 
άπέφυγαν τελικά τή σύγκρουση μέ τούς 
συγγραφείς, πού πραγματικά είχαν μετα
ναστεύσει τό 1933 —οί τελευταίοι έπε- 
κράτησαν, χωρίς άμφιβολία, μέ τά έργα 
καί τίς πράξεις τους—· ένώ αύτή ή 
μαρτυρική Γερμανία, πού είχε φέρει 
στόν κόσμο τόσους θανάτους καί τόση

λων πολλών οί Werner Bergengruen, 
Kasimir Edschmid, Otto Flake, Erich 
Kastner, Hermann Kasack, Gertrud von 
Le Fort, ό Thomas κι ό άδελφός του 
Heinrich Mann, ό Reinhold Schneider 
καί ό Frank Thieb.

Αύτά τά όνόματα άντιπροσωπεύουν 
αισθητά διαφορετικές λογοτεχνικές 
κληρονομιές, άπό τίς όποιες φαίνεται 
ότι κυρίως οί άδελφοί Μάν διακρίνονται 
γιά ίδιοφυΐα καί ίστορική αίσθηση. Ή  
πραγματική ώθηση όμως τής μεταπολε
μικής γερμανικής λογοτεχνίας δόθηκε 
άπό τή γενιά, πού ρίχτηκε στόν πόλεμο 
κατά τήν τρυφερή της ήλικία καί πού 
δέν είχε σχεδόν καθόλου προσωπικές 
άναμνήσεις άπό τήν έποχή πρίν τή δι
κτατορία. 'Όσο κι άν οί κλάσεις συχνά 
φαίνονται συμπτωματικές, τότε είχε με
γάλη διαφορά, τόσο στό άνθρώπινο όσο 
καί στό λογοτεχνικό ξεκίνημα, τό άν 
ένας συγγραφέας είχε έκδόσει έργα του 
πρίν τό 1933, ή άρχισε στήν Ώ ρα Μη
δέν. Ά πό τήν καταστροφή ξεπηδοΰσε

ΰποβλητικά μιά έλπίδα. Γιά τούς νέους 
ή όλη έμπειρία ήταν ό πόλεμος. Έπομέ
νως ύπήρχε ή καθολικότητα, πού τούς 
συνέδεε όλους στό θεωρούμενο άπόλυτο. 
’Ό χι πρός τό δεσποτισμό καί τήν κηδε
μονία. Απαραίτητος ήταν ένας σημα
ντικός ήθικός μόχθος, τόσο γιά τόν 
καθένα χωριστά όσο καί γιά τό σύνολο 
τής λογοτεχνίας, πού προσπαθοΰσε ν’ ά- 
νασχηματιστεΐ. Ό ποιος ξεκινοΰσε τότε, 
άρχιζε βάζοντας τάξη. Τά έξωτερικά 
υπαρξιακά προβλήματα πρόβαλλαν τό
σο καυτά, πού κανένας δέν φανταζόταν 
πώς θά μποροΰσε ν’ άνταπεξέλθει χωρίς 
άπλοποιήσεις. Γιά ένα διάστημα κάθε 
τοΰβλο είχε σημασία. ‘Η άνάγκη ξυ- 
πνοΰσε τήν έφευρετικότητα, αΰξανε τίς 
προϋποθέσεις γιά ριζοσπαστική δραστη
ριότητα. Μέσα σ’ αύτό τό κλίμα ιδρύθη
κε ή Όμάδα 47. Μέντωρ της ήταν καί 
παρέμεινε έπί είκοσι χρόνια ό γεννημέ
νος τό 1908 μυθιστοριογράφος Χάνς 
Βέρνερ Ρίχτερ. Αύτός μαζί μέ τόν Ά λ- 
φρεντ Άντερς καί μερικούς άκόμη πρω
τόπειρους συγγραφείς έξέδιδαν, ώς αιχ
μάλωτοι σέ άμερικανικό στρατόπεδο, 
τήν έφημερίδα «Τό κάλεσμα» («Der 
Ruf»), πού σέ κάθε της άράδα ύποστήρι- 
ζε τή δημοκρατική άνανέωση. Στό όλο 
κλίμα συντελούσε έπίσης τό ότι τότε 
μόλις ξανάνοιγαν τά γερμανικά σύνορα. 
Μιά γενιά στή Γερμανία είχε μεγαλώσει 
μέ έθνικοσοσιαλιστική άγωγή καί παρέ- 
μεινε άναγκαστικά άνίδεη. Δέν είχε δια
βάσει οΰτε Μαρσέλ Προύστ, οΰτε Ά - 
ντρέ Ζίντ· οΰτε Έρνεστ Χεμινγκουαίη, 
οΰτε Ούίλλιαμ Φώκνερ· οΰτε Τζαίημς 
Τζόυς καί Βιρτζίνια Γούλφ· οΰτε Φράντς 
Κάφκα, Μπέρτολντ Μπρέχτ καί Τόμας 
Μάν. Δέν τής είχε έπιτραπεΐ κατά κανό
να οΰτε κάν τούς «Ληστές» τοΰ Σίλλερ 
νά δει σέ γερμανικά θέατρα. Δέν είναι 
λοιπόν περίεργο, πού χρειάστηκε χρόνο 
γιά νά μάθει. Ή ταν μιά γενιά άνήξερων, 
πού είχε μεγαλώσει σέ πεδία άσκήσεων. 
"Ενας άπ’ αύτούς, ό Βόλφγκανγκ Μπόρ- 
χερτ, πού πέθανε πρόωρα, τήν όνόμασε 
«Γενιά χωρίς άποχαιρετισμό».

Ή  άφετηρία τής Όμάδας 47 δέν είχε 
τόσο φιλολογική, όσο πολιτικοδημο- 
σιογραφική φύση. Στήν άμερικανική 
ζώνη κατοχής, στή νότια Γερμανία, μέ 
τό Μόναχο ώς έκδοτικό κέντρο, ή έφη
μερίδα «Τό κάλεσμα» άναζωογονήθηκε. 
Άλλά ό Ρίχτερ κι ό Άντερς, ώς έκδο
τες, συνάντησαν σέ λίγο δυσκολίες μέ 
τίς άμερικανικές άρχές έλέγχου. Οί ’Α
μερικανοί είχαν δήθεν φέρει τήν έλευθε
ρία στή Γ ερμανία, μόνο πού ή έλευθερία 
αύτή δέν έπρεπε νά είναι καί πολύ 
έλεύθερη. «Τό κάλεσμα» πήρε άδεια 
κυκλοφορίας τό καλοκαίρι τοΰ 1946, 
άλλά τό φθινόπωρο τοΰ 1947 άπαγορεύ- 
τηκε, έξ αιτίας τής κριτικής του στάσης 
άπέναντι στό καθετί, όπως καί στίς δυ
νάμεις κατοχής. Ό  Ρίχτερ είχε καλέσει 
τόν κύκλο τών συγγραφέων τοΰ «Καλέ
σματος» σέ συνεδρίαση τής Σύνταξης. 
Προσήλθαν μέ τίς τσέπες γεμάτες άπό 
χειρόγραφα, πού δέν μπορούσαν όμως 
πιά νά δοΰν τό φώς τής δημοσιότητας. 
Παρ’ όλα αύτά κάθησαν καί διάβασαν 
τά κείμενα μεταξύ τους. "Ολοι συμφώνη
σαν, ότι ή αύθόρμητη κι άνελέητη κριτι-
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κή ήταν τόσο χρήσιμη, ώστε νά δικαιο
λογεί μιά νέα τους συνάντηση μετά άπό 
μερικούς μήνες. ’Έτσι δημιουργήθηκε ή 
'Ομάδα άπό μιά άνάγκη. Ή  'Ομάδα, 
πού έπί δύο δεκαετίες έπρόκειτο νά γίνει 
τό κέντρο τής σύγχρονης λογοτεχνίας 
γιά Ενα διαρκώς ευρύτερο κύκλο —πού 
Εφτανε τούς 100— συγγραφέων, κριτι
κών καί μερικών εκδοτών, πού συνεδρία
ζαν 1-2 φορές τό χρόνο. 'Η  Όμάδα, πού 
ήταν ανοιχτή γιά δλα τά προοδευτικά 
ρεύματα, εκπληκτικά ικανή γιά άνανέω- 
ση, μέ μεγάλη εύαισθησία γιά τήν υψη
λή ποιότητα.

Τήν Όμάδα 47 μπορεί κανείς νά τήν 
περιγράφει καλύτερα στήν άνθισή της, 
πού Εφτασε μετά 10-12 χρόνια. Γιά τή 
γερμανόγλωσση λογοτεχνία μετά τόν Β ’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο ή σημασία της ά- 
σφαλώς δέν είναι κατώτερη έκείνης πού 
είχε π.χ. ό «Γαλάζιος Καβαλάρης» γιά 
τή ζωγραφική τοΰ έξπρεσιονισμοΰ. Τόν 
’Οκτώβριο τοΰ 1958, στή συνεδρίαση 
τών μελών στό Άλλγκόυ, ό Γκύντερ 
Γκράς διάβασε τό πρώτο κεφάλαιο άπό 
τό χειρόγραφο τοΰ μυθιστορήματος του 
«Τό τενεκεδένιο ταμποΰρλο». Ή ρθε, 
διάβασε καί νίκησε. Οί άκροατές βρή
καν τό κείμενο νεόγνωρο, ζωντανό, συ
ναρπαστικά παραστατικό. 'Ο ’Όσκαρ 
Μάτσερατ, ό μικρόσωμος νάνος πού μέ 
τή φωνή του σπάει τζάμια, ή φιγούρα 
μιας διαστρεβλωτικής προοπτικής, πού 
σκιαγράφησε μέ τήν πρώτη προσπάθεια 
ό Γκράς, προσχώρησε στή λογοτεχνία.

Μέ τήν όμοφωνία, πού ό Χάνς Βέρνερ 
Ρίχτερ ώς πνευματικός ήγέτης τής Ό μά
δας κατόρθωνε συχνά νά έξασφαλίζει, 
άποφασίστηκε νά δοθεί στόν Γκράς τό 
βραβείο τής Όμάδας έκείνης τής χρο
νιάς — βραβείο πού θέσπιζαν οί παρό- 
ντες έκδοτες καί διάφοροι ευεργέτες. Ό  
Γκράς είχε Ερθει μέ λίγα πράγματα άπό 
τό Παρίσι, δπου ζοΰσε μέ τή γυναίκα 
του Ά ννα καί τρία παιδιά, έργαζόμενος 
ώς χαράκτης. Τώρα είχε στή διάθεσή 
του τό σεβαστό ποσό τών 5.000 μάρκων. 
Αύτό ύπήρξε ή άπαρχή μιας φήμης 
παγκόσμιας. Ό  Γκράς είναι χαρακτηρι
στικό παράδειγμα τοΰ έκδοτικοΰ μηχα- 
νισμοΰ, πού μποροΰσε νά θέσει τότε σέ 
κίνηση ή Όμάδα, μόλις διαφαινόταν 
ενα ταλέντο. Αύτό δέν συνέβαινε τόσο 
χάρη στήν έξυπνη προβολή (δπως συ
χνά καταλόγισαν στήν Όμάδα). Μάλ
λον ή Όμάδα, ώς τό κύριο λογοτεχνικό 
βήμα τής τότε πρωτοπορίας, είχε μεγά
λη δυνατότητα νά έκφράζεται, άποτέλε
σμα σχεδόν αύτονόητο τής έξέλιξής 
της. Είχε θεσπίσει μιά έννοια τής ποιό
τητας, πού δσο εύέλικτη ήταν, άλλο 
τόσο ήταν καί σταθερή. Ή  έννοια αύτή 
βασιζόταν στήν εύαισθησία τών κυριό- 
τερων μελών τής Όμάδας καθώς καί 
στή συνεργασία μυαλών υπεύθυνων γιά 
τή μόρφωση τής κοινής γνώμης. Τά τε
λευταία άνήκαν σ’ Ενα κύκλο φίλων άφο- 
σιωμένων στή λογοτεχνία, πού είχαν 
καταλάβει παντοΰ θέσεις-κλειδιά: Στίς 
Συντάξεις ραδιοφωνικών καί τηλεοπτι
κών Ιδρυμάτων, στόν Τύπο καί στούς 
εκδοτικούς ο’ίκους, δπως κι άνάμεσα 
στούς κύριους δραματουργούς τοΰ θεά
τρου.

Στήν περίπτωση τοΰ Γκράς συνέβη τό 
έξής: Δύο μέρες μετά τό τέλος τής 
συγγραφής τοΰ βιβλίου τό δνομά του 
έμφανίστηκε σέ έκτενή σχόλια δλων 
τών σημαντικών feuilletons έφημερίδων 
κι άναφέρθηκε άπό δλα τά μορφωτικά 
περιοδικά καί τούς ραδιοσταθμούς. 
Στούς προσεκτικούς ειδήμονες τής λο
γοτεχνίας ό Γκράς Εγινε μονομιάς γνω
στός. Ή  σφραγίδα τοΰ «Βραβείου τής 
Όμάδας 47» τοΰ Εξασφάλισε τή φήμη 
καί πέρα άπό τά σύνορα τής 'Ομοσπον
διακής Γερμανίας. "Ενα χρόνο άργότε
ρα, στήν Έκθεση Βιβλίου τής Φραν
κφούρτης, ξένοι έκδοτες περίμεναν νά 
πάρουν τά μεταφραστικά δικαιώματα, 
παρόλο πού τό πρώτο αύτό μυθιστόρημα 
τοΰ Γκράς μόλις Εβγαινε τότε σέ μορφή 
βιβλίου. Αύτή ή προωθητική δύναμη 
τής Όμάδας 47 —καθόλου απαλλαγμένη

άπό τή δημιουργία εντυπώσεων— γίνε
ται πιό κατανοητή, άν σκεφτεί κανείς 
τόν κατάλογο τών βραβευθέντων κατά 
τό παρελθόν. Μέ μία μόνη έξαίρεση, τά 
μέλη τής Όμάδας 47 βράβευσαν κάθε 
φορά Ενα νέο Γερμανό συγγραφέα, τοΰ 
όποιου τό Εργο άπόκτησε παραδειγματι
κή σημασία γιά τή λογοτεχνία τής έπο
χής. Συγκεκριμένα:

Τό 1950 τόν ποιητή καί συγγραφέα 
ραδιοδραμάτων Γκύντερ Ά ιχ .

Τό 1951 τόν κατοπινό νομπελίστα Χά- 
ινριχ Μπέλ.

Τό 1952 τή διηγηματογράφο "Ιλζε Ά ι-  
χινγκερ.

Τό 1953 τήν ποιήτρια ’Ίνγκεμποργκ 
Μπάχμαν.

Τό 1955 τό μιιθιστοριογράφο καί θεα
τρικό συγγραφέα Μάρτιν Βάλζερ.

άποτέλεσμα τής Ελλειψης χαρτιοΰ. Ή 
ταν ή έποχή τών συγγραφέων, πού διά
βαζαν Εργα τους, καί τών συζητήσεων 
μέσα σέ μισοκαταστραμμένες αίθουσες· 
ή έποχή τής παράφορης άπογοήτευσης, 
τής άπογύμνωσης τής γλώσσας, άλλά 
καί ή ώρα τής τεράστιας άπήχησης 
θεατρικών Εργων, δπως τό δράμα τοΰ 
στρατιώτη «Έξω άπό τήν πόρτα» τοΰ 
Βόλφγκανγκ Μπόρχερτ, τό κομμάτι τής 
πολιτικής άντίστασης τήν έποχή τοΰ 
χιτλερισμοΰ «Οί παράνομοι» τοΰ Γκύ
ντερ Βάισενμπορν καί « Ό  στρατηγός 
τοΰ διαβόλου» τοΰ Κάρλ Τσούκμαγερ, 
πού καυτηρίαζε τήν ύπακοή τών στρατη
γών στή δικτατορία καί διάλεγε ώς τρα
γική μορφή μιά άόριστη έξαίρεση. Ή 
ταν ή έποχή τών διηγημάτων, τής λογο
τεχνίας τών έρειπίων, άλλά καί μιας

τον George Grosz

Τό 1956 καί 1957 δέν δόθηκε κανένα 
βραβείο —δπως συνέβη καί άργότερα μιά- 
δυό φορές— έν μέρει έπειδή Ελειπαν οί 
άθλοθέτες, έν μέρει έπειδή δέν ύπήρχε 
όμοφωνία γιά τήν πρόκριση ένός Εργου.

Ό ποιος άναλύει σήμερα άναδρομικά 
τή λογοτεχνία τής 'Ομοσπονδιακής Δη
μοκρατίας τής Γερμανίας, συμπεριλαμ
βανομένων όσων Εργων καί συγγραφέων 
άπό τή Γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία, 
άπό τήν Αύστρία καί τήν Ελβετία είχαν 
άπήχηση έκεϊ καί έδώ, θά πρέπει, σέ μεγά
λο βαθμό, ν’ άναζητήσει τήν ιστορική 
της πορεία τόσο στίς καθοριστικές στυ- 
λιστικές φόρμες, δσο καί στήν πλατιά 
έπίδραση τής Όμάδας 47. Ά πό  τό 1945 
ώς σήμερα ύπήρξαν, σέ γενικές γραμμές, 
πέντε τομές, πού θά ήθελα στή συνέχεια 
νά χαρακτηρίσω μέ συντομία καί, φυσι
κά, άπλοποιημένα.

I. Πρώτον, άμέσως μετά τόν πόλεμο, ή 
φάση τής προφορικής λογοτεχνίας —

ποίησης διατακτικής καί ένός σουρεαλι
σμού χαρακτηριστικού τών έπιγόνων, 
πού προσανατολιζόταν περίπου πρός 
τόν «Γενναίο νέο κόσμο» τοΰ ’Άλντους 
Χάξλευ. Τέλος ήταν ή ώρα νά λάμψει τό 
πολιτικό-φιλολογικό καμπαρέ, πού γιά 
μερικά χρόνια άπόκτησε μεγάλη έπιρ- 
ροή χάρη σέ έξαιρετικά ταλέντα.

II. Ή  δεύτερη φάση, πού κράτησε ώς 
τά μέσα περίπου τής δεκαετίας τοΰ ’50, 
χαρακτηρίζεται άπό τήν άντιμετώπιση 
τοΰ άσβηστου παρελθόντος — Ενα σύν
θημα, πού ξεπήδησε τότε καί πού μέ 
ρεαλισμό δέν άφησε νά έπικρατήσει ή 
σκέψη, πώς θά μποροΰσε νά ξεπεραστεϊ 
αύτό τό άπαίσιο παρελθόν. Τό παρελθόν 
τής χιτλερικής δικτατορίας καί τοΰ πο
λέμου, πού όφειλόταν στή Γερμανία καί 
πού είχε τόσους λαούς θύματα. Πραγμα
τικά, ύπήρχε δυνατότητα μόνο νά έπιζή- 
σει κανείς αύτοΰ τοΰ παρελθόντος. Πά

ντως οί συγγραφείς τής νεας γενιάς, με 
μιά σχεδόν άτέλειωτη πληθώρα άπό μυ
θιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά Εργα 
καί ραδιοδράματα, άρχισαν μιά διαρκώς 
άναζωπυρούμενη διαμάχη μέ τόν έθνικο- 
σοσιαλισμό καί τόν πόλεμο, σέ ρεαλι
στικό στύλ κυρίως. 'Ορισμένα άπό τά 
βιβλία αύτά — π.χ. τό μυθιστόρημα τοΰ 
Βίλλι Χάινριχ « Ή  υπομονετική σάρ
κα», τό «Stalinorgel» τοΰ Γκέρτ Λέντιχ, 
ή «Έπερώτηση» τοΰ Κρίστιαν Γκάισ- 
λερ — κατόρθωσαν νά γίνουν διεθνή 
bestsellers, χωρίς νά Επικρατήσουν σάν 
λογοτεχνικά Εργα. Άναδρομικά σήμερα 
θεωροΰμε πιό σημαντικούς άπό τούς 
πεζογράφους τής δεύτερης αύτής περιό
δου τόν Άλφρεντ Άντερς, τόν πρωτό
πειρο Χάινριχ Μπέλ καί τόν Πάουλ 
Σάλλυκ. Πάντοτε σχεδόν ή δράση τοΰ 
περιεχομένου έπεσκίαζε τήν άρκετά συ
νηθισμένη λογοτεχνική μορφή. Μέ τό 
άσβηστο θέμα τοΰ Β' Παγκοσμίου Πο
λέμου παιδεύονται άκόμη καί σήμερα οί 
συγγραφείς στή Γ ερμανία.

III. Ή  τρίτη τομή συμβάδιζε μέ τό 
λεγόμενο οικονομικό θαΰμα, ένώ παράλ
ληλα έξελίχθηκε άντίθετα πρός αύτή 
τήν παλινόρθωση τής "Ομοσπονδιακής 
Γερμανίας. Ή  εύημερία ξαναγύρισε σέ 
άναπάντεχα σύντομο διάστημα. Ό σο 
Επαυε νά ύπάρχει ή άνάγκη γιά τά πρός 
τό ζήν, δσο οί άτομικές εύκαιρίες πολ- 
λαπλασιάζονταν άκόμη πιό άναπάντεχα 
καί ή κουλτούρα ύπεραφθονοΰσε, τόσο 
άποστρέφονταν πολλοί συγγραφείς όρι- 
στικά τήν «άποψίλωση» κι άρχιζαν νά 
κάνουν μορφολογικά πειράματα, έπηρε- 
ασμένοι άπό εύγενέστερα φιλολογικά 
ρεύματα δυτικών χωρών, δπως τό γαλλι
κό nouveau roman. Στό ξεκίνημα αύτής 
τής φάσης συνετέλεσε καί ό Ελβετός 
μυθιστοριογράφος Μάξ Φρίς, ό όποιος, 
μέ τό «Ημερολόγιό» του καί τά μυθι
στορήματα «Stiller» καί «Homo faber», 
έπηρέασε σημαντικά τούς νεότερους 
συγγραφείς κατά τή δεκαετία τοΰ ’50. 
Ή ταν ή έπιρροή τοΰ άνώτερου άφηγη- 
ματικοΰ έπιπέδου. 'Υπήρξε μάλιστα Ενα 
φθινόπωρο, πού οί ξένοι έκδοτες στήν 
’Έκθεση Βιβλίου τής Φρανκφούρτης εί
παν, μπροστά στήν πληθώρα τών νέων 
σοβαρών λογοτεχνικών έκδόσεων: Τώρα 
συνέρχεται καί στόν άφηγηματικό τομέα 
ή Γερμανία. Έκεϊνο τό φθινόπωρο κυ
κλοφόρησαν ταυτόχρονα, άνάμεσα σέ 
άλλα νέα βιβλία, τό «Τενεκεδένιο τα
μποΰρλο» τοΰ Γκύντερ Γκράς, οί «Εικα
σίες γιά τόν ’Ιακώβ» τοΰ Οΰβε Γιόνσον, 
τό «Μπιλλιάρδο στίς έννιάμιση» τοΰ 
Χάινριχ Μπέλ, τό μυθιστόρημα τοϋ Ροΰ- 
ντολφ Χάγκελστανγκε «Παιχνίδι τών 
θεών», τό μυθιστόρημα τοΰ Ζήγκφριντ 
Λέντς γιά Ενα μαραθωνοδρόμο «Ψωμί κι 
άναψυχή», τό πρωτόλειο μυθιστόρημα 
τοΰ Ό ττο Φ. Βάλτερ « Ό  βουβός», τό 
καπριτσιόζο Εργο-μαμμούθ τοΰ Χάιντς 
φόν Κράμερ «Ή  καλλιτεχνική φιγού
ρα», οί ιστορίες τοΰ Βόλφγκανγκ Βάιρα- 
ουχ «Τό πλοίο μου πού λέγεται Τυφών», 
τά μυθιστορήματα «Φαγητά κατ’ έπιθυ
μία» τοΰ Χάνς Μπέντερ καί «Έγγελ- 
μπερτ Ράινεκε» τοΰ Πάουλ Σάλλυκ κα
θώς καί δύο μαζί Εργα τοϋ Γκέρχαρτ 
Τσβέρεντς: «Τροχός μαρτυρίου» καί 
« Ή  άγάπη τών νεκρών άντρών». Θυμά
μαι καλά, πώς ή πληθώρα τών άξιόλο- 
γων Εργων τότε στή Φρανκφούρτη ση
μείωσε μεταστροφή στό ένδιαφέρον πού 
Εδειχναν γιά τή νέα γερμανική λογοτε
χνία άπό τή Νέα Ύόρκη, τό Παρίσι καί 
τό Μιλάνο, άλλά κι άπό τή Στοκχόλμη, 
τήν Κοπεγχάγη, τή Μαδρίτη καί τό 
Τόκυο, τό ’Άμστερνταμ καί τό "Οσλο.

Σέ λίγα χρόνια αύτή ή νέα λογοτεχνία 
άνέβασε τίς άξιώσεις πού είχε άπό τόν 
έαυτό της, χωρίστηκε σέ διάφορα πειρα
ματικά ρεύματα, άλλά δημιούργησε έπί
σης Ενα καινούριο ρεαλισμό καί έξελί
χθηκε σέ έκλεπτυσμένη λογοτεχνία γιά 
συγγραφείς, γιά γνώστες καί έπαγγελμα- 
τίες άναγνώστες· Εχασε, σέ έκπληκτικό 
σύντομο διάστημα, τήν κοινωνική της
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συνάρτηση. Δέν έλειπε τό πνεύμα, οϋτε Τό μυθιστοριογράφο Μάξ Φόν ντέρ
οί ειδικές γνώσεις, ελειπε ή ζωντάνια. Γκρύν, ό όποιος ήταν άλλοτε άνθρακω-
Ο αισθητικός έκλεπτυσμός ήταν κι αύ- ρύχος στήν περιοχή τοϋ Ρούρ, τούς

τός έκφραση τής φυγής πρός τά μέσα
και τής άπογοήτευσης σέ μιά Γερμανία, 
πού κάτω άπό τόν Κόνραντ Άντεναουερ 
γινόταν όλο καί πιό συντηρητική καί 
ξανάσπρωχνε τούς διανοούμενους πρός 
τό ρόλο τοΰ outsider.

Τό τέλος αύτής τής περιόδου έφτασε 
κατά τά μέσα τής δεκαετίας τοΰ ’60, μέ 
τήν άνανέωση τής Σοσιαλιστικής Γερ
μανικής Γερμανικής Φοιτητικής 'Ομο
σπονδίας (SDS) καί τής έξωκοινοβου- 
λευτικής άντιπολίτευσης. 'Η  έξέγερση 
τών νεότερων ενάντια στούς άποκατε- 
στημένους ήταν συνάμα καί διαμαρτυρία 
ένάντια στό πολιτιστικό κατεστημένο. 
’Ανυπολόγιστη είναι ή έπίδραση αύτών 
τών κινημάτων στή λογοτεχνία τής πε
ριόδου μεταξύ 1965 καί 1973. Ή ταν μιά 
ριζοσπαστική πρόκληση γιά τούς συγ
γραφείς τής μεσαίας γενιάς, πού ώς τότε 
σιωπηλά θεωροΰσαν τόν έαυτό τους 
προοδευτικό, έστω καί μόνο άπό συγ
γραφική άποψη. Τό «Βρίζοντας τό κοι
νό» τοΰ νεαροΰ δραματουργοΰ Πέτερ 
Χάντκε τό 1966, κατά τή συνέλευση τής 
Όμάδας 47 στήν ’Αμερική μετά άπό 
πρόσκληση τοΰ Πανεπιστημίου Πρίν- 
στον, καί ένα χρόνο άργότερα ή διαμαρ
τυρία τής έξωκοινοβουλευτικής άντιπο- 
λίτευσης έκεί δπου είχε πραγματοποιη
θεί ή τελευταία συνέλευση τής Όμάδας 
47, διέλυσε τήν αυτοπεποίθηση τής λο
γοτεχνικής έκείνης κλίκας, πού έπί δύο 
δεκαετίες έθετε σχεδόν άδιαφιλονίκητα 
τά μέτρα καί τά σταθμά. Ή  άπατρις 
Άριστερά τών σαραντάχρονων ή πενη- 
ντάχρονων τοποθετήθηκε όρθά-κοφτά 
στό έπίκεντρο άπό τή νέα Άριστερά. 
Τό πώς έπέδρασε αύτό ψυχολογικά σέ 
μερικά γνωστά πρόσωπα, θά άξιζε νά 
γίνει μόνο του θέμα γιά διάλεξη. Έ τσι 
π.χ. μερικοί άφησαν τά μαλλιά τους νά 
μακρύνουν καί τά γένια τους νά φυτρώ
σουν, γιά νά μετατραποΰν «ψυχή τε καί 
σώματι», σάν μετά άπό άνανεωτική κού- 
ρα, σέ έπαναστάτες.

IV. Τήν τέταρτη φάση τής λογοτε
χνίας στήν 'Ομοσπονδιακή Γερμανία θά 
ήθελα έπομένως νά τήν όνομάσω εξωκοι
νοβουλευτική λογοτεχνία, έστω κι άν 
αύτό άποτελεΐ ταυτολογία. Οί συγγρα
φείς, πού είχαν άποκτήσει φήμη στά 
γρήγορα, άνακάλυψαν τόν κόσμο τής 
έργασίας. Τά ρεπορτάζ τοϋ Γκύντερ 
Βάλλραφ, πού άποκάλυψαν τήν άπαν- 
θρωπιά καί τήν καπιταλιστική διακυβέρ
νηση τοΰ άνθρώπου, έκαναν αίσθηση. 
Στό Ντόρτμουντ είχε σχηματιστεί άπό 
τό 1961 κιόλας μιά όμάδα συγγραφέων, 
ή όποία — σ ’ άντίθεση πρός τήν Όμάδα 
47 — πάσχιζε ν’ άνανεώσει τήν εργατι
κή λογοτεχνία. Άπό αύτή σχηματίστη
κε ό «Κύκλος έργασίας Λογοτεχνία τής 
έργατιάς», μέ σκοπό τή συνένωση τής 
πολιτικής υποκίνησης καί τής λογοτε
χνίας, πράγμα πού πέτυχε σέ μερικές 
παραδειγματικές περιπτώσεις. ’Άλλωστε 
δέν έπρόκειτο γιά κανένα πραγματικό 
νεωτερισμό· μάλλον ήταν ή συνέχιση 
άναλόγων ομάδων καί τών προσπαθειών 
τους τής φθίνουσας Δημοκρατίας τής 
Βαϊμάρης. Ά πό τή φύση τών πραγμά
των προκύπτει δτι στόν Κύκλο έργασίας 
ή έκθεση γεγονότων βαραίνει περισσό
τερο άπό τό φανταστικό, τό πολιτικής 
φύσης περιεχόμενο μάλλον παρά ή συ
χνά παραμελημένη μορφή. Ό σο άπα- 
ραίτητη κι άν φαίνεται ή διαδικασία τοΰ 
«ξυπνήματος» καί τής έπανασύνδεσης 
μέ τήν κοινωνία, μετά τά παρατράγουδα 
τής ύπερβολικά πιά έλίτ λογοτεχνίας, 
πάντως έγκυμονεϊ βέβαια τόν κίνδυνο νά 
θεωρηθεί προσωρινά λογοτεχνία δ,τι έ
χει άπλώς τά κατάλληλα φρονήματα. Ή  
έξέλιξη τοΰ Κύκλου έργασίας δέν έχει 
άκόμη συμπληρωθεί, ή όμάδα δμως τρα
βήχτηκε κιόλας μόνη της κάπως παρά
μερα. Όπωσδήποτε άνέδειξε συγγρα
φείς, πού φαίνεται νά έχουν διεθνή άκτι- 
νοβολία, κι άλλους, έκτός τοΰ Βάλλραφ:

διηγηματογράφους Γιόζεφ Ρέντινγκ καί 
Αγγέλικα Μέχτελ, τήν Έρικα Ροΰνγκε, 

μέ τά πρωτόκολλά της άπό τόν κόσμο 
τής βιομηχανίας καί ιδίως γύρω άπό τή 
θέση τής έργαζόμενης γυναίκας, καθώς 
καί τόν Βόλφγκανγκ Καϊρνερ. Άλλά 
καθένας άπό τούς συγγραφείς αύτούς 
έχει φιλοδοξίες καί σέ άλλους τομείς. 
Κανείς τους δέν περιορίζεται στά σχετι
κά στενά δρια τοΰ Κύκλου έργασίας, δπου 
ή άτμόσφαιρα πού έπικρατεϊ άνάμεσα 
στούς γραφειοκράτες καί τούς ίδεολό- 
γους πνίγει καμιά φορά τή δημιουργικό
τητα. Ή  ιδεολογική προσπάθεια νά δο
θεί, μέ πρωτοβουλία τοΰ Κύκλου έργα
σίας, ή ώθηση στούς έργάτες τής βιομη
χανίας γιά νά άρχίσουν νά γράφουν, 
έκφράζοντας έτσι τίς έμπειρίες καί τά 
συμφέροντά τους, πρέπει νά θεωρηθεί 
άποτυχημένη. Γενικά πάντως ή λογοτε
χνία τής έξωκοινοβουλευτικής άντιπολί- 
τευσης έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότη
τες, άπ’ δσες είναι δυνατόν νά περιγρα- 
φοΰν σ’ αύτή τήν έπισκόπηση. Ποτέ δέν 
συμβαίνει μιά πρωτοεμφανιζόμενη φιλο
λογική άπόπειρα νά δεσπόζει άπόλυτα 
στή σύγχρονη σκηνή. Μπροστά στό 
κοινό καί πίσω στά παρασκήνια ξετυλί
γονται δλες οί πολυποίκιλες διαδικασίες 
τών προεκτάσεων καθώς καί τών νέων 
ξεκινημάτων πού άλληλοσυμπληρώνο- 
νται ή συγκρούονταν γιατί ό πλουραλι
σμός είναι νόμος τής έλευθερίας. Ά λ 
λωστε ποιός θά άμφισβητοϋσε δτι ή 
χρονική γειτνίαση μάλλον άμαυρώνει 
παρά άπαυγάζει τίς διαστάσεις τών συγ
χρόνων φαινομένων.

V. Γιά τήν πέμπτη καί μέχρι στιγμής 
τελευταία καί πολύ νωπή άκόμη τομή 
στήν πορεία τής λογοτεχνικής δημοκρα
τίας τής γερμανικής γλώσσας, μάλλον 
εικασίες παρά όριστικοί χαρακτηρισμοί 
μποροΰν νά γίνουν. Γιά μένα είναι ή 
φάση ένός νέου υποκειμενισμού, δηλ. τό 
φυσικό άντίβαρο στό άνοιγμα τής λογο
τεχνίας σχεδόν πρός καθετί τό έπίκαιρο 
άπό τίς κοινωνικές λειτουργίες. Ή  διά
θεση γιά άνανέωση στήν 'Ομοσπονδια
κή Γερμανία, κάτω άπό τήν πίεση τών 
διεθνών οικονομικών δεδομένων, έξατμί- 
στηκε πιό σύντομα άπ’ δσο ύπέθετε κα
νείς. Καθώς φαίνεται, ή πολιτική γίνεται 
ξανά ή κοπιαστικά έπιμελημένη, στό 
βάθος βίαιη ύπόθεση γιά έπαγγελματίες. 
Γ ι’ αύτόν άκριβώς τό λόγο τό ήθικό 
άνοιγμα τής κυβέρνησης τοΰ νομπελί
στα Βίλλυ Μπράντ συγκέντρωσε σέ λίγα 
χρόνια μέσα τά πυρά τών άντιδραστικών 
δυνάμεων: Έπειδή αύτός ό άνθρωπος, ό 
Μπράντ, ύπήρξε ό πιό δημοκρατικός 
Γερμανός πολιτικός, πού έγινε ποτέ άρ- 
χηγός τής κυβέρνησης. Πολλά δημιουρ
γικά άτομα άποστρέφονται μ’ άπογοή
τευση τήν πολιτική πραγματικότητα, 
στήν όποία επιπλέουν πάντα δσοι έρ
πουν καθώς καί οί λεγόμενοι «ρεαλι
στές». Όπως καί νά ’χουν τά πράγματα, 
πολιτική είναι ή έμμονή τών μικρών 
βημάτων, μόνο πού δέν κατορθώνει νά 
ξεσηκώσει ένθουσιασμό μέ τά άληθινά 
της έλατήρια καί άνάγκες. Ή  πολιτική 
ίντελλιγκέντσια συγκεντρώνει πλειοψη- 
φίες κατά κανόνα χρησιμοποιώντας τό 
είδωλο πού λέγεται συγκίνηση καί πού 
τόση άπήχηση έχει στό κοινό. Τό δτι 
κάτι τέτοιο διαφαίνεται πάλι — ’ίσως 
μάλιστα νά ήταν πάντα έτσι — στήν 
'Ομοσπονδιακή Γερμανία, δικαιολογεί 
σήμερα κάποια λογοτεχνική άπογοήτευ
ση. Ή  έπιθυμία γιά άπεριόριστο άτομι- 
κισμό άνάμεσα στούς νέους τής Γερμα
νίας είναι τόσο ισχυρή, δσο είναι καί σέ 
άλλες χώρες. Καί παντοΰ είναι πιό ισχυ
ρή άπό δσο επιτρέπουν οί δυνατότητες 
τής άπότομης άλλαγής στίς οικονομικές 
άνάγκες τοΰ κόσμου τών φτωχών, μά καί 
τών πλούσιων.

Δέν σκοπεύω πάντως νά έμπλακώ σέ 
πολιτικές φιλοσοφίες, άλλά θά προσπα

θήσω, τελειώνοντας, νά περιγράψω τό 
σκηνικό, δπως αύτό παρουσιάζεται τόν 
τελευταίο καιρό στό φιλολογικό άλλά 
καί στόν πολιτικό παρατηρητή τής 'Ο
μοσπονδιακής Γερμανίας:

Κάθε άπόπειρα νά δοθοΰν μερικές 
πληροφορίες γιά τή λογοτεχνία δέν έπι- 
τρέπεται νά μήν ολοκληρώνεται μέ μιά 
ματιά στήν άγορά της. Ό σ ο  ύπάρχουν 
βιβλιοπώλες καί έκδοτες άλληλοσυ- 
γκρούονται τά δύο στοιχεία, πού καθο
ρίζουν τόν κόσμο τών βιβλιοπαραγω- 
γών, δηλ. τό πνεΰμα καί τό χρήμα. 
Συχνά έπρόκειτο γιά άποδοτική διάστα
ση, πού κατέληγε σέ διαχωρισμό άρμο- 
διοτήτων: Έδώ ό συγγραφέας, ύπεύθυ- 
νος γιά τήν ΰλη ένός βιβλίου, έκεϊ ό 
έκδοτης, εΰγλωττος έμπορος μέ ιδιόρ
ρυθμο έμπόρευμα. Δέν ήταν άστοχη ή 
παρατήρηση πού έκανε ό έκδοτης Ράιν- 
χαρτ Πίπερ στά πρώτα χρόνια τής Γερ
μανικής Αύτοκρατορίας, δτι δηλ. ένας 
καλός ιδιοκτήτης έκδοτικοΰ ο’ίκου πρέ
πει νά είναι παραμερισμένος συγγραφέ
ας. Μέ τό νά παραιτηθεί άπό τήν άτομι- 
κή του δημιουργικότητα, άποκτά έμπο- 
ρική νηφαλιότητα, παράλληλα δμως μέ 
διάθεση γιά συμμετοχή στή δημιουργία.

Σήμερα αύτό άκούγεται σάν κάτι έντο
να μυθικό άπό τή φιλολογία τοϋ παρελ
θόντος. Κατά τή δεκαετία τοϋ ’70 έκεΐ- 
νος πού γράφει είναι προμηθευτής κι 
άντικείμενο μιάς γιγαντιαίας βιομηχα
νίας μέσων έπικοινωνίας. Ή  διηπειρωτι
κή συνάρτηση τοϋ κεφαλαίου στήν άγο
ρά τοΰ τυπωμένου καί έκπεμπόμενου 
λόγου, ή παγκόσμια συγκέντρωση έκδό- 
σεων καί τό καρτέλ τής προώθησης τών 
bestsellers κατέστρεψαν σέ μεγάλο βαθ
μό τόν άτομικισμό τοΰ κλάδου. Χωρίς 
έλεος φτάνουν τά βιβλία, σάν είδος 
μαζικής παραγωγής, στά χέρια τοΰ κα
ταναλωτή.

’Ιδιαίτερα ή άγορά τών μέσων όπτι- 
κής έπικοινωνίας έπηρεάζεται δλο καί 
πιό πολύ άπό διεθνείς οικονομικούς πα
ράγοντες. Κι άς μήν πει κανείς, πώς 
αύτό δέν έχει σχέση μέ μιά θεώρηση τής 
φιλολογίας. Είναι άνόητο νά καταδικά
ζει κανείς γενικά τό μέγεθος, δπου δμως 
δημιουργοΰνται όλιγοπώλεια, τίθεται 
πάντα ιδιαίτερα έντονο τό έρώτημα σχε
τικά μέ τήν έλευθερία. Γιά τή λογοτε
χνία δέν είναι καθόλου άδιάφορο, τό 
πώς πλασάρεται. Ή  άγορά έπιδρά πίσω, 
στό δημιουργικό άτομο, πού σάν συγ
γραφέας προσπαθεί νά έπιπλεύσει.

Καί στήν 'Ομοσπονδιακή Γερμανία ό 
λογοτέχνης-συγγραφέας δέν μπορεί, κα
τά κανόνα, νά ζήσει άπό τά βιβλία του.
Οί έξαιρέσεις, πού καθένας γνωρίζει, 
άλλοιώνουν τή γενική είκόνα: Ό  Γκράς 
έγινε μεγάλος μέ τό πρώτο του μυθιστό
ρημα, ό Ρόλφ Χόχουτ μέ τό πρώτο του 
θεατρικό έργο γιά τό ρόλο τής έκκλη- 
σίας στό Χιτλερισμό. Ό  Χάντκε μέσα 
σέ λίγα χρόνια, πρίν γίνει άκόμη 30 
χρονών, έξασφάλισε στόν έαυτό του, 
γράφοντας, οικονομική άνεση. Άλλά ό 
Ζίγκφρηντ Λέντς, ένας άπό τούς πιό 
φτασμένους, έγραψε μιά ντουζίνα βιβλία 
πρίν άποκτήσει μιά σχετική άνεξαρτη- 
σία μέ τό θεατρικό του. έργο «Έποχή 
τών άθώων»· καί πάλι τό μεγάλο βήμα 
τό έκανε μετά άπό 17 όλόκληρα χρόνια 
μέ τό μυθιστόρημά του «Μάθημα Γερμα
νικής». Γιά 12 συναπτά χρόνια ό Χάιν- 
ριχ Μπέλ δέν θά μποροΰσε καλά-καλά 
νά θρέψει τήν οίκογένειά του, άν δέν 
έργαζόταν στή ραδιοφωνία. Άφοΰ λοι
πόν έτσι είχαν τά πράγματα μ’ αύτούς 
τούς συγγραφείς, γίνεται αυτονόητο, δτι 
οί συγγραφείς γενικά — καί μάλιστα 
έκεϊνοι άκριβώς πού ξέρουν τήν τέχνη 
τους — θά πρέπει νά έργάζονται γιά 
δλα, ή τουλάχιστον γιά μερικά μέσα 
ένημέρωσης. Οί νεαροί συγγραφείς 
στήν 'Ομοσπονδιακή Γερμανία μοιά
ζουν νά τό έχουν άντιληφθεϊ αύτό. Άπό 
τό ξεκίνημά τους πολλοί γίνονται πολυ- 
πράγμονες. ’Αντίθετα άπό τούς παλιότε- 
ρους συγγραφείς, οί νέοι έχουν μεγαλώ
σει μ’ αύτά τά μέσα καί έχουν άλλη 
έλευθερία κινήσεων· μιά τεχνικά κατα- _

τοπισμένη γενιά πού έχει πολύπλευρες 
γνώσεις, πού άπό νωρίς βγήκε στό μεϊ
ντάνι· παιδιά τοΰ αύτοκινήτου, σ’ δλη 
τήν παιδική τους ήλικία αύτό τό ρυθμό 
διδάχτηκαν. Τά νιάτα τους πέρασαν μέ 
πιό γοργές έναλλαγές. ’Αντιμετωπίζουν 
τά «εργαλεία» σάν τό μικρότερο άπό τά 
προβλήματά τους. Ή  μουσική έχει συ
νήθως γιά κείνους πιό στενή σχέση μέ 
τό λόγο, τά λόγια πάλι μέ τήν είκόνα. 
Μεταμφιεζόμενη γενιά, έχει στή διάθε
σή της δλα τά στύλ, μπορεί νά διαλέξει, 
άσκεϊται στήν άλλαγή ρόλου. Τζάζ, πόπ 
καί θόρυβοι άκούγονται άπό τίς στερεο
φωνικές τους έγκαταστάσεις, άπό τά 
κασετόφωνα. Μιά όπτική κινηματογρα- 
φικοΰ μοντάζ έγινε άπό τήν άρχή κιόλας 
δική τους: Μέ εύχαρίστηση παίζουν, 
συναρμολογώντας άποσπάσματα άπό τή 
μαζική κατανάλωση καί τή ρεκλάμα. 
Επιστημονικά Εκπαιδευμένοι, μέ άνεση 
σέ πολλές γλώσσες, κινούνται αύτόνομα 
μέσα στό μεσευρωπαϊκό βιομηχανικό 
πλαίσιο.

Σέ σύγκριση μέ δσους είχαν άρχίσει 
άπό τό 1945 νά γράφουν, στή Γερμανία, 
έτούτη είναι μιά πλατιά προετοιμασμέ
νη, καταρτισμένη γενιά. Γιά τούς λογο
τεχνικούς της στόχους δέν ύπάρχουν 
προγνωστικά. Σίγουρο είναι ένα: Δέν 
πρέπει νά περιμένουμε στήν άρχή πολυ
σέλιδα έργα άπ’ αύτούς, άλλά προσωρι
νά έπιτεύγματα καί αύθορμητισμό. Κατά 
πόσο θά έπεκταθοΰν ποτέ στόν άνετο 
χώρο τών μυθιστοριογράφων είναι του
λάχιστον άδύνατο νά προβλεφθεΐ. Πρός 
τό παρόν προτιμοϋν τό λογοτεχνικό 
στακάτο καί έχουν τόσες άπαιτήσεις 
άπό τόν άναγνώστη, πού ή νύξη μιάς 
αιχμής στό περιεχόμενο παίρνει τή θέση 
μιάς όλόκληρης ιστορίας.

Μ’ δλη τήν τάση τους γιά ένα νέο 
άτομικισμό, θεωροΰν άκόμη αύτονόητες 
μορφές συνδιαίτησης, πού οί παλιότεροι 
ποτέ δέν γνώρισαν: Ζωή μέσα στήν 
όμάδα δχι δπως τήν έννοοΰσαν τά μέλη 
τής Όμάδας 47, τέσσερις μέρες τό χρό
νο, άλλά καθημερινά γιά πολλούς άπό 
αύτούς. Αντιπολεμική γενιά, πού άπο- 
κήρυξε — άν δέν άπατοϋν τά φαινόμενα 
— οριστικά πιά μερικά χαρακτηριστικά 
γερμανικά γνωρίσματα. Στά θέματα καί 
στά κείμενά τους οί νέοι άρμενίζουν 
σ ’δλο τόν κόσμο, πέρα άπό κάθε σύνο
ρο, είτε άνατολικό, εϊτε δυτικό. Θέλω νά 
πώ, πώς άν καλοεξετάσουμε τά πράγμα
τα, προκύπτει βάσιμη έλπίδα γιά τήν 
ικανότητα επικοινωνίας αύτής τής δρα
στήριας, άν καί λογοτεχνικά άκόμη συ
γκρατημένης γενιάς.

G A S T O N  B A C H E L A R D
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Μπάλος, 
ένας ελληνικός χορός

Ά ν  δεχτούμε πώς χορός είναι οί διαδο
χικές κινήσεις τοΰ σώματος γιά σκοπούς 
άποκλειστικά καλλιτεχνικούς ή τελε
τουργικούς ή παιχνιδιού μέ προκαθορι
σμένη τάξη καί σύμφωνα μ’ ένα ρυθμό 
πού δίνεται γενικά άπό τή μουσική, τότε 
σίγουρα ό μπάλος είναι τό πιό άντιπρο- 
σωπευτικό δείγμα χοροΰ. Κι αύτό γιατί 
συνδυάζει δλα τοΰτα τά στοιχεία αρμο
νικά, χωρίς όμως νά έμποδίζει καί τήν 
άνάπτυξη τοΰ αύθορμητισμοΰ, πού τόσο 
απαραίτητος είναι στό νά ζήσουμε καί 
νά έκτελέσουμε ένα χορό, κανοντάς τον 
έτσι καλλιτέχνημα. Ό  χορός, όντας ένα 
άπ' τά άρχαιότερα έκφραστικά μέσα, 
χρειάζεται πρώτα άπ’ όλα βίωση καί 
μέθεξη γιά νά άποδοθεΐ σωστά.

Έ μμ. Γερ. Βαρβούνη

Μά πρίν προχωρήσουμε σέ όποιαδή- 
ποτε άνάλυση, θά ήταν χρήσιμο νά 
δώσουμε μιά γενική περιγραφή τών βα
σικών βημάτων τοΰ χοροΰ: Τά βήματά 
του χωρίζονται σέ α) promenade, β) 
πλάγια καί γ) σημειωτά. — Ό  μπάλος 
έχει τρεις κύριες φάσεις. Στήν πρώτη 
φάση ό άνδρας πιάνει τό άριστερό χέρι 
τής συνοδοΰ του σέ λαβή καί κάνουν 
δώδεκα βήματα έμπρός καί δώδεκα πί
σω, ένώ ταυτόχρονα τά χέρια τους κι- 
νοΰνται άπό πάνω καί πίσω πρός τά 
κάτω καί έμπρός στήν πρόταση, μέ τήν 
’ίδια λαβή καί μέ έλαφριά κάμψη τοΰ 
αγκώνα.

Στή δεύτερη φάση, ένώ ό άνδρας κρα- 
τάει μαντήλι στό δεξιό του χέρι καί ή 
συνοδός έχει τά χέρια στή μέση καί τά 
δάχτυλα πρός τά πίσω, τό ζευγάρι κάνει 
είκοσι τέσσερα βήματα έμπρός (προμε- 
νάντ), ένώ ή συνοδός κάνει τέσσερις 
στροφές μέ έξι βήματα στήν κάθε στρο
φή.

Στήν τρίτη καί τελευταία φάση, έχουμε 
τό «κυνηγητό», δηλαδή ε’ίκοσι τέσσερα 
βήματα έμπρός καί πίσω. Σ’ όλο αύτό τό 
διάστημα ή μουσική (μέτρου 2/4) ξεκι
νώντας άπό ένα εϋθυμο μοτίβο, περνάει 
στή διάρκεια τής δεύτερης φάσης σ’ έ
ναν άργό καί γεμάτο πάθος σκοπό, γιά 
νά έπανέλθει στό άρχικό μοτίβο κατά τή 
διάρκεια τής τρίτης φάσης.

Στή συνέχεια όμως κάθε ζευγάρι έκτε- 
λεΐ τίς δικές του φιγοΰρες έτσι, πού νά 
είναι άδύνατο νά τυποποιηθεί ή νά περι
γράφει πλήρως ό χορός. Ό  μπάλος 
είναι χορός νησιώτικος, άντικρυστός, 
όργανικός, χωρίς βίαιες κι άπότομες 
κινήσεις. Ή  καταγωγή του έχει πολλές 
φορές άμφισβητηθεϊ καί πολλοί πίστε
ψαν πώς έχει ξενική προέλευση, ’ίσως 
έπειδή τό όνομά του έχει ξένες ρίζες 
(άπ’ τό Ballo, Ιταλική λέξη πού σημαίνει 
χορεύω). Μά τό όνομα αύτό όφείλεται 
σίγουρα στήν ’Ενετοκρατία καί άντικα- 
τέστησε κάποια άλλη ονομασία τοΰ χο
ροΰ.

Ό σ ο  κι αν τό ΰφος τών κινήσεών του, 
τό λύγισμα, ή χάρη κι ή μεγαλοπρέπειά 
του θυμίζουν χορούς τής άναγεννησια- 
κής Εύρώπης, ό μπάλος είναι καθαρά 
έλληνικός χορός. Μέ μιά προσεκτική 
παρατήρηση, μποροΰμε νά διαπιστώ
σουμε πώς ό μπάλος είναι ή άκμή τής 
ένωσης δύο κόσμων καί δύο πολιτισμών. 
Είναι ή συνύπαρξη τοΰ άνατολίτικου 
σεβντά, τοΰ καημοΰ, τοΰ πάθους καί τοΰ 
μερακιοΰ μέ τήν εύρωπαϊκή φινέτσα, τή

χάρη, τή λεπτότητα καί τήν εύλυγισία.
Μά ποΰ άλλοΰ, άν όχι στήν Ελλάδα, 

τά στοιχεία αύτά βρίσκονται τόσο άρμο- 
νικά δεμένα καί προσαρμοσμένα μέ τόν 
τόπο; Ποΰ άλλοΰ ή φύση κι οί άνθρωποι 
είναι καθρέφτες τής συμβίωσης δύο δια
φορετικών πολιτισμών;

'Ύστερα ό μπάλος είναι μιά όλόκληρη 
μιμική παράσταση, μιά δραματοποιημε- 
νη χορευτική μεταφορά τής έρωτικής 
έλξης καί τοΰ ζευγαρώματος. Είναι μιά 
σκηνική έκτέλεση πού παρουσιάζει τό 
ζευγάρωμα σ’ όλες τίς φάσεις καί σ ’ όλη 
τή μεγαλοπρέπειά του. Άκολουθεΐ σέ 
γενικές γραμμές τόν όρισμό τοΰ Α ρ ι
στοτέλη γιά τό δράμα, γιατί είναι μίμη
ση «πράξεως σπουδαίας καί τελείας», 
πού, άκολουθώντας διαφορετική κάθε 
φορά πορεία, ή όποία έξαρταται άπ’ τήν 
όρεξη καί τή διάθεση τών χορευτών, 
τελειώνει μέ μιά κάθαρση αύτών πού τήν 
παρακολούθησαν ή τή χόρεψαν, κάθαρ
ση άπό τίς έρωτικές, τίς σεξουαλικές 
πιέσεις πού γίνονταν τόσο έντονες 
στούς νέους, τήν έποχή πού άνθισε ό 
χορός. Συγγενεύει λοιπόν —όχι τυ
χαία— μέ τήν άρχαία τραγωδία στά 
νηπιακά της βήματα, άν καί δέν περι
λαμβάνει «λόγο» άλλά μόνο «όρχησιν».

Τέλος, όσο κι άν φαίνεται παράξενο, 
ή άρχαία έλληνική άγγειογραφία μάς 
όδηγεΐ ν ’ άνιχνεύσουμε τίς ρίζες τοΰ 
χοροΰ. Στόν κύλικα τοΰ Μάκρωνος (άρ- 
χές τοΰ 5ου π.Χ. αί.), βλέπουμε τίς 
Μαινάδες νά χορεύουν γύρω άπ’ τό βω
μό καί τό ξόανο τοΰ Διονύσου χρησιμο
ποιώντας κινήσεις όλο χάρη καί εύλυγι
σία μά καί γεμάτες άπό πάθος καί μερά
κι, στοιχεία πού άποτελοΰν τούς δύο 
πόλους γύρω άπ’ τούς όποιους δημιουρ- 
γεϊται ό μπάλος. Κάτι άνάλογο βλέπου
με στή χορεύτρια πού άπεικονίζεται στό 
έσωτερικό τοΰ κύλικα τοΰ ’Επικτήτου 
(6ος π.Χ. αί.), πού βρέθηκε στό Vulci,

Ά ν . Λ α ζα ρ ίό η

ένώ στό άγγεΐο τοΰ ζωγράφου Κλεοφώ- 
ντα, πού δείχνει τήν έπιστροφή τοΰ 
'Ήφαιστου στόν Όλυμπο (420 π.Χ.), 
βλέπουμε ένα Σειληνό νά χορεύει μέ μιά 
Μαινάδα, έκτελώντας μιά φιγούρα παρό
μοια μέ τή βασική κίνηση καί λαβή τοΰ 
μπάλου.

Διαπιστώνουμε όμως έδώ μιά στροφή 
τοΰ όργιαστικοΰ-έρωτικοΰ χοροΰ, πού 
στή διαδρομή του μέχρι τή Νεότερη 
'Ελλάδα άπέβαλε τό όργιαστικό του 
στοιχείο καί κατέβηκε άπό τίς μυθικές 
ύπάρξεις καί τά διονυσιακά προσωπεία 
στούς κοινούς νεοέλληνες μέ τό φανερό 
πρόσωπο.

Ξέρουμε άλλωστε ότι άπ’ τόν 5ο π.Χ. 
αιώνα, κατά τή σικελική έκστρατεία, οί 
Αθηναίοι τραγουδούσανε χορικά άπό 
τραγωδίες τοΰ Εύριπίδη καί τά χόρευαν. 
Κι δταν παράκμασε ή τραγωδία, στούς 
έπόμενους αιώνες ή μουσική τών χορι
κών είχε γίνει κτήμα τοΰ λαοΰ πού τήν 
τραγουδούσε καί τή χόρευε στίς γιορτές 
του, μαζί μέ τή μιμητική όρχηση πού 
άναπτύχθηκε άπ’ τόν 3ο π.Χ. αιώνα καί 
μετά.

Αύτά, μαζί μέ τήν έξάπλωση τοΰ ' Ελ- 
ληνισμοΰ στά χρόνια τοΰ Αλέξανδρου 
καί τών έπιγόνων καί τή μετατόπιση τών 
πνευματικών κέντρων στήν Αντιόχεια, 
τήν Πέργαμο, τή Ρόδο καί τήν Αλεξάν
δρεια μάς έξηγοΰν τήν ϋπαρξη τοΰ μπά
λου στή νησιώτικη 'Ελλάδα καί μάς 
δείχνουν τήν προέλευση καί τό όργανι- 
κό δέσιμο τοΰ χοροΰ μέ τήν άρχαία 
'Ελλάδα καί τήν τραγωδία. Γι’ αύτούς 
τούς λόγους, ό μπάλος είναι χορός έλ
ληνικός κι δχι ξενόφερτος, είναι καθαρά 
νησιώτικος χορός.

Ξεκίνησε σάν χορός έρωτικός, στό 
πέρασμα δμως τοΰ καιροΰ χωρίστηκε σέ 
δυό κατηγορίες. Στόν έρωτικό καί τό 
φιλικό μπάλο. Χορεύονται κι οί δύο τό 
ίδιο, ή σημασία δμως τών κινήσεων

διαφέρει σέ κάθε είδος.

Έρωτικός Μπάλος

Τά μάτια σου τά όμορφα 
πού χαμηλοκοιτάζουν 
δταν γυρίσουν καί μέ δοΰν 
μές στήν καρδιά μέ σφάζ,ουν.

Άγάπα με νά σ ’ αγαπώ 
θέλε με νά σέ θέλω 
γιατί θέ ν&ρθ'ενας καιρός 
νά θές καί νά μή θέλω.

Είναι ή παλιότερη μορφή τοΰ χοροΰ. 
Βρίσκονται ξαφνικά άντιμέτωπα τό άρ- 
σενικό μέ τό θηλυκό πού νιώθουν άμοι- 
βαία έλξη καί κρυφή συμπάθεια. Ό  
άντρας, άπ’ τή φύση του πιό έπιθετικός, 
κάνει πρώτος μιά νύξη, ένώ ή κοπέλα 
άποθαρρύνει μέ τή στάση της καί ένθαρ- 
ρύνει μέ τίς ματιές της. Άκολουθεΐ μιά 
κλίμακα έναλλαγών, μιά διαδοχική σει
ρά έπιθέσεων καί άποκρούσεων, μιά ιε
ρή τελετουργία, δπου κάθε μέρος τοΰ 
σώματος παίζει τό μικρό ή μεγάλο ρόλο 
του. Κι ένώ τά μάτια, παιχνιδιάρικα καί 
δελεαστικά τής κοπέλας, άγρια καί γε
μάτα πόθο ή πείσμα τοΰ άντρα, ήλεκτρί- 
ζουν τήν άτμόσφαιρα, οί μακρόσυρτοι 
άναστεναγμοί τοΰ τραγουδιού καί τής 
όρχήστρας δημιουργούν ένα διονυσιακό 
καί διεγερτικό μαζί κλίμα, πού δμως δέν 
έπηρεάζει στό παραμικρό τήν ήρεμία 
τοΰ χοροΰ πού συνεχίζεται γλυκός καί 
όχι όργιαστικός ή βίαιος.

Ή  έρωτική έλξη δέν όδηγεΐ τούς 
χορευτές σέ βίαιες ή άπότομες κινήσεις. 
Καί οί δύο συναισθάνονται πώς παίρ
νουν μέρος σέ μιά τελετουργία σεμνή 
καί μεγάλης σημασίας. Παίζει λοιπόν ό 
καθένας τό ρόλο του, χωρίς νά καταπνί
γει τόν αύθορμητισμό του, μά οϋτε καί 
νά τόν άφήνει άνεξέλεγκτο, κάνοντάς 
τον νά βγαίνει έξω άπ’ τά δρια τής 
αρμονίας καί τής συμμετρίας πού κυ
ριαρχούν στό χορό. Κι είναι αύτό τό 
συγκρατημένο πάθος, πού δίνει άξία στό 
χορό, γιατί άπαιτεΐ τή μεγαλύτερη προ
σπάθεια τών χορευτών, τήν πιό τρανή 
ψυχική τους δύναμη. Ό  έρωτικός μπά
λος καταλήγει πάντα στήν κάθαρση. 
Δέν παρουσιάζονται δλα φανερά στά 
μάτια τοΰ θεατή, μά άφήνεται νά έννοη- 
θεΐ δτι τό ζευγάρωμα έγινε καί πώς οί 
σεξουαλικές όρμές ικανοποιήθηκαν. Ό 
ταν ή όρμή καί τό άγχος τής μή ικανο
ποίησης φθάνει νά γίνει τραγικό, τότε 
όλοκληρώνει τόν έαυτό του καί βρίσκει 
διέξοδο. Γιατί μόνο κάτω άπ’ τήν πίεση 
τοΰ άγχους ό άνθρωπος βρίσκει τό θάρ
ρος νά κάνει κάτι πού άν δέν πιεζόταν 
θά τό θεωροΰσε λόγο ντροπής γ ι’ αύτόν.

Τοΰτο λοιπόν είναι τελικά τό νόημα 
τοΰ έρωτικοϋ μπάλου. Είναι τό πέρασμα 
τοΰ άθώου καί ντροπαλοΰ άνθρώπου ά
π’ τό καμίνι τής άνασταλμένης σεξουα
λικής όρμής καί ή μετατροπή του σέ 
άτομο θαρραλέο, άποφασιστικό καί προ
παντός χωρίς ντροπή, πού ξέρει τί θέλει 
καί ξέρει νά έπιμένει μέ πείσμα στό 
σκοπό του.

Όσα φτερά καί πούπουλα έχει τό περιστέ
ρι.

τόσα κομμάτια νά γενώ άν δέ σέ κάνω 
ταίρι.

Έ τσι λοιπόν, στό τέλος τοΰ χοροΰ 

 ►
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πού δέν σβήνει άπαλά μά τερματίζει μέ 
μιά πανηγυρική συγχορδία τής όρχή- 
στρας, κανείς πιά δέν είναι ό 'ίδιος.

Φιλικός Μπάλος

Δυό φίλοι πού χορεύουνε 
κι οί δυό τους μερακλήδες 
ό ενας εχει βάσανα 
κι ό άλλος εχει πίκρες.

Μέ κέφι καί μέ όρεξη 
καί μέ σεβδά μεγάλο, 
οί μερακλήδες τοΰ ντουνιά 
χορεύουνε τό μπάλο.

’Εντελώς διαφορετική σημασία εχει ό 
χορός όταν χορεύεται άπό δύο άντρες 
πού είναι φίλοι (ή συγγενείς) μεταξύ 
τους. Τότε τό έρωτικό στοιχείο του 
παραμερίζεται καί τονίζονται οί δεσμοί 
φιλίας (ή συγγένειας), οί καημοί, οί 
πόθοι, τά βάσανα καί τά μεράκια αύτών 
πού χορεύουν. Οί φιγούρες είναι οί'ίδιες 
άλλά Εχουν πιά άλλη σημασία. Οί μα
τιές δέν ύπάρχουν, κι άν υπάρξουν είναι 
παράγοντες συντονισμού τών χορευτών 
κι όχι πρόκλησης.

Υπάρχει βέβαια τό πάθος καί ή χάρη.

Ό  χορός όμως τώρα έκτονώνει τά συ
ναισθήματα τών δύο χορευτών καί δέν 
τούς συνδέει παρά μόνο στόν καημό. Οί 
εκτελεστές δέ βλέπουν πιά ό ενας τόν 
άλλο σάν μέσο εκτόνωσης, μά σάν σύ
ντροφο στό βάθος καί βοηθό στίς δυ
σκολίες τοΰ σεβντά. Οί δύο φίλοι πού 
χορεύουν, δίνουν άλλο χρώμα στό χορό.

Τώρα πιά δέν ίσοζυγιάζονται ή γυναι
κεία τσαχπινιά μέ τήν άντρική βαριά 
στάση καί ραθυμία. Τώρα ό χορός είναι 
γεμάτος άπό μιά άργόσυρτή καί βαριά 
χάρη (όσο κι άν φαίνεται παράλογη ή 
σύνδεση τοΰ άργοΰ καί βαριοΰ μέ τό 
χαριτωμένο).

Οί χορευτές μοιάζουν νά λυγίζουν 
άπ' τό βάρος τών πόνων τους. "Η μουσι
κή είναι περισσότερο άργή παρά εΰθυ- 
μη. Δέ συναντάμε τώρα έκείνη τήν άτέ- 
λειωτη εφεύρεση τεχνασμάτων γιά τήν 
άποφυγή μιάς έπίθεσης, οΰτε τήν έκδή- 
λωση τής πονηριάς σέ συνδυασμό μέ 
τήν έπιθυμία. Οί έκτελεστές προσπα- 
θοΰν νά ικανοποιήσουν τά πάθη τους μέ 
τό χορό, έλπίζοντας μέσα άπ’ αύτόν νά 
βροΰν τήν ποθητή λύτρωση. Στό τέλος, 
δέν έχουμε κάθαρση στό βαθμό πού τή 
συναντάμε στόν «έρωτικό μπάλο». 'Α
πλώς ή πίεση καταπραΰνεται, χωρίς νά

βρεΐ μιά διέξοδο γιά νά ξεσπάσει. Ή  
λύτρωση λοιπόν είναι μερική καί προ
σωρινή, όχι γενική καί μόνιμη όπως στό 
άλλο είδος τοΰ χοροΰ.

Έ τσι τό πάθος, ό καημός, ό σεβντάς 
θά ξαναγυρίσουν, μέχρι νά βρεθεί τρό
πος γιά νά όλοκληρωθεΐ ή άπαλλαγή 
τοΰ χορευτή άπ’ αύτά. Ή  πράξη λοιπόν, 
είναι «σπουδαία» μά όχι «τέλεια». Αύτό 
μάς δείχνει τήν άπόκλιση τοΰ φιλικοΰ 
μπάλου άπ’ τίς βασικές άρχές τοΰ χοροΰ 
καί τήν κύρια διαφορά του άπ’ τό άλλο 
είδος.

Είναι κάτι ώρες στά νησιά τής Ελλά
δας πού ζευγαρώνει τό σκοτάδι μέ τό 
φώς, ή θάλασσα μέ τόν ούρανό, ή φωτιά 
μέ τό νερό καί γεμίζει ό άέρας στεναγ
μούς αιώνων πού νιώθεις νά σέ συντρο
φεύουν. Είναι ή ώρα πού άπαιτητική ή 
ψυχή ζητάει τό μερτικό της άπ’ τή χαρά. 
Μιά τέτοια ώρα έπλασε τό μπάλο σάν 
άσχημάτιστα καί πρωτόγονα βήματα 
στήν άρχή καί σάν όργανωμένο οργανι
κό χορό ύστερότερα. Ή  έξάπλωσή του 
σ’ όλα τά έλληνικά νησιά, μάς δείχνει 
πώς δέν περιορίστηκε σέ τοπικά πλαίσια 
— όπως πάμπολλοι τοπικοί έλληνικοί 
χοροί — μά πώς ξαπλώθηκε, γιατί μπο
ροΰσε νά έκφράσει τήν ψυχική κατάστα

ση τών κατοίκων τής νησιωτικής Ε λ 
λάδας τόσο καλά, ώστε νά γίνει άχώρι- 
στος συμπαραστάτης τους γιά αιώνες.

Ό  μπάλος καί σήμερα άκόμα άποτε
λεΐ τόν κυρίαρχο χορό στά νησιώτικα 
πανηγύρια καί τοΰτο γιατί έντονα ό 
άνθρωπος νιώθει τό σεξουαλικό ένστι
κτο, τήν άνάγκη γιά τή διαιώνιση τοΰ 
είδους, τή ντροπή, τόν καημό, τή λύπη, 
τό παράπονο. Κι όσο θά ύπάρχουν αύτά, 
θά χρειάζεται τρόπο γιά νά ξεπεράσει 
τίς ένοχές του καί νά προχωρήσει στήν 
κατάκτηση τών ζωτικών δικαιωμάτων 
του. Κι αύτή τήν άναζήτηση καί τήν 
προσπάθειά του θά τήν έκφράζει πρώτ’ 
άπ’ όλα στή μουσική καί τό χορό, όπως 
κάνει άπ’ τήν άρχή τής ιστορίας του.
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Τρεϊς τρόποι 
νά μιλήσεις γιά τό Θέατρο

Δέν ύπάρχει μόνο ένας τρόπος (μιά μέ
θοδος) νά μιλήσει κανείς γιά τό θέατρο. 
’Απ’ αύτή τήν άποψη, ή λέξη «δραματι
κός κριτικός» είναι άπατηλή. Συγκε
ντρώνει καί συγχέει τρεις λόγους πάνω 
στό θεάτρο.

Ό  πρώτος είναι αύτός τής παραδοσια
κής κριτικής, μέ μιά δημοσιογραφική 
ούσία. ’Απορρέει άπό έναν ιδανικό μέσο 
θεατή. Κρίνει καί παρακινεί τούς άνα- 
γνώστες-θεατές νά κάνουν τό ϊδιο. 'Υπο
θέτει βέβαια ένα κάποιο τύπο θεατρικής 
όργάνωσης, ένα θέατρο δομημένο (χτι
σμένο) πάνω στό κείμενο, έρμηνευμένο 
άπό έπαγγελματίες ήθοποιούς καί προ-

Μ π ε ρ ν ά ρ  Ν τ ό ρ τ

σφερόμενο σ ’ ένα κοινό σχετικά όμογε- 
νές. 'Υποθέτει έπίσης μιά δημοσιογρα
φική υποδομή άρκετά συγκροτημένη.

Σήμερα, τέτοιες περιστάσεις δέν είναι 
πιά καθόλου συγκεντρωμένες. Τό θέατρο 
κομματιάστηκε: Δέν ύπάρχει πιά ένα 
θεάτρο, άλλά θεάτρα. Έπιπλέον, τό κέ
ντρο βαρύτητάς του άλλαξε: ένα θέαμα 
δέν είναι πιά μόνον ή έρμηνεία ένός 
κειμένου. Είναι κατ’ άρχάς ή ένωση, 
πάνω στή σκηνή, πολλών στοιχείων, 
σχετικά αυτόνομων (κείμενο, χώρος, 
σώμα, κινήσεις καί χειρονομίες). Καί 
είναι ή σκηνοθεσία πού τοΰ δίνει τήν 
προσωρινή ένωση (όλότητα), πού τοΰ 
όρίζει ένα νόημα. ’Απαιτεί, κάθε φορά, 
Ενα νέο λόγο.

Έπιπλέον, ό τύπος πολλαπλασιάστη- 
κε καί διαφοροποιήθηκε. Ά λλα μέσα 
ένημέρωσης μεσολάβησαν μαζικά: τό 
ραδιόφωνο, καί βέβαια ή τηλεόραση. 
Χωρίς άμφιβολία, είναι δυνατόν —δέν 
παραλείπουμε— νά βάλουμε καί σήμερα 
νά μιλήσει ένας παραδοσιακός κριτικός

στό ραδιόφωνο, ή νά τόν βγάλουμε στήν 
τηλεόραση, άλλά χάνει τήν πνοή του. 
Δέν ύπάρχει πιά ό ιδανικός θεατής, ό 
όπλισμένος μέ τήν πένα του σάν μέ μιά 
ρομφαία δικαιοσύνης. Μοιάζει σάν ένας 
θεατής σάν τούς άλλους. Ή , άκόμα 
χειρότερα, φιγουράρει σάν σπεσιαλί
στας.

Δέν είναι πιά έσεΐς ή έγώ: είναι ένας 
άλλος.

Απροσάρμοστη στό σημερινό Θέα
τρο, αύτή ή παραδοσιακή κριτική, έπι- 
ζεΐ μέσα στήν κούραση καί τή σύγχιση. 
Βρίσκει όλο καί λιγότερη θέση μέσα 
στίς μεγάλες έφημερίδες. Καταφεύγει σέ 
φύλλα μικρότερης σπουδαιότητας. Τε
μαχίζεται. ’Έχει κακή κρίση. Αντιμε

τωπίζει άδιέξοδο πάνω σέ πολλά θεάμα
τα (γιατί, πώς νά τά δει κανείς όλα καί 
νά καταπιαστεί μέ όλα — σ ’ ένα σύνολο 
τόσο διεσπαρμένο;), καμιά φορά φτάνει 
νά διερωτηθεΐ άν είναι άκόμα δυνατό νά 
μιλήσει γιά θεάτρο.

Ό  πληρεξούσιος τής γνώ σης

Άλλά Ενας δεύτερος λόγος τώρα πολλα- 
πλασιάζεται. Ά ς  τόν ποΰμε έπιστημονι- 
κό ή πανεπιστημιακό. Ή  ρίζα του βρί
σκεται σ’ Ενα παράδοξο: στήν πρόθεση 
νά δώσει στό θεάτρο, ή νά τό κάνει νά 
ξαναβρεΐ μιά μνήμη. Καί σκοπεύει έπί

σης νά συγκροτήσει τό θεάτρο — αύτό 
πού είναι τυχαίο, προσωρινό — σέ σύ
στημα. Πέρα άπ’ τό νά κρίνει, έννοεΐ νά 
ξέρει.Καί νά μεταμορφώσει τό θεάτρο 
σέ γνώση.

Δέν μποροΰμε πιά — όπως γινόταν, 
άπ’ τή μεριά τοΰ Επαγγέλματος καί τοΰ 
πανεπιστημίου, έδώ καί μερικά χρόνια 
— νά τόν δοΰμε μέ περιφρόνηση. Ή  
θεατρική γνώση ύπάρχει. Πάντα υπήρ
ξε. Διαιωνίστηκε κάτω άπ’ τίς μορφές 
τής παράδοσης. Άλλά έξασθενημένη μέ 
τόν καιρό, πρέπει νά τήν έπαναποκτή- 
σουμε, νά τή θεσμοθετήσουμε ξανά (τή 
γνώση), Εξω άπό κάθε φόρμα ή μοντέλο. 
Έπιπλέον, τέτοιος λόγος δέν είναι χω
ρίς συνέπεια έπάνω στήν ϋπαρξη τήν 
ϊδια τοΰ θεάτρου. Πλάθει θεατές. Μέσα 
σέ πολλά μικρά παρισινά θεάτρα, τό 
κοινό δέν άποτελεΐται, κατά Ενα μέρος, 
άπό φοιτητές;

Αύτός ό λόγος είναι όλο καί πιό 
παρών μέσα στήν έπεξεργασία τοΰ θεά
ματος. Τί είναι ό «δραματουργός» όπως 
λένε τώρα, έάν όχι ό έπιτετραμένος τής 
γνώσης, μέσα στήν ίδια τή θεατρική 
πρακτική; Τά μαθήματα θεατρικών 
σπουδών στό πανεπιστήμιο πληθαίνουν. 
Πολλές φορές έπεξεργάζονται έκεί ιδα
νικά θεάματα, δομοΰν θαυμάσιες μητρο- 
πόλεις σημείων. Ό λα  αύτά είναι έρεθι- 
στικά γιά τό πνεύμα. Άλλά έπίσης άνη- 
συχητικά. Ή  μνήμη τού θεάτρου δέν 
πάει νά άντικαταστήσει τό θέατρο αύτό 
καθεαυτό; Ή  έπιστήμη νά παραγκωνί
σει τό θεατρικό γεγονός;

Έτσι τό θέαμα διατηρείται έξαρτημέ- 
νο άπό Ενα κείμενο. Έ να μετα-κείμενο, 
χωρίς άμφιβολία, όπτικό καί ήχητικό 
παρά λογοτεχνικό, καί έπίσης πολυσή
μαντο, πολλαπλό. Άλλά τίποτ’ άλλο 
άπό ένα κείμενο, μαζί μέ ό,τι αύτό 
περιέχει άπό άποψη τελειότητας. Άλλά 
ή παράσταση είναι τελείως άλλο πράγ
μα. 'Υποτάσσει τό γραπτό κείμενο στό
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πρόσκαιρο, στό τυχαίο καί στήν αβε
βαιότητα τών σωμάτων. Δέν θά μποροΰ
σε ποτέ νά άναπαραχθεϊ άκριβώς μέ τόν 
ίδιο τρόπο ’Αφήνει θέση στό άπρόσμε- 
νο. Είναι άδύνατον νά φτάσει στό τέρμα 
τοΰ θεάτρου. Τό νά τό καθορίσεις δέν 
σημαίνει δτι τό θανατώνεις, σημαίνει 
έπίσης δτι τό άρνεΐσαι. Θά έλεγε κανείς 
δτι τό θεάτρο είναι ένμέρει δεμένο μέ τή 
ζωή καί ή ζωή του είναι ’ίσως ή έτερογέ- 
νειά του, οί άντιφάσεις του, τό έλλειπές 
του... ’Από κεϊ έπίσης, έπικαλεϊται τόν 
θεατή, τόν ατομικό θεατή, ξεχωριστό 
καί ζώντα.

Έ ν α ς  ενδιαφερόμενος θεατής

Είναι άπ’ αύτόν πού μπορεί νά προέλθει 
ένα τρίτος τρόπος νά μιλήσεις γιά τό 
θέατρο. Χωρίς άμφιβολία, δέν πρόκειται 
νά δώσουμε τό λόγο σ ’ έναν όποιονδή- 
ποτε θεατή, άκόμα λιγότερο νά τόν άνα- 
γκάσουμε νά μιλήσει. ’Έχει τή φροντί
δα, κρατάει τή σιωπή του (αύτή τή 
σιωπή τή φιαγμένη άπό σεβασμό καί 
έκπληξη πού προκαλεϊ σέ μας ένα ώραΐο 
θέαμα). Ό χ ι, αυτός ό τρίτος λόγος δέν 
μπορεί νά είναι ένός θεατή πού θά 
άποκαλοΰσα ένδιαφερόμενο (μέτοχο) —

πράγμα πού δέν σημαίνει άπαραίτητα 
σπεσιαλίστα — τών όρίων τοΰ θεάτρου, 
πότε μέσα καί πότε έξω άπ’ τό θέαμα. 
Μέσα άπό τήν ’ίδια τήν Ιδιότητά του, 
άγγίζει βαθιά τό θέατρο. Αύτός δέν έν- 
νοεΐ νά συνενώσει τό λογοτεχνικό κεί
μενο καί τήν πρακτική τής σκηνής, τό 
κλείσιμο τοΰ παρουσιαζόμενου έργου 
καί τό άνοιγμα τής παράστασης πάνω 
στήν κοινωνία, τή γνώση καί τό παιχνί
δι, τό διαρκές καί τό περαστικό;

"Ισως ό ένδιαφερόμενος θεατής, αύτός 
ό μοναδικός κριτικός, είναι σέ θέση νά 
έπωμιστεΐ καί νά έκθέσει αύτόν έδώ τό 
διαμελισμό' χωρίς άμφιβολία δέν είναι 
άπλοϊκός (δέν συναντάμε ποτέ παρά 
ψευτο-άπλοϊκούς μέσα στόν κόσμο τοΰ 
θεάτρου). Μπορεί, οφείλει νά έχει μιά 
θεατρική γνώση, πού μπορεί νά είναι 
ιστορική ή σημειολογική (τό καλύτερο 
θά ήταν νά είχε καί τίς δύο). ’Αλλά αύτή 
τή γνώση, δέν τήν εφαρμόζει στό θέαμα, 
τήν ύποβάλλει πιό πολύ στή δοκιμασία 
τής θεατρικής παράστασης. Γιατί τό 
θεάτρο πάντα προσεπικαλεΐται τή γνώ
ση.

Αύτός ό τρίτος λόγος δέν σκοπεύει 
οϋτε νά διαλέξει οϋτε νά άγκαλιάσει τά 
πάντα. Είναι μάλλον ή έκφραση μιας

περιπέτειας, αύτής 'ενός θεατή μέσα καί 
άπό τό θέατρο. ΕΓναι ή ίδια αύτή ή 
περιπέτεια. Καί άπό κεί συναντά τή 
λογοτεχνία — χωρίς νά γυρίσει τήν 
πλάτη στή σκηνή.

Έδώ δέν ύπάρχει τίποτα τό καινού
ριο. Τά πιό μεγάλα κείμενα πάνω στό 
θέατρο — δέν τολμώ νά πώ κριτικές — 
είναι αύτά τών συγγραφέων: Μαλαρμέ, 
Ζολά... Ά λλα γράφτηκαν άπό πρακτι
κούς: Στανισλάβσκι, Ζουβέ... σήμερα 
Μπρούκ, Βιτέζ... Ή , καλύτερα άκόμα, 
άπό άνθρώπους τοΰ πλατώ πού ήταν 
έπίσης συγγραφείς στήν άρχή: Μπρέχτ 
ή Άρτώ. Καί μάς μιλοΰν άκόμα, πέρα 
άπ’ τά χρόνια, γιά ιδεολογίες καί γιά 
τεχνικές... Ά λλά σήμερα, μέσα στή συ
γκεχυμένη ταραχή πού περικλείνει τίς 
μεγάλες σκηνικές έκδηλώσεις, ή άνάγκη 
ένός τέτοιου λόγου έπείγει περισσότερο 
παρά ποτέ. Χωρίς άμφιβολία είναι εύ
θραυστος. Δέν έχει θεσμική πρόθεση. 
Δέν θά ήξερε νά ύποκαταστήσει οΰτε 
τήν κριτική οϋτε τήν «έπιστήμη». Ά λ 
λά οφείλει νά τίς διαποτίσει, νά τίς 
ένεργοποιήσει. ’Ίσως είναι καθαρό δη
μιούργημα τοΰ καλύτερου σημερινού θε
άτρου, μοιρασμένου καί άντιφατικοΰ, 
έτσι μετέωρος πού είναι άνάμεσα εύχα-

ρίστησης καί γνώσης, στιγμιαίου καί 
διαρκούς, κειμένου καί μετακειμένου...

Απέναντι στά παχιά καί αύταρχικά 
λόγια τής κριτικής καί τής θεατρολο
γίας, δέν μπορεί παρά νά μειονεκτεΐ. 
Άλλά, χωρίς αύτόν, οί άλλοι δύο κινδυ
νεύουν νά παραμείνουν στερεότυποι καί 
άντίθετοι ό ένας πρός στόν άλλον, σάν 
σκύλοι άπό φαγιάνς. Καί τό θέατρο νά 
βρεθεί κλεισμένο μέσα σέ μιά άγλωσσία 
αύθάδη καί φλύαρη. Δέν πρέπει νά γρά
φουμε λιγότερο γιά τό θέατρο; Καί λίγο 
περισσότερο θέατρο; Έννοώ: ξεκινώ
ντας άπ’ αύτό, στήν έγγύτητά του καί, 
δλα μαζί, γ ι’αύτό καί ένάντια σ'αύτό; 
Έ ν όλίγοις, νά προσφέρεις τό θεάτρο, 
τέτοιο πού ό καθένας μας νά μπορεί νά 
τό ζήσει, μέ κίνδυνο τής γραφής, καί τή 
γραφή μέ κίνδυνο τοΰ θεάτρου;

Μ τφ ρ .: Α Ν Τ Α  Κ Α Τ Ο Υ Λ Α

Εικαστικά

Πώς είδαν οί Βέλγοι 
τούς 'Έλληνες ζωγράφους

Μπουζιάνης ή τό αφελές βφος 
στόν έξπρεσιονισμό

Άπό τήν ήμέρα πού άνοιξαν τίς πόρτες 
τους οί έκθέσεις ζωγραφικής τής σύγ
χρονης Ελλάδας δέν βρήκαν ευνοϊκή 
άπήχηση. Πολλές φορές ξαφνιάζεται 
κανείς άπό τήν έπίσημη αύτή έκπροσώ- 
πηση, άναρωτιέται μήπως δ,τι καλύτερο 
ύπάρχει έχει μείνει πίσω, άλλά άκόμα κι 
άν αύτό, τό καλύτερο, ύπάρχει κάν. 
Όμολογώ πώς οί τέσσερις «μαίτρ» πού 
προτάθηκαν στό «Μέγαρο τών συνε
δρίων» μοΰ φάνηκαν έξαιρετικά άτονοι, 
λαμβανομένου ύπ’ δψη τοΰ τί γινόταν 
τήν ίδια έποχή στό χώρο τής ζωγραφι
κής στήν ύπόλοιπη Ευρώπη. Κι άκόμα 
βρίσκω πώς τό τμήμα «τέχνη καί δικτα
τορία» στήν αίθουσα «CGER» είναι πο
λύ χαμηλότερο άπό τό δυνατό θέμα του, 
δταν μάλιστα τό πιό ένδιαφέρον τής 
έκθεσης, τό σχολιασμένο φίλμ άπό τόν 
Σ. Άνδρεάδη,' πού ένδεχομένως θά στή
ριζε τήν έπιλογή τών έργων καί τών 
ντοκουμέντων, μολονότι προγραμματι
σμένο, λάμπει μέ τήν άπουσία του. Α νε
ξιχνίαστοι λόγοι πού μόνον οί Θεοί 
τούς γνωρίζουν πρωτοστάτησαν στή 
μοίρα αύτοΰ τοΰ φίλμ.

Μπουζιάνης ό έπίλεκτος

Ώστόσο, οί κάτοικοι τών Βρυξελών θά 
παρηγορηθοΰν πηγαίνοντας νά δοΰν τόν 
Μπουζιάνη στήν αίθουσα τής πλατείας 
«Σέντ Ζάν». Χωρίς νά είναι μεγαλοφυΐα, 
ό Μπουζιάνης, άδιαφιλονίκητα είναι έ
νας πολύ ένδιαφέρων καλλιτέχνης πού 
συγκινεϊ μέ τήν αύθεντικότητά του, ένώ 
άπό πολλές άπόψεις είναι παράδοξα έπί- 
καιρος.

Τό έργο τοΰ Μπουζιάνη, παρόλο πού 
όρθά συγκαταλέγεται στούς έξπρεσιονι- 
στές, έμφανίζει ώστόσο μιά όρισμένη 
άφέλεια. Ό χ ι βέβαια έκείνη τήν έμπορι- 
κή καί βιομηχανοποιημένη άφέλεια ϋ- 
φους, άλλά κάτι άπό αύτήν τήν άμεση 
τέχνη, πού γεννιέται στά τρίσβαθα ένός

πονεμένου ψυχισμοΰ καί πού άνήκει 
ειδικότερα στήν περιοχή τής δυνατής 
καί άκαλλιέργητης τέχνης.

Ά ν  καί στιγμές στιγμές φέρνει στό 
νοΰ τόν Ρουώ, τό έργο τοΰ Μπουζιάνη 
είναι παραδόξως πλησιέστερο σέ κά
ποιους Φλαμανδούς έξπρεσιονιστές πού 
τό έργο τους είναι ένστικτωδώς πιό 
οικείο καί πιό δημοφιλές άπ’ δ,τι τών 
Γερμανών συναδέλφων τους.

Στόν Μπουζιάνη ή ένταση μαλακώνει, 
γίνεται αισθητή περισσότερο στήν έ
κρηξη τών σχημάτων καί στό βασάνι
σμα τών γραμμών, παρά στήν παράστα
ση καί τό θέμα. Καί τοΰτο γιατί ό 
Έλληνας ζωγράφος διαλέγει, φαινομε
νικά τουλάχιστον, θέμάτα άνώδυνα: το- 
πεϊα, πορτραϊτα πού καμιά φορά διασα
λεύονται άπό μιά όρμητική πινελιά ή 
έξαλείφονται άπό τόν έξαιρετικά ιδιόρ
ρυθμο τρόπο του νά συντρίβεται τό 
σχήμα μέσα στό χρώμα.

Τό μόνο δυσάρεστο σχετικά μ’ αύτόν 
τό ζωγράφο, πού άποτελεϊ μιάν άποκά- 
λυψη, είναι ή διάταξη στήν παρουσίαση 
τών Εργων, ό λειψός φωτισμός, μιά αί
θουσα ταλαιπωρημένη άπό τήν άθλια 
άρχιτεκτονική της· δλα τοΰτα δέν άξιο- 
ποιοΰν τόν Μπουζιάνη δπως θά τοΰ 
άξιζε. Άδιάφορο: Ά ν  κάποια άπό τίς 
έκθέσεις σύγχρονης ζωγραφικής τών 
Εύρωπαλίων έχει τή δύναμη νά άγγίξει 
έμάς τούς Βέλγους, τούς θρεμμένους μέ 
ζωγραφική, ο!ναι σίγουρα αύτή έδώ.

Μ τφ ρ .: Χ .Κ .

Σ τή ν  έφ η μ ερ ίδ α  τώ ν  Β ρ υ ξελώ ν  « Τ ό  βράδυ» 
σ τ ίς  5 κ α ί 11 ’Ο κ τω β ρ ίο υ  το ΰ  ’ 82 δ η μ ο σ ιεύ 
τη κ α ν  δύο κ ρ ιτ ικ έ ς  (πού δ η μ ο σ ιε ύ ο ν τα ι έδώ) 
σ χ ε τ ικ ά  μέ τή  σ ύ γχ ρ ο νη  έ λ λ η ν ικ ή  ζω γρ α φ ική  

πού π α ρ ο υ σ ιά σ τη κ ε  σ τά  π λ α ίσ ια  τώ ν  Εύρω 
π αλ ίω ν, άπό τ ή ν  κ ρ ιτ ικ ό  Ν τα ν ιέ λ  Γ κ ιλ λ ε μ ό ν .

Γιώργος Μ πουζιάνης, Πορτραϊτο γυναίκας (1957)
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Σύγχρονοι 'Έλληνες 
καλλιτέχνες
στό «Μέγαρο τών Καλών Τεχνών»

"Εργο τοϋ Στέφανου Ξανδάκη

Καί μιά ματιά 
στά έδώ...

Όπως πολύ καθαρά τό έξηγεΐ ό Α λέ
ξανδρος Ξύδης, υπεύθυνος τής παρούσας 
Εκθεσης καί μέ πλήρη συνείδηση δτι 
απευθύνεται σέ πολύ λίγο κατατοπισμέ
νο κοινό σχετικά μέ τά καλλιτεχνικά 
πράγματα τής σύγχρονης 'Ελλάδας, ή 
παρουσίαση αύτών τών δέκα καλλιτε
χνών δημιουργεί πολλαπλά προβλήμα
τα.

Καί άνάμεσα σ ’ αύτά, δέν είναι, βέ
βαια, τό μικρότερο ή έπιθυμία τοϋ κοι- 
νοϋ πού άναζητεΐ τό καθαρά Ελληνικό, 
πού γυρεύει τό παραξένεμα, μέ άλλα 
λόγια κάποιον Εξωτισμό, πράγμα πού, 
προφανώς, ή Εκθεση αύτή πολύ απέχει 
άπό τό νά προσφέρει κάτι τέτοιο. Μάλι
στα τό πρώτο έμπόδιο πού πρέπει νά 
ύπερπηδηθεΐ είναι ή άστάθεια τοΰ κοι- 
νοΰ, αναπόφευκτη σχεδόν στό μέτρο πού 
δ,τι μας προσφέρεται άπορρέει άπό μιάν 
αισθητική κατά πολύ διεθνή. Ή  σύγ
χρονη καλλιτεχνική Ελλάδα άποτελεΐ- 
ται άπό ζωγράφους καί γλύπτες (γιά νά 
μιλήσουμε μόνο γιά τά κλασικά είδη), οί 
όποιοι Εργάζονται στόν τόπο τους, κα
θώς καί άπό καλλιτέχνες τής διασποράς, 
πού έργάζονται σέ ξένες χώρες καί πού 
λίγο πολύ ρέπουν στίς κυρίαρχες αισθη
τικές.

Στό γαλλόφωνο Βέλγιο οί γνωστότε
ροι άπ’ αύτούς είναι ό Τσόκλης, ό Τά
κης (πού άρνήθηκε νά συμμετάσχει στά 
Εύρωπάλια), ό Παΰλος, πού άνακαλύ- 
φθηκε έδώ καί καιρό καί δρα στό Παρί
σι μέ άρωγούς τούς ιερείς τοΰ νεορεαλι
σμού. Οί καλλιτέχνες αύτοί έκπροσω- 
ποΰν σχεδόν τό Ενα τέταρτο τοΰ αίώνα 
τής σύγχρονης 'Ελλάδας πού μας προ- 
σφέρεται μέσα άπό τίς γιορτές τών Εύ- 
ρωπαλίων.

Εικαστικά δρώμενα 
καί περιβάλλοντα

Στή σπουδαία αύτή ύπόθεση τής παρά
δοσης πού συγκρούεται μέ τίς άπαιτή- 
σεις τοΰ μοντερνισμοΰ καί τής έπικαιρό- 
τητας τής τέχνης, γνωρίζει κανείς τό 
βάρος αύτής τής παράδοσης καί φαντά
ζεται τί τεράστιες προσπάθειες θά Επρε
πε νά κάνουν οί καλλιτέχνες γιά νά τήν 
άνατρέψουν. Σ’ αύτή λοιπόν τήν ύπόθε
ση άντιλαμβάνεται κανείς, στά δρια αύ
τής τής Εκθεσης, δτι εικαστικές δράσεις 
καί περιβάλλοντα καταντούν άκαδημαϊ- 
σμοί, εϊτε είναι έλληνικά ή δχι.

Τό «Μέγαρο τών Καλών Τεχνών» πα
ρουσιάζει λοιπόν περιβάλλοντα μέ δρά
ση καί εικαστικά δρώμενα λίγο ή πολύ 
άκινητοποιημένα σέ περιβάλλοντα, δ
πως αύτή ή ιστορία τής ταύτισης πού 
μας άφηγήθηκε ό Στάθης Λογοθέτης. 
Όπως συχνά γίνεται σ ’ αύτοΰ τοΰ τύπου 
τίς δράσεις, ύπάρχει μεγάλη άπόσταση 
άνάμεσα στή φιλοδοξία τής πρόθεσης 
(πράγμα τό όποιο άποκαλύπτεται μόνο 
στό λόγο) καί στό άποτέλεσμα στά διά
φορα στάδια τής άνέλιξης. Πράγματι, 
μποροΰμε νά ποΰμε δτι αύτό τό ένδόμυ- 
χο καί τραγικό μικροθέατρο είναι νεκρό 
γράμμα γιά τό θεατή, άπό τό γεγονός καί 
μόνο τής άσυνέχειας τοΰ θεάματος τό 
όποιο άντιφάσκει μέ τή μεταφυσική τοΰ 
σκοποϋ του. Αύτό είναι τό πρόβλημα 
δλων τών εικαστικών παραστάσεων πού 
συμβαίνουν σέ μουσειακούς χώρους.

Ή  ανάδυση τοΰ Τσόκλη

’Αντίθετα, αύτό πού θαυμάζουμε στό 
Εργο τοΰ Τσόκλη (παρουσιάζει Ενα περι
βάλλον πού θά μποροΰσε νά τό βαφτίσει

κανείς ιστορία ένός δένδρου), είναι δτι 
κατ’ άρχήν τό έργο του είναι ποιητικό 
καί αισθητικό. Δέν αισθάνεται ύποχρεω- 
μένος νά βοηθηθεΐ άπό περιττά στολίδια 
γιά νά δημιουργήσει τό τραγικό, οϋτε 
καί νά μπάσει τό θεατή σέ Ενα δήθεν 
δραστικότερο χώρο συνειδητοποίησης.

Μπαίνεις στήν αίθουσα πού τοΰ Εχει 
παραχωρηθεΐ καί άμέσως συναρπάζεσαι 
άπό τήν ομορφιά αύτών τών δένδρων τοΰ 
δάσους πού ταυτόχρονα είναι πραγματι
κά μά συνάμα καί παχνίδι τοΰ καθρέφτη. 
’Απ’ αύτήν τή ναυαγισμένη βάρκα πού 
τά συντρίμμια της ζωγραφισμένα στόν 
τοίχο συνάγουν τήν ίδέα τοΰ πίνακα, 
άπό τόν ίδιο τόν πίνακα έντέλει πού δέν 
παύει, δπως δλο τό εργο τοΰ Τσόκλη, νά 
άπελευθερώνει τήν Εγκλωβισμένη πραγ
ματικότητα καί τανάπαλιν. Ό λη  ή δια
λεκτική τοΰ Εργου του Εφάπτεται τοΰ 
μυστικοΰ αύτής τής αίθουσας, πού είναι 
άφιερωμένη στό άντικείμενο καί στήν 
εικόνα αύτοΰ τοϋ άντικειμένου. Πιό πέ
ρα συναντάς τό μπλέ φρέσκο σέ ρόζ 
νέον τοΰ Στέφανου Άντωνάκου, Εργο 
ταυτόχρονα πολύ κλασικό καί πολύ μο
ντέρνο, πού μποροΰμε νά τό συλλάβουμε 
τόσο σάν εργο λυρικής άφαίρεσης δσο 
καί σάν σύγχρονη μαρτυρία πού συνδέε
ται μ’ δλη τή συμβολική τοΰ νέον, τοΰ 
φωτός τών γραφείων καί τών έργοστα- 
σίων, τοϋ σύγχρονου φωτός. Παρών εί
ναι έπίσης καί ό Παϋλος, κληρονόμος 
τοΰ νεορεαλισμοΰ, πού τόν άπογυμνώ- 
νει, τόν έξαϋλώνει μέχρι τοϋ σημείου νά 
κρατήσει μόνο τούς σκελετούς δομών, 
τά φαντάσματα τών άντικειμένων, τά 
υπολείμματα, τά χνάρια τοΰ άπόντος 
άνθρώπου, τά όποία, στό περιβάλλον 
πού μάς παρουσιάζει έδώ, Εχουν ώστόσο 
χάσει τή δύναμη νά ύποβάλλουν τήν 
ίδέα τοΰ κενοΰ, τής Ελλειψης, τής άπου- 
σίας καί τής άμφιβολίας. Τά ομοιώματα 
τοΰ Κανιάρη, πού έπίσης άπορρέουν 
άπό τό νεορεαλισμό, πού μπήκε πλέον 
στήν ιστορία τής ζωγραφικής καί πού 
παρουσιάζει τίς πιό μίζερες πλευρές τής 
κοινωνικής ζωής, συνθέτουν, σέ μιά βά
ση σκεπασμένη άπό έφημερίδες, Ενα 
άσήμαντο σύνολο.

Ό  Μπουτέας τοποθετεί σχοινιά καί 
νέον πάνω στό δάπεδο. Είναι κατά κά
ποιο τρόπο μιά έξαπλωμένη καί περί
πλοκη άπό έννοιακούς δισταγμούς έκδο- 
χή τοΰ φρέσκου τοΰ Άντωνάκου, ώστό
σο λιγότερο άποτελεσματική καί πιό 
μακριά άπό τά διδάγματα ένός Ντάν 
Φλαβέν (κι άς μήν άρέσει στόν έξηγητή 
του Ζάκ Μποναβάλ πού δέ φοβάται νά 
μιλήσει γιά συμβολική συνάφεια τής 
σχετικότητας τοΰ χώρου-χρόνου στά μυ
θογραφικά δεδομένα καί όχι άπλά γιά 
μετα-γλώσσα. Δέν έπινοοΰμε ποτέ τίπο
τα).

’Εν όλίγοις αύτή ή έκθεση περιβάλ
λοντος θά ένισχύσει σίγουρα στόν έπι- 
σκέπτη τήν ίδέα δτι ή σύγχρονη τέχνη 
Εχει οριστικά καί γιά πάντα παραμερίσει 
τό άντικείμενο ζωγραφική καί γλυπτική, 
Εστω κι άν δέν άξίζει τίποτε. Ή  προτί
μηση τής χειρονομίας, τής άπόπειρας, 
τής διαδικασίας σέ βάρος τοΰ άντικειμέ- 
νου τής τέχνης, Εξηγείται χωρίς άμφιβο- 
λία άπό τό γεγονός δτι στήν Ελλάδα 
περισσότερο άπό άλλοΰ αύτό τό άντικεί- 
μενο είχε γιά καιρό εΐδωλοποιηθεΐ καί 
καταστεί θεματοφύλακας κάθε ένεργητι- 
κότητας. Οί σημερινοί καλλιτέχνες δέν 
παύουν νά δολοφονούν αύτήν τήν τέχνη. 
Έργα ώστόσο δέν ύπάρχουν!

Μτφρ.: X. Κ.

Ό Στέφανος Ξανθάκης παρουσίασε οτήν γκα· 
λερί «Άντήνωρ» (άπό 1 ώς 14 Νοεμβρίου), τήν 
τελευταία δουλειά του έργα τής περιόδου 1979- 
1982. Τό κύριο εικονιστικό θέμα παίρνεται άπ' τό 
άνθρώπινο σώμα πού πάλλεται μέοα ο' ένα 
ομοιογενές φόντο, άνάμεσα σέ εύανάγνωστα 
σύμβολα.

Ό τρόπος πού τό θέμα αύτό τοϋ ανθρώπινου 
σώματος δίνεται, είναι φιλτραρισμένος άπ' τήν 
ύπερεαλιστική απεικόνιση. Τά σώματα καί τά 
μέλη είναι παραμορφωμένα καί άκρωτηριασμένα, 
οάν θεώρατα κατεστραμμένα αντικείμενα, χωρίς 
ζωή. "Αδεια, ρευστοποιημένα κομμάτια, πού θυ
μίζουν νεκροτομείο ή αίθουσα άνατομίας, άναφο- 
ρές άλλωστε εμφανείς όταν τά βλέπουμε πετα
μένα πάνω σ' ένα άδειο τραπέζι. Διαχέονται-άπό 
χρώμα καί φώς πού τά κάνει διάφανα καί 
συμβάλλει οτό νά δείξει τή γύμνια τους καί τήν 
κενότητά τους. Αύτή ή έντονη χρωματικότητα, 
πιό τονισμένη στά τελευταία, χρονικά, έργα τοϋ 
καλλιτέχνη, δημιουργεί άντίθεση μέ τό σκούρο 
φόντο - έοωτερικός χώρος - πού φωτίζεται 
ουχνά άπό μιά ήλεκτρική λάμπα. Τό άποτέλεσμα 
προκαλεΐ άγχος καί δέος.

Τά σύμβολα πού συνοδεύουν τό κύριο θέμα 
είναι συχνά ούμβολα φυγής (όπως είναι οί 
βαλίτσες καί οί σάκκοι), σύμβολα επιθετικότητας 
(κάθετοι καί οριζόντιοι στύλοι καί μεγάφωνα). 
"Ενα τρίτο γκρουπ συμβολισμών ορίζεται άπ' τίς 
μεγάλες μαύρες σακκοϋλες σκουπιδιών. θά μπο
ρούσε νά θεωρηθεί σάν στοιχείο τοϋ ρεπερτο
ρίου μιάς «ματαιότητας», πού δείχνει τήν κατα
στροφή τής ϋλης, καί τό θρίαμβο τοϋ θανάτου. 
Αύτός ό συμβολισμός έντείνεται περισσότερο, 
όταν ή σακκούλα παραλληλίζεται καί μετριέται μέ 
τό άνθρώπινο σώμα.

Ή δουλειά τοΰ Ξανθάκη άντλεϊ καί κινείται 
οτό ύπερεαλιοτικό πεδίο. Στό σημείο έκεϊνο τοϋ 
πνεύματος όπου ή ζωή κι ό θάνατος, τό 
πραγματικό καί τό φανταστικό, τό παρελθόν καί 
τό μέλλον, αύτό πού - κι αύτό πού δέν - 
έπικοινωνεί, τό ύψος καί τό βάθος, παύουν νά 
θεωρούνται άντίθετα, (Α. Μπρετόν, 2ο μανιφέ
στο). Ξεκινώντας άπ' αύτή τή βάση όμως ό 
καλλιτέχνης δέν επαναλαμβάνει, άλλά δημιουρ
γεί, προβάλλει μ' αύτά τά στοιχεία τό δικό του 
κόσμο, σέ μιά είκόνιση αύστηρά προσωπική. Τό 
μήνυμα τοϋ ύπερεαλισμού έχει τόσο καλά άφο- 
μοιωθεΐ, ώστε γίνεται αύτόματος καί γνήσιος

τρόπος έκφρασης. Παίρνει τά ερεθίσματα άπ' τό 
χώρο πού ζεΐ κι έργάζεται. Καί τό μήνυμά του 
είναι ένα: καταγγελία. Καταγγελία τής άνθρώπι
νης ύπόστασης.

Ό Σπύρος Κουρσάρης έκθέτει στή γκαλερί 
«Χρυσόθεμη» στό Χαλάνδρι άπό 15 Νοεμ. έως 4 
Δεκεμβρίου.

Τά θέματά του είναι ποικίλα, θά μπορούσε 
κανείς νά πει ότι ή έκθεση αύτή είναι σάν ένα 
πανόραμα έμπειριών καί ερεθισμάτων. Τοπία, 
πρόσωπα, κορμιά διαδέχοντα τό ένα τό άλλο, 
άλλά μέ μιά πιό προσεκτική ματιά ό θεατής 
καταλαβαίνει ότι τό συγκεκριμένο θέμα δέν είναι 
παρά ή άφορμή γιά τόν καλλιτέχνη. Μέ μιά 
έντονα έξπρεσιονιστική πινελιά ό καλλιτέχνης 
καταφέρνει νά είκονίσει τίς συγκινήσεις, τά 
συνοιοθήματα ή τίς άμφιβολίες του, στά σκαλο
πάτια μιάς ύπαρξιακής άναζήτησης.

Τά σχήματο, οί φιγούρες, γίνονται οπτικές 
άφοΰ πρώτα γίνουν συγκινησιακές. Ό τρόπος 
άπεικόνισης τών μορφών διαφέρει άνάλογα μέ 
τό τί θέλει τό έργο νά έκφράσει. "Ετοι γίνονται 
σχηματικές καί ονειρώδεις ή ογκώδεις καί ευδιά
κριτες. "Ενα στοιχείο πού κυριαρχεί οτό έργο 
τοϋ Κουροάρη είναι τό πουλί· χωρίς πάντα νά 
συγκεκριμενοποιείται, βλέπουμε ουχνά άναφορές 
σ' αύτό, στήν πλειονότητα τών πινάκων: ένα 
ράμφος, φτερά ή άκόμη κι αύτές οί σχημαπκές 
μορφές είναι έτσι δοσμένες πού ή αναφορά 
είναι έμφανής. Στοιχείο πολυσήμαντα συμβολικό, 
τό όποιο δέν καθορίζεται άπ' τόν καλλιτέχνη: 
«Μπορεί νά είναι έπιθετικό, ή φυγή, ή έλπίδα, ή 
ίσως καί ή ψυχή, χωρίς καμιά μεταφυσική 
προέκταση».

Ή ζωγραφική τοϋ Κουροάρη είναι άπόλυτα 
έσωτερική καί έκφράζει τόν άνθρωπο καί τή 
γενιά του. Δέν έχει τίποτα τό στατικό καί 
καθοριστικό, άλλά είναι μιά συνεχής άναζήτηση 
πλαστικών άξιων, όπου στό χρώμα καί στό σχέδιο 
μετουσιώνονται κάποιες άλλες άξίες, οί ίδιες ή 
ή άμφισβήτηοή τους.

ΑΝΤΑ ΚΑΤΟΥΛΑ
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Τά βότσαλα 
στά λιμνάζοντα νερά τής δισκογραφίας

...είναι πιά λιγοστά, τουλάχιστον άν 
μιλάμε γιά τήν ξένη. Μερικά άπ’ 
αύτά περνούν άπό δώ χαράζοντας 
άλλο ενα ήχητικό αυλάκι. Ή  έπιλο- 
γή εγινε άπό τήν άγγλική καί τήν 
άμερικανική δισκογραφία τών τελευ
ταίων μηνών, άπό τήν έλληνική τους 
έκδοση.

Ά ν  διαλύονταν οί W h o  δέ θά Ελειπε 
κάτι άπό τίς ζωές σας; «Ναί, θά ’λεγα 
γύρω στό ενα Εκατομμύριο δολλάρια τό 
χρόνο», άπαντα ό Pete Townsend πού 
εικοσάχρονος εύχόταν νά πεθάνει πρίν 
γεράσει. Τώρα, λίγο πρίν τά σαράντα 
του, άποφεύγει τίς δημόσιες καταγγελίες 
κι εμφανίσεις καί ιδιώτης τής μουσικής 
του άνθολογειται:

«Ά σε με νά σοΰ πώ περισσότερα γιά 
μένα /  ξέρεις κάθομαι στό σπίτι τώρα /  
τά μεγάλα γεγονότα τής ήμέρας πέρασαν 
καί είναι άνοιχτή άργά ή τηλεόραση /  
είμαι νούμερο ενα στήν όμάδα τοΰ σπι- 
τιοΰ δμως άκόμα νιώθω άνεκπλήρωτος /  
... /  άληθινό ρομάντζο τής καρδιάς /  
χρειάζομαι μόνο Ενα καινούριο ρομά
ντζο».

Έγκλειστος τής Εγχρωμης τηλεόρα
σης καί τών άχρωμων ξενοδοχείων Εξο
μολογείται στόν καθρέφτη. Στόν τελευ
ταίο του δίσκο οί μνήμες δέν καταγρά
φονται αύτούσιες άλλά διαθλώνται σέ 
σύγχρονα γεγονότα έκ τών Εξω. Καθαρή 
είναι δμως ή αύτοβιογραφία, δπως καί ή 
Επίθεση μέσα άπό τούς στίχους τών 
W h o , έδώ πρός τούς σύγχρονους άκροα- 
τές τοΰ ρόκ εν ρόλλ.

«Ήμουν ενα πρόσωπο στά περιοδικά 
/  δταν άκόμα Επαιζες μέ πλαστελίνη /  ... 
/  μπορείς νά πάρεις τούς όπαδούς καί 
τούς έχθρούς /  τό κοριτσάκι πού σκού
ζει καί τύραννό /  μετά πέρνα τήν κοινω
νική Επιδημία /  άντε βρές τήν πενικιλί- 
νη σου».

Οί W h o  άπομυθοποιοΰνται καί φθί
νουν. Σταματοΰν, είπαν, τίς συναυλίες, 
καί οί διάδοχοί τους J a m  — χρισμένοι 
διακριτικά άπό τόν ’ίδιο τόν Townsend 
— διαλύθηκαν πρίν λίγο καιρό. Άπό τίς 
πρώτες φωνές τοΰ πάνκ τό ’76, τραγου
δούσαν τελευταία έγκάρδια σόουλ, ε’ίρω- 
νες καί πολιτικοί, άσθμαίνοντες καί χο
ρωδιακοί. Συγγενείς στή σόουλ χροιά 
τών οργάνων καί οί Dexys Midniyht 
Runners. Πρώτα τά βιολιά καί τά πνευ
στά σχηματίζουν τό πρόσωπό τους καί 
μετά τό μπάντζο, τό άκορντεόν, τό πιάνο 
καί τό φλάουτο, σέ συγχορδίες Εμψυχες 
καί ρυθμικές, χωρίς ήλεκτρονισμούς.

Μά αύτές είναι περιπτώσεις Εξαιρετι
κές. Γιά τίς νέες μουσικές τάσεις τών 
άγγλικών συγκροτημάτων άπαραίτητοι 
είναι οί τελευταίοι. Όπως τό ήχόχρωμα 
τών κομπιοΰτερ, Ετσι καί τά πρόσωπα 
φωτογραφίζονται ψυχρά, μαυρόασπρα, 
άλλά μέ ροΰχα πολύχρωμα καί κυρίως 
σέ συνδυασμούς άποκλειστικούς. Έτσι 
άπαιτεΐ τό image —είκόνα διαφημιστι
κή— τοΰ συγκροτήματος. Οί μουσικοί 
τής ήλεκτρονικής πόπ ταξινομούνται 
περισσότερο κατά τό θέαμα πού προβάλ
λουν παρά κατά τό άκρόαμα πού Εκφω- 
νοΰν. Άλλά άν ό ήχος είναι συντηρητι
κός — παρά τίς ήλεκτρονικές δεξιοτε- 
χνίες του — άλλο τόσο είναι καί ή 
Εμφάνιση παθητική καί ναρκισσευόμε-

νη. Οί Simple Minds, οί Yazoa, οί Exel- 
less in Gaza, ό Fad Gadget, τά όνόματα 
είναι πολλά μά οί διαφορές λίγες. Μερι
κοί δέν χρησιμοποιούν ήλεκτρονικά μη
χανήματα, είναι δμως συγγενείς τών άλ
λων γιά τήν ψυχρή χρήση τών οργάνων 
καί τήν ομοιότητα φωνής καί θεματο
γραφίας.

Ό  δρος πόπ Επανέρχεται στίς στήλες 
τών κριτικών γιά νά περιγράφουν τήν 
Ελαφρότητα τοΰ ήχου παρά τή βαρύτητα 
τών προθέσεων. Τήν άνάγκη του Εχουν

Φ ώ της Ά π έ ρ γ η ς

πρώτα τά ίδια τά συγκροτήματα γιά νά 
καλύπτουν τήν άνεπάρκεια προσωπικοΰ 
ήχου μέσα στήν ομαδική ταυτότητα. 
Δείχνουν νά άναπαύονται στήν ψευδαί
σθηση τοΰ μοναδικοΰ μά είναι καί άλλοι 
πού βασανίζονται άπό τήν αίσθηση τοΰ 
μόνου.

Άνάμεσά τους οί G a n g  o f  f o u r  καί οί 
C u r e . Οί πρώτοι δήλωσαν σοσιαλιστές 
μέ χιοΰμορ δταν έμφανίστηκαν μαζί μέ 
τό πάνκ, παρά τό άναρχικό του πρόσω
πο. Απογοητεύουν δμως τά έπικά συν
θήματα τών κομματικών συνελεύσεων:

«Όλες αύτές οί κουβέντες γιά αίμα 
καί σίδερο /  είναι ή αιτία πού μέ κάνει 
νά τρέμω /  δλες αύτές οί κουβέντες γιά 
τή δύναμη τών Εργατών /  στό λέω έγώ 
μένω άπ’ Εξω /  άν είμαι μόνο άπό αίμα 
καί σίδερο /  τότε γιατρέ τί βρίσκεται 
μέσα στό πουκάμισό μου;» Τραγουδού

σαν στόν πρώτο τους δίσκο. Στόν τελευ
ταίο, οί γόνδολες καί τά βενετσιάνικα 
κανάλια —δνειρα ρομαντικά— φωτο
γραφίζονται μέσα άπό βίντεο.

Διαφορετικά είναι τά δνειρα πού κα
ταγράφουν οί Cure. Φετιχιστικές φαντα
σιώσεις, δπου ή ποίηση άποθανατίζει τό 
θάνατο καί τόν Ερωτα:

«Πλάσματα πού φιλιοΰνται στή βρο
χή /  χωρίς μορφή ξανά στό σκοτάδι /  
σ’ Ενα κρεμαστό κήπο /  άλλαξε τό πα
ρελθόν /  σ ’ ενα κρεμασμένο κήπο /  
φορώντας γοΰνες /  καί μάσκες».

Τή νεανική όρμή τών δύο προηγουμέ
νων δέ συμμερίζεται ό Peter Gabriel, 
καλλιτέχνης μόνος, συνθέτης, στιχουρ- 
γός, τραγουδιστής καί χειριστής τών 
περισσότερων όργάνων του.

Στόν τελευταίο του δίσκο μαζί ήχοι 
άφρικάνικοι άπό μαρίμπα, γυαλιά, ξύλα 
καί ήλεκτρονικοί άπό συνθεσάιζερ. Α 
νάλογο τής μορφής καί τό θέμα: «Ε πη
ρεάστηκα άπό τούς δίσκους τοΰ Στήβ 
Ράιχ δπου τά κρουστά Εχουν Εναν ιδιαί
τερο ήχο καί πού θά 'λεγα δτι θυμίζουν 
Αφρική. Παρ’ δλα αύτά ό ήχος τοΰ 
τραγουδιοΰ πλησιάζει περισσότερο 
στούς γιαπωνΕζικους ήχους. Οί στίχοι 
άναφΕρονται σέ Ενα λόφο στήν Καλι- 
(popvta, κοντά στό Πάλμ Σπρίνγκς, δπου 
είναι τό σταυροδρόμι τών Αμερικανών 
καί τής ιδιόρρυθμης ινδιάνικης κουλ
τούρας. Στό σταυροδρόμι αύτό βρίσκε
ται καί ό παρατηρητής δπου άνακαλύ- 
πτει τή φύση καί τή μεταφυσική της. 
Έκεί άφηγεϊται τήν άνέγγιχτη θρησκευ
τικότητα τοΰ 'Ινδιάνου καί τής κοινό
τητάς του, τά Εθιμά της καί τά ήθη, καί 
άλλοτε τήν άλλοτρίωση τής άλλης 
πλευράς, τής τραυματισμένης άπό τήν 
πρόοδο.

«Πυκνό σύννεφο /  άνατέλλει άτμός /  
σφυρίζοντας ή πέτρα στή γλυκιά σφη
νωμένη φωτιά /  γύρω μου /  προβιά 
βουβαλιοΰ /  φασκομηλιές Ενα σωρό /  
τρίβω τό δέρμα Εξω /  κρύος άέρας /  
στάσου, περίμενε τόν ήλιο πού άνατέλ- 
λει /  κόκκινο χρώμα /  φτερά άετοΰ /  
κάλεσμα λύκου /  άρχισε /  κάτι Ερχεται 
Εδώ /  τό δοκιμάζω στό στόμα καί τήν 
καρδιά μου /  νιώθει νά πεθαίνει /  άργά /  
άφήνοντας τή ζωή νά φύγει ... περάσαμε 
τή ντισκοτΕκ τοΰ Τζερόνιμο /  τό Εστια
τόριο τοΰ Καθιστοΰ Ταύρου /  τό δνειρο 
τών λευκών άνθρώπων».

Ό  άφηγητής ζητά τήν Επικοινωνία- 
χειρονομία κι δχι τήν κοινωνία-νόμο. 
Μιλά γιά τή γυναίκα-μήτρα, τό κατευό
διο τών ναυτικών:

«Κάτω στόν ωκεανό κεΐται ενα σώμα 
στήν άμμο /  μεγάλη γυναίκα κάθεται 
δίπλα, τό κεφάλι στό χέρι /  μέ ζέστη 
άπό τό δέρμα της καί φωτιά άπό τό 
στήθος της /  φυσά δυνατά, φυσά βαθιά 
στό στόμα τοΰ θανάτου».

Κοινό σημείο τών πρώην G e n e s is  
στούς προσωπικούς τους δίσκους τά ή
λεκτρονικά όργανα καί τά ύπερτονισμέ- 
να τύμπανα πού άν στή μουσική τοΰ 
Gabriel ζοΰν καί άναπνέουν στίς μουσι
κές τών Rutherford καί Collins είναι μόνο 
άπλά έφφέ. Ό  δεύτερος Επαναλαμβάνει 
μελωδικά καί ρυθμικά κλισέ τής άμερι- 
κάνικης μουσικής, ένώ ό Phil Collins 
συνδυάζει τίς αίσθηματικΕς Εξομολογή
σεις μέ ΕξευγενισμΕνες πειραματικές ά- 
ναζητήσεις, χωρίς δμως τή δυναμική 
τοΰ Gabriel.

Τελευταίο άπό τά Εγγλέζικα συγκρο
τήματα — μά καί τό πιό άμερικάνικο— 
οί D i r e  S t r a i t s .  Σταθερή ή προσωπική 
τους χροιά στόν τελευταίο δίσκο μέ 
περισσότερα δμως όργανικά μέρη άπό 
τούς προηγούμενους. Σέ πρώτη θέση τό 
πιάνο καί ή κιθάρα χωρίς νά παραμελεΐ- 
ται ή ήλεκτρική βάση. Στούς στίχους, 
άνάμεσα στίς Επαγγελματικές σχέσεις, 
τή βιομηχανοποιημένη φύση, τήν κατα
νάλωση καί τή διαφήμιση, ό Ερωτας 
έπιπλΕει λαθραία καί άπαγορευμένα.

W h o ,  V .  R o s s ,  P .  G a b r i e l ,  G .  J o n e s ,  

P .  C o l l in s ,  J a m  K .  B u s h , B .  S p r i n g 
s te e n
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«Καί ό καινούργιος σου Ρωμαίος /  
ήταν μόνο Ενας ζιγκολό όταν σ ’ έγκατέ- 
λειψε /  κοίτα πόσο πιό γρήγοροι είναι 
μωρό /  οί πιό γρήγοροι φεύγουν άπό 
τήν πόλη /  άφήνοντας σημάδια άπό 
μακιγιάζ καί τά δάκρυα /  ένός κλόουν /  
καί ποτέ δέν βρέχει έδώ γύρω /  μόνο 
Ερχεται κυλώντας κάτω».

Μπορεί κανείς νά διακρίνει πολλές 
διαφορές άνάμεσα στήν άγγλική καί τήν 
άμερικανική μουσική. Διαφορές όχι μό
νο στήν ϊδια τή μελωδία, τό ρυθμό ή 
τούς στίχους άλλά καί στόν τρόπο πού 
αύτά παράγονται — γιατί βιομηχανία 
είναι ή δισκογραφία— προωθούνται μέ
σω τών διαφημίσεων καί καταναλώνο
νται άπό τό κοινό καί τούς κριτικούς. 
Διάσημοι στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες γί
νονται τίς περισσότερες φορές οί σόλο 
καλλιτέχνες καί όχι τά συγκροτήματα 
όπως στήν ’Αγγλία. Τό άμερικάνικο 
όνειρο δέν θά έπέτρεπε τό άντίθετο.

Τά νέα βρεταννικά συγκροτήματα δί
νουν μεγάλη σημασία στήν πρωτοπορια
κή έμφάνισή τους όχι τόσο γιά λόγους 
διαφημιστικούς όσο γιά νά φανεί ή

διαφορετική τους κατεύθυνση. Άλλω
στε τά περισσότερα μουσικά περιοδικά 
έκεί είναι μαυρόασπρα, όπότε δέν προο
ρίζεται γ ι’ αύτά ή άμφίεση. ’Αντίθετα ό 
άμερικάνικος συντηρητισμός τοΰ κοινοΰ 
δέ δέχεται εΰκολα καινούρια στύλ καί 
δέν τό έπιχειροΰν καί οί καλλιτέχνες.
Εκεί όμως είναι πιό οργανωμένη ή 

διαφήμιση πού καθορίζει τήν είκόνα τοΰ 
καλλιτέχνη.

Στόν τελευταίο δίσκο τής Diana Ross 
άνακατεύονται ή ρέγγε, ή soft μουσική 
μέ τίς άπαραίτητες έρωτικές παρακλή
σεις, ή κοσμοπολίτικη disco, άλλά καί... 
τό heaun metal! Έτσι τό Εξώφυλλο τοΰ 
δίσκου καλύπτεται άπό τό γυμνό πορ- 
τραΐτο της — ζωγραφισμένο άπό τόν 
Andy Warhd — άφοΰ όποιοδήποτε Ενδυ
μα θά ήταν ταυτοποιό μέ κάποιο άπό τά 
στύλ πού ύπάργουν στό δίσκο. Άλλά 
τότε τά υπόλοιπα θά ήταν ξένα γιά τόν 
θεατή-άκροατή.

Πρωτοπόρος τοΰ στύλ είναι ή Grace 
Jones. Ή  άντρική έμφάνισή της άπεικο- 
νίζει τή βαριά φωνή της πού άπέχει 
πολύ άπό τίς κλασικές — καί άρα όχι

πρωτότυπες — μαΰρες φωνές. Έκεί ό
μως σταματά καί τό προσωπείο τής 
Grace Jones. Τό μουσικό της πρόσωπο 
δέν παραμορφώνεται άπό τό θεαματικό.

Μέ φωνή αύστηρή, άφηγηματική άλ
λά καί μελωδική καί ήχο άφρικάνικο 
καί ήλεκτρικό πού θυμίζει θρησκευτικές 
τελετές — τήν έρώτηση τοΰ ιερέα καί 
τήν άπόκριση τοΰ χοροΰ — μιλά γιά 
νυχτερινούς περιπάτους στή Νέα Ύόρ- 
κη, γιά τήν άστυνομία καί τίς πόρνες, 
γιά κλέφτες καί άπαντήσεις πού δόθη
καν άργά, όταν πιά ό έρωτών κι ό 
Ερωτας είχαν άποχωρήσει:

«Θά μποροΰσα νά ’χα άφήσει τά με
τρητά μου καί νά ’χα πάρει μιά πιστωτι
κή κάρτα /  θά ’πρεπε νά ’χα πει "Μή 
φοράς κοσμήματα, είσαι όμορφη” /  Ά ν 
είχα γυρίσει πίσω γιά τό τηλέφωνο /  
όμως τ’ άφησα νά χτυπά».

Μαΰρος καί ό Bobby Me Ferrin. Αύ
τός όμως, δεξιοτέχνης τής φωνής, τρα
γούδα τζάζ, μιμείται τόν ήχο τών οργά
νων όσο τά πραγματικά όργανα άπλώς 
άκολουθοΰν. 'Ο πατέρας του βαρύτονος, 
ή μητέρα σοπράνο, αύτός καί τά δύο.

Τελευταίος τής άμερικάνικης μουσι
κής χωρίς άνάγκη έπίκτητου στύλ, άλη- 
θινός ροκεντρολίστας ό Bruce Springste
en. Μέχρι τώρα ήλεκτρικός καί έκρηχτι- 
κός ήρωας τής σκηνής, καί γιά πρώτη 
φορά στό «Nebrasca» ήρρμος, μόνος στή 
φάρμα του μέ μιά κιθάρα καί μιά φυσαρ
μόνικα. Ήρωες οί άπόκληροι έργάτες 
τής άμερικάνικης ύπαίθρου, άμόρφωτος, 
έγκάρδιος καί βασανισμένος.

Πάντα μόνος στίς εύθύνες, άντιμέτω- 
πος μέ Ενα νόμο άπόλυτο καί άπόντα, 
όπου οί φίλοι είναι άδελφικοί καί ή 
γυναίκα άγαπημένη.

« Ό  ήλιος είναι μόνο μιά κόκκινη 
μπάλλα πού άνατέλλει πάνω άπό τούς 
πύργους τοΰ διυλιστηρίου /  τό ραδιόφω
νο παίζει μέ χαμένους σταθμούς γνάγυ- 
πελ /  ψυχές καλοΰν διάσωση μακρινής 
άποστάσεως /  Έ , κύριε ντισκτζόκεΰ δέ 
θ’ άκούσεις τήν τελευταία μου προσευχή 
/  ώ ρόκ έν ρόλλ, έλευθέρωσέ με άπό τό 
πουθενά...».

■Βιβλίο

«Γυναικεία» γραφή καί ποίηση

θεωρώ σκόπιμο, μέσα στή θεωρητική 
σύγχιση πού διακρίνει τούς καιρούς, 
ν ’ άντιδιαστείλω  τόν όρο γυνα ικεία  
ποίηση άπό τόν όρο γυναικεία γραφή. 
Ό  πρώτος, άπόλυτα βλαισός, μέ τήν 
άποδοχή του συγχω νεύει α ιρέσεις. Γε
νικά τε ίνε ι νά δημιουργήσει έναν ιδεο
λογικό κι αισθητικό κονφορμισμό μέ 
ζώ νες πού διαστρεβλώνουν τό ποιητικό 
σώμα. Επειδή άκριβώς ή ποίηση δέν 
είναι τύπος πού έπ ιζητεί ν ’ άντικατα- 
σταθει άπό τήν έπιθετοποίηση (γυναι
κεία, άνδρική) τών άνθρώπων πού τήν 
άσκοϋν. Ή ποίηση διαθέτει (ρύση άναρ- 
χική- τουλάχιστον δέν μποροΰμε νά τή 
συλλάβουμε μέσα άπό κάποιους νομινα- 
λισμούς πού δημιουργούν στεγανά καί 
συγχίσεις.

Μ' έπιφυλάξεις αποδέχομαι τόν όρο 
γυναικεία γραφή. Καί τούτο έπειδή 
πολλές φορές τό περιεχόμενο άντικα- 
τοπτρίζει μιά ιδιαίτερη δέσμη σκέψης 
καί γλώσσας ξένη, λίγο-πολύ, γιά έναν 
άνδρα συγγραφέα.

Υπάρχουν δηλαδή σημεία στό χαρα-

ΡΕΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ
Πού ζ ε ΐ  ό λύκος; 
έκδ. « ’Άγρα», Αθήνα 1982

Τό ζήτημα είναι πώς μεταφράζεται ό λύκος. 
Κοινωνική δοκιμασία ή ψυχολογικό σύμπλεγμα 
πού ή άνάγνωαη καλείται ν' άπομαγνητοφωνήοει 
μέ ούνθετες μεθόδους (ιστορίας, μυθολογίας, 
γεωγραφίας κ.λπ. -  πάντως ό Γ. Βέης οτό 
Περιοδικό Διαβάζω τ. 57 έκανε όριομένες θετι
κές προοεγγίοεις έπ' αύτοϋ).

Έν πάαη περιπτώοει καί οτίς δύο περιπτώ
σεις ή αλληγορία τής λέξης είναι προφανής καί 
στηρίζεται οέ συντεταγμένες πού τά έννοιολογι- 
κά τους στοιχεία άνταποκρίνονται είτε σέ κοινω
νικούς τύπους είτε σέ κατηγορίες καί, παράλλη
λα, σέ άναγωγές ένός πρωτογενούς αισθησια
σμού.

κτήρα τής γυναίκας πού γιά νά μήν 
έκφυλιστοϋν ή γίνουν, άπό τήν άλλη, 
συνθηματικοί όροι, ύπάρχουν λοιπόν 
σημεία πού μόνο ένας διαδεδομένος 
σχετικισμός γραφής δέν μπορεί νά τά 
έκφράσει.

Βεβαίως, τά πορτραϊτα τής Αντιγό
νης καί τής Ήλέκτρας τοϋ Σοφοκλή, 
τής "Αννα Καρένινα τοϋ Τολστόι, τής 
~Εμμα Μποβαρύ τοϋ Φ λω μπέρ, τής 
Ντιούη Ντέλ τοϋ Φώκνερ, τής Άρμάνς 
τοϋ Σταντάλ, τής Οϋρσουλα Ίγκοναράν 
τοϋ Μάρκες κ.ά. άπόδοσαν τόν γυναι
κείο κόσμο κατά τρόπο άνεπανάληπτο. 
Γι’ αύτό καί οι επιφυλάξεις μου περί 
γυναικείας γραφής, δεδομένου ότι ύ
πάρχουν ανάλογα πορτραϊτα άπό γυναί
κες συγγραφείς. Τελοσπάντων, ώς ό
ρος είναι δυνατόν νά διατυπωθεί χωρίς 
νά κρύβει τόν παρασιτισμό τοϋ πρώτου.

"Εκανα τή μικρή εισαγωγή έπειδή τά 
βιβλία πού άκολουθοΰν προέρχονται 
άπό ποιήτριες πού τά θέματά τους 
δίνουν άφορμές γιά τέτοιου είδους 
αντιδιαστολές.

θά σημείωνα μάλιστα ένός φιλήδονου αισθη
σιασμού πού άρχίζει άπό τά έξω. Άπό τά ϊδια 
τ' αντικείμενα, τό χώρο, τ'άγαθά καί τελικώς, 
τήν έπιοήμανση τής διαλεκτικής πού τά χαρακτη
ρίζει.

Πιστεύω ότι ή συλλογή, κυρίως στό α ' μέρος, 
γεννήθηκε άπό αύτόχθονες έμπειρίες άντικειμε- 
νικά αναγνωρίσιμες σ' άντίθεση μέ τό β μέρος. 
Στό τελευταίο οί όρμές, ή σεξουαλικότητα, οί 
φαντασιώσεις καί κάθε ερωτικός ή θεσμικός 
τόπος μετατρέπουν τήν ψυχική καλλιέργεια ο' έ
να είδος ύποκειμενικής ιεροποίησης. “Ετσι τά 
θεματικά καί κατ'έπέκταση μορφικά ορια τής 
Γαλανάκη άποκτοϋν περισσότερο χαρακτήρα μη
χανισμού παρά άνατομίας. 'Εξαίρεση τό Λυρικό 
γιά μιάν εκδρομή στήν πόλη. Επειδή άκριβώς τά 
έπιμέρους στοιχεία καί οί εικόνες τοϋ θέματος 
κάθε άλλο άπό άκατέργαστος εμπειρισμός δυνα
τόν νά έκληφθοϋν.

τώρα τρέχα πλησιάζουν μήν άκοϋς γρήγορα δε
ξιά μιά πόρτα χώσου δάκρυα βαζελίνη ιρόγαν πυ
ροβολισμοί 
καί ξαναβγαίνεις.

Είναι γεγονός πάντως ότι ή ποίηση τής Γαλανάκη 
θέλει νά ξεπερνά τήν έμπειρία, τό άντικείμενο 
της. Προχωρεί πέρα άπό τίς καταγωγές τών 
ψυχικών φαινομένων, άπό βιώματα δηλαδή, έτσι 
ώστε κάθε φετιχοποιημένη πραγματικότητα νά 
μήν είναι άπότοκος μόνο μιάς ψυχολογίζουοας 
μορφής άλλά καί μιάς διασταύρωσης ύποκειμενι- 
κοϋ-κοινωνικοϋ. Αύτό έπιτυγχάνεται, σέ ικανο
ποιητικά βαθμό, όταν ό λόγος δέν είναι άπλά 
περιγραφικός ή άναλυτικός ή κυρίως φανταοιό- 
κοπος άλλά μόνο αύτουργός ριζικών μεταμορφώ
σεων μιάς ιστορικότητας.

"Ας είναι. Πρίν λίγες μέρες πήραν μερικούς γιά 
έκδρομή. Ήταν περίεργα μετά τόσον καιρό. 
Κύματα δέντρα έφευγαν κι έρχονταν ώς τ ' αμά
ξι, βουνά μέ κάστρα, οί συνεχείς καμπύλες τοΰ 
φθινόπωρου οί νότες, οί άντένες, τά ζήτω τών 
επιγραφών... όρμοΰοε τό σκυλί γαβγίζοντας 
στ'αμάξι ξαναγυρνοϋσε στό κοπάδι. Ερχόταν 
έφευγε ή μικρή πεδιάδα μέ τά στάχια... Αδιάκο
πα ήσουν στίς οκέψεις μας, τόσο πού όταν 
έβγαινε άπό τό φέρυ-μπώτ ή κλούβα νομίσαμε 
γιά μιά στιγμή δτι σέ είδαμε νά περιμένεις 
στέκοντας στήν άποβάβρα.

Ολόκληρη σχεδόν ή άλληλογραφία ένός διαμερί
σματος στηρίζεται σέ κοινωνικές ή οικογενεια
κές συγκρούσεις καί, γενικώς, στόν ύλικό περίγυ
ρο ένός χώρου τοϋ όποιου ό λόγος συλλαμβάνει 
καίρια τούς ρόλους (γιαγιά, έρωμένη, άγαπημένη, 
αγαπημένος κ.λπ.).

Ή άνάπτυξη τοΰ μύθου, άκολουθώντας τή 
μέθοδο άπό τό όλο (σπίτι) στά έπιμέρους 
(διαμερίσματα), προβάλλει ισάριθμα τόσο τίς 
συγκρούσεις όσο καί τίς διαστάσεις αισθημάτων 
πού μετασχηματίζονται σέ μονογραφίες μέ λι
τές, σχεδόν νεορεαλιστικές εικόνες.

Ή καινούρια ουλλογή τής Γαλανάκη καταγρά
φει, άλλοτε άφαιρετικά άλλοτε παραστατικά, μιά 
κατακερματισμένη τοιχογραφία. Στό λόγο αιχμα
λωτίζεται ένας νευρώδης ρυθμός άπόρροια κά
ποιων άρχέτυπων καί παράλληλα παρορμήοεων 
τών αισθήσεων τής ποιήτριας.

* ★ ★

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΤΖΑΚΗ
Ή γυναίκα μέ τό κοπάδι 

έκδ. «'Ύψιλον», Αθήνα, 1982

Ό μεταβολισμός τών άνθρώπινων άναγκών άπο
τελεΐ ένα πρωτοβάθμιο γνώρισμα τής Κυρτζάκη. 
Ανθρώπινες άνάγκες μέ κοινωνικό χαρακτήρα. 
Ακόμη καί οί ατομικές -π.χ. τής άπομόνωσης, 

τής έπιλογής έπικοινωνίας κ.λπ.- είναι άπότοκοι 
τών σχέοεων ή τών τρόπων παραγωγής πού 
έκτυλίοοονται στό χώρο. Αύτοί λοιπόν οί τρόποι 
παραγωγής καθορίζουν έξαρτήσεις, έκμεταλλεύ- 
σεις καί, γενικώς, θεομούς πού τή βάση τους 
έχουν στή λατρεία τής άποτελεσματικότητας.

Ή ποίηση τής Κυρτζάκη παρεισφρέει σ' αύτό 
τό πλαίσιο. Σέ άρχαϊκές καί στάσιμες περιφέ
ρειες. Σ' έπεκτάσεις ή συσσωρεύσεις, άκόμα καί 
ο' εξαφανίσεις κάποιων άνταγωνισμών. Σέ πρό
σωπα πού πέρα άπό τούς φόβους τους

Εγώ δέν σέ προσέχω 
Στάζει σάν πύον μέσα μου 
Μέ κυριεύει

Τό δεξιά μου πρόσωπο σάν σίδερο 
Τσινάει τό . κορμί μου 

-Πολύ ώραία ή σαλάτα είπες καί τό κρασί 
'Εγώ δέν σέ προσέχω 

Κοιτάζω άπέναντι τήν πόρτα 
Καί σέ φοβάμαι.

θέλουν νά διαμορφώσουν μιά μυθολογία πού 
άρνεϊται τούς αύτοματιομούς τής κοινωνικής 
άναπαραγωγής.

Αναπαραγωγής πού πολλαπλασιάζει ψυχολογι
κούς συνδυασμούς καί σκληραίνει τή στάση τοΰ 
ύποκειμένου πρός συμφιλίωση μέ τήν ύπάρχουσα 
πραγματικότητα.

Έτσι τά πρόσωπα τής Κυρτζάκη ζητούν ν' άπα- 
γκιστρωθοΰν, λογουχάρη, άπό τίς δραστηριότη
τες τής οικιακής οικονομίας (άνάλογες προθέ
σεις έχουμε καί οτήν ποίηση τής Γαλανάκη, τής 
Παπαδάκη καί μερικώς στήν Πλαστήρα). Δραστη
ριότητες πού σαφώς άφαιροΰν ποιοτικά μορφώ
ματα.

Έμπειρίες λοιπόν κι αισθήσεις παίρνουν στή 
συλλογή συγκεκριμένο σχήμα. Δέν ύποννοοϋνται. 
Εκδηλώνονται μ ένταση στιγματίζοντας τίς πά

γιες μορφές πού επιβάλλουν καταναγκαοτικούς 
μηχανιομούς (γάμος, οικογένεια κ.ά.).

Βεβαίως στήν Μ.Κ. ή είκόνα δέν περικλείει
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μόνο συδυασμούς ένός σύγχρονου κόομου καί 
χώρου. Μιά εφιαλτική μνήμη διαμορφώνει τή 
σύνθεση τοϋ ποιήματος πού μέοα του απορροφά 
μεμονωμένες δράοεις πολλών προοώπων.

Ή θεία Άρετώ περίμενε μόνο 
Γύρω της μυξιάρικα ώς έξι χρόνων

(Μιά μύξα κίτρινη σάν οταλακτίτης)
Κι άγνάντευε άπό τή γωνία τήν έργάτρια.

-παλιά συνάδελφος τοϋ πρωινού 
Νά πει τήν καλησπέρα της γιά νά τ ' άφήσει τά 

σκαλιά
Νά σηκωθεί καί νά βαδίσει στό κρεβάτι 
Σάν όνειρο διάβηκε τήν ήπειρο 
Καί στόν έμφύλιο άσπάστηκε τόν άντρα της 
Έθαψε κι ένα παιδί πού ’φαγαν τά ποντίκια.

Άπό τό ένα μέρος ή αύθόρμητη άλληλεγγύη τών 
γυναικείων προοώπων. Άπό τό άλλο ό άγώνας 
καί τό πένθος. Κι άκόμα έχουμε έναν άριθμό 
οτίχων οτούς όποιους ή ίδια θεματογραφία ή

παραλλαγές της έπιταχύνονται άνάλογα μέ τήν 
ένταοη τών ίδιων τών κοινωνικών γεγονότων.

Όστόσο οτή ουλλογή δέν σχεδιάζονται μόνο 
μαρτυρίες ένός παρελθόντος ή ένεστώτος χρό
νου. Ή γυναίκα μέ τό κοπάδι σχεδιάζει καί τόν 
πυρετό ένός έρωτικοϋ λόγου μέ δαιμονικό καί 
όχι λυρικό ρυθμό.

Στούς στίχους συγκροτείται μιά άλυσίδα περί
πλοκων σχέσεων μέ αύστηρότητα στό ρυθμό 
(φορές διαφαίνετσι ή καταγωγή άπό τόν Μέοκο) 
πού ή μορφή καί τό λεξιλόγιό του δέν άντανα- 
κλοϋν ένα στενό τυποποιημένο πρότυπο έρωτι- 
κής φύσης άλλά μιά σχέση αμοιβαίας διάγνωσης 
τής οδύνης πού έλλοχεύει στά ίδια τά πρόσωπα.

Συνεπώς ή ΰπόθεση δέν είναι μόνο οπτικής 
γωνίας καί τεχνικής άλλά προπάντων ό συσχετι
σμός τοϋ περίγυρου πού, σέ τελευταία άνάλυση, 
διαμορφώνει καί τήν οπτική ή τήν τεχνική.

Ή γυναίκα μέ τό κοπάδι ολοκληρώνει έναν 
πυρήνα άτομικής καί κοινωνικής συνείδησης 
-άκόμα καί τρέχουσας πολιτικής- μ' έκφάνσεις 
πού σηματοδοτούν, άπό πρώτη τουλάχιστον άπο
ψη, τή φθορά καί τό τραγικό άδιέξοδο τής 
έποχής μας.

ΚΟΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

Ή  άσφαλιστική δικλείδα τής σιωπής
ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΑΚΝΙΑ: 
Τό Μπαλκόνι 
’Εκδόσεις «Νεφέλη», Αθήνα, 1982

Τό μέτρο τών δυνατοτήτων τής Αμαλίας 
Τοακνιά, όπως τό καθόριζαν τουλάχιστον τά 
δύο πρώτα ποιητικά της βιβλία, τό συνι- 
στοϋσαν τόσο οί ειλ ικρινείς συναισθηματι
κές της προθέσεις πού δέν έφταναν πάντα 
στήν ολοκλήρωση μιάς στέρεας ποιητικής 
σύνθεσης όσο κι σί ά τέλειες  ένός λόγου 
πού άπλώς ονομάζει άντί νά έννοεί. Οί 
περιγραφικές άδυναμίες τών στίχων τοΰ 
«Δέντρου» (1977) κι ή συμπυκνωμένη, πλήν 
ομως φυγόκεντρη αισθηματικότητα τής « Ά -  
φύλαχτης διάβασης» (1978), ήταν τά σημα
ντικότερα προβλήματα πού όφ ειλε νά ξεπε- 
ράσει ή ποιήτρια πρίν προχωρήσει σέ μιά 
τρίτη άπόπειρα.

Μέ τό «Μπαλκόνι» (1982), αίρονται σέ μεγάλο 
βαθμό οί άδυναμίες αύτές, ή Α.Τ.δείχνει όλο καί 
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στίς δυνατότητες τής 
υποβολής, έλέγχει μέ περισσότερη άσφάλεια τόν

προσωπικό της μύθο καί δέν διαχέεται στά πολλά 
άλλά άντιθέτως άναλύει κι έμβαθύνει στά έλάχι- 
στα, έπιμένοντας στή λεπτομέρεια, όπου πι
στεύει κατά κανόνα ότι ενυπάρχει ή ούοία: «Ά, 
τό καινούριο άρωμα τών χωραφιών / ή διαλλακτι
κότητα τής βροχής / τό μυστικό τής όψιμης 
άνθοφορίας- / ή κερδισμένη γαλήνη / τό άλωνάκι 
τών άναμνήσεων / τό άπεσταγμένο δάκρυ / τό 
παραγκώνι τής λησμονιάς / κι ή πεντάφυλλη 
οδύνη πού φυτρώνει στήν άκρη»(σ. 29). Σ' ένα 
επιθετικό περιβάλλον, πού χαρακτηρίζεται ά
π' τόν «πανικό / τή φούρια τής άμυνας / τό 
άγχος τής απολογίας / άπό τά ξόρκια στούς 
τοίχους / τούς άχρηστους ήρωισμούς I καί 
λίγους σκόρπιους στίχους / άνυπεράοπιοτους» 
(σ. 41), ή Α.Τ. έγκλείεται συνειδητά σέ μιά 
σιωπή, όχι παθητική άλλά γόνιμη, όχι άδιέξοδη 
άλλά έναργή.

Αύτή ή σιωπή, στήν όποία άμεσα άναφέρονται 
τά ποιήματα «Πλήξη»,«Σιωπή» κι «Ό δρόμος» κι 
έμμεοα ή «Περιήγηση»,» Ή Μάγια»,«Ή πόλη», τό 
III τής «Διαδικασίας» καί τό «Κυριακάτικο άπόγευ- 
μα», είναι τό σταθερό σημείο άναφοράς τής 
συλλογής. Ζώντας μέσα στό κλίμα τής παραίτη
σης καί τής περίσκεψης συνάμα, ή ποιήτρια

ωθείται μέχρι τή θέαση μιάς πέτρας πού δέν 
ύπακούει, πού «σέ τίποτα δέ στέργει / ξεφεύγει 
άπό τά χέρια κι άνυψώνεται / προκλητικά σφηνώ
νεται στόν ούρανό», μέχρι τήν παραδοχή μιάς 
σιωπής πού «εισχωρεί στίς ρωγμές πού κοσμούν 
τήν έπαρση τών άθανάτων» καί τήν άναγνώριση 
έκείνου πού «έγινε θρόμβος άπό α’ιμα / πού 
χρόνια τώρα ταξιδεύει μές στίς φλέβες / πού δέ 
διαλύεται / δέν έντοπίζεται». Ή άναζήτηση μιάς 
διαρκούς ισορροπίας άνάμεσα στήν έξάντληση 
τών δυνατοτήτων τοΰ δημοτικοφανούς λόγου καί 
τήν άποτύπωση έξαιρετικά λεπτών συγκινησια
κών καταστάσεων (πρβλ. π.χ. τόν προβληματικό 
στίχο «οί άντρες ξεκινούν άχάραγα τραβούν στά 
δάση» μέ τήν έπιτυχέοτερη μεταφορά «Τότε δέν 
είχα μάρτυρα πιό σίγουρο άπ' τήν άφή μου. / 
Τώρα σά νά ζητώ τά ίχνη ένός πουλιού στόν 
άνεμο»), ή σθεναρή άντιμετώπιση τών σκοτεινών 
άπειλών τοΰ άσυνείδητου κι ή προβολή τους στό 
φώς τής γραφής, ή βαθμιαία άποβολή τών 
παλαιολυρικών μοτίβων πού τά έχει άποκομίσει 
άπ'τή συναναστροφή της μέ τήν παραδοσιακή 
ποίηση κι ή έκλογικευμένη εξοικείωσή της μέ 
τήν τελική σιωπή, τό θάνατο δηλαδή, είναι οί 
νέοι στόχοι πού θέτει ή ίδια ή Α.Μ. στόν έαυτό

της.
Άλλωστε, μιά κι ή σιωπή κρατάει τά θέματα 

«άνοιχτά», όπως ορίζει ή Σούζαν Σόνταγκ, οί 
δρόμοι γιά μιά διεξοδικότερη έκμετάλλευση τής 
φαντασίας της πού κυοφόρησε τό σημαντικό 
ποίημα «Σίγουρο πιά» είναι άνοικτοί:

Πώς κάπου ύπάρχει άσφαλιστική δικλείδα 
σίγουρο πιά. Τήν πρόσεξα πολλές φορές 
έκείνη τή λεπτή στήλη άτμού 
άσήμαντη ρωγμή στήν καταχνιά 
πού άποτρέπει τήν έκρηξη 
ή τό καλόγνωμο φωτάκι πίσω άπό τά μάτια μας 
π ’ άναβοοβήνει συνθηματικά 
μονάχα ένα δευτερόλεπτο πρίν άπ'τήν τρέλα 
ή τό μονόφθαλμο κλειδούχο 
πού ξεπετιέται άπό τό μαύρο τής πιό άγριας 

νύχτας 
κι άδράχνει τό μοχλό 
ένώ τό τρένο προσπερνά 
ούρλιάζοντας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ

Η δύναμη 
τής φαντασίωσης
ΕΡΣΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ή φάρσα 
’Εκδόσεις «Κέδρος», 1982

Ή κυρία Σωτηροπούλου έμφανίζεται τό 8D 
πρώτη φορά, μέ τήν ποιητική συλλογή ΜΗΛΟ + 
ΘΑΝΑΤΟΣ,

Τόν άλλο χρόνο παρουσιάζει τό πρώτο της 
πεζό, ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΟΡΙΣ ΠΤΩΜΑ (έκδοση ΑΚΜΩΝ, 
σελ. 103) πού πρέπει νά τό πούμε νουβέλα, 
σύμφωνα μέ τ'άκαδημαϊκά χαρακτηριστικά τοΰ 
είδους. Τίς αναγκαίες προεκτάσεις μέσα στό 
χρόνο μάς τίς δίνουν οί άναδρομές πού έπιχειρεί 
ή άφηγήτρια, καί είναι ούσιαστικές.

Τό '82 ή Σωτηροπούλου τυπώνει τό διήγημα 
Ε0ΡΤΑΣΤΙΚ0 ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ (έκδοση 
ΝΕΦΕΛΗ, σελ. 42).

Τήν ίδια χρονιά τυπώνει τό μυθιστόρημα Η 
ΦΑΡΣΑ (έκδοση ΚΕΔΡΟΣ, σελ. 267).

Πρόκειται λοιπόν γιά λογοτέχνη παραγωγική, 
άκόμα κι άν δεχτούμε πώς είχε προετοιμάσει 
ένα σημαντικό μέρος άπό τίς έργασίες πού 
παρουσίασε.

Ή νέα άφηγήτρια έκτιμά σωοτά τήν άξια τής 
διαφήμισης, κι έτσι βλέπουμε στό ξώφυλλο τοΰ 
βιβλίου μιά φωτογραφία της σέ στύλ Λολίτας, 
παρόλα της τά σκεφτικά μάτια, ντύνεται καί 
συμπεριφέρεται προκλητικά, όμορφη καθώς εί
ναι, μετέχει σέ άκραϊες πολιτικές κινήσεις καί σέ

λογοτεχνικά συνέδρια, καί τής ταιριάζει, καθώς 
είναι άνήουχη καί νευρική, καί παθιασμένη. Κοντά 
σ’ αύτά, όχι καί λίγα, πρέπει νά προσθέσω πώς 
περιγράφει τίς πιό τολμηρές ερωτικές σκηνές 
πού έχω διαβάσει, κι ή κοπέλα ξέρει καί γράφει.

Η ΦΑΡΣΑ είναι βιβλίο πειραματικό. Ή Σωτηρο
πούλου έχει κιόλας εξασφαλίσει τήν προσοχή 
τοϋ άναγνώστη μέ μέσα έξωλογοτεχνικά, κι έτσι 
παραμερίζει συνειδητά τά άκαδημαϊκά μέσα γιά 
νά τόν προσεγγίσει, καί τόν προσκαλεϊ νά 
παρακολουθήσει τίς φαντασιώσεις της καί τόν 
άνορθόδοξο τρόπο πού γράφει, καί τούς πειρα
ματισμούς.

"Ετσι, ή φάρσα γίνεται ένα βιβλίο πού κάθε 
προσπάθεια προσέγγισης σέ όδηγεΐ σέ καινούρια 
προσπάθεια, ώσότου ό άναγνώστης ξεπερνά τίς 
προθέσεις τής Σωτηροπούλου, καθώς έπιχειρεί 
νά έρμηνεύσει τούς ύπαινιγμούς της μέ τίς 
δικές του προεκτάσεις. Τό βιβλίο, γοητευτικό 
στά πρώτα διαβάσματα, φτάνει νά εξελιχθεί σέ 
μιά πνευματική άσκηση άτέρμονη. Ίσως αύτό 
νά 'ναι τό ιδιαίτερο ένδιαφέρον του, κι ή 
πρόκληση.

Είναι μυθιστόρημα χωρίς συγκεκριμένη δομή. 
Μόνο γιά νά ξεκινήσουμε άπό κάπου, έντελώς 
σχηματικά, θά μιλούσα γιά δυό κοπέλες, κλεισμέ

νες σ'ένα διαμέρισμα, πού κάνουν φάρσες μέ 
τό τηλέφωνο σ' άγνωστους, ώοότου ή μιά φτά
νει νά τρελαθεί, ένώ ή άλλη ολοκληρώνει άπ' τό 
τηλέφωνο μιάν άλλόκοτη σεξουαλική επαφή.

Άπό κεί κι ύστερα ξεκινάν οί άμφιβολίες. Οί 
ήρωιδες είναι δύο, ή Ρένα κι ή Τίτι, ή πρόκειται 
γιά διαφορετικές πλευρές τοϋ ίδιου προσώπου; 
Περιγράφονται έπεισόδια πού άποδείχνουν πώς 
πρόκειται γιά διαφορετικά πρόσωπα. Όμως, τί 
γίνεται άν τά έπεισόδια είναι φανταστικά;

Υπάρχει ένα τρίγωνο άνάμεοα στίς δύο 
κοπέλες, κι ένα σφραγιδσποιά. Όμως τήν έρωτι
κή πράξη τή διεκπεραιώνει πάντα ή Τίτι, έστω κι 
άν ή Ρένα έχει κρίσεις ζηλοτυπίας. Άκόμα, 
παρελθόν καί έφιαλτικές άναμνήσεις άπό τήν 
παιδική της ήλικία έχει μόνο ή Ρένα, κι ή Τίτι 
παίζει βασικό ρόλο σ' αύτές τίς άναμνήσεις. 
θά ταν εύκολο νά δεχτούμε πώς ή Ρένα άντικα- 
θιστά τόν έαυτό της μ' άλλο πρόσωπο σ' αύτές 
τις έφιαλτικές άναμνήσεις, άν δέν τή βρίσκαμε 
καί τήν ίδια στίς άναμνήσεις της, καί μάλιστα σέ 
σκηνές πού περιλαβαίνουνε λεσβιακές αιχμές, 
άκατανόητες άν δεχτούμε πώς πρόκειται γιά τό 
ίδιο πρόσωπο. Καί πάλι μάς κυριεύει ή άμφιβολία.

Άκόμα, γιά νά έπιτείνει τήν άμφιβολία ή 
Σωτηροπούλου παραθέτει συχνά φαντασιώσεις 
πού αύτοαναιρούνται, ή έπεισόδια μέ διαφορετι
κές έκδοχές. (σελ. 148-150 λόγου χάρη).

Τέλος, βρίσκουμε καί μιά τρίτη φανταστική 
γυναίκα, μέ τό χόμπυ τής τηλεφωνικής φάρσας. 
Αύτή τουλάχιστον είναι σίγουρη προέκταση τής 
προσωπικότητας τής Ρένας.

Χοντρά χοντρά θά 'λεγα πώς ή Τίτι, στερημέ
νη άπό φαντασία, διεκπεραιώνει τίς πραγματικές 
έρωτικές συναντήσεις, ένώ ή Ρένα χάνεται σέ 
φαντασιώσεις πού καταλήγουνε στόν αύνανιομό.

Στό βιβλίο άναφέρονται πλήθος ύπαινιγμοί 
πού ό άναγνώστης καλείται ν' άποκρυπτογραφή- 
σει, κι όχι πάντα μ'έπιτυχία. Υπάρχει ένας

πίνακας τοϋ Μαγκρίτ πού έπανέρχεται κάθε 
τόσο, καί δέν μπόρεσα νά τόν τοποθετήσω μέσα 
στήν άφήγηση. Όταν ρώτησα τή Σωτηροπούλου, 
άποκρίθηκε πώς ένας πίνακας τοϋ Μαγκρίτ 
είν’ ένας πίνακας, τίποτα παραπάνω.

Ή Τίτι όταν βγαίνει άπ'τό σπίτι, θυμάται 
σκηνές κάθε φορά κι άπό άλλη συγκεκριμένη 
κινηματογραφική ταινία, κι ό ύπαινιγμός άπομένει 
ξεκρέμαστος. Οί ταινίες άναφέρονται σέ κοσμο
θεωρίες πού τίς συμμερίζεται; Σέ κορυφαία 
έπιτεύγματα τέχνης στό είδος τους; Σέ έπανα- 
στατικές ιδέες μέ πολιτικές αιχμές; Ό άναγνώ- 
στης μπορεί νά διαλέξει ή νά συμπληρώσει.

Άλλος ύπαινιγμός, τό ψεύδισμα πού άλληλοε- 
πιβάλλουν οί θαμώνες στά καθώς πρέπει σαλόνια 
τής καλής κοινωνίας. "Ατυχος ύπαινιγμός, νομί
ζω. "Ετσι κι άλλιώς ό διάλογος είναι τόσο 
άνόητος, πού δέν έχει άνάγκη τό ψεύδισμα γιά 
νά τονίσει τήν ψευτιά.

Ή έσωτερική δομή τοϋ μύθου είναι ό έφιάλ
της. Οί φαντασιώσεις κι οί έφιαλτικές παιδικές 
άναμνήσεις οδηγούνε στήν κορύφωση, μέ τή 
σκηνή τής οριστικής διανοητικής διαταραχής τής 
Ρένας μέσα σ' ένα λεωφορείο.

Όταν οί έφιάλτες τής Ρένας γίνονται άνυπό- 
φοροι, καί δέν τούς άντέχει, στρέφεται άμέσως 
στό τηλέφωνο, πού τής προσφέρει μιά διέξοδο. 
Δέν μπορούμε όμως νά δώσουμε μόνο αύτή τήν 
έξήγηση στίς τηλεφωνικές φάρσες, γιατί κι ή 
Τίτι, μέ τήν ισορροπημένη ψυχική διάθεση, κάνει 
τίς ίδιες φάρσες.

Σέ κάποια περίοδο τοϋ βιβλίου ή Τίτι έρχεται 
νά μείνει στό διαμέρισμα τής Ρένας, κι ή 
συμβίωση οδηγεί σέ καινούρια έφιαλτικά ξεσπά
σματα καί φαντασιώσεις, όσο κρατάει ή συμβίω
ση. Καί πάντα, στό βάθος, οί άναμνήσεις άπό τήν 
παιδική ήλικία. Ή Ρένα μεταφέρει στήν Τίτι τό 
δικό της ξεστράτισμα τοϋ λογικού καί τίς 
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φαντασιώσεις. Οί εφιάλτες καταλήγουνε στό 
όραμα τής νεκρής Τίτι, πού φεύγει άπ' τό 
διαμέρισμα τρομαγμένη.

Στίς περιγραφές τοϋ έρωτα δέν μπορείς νά 
καθορίσεις τόν άροενικό, είναι απρόσωπος, καί 
τό αντικείμενο τής έπαφής σημαδεύεται μέ μιά 
κόκκινη ρόμπα πού ανάγεται σέ σύμβολο τοϋ σέξ, 
μέσα στό βιβλίο.

Ό άνταγωνισμός μέ τόν αρσενικό, άκόμα καί 
τό μίσος, είναι έντονα. Ίσως γι' αύτό ή Σωτηρο
πούλου δέν περιγράφει τίς στιγμές που άκολου- 
θοϋν τήν ολοκλήρωση τής σεξουαλικής έπαφής, 
όταν τ' άποκάρωμα άπαλύνει τόν οργασμό οέ 
τρυφεράδα.

Σημειώνω άκόμα τό επεισόδιο (σελ. 174-181) 
όπου ό άροενικός πεθαίνει μετά τήν έρωτική 
πράξη κατά τήν πρώτη έκδοχή. Στίς άμέοως 
επόμενες σελίδες (182-184) ή ίδια έρωτική 
σκηνή καταλήγει σ' έναν άδιάφορο χωρισμό, 
κατά τή δεύτερη έκδοχή.

Στίς παραπάνω παρατηρήσεις γιά τόν αισθη
σιασμό τοϋ βιβλίου πρέπει νά προσθέσω τή 
διαπίστωση πώς όλα τά θύματα στίς τηλεφωνι

κές φάρσες είναι άνδρες, καί νά παραπέμψω στό 
τελευταίο κεφάλαιο τοϋ βιβλίου όπου ή τηλεφω
νική φάρσα μεταστρέφεται σέ σεξουαλική έπα- 
φή·

Οί σεξουαλικές οκηνές πού περιγράφονται 
διακόπτονται συνεχώς είτε άπό έπεισόδια άσχε
τα, όπως ένας πανηγυρικός λόγος, εϊτε άπό 
αφήγηση τοΰ ίδιου προσώπου πού άναφέρεται 
σέ σκηνές άσχετες μέ τόν παράγοντα άργασμό. 
Τεχνική πού υποχρεώνει τόν άναγνώστη νά 
επιτείνει τήν προσοχή του, καί προσδίδει ένταση 
στήν περιγραφή.

Ένα εφιαλτικό στοιχείο πού έπανέρχεται 
είναι τό φανταστικό μνημόσυνο τοΰ πατέρα (πού 
δέν έχει πεθάνει, όσο μπορούμε νά συμπεράνου- 
με), γιά τόν υποθετικό θάνατο τοϋ όποιου ή Ρένα 
νιώθει ένοχη. "Ολα τοϋτα, άν συνδυαστούνε μέ 
τήν εφιαλτική περιγραφή τοΰ πατρικού πέους 
στή σελίδα 57 μάς όδηγοϋνε σ'ένα λαβύρινθο 
άπό υποθέσεις γιά άπωθημένα οιδιπόδεια συ
μπλέγματα, κι ό,τι άλλο βάλει ό νοΰς οου.

Στή σελίδα 212 άκόμα μιά φαντασίωση μ' ένα 
τυχαίο άροενικό, πού φοράει πάλι τήν κόκκινη 
ρόμπα. Ή σεξουαλική φαντασίωση καταλήγει 
στήν έφιαλτική διαπίστωση τής μοναξιάς καί τοϋ 
έγωκεντριομοΰ σάν μοναδικού λόγου έπιβίωοης.

Πρίν άπό τό οριστικό ξεστράτισμα τοϋ λογικοΰ 
της, ή Ρένα καταλαβαίνει πώς οί φαντασιώσεις 
της έχουνε γίνει νοσηρές, καί φοβάται. Ψάχνει 
τοϋ κάκου γιά μιάν άνθρώπινη παρουσία.

Τό οριστικό ξεστράτισμα τοϋ λογικοΰ ή Σωτη
ροπούλου τό δίνει συγκλονιστικά μέ μιά μακριά κι 
έφιαλτική οκηνή μέσα σ' ένα λεωφορείο, γεμάτη 
φαντασιώσεις καί παραισθήσεις, καί τίς έμμονες 
ιδέες πού προκαλεΐ μιά μανία καταδιώξεως.

Ή άφήγηση τής Τίτι στό τελευταίο κεφάλαιο 
δίνει μιάν άκόμα διαφορετική διάσταση, άποδίδο- 
ντας περίπου όλα τά έφιαλτικά έπεισόδια τοϋ 
βιβλίου στό σαλεμένο λογικό τής Ρένας. Μόνο 
πού, όταν χτυπά τό τηλέφωνο, κι είναι ένα θύμα 
τηλεφωνικής φάρσας πού έπιδιώκει μιάν άνώμα- 
λη σεξουαλική επαφή μέ τή Ρένα, άνταποκρίνε- 
ται μέ κάθε προθυμία, ύποκαθιστώντας τή φίλη 
της, άλληλοδιεγείρονται άπ'τό τηλέφωνο, καί 
φτάνουνε στήν αύτσϊκανοποίηαη.

Ή περιγραφή τής σεξουαλικής πράξης στό 
τέλος τοϋ βιβλίου, μέ τίς πιό τολμηρές έκφρά- 
σεις πού έχω διαβάσει ποτέ, κόβεται συνεχώς, 
είκόνα μέ είκόνα, άπό έμβόλιμα αποσπάσματα 
ένός πατριωτικού λόγου πού ξεφωνίζουν έξω 
στήν πλατεία κάτι μεγάφωνα, γιά μεγαλύτερη 
τέρψη τοϋ άναγνώστη.

Έδώ έπισημαίνω μιάν άδεξιότητα, ή ένα 
δισταγμό. 0 πατριωτικός λόγος, μαζί μ' όλη τήν 
κομπορρημοούνη του, είναι χοντροκομμένος κι 
άσυνάρτητος, γελοίος έτοι κι άλλιώς. "Ομως, ή 
συνεχής άντιπαράθεση μέ τή σεξουαλική πράξη 
θά φτάνε νά γελοιοποιήσει καταλυτικά κάθε 
κείμενο. Ή άφηγήτρια δέν τό κατάλαβε, ή δέν 
τό θέλησε.

Οί άναφορές στήν πολιτική κατάσταση καί τήν 
καταπίεση μέοα στή δικτατορία είναι συχνές, κι 
ώστόοο σκοντάφτουν κάθε τόοο παρά τήν έπι- 
δίωξη τής άφηγήτριας. Ή μεγάλη ένάργεια τών 
έφιαλτικών φαντασιώσεων καί τών έρωτικών 
σκηνών ύποβιβάζουνε σέ δεύτερο πλάνο τίς 
πολιτικές αιχμές, καί πρέπει νά προσέξεις ειδικά 
τό βιβλίο γιά νά διαπιστώσεις πόσο ουχνά 
άπαντοϋνε.

Άνακεφαλαιώνοντας, βλέπω πώς μίλησα πολύ 
γιά τούς εφιάλτες πού περιγράφει ή Σωτηροπού
λου, καί πιστεύω πώς είναι τό έξωτερικό γνώρι
σμα τοϋ βιβλίου, πολύ περισσότερο άπό τόν 
έντονο αισθησιασμό της ή τίς πολιτικές αιχμές.

Τό έοωτερικό γνώρισμα θά 'λεγα πώς είναι ή 
άμφιβολία, πού σέ προκαλεϊ νά ξαναδιαβάοεις τό 
βιβλίο. Δικαιολογημένα άλλωοτε, άφού ή φάροα 
διαβάζεται πολύ πιό εύκολα τή δεύτερη φορά, 
καί μέ περισσότερο ένδιαφέρον.

Τό βιβλίο δέν έξαντλεΐται, ό άναγνώστης τό 
προεκτείνει σύμφωνα μέ τά δικά του μέτρα - 
ιδιαίτερο κι άσυνήθιστο χαρακτηριστικό.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ

Σχόλια

ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΕΣ

Βρισκόμαστε σέ μιά περίοδο πού ή έλληνική 
γλώσσα κακοποιείται αέ τέτοιο βαθμό πού δέν 
ξέρει κανείς άπό ποϋ νά ξεκινήσει καί ποϋ νά 
καταλήξει. Άκοϋμε π.χ. στήν τηλεόραση, άλλά 
καί άπό τό στόμα πολιτικών άνδρών, φράσεις 
όπως: «στίς 10 Ιούλη» ή: «ή δράστιδα τοϋ 
διπλού έγκλήματος», καί νιώθουμε άνατριχίλα. 
Σήμερα τό πρωί, κάπου οτό κέντρο τής 'Αθήνας 
διάβασα τήν έπιγραφή: «Σπσυδαστήρι τό τάδε». 
Ή άπαρίθμηση τέτοιων καί χειρότερων δέν έχει 
τέλος. Στό μεταξύ, οτά σχολεία οί δάσκαλοι 
έφαρμόζουν, όπως πάντα, τό πρόγραμμα, έρμη- 
νεύοντας τίς εγκυκλίους μέ τόν τυφλοσούρτη. 
Χαρά καί εύτυχία καί «μονοτονία».

Παλιάτερα, γιά παράδειγμα, καμιά λέξη άπό τίς 
ξένες γλώσσες δέν περνούσε χωρίς κάποια 
δοκιμασία στά έλληνικά. "Οσο ήταν τής μόδας τά 
γαλλικά, όλο καί κάποιες λέξεις έμπαιναν μέσα 
στήν καθημερινή ζωή καί έλάχιστες στή λογοτε
χνία. Σήμερα μέ τήν άγγλική, τά πράγματα 
άκολουθοϋν τόν 'ίδιο δρόμο, μόνο πού οί βίαιες 
παρεμβολές είναι πολύ περισσότερες. Κυρίως 
άπό τήν πλευρά τής νεολαίας, πού άνακαλύπτει 
καί έπιβάλλει έναν «τύπο» ζωής πού έλάχιοτη 
οχέση έχει μέ τόν τόπο, καί μάλιοτα μ' έναν 
τρόπο άπαιτητικό καί άδιάφορο ώς πρός τίς 
έπιπτώσεις. Πρόκεται γιά φτηνές άντιγραφές 
πού δέν στερούνται, φυσικά, πρωτοτυπίας όσον 
άφορά τίς πολλαπλές μιμήσεις τοϋ περιβάλλο
ντος τών προηγουμένων, μέοα άπό μιά σατιρική 
ματιά. Ή άντίδραση στό βερμπαλισμό τής παλιάς 
άριστεράς έφερε τίς νεολεκτικές άμερικανικές 
άνοησίες.

Ή άργκό παρουοιάζεται, μέ οπάνιες έξαιρέ- 
σεις, άπό τούς διανοούμενους, μέοα σ' ένα 
πλέγμα μυθοπλασίας καί ψέμματος. Τά ότι κάποιο 
παλιοημερολογίτικα κλισέ τοϋ ύποκόσμου πέρα
σαν τά σαλόνια καί έρεθίζουν σκανδαλιοτικά τούς 
άπελεύθερους, δέν έχει νά κάνει μέ τή γενικότε
ρη ζημιά πού επιφέρουν μιά σειρά άπό καταστά
σεις στή γλώσοα. Χαρακτηριστικό είναι τό παρά
δειγμα πού έχουμε άπό τίς τελευταίες μεταφρά
σεις έργων τής παγκόσμιας λογοτεχνίας: Μυθι
στορήματα πού άποτέλεσαν σταθμό στήν ιστορία 
τής πεζογραφίας τών χωρών τους, μεταφέρο- 
νται, άβασάνιοτα, στά νέα έλληνικά, σ' ένο 
ιδίωμα ποΰ θυμίζει καφενέ τοϋ μαχαλά καί 
μάλιστα τελευταίας διαλογής. Μιλάμε γιά τά 
βιβλία πού έχουν οτό ενεργητικό τους μιά 
λαμπρή πορεία καί άριθμοϋν πάνω άπό τριάντα

χρόνια ζωής, άπό τή μέρα τής έκδοοής τους. 
Σίγουρα, ό μέσος πολίτης χρειάζεται νά κατανα
λώσει ένα ορισμένο ποοοστό άφήγησης. Κάτι 
παραπάνω άπό βέβαιο είναι, έπίσης, ότι τό 
κλαοικό, άλλά καί τό σύγχρονο μυθιστόρημα, 
παράλληλα μέ τόν κινηματογράφο, ύποκαθιστοϋν 
κάποιες άπαραίτητες πλευρές τοΰ μύθου, πού 
τείνουν νά έκλείψουν μέσα σέ μιά λογοκρατοΰ- 
μενη κοινωνία. "Ομως ή διακωμώδηοη τής γλώσ
σας καί ή χυδαιοποίηοή της στά όνομα τής 
εύκολίας, πού συνεπάγεται ή μεταφορά ένός 
κλασικού έργου στό «μάγκικο» ιδίωμα έχουν οάν 
άμεοο άποτέλεσμα νά οδηγούν τό λόγο, προφορι
κό καί γραπτό, οτά συμβατικά πλαίσια τοΰ 
ιδιώματος, πού χαρακτηρίζει τήν περιορισμένη 
ζωή τών ομάδων καί τήν άντίστοιχη σημπεριφο- 
ρά.

Τό νά ερωτοτροπείς μέ τήν άργκό δέν είναι 
κακό. Σέ ορισμένες περιπτώσεις βοηθάει άποτε- 
λεσματικά στή δημιουργία άτμόσφαιρας. Ή ιδιο
μορφία στή γλώσσα μυθοποιεί τά πράγματα όοο 
χρειάζεται γιά νά δημιουργηθοΰν κάποιες, πολύ 
σημαντικές, εντάσεις. "Ομως, ή κατάχρηση οδη
γεί οτήν πολυλογία καί στή φιλολογία. Ή κατά
χρηση ψευτίζει τή γλώσσα, καί τά 'ίδια τά 
εκφραστικό μέσα γίνονται άνεπαρκή νά έκφρά- 
σουν, μέοα στά πλαίσια μιάς οτενής επιλογής, 
πράγματα πού άπαιτοΰν ένα πεδίο μέ μεγαλύτε
ρη εύρύτητα.

Ή δημοτικοποίηοη, έξάλλου, λέξεων τής κα
θαρεύουσας μέ τή βία καί ή υπαγωγή τους στό 
τυπικό τής δημοτικής, όδηγεΐ σ'έναν άλλο 
βερμπαλισμό, πού χαρακτηρίζεται άπό τήν άλλε- 
πάλληλη παράθεση γενικών τοϋ πληθυντικού, ποΰ 
ή μία προσδιορίζει τήν άλλη, οτήν κατάχρηση 
τών παθητικών χρόνων τών ρημάτων, δήθεν γιά 
τή δημιουργία οΰδέτερου ϋφους (φαινόμενο πού 
παρατηρεΐται, κατά κόρο, στίς κοινωνικές καί 
άλλες μελέτες) καί ύποκαταστάοεις τών ρημά
των καί τών ρηματικών τύπων μέ άθλιες περι
φράσεις.

Μιά άλλη πλευρά τής βαρβαρότητας, είναι ό 
τρόπος πού χρησιμοποιούνται τά έλληνικά στή 
διαφήμιση. Οί νεολεκτισμοί πού τονίζουν τό 
προϊόν, τά παράλληλα ή έπαναλαμβανόμενα συν
θήματα, μπαίνουν μέσα στή ζωή μας καταιγιστικά 
καί μάς διαφοροποιούν όχι μόνο στό άμεσο 
έπίπεδο πού έπιδιώκει ή διαφήμιση, (τήν άγορα- 
στική συμπεριφορά), άλλά καί οτόν ψυχολογικό 
τομέα. Ή γλωσσική λειτουργία άνεπαίοθητα 
άλλάζει καί οί δομές τής γλώσσας μετατοπίζο
νται. Τά ουγκεκριμένα διαχωρίζονται άπό τά

άφηρημένα κι έτοι, κάθε φορά πού ύπάρχει 
άνάγκη γιά τή χρήση μιάς άφηρημένης έννοιας, 
αύτό γίνεται καταχρηστικά καί άδόκιμα, άλλοτε 
πραγματιστικά κι άλλοτε τελείως φετιχιστικά καί 
ψεύτικα. Δέν πρέπει νά μάς διαφεύγει, ότι οί 
μακροχρόνιες καταχρήσεις θά μετατοπίσουν τό 
έννοιολογικό πεδίο σέ περιοχές πού άκόμα μάς 
είναι άγνωστες, μέ δυσοίωνα άποτελέοματα. Μέ 
τή διαφήμιση μάς ήρθε άπ' έξω καί τό σύνδρομο 
άτέλειωτων άγγλισμών, δηλαδή ή χρήση ελληνι
κών λέξεων σέ άγγλική σύνταξη. Καμιά γλώσσα 
δέν κινδυνεύει τόσο πολύ άπό τά δάνεια τών 
λέξεων πού κάνει άπό άλλες γλώσσες, όσο άπό 
τίς βίαιες άλλαγές πού γίνονται στό συντακτικό 
της. Οί άσκοπες καί άλόγιστες παραθέσεις, μέ 
τίς όποιες γεμίζει ή γλώοσα μας τά τελευταία 
χρόνια, κάποια μέρα θά καταοτρέψουν τό πτωτι
κό σύστημα καί τά έλληνικά θά καταλήξουν νά 
γίνουν μιά δκλιτη γλώσσα όμως, κάτω άπό τό 
φώς μιάς τέτοιας προοπτικής, κανείς δέν μπορεί 
νά έγγυηθεΐ γιά τήν επιβίωσή τους.

Τό ζήτημα, φυσικά, έχει πολύ μεγαλύτερες 
διαστάσεις, καί ή άνάπτυξή του ξεφεύγει άπό τά 
πλαίσια καί τούς σκοπούς αύτοΰ έδώ τοϋ κειμέ
νου. Νομίζω, ώοτόοο, ότι δέν είναι άσκοπες 
κάποιες διαπιστώσεις, όπως πρέπει νά είναι - καί 
νά θεωρούνται - έγκληματικές οί άποαιωπήσεις.

'Υπάρχει καί μιά άλλη, πολύ οοβαρή, πλευρά, 
πού άναφέρεται στόν ήμερήσιο τύπο. Μέ σπά
νιες έξαιρέσεις, ό τύπος γράφεται σέ μιά 
γλώσοα άοσμη, άχρωμη καί άγευστη. Κάθε έφη- 
μερίδο, μόλις τήν πάρεις οτά χέρια, σοϋ δίνει 
μιά γεύση άπό τίς έξπρεσιονιατικές φαντασιώ
σεις τοϋ άρχισυντάκτη της. Τά γράμματα, ή 
διάταξη κλπ, άποτελοϋν μάλλον ένα ύποκατάστα- 
το εικόνας παρά γραφτά κείμενα. Είναι χαρακτη
ριστικό, ότι τά γράμματα τών τίτλων, μέοα στά 
χρόνια, έχουν μεγαλώσει, ένώ τά κείμενα τών 
τίτλων μικραίνουν: π.χ.: «Βοήθεια άπό Μόσχα», 
«Νέοι Φόροι» κλπ. Παλιότερα, γιά νά φτιαχτεί 
ένας τίτλος χρειαζόταν κόπος, φαντασία καί 
οκέψη. Οί τηλεγραφικοί καί άνοοτοι τίτλοι, 
σήμερα, δέν είναι τίποτα άλλο άπό τήν έμπρακτη 
έφαρμογή τής διαφημιατικής πείρας στόν ήμερή
σιο τύπο. Κάποτε, ή πλειάδα τών σημαντικότε
ρων συγγραφέων τής χώρας έργαζόταν στίς 
έφημερίδες. Κάτι τέτοιο μπορεί νά εϊχε άοχημη 
έπίδραοη οτή λογοτεχνία, άλλά ένίσχυε κι ορι
σμένα θετικά στοιχεία: Οί συγγραφείς είχαν 
καθημερινή έπαφή μέ τή γλώσσα, άφενός, κι οί 
έφημερίδες, άφετέρου, είχαν οτό έπιτελεϊο 
τους άνθρώπους πού γνώριζαν τά έλληνικά. Ή

παράδοση αύτή διατηρείται άκόμη οτόν ύπόλοιπο 
κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό αύτό πού έλεγε ό 
Χεμινγουαίη, ότι ή έργασία του οτίς έφημερίδες 
τόν βοήθησε, άφάνταστα, νά μάθει νά γράφει 
σωατά. Οί έφημερίδες, σήμερα, άντί νά οδηγη
θούν σέ λύοεις πού, έξ άντικειμένου, δέν μπορεί 
νά ύλοποιήσει ή τηλεόραση, προσπαθούν νά τή 
μιμηθοϋν. Φυσικά, ή έποχή τής ήλεκτρονικής 
δημοσιογραφίας δέν είναι μακριά. Τό γραπτό 
κείμενο θά παραμείνει πολυτέλεια τών συγγρα
φέων, άλλά ή γλώσσα, όπως τή συνηθίσαμε, δέν 
θά είναι πιά ή ίδια στήν άποτελεσματικότητά της.

Στή χώρα μας, τόν τελευταίο καιρό, ζοϋμε μιά 
κατάσταση πού ήδη άπαοχολεΐ τόν ύπόλοιπο 
κόσμο: Τήν ύποδούλωση τοϋ άνθρώπου στά ϊδια 
του τά μέσα. "Οσο τά πράγματα μένουν άξεκαθά- 
ριστα, ή λογοτεχνία άναλαμβάνει τή δύσκολη 
άποοτολή νά «οώσει» τή γλώσσα, κι αύτά δέν 
σημαίνει ότι, άπλά καί μόνο, ή λογοτεχνία θά 
παραμείνει ένας θεματοφύλακας τής παράδοσης. 
Σέ μιά περίοδο πλησμονής καί ουσοώρευσης, 
έπιβάλλεται στούς συγγραφείς ένα πολύ άχάρι- 
στο καθήκον, πού δέν είναι ώστόσο τωρινό: Νά 
«δοϋν» καί νά «ξεκαθαρίσουν» γιατί τελικά τά 
γραπτά κείμενα άποτελοϋν, εύτυχώς, άκόμα, τίς 
πηγές πού πάνω τους σκύβουν οί λαοί κι 
άτενίζουν τό παρελθόν τους. Τό ποτάμι δέν 
κατεβάζει μόνο νερά άλλά κι όλα τά σκουπίδια, 
όλες τίς συσσωρευμένες άνοησίες, όλη τήν 
οϊηση καί τήν άουδοσία καί τελικά, τά παράγωγα 
τής καύσης πού χρειάζεται κάθε φορά γιά νά 
ξεκαθαρίσει τό ιστορικό πεδίο.

Ή χώρα μας μπορεί νά είναι φτωχή κι όλοι οί 
"Ελληνες νά μήν έχουν αύτοκίνητο. Διαθέτει 
όμως πλούσια γλώσσα καί χρέος τών συγγραφέ
ων της, όπως έλεγε ό "Εζρα Πάουντ, είναι «νά 
συντηρήσουν τή γονιμότητά της». Μέσα στήν 
κρίση κοί τήν έξαλλοσύνη τών ισχνών πεποιθήσε
ων, ό δημιουργός καλείται νά τραβήξει τή 
φαινάκη.

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΣΤΟΝΙΤΗΣ
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ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΡΟΥΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΣΤΕΡΙΑ

Φαίνεται ότι σέ χώρους, στούς όποιους ή τέχνη 
λειτουργεί μέ μεθόδους οικονομικές (προσφορά- 
ζήτηοη, παραγωγή-κατανάλωοη, διαφήμιση), ό 
καλλιτέχνης έχει τό δικαίωμα νά λέει ό,τι θέλει 
χωρίς άποζημίωοη. "Αν μάλιστα έχει καί γερές 
πλάτες τά πράγματα γίνονται περισσότερο άπό 
άπλά. Επειδή τότε τό κενό άποκτά τήν έννοια 
τοϋ σοβαρού' ενίοτε προβάλλεται μέ πηχιαϊα 
γράμματα. "Ετσι στό τέλος φθάνει νά θεωρείται 
καί ώς σκέψη πρωτότυπη άπό ένα κύκλο μπαρό
βιας κουλτούρας ή κουλτούρας έφημερίδας.

Άφορμή γιά τά παραπάνω ένα πρόσφατο 
άπόφθεγμα τοϋ Γιάννη Μαρκόπουλου. Τό διατύ
πωσε οτή συνέντευξη τύπου πού έδωοε μέ τήν 
εύκαιρία κάποιου δίοκου του. Είπε λοιπόν μεταξύ 
άλλων: «Ό Μπρούς Λή έκφράζει τό θάρρος πού 
μάς λείπει», θά ήταν άστείο ν'άντιμετώπιζε 
κανείς οοβαρά τόν Γιάννη Μαρκόπουλο. Ωστόσο 
δέν μπορώ ν’ άποφύγω τόν πειραομό.

Άπό κάτι τέτοιες θέσεις είναι γεγονός ότι 
δημιουργεΐται, σέ σημαντικό βαθμό καί άνάλογα 
βέβαια μέ τό μέγεθος προβολής τους, τόσο 
σύγχιση όσο καί βαριά ύπνοπαιδεία. 'Επιτέλους, 
άν έχουν έτσι τά πράγματα θά πρέπει τελικά νά 
μήν κοροϊδεύουμε ώς ύποανάπτυκτους μόνο 
τούς ποδοσφαιριστές πού βλέπουν Μπρούς Λή, 
τσόντες (καί αύτές έκφράζουν τό θάρρος πού 
μάς λείπει) ή άκοϋνε, μετά τήν προπόνηση, 
Σ'αγαπάω μ'άκοϋς;

Προσωπικά, γιά πολλούς καί ποικίλους λόγους, 
τούς προτιμώ. Ό κυριότερος; Δέν πουλάνε 
έξυπνάδες σέ πρές-κόμφερανς καί σαλόνια κυ
ριών. Σέ τελευταία άνάλυση είναι πιό λαϊκοί οέ 
ήχο καί συμπεριφορά άπ' ό,τι δηλώνουν άνάλο- 
γες μουσικές διά τών ύπνολαλών εκφραστών 
τους.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

Πάνε τετρακόσια πενήντα χρόνια άπό τότε πού ό 
Οϋλριχ Ζβίγγλιος σκοτώθηκε οέ σύγκρουση τών 
οπαδών του μέ ορεινούς Ελβετούς. Καί τετρα
κόσια δέκα χρόνια άπό τή νύχτα τοϋ Άγιου 
Βαρθολομαίου, όπου ή Αικατερίνη τών Μεδίκων, 
άφοϋ ουνεννοήθηκε μέ τούς Γκυίζες, δηλαδή 
τούς καθολικούς, προέβη σέ φοβερές οφαγές 
κατά τών Οΰγεννότων. Όστόσο, τούς εμφύλιους 
σπαραγμούς γιά τά θρησκευτικά δέν μονοπωλεί 
μόνο τό «καθυστερημένο» παρελθόν άλλά καί ή 
σημερινή «προοδευτική» μας κοινωνία. Πρίν άπό 
ένα μήνα διαβάσαμε οτά ψιλά τών έφημερίδων 
ότι σέ τρεϊς πόλεις τής βόρεις Νιγηρίας έξαπλώ- 
θηκε άγριος θρησκευτικός πόλεμος. Οί νεκροί 
ζεπέρασαν τούς 400. Τά αίτια άποδόθηκαν στό 
φανατισμό τών μουσουλμάνων καί στήν άντίδρα- 
ση τής κυβέρνησης άπέναντι στό ίσλαμικό μήνυ
μα. Βεβαίως πίοω άπό αύτή τήν ιστορία -όπως 
καί στίς άλλες τοϋ παρελθόντος- κρύβονται 
πολλαπλά συμφέροντα, οικονομικά ή πολιτικά, τά 
όποϊα ένδΰονται μέ θρησκευτικό περιεχόμενο 
έπειδή άκριβώς αύτό τό περιεχόμενο δέν έχουν 
άκόμη ξεπεράσει οί λαοί.

Δίχως άλλο πίοω άπό τή θρησκεία κρύβεται 
πάντα ή έξουοία. Η θρησκεία άπροκάλυπτος 
ύπηρέτης (Περσία), έπικίνδυνος ισορροπιστής 
(Πολωνία), άντιδραστικός συνήγορος (Ελλάδα), 
όργανο δημόσιου θεάματος ( ’Ιταλία), άφυδατώ- 
νει κρίση, σκέψη κι έπαναοτατικότητα πάνω 
σ' έκατομμύρια άνθρώπους. "Ετσι ή έξουσία 
κάνει πιό σωοτά καί άργανωμένα τή δουλειά της, 
τίς πιό πολλές μάλιστα φορές μέ τίς ορθόδοξες, 
μουσουλμανικές, καθολικές ή διαμαρτυρόμενες 
εύλογίες.

Αναμφισβήτητα ή έξουσία έχει άνάγκη μεθό
δων άναπαραγωγής καί επιβίωσής της. 0 άν
θρωπος όμως, πόσο καί ώς πότε παγιδευμένος 
μπορεί νά είναι;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Πρίν άπό λίγους μήνες ή κυβέρνηση άποφάσιοε 
πώς οί στρατιώτες μπορούν νά φοροϋν πο
λιτικά έκτός ύπηρεσίας. Παράλληλα άνακοίνω- 
σε ότι κατάργησε τά κοινωνικά φρονήματα. Καί 
οί δυό περιπτώσεις μποροΰν νά χαρακτηρισθοϋν 
άπό πρώτη άποψη ώς μέτρα έκδημοκρατισμοϋ 
μιάς αύταρχικής στρατιωτικής θητείας - άν καί 
γιά τή δεύτερη διατηρώ ζωηρές έπιφυλάξεις.

/\Η Έπιφυλάξέις πού γίνονται ζωηρότερες μέ τίς
συλλήψεις στρατιωτών μετά τήν πορεία τοϋ 
Πολυτεχνείου, όπότε καί τίθεται τό έρώτημα 
κατά τρόπο εύλογο: θέλει, καί κατά πόσο είναι 
σέ θέοη, νά διαμορφώσει τό στρατιωτικό ποινικό 
κώδικα ή κυβέρνηση;

'Ερωτώ έπειδή δέν είναι δυνατόν ή θητεία καί 
ή συμπεριφορά τών στρατιωτών νά έξαρτάται 
άπό στιγμιαίες δημοσιογραφικές δηλώσεις άρμο- 
δίων υπουργών - ύφυπουργών, όταν μάλιοτα 
αύτές συναγωνίζονται τή νεκρή γλώσσα τών 
διπλωματών.

Δέν αντιλέγω. Τό νά φύγει κάποιος, χωρίς 
άδεια, άπό τή μονάδα του είναι παράπτωμα. 
Άλλά τί είδους παράπτωμα ουνιστά ή παραποίη- 
οη στολής; καί είναι γιά τήν προκείμενη περίπτω
ση τόσο αξιόποινη; Δυνάμει δηλαδή τής στρατιω
τικής νομοθεσίας δέν έπρεπε νά σκεπάσουν τά 
πρόσωπά τους. Ποιός όμως θά έδινε εγγυήσεις 
γιά τή μή κακομεταχείρισή τους όταν θά έπέ- 
στρεφαν οτίς μονάδες τους;

Άν πάλι δεχθούμε τά λόγια τοϋ κ. ύφυπουρ- 
γοϋ, ότι δηλαδή «οί στρατιώτες μπορούν νά 
συμμετέχουν στήν πορεία», τότε γιατί νά μή 
μετέχουν, επίσημα πλέον, μονάδες τοϋ στρατού 
ή τουλάχιστον έκπρόσωποί του; Εδώ πηγαίνουν 
σέ συνέδρια, ομιλίες, γενικώς σέ μέρη πού 
έλάχιοτη οχέση έχουν μέ τήν ιδιότητά τους καί 
μάλιστα κάθονται μέ τούς μητροπολίτες στίς 
πρώτες θέσεις - γιατί λοιπόν νά μήν εκπροσωπη
θεί ό στρατός σέ μιά άντιφασιστική έορτή; 
'Υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι, λόγοι πολιτικής σκο
πιμότητας; άν ναί, τότε άπαιτούμε νά τούς 
μάθουμε. Άλλωστε δέν νομίζω ότι πρόκειται γι' 
άπόρρητα στρατιωτικά μυστικά. Γιά τήν άλλαγή 
νοοτροπίας πρόκειται, έπειδή άκριβώς ό στρατός

δέν άποτελεΐ όργανο σκοτεινών δυνάμεων άλλά 
όργανο πού στηρίζεται οτό οώμα καί οτούς 
φόρους τοϋ λαού.

Άν θυμάμαι καλά ή νεολαία τής σημερινής 
κυβέρνησης, πρίν έρθει στήν έξουσία, είχε 
άπαιτήσει δικαιώματα σχετικά μέ τό θέμα τής 
θητείας. Στήν πλειοψηφία τους ήσαν κοινά 
μ' αύτά τών άριστερών νεολαιών. Τώρα τί κάνει; 
άντιδρά ή τάσσεται σιωπηρώς μέ διάφορες 
πολιτικές σκοπιμότητες; θεωρεί ότι ό έκδημο- 
κρατιομός έξαντλήθηκε στήν πολιτική περιβολή 
τών στρατιωτών; Στήν πολιτική, μετά άπό τά 
λόγια πρέπει ν' άκολουθεΐ ή πράξη. Διαφορετικά 
τό χάσμα μεγαλώνει.

Η ΚΟΜΜΟΥΝΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1342-1982. 640 άκριβώς χρόνια χωρίζουν τήν 
έποχή μας άπό μιά μεγάλη κοινωνική έπανάσταση 
πού έγινε στή θεσοαλονίκη. Αύτά τό κίνημα τών 
Ζηλωτών, ή κομμούνα, όπως άναφέρει καί ό 
Κορδάτος, έχει άγνοηθεΐ όχι μόνο άπό τά 
σχολικά ή πανεπιστημιακά έγχειρίδια άλλά καί 
άπό τήν πλειοψηφία τών βυζαντινολόγων.

Μαθητές λοιπόν καί φοιτητές, δίχως νά τό 
θέλουν, γίνονται άπλοι περιπατητές θεμάτων στά 
όποια δεσπόζουν, στή συντριπτική πλειοψηφία, 
μάχες, πόλεμοι, άπαρριθμήσεις κατακτήσεων κ.ά. 
Δίχως άλλο ή ιστορία πού μάθαμε άπό τό 
έπίοημο κράτος ήταν ιστορία προπαγάνδας, μιλι- 
ταριατική ή τουλάχιστον άνώδυνη. Τά κράτος 
έκανε τά πάντα ώστε νά μήν άναπτύξει τήν 
κρίση, άγνοώντας σελίδες πολιτιστικών ζυμώσε
ων άλλά καί κοινωνικές - πολιτικές διεκδικήσεις 
τών λαών.

Τό λοιπόν επανάσταση καί δικαιώματα δέν

διεκδικήθηκαν μόνο στή Γαλλία - καί κείνα «γιά 
καλύτερο χαβιάρι» ή οτήν άποικία τής Βιργινίας 
τοϋ Ούάσιγκτον.

Έπανάσταση έγινε καί οτή θεσ/νικη τοϋ 1342. 
Έκείνη τήν περίοδο οί Ζηλωτές ζητοϋοον πολιτι
κά δικαιώματα, ϊση κατανομή τοϋ πλούτου, οικο
νομικές καί κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Ταυτό
χρονα έπεσήμαναν τή μάοτιγα τών ήσυχαστών 
τών άντιδραστικών δηλαδή καλόγηρων πού άπο- 
τελούσαν τροχοπέδη οέ κάθε έρευνητική κίνηση. 
"Ετσι τό καλοκαίρι τοϋ 1342 στήν άγορά κήρυξαν 
τόν πόλεμο ένάντια οτούς εύγενεϊς. Σχημάτισαν 
δική τους κυβέρνηση καί προσπάθησαν παρά τίς 
άντίξοες συνθήκες νά έπιβάλουν ένα δίκαιο, 
άνθρώπινο πολιτειακό σύστημα (οί περιουσίες 
τών έκκλησιών άνήκουν στό λαό, έκλογές άπό τό 
λαό καί όχι άπό τήν προνομιούχο μόνο τάξη, 
άλλαγή τών νόμων ούμφωνα μέ τίς κοινωνικές 
συνθήκες κι έξελίξεις, στό δήμο οί περιουσίες 
τών πλουσίων κ.λπ.), κόβοντας έτσι κάθε δέ
σμευση μέ τή φεουδαρχία, τήν Πόλη καί τό 
παλάτι.

'Αναμφισβήτητα ή κομμούνα τής θεσ/νίκης 
ύπήρξε ένα ιστορικά γεγονός μέ πολιτικές δια
στάσεις σαφώς ούσιαοτικότερες άπό τήν παλι
νόρθωση τών Στούαρτ ή άπό τή διοίκηση τοΰ 
Ρισελιέ, πού άκόμα βαρύγδουπα έπιμένει νά 
διαφημίζει ή ιστορία τοϋ έκπαιδευτικοϋ μας 
μηχανισμού. Έπιπλέον είναι άδιανόητο ν' άγνο- 
οΰμε μιά δική μας ύπόθεση όταν μάλιστα όμοιά 
της δέν ύπάρχει στήν Εύρώπη έκείνης τής 
περιόδου. Έξάλλου τά αιτήματα καί οί διακηρύ
ξεις τών Ζηλωτών πολλά θά έχουν νά διδάξουν 
άκόμα καί στή σύγχρονη πολιτική μας σκέψη - 
πρακτική.

ΚΟΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ
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Μιά μεγάλη, σύγχρονη, 
συνεπής άσφαλιστική εταιρία 

- αγροτικών καί γενικών 
άσφαλειών - 

μέ δίκτυο εξυπηρέτησης 
άκρη σ'άκρη στήν Ελλάδα, 

πού προσφέρει τά κέρδη της 
σέ άναπτυξιακούς, κοινωνικούς 

καί πολιτιστικούς σκοπούς.

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

κοντά σας ό,τι κι αν τύχει
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ΔΙΑΒΑΖΑ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

•  Α φιερώ ματα σέ σ υ γγρ α φ είς  καί θέματα  
(συνεργα σία  μέ τό Magazine Litteraire).

•  Κριτική καί παρουσίαση κα ινούργιω ν βι
βλίων.

•  Σ υ ν ε ν τε ύ ξ ε ις  μέ ά νθρώ π ους τών Γ ραμμά
τω ν, τών Τ εχνώ ν καί τώ ν Επιστημών.

•  Π ρω τότυπα ρεπ ορ τά ζ γ ιά  έπίκαιρα καί άνε- 
π ίκαιρα θέματα.

•  Π ολυκριτικές γιά ... προβληματικά βιβλία.
•  Επ ιφ υλλ ίδες γιά π νευματικά  θέματα.
•  Π ίνακας μέ τά έμ π ορικό τερ α  βιβλία τού δ ε 

κα πενθ ήμ ερο υ .
•  Β ιβλ ιογραφ ικό δελτίο  μέ όλες τίς ν έ ε ς  έκ- 

δό σ εις .
•  Α ντα π οκρ ίσεις άπό τό έξω τερ ικό . κριτικο- 

γραφ ία  τού  τύπ ου , ε ιδ ή σ εις , σχόλια κλπ.

Σ υνεργά ζο ντα ι:
Α. Α ργυρίου  —  Γ. Β έλτσος —
Κ. Γεω ρ γο υσόπ ο υλ ο ς —  Κ. Κ ουλουφ άκος —
Μ. Πλωρίτης —  Δ. Ρ αυτό πο υλο ς —
Β. Ραφ αηλίδης

Έ π ίσ η ς  οί:
Δ. Γκιώνης —  Στ. Ιωσήφ —  Π. Κ ουνενάκη —
Α. Κ υρ ιαζάνος —  Β. Π αγκουρέλης —
Ελ. Π αμπούκη —  Ν. Χατζιδάκι κ.ά.

Κ υκλοφ ορεί κά θε δ ε ύ τ ε ρ η  Τετάρτη.


