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Η τραγωδία και ο μέσος άνθρωπος
Στην εποχή  μας δεν γράφονται πολ
λές τραγωδίες. Συχνά έχει υποστη- 
ρ ιχθεί πως η έλλειψ η αυτή οφείλε
ται στον μ ικρό αριθμό ηρώων που 
υπάρχουν ανάμεσά μας, ή ακόμα 
στο ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει 
υποστεί μια αφαίμαξη των οργάνων 
της π ίσ τη ς του από τον σκεπτικ ισμό 
της επ ιστήμ η ς και ότι η ηρωική 
επίθεση στη ζωή δεν μπορεί να 
τραφεί με μια στάση επιφύλαξης και 
περίσκεψ ης. Γ ια  κάποιο λόγο συχνά 
θεωρούμαστε πως βρισκόμαστε κά
τω από τη ν  τραγωδία — ή ότι η 
τραγωδία βρίσκεται πάνω από μας.

Άρθουρ Μίλλερ

Το αναπόφευκτο συμπέρασμα είναι 
βέβαια πως ο τραγικός τρόπος είναι 
αρχα ϊκός, τα ιρ ιαστός μόνο στους 
πολύ υψηλά ιστάμενους, τους βασι
λιάδες ή τους ευγενείς. Ό π ο υ  η 
παραδοχή αυτή δεν γ ίνεται με τόσα 
πολλά  λόγια , συνήθως υπονοείται.

Π ιστεύω ότι ο μέσος άνθρωπος 
αποτελεί ένα εξίσου κατάλληλο θέ
μα γ ια  τραγωδία — σ τη ν  ύψιστή της

Ά ρ δο υ ρ  Μίλλερ

έννοια  — όσο και ο ι βασιλιάδες. Εκ 
πρώ της όψεως αυτό θα έπρεπε να 
είναι εμφανές υπό το  πρίσμα της 
σύγχρονης ψ υχιατρ ική ς η οποία  βα
σίζει τη ν ανάλυσή τη ς σε κλασικές 
διατυπώσεις, όπως π .χ. τα συμπλέγ
ματα του Ο ιδίποδα και του Ο ρέστη, 
τα οποία  φανερώ θηκαν μέσα στη 
δράση βασιλικώ ν προσώπων, αλλά 
που όμως βρίσκουν εφαρμογή σε 
όλους όσους βρ ίσκοντα ι κάτω από 
π α ρό μ ο ιες  σ υ ν α ισ θ η μ α τ ικ ές  κ α τα 
στάσεις.

Π ιο  απλά, όταν το θέμα της τρα
γωδίας στην τέχνη  δεν είναι το υπό 
συζήτηση θέμα, δεν διστάζουμε πο
τέ να αποδώσουμε στους προνομιού- 
χους και τους υψηλά ιστάμενους την 
ίδ ια  α κρ ιβ ώ ς νο η τ ικ ή  λ ε ιτο υ ρ γ ία  
που α π οδίδουμ ε και στους τα π ε ι
νούς. Κ αι τελικά, αν η ανύψωση της 
τραγικής πράξης ήταν κτήμα του 
ευγενούς μόνο, είναι αδιανόητο πώς 
το σύνολο της ανθρω πότητας θα 
αγαπούσε την τραγωδία πολύ π ερ ισ 
σότερο από κάθε άλλο  είδος, πολύ 
περισσότερο μάλιστα πώς θα ήταν 
ικανό να  την καταλαβαίνει.

Σαν γενικός κανόνας, στον οποίο  
μπορεί να υπάρχουν εξαιρέσεις που 
μου είνα ι άγνωστες, νομίζω  πως το 
α ίσθημα του τραγικού προκαλείται 
μέσα μας όταν βρισκόμαστε μπρο
στά σε έναν χαρακτήρα  που είναι
έτοιμος να παραδώσει τη ζωή τ ο υ __
αν αυτό είναι αναγκαίο  — για  να 
εξασφαλίσει ένα πράγμα — την α ί
σ θ η σ η  τη ς π ρ ο σ ω π ικ ή ς  α ξ ιο π ρ έ
πειας. Α πό τον Ο ρέστη ώς τον Ά μ -  
λετ, τη Μ ήδεια ώς τον Μ ακβέθ, ο 
βασικός αγώνας είναι εκείνος του 
ατόμου που προσπαθεί να κερδίσει 
τη δ ίκα ιη  θέση του σ τη ν  κοινωνία.

Α λλοτε είνα ι κάποιος που έχει 
εκτοπισθεί από αυτήν. Ά λ λ ο τε  πά
λι είναι κάποιος που προσπαθεί να 
την πετύχει για  πρώτη φορά, αλλά 
το μο ιρα ίο  τραύμα από τον οποίο  
ξετυλίγοντα ι τα αναπόφευκτα γεγο
νότα είναι το τραύμα της προσβο
λής και η κυρίαρχη δύναμή του 
είναι η αγανάκτηση. Η τραγωδία

επομένως είναι το αποτέλεσμα του 
καθολικού καταναγκασμού του αν
θρώπου να αξιολογή σει σωστά τον 
εαυτό του.

Με την έννοια  ότι η πράξη έχει 
εισαχθεί από τον ίδιο  τον ήρωα, ο 
μύθος αποκαλύπτει πάντα αυτό που 
έχει ονομασθεί το «τραγικό του α- 
μάρτημα»· ένα αμάρτημα που δεν 
ε ίναι ιδιάζον στους μεγάλους ή με
γαλοπρεπείς χαρακτήρες. Ούτε και 
είναι απαραίτητα μια αδυναμία. Το 
αμάρτημα ή το σπάσιμο σε έναν 
χαρακτήρα  δεν είναι τίποτα, και δεν 
πρέπει να είναι τ ίπ ο τ’ άλλο παρά η 
έμφυτη απροθυμία να παραμείνει α
παθής μπροστά σε αυτό που θεωρεί 
μια πρόκληση  στην αξιοπρέπειά  του 
στην εικόνα της θέσης που του 
πρέπει. Μ όνον ο ι απαθείς, μόνον 
αυτοί που δέχοντα ι τη μοίρα τους 
χω ρ ίς καμιά ενεργό αντίδραση είναι 
«άψογοι». Και σε αυτήν την κατη
γορ ία  ανήκουμε οι περισσότεροι.

Α λλά υπάρχουν σήμερα ανάμεσά 
μας, όπως υπήρχαν πάντα, αυτοί που 
α ντ ιδρ ο ύ ν  σ τ ις  κ α τα σ τά σ ε ις  των 
πραγμάτων που τους υποβιβάζουν, 
και κατά τη ν  πορεία της δράσης 
οτιδήποτε έχουμε δεχθεί σαν αποτέ
λεσμα φόβου ή άγνοιας, ή έλλειψ ης 
ε υ α ισ θ η σ ία ς  π ρ ο β ά λ λ ε ι μ π ρ ο σ τά  
μας και τίθετα ι υπό εξέταση. Από 
αυτήν την καθολική επίθεση που 
κάνει ένα άτομο κατά του φαινομε
νικά  σταθερού κόσμου που μας περι
βάλλει — από την ολ ική  εξέταση 
του «αμετάβλητου», περιβάλλοντος 

προέρχετα ι ο «έλεος και ο φό
βος» που ε ίνα ι κλασικά  συνδεδεμένα 
με την τραγωδία.

Π ιο σημαντικό ακόμα είναι το 
γεγονός ότι από αυτήν τη γένική 
εξετάση εκείνω ν που προηγούμενα 
ε ίχα ν μείνει ανεξέταστα, μαθαίνου
με. Και μια τέτοια διαδικασία  δεν 
είνα ι πέρα από τον μέσο άνθρωπο. 
Στις επαναστάσεις ανά τον κόσμο 
αυτά τα τελευταία τριάντα χρόνια , ο 
μέσος άνθρωπος έχει κατ ' επανάλη
ψη δείξει τη ν εσω τερική δυναμική 
όλω ν των τραγωδιών.

Η επιμονή πάνω στην ανώτερη 
τάξη του τραγικού ήρωα ή στη λε
γάμενη ευγένεια του χαρακτήρα του, 
δεν είναι σ τη ν  πραγματικότητα τί
ποτ ά λλο  παρά μια  π ρ ο σ κ ό λη σ η  
στις εξωτερικές μορφές της τραγω
δίας. Αν η ανώτερη τάξη ή η ευγέ
νεια του χαρακτήρα ήταν απαραίτη- 
τες, η συνέπεια θα ήταν ότι τα 
προβλήματα αυτών που ανήκουν σε 
ανώτερη θέση θα αποτελούσαν και 
τα ιδιαίτερα προβλήματα της τραγω
δίας. Σίγουρα όμως το δικαίωμα ε
νός μονάρχη να καταλάβει το βασί
λειο κάποιου άλλου δεν ξεσηκώνει

πλέον το πάθος μας, ούτε και οι 
δ ικές μας έννο ιες τη ς δικαιοσύνης 
είναι ίδιες με αυτές που υπήρχαν 
στο μυαλό ενός ελισαβετιανού βασι
λιά.

Π άντως, η πο ιότητα  που μας συ
γκλονίζει σ ' αυτά τα έργα προέρχε
ται από το βασικό φόβο του ξεπε
σμού, από τη ν  καταστροφή που ενυ
πάρχει στο να α ποσχισθεί κανείς 
από τη ν  επιλεγμένη εικόνα που δια
λέξαμε του τι και ποιο ι είμαστε σε 
αυτόν τον κόσμο. Σήμερα ο φόβος 
αυτός ανάμεσά μας είναι εξίσου δυ
νατός — και ίσως δυνατότερος — 
από ό ,τ ι ήταν ποτέ άλλοτε. Στην 
πραγματικότητα ο μέσος άνθρωπος 
είναι εκείνος που γνω ρίζει αυτόν το 
φόβο καλύτερα από όλους.

Αν είναι αλήθεια  πως η τραγωδία 
είναι το αποτέλεσμα του καθολικού 
καταναγκασμού του ανθρώπου να 
αξιολογήσει δίκαια  τον εαυτό του, η 
καταστροφή του μέσα στην απόπει- 
ρα αυτή παίρνει σαν δεδομένο την 
ύπαρξη μιας αδικ ίας ή ενός κακού 
στο περ ιβάλλον του. Και αυτό α κρ ι
βώς είνα ι η ηθικότητα  της τραγω
δίας και το δίδαγμά της. Η  ανακάλυ
ψη του ηθικού νομού — που είναι 
αυτό που αποτελεί τη  διδασκαλία  
της τραγωδίας — δεν είναι η ανακά- 
λυψη κάποιου αφηρημένου ή μετα
φυσικού μεγέθους.

Η  τραγική δικαιοσύνη είναι μια 
κατάσταση της ζωής, μια κατάστα
ση μέσα στην οποία  η ανθώπινη 
προσω πικότητα είναι σε θέση να 
ανθίσει και να πραγματώσει τον ε
αυτό της. Η  αδικ ία  είναι η κατάστα
ση που καταπιέζει τον άνθρωπο, που 
διαφθείρει το ανάβλυσμα της αγά- 
πης του και του δημιουργικού του 
ένστικτου. Η τραγωδία διδάσκει — 
και έτσ ι πρέπει — με το να δακτυλο- 
δεικτεί ηρωϊκά κατά του εχθρού της 
ελευθερίας του ανθρώπου. Η δίψα 
γ ια  ελευθερ ία  ε ίν α ι το  σ το ιχ ε ίο  
στην τραγωδία που οδη γεί στην κά
θαρση. Η  επαναστατική αμφ ισβήτη
ση του σταθερού περιβάλλοντος ε ί
ναι αυτό που τρομάζει. Με κανέναν 
τρόπο δεν παρεμποδίζεται ο άνθρω
πος από τέτοιες σκέψεις ή τέτοιες 
πράξεις.

Υπό το πρίσμα αυτό, η έλλειψη 
της τραγωδίας μπορεί να οφείλεται 
ενμέρει στη στροφή που έχει πάρει 
η σύγχρονη  λογοτεχνία  προς την 
καθαρά ψ υχολογική  ή καθαρά κοι
νω νιολογική  όψη της ζωής. Αν όλες 
μας οι κακουχίες, οι ταπεινώ σεις, 
γεννιούντα ι και αναπτύσσονται μέ
σα στο μυαλό μας, τότε κάθε πράξη, 
πολύ περισσότερο η ηρω ϊκή πράξη, 
είναι προφανώς αδύνατη.

 »
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Άρϋουρ Μίλλερ, Η τραγωδία και ο μέσος άνδρωπος
Και αν μόνο η κοινω νία  είναι 

υπεύθυνη για  το περιορισμένο της 
ζωής μας, τότε ο πρω ταγω νιστής 
πρέπει να είναι τόσο  αγνός και αλά
θητος ώστε να μας αναγκάσει να 
αρνηθούμε την αξία του ως χα ρα 
κτήρα. Α πό καμιά από αυτές τις 
θεω ρήσεις δεν μπορεί να προέλθει η 
τραγωδία για  τον απλό λόγο ότι 
καμιά δεν αντιπροσω πεύει μια ισο- 
ζυγιασμένη ιδέα της ζωής. Πάνω 
από καθετί άλλο, η τραγωδία απαι
τεί από το συγγραφέα την τελειότε
ρη αντίληψ η  της α ιτίας και του 
αποτελέσματος.

Καμιά τραγωδία δεν μπορεί επο
μένως να γραφ τεί όταν ο συγγραφέ
ας της φοβάται να θέσει υπό αμφι
σ β ή τη σ η  ο τ ιδ ή π ο τε , ό τα ν  θεω ρεί 
κάθε θεσμό, συνήθειο ή έθιμο σαν 
αιώ νιο, αμετάβλητο ή αναπόφευκτο. 
Στην τραγική θεώρηση η ανάγκη 
του ανθρώπου να πραγματώσει ολο
κληρω τικά τον εαυτό του είναι το 
μόνο σταθερό σημείο. Και οτιδήπο
τε είναι αυτό που περ ιορ ίζει τη 
φύση του και τη χαμηλώ νει, είναι 
ώριμο να δεχτεί μια επίθεση και να 
εξεταστεί. Π ράγμα που δεν σημαίνει

πως η τραγωδία πρέπει να  κηρύσσει 
την επανάσταση.

Οι Έ λ λ η ν ες  μπορούσαν να εξετά
σουν τη ν  καθαρά θεϊκή καταγωγή 
των τρόπων τους και να γυρίσουν να 
επιβεβαιώ σουν την ορθότητα των 
νόμων τους. Κ αι ο Ιώβ, μπορούσε να 
αντικρύζει το θεό θυμωμένα, ζητώ 
ντας το δίκ ιο  του και να καταλήξει 
στην υποταγή. Α λλά για  κάποιο 
χρόνο  τα πάντα βρίσκοντα ι σε εκ
κρεμότητα, τίποτα  δεν είναι παρα
δεγμένο, και σ ’ αυτήν τη ν  εκδίπλω- 
ση και το κομμάτιασμα του κόσμου, 
στην καθευατή πράξη αυτής της 
ενέργειας, ο χαρακτήρας αποκτά 
«μέγεθος», την τραγική σπουδαιότη- 
τα που είναι ψεύτικα δοσμένη στους 
βασιλείς ή τους ευγενείς μες στο 
μυαλό μας. Ο π ιο  κοινός από τους 
ανθρώπους μπορεί να υψώσει αυτό 
το ανάστημα στο  βαθμό που επιθυ
μεί να ρίξει ό ,τι έχει στον αγώνα, 
στη μάχη του να εξασφαλίσει τη 
δ ίκαιη θέση του στον κόσμο.

Υ πάρχει μια εσφαλμένη αντίληψ η 
της τραγω δίας με την οποία  έχω 
βρεθεί αντιμέτωπος από κριτική  σε 
κ ρ ιτική , και σε πολλές μου συζητή

σεις με συγγραφείς και αναγνώστες 
ανεξαιρέτως. Π ρόκειται γ ια  την ιδέα 
πως η τραγω δία είνα ι εξ ανάγκης 
σύμμαχος τη ς απαισ ιοδοξίας. Α κό
μα και το λεξικό  δεν λέει τίποτα  
παραπάνω για  τη λέξη αυτή, παρά 
ότι είναι μια ισ τορ ία  με ένα λυπηρό 
ή ατυχές τέλος. Η  εντύπωση αυτή 
είναι τόσο ακλόνητα  θεμελιωμένη 
που σχεδόν διστάζω  να υποστηρίξω  
πως σ τη ν  πραγματικότητα  η τραγω
δία προϋποθέτει περισσότερη α ισ ιο 
δοξία στο συγγραφέα από ό,τι η 
κωμωδία και ότι το τελ ικό  της απο
τέλεσμα θα έπρεπε να είνα ι η εν ί
σχυση των λαμπρότερω ν ιδεών του 
θεατή γ ια  το ανθρώπινο ζώο.

Γ ιατί, αν είνα ι αλήθεια  να πει 
κανείς πως σ τη ν  ουσία  του ο τρα γι
κός ήρωας είνα ι αποφασισμένος να 
απαιτήσει όλα όσα του ανήκουν 
χω ρίς καμιά επιφύλαξη, τότε δε ίχνει 
αυτόματα την άφθαρτη επιθυμία του 
ανθρώπου να πετύχει τη ν  ανθρωπιά 
του.

Η δυνατότητα τη ς ν ίκ η ς πρέπει να 
είναι παρούσα στην τραγωδία. Ε κεί 
όπου βασιλεύει το πάθος, εκεί όπου 
το πάθος γενν ιέτα ι τελικά, ο  χα ρα 

κτήρας έχει δώσει μια μάχη που δεν 
θα μπορούσε να έχει ποτέ κερδίσει. 
Η  συγκ ίνηση  επιτυγχάνεται όταν ο 
πρω ταγω νιστής είναι, εξαιτίας της 
α π ερ ισ κ εψ ία ς  του , τη ς  έλ λ ε ιψ η ς 
ευαισθησίας του ή της εντύπωσης 
που δ ίνει, ανίκανος να  παλαίψει με 
μια πολύ πιο ισχυρή  δύναμη.

Τα πάθη είνα ι πραγματικά ο τρό
πος γ ια  τον απαισ ιόδοξο. Α λλά η 
τραγωδία απαιτεί μια καλύτερη ι
σ ορροπία  ανάμεσα στο τι είναι δυ
νατόν και τι αδύνατο. Και είναι 
παράξενο, αν και είναι εποικοδομη
τικό, ότι τα έργα που σεβόμαστε 
αιώνα τον αιώνα είναι ο ι τραγωδίες. 
Σε αυτές μέσα, και μόνο σε αυτές, 
βρ ίσκεται η π ίστη  — α ισ ιόδοξη  αν 
θέλετε — σ την τελειότητα  του αν
θρώπου.

Ε ίναι καιρός μου φαίνεται που 
εμείς, που δεν έχουμε βασιλιάδες, θα 
πρέπει να πάρουμε αυτόν το λαμπρό 
μίτο της ιστορίας μας και να τον 
ακολουθήσουμε στο μοναδικό μέρος 
που μπορεί να  μας οδη γήσ ει σ την 
εποχή  μας, στην καρδιά και στο 
πνεύμα του μέσου ανθρώπου.

Μ τφρ.: Μ Α ΡΙΑ  Δ. ΤΣΑΟΥΣΗ
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Κώστας Βάρναλης 
Με τους εξορίστους 

εις τα νησιά τον θανάτου
(μια ζωή φρίκης και ηρωισμού)

πρόσω πα

Το κείμενο που ακολουθεί είναι αναδημοσίευση των δύο 
πρώτων μιας σειράς επιφυλλίδων που ο Κώστας Βάρναλης 
δημοσίευσε στην εφημερίδα Ανεξάρτητος  (αρχίζοντας 
από τις 29 Δεκεμβρίου 1935), με την πρόθεση να εξιστορή
σει τις εντυπώσεις του από τους δύο μήνες της εξορίας του 
(Οκτώβριος — Δεκέμβριος 1935) στον Άγιο Ευστράτιο 
και στη Μυτιλήνη. Ολες οι σχετικές επιφυλλίδες δημο
σιεύτηκαν με το γενικό τίτλο Μ ε τονς εξορίοτους εις  
τα νησιά τον Θ ανάτου -  Μ ία ζωή φρίκης και 
ηρωιομοΰ, που θα πρέπει ν ’ αποδώσουμε στη σύνταξη 
της εφημερίδας μάλλον παρά στον ίδιο τον Βάρναλη. Στο 
φύλλο της 29 Δεκεμβρίου, οπότε και αρχίζει η δημοσίευση 
των επιφυλλίδων, προτάσσεται και το εξής κείμενο: «Ο 
διαπρεπής Έλλην συγγραφεύς και ποιητής κ, Κώστας 
Βάρναλης, επανελθών εκ της φρικτής εξορίας του Αγίου 
Ευστρατίου, εις την οποίαν τον έρριψεν αναπολόγητον και 
αλυσοδεμένον ο χαφιεδισμός, υπό συνθήκας εξόχως δρα
ματικός και με μόνην κατηγορίαν ότι υπήρξε και είναι 
δημοκρατικός και διανοούμενος με ελευθέραν σκέψιν, 
αρχίζει να περιγράφη από σήμερον, χάριν των πολυπλη
θών αναγνωστών του Ανεξαρτήτου, τας εντυπώσεις του 
από την μαρτυρικήν και ηρωικήν μαζί ζωήν των εξόρι
στων.

»Τας εντυπώσεις του επιφανούς συνεργάτου μας, πρέπει 
να τας διαβάσουν όλοι οι Έλληνες, δια να αντιληφθούν 
από κοντά το ανεκδιήγητον αίσχος των εκτοπίσεων, όσοι 
τουλάχιστον δεν συνεκινήθησαν από την συνεχιζομένην 
απεργίαν πείνης των εξόριστων και πολιτικών καταδί
κων».

Η χαρά, που ξαναβρήκα την προσω- 
π ική  μου ελευθερία ύστερα από δυό
μ ισ ι μηνών εξορία , δεν μπορεί να με 
κάνει να ξεχάσω  όσα μαρτύρια κι 
εξευτελισμούς τράβηξα μαζί με τό
σους άλλους διανοούμενους, επ ιστή 
μονες και εργάτες στο ξερόνησο του 
Α η-Στράτη. Π ρο πάντων δε με αφή
νε ι να ησυχάσω  η σκέψ η, πως εμείς 
ο ι λ ιγοσ το ί, που σταθήκαμε τυχεροί 
να γυρίσουμε στα σπ ίτια  μας και 
σ τις δουλειές μας, αφήσαμε πίσω 
μας ένα σω ρό άλλους αγαπημένους 
συντρόφους, παιδιά του λαού, που 
χαροπαλεύουνε απάνου στα κρεβά
τια τους περιμένοντας μ ’ α νο ιχτά  τα 
μάτια από μέρα σε μέρα το θάνατο 
από πείνα. Γ ιατί, όπως ξέρει όλο το 
πανελλήνιο , ο νόμος γ ια  τη γενική 
αμνηστεία  τω ν πολιτικώ ν αδικημά
των, ενώ περ ιλαβαίνει μέσα όλους 
τους πολιτικούς και τους στρατιω τι
κούς, που με τα όπλα στο χέρι 
επ ιχειρήσανε ν ’ αρπάξουνε την ε
ξουσία· ενώ περιλαβαίνει μέσα και 
κοινούς δολοφόνους και όλους τους 
χαφιέδες, που με καταγγελίες ψεύτι- 
κες πήρανε στο λαιμό τους κόσμο 
και κοσμάκη, αφήνει έξω τους αγω
νισ τές του προλεταριάτου. Κι αυτοί 
αναγκαστήκανε να μεταχειριστούνε 
το έσχατο  όπλο που μένει στα θύμα
τα της κρατικής Βίας, όταν είναι 
δεμένα πιστάγκω να, τη ν  απεργία της 
πείνας.

Αυτά τα θύματα έχουμε χρέος να 
τα σώσουμε από τα νύχια  του θανά
του. Αυτή τη στιγμή τρεις σύντρο
φοί μου του Αη Στράτη, ο Λαμπρί- 
δης, ο Λ ιονάκος, ο Κωσταντόπου- 
λος, είναι σε τέτοια απελπιστική 
κατάσταση, που πρέπει να εξεγείρει 
όλον τον τύπο, όλους τους αληθι
νούς δημοκράτες, όλες τις εργατικές 
οργανώσεις και τα επαγγελματικά 
σωματεία για  να τους σώσουμε από 
τα νύχια  του χάρου.

* * *

Και θα ρωτήσετε, ποιο είναι το 
μεγάλο έγκλημα όλων αυτών των 
θυμάτων της α στικής τρομοκρατίας; 
Τίποτα. Α λλοι γιατί αγωνιστήκανε 
για το ψωμί τους, άλλοι γ ιατί μ ιλή 

σανε σε εργατικές συγκεντρώ σεις, 
ά λ λ ο ι γ ια τ ί εκ λεγή κ α ν  πρ όεδρ ο ι 
κοινοτήτω ν ή βουλευτές εργατικοί 
από το λαό! Εξόν αυτούς είναι και 
άλλο ι, που δεν τους απαγγέλθηκε 
καμιά ρητή κατηγορία , μα έτσ ι εξο
ρ ιστήκανε «προληπτικώ ς», γ ια τί οι 
επ ιτροπές ασφαλείας τους κρίνανε 
«επικίνδυνους κομμουνιστές».

Κ ι από πού οι επ ιτροπές αυτές 
παίρνουνε τις  πληροφορίες τους, ότι 
ο Αλφα ή ο Βήτα είναι «επικίνδυ
νοι»; Από την Ε ιδική Α σφάλεια. 
Δηλαδή από την οργάνωση των χα
φιέδων. Αυτό φτάνει για  να δειχτεί 
η αξιοπ ιστία  των πληροφοριώ ν αυ
τών!

Α λλ ’ αν η δουλειά των χαφιέδων 
είναι να καταθέτουνε τα πιο απίθανα

πράγματα εις βάρος των πολιτών, 
που παρακολουθούνε, (από υπερβο
λή ζήλου) όμως η Α σφάλεια θα 
έπρεπε να κοσκινίζει αυτές τις πλη
ροφορίες. Και να μην παθαίνει ό,τι 
έπαθε στη δίκη των πολιτικώ ν αρ
χηγώ ν, όπου παρουσιαστήκανε τέ
τοιες εξωφρενικές καταθέσεις, που 
προκαλέσανε την ιλαρότητα  του α
κροατηρίου.

Το περίεργο είναι, πως η ίδια η 
διεύθυνση της Ε ιδικής Α σφάλειας 
είτε σκόπιμα είτε από ακαταστασία 
της γραφ ειοκρατικής της υπηρεσίας 
παρουσιάζει έως τώρα ανακοινωθέ- 
ντα «ανακριβή». Έ τσ ι εδημοσίεψε 
στις αρχές του Δεκέμβρη έναν πρώ
το κατάλογο ανακαλουμένων εξόρι
στων, που δεν είχανε ποτές εξορι

σ τεί. Το «Ε λεύθερον Βήμα» της 
10ης του μηνός έγραψε γ ι ’ αυτόν 
τον κατάλογο; «Σχετικώ ς με τους 
επαναφερομένους 48 υπό εκτόπισ ιν 
π ο λ ίτα ς  π α ρ έχο ντα ι αι πλη ρ οφ ο- 
ρίαι, ότι ο ι περισσότεροι, αν μη 
όλο ι οι φερόμενοι εις τον κατάλο
γον της Ε ιδ ικής Α σφαλείας ως εκτο
πισμένοι και επαναφερόμενοι, ΟΥ
Δ Ε Π Ο Τ Ε  ΕΧ Ο Υ Ν  Ε Κ Τ Ο Π ΙΣ Ο Η  
ε υ ρ ίσ κ ο ν τ α ι δε ε ις  τα ς Α θή να ς 
κλπ.». Α υτήν την είδηση δεν τη 
διαψεύσανε ο ι αρμόδιοι και υπεύθυ
νοι της Α σφαλείας.

Κ αι σ τον  τελ ευτα ίο  κατά λογο , 
που δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες 
(22 του Δ εκέμ βρη) α να γράφ οντα ι 
γ ια  α να καλούμ ενο ι από τον  Αη- 
Στράτη άνθρωποι, που έχουν φύγει 
πρ ιν  ένα ή δύο μήνες από κει, γιατί 
είχε λήξει η ποινή τους. Α υτοί είναι 
ο Π. Ρούσος, ο Κ αγιώργης, ο Γεωρ- 
γακόπουλος κι η Α ικατερίνη Κού- 
σκου!

Και γ ια τί αυτές ο ι «ανακρίβειες;» 
Για να ρ ιχτε ί σκόνη στα μάτια του 
κόσμου; Για να καθησυχάσει η κοι
νή γνώμη;

Μετά α π ’ αυτά, πώς να έχει κανείς 
εμπιστοσύνη στις πληροφορίες της 
Ε ιδ ικής Α σφάλειας;

Έ τσ ι, που ξέπεσε τελευταία στη 
γενική ανυποληψία αυτή η Α σφά
λεια, έχει χρέος η Κ υβέρνηση να 
την καταργήσει- κι αυτήν και τη 
Γενική Α σφάλεια που καταντήσανε 
δημόσιος κίνδυνος. Γ ιατί παρανο
μ ούνε ανεύθυνα. Ε ίνε κράτος εν 
κράτει. Ή  τουλάχιστο , όπως μας 
έγραφε κάποιος φίλος κι εξαιρετι
κός επ ιστήμονας και άνθρωπος του 
Βόλου, «να ιδρυθεί μια τρίτη Α σφά
λεια, γ ια  να μας φυλάει από τ ις  δυο 
άλλες!.,.».

* * *

Η κατάργηση των Α σφαλειών είναι 
αλληλένδετη με την κατάργηση του 
α ντισ υντα γμ α τικ ού , του  μ εσ α ιω ν ι
κού νόμου «περί ιδιωνύμου αδικήμα
τος». Α λλ ’ όσο να γ ίνει αυτό ας 
απαγορευτεί τουλάχιστο  για τώρα 
κάθε εκτόπ ιση , πριν το άτυχο θύμα

  *
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1935. (25 'Οκτώβριον). Στό βαπόρι «Μαρία Λ» πού τόν μετέφερε, μ α ζ ίμ έ  άλλονς εκτοπισμένους, στόν
"Αι-Στράτη. Κάτω πρώτη σειρά, ά.τό αριστερά: Λεύτερος, ό Δημήτρης Γληνός· τρίτος, ό Βασίλης 
Δημηαιάνος- τέταρτος ό Κώστας Βάρναλης. Λεξιά. επάνω, άνάψεσα στά σκοινιά, ό Άντώνης 
Στρα τηγόπονλος.

απολογηθεί! Το δικαίωμα της απο
λογίας είναι από τα πιο στοιχειώ δη  
ανθρώπινα δικαιώματα κάθε πολιτι
σμένου κράτους!

* * *

Π ώς τώρα ο Γ λη νός, εγώ και καμιά 
δεκαριά άλλοι επ ιστήμονες (δ ικηγό
ροι και γ ιατρο ί) χαρακτηριστήκαμε 
γ ια  « ε π ικ ίν δ υ ν ο ι κ ο μ μ ο υ ν ισ τέ ς» , 
που μ πορούμε να δ ιασ αλεύσ ουμ ε 
την τάξη και γ ι ’ αυτό μας εξορίσα
νε; Εγώ τουλάχιστο  προκαλώ την 
Ε ιδική Α σφάλεια να δημοσιέψ ει αυ
τόν τον «ογκώδη φάκελο» των επι- 
βαρυντικών στο ιχείω ν, που έχει μα
ζέψει εις βάρος μου. Γ ια να ιδεί 
όλος ο κόσμος και εδώ και έξω στη 
διανοούμενη Ευρώπη, που ενδιαφέρ
θηκε για  την τύχη μας, πως αληθινά 
κ ι α ν α μ φ ισ β ή τ η τ α  έχο υ μ ε  κ ά ν ε ι 
πράξεις, που μας επιβάλλουνε την 
«ποινή» της εξορίας. Αν δεν το 
κάνει, θα πει, πως όλες οι π ληροφ ο
ρίες είναι ψεύτικες και η εξορία  μας 
πράξη αυθαιρεσίας.

Αν έχουμε τίποτε το επικίνδυνο 
είναι η διανόησή μας, τα βιβλία 
μας. Α λ λ ’ ούτε κείνη ούτε αυτά μπο
ρούνε να εξοριστούνε. Ούτε είναι 
και πράγματα παράνομα. Το σύνταγ
μα επιτρέπει την ελευθερία της σκέ
ψης και του λόγου. Π έρα από τη 
χρήση  αυτής της ελευθερίας τίποτες 
άλλο δεν μπορεί να μας βαρύνει. 
Γ ιατί λο ιπόν εξοριστήκαμε; Το λέμε 
άλλη μια φορά: γ ια τί ο ι δυο Ασφά
λειες πήρανε τεράστια  δύναμη με 
τ η ν  α ν τ ιλ α ϊκ ή  κ υ β έ ρ ν η σ η  του  
Τ σαλδάρη και με τη φασιστική  του 
Κονδύλη· γ ια τί αυτές ο ι οργανώσεις 
τοποθετηθήκανε από το ίδιο  το κρά
τος πάνου από κάθε νόμο δικα ιοσύ
νης και ηθικής. Π ρέπει να καταργη- 
θούνε. Γ ια να γλυτώ σει ο εργαζόμε
νος λαός από τις  αυθαιρεσίες τους 
και τ ις  αδικ ίες τους. Και παράλληλα 
έχει τη ν  υποχρέω ση το κράτος ν ’ α
ποδώσει αμέσως στα θύματα των δύο 
Α σφαλειών και του Ιδιωνύμου την 
ελευθερία τους. Κ αι γρήγορα , πριν 
υποκύψουνε στην πείνα. Και τότε ο 
θάνατός τους δε θα βαραίνει βέβαια 
τη συνείδηση  τη ς Ε ιδικής Ασφα
λείας, μα το ίδιο  το αστικό καθε
στώς. Γ ιατί θα ιδεί άλλη μια φορά ο 
εργαζόμενος λαός, πως σ ’ ένα ταξι
κό καθεστώς δεν μπορεί να υπάρχει 
πραγματική δικα ιοσύνη. Κι ύστερα 
από μια τέτοια  διαπίστω ση το καθή
κον του λαού διαγράφεται μοναχό 
του ποιο είναι.

Π Ω Σ ΜΕ Π ΙΑΣΑΝ Ε κ.λπ.
Π ΡΩ ΤΗ  Π ΡΑΞΗ

Στις 17 του Ο κτώ βρη, μέρα Π έμπτη, 
ε ίχα  κατέβει κατά τις 11 το πρωί στο 
«Εθνικό Θ έατρο» να πάρω δυο ε ισ ι
τήρ ια  για  την παράσταση του Π ερ- 
Γκυντ εκείνης τη ς βραδιάς. Κάποια

γνωστή μου κυρία, που βρέθηκε κι 
αυτή εκεί, με πλησίασε και μου είπε 
σκύβοντας σ τ ’ αυτί μου:

—Τα μάθατε; Π ιάσανε εχτές το 
πρωί το γ ιατρό το Δημησιάνο. Ο 
Κ ονδύλης ζήτησε τηλεφω νικά από  
την Ε ιδική  Α σφάλεια να εχτοπίσει 
« π ρ ολη π τικ ά »  300 «βεν ιζελοκ ομ - 
μουνιστές!» Γ ια  να διεξάγει το δη
μοψήφισμα «εντάξει»...

Η  είδηση αυτή με ανησύχησε λ ι
γάκι. Αφού α ρχίσανε να πιάνουνε κι 
επ ιστήμονες κι αφού πρέπει όπως-ό- 
πως να συμπληρω θεί ο αριθμός 300, 
θα είμαστε μέσα κι ο Γ ληνός κι εγώ. 
Ε ίχα  άλλωσε παλιότερες πληροφο
ρίες, πως είχε καταρτιστεί π ίνακας 
«επ ικ ινδύνω ν»  δ ια νοουμ ένω ν , που 
θα εκτοπιστούνε σε πρώτη ευκαιρία- 
και πως μέσα σ ’ αυτόν τον πίνακα 
ήτανε κι ο Σβώλος κι ο Γ ληνός κι 
εγώ.

* * *

Ε ννοείται, πως δε φρόντισα  ούτε να 
προφυλαχτώ , ούτε να κρυφτώ σε 
κανένα σ ίγουρο καταφύγιο όσο να 
περάσει η μπόρα και να γλυτώσω 
έτσι την εξορία  ή και χειρότερα 
άλλα... Ό π ω ς πάντα στη ζωή μου 
συνήθισα να μην κρύβω, να μην 
καμουφλάρω τη σκέψη μου και τα 
α ισθήματά μου, γ ια τί η ισάδα και η 
ε ιλ ικρ ίνεια  είναι βιω τικό σύστημα 
πιο άνετο και πιο αποτελεσματικό 
για  τη ν  εσω τερική γαλήνη  του αν
θρώπου, έτσ ι και τώρα δεν εννοούσα

να σπάσω το κεφάλι μου γ ια  ν ’ ανα
βάλω μια δυσάρεστη λύση, που αρ
γά ή γρήγορα  δε θα μπορούσα να 
την αποφύγω. Ε ξόν αυτό ένιωθα και 
μια ζω ηρή περ ιέργεια  να τη  ζήσω κι 
εγώ μαζί με τόσους άλλους αγωνι
στές της εργατικής τάξης τη ζωή 
του εξορίστου (ίσως και του φυλακι
σμένου) και να δοκιμάσω ο ίδιος 
όλην εκείνη τη γόνιμη ψ υχολογική  
και πνευματική αντίδραση, που δο
κιμάζουνε τόσα και τόσα θύματα της 
φ α σ ισ τ ικ ή ς  τρ ο μ ο κ ρ α τ ία ς  σ ’ ό λ ο ν  
τον κόσμο.

* * *

Στο σ π ίτι άργησα να επιστρέψω, 
γ ια τ ί σκάλω σα σε μια ταβέρνα του 
Κ ολωνακιού. Ό τα ν  κατά τ ις  δυο 
τ ’ απομεσήμερο ανέβηκα στο δωμά
τιό μου βρήκα απάνου στο προσκέ
φαλο του κρεβατιού μου ένα σ η 
μείωμα: «Κύριε Κ ώστα, ήρθε κά
ποιος κύριος να  σας βρει από μέρος 
του κ. Π εσματζόγλου, που σας θέλει 
για  μια δουλειά. Θα ξαναπεράσει 
στις 4. Να τον περιμένετε». Το σ η 
μείωμα ήτανε τη ς υπηρέτριας.

Μ ’ άλλα  λόγια  ο αστυνομικός που 
ήρθε να  με π ιάσει, μου έστησε για  
σ ιγουριά  κι αυτήν την παγίδα. Έ να  
«αθώο» υπηρεσιακό ψέμα για  τη 
σω τηρία  του καθεστώτος.

Μα αυτός, που ήρθε να με πιάσει, 
δεν ήτανε μοναχός του. Ε ίχε μαζί 
και δυο άλλους. Ό λ ο ι τους είχανε 
σ κορπιστεί στη  γειτον ιά  και με πε

ριμένανε να έρθω. Έ τσ ι δεν πρό- 
φτασα καλά καλά να καταλάβω τι 
σημαίνει αυτό το «παράξενο» σ η 
μείωμα και χτύπησε το κουδούνι της 
πόρτας. Ε ίχε ξανάρθει ο κύριος που 
με ζητούσε. Ή τα νε  ο ανθυπομοί
ραρχος κ. Βέρροιος με πολιτικά.

—Κ ύριε Βάρναλη, μου λέγει πολύ 
ευγενικά, ο κ. δ ιο ικ η τή ς της Ε ιδ ικής 
Α σφαλείας σας παρακαλεί να περά
σετε μια στιγμή από το γραφείο.

Κατάλαβα.
—Τώρα αμέσως, του λέγω, ή στις 

τέσσερις;
—Τώρα αμέσως. Έ χουμ ε αυτοκί

νητο κάτου.
Ή τα νε μια μοτοσικλέτα.
—Α ν είναι γ ια  εξορία , σας παρα

καλώ, να μου το πείτε, για  να πάρω 
κανένα δέμα εσώρουχα.

— Ό χ ι  δα! Σας βεβαιώνω, πως επί 
του παρόντος δεν πρόκειτα ι γ ια  ε- 
κτόπιση .

Α ργότερα είχα  μάθει (φυσικά δεν 
μπορώ να βεβαιώσω πως είναι α λή 
θεια) πως σ την αρχή είχανε την 
απόφαση να μας ρίξουνε στις φυλα
κές και να μας περάσουνε από το 
στρατοδικείο γ ια  ηθικούς αυτουρ
γούς των σκηνώ ν της πλατείας του 
Συντάγματος.

Ό τα ν  η μοτοσικλέτα  μας έφερε 
στη διεύθυνση της Ε ιδ ικής Α σφά
λειας, άκουσα τον κ. Βέρροιο να 
λέγει στους άλλους:

—Τώρα πάμε για  τον άλλονε.
Είπα μέσα μου:
—Θα εννοεί το Γληνό. Π ερίεργο
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πως δεν τονε πιάσανε πριν από μένα, 
αφού αυτός έχει γραφείο , ίσαμε τ ις 2 
το απομεσήμερο.

Στο γραφείο  του ανθυπασπιστού 
της υπηρεσίας, ομολογώ, πως μας 
φερθήκανε πολύ καλά κι εμένα και 
το Γ ληνό , που σε μια ώρα τον είδα 
κι αυτόν να μπαίνει μέσα με όλο το 
μεγαλείο του...

Θυμούμαι μονάχα, πως άμα πρω- 
τομπήκα στο γραφείο  με ρωτήσανε:

—Ε ίσαστε ο κ. Βάρναλης;
—Μ άλιστα.
—Ο ποιητής;
—Μ άλιστα.
Φ αίνεται πως έμοιαζα για Βάρνα

λης· δεν έμοιαζα όμως για  ποιητής!
Α πό τις 3 ίσαμε τις 7 το βράδι μας 

κρατήσανε στην Ε ιδική Α σφάλεια. 
Ύ στερα, άμα σκοτείνιασε, μας βά
λανε σ ένα ταξί με δυο χωροφυλά- 
κους οπλισμένους και μας φέρανε 
στο τμήμα Μ εταγωγών, οδός Ν ικο
δήμου.

Εδώ τελειώ νει η πρώτη πράξη.

ΔΕΥ ΤΕΡΗ  ΠΡΑΞΗ 

Α πό τη στιγμή αυτή η υπόθεσή μας

όλο και χειροτερεύει. Το τμήμα Με
τα γ ω γ ώ ν  Α θη νώ ν  ε ίν α ι α λ η θ ιν ό  
μπουντρούμι, ο ι πρώην Κ εντρικές 
Ε νω μ οτίες με το α να τρ ιχ ια σ τ ικ ό  
τους παρελθόν. Ό τα ν  μας μπάσανε 
στον προθάλαμο μας έπνιξε η βόχα 
των σαπισμένω ν ούρων. Κι ακου- 
στήκανε φ ιλ ικές... χαρούμενες φω
νές από τα σ ιδερένια  κάγκελα των 
μ ικρώ ν παραθυριών, που είναι α
νοιγμένα στις πόρτες των κελιών:

— Βάρναλη! Γληνέ! Και σεις εδώ 
παιδιά;

Ά μ α  συνηθίσανε τα μάτια μου 
στο σκοτάδι ξεχώ ρισα  τα περίεργα 
μούτρα του Δ ημησιάνου, του Στρα- 
τηγόπουλου, του Κόντου —κι ένα 
σωρό άλλα μούτρα στοιβαγμένα το 
ένα πάνου στο άλλο — όλα άγνω
στα.

Ot χω ροφυλάκοι μας ρωτήσανε 
ποιο  κ ελ ί προτιμάμε, γιατί οι σύ
ντροφοι μας της δυστυχίας ήτανε σε 
δυο κελιά μοιρασμένοι από καμιά 
τριανταριά  στο καθένα. Κι από κάθε 
κ ελ ι μας φω νάζανε: «εδώ ελάτε, 
εδώ!». Π ροτιμήσαμε να μπούμε στο 
πρώτο κελί: Ε ίχε παράθυρα περ ισ
σότερα.

Μ όλις μπήκαμε μέσα αρχίσανε οι 
συστάσεις. Μα ούτε τα ονόματα ά
κουσα ούτε τους ανθρώπους έμαθα. 
Α ργότερα στην εξορία  τους γνώ ρι
σα έναν ένανε πολύ καλά. Μπορώ 
να πω, πως σπάνια στη ζωή μου 
συναντήθηκα και συνέζησα με αν
θρώπους αγαθότερους και τιμ ιότε
ρους από αυτούς του μπουντρου
μιού.

Α πό τη στιγμή εκείνη αρχίσανε 
οι μ ιζέριες της εξορίας. Η ζέστη 
μεγάλη. Ο αερισμός ολίγος. Ο χώ 
ρος λ ιγότερος. Ο καθένας έτρωγε 
πάνου στα πόδια του αλλουνού. Κι 
όταν τη νύχτα στρώναμε χάμου τις 
μπαντανίες μας για  να κοιμηθούμε, 
δεν έμνησκε ούτε μια σπιθαμή τόπος 
για να κυκλοφορήσει κανείς. Π ίσω 
από την πόρτα ένα σωρό ακάθαρτες 
εφημερίδες που μυρίζανε τυρί, τσα
μπιά σταφύλια, πιάτα λιγδωμένα... 
Μ ένανε εκεί σωριασμένα ίσαμε το 
πρωί, που θα σκουπίζαμε το  κελί 
μας και θα τα πετάγαμε έξω.

Εκεί την άλλη μέρα ήρθανε πολ
λ ο ί να μας ιδούνε. Και το απόγευμα 
μας βγάλανε και μας φορτώσανε 
μαζί με τ ις  βαλίτσες μας και τους

μπόγους μας σε δύο κλούβες και μας 
κατεβάσανε στο τμήμα Μ εταγωγών 
Π ειραιώς. Από του κακού στο χε ι
ρότερο. Εδώ ο απόπατος ήτανε στο 
στενό προαύλιο, αντίκρα στο παρά
θυρό μας. Η  βόχα αυτή που μας 
κυνηγούσε και μας έζωνε από τώρα 
κι ύστερα παντού μέχρ ι και στον 
Α η-Στράτη — η βόχα που δε μας 
άφηνε ν ανασάνουμε, που μας έφερ
νε δάκρια απελπ ισ ίας στα μάτια, μας 
έκαμνε τ ις  μέρες και τις νύχτες ατε
λείωτες, μας έκαμνε να λέμε!

Ας φύγουμε από εδώ κι ας πάμε 
και σ τη ν  Κ όλαση!

Στα διπλανά κελιά  είχανε στρι- 
μωγμένους κάμποσους πρεζάκηδες. 
Κ ολλούσανε τις χτηνώ δικες φάτσες 
τους στα σιδερένια  κάγκελα του πα
ρ α θ υ ρ ιο ύ  κ α ι γ ελ ο ύ σ α ν ε  η λ ίθ ια  
στους επισκέπτες. Ό τα ν  ερχόντανε 
κυρίες να μας επισκεφτούνε, βγάζα
νε μέσα από τα κάγκελα δίσκους 
ξύλινους, σταυρούς, εικόνες (βιοτε
χν ία  της φυλακής) και φωνάζανε:

— Π άρτε, κυρία, να συγχωρεθούνε 
τα πεθαμένα σας!

Η βόχα η ανθρώπινη!

Μ α ν ώ λ η ς  Π ρ α τ ικ ά κ η ς

Η  Υ ιο θ εσ ία

Κάθεται στη γωνία του δρόμου μαραμένη γυναίκα και σκυφτή. Με 
πολλά ντύματα. Το ένα πάνω στο άλλο που σχημάτιζαν δύσμορφους 
ογκους σαν κυφώσεις. Ατιό δω είπε βύζαξαν ολόκληρες γενιές και 
μοναχή στην έρημο παντρεύτηκα έναν περαστικό. Για να γεμίσουμε 
οι άνθρωποι στον κόσμο και δείχνει χαμηλά ανάμεσα στα σκέλια τη 
σχισμή. Οι τρομερές φάρες είπε που με ξέραναν παιδιά και συγγενείς 
που αγνοούνε τη φύτρα τους. Ετούτες οι μορφές πάνω μου σα βδέλες  
μου ρουφήξανε τη σάρκα και με σκάψανε. Αυτά τα σκοτεινά αυλάκια 
είναι πάνω μου οι δρόμοι τους. Εδώ είπε βλάστησαν τα άνθη τους, 
τα κλάματά τους σέρνονταν στις ωραίες εσω χές μου και στις  
μισοφώ τιστες στοές. Α λλά  τώρα φύγανε μακριά έμεινα μόνη ένας 
ξεροπόταμος μας χώρισε. Εγώ η Στείρα από τις πολλές αμβλώσεις 
ξέρετε ολόκληρη μια ψυχική εμβρυουλκία. Γ ιατί οι άνθρωποι που 
γένναγα έρχονταν στον κόσμο με τα πόδια. Π ροβολή ισχιακή 
ακούστηκε· πρόβερναν οι ζαρωμένες πατούσες σ τις  υγρές όχθες του 
αιόείου οι μαιευτήρες σκίζανε το όργανο, βάζανε τις σιδερένιες 
κουτάλες και τραβούσαν. Μπήκα σε κλινικές επιτόκων αλλά  
αδιάκοπα γεννούσα νεκρά έμβρυα. Μισοβουτηγμένη στον αιθέρα 
ακουγα σαν από στοά τους υπόκωφους ψιθύρους πιθανή εξαλλαγή, 
σκλήρυνση του τραχήλου Εξωμήτριος. Η  αρχαία Σύλληψη στις  
σάλπιγγες. Εφτανα μέχρι τον τέταρτο μήνα το πολύ τον πέμπτο κι 
ύστερα εκείνα τα δύσοσμα κομμάτια σαν ακαθαρσίες στη  λεκάνη. 
Ετσι που και τα γεγονότα άρχισαν να μοιάζουν λες αποκυήματα της 

φαντασίας μου. Ά λλοτε γεννούσα (σκοτεινές επιμιξίες) απερίγραπτα 
τέρατα. Και κάθε μήνα είχα πόνους τοκετού εκείνες οι σατανικές 
ωδίνες χω ρίς έμβρυο. Μια σιωπηλή γυναίκα τότε από τη Βόνιτσα 
είπε ανεμογκάστρι. Ερημη πάνω σε τραχιές πέτρες γένναγα το 
Α σύλληπτο Παιδί. Κάτω α π ' τα φαρδιά ρούχα μου για ν ’ ανασαίνω η 
βαρεμένη από το θάνατο.

Μέσα στα σκοτεινά λαγώνια μου κυοφορούσα ένα σκοτεινό  
πλάσμα μ 'έπα ιρνε. Λαίμαργο κι αδηφάγο πλάσμα με ρουφούσε ένα 
νεόπλασμα με γένναγε λεχώ  και βρέφος. Ακουγα το κλάμα τους 
στον κάτω  κόσμο.

Ο άντρας μου έλειπε στα ξένα τα παιδιά μου μακριά είμουνα 
μοναχή στην έρημο παντρεύτηκα ένα περαστικό. Για να γεμίσουμε 
την έρημο υιοθετήσαμε τούτο το παιδί λέει και δείχνει ένα γέρικο 
παιδί βαλεύει κάτω από το ρούχο της. Αφού είχε χαθεί κάθε ελπίδα 
να γεννήσω με την υστερεκτομή. Ε τσ ι έγινα η θετή μάνα λέει κι ο

θετός πατέρας λέει αυτού του θετού πλάσματος. Είτανε νόθο από 
εναν γύφτο και μια τρυφερή παρθένα που εβίασε. Αλλά αυτός ο 
λαμπερός καρπός του βιασμού να φέγγει μ  ’ ένα φέγγος στο λαμπρό
τερο βάραθρο του έρωτα που γκρεμίζει αυτοκρατορίες. Ό μω ς οι 
συγγενείς την κλείδωναν στο σπίτι κ ι άφησαν Έκθετο το βρέφος 
σ ’ένα σκονισμένο κατώφλι. Μ ε φασκιές το μάζεψαν άνθρωποι που 
μοιάζανε κοινωνικοί Λειτουργοί και τόφεραν σ ’αυτό εδώ το ίδρυμα 
λέει και δείχνει ένα κτίσμα με φώτα στις  πτυχές των ρούχων της. 
Α υτό το ίδρυμα έγινε το φανταστικό β υζί της Μάνας του. Οι πόρτες 
του ένα είδος μακρινής φωνής των επισκεπτηρίων τα πέτρινα 
παράθυρα της ακοής. Το ονόμασαν ορφανοτροφείο. Εδώ μεγάλωσαν 
όλα τα παιδιά αφού όλες οι οικογένειες των ανθρώπων ανήκουν στα  
συμβούλια και στις άγνωστες υπηρεσίες των ορφανοτροφείων που 
στεγάζονται στις κατοικίσιμες περιοχές της γης. (Έ να  είδος προθα- 
λάμων της ανατροφής). Και τα πιο δυσαρθρικά μάθανε να μιλάνε στα 
αναμορφωτήρια. Η  ομιλία τους είναι καθαρή μάθανε να φτύνουν τις 
ακαθαρσίες μέσα από τις λέξεις. Εδώ τ ’ ανακαλύψανε οι θετοί γονείς 
τα πήρανε σε κάρα σε καΐκια ξύλινα μέσα στον πανικό των 
προσφύγων. Αφού ο κόσμος όλος είναι μια ατέλειωτη προσφυγιά. 
Καθένας κι από ένα θετό πλάσμα του ιδρύματος που άνοιξε τις θύρες 
του- ο σφοδρός άνεμος. Αφού τα δικά τους παιδιά χαθήκανε μέσα 
στον πανικό φαγώθηκαν σαν όσπρια τα χαρακτηριστικά τους μες  
στη  λυσσασμένη πείνα τους. Μοχθηρά θηρία της αγάπης και της 
πρόνοιας τα σπάραξαν. Με αποτροπιασμό και σαγήνη απορρόφησαν 
τις εικόνες τους. Οι άνθρωποι όμως που ήταν εκείνα τα βρέφη 
περιφρόνησαν τους θετούς γονείς. Με ακατάσχετους εμέτους τότε 
ένα είδος ναυτίας των συναισθημάτων τ ’ αποκλήρωσαν. Αλλά δεν 
υπήρχαν οι αληθινές οικογένειες που γύρευαν. Γ ι'α υ τό  περιπλανιό- 
νται αιώνες τώρα σα νομάδες μέσα στους αιώνες σέρνονται στην 
έρημο λέει και δείχνει στο βάθος τα μακριά καραβάνια που μόλις  
φαίνονται. Αφού όλοι οι άνθρωποι λέει είναι παιδιά από θετούς γονείς 
η Ακλερη εγώ είμαι είπε η πικρή Μάνα η έρημη είμαι η Ανθρωπότη
τα. Η  πηγή που στέρεψε η ακτή των κυμάτων του κόσμου που 
πεθαίνει.

Η  άμμος της ερήμου ανάμεσα σε μένα και στα σπλάχνα μου είναι η 
Υιοθεσία.

Το δάπεδο του σπιτιού μου είναι η απέραντη άμμος της ερήμου. 

Το νυφικό μου φόρεμα η έρημος.
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Δοκίμιο

Τι, μάλλον, δεν είναι η ποίηση
Μια παραπάνω ποιητική θεωρία, όσο αν παράδοξη, 

δε χάλασε αλήθεια ο κόσμος* σε καμία περίπτωση... 
Πόσο μάλλον αφού, όπως διευκρινίζεται α π ’ την 
αρχή, το ζήτημα δεν είναι τώρα η ποίηση, ούτε 
βέβαια καμιά θεωρία της. «Το θέμα μας, δηλώνει ο 
συγγραφέας, το θέμα μας, ο τίτλος μας είναι: Τι, 
ίσως, είναι η κριτική. Ή  πώς, ίσως, πορευόμαστε 
προς μία αντικειμενική κριτική, κ.τ.λ.» (Κ.Θ. Δημα- 
ρά, «Τι, ίσως, είναι η κριτική», στον τόμο «Η κριτική 
στη νεότερη Ελλάδα», 1981). Αυτό και διαπραγμα
τεύεται στην εργασία του με ανανεωμένο ολοφάνερα  
ύφος — αυτό όμως δεν είναι δική μου δουλιά.

Βαίνουν λοιπόν εκεί καλώς όλα, κρίσεις, διακρί
σεις, συσχετισμοί, τι ίσως είναι η κριτική, τι δεν 
είναι, Λιτρέ στη μέση, Τιμπωντέ, προσεχτικά δια
λεγμένα ονόματα, στο δρόμο για την κριτική πάντα, 
χωρίς εκπλήξεις, όταν, στην έξοδο πλέον πλησίον 
του θέματος, «Θα ήθελα, λέει ο συγγραφέας, να 
καταθέσω μία μαρτυρία μου εν προκειμένω. Έ χω  
εμπειρία πολλώ ν χρόνω ν και αυτήν είναι που θα 
ήθελα να την συμμερισθώ μαζί σας».

Ε κεί K a t  το επ ίμαχο  μέρος. Που 
ονόμασα πο ιη τική  θεωρία, και, όσο 
αν παράδοξη, μια περισσότερη  μια 
λ ιγότερη , δε χάλασε αλήθεια  ο κό
σμος, αν... αν δεν ε ίχε  τώρα εισ η γη 
τή της τον ιστορικό  της λογοτε
χνία ς και κ ριτικό , συνεπώς, Κ.Θ. 
Δημαρά... Κατά κανένα βέβαια τρό
πο ανθρω πολόγο ή θεω ρητικό, δεν 
ξέρω ποιου τύπου. Σε κείμενο όπως 
το αναφέραμε ακριβώ ς, «Τι, ίσως, 
είναι η κριτική».

Τι επιτέλους συμβαίνει μ ’ αυτή, 
τι ίσω ς ε ίνα ι η κρ ιτική , τ ι δεν είναι, 
δεν είναι το δικό μου θέμα. Με 
αφορμή μόνο τη μαρτυρία του συγ
γραφέα και τα συνακόλουθα, θα κοι
τάξω, Τ ι, μάλλον, δεν είναι η πο ίη 
ση...

Ιδού ω στόσο το επ ίμαχο κείμενο:
«Επί πολλά  χρ όνια  μέσα στην 

αναζήτησή μου γ ια  τον άνθρωπο 
ακουμπούσα ιδ ια ίτερα  στην ποίηση 
και αυτήν εμελετούσα. Ύ στερα  είδα 
ότι μέσα σ τη ν  πο ίη ση  υπάρχει κάτι 
που είναι η τέχνη , δηλαδή η επεξερ
γασία . Επομένως, εθεώρησα ότι αυ
τά που μου έλεγαν ο ι δάσκαλοί μου, 
πως η π ο ίη ση  δίνει τον άνθρωπο 
α γνό , καθα ρό , ή θελε  κ ά π ο ια  συ
μπλήρω ση: Ναι μεν ξεχύνεται από 
μία αγνή πηγή η πο ίη σ η , καθαρή 
από κάθε ιδιοτέλεια· αλλά αυτό που 
εδόθηκε από την έμπνευση περνάει 
από μία επεξεργασία , και η επεξερ
γασία  αυτή το απομακρύνει από την 
αρχική  του μορφή, το θολώ νει από 
την πρώτη του καθαρότητα. (...) Έ 
τσ ι, σταδιακά, προσανατολίσθηκα 
προς άλλες μορφές του λόγου, οι

οποίες ε ίνα ι ανθρωπίνως, δηλαδή 
όσο μπορεί ο άνθρωπος, απαλλαγμέ
νες από τη θέληση της τέχνη ς, του 
bel canto , του καλού λόγου, της 
καλλιλογίας δηλαδή. (...) αυτές οι 
μορφές ο ι π ιο ο ικείες, δηλαδή ημε
ρ ο λ ό γ ια , α λ λ η λ ο γ ρ α φ ίες , α π ο μ νη 
μονεύματα, είναι είδη από τα οποία

Λ ο υ κ ά ςΚ ο ύ σ ο υ λ α ς

μπορεί κανείς, ανθρωπίνως, να  περι
μένει μία μεγαλύτερη αμεσότητα και 
συνεπώς φαίνεται θεμιτό να  τα εκμε- 
ταλλευθεί με λιγότερο δισταγμό.

Εκείνα τα χρόνια , πρ ιν  φθάσω 
στη βαθμιαία παραίτησή μου από 
την π ο ίη σ η , κ.τ.λ.».

Κ αταρχή, και γ ια  ν ' αρχίσουμε, 
να μην περάσει απαρατήρητη , ούτε 
να λησ μονηθεί ώς το τέλος η δήλω
ση: «Επί πολλά χρόνια  μέσα στην 
αναζήτησή μου για τον άνθρωπο ακου
μπούσα στην ποίηση  και αυτήν εμε
λετούσα» (υπογραμμίζω εγώ). Δεν 
ήταν, κατάλαβες, για  διασκέδαση 
που μελετούσε ο συγγραφέας την 
πο ίη ση , γ ια  την απόλαυση και μόνο 
του πράγματος, ούτε ως ιστορικός, 
ως κ α τεξο χή ν  μ ά λ ισ τα  ισ το ρ ικ ό ς  
της λογοτεχνίας μας και — κατά τα 
δικά του αλλά και δικά μας πορί
σματα — και κ ρ ιτικός της. Π ολλού 
γε και δει ως ματαιόσπουδος! Μ ελε
τούσε τη ν  ποίηση  και ακουμπούσε 
σ ’ αυτή «μέσα στην αναζήτηση για 
τον άνθρω πο», ζη τούσ ε α π ’ αυτή

συνδρομή προκειμένου γ ια  το μεί- 
ζον και μοναδικό αυτό.

Συνυπεύθυνοι και ο ι δάσκαλοι: «έ
λεγαν (...) πως η πο ίηση  δίνει τον 
άνθρωπό αγνό, καθαρό». Ενώ, «ναι 
μεν ξεχύνεται από μία αγνή πηγή  η 
πο ίη σ η , καθαρή από κάθε ιδ ιοτέ
λεια· αλλά αυτό που εδόθηκε από 
την έμπνευση περνάει από μ ία επε
ξεργασία , και η επεξεργασ ία  αυτή 
το απομακρύνει από την α ρ χ ική  του 
μορφή, το θολώ νει από τη ν πρώτη 
του καθαρότητα». Δε δ ικα ιώ νει λο ι
πόν τις ελπίδες του συγγραφέα, στο 
βα θμ ό  τ ο υ λ ά χ ισ τ ο  που π ερ ίμ εν ε  
στην α ρ χή , αλλά κ ι επ ί πολλά  χρ ό 
νια...

Αν η πο ίηση  ήταν «αυτό που 
εδόθηκε από την έμπνευση» μόνο, 
τα πράγματα θα ή σ α ν διαφορετικά. 
Αφού αυτό είναι στην πρώτη κοντά 
ρίζα του ανθρώπου, στο βαθύτερο 
κύτταρο, στον πρώτο πυρήνα του, 
οδηγεί λο ιπόν, μέσα στην αναζήτη
ση για  τον άνθρωπο, κατευθείαν κι 
άσφαλτα στην πηγή . Ο συγγραφέας 
όμως είδε «ότι μέσα στην ποίηση  
(κοντά σ ’ αυτό που εδόθηκε από την 
έμπνευση) υπάρχει κάτι που είνα ι η 
τέχνη , δηλαδή η επεξεργασία». Αυ
τή το απομακρύνει από τη ν  αρχική  
του μορφή, το θολώ νει από την 
πρώτη του καθαρότητα, μέσα στο 
τελικό εκείνο  αμάλγαμα επεξεργα
σίας κι εμπνεύσεως που είνα ι τελικά 
η πο ίη ση . Καλά που υπάρχουν, (μέ
σα σ την αναζήτησή  μας για  τον 
άνθρωπο, φαντάζομαι, πάντα) άλλες 
μορφές του λόγου , απαλλαγμένες, 
«όσο μπορεί ο άνθρωπος», από τη 
θέληση της τέχνη ς, τ ’ απομνημονεύ
ματα και τ ’ άλλα. Με την αμεσότητα 
που τα διακρ ίνει, οδηγούν π ιο  καλά. 
Έ τσ ι ο συγγραφέας παραιτείτα ι από

τη ν π ο ίη σ η . «Ε κείνα  τα  χρ ό ν ια , 
πριν φθάσω στη βαθμιαία παραίτη
σή μου από τη ν πο ίη σ η , κ.τ.λ.».

Έ τσ ι είναι, μέσα στην αναζήτη
ση για  τον άνθρωπο, η μαρτυρία εν 
προκειμένω του συγγραφέα για την 
πο ίηση . Δεν του κάνει για  τη δουλιά 
του και παραιτείτα ι α π ’ αυτήν. Π ρο
σανατολίζετα ι προς άλλες μορφές 
του λόγου που τ ις  εκμεταλλεύεται με 
λ ιγότερο  δισταγμό. Ε ίνα ι κι αυτή 
μια στάση...

Από τα χρόνια  του Π λάτω να και 
του Η ράκλειτου (πολυμαθίη (...) ου 
διδάσκει (...) Η σίοδον γαρ αν εδίδα- 
ξε) μ έχρ ι τώρα «στο χώ ρο ο οποίος 
με απασ χολεί ολοένα και περ ισσό
τερο, να  εμβαθύνουμε α ισθητά  τις 
μελέτες μας σ χετ ικά  με την ανθρώ
πινη συνείδηση», (διευκρινίζει και 
συμπληρώνει πιο κάτω), έχω  άλλα 
εκειπέρα, καλύτερα εργαλεία  να με 
συντρέξουν και παραιτούμαι α π ’ την 
ποίηση. Μ έσα στην αναζήτηση για  
τον άνθρωπο, «Είναι κ ι αυτή μια 
στάσ ις, νιώθεται».

Μ έσα στην κ ριτική ; Τι γίνεται 
αλήθεια  στη δική  της π ερ ιοχή , τι 
κάνουμε με την ποίηση  μέσα στην 
κρ ιτική , όπου σαφώς λαμβάνουν χώ 
ραν τα προηγούμενα; Ε ίνα ι μήπως 
το ίδιο; Δικαίωμα του καθενός μέσα 
στην κριτική , διαπιστώ νοντας ότι 
«στην ποίηση  υπάρχει κάτι που εί
ναι η τέχνη , δηλαδή η επεξεργα
σία», πλάι σ ’ ένα άλλο, «αυτό που 
δόθηκε από την έμπνευση», δικαίω
μά του να τα στιμάρει από την 
πλευρά που δίνουν τον άνθρωπο α
γνό, καθαρό, ή να κοιτάξει, αφού 
τ ’ α ν α γ ν ω ρ ίζ ε ι ως σ τ ο ιχ ε ία  τη ς  
π ο ίη σ η ς, να ιδεί πώς άραγε λειτουρ
γούν μέσα της, πώς τα δεδομένα 
αυτά μιας ανάλυσης συνθέτουν το
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Κ. Λάσκαρη,
Κ.Π. Καβάφης

τελ ικό  κι ακέραιο φαινόμενο της 
πο ίησης; Μ ήπως στην κριτική  προ- 
έχει αυτό ίσα-ίσα, τι είναι και πώς 
λειτουργεί η πο ίη ση , πώς προχωρεί, 
και καθόλου η αξιολόγηση  και κα
ταδίκη της επεξεργασίας ως απρό- 
σφορης στην αναζήτηση για τον 
άνθρωπο; Μ ια κριτική  εμβάθυνση 
μην αναδείξει την επεξεργασία πρω
ταρχικό  σ το ιχε ίο  της π ο ίη σ ης, την 
ίδια ίσως αυτή, κι ας θολώνει όσο 
θέλε ι π ρ οη γούμ ενες καθα ρ ότη τες 
και τα ρέστα;

Δεν ξέρω τι πρεσβεύει καμιά αν
θρω πολογία  — πώς αλλιώ ς να ονο
μάσω την αναζήτηση για  τον άν
θρωπο... — για την κριτική  όμως — 
κι εννοούμε φυσικά τη λογοτεχνική  
κριτική· το ιδια ίτερο είδος του λό
γου διαμορφω μένο μέσα στην ισ το 
ρία του και στην εποχή μας — για 
τη λογοτεχνική  λο ιπόν κριτική  εί
ναι βέβαιο: η πο ίηση , και η άλλη 
δημιουργία , έρχεται αυτή πρώτη και 
τελευταία στις αναζητήσεις της, α
νεξάρτητη μέσα στο σπ ίτι της α π ’ ο
τιδήποτε — φτάνει μονάχα ξένο...
( Α λλο αν και η πο ίηση , και η 
κριτική  επ ίσης, κι ο ι επιστήμες, 
αλλά κι οι αναστεναγμοί μας, από 
μιαν άλλη άποψη είναι βέβαια «ανα- 
ζήτηση για  τον άνθρωπο». Homo 
sum, κ.τ.λ. Π ώς όχι...). Στην κρ ιτι
κή, όταν ιδώ πως στην ποίηση  «υ
πάρχει κάτι που είναι η τέχνη , δη 
λαδή η επεξεργασία», κοντά σε «αυ
τό που εδόθηκε από την έμπνευση», 
ούτε απογοητεύομαι καταρχήν (ώ
στε να παραιτηθώ), ούτε κι ενθου
σιάζομαι (για να τα χάσω...). Έ τσ ι 
λέω είνα ι το σύστημα: μόλις γ ίνει 
α ισθητό «αυτό που εδόθηκε από την 
έμπνευση», για  να υπάρξει πο ίηση , 
αυτόματα, μπαίνει στη μέση η επε
ξεργασία  του. Δ ίχως αυτή, μακάρι 
να βρίθει η έμπνευση, ποίηση  μια 
φορά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει παρά 
μόνο όταν το αγνό και καθαρό αυτό 
που εδόθηκε από την έμπνευση, θο
λώσει από την πρώτη του καθαρότη
τα κι απομακρυνθεί από την αρχική 
του μορφή κάτω από την επεξεργα
σ ία  της τέχνης, δηλαδή (όπως διευ
κριν ίζει ο κ. Δημαράς) της επεξερ- 
σίας.

Ο Ε ρω τόκριτος  λ ο γο υ χά ρ η  που

διαβάζω στη νέα του έκδοση, (αλλά 
και τ ’ άλλα ποιήματα), είναι το 'απο- 
μακρισμένο από την αρχική  του 
μορφή, το θολωμένο από την πρώτη 
του καθαρότητα αποτέλεσμα μιας 
επεξεργασίας· της επεξεργασίας ε
κείνου που εδόθηκε από την έμπνευ
ση . Ή τ α ν , π ρ έπ ει, καθαρό αυτό 
πρώτα κι αγνό μέσα στην έμπνευση 
του πο ιη τή , ε ίχε  προπάντων μια αρ
χ ική  μορφή εκεί μέσά (που θα μας 
μάθαινε πολλά για τον άνθρωπο) κι 
ήρθε ύστερα η επεξεργασία , η τέ
χνη , με τα ολοφάνερα πια αυτά 
αποτελέσματα της θολούρας και της 
παραμόρφωσης! Δε βλέπω άλλη λύ
ση.

Α λλά και ύστερα: « Έ τσ ι, σταδια
κά, προσανατολίσθηκα  προς άλλες 
μορφές του λόγου, ο ι οποίες είναι 
ανθρωπίνως, δηλαδή όσο μπορεί ο 
άνθρωπος, απαλλαγμένες από τη θέ
ληση  της τέχνη ς, του bel canto , του 
καλού λόγου, της καλλ ιλογία ς δη
λαδή. (...) αυτές οι μορφές οι πιο 
ο ικείες, δηλαδή ημερολόγια , α λλη 
λογραφίες, απομνημονεύματα, είναι 
είδη από τα οποία  μπορεί κανείς, 
ανθρωπίνως, να περιμένει μια μεγα
λύτερη αμεσότητα και συνεπώς φαί
νεται θεμιτό να τα εκμεταλλευτεί με 
λ ιγότερο  δισταγμό».

Με τις ο ικείες λ ο ιπόν αυτές μορ
φές και την αμεσότητά  τους, τα 
ημερολόγια  και τ ’ άλλα, δεν έχει, 
απόσο ξέρω, τίποτα κανένας μαζί 
τους, κι ακόμα λ ιγότερο  η κριτική . 
Ο ταν είναι καλά —όρος που ισχύει 

και για  την π ο ίη σ η — τα δέχετα ι και 
τα χα ίρετα ι, τα ίδια αυτά, και τις 
γνώ σεις βέβαια που συνεπάγονται 
για  τον άνθρωπο, εάν αυτόν ψ άχνου
με, και το άλλο  υλικό που κουβα
λούν μαζί τους θέλοντας και μη, 
πρόσφορο σε κάθε εκμετάλλευση. 
(Το τον ίζω : σε εκ μ ετά λλ ευ σ η ...) . 
Π ρω τεία μια φορά και δευτερεία δεν 
ε ίναι η κριτική  που τ ’ απονέμει σ ή 
μερα στα π ο ικ ίλα  είδη του λόγου· 
πρωτεία κι άλλη ιερ ά ρχησ η , κατά 
τις περ ιστάσεις, κάνουν τα εξειδι- 
κευμένα μας ενδιαφέροντα· όταν, για  
τα ίδια  αυτά είδη του λόγου —καθώς

Κ. Λάσκαρη, Α. Σικελιανός

Κ. Λάσκαρη, Μ. Μαλακάσης

και για τη λογοτεχνική  κ ρ ιτική — 
«πέρα βρέχει».

Κι ο χαρακτηρισμός καταταύτα 
της πο ίη σ ης ως καλλ ιλογία ς, καλού 
λ όγου , bel canto, ξα να φ έρ νοντά ς 
μας στην επεξεργασία , σηκώ νει και 
νέα συζήτηση. Bel canto, αν δε σφα
λώ, έξω α π ’ τη σημασία  που έχει 
εδωπέρα, ως θέληση της τέχνης, 
συνειδητή δημιουργία  εκείθεν του 
φυσικού, κάτι το τεχνητό , bel canto 
λο ιπόν είναι, ισ τορικά  π ροσδιορ ι
σμένο, το συγκεκριμένο μουσικό ύ
φος, το γλυκερό κι α ισθηματικό, για  
κάποιο τουλάχιστο  γούστο, του ιτα
λ ικ ο ύ  τρ α γουδιού . Κ α λ λ ιλ ο γ ία  ε
ξάλλου Kat καλός λόγος δεν είναι ο 
τεχνητός μόνο σε αντίθεση με το 
φυσικό λόγο , προς το άμεσο και 
ο ικ είο  ύφος, μια ω ραιοποίηση  ο
πω σδήποτε, είναι ίσα-ίσα, στα πλα ί
σ ια  μιας ορ ισμένης πα ιδευτικής πα
ράδοσης, πολύ κοντά στη λογοτε
χν ία  (με το δεύτερο συνθετικό ν ’ α- 
κούγεται έντονα...). Στην ιστορική  
λ ο ιπόν μέσα παράδοση της πο ίη σ ης 
bel canto είνα ι συγκεκριμένο π ο ιη τ ι
κό είδος πλά ι σε άλλα, μια ορισμένη 
πο ιητική  σ χο λ ή , ναι, καθόλου όμως 
η ποίηση  όλη. Ε ίνα ι, ίσως, ο Α πό
στολος Μ ελαχρινός, ό χ ι όμως και ο 
Καβάφης. Ενώ — κι αυτό ακριβώς 
είνα ι το σπουδαίο — δεν είνα ι καθό
λου άμεσος και ο ικείος λόγος, πολύ 
α ντίθετα  έν τεχνο ς , χω ρ ίς  δ ιόλου  
γ ι ’ αυτό και πο ίηση , κάμποσες αλ
ληλογραφ ίες και ημερολόγια  κι α
πομνημονεύματα!

Α ν ήταν, θέλω να πω, απλό πράγ- 
μα η τέχνη-επεξεργασία  από τη μια, 
και η αμεσότητα-καθαρότητα από 
τη ν άλλη, «ει μεν απλούν ην», μπο
ρεί πράγματι να ’ταν έτσι: ηδυσμέ- 
ν ο ς  λ ό γ ο ς  η π ο ίη σ η , σ τα θ ερ ά , 
γι αυτό νοθευμένος λο ιπόν κι ανα
ξιόπ ιστος (αν και ηδυσμένος στον 
Α ριστοτέλη  δεν έχει καθόλου αρνη
τική  σημασία ...), ηδυσμένος λο ιπόν 
λόγος η πο ίηση  γ ι ’ αυτό αναξιόπ ι
στος, πηγαίος αντίθετα κι άμεσος οι 
αλληλογραφ ίες και τ ’ άλλα, χωρίς 
την επεξεργασία , γ ι ’ αυτό κι αξιό
π ιστος. Αν ήταν έτσι...

Τα πράγματα όμως είναι διαφορε
τικά.

Οι α λληλογραφ ίες και τα λοιπά, 
όταν αξίζουν, δεν είνα ι καθόλου 
ανεπεξέργαστα  κα ι πηγαία. Τ ίποτα  
δεν εμποδίζει, ό χ ι τον αληθινό  μά
στορα του είδους — τι μάστορας θα 
ήταν εξάλλου χω ρ ίς την έννοια της 
επεξεργασίας πάλι στη μέση... Α λλά 
και τεχν ίτη ς να ειπείς κι εργάτης 
του είδους, στο ίδιο  σημείο  κατα- 
νταίνεις: τεχν ίτη ς — τέχνη , εργάτης 
— επεξεργασία ... Να ειπούμε λοιπόν 
παραγωγός αλληλογραφ ίας; — τίπο
τα δεν εμποδίζει λο ιπόν τον παρα
γωγό του είδους να κάνει τις δικές 
του επεξεργασίες και τέχνες. Το 
αβασάνιστο στην εμφάνισή του αυ- 
τόγραφο ενός αλληλογράφου μπο
ρεί, και κρύβει, πολλή επεξεργασία  
και τέχνη , γινομένη , κύριος οίδε σε 
ποιο σημ είο  τη ς διαδικασίας. Ό πω ς 
υπάρχουν, αντίθετα, ποιήματα χυμέ
να κατευθείαν α π ’ την πηγή τους, 
την έμπνευση, χω ρίς λο ιπόν «τέ
χνη», καθόλου όμως περισσότερο 
για  το λόγο αυτό ίσα-ίσα, καθόλου 
περ ισσότερο  ποιήματα από τα επε
ξεργασμένα αδέρφια τους. Γ ίνεται. 
Μ υστήρια  όντως πολύ αυτή η επε
ξεργασία  θολώ νοντας μια αρχική 
καθαρότητα σ τ ’ αχνάρια , στην αση
μένια γραμμή που αφήνει περνώντας 
η πο ίηση ...

*

Στο σημείο  αυτό, κανονικά, έχω 
τελ ε ιώ σ ε ι. Ιδού τελ οσ π ά ντω ν τ ι, 
μάλλον, δεν είνα ι, κατά την άποψή 
μου, η πο ίηση...

Ε ίναι όμως ακόμα ένα χω ρίο  που 
θέλω να συζητήσω . Δεν είναι διαφο
ρετικού πνεύματος από τα προηγού
μενα, βρίσκεται ίσα-ίσα στο κέντρο 
του προηγούμενου παραθέματος, ε
κεί που σημειώ νοντα ι τα πρώτα απο
σ ιω πητικά , δίνει ωστόσο, νομίζω, 
λαβές γ ια  μια ιδ ια ίτερη  διαπραγμά
τευση. «Μ ου εκανε», γράφει ο συγ
γραφέας καθώς έχει επ ισημάνει ήδη 
τη ν  π α θο λ ο γ ία  τη ς  π ο ίη σ η ς  και 
στρέφεται στους νέους προσανατο
λ ισμούς του, «Μ ου έκανε πολύ με
γάλη εντύπωση θυμούμαι όταν το 
πρωτοδιάβασα· πρόσφατα έλαβα α
φορμή να δοκιμάσω τη ν πρώτη μου 
ανάμνηση και εβεβαιώθηκα ότι δεν 
επ λ α νή θ η κ α : α να φ έρομ α ι σε μ ία  
κριτική  γ ια  ένα ποίημα του Βαλερύ. 
Στην δεύτερη έκδοση μιας συλλο
γής του, ένας σ τ ίχο ς  έφυγε κι αντι- 
καταστάθηκε με άλλον, που εξέφρα
ζε ακριβώ ς αντίθετη, αντιφατική, 
έννοια. Ο λόγος της μεταβολής ή 
ταν λ ό γο ς  α ισ θ η τ ικ ό ς . Σε όλους 
μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά πάντως 
αποτελεί ένα μειονέκτημα της μαρ
τυρίας τη ν οποία  έρχεται να καταθέ
σει ο ποιητής».

Έ χο υ μ ε  λ ο ιπ ό ν  εν ισ χυ μ ένη  τη 
δυσπιστία  του συγγραφέα προς την 
ποίηση  μ ’ ένα παράδειγμα: ο Βαλε
ρύ, στη δεύτερη έκδοση μιας συλλο
γής του, μετέβαλε για  λόγους αισθη
τικούς (υπογραμμίζω εγώ) ένα σ τίχο  
του, τον αντικατέστησε με άλλον

 >
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Λουκάς Κούσουλας, Τι, μάλλον, δεν είναι η ποίηση

«που εξέφραζε ακριβώ ς αντίθετη, 
α ντιφ ατική , έννοια». Και αυτό, μο
λονότι μπορεί να συμβεί σε όλους 
—εννοεί, υποθέτω, όλους τους πο ιη 
τές— αποτελεί πάντως «ένα μειονέ
κτημα τη ς μαρτυρίας την οποία  έρ
χετα ι να καταθέσει ο ποιητής».

Μ έσα στην αναζήτηση για  τον 
άνθρωπο, υποθέτω ξανά. Κάπου ε
κεί, σε α ναζητήσεις και τα παρό
μοια έχουν τη θέση τους, με τα 
μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήμα- 
τά τους, μαρτυρίες και καταθέσεις. 
Ό τα ν  ο π ο ιη τής —να τα λέμε λο ι
πόν ξανά τώρα;— το μόνο που έρχε
ται να καταθέσει δεν είναι παρά το 
ποίημα. Στην ιδανική τάξη που απο
τελεί ολόκληρη  η πο ίη ση , στο ιδα
νικό τη ς πανόραμα (με τη ν  έννοια 
που τους δίνει κάπου ο Έ λ ιο τ), ο 
π ο ιη τή ς  φ έρνει να κ ατα θέσ ει — 
αφού αρχίσαμε πια με το καταθέ
τω— το ποίημά του μονάχα, σ τ ' άλ
λα του ανάμεσα κι αυτό αδέρφια, 
σαν το ν ιογέννητο  στο κοπάδι του... 
Δε λέω πως αποκλείεται η εκμετάλ
λευση του ποιήματος ως μαρτυρίας. 
Λέω πως η δουλιά του πο ιητή  δεν 
είναι αυτή. Ε ίνα ι ν ’ αλλάζει, γ ια  
α ισθητικούς λόγους, το σ τ ίχο  που 
δεν του αρέσει με τον αντίθετό  του 
της αντιφατικής έννοιας, εάν αυτό 
τον βολεύει, όπως θα ’λεγε ίσως κι ο 
κ. Δημαράς. Καθώς και τη ς κριτικής 
— εννοώ πάντα της λογοτεχνικής 
κρ ιτική ς. Έ ρ γο  της είναι να ιδεί 
γιατί και πώς ακριβώς ο δεύτερος 
αυτός στ ίχος είνα ι στη θέση του, 
ενώ δεν είναι ο προηγούμενος της 
αντιφατικής έννοιας. Αν και... Αν 
και κατά τη λογική  αυτή τάξη, «μέ
σα στην αναζήτηση για τον άνθρω
πο», ο ένας σ τ ίχο ς  κι ο αντίθετος, ο 
πρώτος και ο δεύτερος, ως μαρτυ
ρίες, θα έχουν, μάλλον, την ίδια 
αξία. Π ερ ισσότερη  αξία ο ι δυο μαζί 
παρά ο ένας. Γ ιατί δηλαδή ο πρώτος 
εκείνος σ τ ίχος, κοντινότερος στην 
πηγαία  έμπνευση, πώς έτσ ι και μαρ
τυρεί αυτός πιο καλά περί του αν
θρώπου, από τον δεύτερο εκείνο, 
στο συνειδητό κοντά και στην τέ
χνη ; Αφού και σ τ ις  δύο περιπτώ σεις 
για  τον άνθρωπο βέβαια πρόκειται, 
πηγα ίον αλλά και ιδ ιοτελή , κ ι αυτός 
είναι το αντικείμενο των αναζητήσε
ων...

Επειδή όμως δε γνωρίζω το συ
γκεκριμένο σ τίχο  του Βαλερύ και 
γενικά την περίπτωση σ τη ν  οποία  
αναφέρεται ο κ. Δημαράς, βρίσκω 
εξάλλου την υπόθεση επο ικοδομ ητι
κή της κουβέντας μας, θα μου επ ι
τρέψει ο Έ λ λη να ς αναγνώ στης να 
μελετήσουμε το φαινόμενο που λέ
με, σ ’ ένα παράδειγμα από τη δική 
μας πο ίη ση . Σ ’ ένα από τα αμέτρητα 
π α ρ α δ ε ίγ μ α τ α  που  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι η 
ποίηση  από το Σολωμό μ έχρι τον 
Καβάφη- (που ξανάπιανε, ο α ισθη
τής αυτός, ό χ ι σ τίχους, μα ολόκλη

ρα παλιά  του ποιήματα και τα ξανά- 
χυνε α π ’ την α ρ χή , στραπατσάρο
ντας τελείω ς τις πρώτες εκείνες αυ
θόρμητες μαρτυρίες...).

Το παράδειγμα είναι από την Κί
χλη  του Γιώργου Σεφέρη. Ε ίναι, Θε
ού θ έλ ο ν το ς , π ερ ισ σ ό τερ ο  ο ικ ε ίο  
αλλά και χαρα κτη ρ ιστικό . Α ξίζει 
ούτως ή άλλως να γνω ρίσει κανείς 
την περίπτω ση.

Α ντιγράφω από τα Η μερολόγια , 
Μέρες του 1945-1951, σελ. 76-77. 

«Π αρασκευή, 1 Νοέμβρη (1946) 
Νομίζω ότι το τέλος του ποιήμα

τος δεν είναι κακό ( γ - μέρος) (...) 
Σχετικά με τους τελευταίους στίχους 
αυτού του μέρους, το allegro, όπως 
θα το έλεγα, ή το «λυρικό», όπως θα 
το ’λεγαν (τόνος που έχω κάμποσα 
χρόνια  να χρησ ιμ οποιήσω ), τούτο,

παράξενο. Π ροτού ξεκινήσω  χτες 
τ ’ απόγεμα γ ια  το περ ιβόλ ι, άφησα 
στο τραπέζι μου σ τίχους αρκετά 
σκοτεινούς (συναισθηματικά θέλω 
να πω)· ο τόνος χαμήλω νε ολοένα. 
Κ ατεβαίνοντας από το βουνό, συλ
λογίσ τη κα  τη διδασκαλία  του Μπα- 
σό στον Κ ικακού: “ Δεν πρέπει να 
ταπεινώνουμε τα πλάσματα του Θε
ού. Το χά ι-κά ι πρέπει να το ανα
στρέψεις, όχ ι

Μιά λιμπελούλα  
βγάλε της τα φτερά- 
πιπεριά.

αλλά:
Μια πιπεριά 
βάλε της τα φτερά: 
λιμπελούλα”.

Ό τα ν  ξανάπιασα την πένα, ανάστρε
ψα πραγματικά τους στίχους που

είχα  γράψει· αυτός ήταν ο σω στός 
τόνος». ( Η  υπογράμμιση του Σεφέ
ρη)·

Δεν αντικατέστησε λοιπόν ο Σε- 
φέρης σ τ ίχο  με άλλον, εκφράζοντας 
έστω και ακριβώς αντίθετη, αντιφα
τική έννοια... Ενώ προτού ξεκ ινήσει 
για  το περιβόλι, άφησε στο τραπέζι 
του στίχους σκοτεινούς (συναισθη
ματικά), «ο τόνος χαμήλω νε ολοέ
να», όταν ξανάπιασε ύστερα την 
πένα , ανέστρεψ ε  π ρ α γμ α τικ ά  τους 
στίχους που είχε  γράψ ει. «Αυτός 
ήταν ο σω στός τόνος». (Ε ίναι, νομ ί
ζω, η κρίσιμη φράση και θα επανέλ
θουμε).

Π ρόκειται για  τους τελευταίους 
σ τ ίχους του γ '  μέρους της Κ ίχλης, 
για  το allegro, όπως το λέει. Α πό το 
σημείο

«Αγγελικό και μαύρο, φως, 
γέλοιο των κυμάτων σ τις  δημο

σιές του πόντου, 
όακρυσμένο γέλοιο, 
σε βλέπει ο γέροντας ικέτης

τρ α γούδησ ε μ ικ ρ ή  Α ντιγό νη , 
τραγούδησε, τραγούδησε... 

δε σου μ ιλώ  για περασμένα, μ ι
λώ  για την αγάπη- 

στόλισε τα μαλλιά σου με τ ’α
γκάθια του ήλιου, 

σκοτεινή κοπέλα-

ώς το τέλος;
«όποιος ποτέ του δεν αγάπησε 

θ ' αγαπήσει,
στο φως-

και είσαι 
σ ’ένα μεγάλο σπίτι με πολλά  

παράθυρα ανοιχτά 
τρέχοντας από κάμαρα σε κα- 

μαρα, δεν ξέροντας από 
πού να κοιτάξεις πρώτα, 

γιατί θα φύγουν τα πεύκα και τα 
καθρεφτισμένα βουνά και 

το τιτίβισμα των πουλιών 
θ ’αδειάσει η θάλασσα, θρυμμα

τισμένο γυαλί, από βοριά 
και νότο.

θ ' αδειάσουν τα μάτια σου α- 
π ’ το φως της μέρας 

πως σταματούν ξαφνικά κι όλα 
μαζί τα τζιτζίκια».

Δε μας διέσωσε, είναι αλήθεια , ο 
πο ιη τής, τους προηγούμενους σκο
τεινούς στ ίχους, να ιδούμε με ακρ ί
βεια τώρα τη ν έκταση της μεταβο
λής. Κατά τούτο διαφέρει η περί
πτω ση  από εκ είνη  του Β αλερύ... 
Ο υχ ή ττον όμως, και να λέγεται, 
πρόκειτα ι και στις δύο περιπτώ σεις 
για  τα κατορθώματα της επεξεργα
σίας· για  τις επιπτώ σεις της στη 
διαμόρφωση του ποιήματος. Π ώς η 
παρέμβασή της καταδολιεύεται, γ ια  
λόγους α ισθητικούς, στη δεύτερη 
έκδοση του έργου ή λ ίγες ώρες μετά 
την πρώτη διατύπωση, την αρχική  
αγνότητα της εμπνεύσεως...

W.C.Williams

Ο τίτλος

-όπως στην «Απώλεια της παρθενίας» του Γκωγκέν 
πόσο λίγη σχέση έχει με το θέμα:

το γυμνό σώμα, ολομόναχο, εκτός από το άγρυπνο 
κυνηγόσκυλο που το πόδι του ακουμπάει στο ζεστό στήθος

εκεί ξαπλωμένη ανάσκελα σ ' ένα ανοιχτό χωράφι 
με τα μέλη διπλωμένα ήσυχα -  όμως πόσο ακριβώς

με την έλλειψη σχέσεως ενισχύει τη δραστικότητα 
και τη συγκινησιακή αξιοπρέπεια του συνόλου

Marianne Moore

Το παρελθόν είναι το παρόν

Αν η εξωτερική ενέργεια έχει ξεπεραστεί
και η ρίμα είναι πια εκτός μόδας,
θα επανέλθω σ ' εσένα
Χαμπακούκι όπως όταν
σ ’ένα μάθημα θρησκευτικών ο δάσκαλος
μιλούσε για τον ανομοιοκατάληκτο στίχο.
Είπε -  και νομίζω πως τα λόγια του ήταν ακριβώς τούτα.
«Η ποίηση της Βίβλου είναι πρόζα
μ ’ένα είδος εξυψωμένης συνείδησης». Η  έκσταση
παρέχει την αφορμή και η χρησιμότητα
καθορίζει τη φόρμα.

Μετάφραση ΝΑΣΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ
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Π ροτού  αναφερθώ  λ ο ιπ ό ν  στη 
φ ράση-κλειδί —για  να θυμηθούμε 
λ ίγο  και τους νέους δα σ κ ά λους, 
«Αυτός ήταν ο σω στός τόνος»— 
λίγες ακόμα πληροφορίες από τα 
Η μερολόγια. (Τα Η μερολόγια , λέω, 
του Γιώργου Σεφέρη, που είναι κι 
αυτά «οικείες μορφές του λόγου», με 
αμεσότητα λο ιπόν εκμεταλλεύσιμη 
προς κάθε κατεύθυνση).

Στις σελίδες 52-56, 7 Ο κτώβρη, 
μέρα Δευτέρα, αντί άλλη αναγραφή, 
παραθέτει, ο π ο ιη τής μ ια εκατοστή 
στίχους, μοιρασμένους σε μ ικρότε
ρες ενότητες, κάτω από τον τίτλο  
«Ν ότες για ένα ποίημα, (Μ άης — 
’Ιούνιος)». Ε ίναι φανερά η πρώτη 
ύλη τη ς Κ ίχλης. Κ αι παρακάτω : 
«Σάββατο, 2 Ν οέμβρη. Τράβηξε (η 
Κ ίχλη) κάμποση πείρα ζωής των τε
λευταίων χρόνω ν και ιδέες στίχω ν 
που σημείωνα σκόρπια  από τον πε
ρασμένο Γενάρη», (σελ. 78).

Έ χουμ ε λο ιπόν τις αποδείξεις για 
μ ια  π ρ ο ετο ιμ α σ ία  του π ο ιή μ α τος 
πρώτα, μια επεξεργασία  του φυσικά, 
πολύ πριν το έναυσμα της εμπνεύσε
ως που ήταν η θέα του βουλιαγμένου 
σκαριού της «Κ ίχλης...» . Έ χουμε 
και την άλλη πληροφορία  για  την 
αναστροφή  τω ν σ κ οτεινώ ν (σ υνα ι
σθηματικά) στίχω ν, αφού το είχε

ολοκληρώ σει πλέον, το είχε γράψει 
κι αφήσει τελειωμένο στο τραπέζι 
του, πριν από τον περίπατο στο 
περιβόλι. Η επεξεργασία  λ ο ιπόν του 
ποιήματος εκτείνεται φανερά μπρος 
και πίσω α π ’ την έμπνευση, τη στιγ- 
μή της ή το χρόνο της... Δε λέω πως 
διασφαλίζετα ι έτσι το κύρος της 
μαρτυρίας του ποιητή «μέσα στην 
αναζήτηση για  τον άνθρωπο». Μ πο
ρεί μάλιστα και να υποσκάπτεται. 
Λέω μόνο πως έτσ ι έγιναν τα πράγ
ματα, κι ότι το ποίημα είναι τελικά, 
α ισθητικώ ς, καλό· («Νομίζω ότι το 
τέλος του ποιήματος δεν είνα ι κα
κό», Σεφέρης). Βρέθηκε ο σωστός, 
τόνος του. ’Α ποδώ και πέρα όποιος 
θέλει ακολουθεί κι όπο ιος θέλει πα- 
ραιτείται. Π ροσανατολίζετα ι προς 
άλλες μορφές. Μ όνο που δεν είναι 
φταίξιμο του πο ιη τή , αν κάνει κι 
αυτός τη δουλιά του όπως μπορεί. 
(Βλέπε και Ζησ. Λορεντζάτου, Εκη- 
βόλος  5, σελ. 351-352, για  τον τρόπο 
σύνθεσης του Σεφέρη).

Κ ι έρχομαι στη φ ράση-κλειδί των 
Η μερολογίω ν, «Αυτός ήταν ο σω
στός τόνος».

Δεν πάει δηλαδή να παρέσυραν 
όσο ήθελαν ο ι «Ν ότες για  ένα π ο ίη 
μα» κατά τους σκοτεινούς πρώτους 
σ τίχους, δεν πάει ν ’ άστραψε η έ

μπνευση προς τη δική της κατεύθυν
ση —παρόντα ούτως ή άλλως κι 
αυτά— το κύριο τελικά (το σολω μι
κό proprio) στάθηκε ο σω στός τόνος 
του συγκεκριμένου ποιήματος. Ό σ ο  
να έρθει στο φως, αυτός ακριβώς και 
τίποτε άλλο, αντιστάθηκε κάτω α
π ’ το φενακισμό που ήσαν τα προη
γούμενα, κι ούτε αντιφάσεις λογά
ριασε, ούτε σκοπιμότητες, ούτε πα
λινωδίες, μέχρι να ορθοποδήσει, αυ
τός μόνο. Η διδασκαλία  του Μ πασό, 
ο ι διαθέσεις του πο ιητή, οι αποφά
σεις του, οι εκλογικεύσεις του τέ
λος, είναι σοβαρά πράγματα και 
κάποτε μοιραία γ ια  την πορεία του 
ποιήματος. Ο σω στός όμως τόνος, 
ή τα ν  αυτός η κρυμμένη  · σ τη ν  έ
μπνευση αγνότητα, κι αποκαλυμένη 
τώρα στο φως με την επεξεργασία 
και την τέχνη.

Δ ύο-τρεις ακόμα π α ρ α τη ρ ή σ εις  
στο ημερολογιακό κείμενο του Σε
φέρη.

α) «Το allegro, όπως θα το έλεγα». 
Ό χ ι  bel canto λο ιπόν την ώρα αυτή. 
Έ να  allegro είναι που χρειάζεται 
και το βάζει μπροστά. To bel canto 
μπορεί να είναι στο

«Πανιά στο φύσημα τον αέρα 
ο νους δεν κράτησε άλλο από 

τη μέρα...»

Ά μ α  το χρεια στεί δε θα διστάσει 
καθόλου ο πο ιητής.

β) «Το “λυρ ικό” , όπως θα το ’λε
γαν (τόνος που έχω κάμποσα χρόνια  
να χρησιμοποιήσω )». Με άλλη τώ
ρα σημασία  η λέξη τόνος. Λυρικός, 
ας πούμε, όπως δραματικός ή πεζο- 
λογικός. Ό τα ν  ο άλλος: «ο τόνος 
χαμήλω νε ολοένα» «στίχους αρκετά 
σκοτεινούς (συναισθηματικά, θέλω 
να πω)».

γ) «τούτο, παράξενο». (Σημειώνω 
τη γλω σσική  πριότα τόλμη της ελ
λειπτικής σύνταξης «τούτο, παράξε
νο», αντί του τρ ιζοβολήματος των 
οδοντικών «τούτο το...»).

«Π αράξενο» λο ιπόν χαρακτηρίζει 
ο πο ιη τής την καταστροφική για 
τους προηγούμενους σκοτεινούς σ τί
χους αναστροφή. Καθόλου μειονέ
κτημα και μάταια παραπάνω παρά
πονα για την ανεπάρκεια της μαρτυ
ρίας, γ ια  το δοσμένο καθαρό κι αγνό 
της έμπνευσης που καταφρονέθηκε 
και νοθεύτηκε από την επεξεργασία. 
Π αράξενο μόνο... Για το δρόμο που 
διάλεξε, ίσως, το ποίημα να προχω 
ρήσει.

ΐ?,.,
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Μάριος Πόντικας

ΚΛΕΙΔΑΡΟΤΡΥΠΑ
και άλες ιστορίες

Φραντς Κάφκα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ

Μ ετάφραση: 
Μ αρλένα Γεα>ργιάδη

Φάνης Μούλιος

ΟΙ ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙ
Π εζογραφ ήμ α τα

Δημήτρης Αλεξίου

ΜΙΚΡΑ ΑΘΗΝΑΪΚΑ
Δ ιηγήματα
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Διήγημα

Συνομιλία 
στο 

βουνό*

Μ ία νύχτα, ο ή λ ιο ς , κι ό χ ι μδνο 
αυτός, ε ίχε  δύσει, τότε πήγε, βγήκε 
α π ' το σ π ιτά κ ι του και πήγε ο Ο
βριός, ο Ο βριός και γ ιός ενός Ε
βραίου, και μαζί του πήγε τ ’ όνομά 
του, το ακατονόμαστο, πήγε κι ήρ 
θε, ήρθε νω χελικά , ακούστηκε, ήρθε 
με μπαστούνι, ήρθε πάνω α π ' την 
πέτρα, μ ’ ακούς; με ακούς, εγώ και ο 
άλλος, πήγε λο ιπόν, αυτό το άκου- 
γες, πήγε ένα βράδι, όταν μερικά 
πράγματα έδυαν, πήγε κάτω από τα 
σύννεφα, πήγε στη σκιά , τη δική 
του και τη ν  ξένη — για τί ο Ο βριός, 
το ξέρεις, τι έχει αυτός, που να του 
ανήκει πράγματι, που να μην είναι 
δανεισμένο, δανεικό και αγύριστο 
—, πήγε λ ο ιπόν κι ήρθε, ήρθε από 
κει στο δρόμο, τον όμορφο, τον 
ασύγκριτο , πήγε, όπως ο Λ έντς1, 
μέσα α π ’ τα  βουνά αυτός, που τον 
ε ίχα ν αφήσει να μένει στα  χαμηλά, 
εκεί που ανήκε, στα χαμηλώ ματα, ο 
Ο βριός ήρθε και ήρθε.

Ή ρ θε, να ι, στο δρόμο τον όμορ
φο.

Και ποιός νομ ίζεις, ήρθε α π ’ την 
άλλη μεριά; Α πό τη ν άλλη μεριά, 
ήρθε ο εξάδελφός του, ο  εξάδελφός 
του και αδελφών πα ιδ ί, ένα τέταρτο 
εβραϊκής ζω ής μεγαλύτερος, μεγά
λος ήρθε αυτός, ήρθε, επ ίσ η ς αυτός, 
σ τη  σ κ ια , τη  δ α ν ε ικ ιά  — γ ια τ ί  
πο ιος, αναρωτιέμαι, έρχεται, μια κι 
έτσ ι έφτιαξε ο θεός τους Εβραίους, 
με κάτι δικό  του; — ήρθε, ήρθε 
μεγάλος, ήρθε απέναντι α π ’ τον άλ
λον, ο Μ εγάλος ήρθε προς τον Μ ι
κρό, και ο  Μ ικρός, ο Ε βραίος, διέ
ταξε το μπαστούνι του να σω πάσει 
μπρος στο μπαστούνι του Εβραίου 
Μ εγάλου.

Έ τσ ι σώ πασε ακόμα κι η πέτρα, 
κι ήταν ή σ υχα  στα  βουνά, όπου 
πήγαιναν, αυτός κι εκείνος.

Ή σ υ χα , ήταν λο ιπόν , ήσυχα  εκεί 
ψ ηλά  στα βουνά. Ό χ ι  όμως για

Είναι το μοναδικό πεζό κείμενο του Ρ. 
Celan. Η γλώσσα και το εβραϊκό ζήτημα 
σε δύο επίπεδα. «Το χτίσιμο ενός γλωσ
σικού τοίχου», έχει χαρακτηρισθεί, «από 
στοιχειώδη δομικά υλικά». Το κείμενο 
γράφτηκε το 1959.

πολύ, γ ια τ ί όταν ο Ο βριός έρχεται 
και συναντάει έναν δεύτερο, τότε 
παύει πια  η σ ιω πή , ακόμη και στα 
βουνά.

—Γ ιατί Ο βριός και φύση είναι 
δύο διαφορετικά  πράγματα, πάντοτε 
και σήμερα ακόμη, κι εδώ.

Α υτοί σκέκοντα ι εδώ, λο ιπόν , των 
αδελφών τα παιδιά, αριστερά  ανθίζει 
το τουρκολούλουδο2 ανθίζει άγρια,

Πάουλ Τσέλαν

ανθίζει όπως πουθενά αλλού, και 
δεξιά , το σ ίσ αρ ο2 και ο D ianthus 
superbus, το μεγάλο γαρύφαλλο, αν
θ ίζει εκεί κοντά. Α λλά αυτοί, τα 
παιδιά  αδελφών, δεν έχουν δυστυ
χώ ς μάτια. Α κριβέστερα: Έ χουνε, 
κι αυτοί επ ίσης, μάτια, αλλά  κρέμε
ται ένα πέπλο εμπρός τους, ό χ ι ε
μπρός τους, ό χ ι, π ίσω , ένα πέπλο 
κινούμενο, έτσ ι και φανεί μ ια εικό
να, κρέμεται στο  ύφασμα, κι αμέσως 
επ ί τόπου μια κλω στή, που γνέθεται, 
γνέθεται γύρω α π ’ την εικόνα, μια 
κλω στή α π ’ το πέπλο, γνέθεται γύρω 
απ’ τη ν εικόνα  και γεννάει ένα παιδί 
μαζί της, μισό εικόνα και μ ισό πέ
πλο.

Φ τω χό χτίσαρο, φ τω χό  το υ ρκ ο 
λούλουδο. Ε κεί στέκουν των αδελ
φών τα  παιδιά , σ ’ ένα δρόμο στέ
κουν στα βουνά, σω παίνει το μπα
στούνι, σω παίνει η πέτρα, κ ι η σιω
πή δεν είναι σ ιω πή , καμιά λέξη δεν 
είνα ι βουβή, και καμιά πρόταση, 
μονάχα μια παύση, μια τρύπα είναι, 
μια άδεια θέση, βλέπεις όλες τις 
σ υ λ λ α β έ ς  να  σ τ έ κ ο υ ν  τ ρ ιγ ύ ρ ω ' 
γλώ σσα είνα ι αυτές και στόμα, αυ
το ί ο ι δυο, όπως πριν, και στα  μάτια 
τους πέφτει το πέπλο, κι εσείς, φτω
χ ο ί εσε ίς, δεν στέκεστε και δεν 
ανθίζετε, δεν είστε παρόντες, κι ο 
Ιούλης δεν είνα ι Ιούλης.

Οι φλύαροι! Έ χο υ ν  ακόμη και 
τώρα, που η γλώ σσα η λίθ ια  χτυπάει 
στα δόντια , και τα χείλη  δεν έχουν 
κάτι να πούνε!

—Καλά, ας τους αφήσουμε να 
μ ιλήσουν...

« Έ χ ω  έρθει από μακριά, έχω  έρ
θει εδώ...»

« Έ χ ω . Έ χω  έρθει, όπως κι εσύ».
«Το ξέρω».
«Ξέρεις. Ξέρεις και βλέπεις: δ ι

πλώ θηκε η γη εδώ πάνω, διπλώ θηκε 
μία και δύο και τρεις φορές κι 
άνοιξε στη  μέση , και στη  μέση 
υπάρχει νερό, κα ι το νερό είναι 
πράσ ινο , και το Π ράσινο  είναι λευ
κό, και το Λευκό έρχετα ι από ψ ηλό
τερα, έρχετα ι από τους παγετώνες, 
θα μπορούσε, αλλά  δεν θα έπρεπε να 
ειπωθεί, αυτή είνα ι η γλώ σσα που 
ισχύει εδώ, το Π ράσινο  με το Λευκό 
μέσα, μια γλώ σσα, ό χ ι γ ια  σένα κι 
ό χ ι γ ια  μένα — γ ιατί ρωτάω, για  
ποιον έχε ι φ τ ια χτε ί αυτή, η γη , δεν 
έχει φ τ ια χτεί λέω, γ ια  σένα κι ούτε 
γ ια  μένα — μια γλώ σσα, λοιπόν 
δίχω ς εγώ και δ ίχω ς εσύ, μόνο Αυ
τός, μόνο Αυτό, καταλαβαίνεις, μό
νο  Α υτοί, και τίποτε άλλο«.

« Κ α τ α λ α β α ίν ω , κ α τ α λ α β α ίν ω . 
Έ χ ω  έρθει από μακριά, έχω  έρθει 
όπως εσύ».

«Ξέρω».
«Ξέρεις και θες να με ρωτήσεις: 

Έ χ ε ις  έρθει π α ρ ’ όλα  αυτά, έχεις , 
π α ρ ’ όλα  αυτά, ερθει, εδώ — γιατί 
και προς τι;»

«Γ ιατί και προς τι... Δ ιότι ίσως 
έπρεπε να μ ιλή σ ω 3, σε μένα ή σε 
σένα, έπρεπε να  μ ιλή σω 3 με το σ τό 
μα και με τη γλώ σσα κι ό χ ι μοναχά 
με το μπαστούνι. Γ ιατί σε ποιον 
μ ιλάει3 αυτό το μπαστούνι; Μ ιλάει 
σ την πέτρα, κι η πέτρα — σε ποιον 
μ ιλάει3 αυτή;»

«Σε πο ιον , αδελφών παιδί, οφείλει 
να  μ ιλή σ ε ι3; δεν λ έε ι3, μ ιλή σ ε ι4, κι 
όπο ιος μ ιλάει4 αδελφού παιδί, δεν 
μ ιλάει3 σε κανέναν, μ ιλάει4, γ ια τί 
κανείς δεν τον ακούει, κανείς και 
Κ ανείς, και μετά λέει, αυτός κ ι ό χ ι 
το στόμα του κι ό χ ι η γλώ σσα του, 
λέει αυτός και μόνον αυτός: Ακούς 
εσύ; ακούς εσύ;»

«Ακούς εσύ, λέει — ξέρω αδελ
φών παιδί, ξέρω... Ακούς εσύ, λέει, 
είμαι εκεί. Ε ίμαι εκεί, ε ίμ ’ εδώ, έχω 
έρθει. Έ ρ θ ε ι με το μπαστούνι, εγώ 
και κανείς άλλος, εγώ κι ό χ ι αυτός, 
εγώ με τη ν  ώρα μου, που δεν την 
άξιζα, εγώ, που το βρήκα, εγώ, που

δεν το βρήκα, εγώ με τη μνήμη, εγώ 
ο με α δύ να τη  μ νή μ η  εγώ , εγώ , 
εγώ...»

«Λέει, λέει... Α κούς εσύ, λέει... 
Και Ά κ ο υ  εσύ, βέβαια, Α κουσεσύ, 
δεν λέει τίποτε, δεν απαντάει, γ ια τ ί 
Α κουσεσύ, βέβαια, Α κουσσύ, είναι 
αυτός με τους παγετώνες, αυτός, που 
διπλώ θηκε, τρεις φορές, κ ι ό χ ι για  
τους ανθρώπους. Ο Π ράσ ινος και 
Λευκός εκεί, αυτός με το σ ίσαρο 
αυτός με τα τουρκολούλουδα. Α λλά 
εγώ, αδελφών παιδί, εγώ που στέ- 
κουμαι εδώ, σ ’ αυτόν το δρόμο εδώ, 
στον οποίο  δεν ανήκω , σήμερα, τώ
ρα, που έδυσε αυτός, αυτός και το 
φως του, εγώ εδώ με τις σκ ιές, τη ν  
δίκ ιά  μου και τη ν ξένη , εγώ-εγώ, 
που μπορώ να σου πω:

—Ξάπλωσα σ τη ν  πέτρα, τότε, ξέ
ρεις, στο πλακόστρωτο· και δίπλα 
μου εκεί ξαπλώ σαν, ο ι άλλοι, που 
ήσαν όπως εγώ, Οι άλλοι, που ήσαν 
αλλοιώ τικο ι από μένα και ίδ ιο ι, των 
αδελφών τα παιδιά· κα ι ξαπλώσαν 
εκεί και κοιμόντουσαν, κοιμόντου
σαν και δεν κοιμόντουσαν και ονει
ρεύονταν και δεν ονειρεύονταν και 
δεν μ ’ αγαπούσαν και δεν τους αγα
πούσα, γ ια τ ί ήμουν ένας, και ποιος 
θέλει ν ’ αγαπήσει Έ να ν , κ ι ήσαν 
π ο λ λ ο ί,  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο ι α π ’ α υ το ύ ς  
που ξαπλώνανε εκεί γύρω μου και 
πο ιός θέλει να μπορεί να τους αγα
πάει όλους, και, δεν στο κρύβω, δεν 
τους α γαπ ούσ α , αυτούς, που δεν 
μπορούσαν να μ ’ αγαπήσουν, αγα
πούσα το κερί, που έκαιγε εκεί, 
αρ ιστερά στη γω νιά , το αγαπούσα, 
γ ια τί έλειωνε, ό χ ι γ ια τ ί αυτό έλειω
νε, γ ια τ ί αυτό, ήταν να πούμε το 
κερί του , το  κερί, που αυτός, ο 
πατέρας των μανάδων μας, ε ίχε  ανά
ψει, γ ια τ ί εκείνο το βράδυ ά ρχισε 
μια μέρα, μια ορισμένη , μια μέρα, 
που ήταν η έβδομη, η έβδομη κι ό χ ι 
η τελ ευτα ία , α γα π ούσ α , αδελφώ ν 
παιδί, ό χ ι αυτό, αλλά  το λειώ σιμό 
του, και, ξέρεις, δεν αγάπησα πια 
από τότε· τίποτε, όχι· ή ίσως αυτό, 
που έλειωνε σαν εκείνο  το κερί 
εκείνη τη  μέρα, τη ν  έβδομη, κ ι ό χ ι 
την τελευταία, ό χ ι τη ν τελευταία, 
ό χ ι, γ ια τ ί εδώ είμαι ναι, εδώ, σ ’ αυ
τόν το δρόμο, γ ια  τον οπο ίο  λένε,
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ότι είναι ω ραίος, είμαι κοντά στο 
σίσαρο και κοντά στο τουρκολού
λουδο κι εκατό σήματα  πιο πέρα 
εκεί απέναντι, όπου μπορώ να πάω, 
εκεί σκαρφαλώ νει η λάσ τιξ2 στο 
πεύκο επάνω, το βλέπω, το βλέπω 
και δεν το βλέπω, κα ι το μπαστούνι 
μου, μ ίλησε στην πέτρα, και το 
μπαστούνι μου, τώρα σω παίνει ήσυ
χα , κ ι η πέτρα, και το μπαστούνι 
μου, λες, μπορεί να μ ιλήσει, και στα 
μάτια μου, κρέμεται το πέπλο, το 
κ ινη τό , κρέμονται τα πέπλα, τα κ ι
νητά , σήκω σες το ένα, και ήδη κρέ
μεται το δεύτερο, και το άστρο —

για τ ί ναι, ε ίναι τώρα πάνω α π ’ το 
βουνό— , αν θέλει να μπει μέσα, 
πρέπει να παντρευτεί και σύντομα 
να μην είναι πια το ίδ ιο , αλλά μισό 
πέπλο και μισό άστρο κα ξέρω, 
ξέρω, αδελφών πα ιδ ί, ξέρω, σε συνά
ντησ α, εδώ, και συζητήσαμε, πολύ 
κι εκεί ο ι πτυχές εκεί, ξέρεις, δεν 
ήσαν εκεί γ ια  τους ανθρώπους και 
ούτε για  μας, που πηγαίναμε και 
συναντηθήκαμε, εμείς εδώ κάτω α
π ’ το άστρο, εμείς, ο ι Ε βρα ίο ι, που 
ήρθαμε εδώ, όπως ο Λεντς, διαμέσου 
του βουνού, εσύ Μ εγάλος κι εγώ 
Μ ικρός, εσύ, ο φλύαρος, κ ι εγώ, ο

φλύαρος, εμείς με τα μπαστούνια, 
εμείς με τα ονόματά μας, τα  ακατο
νόμαστα, εμείς με τις σκιές μας, τις 
δικές μας και τ ις  ξένες, εσύ εδώ, κι 
εγώ εδώ.

—Εγώ εδώ· εγώ, εγώ που μπορώ 
να σου λέω όλα αυτά, μπόρεσα να 
στα πω· που δεν στα λέω και δεν στα 
είπα, εγώ με το τουρκολούλουδο 
αριστερά, εγώ με το σ ίσ αρο , εγώ με 
το λειωμένο, το κερί, εγώ με τη 
μέρα, εγώ με τ ις μέρες, εγώ εδώ κι 
εγώ εκεί, εγώ, συνοδευόμενος ίσως 
τώρα, α π ’ την αγάπη αυτών που δεν 
αγαπήθηκα, εγώ στο δρόμο εδώ γ ια

μένα, ψηλά».—

1. Ήρωας του GEORG BUECHNER. 
Με τη χρησιμοποίηση του ονόματος 
αυτού, δίνει το κλειδί του επιπέδου που 
αναφέρεται και αφορά στην ποίηση, μια 
και ο Λεντς ήταν ποιητής.
2. Λουλούδια των Άλπεων.
3. Εδώ διαφοροποιούνται τα ρήματα raden 
zu και sprechen, που αντιστοιχούν στα αγ
γλικά talk και speak. Με 3 χαρακτηρίζε
ται το talk και με 4 το speak.

Μτφρ.: ΛΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ

Ρετάλια
Πρώτο·. Μ άρτης 1957

Ή ρ θ ε  από τη Λευκωσία κατευ
θείαν στο  δημοτικό  Λαρνάκου· μας 
πήρε από τη ν τάξη — δευτέρα εγώ, 
πρώτη ο Τ ότης — και πήγαμε στο 
καμαράκι τη ς κυρίας Α νδρονίκης, 
φ ίλες παλιές. Ε ίχε μ ια θλίψη στο 
πρόσω πο έτσ ι που μου ’ρθε να πέσω 
στην αγκαλιά  της· κάτι με κράταγε. 
Φορούσε ένα σκισμένο σκούρο παλ
τό, μαύρα παπούτσια , ραμμένα στη 
μέση, σχεδόν ανδρικά. Τα μαλλιά

Λ εύκ ιος  Ζαφειρ ιού

της αφρόντιστα , δυο μάτια άγρια  
τρυφερά και το πρόσωπό της χλωμό. 
Η αρρώ στια  τη ν είχε ριμάξει. Καθι
σμένη σε μια τρύπια  καρέκλα μας 
κρατούσε και τους δυο σφ ιχτά  και 
μας φ ιλούσε μέσα σε αναφιλητά.

Δεν τη ν  ξανάδα. Π ήγε σ π ίτι λού
στηκε πετρέλαιο και κάηκε σα  λα
μπάδα. Τη μάζεψε ένα εγγλέζικο 
τζιπ  και τη ν πήγε στο νοσοκομείο  
μισοζώ ντανη. Πέθανε μέσα σε λίγες 
ώρες. Τ ην άλλη μέρα στο νεκροτα
φείο, πρ ιν τη ρίξουν στον τάφο, 
άνοιξαν τη νεκρόκασα. Θυμάμαι το 
καμένο παπούτσι που μόλις ξεχώ ρ ι
ζε. Δ ίπλα μου ο Τ ότης έκλαιγε σπα- 
ράσσοντας, τον τράβηξα κοντά μου.

Η δεσποσύνη ήρθε και μας πήρε 
σαν ά ρχισα ν να κατεβάζουν το σε
ντούκι στον τάφο. Ό λ ο ι τριγύρω 
«μάνα μου τα ορφανά». Ά ρ χ ισ α ν  να 
ρ ίχνο υ ν  χώ μα  και π έτρ ες με τα 
φτυάρια. Ο γδούπος με τρόμαζε...

Το βράδι στον ύπνο μου φτερούγι- 
ζαν νυχτερίδες.

*  *  «

Δεύτερο: Μ άρτης 1959
Το μεσημέρι φύγαμε από το σ χο 

λείο  πριν κτυπήσει το κουδούνι· θα 
ερχόταν ο Κ υβερνήτης. Στο δρόμο 
για  την Π αιδ ική  Στέγη ο Μ εμνής 
π ιάστηκε μ ’ έναν εξω σχολικό. Ή 

τανε ζόρικος πολύ, όλο «πάμε να 
παίξουμε» έλεγε του Μεμνή κι αυτός 
«δεν ξανακατεβάζω το παντελόνι», 
ώσπου ήρθαν στα χέρ ια . Ο αρμένης 
που είχε την παγομηχανή , νόμισε 
πως ήταν γ ια  να κλέψουμε ζαχαρο
κάλαμο κ ι έβαλε τον πέρση , ένα 
λυκόσκυλο ρεμάλι να  μας περιποιη- 
θεί. Το βάλαμε στα πόδια· ο εξω
σ χολ ικ ός το  ’σκάσε με το ποδήλα
το.

Φ τάνοντας αυτοκίνητα, κακό. Κα
μιά δεκαριά  εγγλέζοι στρατιώ τες, με 
κόκκινους μπερέδες και κάτι όπλα 
με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Μας 
έδωσαν κουφέτες. Έ να ς , με το πρό
σω πο γεμάτο φακίδες, κρατούσε τό- 
μ ιγκαν, να, ίσαμε τη ν  πόρτα, γελού
σε κι όλο «χαλόου πόις» έκανε. Ο 
Ν ίκος ξέκοψ ε και πήγε προς τη 
μαύρη κούρσα δίχω ς ουρανό. Π έσαν 
πάνω του ο ι στρατιώτες· τον πήραν 
και τον έφεραν μέσα. Έ κλα ιγε...

Μας μάζεψαν στο  γραφείο  της 
διευθύντριας. Η Στέλλα, η Βίβα, η 
Α ναστασία , η Α γαπού, η Σαλιμέ, η 
Ευτυχία με τ ις  αλατζένιες σ χολ ικές 
ποδιές και μ ’ άσπρες κορδέλες στα 
μαλλιά . Δ ίπλα εμείς κι ο Τοντζιάη· 
ο Μ εμνής γρατσουνισμένος στο  δεξί 
μ ά γ ο υ λ ο . Κ ά τ ι κ ύ ρ ιο ι ,  ε γ γ λ έ ζ ο ι ,  
τούρκοι και δ ικο ί μας, σοβαροφα
νε ίς  και στο  μέσο ο κύριος Φ ουτ ο 
Κ υβερνήτης όλο γέλια . Α ρχίν ισ ε τα 
αλαμπουρνέζικα «μάι ντίαρ πόις», 
κάθε λ ίγο  σταματούσε, σα να του 
σφήνωναν κάτι στο λαιμό, όπως 
μαγνητόφω νο τσακ κι αρχινούσε η 
κυρία  Ιωάννα τα ελληνικά . Ο Π αρά
σ χο ς  όλη την ώρα σ τ ’ αφτί-μου «πό
τε θα φάμε».

Π εράσαμε στην τραπεζαρία , όλα 
έτοιμα. Ά σ π ρ α  κεντητά τραπεζομά- 
ντηλα , οι φρουτιέρες γεμάτες πορτο
κάλ ια  και μπανάνες. Ο κύριος Φουτ 
κάθισε στην κεφαλή του μεσαίου 
τραπεζιού, δίπλα του η Μ άρω, κάθε 
τόσο της χάιδευε τα μαλλιά, κ ι εκεί
νη συνέχεια  γελούσε. Σε μια στιγμή 
«μπρεντ σερ;» και τον πρόσφερε 
ψωμί.

Μ π α ίνο υ ν  κ ά μ π ο σ ο ι ά ν θ ρ ω π ο ι 
σ τη ν  τρ α π εζα ρ ία , ά λ λ ο ι τραβούν 
φω τογραφίες κι άλλοι γράφουν σε 
κάτι μπλοκάκια. Η  δεσποσύνη Ε ι
ρήνη δεν παίρνει γρ ι από εγγλέζικα, 
το ίδιο κ ι η δεσποσύνη Ελένη. Που 
και που ανταλλάσσουν καμιά κουβέ

ντα.
— Οι φασαρίες τελειώνουν. Θ ’ α- 

φήσουν τους κρατούμενους.
— Έ ρ χετα ι κι ο Μ ακάριος ’που 

τις Α θήνες. Θα γ ίνε ι ανεξαρτησία...

Ικανοποίηση
Κάθε φορά που θα σου ’ρχεται ο 
πειρασμός να κάνεις μια σκανταντα- 
λιά, να θυμάσαι τον πατέρα σου, 
Φ ράντικ . Γ ιατί μπορώ να δίνω το 
καλό παράδειγμα όχι μονάχα σε 
σένα, το παιδί μου, μα και στους 
ά λ λ ο υ ς . Μ ικ ρ ο ύ ς  κ α ι μ εγ ά λ ο υ ς . 
Κ οίτα και κρίνε μόνος σου: Ο Κρά-

Ζακ Γίρζι

λικ, μαζί πηγαίναμε στο δημοτικό, 
είναι τώρα ακαδημαϊκός. Με τον 
Λ άβιτσκα καθόμασταν στο ίδιο  θρα
νίο  στο γυμνάσιο — και κοίτα  τον τι 
σ π ουδα ίος επ ισ τή μ ο να ς έγινε! Ο 
Έ νγκελμ υλλερ , που έπαιζε μαζί μας 
βόλους: είναι διευθυντής μεγάλης 
επ ιχείρη ση ς. Κι ο Βάσεκ ο Ζέλενυ; 
Ο Ζέλενυ καθότανε στην πολυκατοι
κία μας· ήτανε δυο χρόνια  μ ικρότε
ρος από μένα. Κ αι τώρα είνα ι πρευ- 
σβευτής... Τον θυμάσαι κείνο τον 
κύριοι π ’ ανταμώσαμε χτες το βράδι; 
Θυμάσαι πως μ ’ αγκάλιασε; Ε ίναι 
φίλος α π ’ το στρατό. Π άντεβιεντ τό
νε λένε. κ ’ είναι αρχισυντάκτης με- 
γ ά λ η ς  β δ ο μ α δ ιά τικ η ς  εφ ημ ερ ίδα ς. 
Ασε πια τον Τ ίρχλικ . Τι καλαμπού

ρια κάναμε οι δυο μας στην πισίνα! 
Και τώρα είναι υφυπουργός. Ό σ ο  
για  τον Κ λόκοτα, τι να σου πω;

αφού να σκεφτείς πως δεν μπορώ να 
σου εμπιστευτώ ποιο είναι το αξίω
μα του... Κι αν θες να ξέρεις, μαζί 
πηγαίναμε και γλεντάγαμε στο Σέ- 
νοχραμπ... Ο Μ πάτες, αυτός πάλι 
βγάζει κάθε χρόνο  κι από ένα και
νούριο μυθιστόρημα. Θ α σου πω 
κάτι, μεταξύ μας. Τώρα πια είσαι 
μεγάλο παιδί, Φ ράντικ. Κι αυτός και 
γω γυροφέρναμε τη μάνα σου. Μα 
νίκησα  εγώ, εμένα διάλεξε...

Γ ι’ αυτό σου λέω, κάθε φορά που 
σου ’ρχετα ι ο πειρασμός, να θυμά
σαι τον  πατέρα σου και τους σπου
δαίους φ ίλους του. Εμείς παλέψαμε 
και πετύχαμε στη ζωή μας. Η δίκιά 
μας η γενιά, αυτό όλοι πρέπει να 
τ ’ α ν α γ ν ω ρ ίσ ο υ ν , α ξ ίζ ε ι  π ο λ λ ά ... 
Κ ατάλαβες;

Τώρα δώσε μου την τσάντα μου 
παιδί μου. Έ χ ω  μέσα τις καταστά
σεις πληρωμών. Δεν πρόλαβα να τις 
τελειώσω στο γραφείο. Κάνε μου 
όλες τ ις  προσθέσεις. Κ αλό σου κά
νει. Γ ια  να εξασκηθείς λ ιγάκι. Στο 
μεταξύ εγώ θα ξαπλώσω εδωνά στον 
καναπέ. Που ε ιν ’ η μάνα σου; Α πο
γευματινή βάρδια έχει πάλι;

Μ τφρ.: ΡΕΝΕ ΨΥΡΟΥΚΗ



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 14

Δοκίμιο
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ’83

Αστούριας, ο μιγάδας
Ο ρατσισμός με τις πιο χοντροκομ
μένες όψ εις του, το ναζισμό και τις 
φυλετικές δ ιακρ ίσεις στη Ν ότια Α
φρική και αλλού συνεχίζει να υπο
στηρ ίζε ι σ την εποχή μας ακόμα, 
πα ρ’ όλες τις προόδους, πως υπάρ
χουν π ολ ιτ ισ μ ο ί όπως και φυλές που 
στην πλειοψ ηφ ία  τους δεν έχουν 
μολυνθεί· κι ότι όλα είναι ωραία 
έτσι.

Λ εοπόλντ Σεγκόρ

Ω στόσο τα γεγονότα, ο ι απλοί 
αριθμοί μας λένε πως η αλήθεια  δεν 
είναι και τόσο αθώα. Αν υπολογί
σουμε τους λαούς με μιγάδες κατο ί
κους (Λ ατινική Α μερική, Α ντίλλες, 
Ν οτιοανατολική  Α σία, από το Π α
κιστάν ως το -τελευταίο νη σ ί της 
Ινδονησίας) σύμφωνα με τ ις σ τατι
στικές των Η νωμένων Εθνών, ο α
ριθμός τους φτάνει το ένα δισεκα
τομμύριο δ ιακόσια  εκατομμύρια. Το 
ένα τρ ίτο  του πληθυσμού της γης.

Ό σ ο  για  τον ο ίκτο γεμάτο περ ι
φρόνηση που για  πολύ καιρό έδει
χνα ν στο μιγάδα και που δεν υπήρχε 
σ τη ν  κ λα σ ικ ή  α ρ χα ιό τη τα , ο Α
στούριας είχε μάθει πολλά κοντά 
στον ανθρω πολόγο Πωλ Ριβέ- αυτός 
έλεγε για τους μεγάλους κλασικούς 
π ολιτισμούς, από τον α ιγυπτιακό ως 
τους Μ άγια, ό τι είναι πολιτιστικές 
συμβιώσεις ανάμεσα σε τρεις μεγά
λες φυλές: τη λευκή, την κ ίτρ ινη , τη 
μαύρη.

Η μεγαλύτερη πρωτοτυπία του Α
στούριας δεν είναι που τραγούδησε 
τον Ινδιάνο στα ποιήματά του, που 
τον ζωντάνεψε με τους θεούς του 
στα πεζά του, αλλά που πρόσεξε τον 
Μ ιγάδα , που γεννήθηκε από τη φλο
γερή συνάντηση του Ισπανού, της 
Ινδιάνας αλλά και της Α φρικάνας, ή 
αντίστροφα. Γ ι’ αυτό ο Α στούριας 
μιλούσε για  ινδο-ισπανικό πολ ιτ ι
σμό.

Σ ’ ένα πρόλογο που από φ ιλ ία  
δέχτηκε να γράψ ει σε μια μετάφρα
ση  τω ν α φ ρ ικ α ν ικ ώ ν  π ο ιη μ ά τω ν  
μου, προσπάθησε να εξηγή σ ει την 
περίπτωσή του και να καταλάβει 
π α ρ ά λ λη λ α  ένα ν  νεγρ ο -α φ ρ ικ α νό  
ποιητή.

Ο Α στούριας γεννήθηκε στις 19 Ο
κτωβρίου 1899 στη Γουατεμάλα από 
μια διασταύρωση Ισπανο-ινδιάνων. 
Δεν ήταν μάλιστα μόνο μιγάδας αλ
λά και διπλά μιγάδας, γ ια τ ί οι Ινδιά
νοι πρόγονο ί του δεν ήταν αγνοί 
Μ ογγόλοι ούτε οι Ισπανοί αγνοί

Κ αυκάσιοι. Ο Πωλ Ριβέ μας έμαθε 
πως μέσα στις φλέβες των Ινδιάνων 
τη ς  Τ ρ ο π ικ ή ς  Α μ ερ ικ ή ς κ υλούσε 
μαύρο αίμα. Ό σ ο  για  τους Ισπανούς 
ξέρουμε πια πως, όπως όλοι ο ι λαοί 
της Μ εσογείου, κατάγονται από Ί -  
βηρες και Κέλτες, Φ οίνικες και Ιν
διάνους και Γερμανούς που δ ιάσ χι- 
σαν την ιβη ρ ική  χερσόνησ ο  για  να 
πάνε να πολεμήσουν στην Α φρική, 
αλλά και από Μ αυριτανούς που ήρ
θαν από τη Σενεγάλη και κατέλαβαν

το ένα τρ ίτο  τη ς Ισπανίας επ ί 700 
χρόνια .

Ό λ ε ς  αυτές τις αλήθειες ο Α
στούριας θα τις μάθει σ ιγά  σιγά, 
στη  μελετηρή ζωή του. Ω στόσο από 
πα ιδ ί ξέρει πως είνα ι μιγάδας, α ι
σθάνεται σα μιγάδας, δέχετα ι τον 
εαυτό του σα μιγάδα, με τα κάπως 
αμυγδαλωτά μάτια του, την κυρτή 
μύτη του και τα πεταχτά μάγουλά 
του. Ό σ ο  μεγάλωνε, επιβεβαίωνε 
την καταγωγή του, καλλιεργώ ντας

Ξ υ λ ό γ λ υ π το  κ α ι ε γ χ ά ρ α κ το  ρ ό π α λ ο  τω ν Ιν δ ιά ν ω ν  
Paumari α π ό  τη ν  Α μ α ζ ό ν α , Β ρ α ζ ιλ ία

πια  μια πνευματική διασταύρωση. 
Γ ιατί ο πολιτισμός δεν εξαρτάται 
μόνο από το σώμα· είναι ζήτημα 
καρδιάς και μυαλού: ψυχής.

Ας εξετάσουμε λο ιπόν τα στο ι
χε ία  αυτής τη ς π ολ ιτ ισ τικ ή ς σύνθε
ση ς γ ια  να  δούμε πώς πέτυχε να 
συμβιώσει μαζί τους ό χ ι τόσο ο 
πεζογράφος όσο ο π ο ιη τής. Ας δού
με την ινδιάνικη πλευρά  του, αρχίζο 
ντας από τα παιδικά του χρόνια  που 
τα πέρασε στον τόπο που γεννήθηκε 
κι όπου το βράδι άκουγε τη νταντά 
του τη Λόλα Ρεγιές να του λέει 
παραμύθια και θρύλους των Ινδιά
νων. Ε ίναι μια η λικ ία  όπου από τα 
ορθάνοικτα παράθυρα των α ισθήσε
ων, ο άνθρωπος που πλάθεται ακόμα 
αφήνει να περάσει βαθιά μέσα του η 
φύση που θα τον ζυμώσει και θα 
ζυμωθεί α π ’ αυτόν. Η  φύση, δηλαδή 
ο έξω κόσμος, με τα  σχήματα  και τα 
χρώματά του, τους ρυθμούς και τους 
ήχους του, τις μυρουδιές και τις 
γεύσεις του και τ ις  επαφές του με τα 
χάδια  του και τους παλμούς του, τις 
περιπτύξεις και τις μεταμορφώσεις 
του σε νέους θανάτους και ξαναγεν- 
νήματα. Κι αυτός ο κόσμος περνά 
στο πα ιδ ί με όλες του τ ις ορμές 
αλλά και τις αποχρώ σεις του, μέσα 
«από α ισθήσ εις λουσμένες από μια 
γαλήνια  δροσιά». Κ ι η Γουατεμάλα 
χάρ ισε στον μικρό Μ ιγκουέλ μια 
εξαίσ ια  φύση, όπως την τραγούδη
σε: «Γουατεμάλα. Τοπεία  αποκοιμ ι
σμένα μέσα στο φως. Μ αγεία. Α ί
γλη . Π ράσινη  πατρίδα». Μ ια χώρα 
που καλεί τη φαντασία να τρελοπαί- 
ζει· κι η φαντασία  του παιδιού ά ρ χ ι
σε να τρελοπαίζει.

Ό τα ν  πήγε στην πρωτεύουσα το 
1907 το ενδιαφέρον του μικρού Α
στούριας για  καθετί ινδ ιάνικο ά ρ χ ι
σε να υποχω ρεί επειδή ζούσε σ ’ ένα 
άλλο περιβάλλον, χω ρίς όμως να 
χαθεί. Ό χ ι  μόνο δεν χάθηκε, αλλά 
αργότερα ο φ ο ιτητής νομ ικής θ ’ α
φ ιερώ σει τη διδακτορική του διατρι
βή στο Κοινωνικό πρόβλημα του Ιν
διάνου. Αυτή η εργασία  βασιζόταν 
σε μια ιστορική  ανάλυση και μια 
μεθοδική έρευνα και πρότεινε, για  
να λείψ ει η σωματική και πνευματι
κή εξαθλίωση του Ινδιάνου, ό χ ι μό
νο ο ικονομ ικές και κοινω νικές λύ
σεις, αλλά  και πολιτιστικές· αυτές 
ακριβώς οι λύσεις ήταν όλη η πρω
τοτυπία τη ς διατριβής.

Αλλά το 1923, στο Π αρίσ ι, κοντά 
σε μεγάλους δασκάλους, τον Πωλ 
Ριβέ στην ανθρω πολογία  και κυρίως 
τον Ζωρζ Ρευνώ στη μελέτη των 
Μ άγια, ο φ ο ιτητής Α στούριας θα 
ειδικευόταν σε μια πιο σίγουρη μέ
θοδο, επ ιστημ ονική , για  ν ’ αποκαλύ-

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ’83 15 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Κορυφή ξυλόγλυπτου από 
τη Β. Βραζιλία

ψει τις  ινδ ιάνικες πολιτιστικές αξίες 
μέσα από τη μελέτη των ιερών κει
μένων που είναι σήμερα πια κλασι
κά. Γράφει στον Πρόλογο  που ανέ
φερα πιο πάνω: «Αλλά ακριβώς, στο 
Π αρίσ ι η φυσική νεανική μου βου
λ ιμ ία  ά ρχισε να κατασταλάζει σιγά 
σιγά  μέχρ ι που έσβησε... Ά ρ χ ισ α  
τότε να συχνάζω στα μαθήματα ενός 
ειδικού των Μ άγια, του Ζωρζ Ρεϋνώ, 
στη Σορβόννη, και να προσέχω  τον 
κόσμο της Κ εντρικής Α μερικής που 
είχε ζήσει μεταμορφωμένος και αλ
λαγμένος κάτω από σπανιόλικη  αμ
φ ίεση, σε μια καταπληκτική εμπει
ρία της πα ιδικής μου ηλικ ίας. Αυτά 
ήταν τα χρόνια  που μελέτησα και 
μετάφρασα από την τοπική  γλώσσα 
στα ισπανικά τό Χρονικό των Ξαχίλ 
και το Ποπολ-Βού, βασικά θρησκευ
τικά κείμενα των Μ άγια, που δεν 
στάθηκαν για μένα άσκοπες έρευνες 
ερμηνείας κειμένων η ασκήσεις πο
λ ιτ ισ τ ική ς κυρίως σημασίας, αλλά η 
έκφραση μιας ζω τικής ανάγκης και 
η π ρ ο ετο ιμ α σ ία  ενός «ανώτερου» 
πολιτιστικού υπόβαθρου που θα ε
ξηγούσε την ιδια ιτερότητά  μου. Με 
τη βοήθεια των Γάλλω ν πανεπ ιστη
μιακών αφιέρωσα εκείνα τα χρόνια  
για  να μελετήσω με απληστία , να 
πλουτίσω , ν ’ αναπλάσω, να ξανάβρω 
μέσα μου τα σκόρπια μέλη  της μεγά
λης αυτοκρατορίας των Μ άγια που 
αργότερα ο Ά ρ ν ο λ ν τ  Τόυνμπυ θ ’ α- 
ποκαλούσε «Ελλάδα της Α μερι
κής».

Αφού θεμελιώθηκαν οι γνώσεις 
του φ ο ιτητή , σαν υλικά αιωρούμενα, 
στα βάθη της μνήμης του ο Αστού

ριας ήταν έτοιμος να ανα-δημιουρ- 
γήσ ει κοντά στο θαυμαστό κόσμο 
των Μ άγια τις αρετές τη ς ινδιανικό- 
τητας: ό χ ι ν ’ αναπαραστήσει φωτο
γραφ ικά θα λέγαμε αλλά να συγκε
ντρώ σει και ν ’ αναστήσει τα σκόρ
πια μέλη  με τη βοήθεια του ζωντανού 
και αφομοιωτικού πάθους του μιγά
δα αφού είχε  δανειστεί τη μέθοδό 
του από τους Γάλλους δασκάλους 
του και τη γλώ σσα του από τον 
Χ ρυσό ισπανικό Αιώνα.

Κ αιρός είναι να δούμε την ισπανι
κή πλευρά  του. Αν με τη νταντά του 
μ ίλησε τη γλώ σσα των Μ άγια, ο 
Μ ιγκουέλ ε ίχε  α ρχίσει να μ ιλά ι
σπανικά, γλώ σσα των κατακτητών, 
μέσα στην αστική του οικογένεια. 
Κ αι σ υ ν έχ ισ ε , λαμ π ρ ός μ α θη τή ς, 
στο δημοτικό, στο λύκειο, στο Π α
νεπιστήμιο . Οι πρώτοι του σ τ ίχο ι 
μιλούσαν για  ισπανικότητα. Α ργότε
ρα θα πει: « Ή τα ν  ασκήσ εις, λογοτε
χνικά  παιχνίδια». Ναι, «ασκήσεις» 
όπως οι εκθέσεις του και ο ι αναλύ
σεις κειμένων στο λύκειο, αλλά αυ
τά ακριβώς τα «παιχνίδια», στέριω 
ναν μέσα του τη σαφήνεια  και τον 
ορθολογισμό της ισπα νική ς γλώ σ
σας και που τα γαλλικά  αργότερα θα 
βελτίωναν ακόμα περισσότερο.

Η ισπανική  γλώ σσα λο ιπόν στά
θηκε, γ ι ’ αυτόν, ένα θαυμάσιο όργα
νο. Π άντα μιλούσε για την οφειλή 
του στη  στυλιτιστική  του μεγάλου 
ισπανικού αιώνα- στον Κουετέντο 
κυρίως, διαβάζουμε σε μια μελέτη 
για  το βιβλίο του Ο Λ ηστής που δεν 
πίστευε στον ουρανό. Αυτό το μυθι
στόρημα μπορεί, με μια πρώτη μα
τιά, να ερμηνευτεί σαν το έπος των 
Ισπανών κατακτητώ ν που ανέτρεψαν 
ένα κόσμο μαγικό αλλά δέσμιο τελε
τών για  να χτίσ ουν στη θέση του 
ένα κόσμο μοντέρνο, ορθολογικό  
και κατά συνέπεια πιο αποτελεσμα
τικό. Γ ιατί στο κάτω κάτω ο Χ ρι
στιανισμός αντικατέστησε τις πα
λ ιές  ψ υ χο κ ρ α τικ ές  θ ρη σ κ είες· με 
την ισπανική  γλώ σσα και τους Ι
σπανούς πέρασαν στο μεγαλύτερο 
τμήμα της Λ ατινικής Α μερικής οι 
ιδέες της ελευθερίας και της υγιει
νής παραγω γικής εργασίας και αν
θρώ πινης προόδου, και διαδόθηκαν 
οι νέες επ ιστήμες που μετέτρεψαν 
τον παλιό  σε «Νέο Κόσμο».

Ω στόσο, μπορούμε και πρέπει, ε
κτός από την πρώτη αυτή λογική  
ανάλυση του βιβλίου, ν ’ αναζητή
σουμε μιαν άλλη ερμηνεία , π ιο βα
θιά, γ ιατί σχετίζεται με τη διασταύ
ρωση των δύο φυλών. Εδώ φτάνουμε 
στην καρδιά του προβλήματος, στην 
ίδια την πολιτιστική  διασταύρωση 
που είναι για  τον Α στούριας ο τελ ι
κός σ τόχος και το όργανο συνάμα.

Οι πιο ωραίες σελίδες του Προλό
γου ε ίναι ακριβώς αυτές όπου, ξε- 
περνώντας τον ινδο-ισπανικό αντα
γω νισμό ο Α στούριας δε ίχνει όχ ι 
θεσμικά αλλά με βάση τα γεγονότα, 
πως υπήρχε λύση σ ’ αυτή τη σύ
γκρουση, πως ο ι αντιφάσεις, αν σκε- 
φτούμε λ ίγο , δεν ήταν άλυτες, αλλά

ότι για  να λυθούν έπρεπε να τις 
ξεπεράσουν οι λαοί ό χ ι απορρίπτο- 
ντας αυτές, αλλά συγχω νεύοντάς τις, 
διαλεκτικά, τη μια μετά την άλλη, 
όπως και στον έρωτα. Γράφει ο 
Α στούριας: «Η πολιτιστική  ζωή της 
ισπανικής Α μερικής έζησε για  πολύ 
καιρό με το βραχνά μιας αγεφύρω
της επιφανειακά αντίθεσης ανάμεσα 
στον ιθαγενισμό και την ισπανικό
τητα... Γ ια  πολύ καιρό ε ίχα ν στο 
νου τους, έλεγαν, σε μια «διαμάχη» 
που κράτησε ουσιαστικά τέσσερις 
αιώνες (έστω κι αν η διατύπωσή της, 
π ιο ορθή μεθοδολογικά, πρωτοφά- 
νηκε στα ηρωικά χρόνια  τη ς Ανε
ξαρτησίας) πως η επ ιλογή , η αντι
παράθεση ενός από τα δύο στοιχεία , 
απέκλειε το άλλο, δηλαδή οι ιθαγε- 
ν ισ τές ήταν υποχρεω τικά αντι-ισπα- 
νο ί και αντίστροφα, ο ι ισπανολά- 
τρες θεωρούσαν σαν καθυστερημέ
νους ρομαντικούς και φολκλορικούς 
επιγόνους όσους ήθελαν να ξαναζή
σουν και να μεταβιβάσουν το νόημα 
και τις διαστάσεις της πρω ταρχικής 
αμερικάνικης κληρονομιάς μας. Αλ
λά αυτή η διαμάχη, αυτός ο ατέ
λειωτος ανταγω νισμός που οφειλό
ταν σε αντίθετες επ ιλογές στον οι
κονομικό, πολιτικό και κοινω νικό 
τομέα, αυτή η πραγματική συστολή 
και διαστολή  της πολιτ ισ τικ ή ς μας 
περιπέτειας, στο τέλος υποχώρησε 
και έπαψε, φάνηκε πόσο μάταιη ή 
ταν η σύγκρουση και κανείς δεν 
είναι πια σε θέση να υποστηρίξει 
πως το αγεφύρωτο χάσμα είναι θέμα 
αντιλήψ εω ν που η Ιστορία  αποσιώ
πησε αναζητώντας μια νέα και ασύ
γκρ ιτη  διέξοδο».

Ας διαβάσουμε λο ιπόν τώρα τον 
Α στούριας με τη νέα αυτή ματιά. 
Έ ν α  δεύτερο νόημα κι ύστερα άλλα 
θ ’ αναπηδήσουν, το ένα μετά το άλ
λο, με την ίδια ένδειξη: Ο ’Ισπα
νός πίσω από τον Ινδιάνο, ο Ινδιά
νος πίσω από τον Ισπανό, το α ίν ιγ
μα πίσω από τη σαφή επίφαση, με 
λ ίγα  λόγια  η συγκεχυμένη και πλού
σ ια  συμβίωση πίσω από την αίγλη 
των λέξεων. Για να φωτίσω αυτή 
την αλήθεια, διάλεξα μερικά παρα
δείγματα από τα βιβλία  του.

Α ς ξαναγυρίσουμε στο Ληστή που 
<5εν πίστευε... Ο κριτικός Σεγκάλα 
α ρχίζει τη μελέτη του δίνοντας τέσ
σερ ις διαφορετικές ερμηνείες- ύστε
ρα, προχωρώντας πιο βαθιά, προ
βάλλει μια πέμπτη: μια γόνιμη  πη
γή, ένα φως που φωτίζει όλες τις 
άλλες. Λέει: «ο Α στούριας που τόσο 
γρήγορα  κατέταξαν στους ιθαγενι- 
σ τές λ ο γο τέχνες , θ έλη σ ε να μας 
κληροδοτήσει (μ’ αυτό το βιβλίο) 
την άποψή του γ ια  την ισπανική 
κατοχή μαζί με μια ανάλυση και 
αναπόληση αυτής της κατοχής από 
τη σκοπιά  του μιγάδα». Κι ο Σεγκά
λα μας δίνει το «κλειδί» που απο
κρυπτογραφεί το νόημα και που βρί
σκεται ό χ ι μέσα στη «γραφή» αλλά 
στη γλώ σσα: μέσα στις λέξεις πριν 
περάσουμε στις «αναλογικές» εικό
νες. Σ ’ όλο το μυθιστόρημα γίνεται

λόγος για  ζευγάρωμα και συγχώ νευ
ση , αν ό χ ι για  γάμους. Και οι μετα
φορικές εικόνες είναι ερωτικές, γα
μήλιες η απλά και βίαια συνουσια- 
κές. Και ο σ τόχος (οπωσδήποτε το 
αποτέλεσμα) είναι το παιδί-μιγάδας 
«από δυο φυλές πόυ συγχω νεύτηκαν 
για  πάντα, σαν δυο ωκεανοί αίματος, 
παιδί που γεννήθηκε στις Ινδίες από 
ξένο πατέρα και μάνα Ινδιάνα κάτω 
από ένα ουρανό που λες και δωρίζει 
όλα τ ’ αστέρια του».

Α πό τον Λ η σ τή  θα περάσουμε 
στους Θρύλους της Γουατεμάλας. Ε ί
ναι το πρώτο πεζό που έγραψε νο 
σταλγώ ντας την πατρίδα. Α λλά αυτό 
που προσέχουμε δεν είναι ο τίτλος, 
ιθαγενικός, αλλά η ουσία που σ χετ ί
ζεται με τη διασταύρωση των φυλών 
στα τρία αφηγήματα από τα πέντε. 
Κ αι πρώ τα-πρώ τα  στο  πρ ελού διο  
που έχει το συμβολικό τ ίτλο  Γουατε
μάλα. Εδώ η πόλη της Γουατεμάλας, 
η πρωτεύουσα, μας παρουσιάζεται, 
πράγματι, σαν μια πόλη-σύνθεση, 
που αποτελείται από παλιές ινδ ιάνι
κες πόλεις πριν τ ις  διαδεχθούν οι 
ισπανικές. Οι πιο παλιές, φανταχτε- 
ρές και βουερές σαν το χρυσάφι, 
γεμάτες χασ ίς, αγάλματα, αναθημα
τικές στήλες- ο ι άλλες με άσπρες 
στοές και σκιερές κλειστές αυλές μ ’

 )

Ξυλόγλυπτο με ανθρώπινη 
μορφή από το Περού
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Λεοπόλντ Σεγκόρ, Αστούριας, οΜιγάδας
εκκλησ ίες ρυθμού μπαρόκ και πλού
σιες αγροικ ίες. Γουατεμάλα, πόλη- 
σύνθεση, όπου ριζικό των ανθρώπων 
είναι να' ζούνε μαζί: «Το σ π ίτι μου 
και τ ’ άλλα σπίτια».

Αν διάλεξα, γ ια  τελευταίο δείγμα, 
το ποίημα Ανοιξιάτικη αγρύπνια είναι 
γ ια τ ί η πο ίηση  περισσότερο από το 
πεζό κι ένα ποίημα μάλιστα από την 
ώριμη η λ ικ ία  του Α στούριας, μπο
ρεί να δείξει καλύτερα τις δ ιαστά
σεις του προβλήματος, δηλαδή της 
μοίρας του ανθρώπου, ενός οικουμε
νικού πολιτισμού που έχει για  ή 
ρωα, ενώ τελειώ νει ο 20ός αιώνας, 
τον Μ ιγάδα. Ε ίναι ένα από τα τελευ
ταία  και τα πιο μεγάλα ποιήματα 
του Α στούριας· άλλωστε δεν υπάρ
χουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα 
ποιήματα, τα διηγήματα  και τους 
θρύλους του. Έ τσ ι γ ίνετα ι πάντα 
στη νεανική η λικ ία  μιας λογοτε
χνίας· ω στόσο υπάρχει πάντα μια 
διαφορά ό χ ι ουσίας αλλά μορφής. 
Και η τέχνη  είναι πρ ιν  από όλα 
μ ο ρ φ ή , δ η λ α δ ή  έκ φ ρ α σ η . Σ τη ν  
πο ίη ση , ο λόγος μας παρουσιάζει 
μεταφορικές εικόνες π ιο  δεμένες με
ταξύ τους αλλά  κυρίως έναν συνδυα
σμό ήχω ν και τόνων ρυθμικών, που 
συνεννοούνται με επαναλήψ εις και 
αντιθέσεις. Έ ν α  πλέγμα που ανο ίγει 
προς τον ουρανό.

Α λλά ποια  είναι η βαθύτερη σ η 
μασία  της Ανοιξιάτικης ξαγρύπνιας; 
Η υπόθεση του ποιήματος βασίζεται 
σ ’ ένα πασίγνω στο μύθο των Μ άγια 
που αναφέρει και ο Ε λί Φωρ στην 
Ιστορία .της Τέχνης. Α λλά αυτόν το 
μύθο, ο π ο ιη τής τον αφομοίωσε, τον 
ξανάζησε, αλλάζοντάς τον για  να τον 
μεταφέρει στην εποχή μας, όπως 
έγινε και με τους άλλους θρύλους 
της Γουατεμάλας.

« Ά λλοτε  λοιπόν ήταν:
Η  Νύχτα, το Τίποτα, η Ζωή 
οι πελώριες Χώρες 
κι ο Αμφιδέξιος Δ ιαστικτής των κό
σμων»

Α υτός ο αμφιλεγόμενος, δηλαδή ο 
μ ιγάδας, είνα ι που

«έπλασε με το λόγο του, τατουάζ από 
ηχηρό σάλιο»,

όλους τους γνωστούς κόσμους και 
ιδ ια ίτερα  όλους τους καλλιτέχνες 
που θα τον βοηθούσαν, γ ια τί η δη
μ ιουργία  δεν τελειώ νει ποτέ.

Α λλά τι είνα ι η τέχνη , τι είνα ι η 
π ο ίη ση  που συνοψ ίζει όλες τ ις  Τέ
χνες; Δεν είνα ι ο θόρυβος, δεν είναι 
οι απλοί ή χο ι, όσο ω ραίοι κ ι αν 
είνα ι, ούτε καν αυτοί που εκπέμπουν 
ο ι «πίθηκοι που σφυρίζουν συλλα
βές». «Είναι ο λόγος μέσα από τα 
μάγια».

Ε ίναι πέρα από τις  ίδιες τ ις  λέ

ξεις, ένα σύνολο λόγω ν που αναμα
σήθηκαν και κάηκαν μέσα στη φλό
γα  της έμπνευσης. Ε ίνα ι μια α λχη 
μεία του λόγου, μια μαγική λειτουρ
γία.

Π άντα, η ίδια  ιδέα: διασταύρωση 
των φυλών, συγχώ νευση, ανάμειξη. 
Π ροσω ποποίησή τη ς είναι ο Ά ν 
θρω πος με τις  τέσ σερ ις Μ αγείες, τις 
τέσ σερ ις μεγάλες Τ έχνες — «ποίη 
σ η , ζω γρ α φ ικ ή , μ ουσ ικ ή , γ λ υ π τ ι
κή». Αυτός κατευθύνει την αμοιβαία 
γονιμ οποίησ ή  τους σ ’ ένα σύμπαν 
που βγήκε από το διαχω ρισμό για 
να  ενωθεί ξανά. Δεν είναι τυχαίο  
που η ποίηση αναφέρεται πρώτη. 
Ε ίνα ι η μεγίστη τέχνη , από την 
οποία  περνούν όλες οι άλλες που 
πρέπει, γ ια  να υπάρξουν, να περά
σουν από τη σκέψη πρώτα και να 
μ ιλήσουν.

Ας σταθούμε λ ίγο  στην αλχημεία  
του λόγου. Υ πάρχει τάση να δίνομε 
τα πρωτεία στον Α στούριας σα μυθι- 
σ τοριογράφο και να μειώνουμε τον 
ποιητή· αλλά  έτσ ι τον παραγνω ρίζο
με. Ο Α στούριας είνα ι πο ιη τής βα
σικά , ακόμα και στα κοινω νικά του 
μυθιστορήματα και ε ίνα ι π ο ιη τής με 
τη ν Τέχνη του.

Αυτό που ξεχω ρίζει αμέσως σ ’ αυ
τόν είναι ο ρυθμός. * Ρυθμός των 
λέξεων, ρυθμός των παύσεων, ρυθ
μός των ή χω ν και ρυθμός των τό
νων. Α κούστε τον στα  καλύτερά του 
ποιήματα να παίζει, στα ισπανικά, 
με την πιο πλούσια μουσική. Εξαί
σ ιο ς μάστορας της γλώ σσας του, 
πα ίζει με τα φωνήματα αλλά συνάμα 
με τα σήματα και τα μορφήμα
τα, δηλαδή με τις ρ ίζες και τα προ- 
σθέματα. Στο λεκτικό του παραλή
ρημα, πολλαπλασιάζει τις ονοματο
πο ιίες, σκαρώ νει καινούριες λέξεις. 
Ε πινοεί μια τεχνοτροπ ία  μπαρόκ μι- 
γαδική- όταν μάλιστα η ισπανική 
γλώ σσα του Α στούριας δεν είναι 
εκείνη του Χρυσού Αιώνα της Ισπα
νίας. Ε ίναι μια γλώ σσα πλουτισμένη 
με όλες τις  μεσογειακές, ινδ ιάνικες 
και νέγρικες προσθήκες· «αρπάξαμε 
την ισπανική  γλώ σσα, τη διασκευά
σαμε, την υποτάξαμε, την αναστα
τώσαμε, τη νοθέψαμε και την πλου
τίσαμε με μια νέα ελευθερία για  να 
εκφράσουμε την απίστευτη κλίμακα 
τη ς  α μ ε ρ ικ ά ν ικ η ς  ε μ π ε ιρ ία ς . Τη 
χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ α μ ε  πα ρα β α ίνοντα ς 
τους κανόνες και τη ρητορική της, 
εισάγοντας μέσα στη μουσική της 
κλασ ικής ισπανική ς γλώ σσας το δυ
νατό και ζω τικό ουρλιαχτό των ντό
πιων». Λέει, στο πο ίημά  του.

«...μας παράτησε ο Μ άγος του Τραγου
διού
δεν είμαστε παρά ψόφιες παρλαπίπες 
με τη γλώ σσα διάτρητη από τα βέλη 
των εικόνων».

Α ντίθετα από μερικούς πο ιητές 
του καιρού μας που λένε ότι η 
ποίηση  «βρίσκεται μέσα στην ίδια 
τη ς τη γλώ σσα που πάει να γίνει 
αυτοσκοπός», αυτό που συνεπαίρνει 
τον Α στούριας είναι, ακόμα μια φο
ρά, η έμπνευση, η ιδέα-αίσθημα που 
στυλώ νει το λόγο, και πρώτα-πρώτα 
οι αναλογικές εικόνες που αντλεί 
από τα τρ ία  βασίλεια: ζω ικό, φυτι
κό, ορυκτό και που συχνά  δεν είναι 
μόνο δεμένα με τις α ισθήσ εις, αλλά 
και α ισθησιακά.

«... Α ντιγράφοντας μ ιαν εικόνα 
την αρπάζεις κ ι είνα ι εύκολο να 
συνεννοηθούμε με εικόνες. Χωρίς 
λέξεις, με τη  σκέψ η, ανάσα χρωμά
των...»

Κ αμιά  α ντ ίφ α σ η  εδώ, γ ια τ ί  ο ι 
πρώτες μεταφορικές εικόνες δεν ή 
ταν ζωντανές. Αυτό που μας συνε
πα ίρνει είνα ι η θέληση του Α στού
ριας να βρίσκεται ανάμεσα σ τ ’ αδέλ
φια του τους ανθρώπους για  να τους 
μ ιλήσει, γ ια  να μ ιλήσει μαζί τους με 
μια φωνή, γ ια τί κ ι η σκέψη μια, 
ομόφωνη.

Τ ’ αδέλφια του ο ι άνθρωποι, δη
λαδή ο ι άλλοι άνθρωποι της ίδιας 
πατρίδας και της ίδιας εθνότητας, 
αλλά κι όλο ι ο ι άλλο ι παντού αλ
λού. Να χτίσ ομε έναν οικουμενικό 
πολιτισμ ό  διασταυρώνοντας διαφο
ρετικούς πολιτισμούς: να ποια  είναι 
η αποστολή του καλλιτέχνη  και 
βασικά του Π ο ιητή . Ε ίναι η «ανοι
ξιάτικη  χαραυγή» του καινούριου 
Νέου Κόσμου που προμηνάν οι· τε
λευταίοι σ τίχο ι.

...Να μείνουν οι τέχνες, τροφή των 
θεών,

ανάμεσα στους ανθρώπους 
και να γεμίσουν οι πλατείες 
με μουσικούς, ζωγράφους, γλύπτες, 

ποιητές,
τορναδόρους, φτεράδες, διακοσμητές 
δοχείων από κολοκύθα 
ακροβάτες, αγγειοπλάστες, χαράκτες  
γιατί σ ’αυτούς ανήκει η ανοιξιάτικη 
χαραυγή αυτής της χώρας, μ ε μέλι 

ζυμωμένη!».

Μτφρ.: ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Μουσική
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Για τη σύγχρονη μουσική
(από την πλευρά του δέκτη)

1. Εδώ και 20 χρόνια  έγιναν στην 
Ελλάδα πολλές πανηγυρικές εκδη
λώσεις για  την παρουσίαση σύγχρο
νων συνθετών και σύγχρονω ν μουσι
κών έργων, οι οποίες συνδυάστηκαν 
συχνά και με έμμεσες προτροπές 
προς το κοινό  να υιοθετήσει τις 
απόψεις των εισηγητώ ν για  να μη 
χαρακτηριστεί άμουσο και οπισθο- 
δρομικό.

Τελευταία όμως παρακολούθησα 
στο Ινστιτούτο Γκαίτε την αρχή 
μιας α ληθινής δημόσιας συζήτησης 
για  τη σύγχρονη  μουσική κατά την 
οποία ακούστηκαν από τους τρεις 
επαΐοντες ε ισηγητές αρκετά διαφο
ρετικές απόψεις, κ ι έτσ ι φάνηκε πό
σο πολύπλευρο είναι το θέμα.

Ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση στο 
Ινστιτούτο Γκαίτε εγκαινιάζει μια 
πιο νηφάλια  αντιμετώπιση του όλου 
προβλήματος, οπότε αποκτά νέο εν
διαφέρον μια διερεύνηση συστημα
τικότερη απ’ ο ,τι ήταν δυνατό να 
γ ίν ε ι  σ τα  π ε ρ ιο ρ ισ μ έ ν α  χ ρ ο ν ικ ά  
πλαίσ ια  μιας δημόσιας εκδήλω σης. 
Θα ήθελα να συμβάλω με λίγες 
απλές σκέψεις σε μια τέτοια  διερεύ- 
νηση.

Ε κείνο που θέλω να πω είναι ότι 
υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορε
τικές σκοπιές από τ ις  οποίες μπορεί 
να εξεταστεί το πρόβλημα της σύγ
χρ ονη ς και ειδικότερα τη ς πρωτοπο
ριακής μουσικής: η σκοπιά  του συν
θέτη και η σκοπιά  του δέκτη. Από 
την κάθε σκοπιά  ο ι αξιώ σεις ενδέχε
ται να είναι (και πολλές φορές είναι) 
διαφορετικές και φυσικά διαφορετι
κές προκύπτουν κι οι αξιολογήσεις. 
Δεν υπάρχει κανένας λόγος για αντι
δ ικ ίες όσο η μ ία  πλευρά δεν επιμέ
νει να επιβάλει τα κριτήρ ιά  της 
στην άλλη και δεν παρουσιάζει τις 
γνώμες της ως αλήθειες καθολικού 
κύρους.

2. Ας επ ιχειρήσουμε να σταθούμε 
πρώτα στη σκοπιά  του συνθέτη, ο 
οποίος, όπως είναι φυσικό και από
λυτα δ ικ α ιο λ ο γη μ ένο , δεν ικ α νο 
ποιείτα ι με παραδοσιακούς τρόπους 
μ ο υ σ ικ ή ς  γρ α φ ή ς. Επιδιώκει μια 
πρωτοτυπία στα η χητικά  αποτελέ
σματα γ ιατί δεν θα είχε λόγο υπάρ- 
ξεως αν απλώς επαναλάμβανε όσα 
άλλοι πριν α π ’ αυτόν ήδη σκέφτη- 
καν, οργάνωσαν και πέτυχαν. Γ ια να 
ξεφύγει από τα παραδοσιακά σχήμα
τα, κ ι όταν δεν έχει ακόμη στο νου 
του κάποιο συγκεκριμένο νέο τρόπο 
γραφής, είναι αναγκασμένος να πει

ραματιστεί, να ψ ηλαφ ήσει μέσα σε 
νέους η χητικούς χώρους, να δοκιμά
σει δρόμους που πριν ήταν κλειστοί. 
Οι αναζητήσεις αυτές είναι δύσκο
λες· χρειάζοντα ι σθένος, επ ιμονή, 
φαντασία, συνδυαστική ικανότητα 
κα ι δ ιάφ ορα  α νά λογα  πρ οσ όντα .

Γρ. Δ. Ευστρατιάόης

Κ αι είναι και μάλλον αχάριστες, 
γ ια τ ί το π ιθανότερο είναι να μην 
καταλήξουν σε κάτι πραγματικά α
ποδοτικό και βιώσιμο. Α πό την άλ
λη μεριά είνα ι χρή σ ιμ ες για  την 
επιβίω ση τη ς μουσικής ως μέσου 
κ αλλ ιτεχν ική ς έκφρασης. Γ ιατί χω 
ρίς τέτοιες κοπιώ δεις προσπάθειες η 
μουσική κινδυνεύει να αποστεω θεί 
και να φθαρεί με τις συνεχείς επανα
λήψ εις. Συνεπώς είνα ι θεμιτό να 
ενθαρρύνονται και να υποστηρίζο
νται όσοι καταπιάνονται με τη δύ
σκολη αυτή υπόθεση. (Δυστυχώς η 
υποστήριξη  αυτή εμφάνισε μια δυ
σάρεστη παρενέργεια: δημιούργησε

ένα  ευ τρ ο φ ικ ό  π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν  όπου  
πολλαπλασιάζοντα ι πέρα από κάθε 
εύλογο μέτρο τα «αναμοχλευτικά κ ι
νήματα» και οι «μουσικές επαναστά
σεις». Α λλά αυτό δεν είναι τώρα το 
θέμα μας).

Ο πω σδήποτε η διαδικασία  τη ς α
να ζή τη ση ς είναι συναρπαστική για 
έναν ειλ ικρ ινή  και ευσυνείδητο ε
ρευνητή κατά ανάλογο τρόπο όπως 
οποιοδήποτε απαιτητικό θεωρητικό, 
τεχνικό  ή πρακτικό πρόβλημα απο
τελεί μια πρόκληση γ ια  ένα ερευνη
τικό  μυαλό και δημιουργεί, πολύ 
δικαιολογημένα, ένα ζωηρό ενδια
φέρον που μπορεί να απορροφήσει 
μεγάλο μέρος της πνευματικής δρα- 
σ τηρ ιότητάς του. Πάνω στην προ
σπάθεια αυτή μπορεί λο ιπόν να ξε- 
χαστεί ή να  συσκοτιστεί κάπως το 
κυρίως ζητούμενο που δεν είναι βέ
βαια άλλο από τη μουσική έκφρα
ση.

3. Η σκοπιά  του συνθέτη είναι 
περίπου η ίδια με τη σκοπιά  ορισμέ
νω ν ε ιδ ικώ ν που παρα κολουθούν 
από κοντά τα προβλήματα τη ς σύν
θεσης. Ε ίναι πολύ φυσικό να δίνουν 
κι αυτοί ιδια ίτερη σημασία  σε μια

σ ειρ ά  από σ τ ο ιχ ε ία  τη ς π ρ ο σ π ά 
θειας του συνθέτη τα οποία  δεν 
έχουν άμεση σχέση  με την εκφρα
στική αξία των νέων έργων.

Τέτοια σ το ιχεία  είναι π .χ . η πρω
τοτυπ ία  του π ρ ο β λ η μ α τισ μ ο ύ , το 
θάρρος στη διερεύνηση νέων η χ η τ ι
κών δυνατοτήτω ν, η αποφασιστικό
τητα στην αποτίναξη παραδοσιακών 
δεσμεύσεων, η ένταση της νοητικής 
προσπάθειας στην αναζήτηση λύσε
ων, το γεγονός της επίτευξης και
νούριω ν ακουσμάτων κ.λπ.

Έ πειτα , το ενδιαφέρον για  την 
α να ζή τη σ η  καθεαυτή συνδυάζετα ι 
στον ειδ ικό  και με την ενδεχόμενη 
ιδιότητά  του ως ερευνητή, ως θεω
ρ η τικού  δά σκα λου , ως ισ το ρ ικ ο ύ  
της μουσικής, ως κριτικού, ως πα- 
ρουσιαστή νέων έργων κ.λπ. Μέσα 
σ ’ ένα τέτοιο  δαίδαλο παραενδιαφε- 
ρόντων δεν αποκλείεται και στην 
περίπτωση του ειδικού να μετατεθεί 
η έμφαση από το τελικό ζητούμενο 
στις δ ιαδικασίες της παραγωγής του 
η χητικού  αποτελέσματος.

4. Εξάλλου και πολλοί μουσικοί 
εκτελεστές έχουν μια στάση απένα
ντι στα νέα μουσικά ρεύματα που 
μοιάζει κ ι αυτή πολύ με τη στάση 
του συνθέτη και του ειδικού. Πρώ- 
τα-πρώτα γ ιατί πολλοί εκτελεστές 
γίνοντα ι ειδ ικο ί κατά την άσκηση 
του επ α γγέλ μ α το ς τους κα ι α πο
κτούν ανάλογα ενδιαφέροντα για  τις 
καινούριες συνθέσεις. Έ πειτα  γ ιατί 
ένα έργο που θέτει στον εκτελεστή 
απαιτήσεις διάφορες απ’ αυτές που 
είναι συνηθισμένος ν ’ αντιμετωπίζει 
σε παραδοσιακά έργα αποτελεί μια 
πρόκληση στις ικανότητές του, ένα 
καινούριο πρόβλημα τεχνικό  ή εκ
φραστικό που ζητάει τη λύση του 
και μπορεί να συγκεντρώ σει το κύ
ριο μέρος της προσοχή ς του. Ας 
μην υποτιμάμε και έναν άλλο παρά
γοντα: ότι για  έναν εκτελεστή η 
ειδίκευση σε πρωτοποριακά έργα 
μπορεί να παρουσιάζει μεγάλο επαγ
γελ μ α τικ ό  ενδ ια φ έρ ον . Υ πάρχουν 
βέβαια και εκτελεστές ό χ ι λ ιγότερο 
αξιοσέβαστοι που έχουν μια πιο 
επιφυλακτική στάση απέναντι στα 
πρωτοποριακά έργα. Αυτοί απασχο
λούνται εξαντλητικά  με τους ατέ
λειωτους προβληματισμούς που α
ν τ ιμ ε τω π ίζ ο υ ν  σ τ η ν  π ρ ο σ π ά θ ε ιά  
τους να αποδώσουν ευσυνείδητα τα 
σημαντικά παραδοσιακά έργα και 
γ ι ’ αυτό ανοίγουν με μεγάλο δισταγ
μό τον κύκλο του ρεπορτορίου τους 

 =►

Παντελής Ξαγοράρης, 
Ταλάντωση
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σε λ ιγότερο  δοκιμασμένα σύγχρονα 
έργα.

5. Έ γ ινε  λόγος για τη σκοπιά  του 
δέκτη τη ς μουσικής. Χρειάζεται ό
μως να προσδιορίσουμε καλύτερα με 
ποια έννοια  θα χρησ ιμ οποιούμε αυ
τό τον όρο. Θα μπορούσε να ξεχω ρί
σει κανείς διάφορα είδη δεκτών.

Υ πάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέ- 
ρονται γ ια  τη μουσική επειδή δεν 
έχουν πώς αλλιώ ς να περνούν την 
ώρα τους, άλλοι που αντιμετωπίζουν 
τη μουσική ως αντικείμενο εγκυκλο
πα ιδικής μόρφωσης ή και ως ευκαι
ρία κο ινω νικής συναναστροφής κι 
άλλοι πάλι που ενδιαφέρονται πε
ρισσότερο για την τεχνική  ή την 
ιστορική  πλευρά ενός μουσικού έρ
γου. Εμάς όμως θα μας απασχολήσει 
μία άλλη κατηγορία  δεκτών. Π ρό
κειται για  το δέκτη που νοιάζεται 
κυρίως για  το εκφραστικό στο ιχείο  
του μουσικού έργου και μόνο παρε
μπιπτόντω ς για τη διαδικασία  της 
μουσικής παραγωγής. Αυτή η στά
ση είναι που τον τοποθετεί στην 
ιδια ίτερη σκοπιά  για την οποία  μι
λήσαμε.

Δεν εννοώ βέβαια καθόλου ότι ο 
τυπικός αυτός δέκτης είναι ο μόνος 
που ενδιαφέρεται γ ια  το εκφραστικό 
σ το ιχείο . Ν ομίζω όμως ότι σε αντι
διαστολή  με όλους τους προηγούμε
νους παράγοντες τη ς μουσικής δια
δικασίας είναι ο μόνος που κατά το 
πλησίασμα και την αξιολόγηση  ε
νός μουσικού έργου εφαρμόζει ως 
μ ο ν α δ ικ ό  σ χ ε δ ό ν  κ ρ ι τ ή ρ ιο  το ν  
πλούτο της μουσικής έκφρασης, ενώ 
οι υπόλοιποι μπορεί να έχουν, και 
συνήθως έχουν, και πολλά πρόσθετα 
κριτήρ ια , δικα ιολογημένα  από τη 
σκοπιά  τους, ό χ ι όμως κ α τ’ ανάγκη 
σημαντικά από τη ν  άποψη του εκ
φραστικού αποτελέσματος. Ο τυπι
κός δέκτης δεν έχει τίποτε να κερδί
σει από τ ις  πλευρές του μουσικού 
έργου που δε συμβάλλουν άμεσα 
στη μουσική έκφραση μια και αυτός 
δεν επενδύει στο έργο ούτε θεω ρητι
κά ενδιαφέροντα ούτε επαγγελματι
κές προσδοκίες ούτε άλλες φ ιλοδο
ξ ίε ς . Γ ι ’ αυτό  σ υ γ κ ε ν τ ρ ώ ν ε ι τη ν  
προσοχή  του στο  εκφραστικό στο ι
χείο.

6. Ε ίναι ανάγκη όμως στο σημείο 
αυτό να αποτολμηθεί μια δ ιευκριν ι
στική παρέκβαση για το τι εννοούμε 
όταν αναφερόμαστε στο «εκφραστι
κό στο ιχείο»  και πώς λειτουργεί το 
σ το ιχείο  αυτό ως κ ρ ιτήρ ιο  αξιολό- 
γησης.

Π ρόκειται για  την ιδιότητα  ενός 
μουσικού έργου να βάζει σε κ ίνηση 
τον ψ υχικό κόσμο του δέκτη μ ’ αυτά 
που φθέγγεται, μ ’ αυτά που υπαινίσ
σεται και με τους συνειρμούς που 
προκαλεί.

Η ουσία της μουσικής έκφρασης

(μόνο αποθετικά μπορούμε να την 
ορίσουμε) δεν έχει σχέση  με νοήμα
τα, παραστάσεις και συναισθήματα. 
Αυτό φαίνεται ευκολότερα σ ’ ένα 
έργο καθαρής προ-ρομαντικής μου
σ ικής, ισχύει όμως για κάθε είδος 
μουσικής. Η μουσική ούτε λογικά 
μηνύματα μεταδίδει (και γ ι ’ αυτό δεν 
έχει τίποτε να κάμει με τα μαθηματι
κά) ούτε εικόνες του εξωτερικού 
κόσμου μεταγράφει ούτε «αισθήμα
τα» εκφράζει. Από την άλλη μεριά 
είναι γεγονός ότι ένα σημαντικό 
μουσικό έργο περιέχει και εκπέμπει 
ένα μεγάλο ποσό πληροφοριών. Σε 
πόιο χώ ρο ανήκουν αυτές οι πληρο
φορίες; Η  μόνη δυνατή απάντηση 
είναι: στο μουσικό χώρο. Χ ρησιμο
ποιώντας κατάλληλα η χη τικά  μέσα 
οργανωμένα με μια ιδιότυπη «μουσι
κή» λογική  το σημαντικό έργο γ ίνε
ται πηγή  ενός πλούσιου, πολύμορ
φου, πολύπλευρου μηνύματος που 
μεταδίδεται σε πολλές συχνότητες

συγχρόνω ς. Ο δέκτης συντονίζεται, 
στο μέτρο που ο δικός του ψυχικός 
μηχανισμός διαθέτει ορισμένες του
λάχισ τον  από τις  συχνότητες αυτές 
και τότε το έργο «του μιλάει».

Τι του λέει; Α ν μπορούσε το ερώ
τημα αυτό να απαντηθεί με λόγια , 
τότε δε θα χρειαζόταν η μουσική. 
Α ναμφισβήτητο είναι πάντως ότι ο 
δέκτης, κατά τη ν  αντιμετώ πιση του 
έργου, μπαίνει σε μια κατάσταση 
που μοιάζει κάπως με μέθη, α ισθάνε
ται αυξημένη τη γενική δεκτικότητα 
του, α ισθάνεται να προάγεται, να 
γίνεται π ιο πλούσιος, να διαποτίζε- 
ται από το «ρυθμό» και να μετέχει 
στον «κόσμο του έργου»· βλέπει τα 
πράγματα από τη ν «άποψη του έρ
γου», αντιλαμβάνεται ότι κάποιες 
άμορφες εμπειρίες του μπαίνουν σε 
μια τάξη και γενικεύονται.

Ο λ’ αυτά δημιουργούν μια προσω
πική σχέσ η  του δέκτη απέναντι στο 
έργο, σχέσ η  που ο δέκτης α ισθάνε

ται ως κάτι πολύτιμο, ως κάτι που 
τον γοητεύει και τον ψυχαγωγεί. 
Έ χ ε ι λεχθεί ως παραδοξολογία  ότι 
δεν υπάρχει τίποτε πιο ανιαρό από 
τα αριστουργήματα. Η αλήθεια ό
μως είναι, νομίζω , ότι τα «αριστουρ
γήματα» είναι μεγάλα έργα ακριβώς 
στο μέτρο που «ψυχαγωγούν» και 
γοητεύουν. Έ ρ γα  που δεν φέρνουν 
τέτοια αποτελέσματα απλώς δεν εί
ναι αριστουργήματα.

7. Τέτοια είναι τα αποτελέσματα 
που προσδοκά ο τυπικός δέκτης από 
ένα μουσικό έργο και με κριτήρ ιο  
τη δημιουργία  αυτής τη ς προσω πι
κής σχέσ ης κάνει τις αξιολογήσεις 
του. Κ αι δεν είναι παράλογο να απο
δεχτούμε τη γενική  ισχύ  αυτού του 
κριτηρίου: μεγάλα έργα είναι αυτά 
που εκπέμπουν μεγάλο ποσό μουσι
κών πληροφοριώ ν από τις οποίες 
ξεκινούν όλες αυτές οι ψ υχικές διερ
γασ ίες, είναι τα έργα που δουλεύουν 
σε συχνότητα  με την οποία  μπορεί 
να συντονιστεί μεγάλος αριθμός δε
κτών.

Αν ένα έργο δεν «μιλάει» στους 
δέκτες ή συντονίζεται μόνο με πολύ 
λ ίγους δέκτες τότε υπάρχουν δύο 
ενδεχόμενα. Ή  το έργο χρη σ ιμ ο
ποιεί συχνότητες εκτός ή στις παρυ
φές του φάσματος τη ς ανθρώ πινης 
δεκτικότητας και συνεπώς είναι λ ί
γο πολύ νεκρό από εκφραστική άπο
ψη, ή ο ι δέκτες δεν έχουν διευρύνει 
ακόμη αρκετά το φάσμα της δεκτι- 
κότητάς τους με τις συχνότητες στις 
οποίες κ ινείται το έργο, πράγμα που 
θα μπορούσε να διορθωθεί ύστερα 
από κάποια προετοιμασία  και προ- 
παίδευση του κοινού. Γ ια το τι από 
τα δύο συμβαίνει κάθε φορά είναι 
δύσκολο να υπάρξει τελική  κρίση. 
Έ ν α  όμως είναι γεγονός: ότι το 
έργο δεν μπορεί να θεωρηθεί αντι
κειμενικά καταξιωμένο προτού απο
δείξει ότι μ ιλάει γλώ σσα ανθρώπι
νη.

Εννοείται ότι ο καθένας δικαιού
ται να κάνει τ ις  προσω πικές του 
αξιολογήσεις ακόμη και αντιγνωμώ- 
ντας μ ’ όλους τους άλλους. Και θεω
ρητικά δικαιούται να π ιστεύει στο 
διηνεκές ότι η μη αποδοχή ενός 
έργου οφείλεται στην πνευματική 
αδράνεια του κοινού. Α πό πρακτική 
άποψη υπάρχει ίσως κάποιο χρ ον ι
κό όρ ιο  πέρα από το οπο ίο  θα ήταν 
χρήσ ιμ ο  να δεχτεί κάνεις ως αντι
κειμενικό πια δεδομένο ότι η συνε
χιζόμενη κακή επαφή του κοινού με 
το έργο οφείλεται σε εκφραστική 
ανεπάρκεια του έργου. Α νεξάρτητα 
α π ’ αυτό, πάντως, αν τεθεί σ ’ αυτή 
τη νηφάλια  βάση το α ισθητικό  πρό
βλημα κι αν επ ιπλέον γ ίνε ι δεκτή η 
δημοκρατική αρχή ότι κανένας δεν 
επιτρέπεται να καταναγκαστεί για  
να συμφωνήσει είτε με την πλειοψη-

D.H. Lawrence

Τραγούδι ανθρώπου που επέζηοε

Οχι, εγώ, όχι εγώ, αλλά ο ανέμος που μέσα μου φυσάει. 
Ενας θαυμάσιος άνεμος φυσάει προς την κατεύθυνση του 

Χρόνου.
Μακάρι να τον άφηνα να με πάρει, μακάρι να με παρασύρει. 
Μακάρι να 'μαι ευαίσθητος, λεπτός, ντελικάτος, δώρο φτερω

τό.
Μακάρι -  το πιο όμορφο απ ’ όλα -  να του παραδοθώ και να 

με πάρει
ο θαυμάσιος, θαυμάσιος άνεμος που απλώνεται μες στο χάος 

του κόσμου.
Σα μια θαυμάσια, λεπτή σμίλη,
σαν ένα φύλλο λεπτό που παρεμβάλλεται.
Μακάρι να 'μουν κοφτερός και σκληρός 
σαν τη λεπτή άκρη μιας σφίνας 
λεπτισμένης από αθώρητα χτυπήματα.
Τότε ο βράχος θα σχιστεί στα δυο, 
θα φθάσουμε το θαυμαστό, 
θα βρούμε τις Εσπερίδες.

Ω, για το θαυμαστό που μέσα μου κοχλάζει 
θα ’μουν μια καλή πηγή, ένα καλό πηγάδι, 
χωρίς κηλίδα καμία. Τι "ναι τούτος ο χτύπος;
Τι ’ναι τούτος ο χτύπος στην πόρτα τη νύχτα;
Είναι κάποιος που θέλει να μας βλάψει.

Όχι, όχι είναι οι τρεις άγνωστοι άγγελοι.
Ας τους ανοίξουμε, ας τους ανοίξουμε.

Μτφρ.: ΕΛΕΝΗ ΔΑΜΒΟΥΝΕΛΗ
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φία, είτε με μια μειοψηφία, τότε οι 
διαφορετικές εκτιμ ήσεις των μουσι
κών έργων δεν θα δημιουργούν αντι
δικίες.

8. Ας ξαναγυρίσουμε όμως στον 
τυπικό δέκτη κι ας δούμε πρώτα 
πο ιες ιδ ιότητες πρέπει να του απο
δώσουμε. Θα λέγαμε ότι τυπικός 
δέκτης μπορεί να είναι, και συνήθως 
είναι, όπο ιος διαθέτει μια ακουστι
κή ευα ισθησία  και έχει κάποια προ
παίδεια  στο να ακούει και να δέχε
ται τη μουσική. Μια και η κατα
σκευή του ακουστικού, αλλά και του 
ψ υχ ικ ού  μ η χα ν ισ μ ο ύ  πα ρου σ ιά ζε ι 
εκπληκτικές ομοιότητες ακόμη και 
σ ’ ανθρώπους με πολύ διαφορετικές 
γεω γραφικές, φυλετικές ή π ολ ιτ ισ τι
κές προελεύσεις, ο αριθμός τω ν τυ
πικώ ν δεκτών είναι πολύ μεγαλύτε
ρος α π ’ ό ,τι έχουμε την τάση να 
υποθέτουμε και μεγαλώνει συνεχώς 
καθώς υψώνεται το μορφωτικό επ ί
πεδο.

Βέβαια ο ι ιδ ιότητες αυτές δεν εί
ναι αυτονόητες κι αυτό δημιουργεί 
ένα πρόβλημα σχετικά  με το αν ένα 
συγκεκριμένο πρόσωπο καταλέγεται 
ή ό χ ι στους τυπικούς δέκτες.

Στην πράξη όμως η ύπαρξη και το 
μεγάλο πλήθος της κατηγορίας αυ
τής των δεκτών είναι ένα εμπειρικό 
δεδομένο. Π ρόκειται γ ι ’ αυτούς που 
κρατούν ζωντανό το ενδιαφέρον για 
τη μουσική έκφραση. Ε ίναι αυτοί 
που προσθέτουν την κοινω νική  διά
σταση στη διαδικασία  της μουσικής 
έκφρασης, αυτοί με τους οποίους 
δ ιαλέγεται ο συνθέτης μέσω του έρ
γου του προκειμένου για  σύγχρονα 
έργα κι αυτοί μέσα στους οποίους 
ζουν τα σημαντικά από τα παλιά 
έργα.

Ο τυπικός δέκτης εφαρμόζει ένα 
κυρίαρχο κ ρ ιτή ρ ιο  στην αξιολόγη 
ση των έργων: Δεν αποδέχεται ό,τι 
δεν του μ ιλάει. Και δεν αναγνωρίζει 
σε κανέναν, ειδ ικό  ή μη, το δικαίω 
μα να του ανατρέψει αυτό το κ ρ ιτή 
ριο. Γ ιατί η αποδοχή ενός έργου 
είναι μια προσωπική υπόθεση που ο 
καθένας διεκπεραιώ νει μόνος του.

9. Τούτη η ανάλυση ξεκινάει από 
τη βάση ότι εκείνο που έχει καίρια 
σημασία  στη μουσική είναι αυτό 
που ονομ άσαμ ε εκ φ ρ α σ τικ ό  σ τ ο ι
χε ίο  κι ότι ο δέκτης, καθώς εξ 
ορισμού είναι ελεύθερος από κάθε 
π α ρ ε μ π ίπ το υ σ α  σ κ ο π ιμ ό τ η τ α  κα ι 
κάθε συνοδό ενδιαφέρον, έχει τις 
γνησ ιότερες προϋποθέσεις για την 
α π ο τ ίμ η σ η  α υτού  του  σ τ ο ιχ ε ίο υ  
σ ’ ένα μουσικό έργο. Κι από κει 
προκύπτει ότι η μόνη εύλογη διαδι
κασία για να π ιστοποιηθεί κατά κά
ποιο γενικά αποδεκτό τρόπο η αξία 
ενός έργου είναι να «μετρηθούν οι 
ψήφοι» όλων όσων λειτουργούν ως 
δέκτες, όλων όσω ν αναζητούν δηλα
δή το εκφραστικό στο ιχε ίο  κατά την 
αντιμετώπιση του έργου.

Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι ο 
κάθε δέκτης εκτιμάει σωστά το κάθε 
έργο. Α ντίθετα υπάρχει σ την πλευ
ρά του δέκτη μία τάση για  αδράνεια

κι επ ιφ υ λ α κ τικ ό τη τα . Κι αυτή η 
στάση δημιουργεί ένα πρόβλημα.

Ε ίναι αλήθεια  ότι το κοινό  σε 
πολλές περιπτώ σεις λειτούργησε α
νασταλτικά  και έφερε εμπόδια στην 
αναγνώ ριση έργων, που, όπως απο
δείχτηκε εκ των υστέρων, είναι πολύ 
σημαντικά, ενώ σε άλλες περιπτώ 
σεις πάλι β ιάστηκε να υιοθετήσει 
έργα που, όπως φάνηκε κατόπιν, δεν 
ε ίχα ν  μακρά ζωή.

Νομίζω όμως ότι αυτός δεν είναι 
επαρκής λόγος για να απεμπολήσει 
ο δέκτης τα κριτήρ ιά  του και να 
παραιτηθεί από τη συμμετοχή του 
σ τη ν  «ψηφοφορία» για  την κρίση 
των μουσικών έργων. Γ ιατί δεν είναι 
μόνο οι δέκτες που έχουν φωραθεί 
να σφάλλουν. Και ο ι επαΐοντες όχι 
λ ιγότερες φορές έχουν πέσει σε σ η 
μαντικά λάθη εκτιμήσεων, είτε από 
υπερβολικό συντηρητισμό  είτε και 
από υπ ερ β ολ ικ ή  «π ρ ο ο δευτ ικ ό τη - 
τα».

Π ολλο ί επα ΐοντες πά σχισα ν να 
καθιερώσουν ως σημαντικά διάφορα 
έργα που ώς τώρα τουλά χισ τον δεν 
αποδείχτηκε ότι διαθέτουν εκφρα
στικά προσόντα. Ας μην ξεχνάμε τις 
σταυροφορίες που έχουν γ ίνε ι για 
διάφορες κατηγορ ίες έργων που, νο
μίζω, ποτέ δε χρησιμέυσαν σε κανέ
ναν δέκτη: έργα — αυτοσχεδιασμοί 
από παρτιτούρες σε μορφή αφηρη- 
μένων πινάκων, έργα που «προκύ
πτουν» με το να παίζονται ανάποδα 
διάφορες μαγνητοτα ινίες, έργα γιγα- 
ντια ίω ν διαστάσεω ν γεμάτα επίμο
νες και ανιαρότατες επαναλήψεις 
στοιχειω δώ ν η χητικώ ν συνδυασμών, 
και διάφορα άλλα κουραστικά  κι 
αφελή κατασκευάσματα.

Γ ια  τέτοια  και παρόμοια έργα οι 
ε ιδ ικο ί έχουν αναλώσει πολλή φαιά 
ουσία, τα έχουν ταξινομήσει, τους 
έχουν κατασκευάσει μια θεωρητική 
υποδομή, τους έχουν δώσει μια θέση 
στην ισ τορ ία  της σύγχρονη ς μουσι
κής, τους έχουν οργανώσει συνέ
δρια, «εβδομάδες» και «ημερίδες» 
και κυρίως τους έχουν εξασφαλίσει 
χρηματοδότηση  και σπουδαίες ευ
καιρίες προβολής.

Β λέποντας σήμερα αυτό το φαινό
μενο από μια όχ ι ευκαταφρόνητη 
χρονική  απόσταση δεν έχουμε άρα
γε το δικαίωμα να πούμε ότι κάπου 
υπάρχει εδώ ένα σοβαρό σφάλμα; Κι 
ό χ ι, τη φορά αυτή, σ την πλευρά του 
κοινού.

Ας σημειω θεί ακόμη ότι η επιφυ- 
λακτικότητα  του κοινού μπορεί να 
καθυστερήσει τη διάδοση , αλλά δεν 
έχει τη δύναμη να καταστρέψει τη 
σ τα δ ιο δρ ο μ ία  ενός α ξ ιό λ ο γο υ  έρ
γου. Έ να  καινούριο άκουσμα είναι 
φυσικό να ξενίσει σ την αρχή και να 
θεωρηθεί απαράδεκτο. Αν όμως εί
ναι φορέας γνήσ ιω ν εκφραστικών 
δυνάμεων τελικά  θα παραβιάσει το 
φράγμα που δημιουργεί ο εθισμός 
σε παραδοσιακά ακούσματα και θα 
βρει τη φυσιολογική  θέση του σε 
μια διευρυνόμενη δεκτικότητα. Η

διαδικασία  αυτή όμως δεν ολοκλη
ρώνεται από τη μια μέρα στην άλλη. 
Ούτε άλλωστε έχουμε καμιά ανά
γκη να βιαζόμαστε, γιατί δεν υπάρ
χει έλλειψ η από εκφραστικά έργα.

Μ ην ξεχνάμε ότι παρά τις  αρχικές 
αντιδράσεις μεγάλο μέρος από το 
έργο ενός Μ πάρτοκ ή ενός Στραβίν- 
σκι βρίσκεται σήμερα σταθερά μέσα 
σ τ ’ αυτιά του μουσικού κοινού σε 
αγαστή σύμπνοια με έργα του Χαί- 
ντελ ή του Ραβέλ.

10. Ύ στερα  α π ’ αυτά είναι ευεξή
γητο  ότι ο δέκτης δεν βλέπει κανένα 
λόγο να υιοθετήσει ως θέσφατα τις 
εκτιμήσεις των ειδικών για  το τι 
είναι και τ ι δεν είναι σημαντικό στη 
μουσική. Και παραξενεύεται ακού- 
γοντας έναν ισχυρισ μό προβαλλόμε
νο με αξίω ση αμάχητης αυθεντίας 
ότι μερ ικο ί συγκεκριμένοι σύγχρο
νο ι π ρ ω το π ο ρ ια κ ο ί συνθέτες β ρ ί
σκονται στην ίδια στάθμη πο ιότη 
τας με τους πιο μεγάλους από τους 
παλιότερους μουσικούς. Γ ια τ ί πρώ
τα-πρώτα όταν γίνονται τέτοιου εί
δους δηλώ σεις θα έπρεπε συγχρόνω ς 
να διευκρινίζεται ποια είναι τα συ- 
γκρινόμενα μεγέθη και ποια τα κ ρ ι
τήρια  της σύγκρισης. Έ πειτα , έστω 
ότι από κάποιες απόψεις που ενδια
φέρουν κυρίως το συνθέτη και τον 
ειδικό η σύγκριση ευσταθεί και ο 
ισχυρισ μός είναι σωστός. Θα σή- 
μαινε άραγε αυτό ότι ευσταθεί κα
τ ’ ανάγκη κι από τη σκοπιά  του 
δέκτη; Ο δέκτης, που άξιολογεί σύμ
φωνα με την ένταση της ανταπόκρι
σή ς του, αντιμετωπίζει από τη μια 
μεριά τα έργα των γνωστών του 
μεγάλων μουσικών με τη χ ιλ ιοβε- 
βαιωμένη εκρηκτική  πυκνότητα των 
μουσικών πληροφοριώ ν που εκπέ
μπουν, κ ι από τη ν  άλλη ορισμένα 
πολυδιαφημιζόμενα έργα των αστε
ριών του σύγχρονου μουσικού στε
ρεώματος με τα οποία  ο ι σ χέσ εις 
του συμβαίνει να είναι χαλαρές (για

να χρ η σ ιμ οπο ιή σω  ήπια  έκφραση).
Συνεπώς κρίνει ότι στο έκφραστι- 

κό επίπεδο (το μόνο που τον ενδια
φέρει), δεν μπορεί επί του παρόντος 
τουλάχιστον να γ ίνει λόγος για  ισ ο
τιμία.

Αν υπήρχε μεγαλύτερος σεβασμός 
για τη σκοπιά  του δέκτη η συνεννό
ηση θα ήταν ασφαλώς ευκολότερη 
και θα αποφευγόντουσαν τέτοιοι α
σαφείς και λ ίγο  παραπλανητικοί ι
σχυρ ισ μο ί που, όπως νομίζω, δεν 
προωθούν τη ν  υπόθεση της προιτο- 
ποριακής μουσικής, αλλά μόνο σύγ- 
χ ισ η  μ πορούν να δη μ ιο υ ρ γή σ ο υ ν  
και ψ υχικές αναστολές, καθώς τεί
νουν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη 
του δέκτη σ τ ις  ίδιες τις άμεσες ε
μπειρίες του.

11. «Θέλω να μάθω ένα κομμάτι 
δύσκολο, που να ξεχνιέμαι καθώς θα 
το παίζω και να φαντάζομαι ότι 
βρίσκομαι κάπου αλλού, κοντά σε 
μια θάλασσα...». Με τα αφελή αυτά 
λόγια  ένα ταλαντούχο πα ιδί που 
διψάει για  μουσική έκφραση ανακε- 
φ α λα ίω σε ικ α ν ο π ο ιη τ ικ ά , νομ ίζω , 
την άποψη του δέκτη. Το καίριο  
ερώτημα είναι: τι είδους κομμάτι 
έπρεπε να του διαλέξει η δασκάλα 
του ώστε το πα ιδί αυτό να μη δια- 
ψευστεί στις προσδοκίες του, αλ- 
λ ’ αντίθετα να δυναμώσει τις σχέ
σεις του με τη μουσική; Μ ήπως 
κ άπ ο ιο  κ ομμ ά τι ενός σ ύγχρ ο νο υ  
συνθέτη της δεκαετίας του ’70 από 
εκείνους που έχουν ανακηρυχτεί ι
σότιμοι με τους πολύ μεγάλους; Ή , 
καλύτερα, για  καλό και για  κακό, 
ένα από τα γνωστά, τα πλούσια, τα 
θερμά, τα παλλόμενα έργα εκείνων 
των παλιότερω ν «ισότιμων», που τε
λικά, όπως και να το κάνουμε, φαί
νεται ότι είναι λ ίγο  «πιο ισότιμοι» 
από τους άλλους;

Δεκέμβριος 1982
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Τι είναι 
το

«Αναγνώσιμο» Θέατρο

Θ έατρο

Η θεωρία γύρω από ζητήματα θεάτρου έχει παραμε
ληθεί στον τόπο μας. Θα ’λεγα καλύτερα ότι κανείς 
δεν την υπολογίζει σαν παράγοντα θεατρικής ανάπτυ
ξης. Έ χουν καλλιεργηθεί μόνο δυο συγγενικές με τη 
θεωρία δραστηριότητες, η κριτική και η θεατρολογι- 
κη ανάλυση. Σ ’ ό,τι αφορά στην πρώτη, όλοι γνωρί
ζουμε την ανεπάρκειά της, γιατί καθορίζεται κύρια 
από σκοπιμότητες, αλλά και έλλειψη εμβάθυνσης. Η 
θεατρική κριτική από τη φύση της δεν υπερασπίζει 
απόψεις τεκμηριωμένες, με μακροπρόθεσμη χρησιμό
τητα. Οπωσδήποτε επηρεάζει τη βιωσιμότητα των 
διάφορων παραστάσεων, αλλά το εργαλείο της είναι 
η επιφανειακή και μονομερής κρίση. Αντίθετα η 
θεατρολογική ανάλυση έχει στενότερη σχέση με τη 
θεωρία, αλλά σπάνια ασχολείται με σύγχρονα θεατρι
κά προβλήματα. Μ ελετάει είδη και τάσεις που έχουν 
ολοκληρωθεί. Απαιτεί μια ιστορική απόσταση α π ’ το 
αντικείμενο που καταπιάνεται. Εξάλλου η ανάπτυξή  
της είναι περιορισμένη και αφορά ελάχιστες αξιόλο
γες αναλύσεις (κωμειδύλιο, επιθεώρηση).

Η θεωρία απ’ τη μεριά της αντλεί τα δεδομένα της 
από την πράξη και επιχειρεί να δώσει ολοκληρωμέ
νες λύσεις σε καίρια και άμεσα προβλήματα. Συμμε
τέχει στη διαμόρφωση των τάσεων στο σύγχρονο  
θεατρικό τοπίο με έγκυρο τρόπο. Παρευρίσκεται στη 
στιγμή της δημιουργίας, στοχάζεται πάνω στις λάμ
ψεις και τις δυσκολίες της και την τροφοδοτεί μ ’ ένα 
υλικό ικανό να προσανατολίζει. Αρκεί, χωρίς βέβαια 
να χάνει τη συνθετότητά της, να πετυχαίνει μια 
σαφήνεια στην έκφραση, έτσι ώστε η επιρροή της 
στην πράξη να είναι αποτελεσματική.

Γ ι ά ν ν η ς  Κ α ρ α χ ι σ α ρ ί ό η ς

Νά λοιπόν που μ ’ αυτόν τον πρόλο
γο προσπαθώ να υπερασπιστώ  τη 
χρη σ ιμ ότη τα  τη ς θεωρίας, γ ια  να 
εν ισχυθεί η αξία του κειμένου που 
ακολουθεί και που θα επ ιχειρή σει 
τη διατύπωση ενός, κατά τη γνώμη 
μου, σημαντικού όρου για  τη θεα
τρική γραφή και πράξη, του όρου 
«αναγνώσιμο θέατρο».

Ας δούμε πρώτα α π ’ όλα τι υπονο
εί αυτός ο όρος. Έ να  σύγχρονο 
ρεύμα, με σημαντικό ειδ ικό βάρος, 
που έλαβε πολλές μορφές στη θεα
τρική ιστορία , ενδιαφέρεται (μάχε
ται) γ ια  τη διαμόρφωση των συνει
δήσεων του κοινού. Εδώ αναφερό
μ αστε στο  π ο λ ιτ ικ ό , λ α ϊκ ό , στο 
στρατευμένο θέατρο. Η  αφύπνιση 
της συνείδησης του θεατή, αλλά και 
η διατήρησή  της είνα ι ένα σύνθετο 
φαινόμενο. Γ ια  την πραγματοποίη
σή του είναι απαραίτητη μια μέθο
δος που να συνδυάζεται αποτελε
σματικά με τη γενικότερη κατάστα
ση τη ς σ υγκ εκ ρ ιμ ένη ς  κ ο ινω ν ία ς 
και της υπερδομής που τη χαρακτη
ρίζει. Κ αι σ ίγουρα δεν υπάρχει κα
νένας δεκάλογος που να ορ ίζει τελε
σίδικα και για  κάθε περίσταση αυτή 
τη μέθοδο. Γ ια  παράδειγμα η A G IT 
PROP που επηρέαζε τη νεαρή Σο
βιετική Έ νω ση του ’20, δεν συνδυά
ζεται αποτελεσματικά με τ ις σημερι
νές κοινωνικές συνθήκες του τόπου 
μας. Μ ένει λο ιπόν στον ερευνητή να 
μελετήσει τους μηχανισμούς της συ
νείδησης με περισσότερη λεπτομέ
ρεια, να ανακαλύψει τους βασικούς 
τρόπους λειτουργίας της, να οργα
νώσει τη μέθοδο επηρεασμού της κι 
έτσι να τροφοδοτήσει τη θεατρική 
πράξη με ένα πολύ χρή σ ιμ ο  υλικό. 
Αυτό είναι το ένα ζητούμενο.

Να όμως κι ένα άλλο πρόβλημα 
που απασ χολεί το θεατρικό ρεύμα 
που μελετάμε. Μ ια παράσταση πρέ
πει να είναι απλή ώστε να γίνεται 
κατανοητή στο αμύητο κοινό  ή μή
πως η απλότητα αυτή οδη γεί σε μια 
παραποίηση της πραγματικότητας, 
που χάνει έτσι την πολυπλοκότητά 
της; Α λλά από την άλλη, αν η 
παράσταση είναι με τέτοιο τρόπο 
σύνθετη, ώστε να εξασφαλίζει μια 
ουσιαστική διερεύνηση της πραγμα
τικότητας, μήπως έτσ ι χάνεται η

δυνατότητα επηρεασμού των συνει
δήσεων, επειδή το κοινό απλά δεν 
καταλαβαίνει, δεν κοινω νεί με τη 
θεατρική πράξη; Να λο ιπόν που το 
ζητούμενο τώρα πήρε κι άλλες δια
στάσεις. Έ χουμε πλέον να μελετή
σουμε ένα τρ ίπτυχο αλληλοεπηρεα- 
ζόμενο που θα καθορίσει τελειωτικά 
το πρόβλημα της διαμόρφω σης του 
κοινού. Το τρίπτυχο αναλύεται στη 
συνείδηση , στο σύνθετο και στο 
κατανοητό. Το κείμενο που ακολου
θεί θα προσπαθήσει να διερευνήσει

τις τρεις αυτές πτυχές του προβλή
ματος, γ ια  να καταλήξει στον όρο 
«αναγνώσιμο θέατρο», που κατά τη 
γνώμη μου αποτελεί το βασικό αγω
γό α π ’ όπου θα περάσει η λύση του 
θεωρητικού μας προβλήματος.

Η επιλογή  όμως του όρου πρέπει 
να εξηγηθεί. Α νάγνωση δεν σημαί
νει απλά «διαβάζω», είναι μια έν
νο ια  π ιο  δ ιε ισ δυ τικ ή . Α ποσ κοπ εί 
στη γνώση κι έχει μια σαφή αναλο
γία με την αναγνώριση. Αναγνωρίζω 
τα σημεία της παράστασης που πα

ρακολουθώ σημαίνει κατανοώ χω ρίς 
ιδια ίτερο κόπο, αλλά και σε βάθος. 
Α ν α γν ω ρ ίζω  το  α ν τ ικ ε ίμ ε ν ό  μου 
(την παράσταση), για  να υπεισέλθω 
στη συνέχεια  σε μια γόνιμη γνω στι
κή διαδικασία. Μ ’ αυτήν τη ν έννοια 
χρη σ ιμ οπο ιε ίτα ι σ ’ αυτό το κείμενο 
ο όρος «ανάγνωση». Το αναγνώ σι
μο, τέλος, αναφέρεται σ ’ εκείνη τη 
θεατρική παράσταση που είναι δυ
νατόν να αναγνωσθεί ή είναι άξια να 
αναγνωσθεί.

Νομίζω πως τώρα μπορούμε να 
αρχίσουμε την ανάλυση του προ
βλήματος μας, ξεκινώντας α π ’ την 
πρώτη πτυχή του· το «κατανοητό». 
Έ να  θεατρικό έργο γίνετα ι κατανο
ητό με τη βοήθεια δύο βασικών 
μοχλώ ν, του ήρωα και του μύθου 
που αρθρώνεται με μια συγκεκριμέ
νη πλοκή. Δυο σχεδόν απαραίτητα 
συνθετικά μέρη, δυο δομικά στο ι
χεία  της θεατρικής τέχνης που πρω- 
τοφανερώνονται πολύ παλιότερα σε 
α ρ χ έ τυ π ε ς  λ α ϊκ έ ς  α φ η γ ή σ ε ις . Η 
πολλαπλή και η πολύπλευρη χρήση 
τους δημιούργησε μια πο ικ ιλ ία  μορ
φών, πολλές <ιπ’ αυτές έλαμψαν και 
χάθηκαν κάτω α π ’ την πίεση των 
κοινωνικώ ν μεταβολών. Σημασία έ
χει ότι στις σημερινές επ ιβιώ σεις 
φτάσαμε μέσα από διαδικασίες συ
μ πύκνω σης και τυ π ο π ο ίη σ η ς των 
διάφορων τρόπων χρ ή σ ης του ήρωα 
και του μύθου. Έ τσ ι ώστε νομιμο
π ο ιή θ η κ α ν  κάποια  θ εα τρ ικά  είδη  
και ρεύματα που, πα ρ’ όλη τη διαφο
ροποίηση μεταξύ τους, λειτούργη
σαν κάτω από ένα κοινό παρονομα
στή, μία κατά βάση κοινή μεταχεί
ριση του μύθου και του ήρωα. Θεμε
λ ι α κ ή  α φ ε τ η ρ ί α  α υ τ ή ς  τ η ς  
μεταχείρ ισης ήταν οι διατυπώσεις 
του Α ριστοτέλη , ενότητα, λογική 
και συνοχή του μύθου, μίμηση πρά
ξεων σπουδαίων, πράξεις συνεχείς 
και ενιαίες, τέλος ολοκληρω μένο 
που συνοδεύεται απ’ την κάθαρση ή, 
αν θέλετε, διάφορες παραλλαγές συ
γκ ινησ ιακής δικαίωσης.

Είναι φανερό πως εδώ αναφέρομαι 
σ ’ ένα ευρύ φάσμα θεατρικώ ν έργων 
και σε πρώτη ματιά θα νόμιζε κανείς 
ότι τίποτα το κοινό δεν υπάρχει, ας 
πούμε, ανάμεσα στο μπουλβάρ και 
στο ρεαλισμό του Γκόρκυ — και
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υπάρχουν πάμπολλα παραδείγματα 
τ έ τ ο ιω ν  α ν τ ιδ ια σ τ ο λ ώ ν .  Ό μ ω ς  
σ ’ αυτά τα φαινομενικά ξένα θεατρι
κά είδη  η διαφ οροποίηση  μεταξύ 
τους έγκειτα ι στην πο ιότητα  των 
διανοημάτω ν και των ανθρώπινων 
σχέσεω ν (πράξεων) που το κάθε εί
δος προβάλλει, ενώ αντίθετα το εν
διαφέρον αυτού του άρθρου εντοπ ί
ζεται στον κοινό  παρονομαστή που 
προαναφέραμε, δηλαδή τη ν κατά βά
ση κοινή  μεταχείρ ιση  του μύθου και 
του ήρωα.

Και πρώτα α π ’ όλα ο μύθος, μια 
σ υ ν α ρ π α σ τ ικ ή , α λη θ ο φ α νή ς α να 
σύνθεση της ζω ής, που κ ινείτα ι στα 
π λ α ίσ ια  τη ς  π ρ α γμ α τικ ό τη τα ς , ε- 
μπνέεται α π ’ αυτήν γ ια  να δημιουρ
γήσ ει μια κ ατ’ επιθυμία ανασκευή 
της, πάντα όμως — κι αυτό το 
τονίζουμε — σε μια κλειστή  κ ι αυ
τοτελή ιστορία . Ο μύθος αποτελεί 
το έναυσμα γ ια  να  παρακολουθή
σουμε στη  σ κ η νή  μ ια  αυταπάτη 
πραγματικής ζω ής, που στηρίζετα ι 
στη γέννησ η , στο μέστωμα και στην 
ορ ιστική  κατάληξη* των ανθρώπι
νων σχέσεω ν που εμπεριέχει. Έ να ς 
καρπός, δηλαδή, συγκεκριμένος και 
ολόκληρος, πνευματικά απολαυστι
κός και σε τελευταία  ανάλυση εύπε- 
πτος. Κ αι προχωρώντας παρακάτω 
ό ,τι απορρέει από το μύθο, οι συν
θήκες και ο ι συγκρούσεις του δρά
ματος, όλα είνα ι περασμένα μέσα 
από το στοχασ τικό  φ ίλτρο  της συ
νε ίδη ση ς ενός κεντρικού ήρωα. Κ ο
ντολογ ίς  ο μύθος εκφράζει το συνο
λ ικό του νόημα μέσα από μια συνεί
δηση , από ένα ανθρώ πινο πλάσμα, 
που με τη δράση του, τους δ ια λογι
σμούς του, την εξέλιξή  του γ ίνεται 
το κεντρικό σημείο  του δράματος ή 
καλύτερα γ ίνετα ι το ίδιο  το δράμα. 
Εδώ δεν εξετάζουμε, γ ια τ ί άλλωστε 
κι η ουσία δεν αλλάζει, αν το κε
ντρικό  πρόσωπο είναι θετικός ή αρ
νη τικ ός ήρωας ή αν παραλλάζεται 
με τη μορφή του αντιήρω α, αν πραγ
ματοποιεί μεγάλες πράξεις ή αν ε ί
ναι εσω στρεφής ή πάλι αν δευτε- 
ρεύοντα πρόσωπα αποκτούν ιδια ίτε
ρη σημασία  στο  δράμα. Ό λ ες  αυτές 
ο ι περιπτώ σεις και άλλες πιθανές 
δεν μεταβάλλουν τη βασική μετα
χε ίρ ισ η  του ήρωα στα σχετικά  θεα
τρικά είδη.

Σ ' αυτό το σημείο ίσως θα ’λεγε 
κανείς τι το μεμπτό παρουσιάζει 
αυτή η εικόνα που περιγράψαμε. 
Στο κάτω-κάτω εδώ πρόκειτα ι για  το 
πιο αναγνω ρισμένο και αποτελεσμα
τικό μοντέλο πρόσβασης του θεά
τρου στο  ευρύ κοινό. Έ να  μοντέλο 
που έχει στεγάσει τόσα σημαντικά 
θεατρικά έργα, που έκφρασε τις  α
ν η σ υ χ ίε ς , α λλά  κα ι ψ υχα γώ γη σ ε, 
συντρόφευσε τις δυτικές κοινωνίες 
γ ια  τόσα πολλά χρόνια . Π ράγματι

* Μια διάταξη που μας θυμίζει τη στερεότυπη 
διαλεκτική του Χέγκελ, θέση — αντίθεση — 
σύνθεση, που δεν προβλέπει όμως το καθορι
στικό πλέγμα των αντιφάσεων.

είνα ι αλήθεια  ότι αυτό το μοντέλο 
γα λούχησε θεατρικά ρεύματα μεγά
λης α ξι^ς , που συνόδεψαν έντονες 
κοινω νικές ανακατατάξεις και είναι 
σημαντικό που εμπερ ιέχει το πλεο
νέκτημα του κατανοητού. Α λλά αυ
τός ο συγκεκριμένος τρόπος που ο 
μύθος και ο  ήρω ας ενσωματώνονται 
στη θεατρική πράξη έγινε η α ιτία  
μιας βασικής επ ίδρασης στις συνει
δή σεις, που δεν είναι άλλη α π ’ τη 
συγκ ίνηση. Μ ια συγκ ίνηση όμως 
που, μόνο επειδή είναι διαρκής και 
τελεσ ίδικη , έγινε το νέφος που συ
σκοτίζει τη θέαση της πραγματικό
τητας. Αυτή η συγκ ίνηση  λο ιπόν, 
σε συνδυασμό με την ιδια ιτερότητα  
της θεατρικής ζω ντάνιας, της υπόδυ- 
σης, της ζω ντανής παρουσίας των 
προσώπων-ηρώων στη σκηνή , οδή
γησε στη διαδικασία  της ταύτισης.

Μ ιας έννοιας καθοριστικής, αλλά 
συγχρόνω ς πολύ παρεξηγημένης και 
καθόλου μονοδιάστατης, όπως πολ
λ ο ί την αντιλαμβάνονται.

Π ριν προχω ρήσω  είνα ι ανάγκη να 
ακολουθήσουν ορισμένα  σ χό λ ια  γύ
ρω α π ’ τη σύντομη αυτή παράθεση.

Ο ρόλος του μύθου και του ήρωα 
ε ίνα ι κυρ ίαρχος στο θέατρο, αλλά 
ό χ ι και μοναδικός. Εξάλλου το τε
λευταίο μ ισό  του αιώ να μας στάθηκε 
η κοιτίδα  τη ς α μ φ ισβήτησ ής του, 
που στα πλα ίσ ιά  τη ς εμφανίστηκαν 
θεατρικά είδη τα οπο ία  α ποποιήθη
καν αυτά τα  δομικά σ το ιχεία . Εδώ 
μπορούμε να ξεχω ρίσουμε το θέατρο 
του παραλόγου, που στόχευσε στην 
αποδιάρθρω ση και τελ ικά  σ τη ν  κα
ταστροφή του μύθου, επειδή π ίστε
ψε ότι η παραδοσιακή  του μ εταχεί
ρ ιση  δεν μπορούσε πλέον να εκφρά-

σει το πάθος (υποφορά) της σύγχρο
νη ς κοινω νίας. Σχετική  είνα ι και η 
περίπτω ση του θεάτρου ντοκουμέ
ντου, κύρια εκεί^που παραμένει αμι
γές. Στην Ευρώπη και στην Α μερι
κ ή , σ τ ι ς  δ ε κ α ε τ ίε ς  το υ  ’60 κ α ι 
του ’70, παρατηρήθηκε μια στροφή 
των πειραματισμώ ν στις τελετουρ
γ ίες του ανατολικού θεάτρου, που 
συνοδεύτηκε από μία προσπάθεια  να 
αναδειχτεί ο ηθοπο ιός σε ηγετικό  
σ το ιχε ίο  της παράστασης. Υ πάρχει, 
τέλος, κα ι η περίπτωση που η απου
σ ία  του μύθου δεν οφείλεται σε 
κ άπ ο ια  οργανω μ ένη  α ντ ίθ εσ η , έ 
γκειτα ι απλά σ το  ότι το θέατρο 
ιδ ιοπο ιή θηκε κάποιες φόρμες από 
συγγενικά  του θεάματα, κ ι έτσ ι σύν- 
θεσε ένα καινούριο  είδος, την επιθε
ώρηση.

Σ’ αυτό το άρθρο όμως το ενδια
φέρον συγκεντρώ νεται και στο μύθο 
και στον ήρωα, σε μια προσπάθεια  
να  ανιχνεύσουμε μια διαφορετική 
και π ιο αποτελεσματική μ εταχείρ ι
σή τους. Αυτό είνα ι το θέμα μας και 
εκεί αναφέρεται ο όρος «αναγνώσι
μο θέατρο».

Το επόμενο σ χόλ ιο  αναφέρεται 
στη συγκ ίνη ση , που, όπως τονίσαμε 
παραπάνω, στο παραδοσιακό θέατρο 
είναι δ ια ρκής και τελεσ ίδικη. Αυτά 
τα χα ρ α κτη ρ ισ τικά  της θα εξηγή 
σουμε και θα προσπαθήσουμε να 
ανασκευάσουμε στη  συνέχεια  κι ό χ ι 
την ίδια τη συγκ ίνη ση , που στο 
κάτω-κάτω είνα ι στο ιχε ίο  αναπόφευ
κτο και θεμελιακό, εκ των ουκ άνευ 
γ ια  το θέατρο και την τέχνη  γενικό
τερα.

Τ έλος, στη συνέχεια  αυτού του 
κειμένου κάθε αναφορά στη χρή ση  
του μύθου και του ήρωα που περι- 
γράψαμε θα εκφράζεται με τον όρο 
«κ οινόχρηστοι κώδικες».

Τώρα είμαστε έτοιμοι να  α σ χολ η 
θούμε με το ζήτημα  τη ς ταύτισης. 
Το ζήτημα αυτό θα σταθεί αφορμή 
να ενσκύψουμε βαθύτερα στη λε ι
τουργία  τη ς σ υνείδησης, που ήταν 
ένα α π ’ τα τρία  ζητούμενα που θέσα
με σ την αρχή του άρθρου.

Ό σ ο ι κ ρ ίνο υν  επ ιφ α νεια κά  το 
φαινόμενο της ταύτισης ή παρερμη
νεύουν τα συμπεράσματα του Μ πρέ- 
χτ  (ανολοκλήρω τα εξάλλου), απο- 
φαίνοντα ι ότι ο θεατής ταυτίζεται 
συγκ ινησ ιακά  με τον ήρωα και τις 
καταστάσεις του έργου κι έτσ ι εμπο
δίζεται να κρίνει αντικειμενικά ό ,τι 
βλέπει. Αυτή η διαπίστω ση ερμη
νεύει άραγε την πραγματικότητα  και 
παραπέρα ποιες είναι ο ι α ιτίες και 
τ ’ α π ο τε λ έ σ μ α τα  του  φ α ιν ό μ ε ν ο υ  
της ταύτισης; Θα ξεκινήσουμε την 
αναζήτησή μας μελετώντας ποια εί
ναι η μορφή τη ς συνείδησης που 
φέρει ο θεατής μπαίνοντας σ την 
αίθουσα. Πρώτα α π ’ όλα  είναι εξο
π λ ισ μ έ ν ο ς  με κ ά π ο ιε ς  π ρ ο κ α τα - 
σ κ ευα σ μ ένες α ντ ιλ ή ψ ε ις , κ άπ ο ιες 
τελ ε ιω τικ ές  κ ρ ίσ εις-α π οφ θέγμ α τα . 
Γενικά είναι εμποτισμένος με κά
ποια κοσμοθεω ρία (τρόπος κατανό-

 »
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η σ η ς της ζω ής σ ’ όλες της τις εκδη
λώ σεις), μια παραλλαγή του ιδεολο
γικού  υλικού τη ς επ οχή ς του. Ακό
μ α  μ π ο ρ ο ύ μ ε  ν α  π ο ύ μ ε  ό τ ι  
κυριαρχείτα ι σ ’ ένα βαθμό από ο ι
κείους πολύ γνωστούς και διάφα
νους μύθους*, που είνα ι εγχαραγμέ
νοι στη  συνείδησή του. Μύθοι που 
αποτελούν αυτονόητα βιωμένα πολ ι
τισ τικά  αντικείμενα που επιδρούν 
στη συνείδηση  των ανθρώπων μέσα 
από μια διαδικασία  που στην ουσία 
τους διαφεύγει. Μύθοι που είναι το 
μέσο της ιδεολογικής τους χειραγώ 
γη σ η ς, που χαράζουν το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο  η συνείδηση ανα
γνω ρίζει τον εαυτό της, ένα πλαίσιο 
απ’ την άλλη μεριά που εμποδίζει τη 
συνείδηση να γνω ρίσει τον εαυτό 
της. Σ ’ αυτό το σημείο  θέλω να 
παρατηρήσω ότι οι μύθοι που εμπο
τίζουν τους κο ινόχρηστους κώδικες 
σ ’ ένα θεατρικό έργο ικανοποιούν 
ένα από τα δύο χαρακτηριστικά  του 
«αναγνώσιμου», το στο ιχε ίο  της α
ναγνώ ρισης κι ό χ ι το σ το ιχείο  της 
γνώσης.

Και προχωρούμε. Είδαμε μέχρι 
τώρα ποια είναι η γενική  κατάστα
ση τη ς συνείδησης του θεατή που 
είναι έτοιμος να παρακολουθήσει 
μια παράσταση. Π ροτού λοιπόν αρ
χ ίσει η διαδικασία  τη ς ψ υχολογικής 
ταύτισης με τον ήρωα, η συνείδηση 
αναγνωρίζει τον εαυτό της μέσα στο 
ιδεολογικό περιεχόμενο του έργου 
και σ τ ις  ιδια ίτερες μορφές που απο
δίδουν το περιεχόμενο αυτό. Π ρο
τού αποτελέσει το θέαμα την αφορ
μή μιας ταύτισης, συνιστά την α
φορμή μιας πολιτ ισ τικ ή ς και ιδεο
λ ο γ ικ ή ς  α ν α γ ν ώ ρ ισ η ς . Έ τ σ ι  το  
φαινόμενο που μελετάμε ξεπερνάει 
τα στενά ψυχολογικά  πλαίσια  και 
ανάγεται σε μια γενικότερη πολιτι
στική και ιδεολογική σχέση.

Π ρέπει επ ίσης να πούμε ότι αυτή 
η πλατύτερη σχέση-αναγνώ ριση δεν 
είναι ένα απλό αντικαθρέφτισμα (το 
θέατρο δεν είναι πάντα ο καθρέφτης 
της ζωής), αλλά πρόκειται για  μια 
σχέση  αντιφατική — αντιφατική ε
ξάλλου είναι και η ιδεολογική  σύν-

* Με τον όρο ««μύθος» — «μυθολογία» δεν 
αναφέρομαι εδώ στη στενή έννοια του θεατρι
κού μύθου που μελετήσαμε παραπάνω. Ο μύθος 
εδώ συνιστά μια γενικότερη μορφή προσέγγι
σης, αλλά και παραποίησης της πραγματικό
τητας, που διεισδύει όχ ι μόνο στην τέχνη, 
αλλά και σ ’ όλες τις μορφές της κοινωνικής 
συνείδησης. Πρόκειται για ένα πρωταρχικό 
ιδεολογικό στοιχείο κάθε κοινωνικού σχημα
τισμού, συσχετίζεται έντονα με τον συγκινη
σιακό χώρο της ανθρώπινης συνείδησης, δη
μιουργεί απλοπο ιημένες εικόνες, επ ισκ ιάζο
ντας το πλέγμα των κινούμενων αντιφάσεων 
που συνιστούν την πραγματικότητα.

θεση της κοσμοθεω ρίας του θεατή 
π ου  μέσα  τη ς  σ υ ν υ π ά ρ χ ο υ ν  συ- 
γκρουόμενες «αλήθειες». Ας πάρου
με ένα παράδειγμα: Βλέπουμε στη 
σκηνή  έναν ήρωα, απατεώνα και 
δολοπλόκο. Στην καθημερινή ζωή ο 
θεατής δεν δέχεται μια τέτοια συ
μπεριφορά («αλήθεια» που κατέχει), 
σ το  θέατρο  όμως υπ οκ ύπ τει στη 
λάμψη του μύθου που θέλει τον 
συγκεκριμένο ήρωα ισχυρή  προσω
πικότητα , με θαυμαστές ικανότητες 
(συγκρουόμενη «αλήθεια» ή ιδανικό 
που αποδέχεται ο θεατής). Εδώ βλέ
πουμε να επενδύονται, σε μια κα
τ ’ α ρχήν  μη αποδεκτή συμπεριφορά, 
«μυθικές αρετές», έτσ ι ώστε να υ- 
περκεραστούν οι όποιες αμφιβολίες 
του θεατή. Ο συναρπαστικός τρόπος 
που ο μύθος αναδεικνύει τον ήρωα 
εγκαλεί τη συνείδηση  του θεατή να 
βρει α ντιστο ιχ ίες , να αυτοαναγνωρι- 
στεί, να ενεργοποιήσει απ’ το συνο
λ ικό υλικό της κοσμοθεωρίας του 
εκείνη την έκφανση που ταιριάζει 
στον ιδεολογικό μύθο της παράστα
σης. Η  ταύτιση , τελικά, δεν πραγμα
τοποιείται αποκλειστικά  όταν υπάρ
χε ι τα υτότη τα  απόψ εω ν, γούσ του  
και επιθυμιών, δεν είναι δηλαδή μια 
ισότιμη  σχέσ η  θεατή-σκηνής. Α ντί
θετα η ταύτιση είναι ένα ευέλικτο 
και δ ιε ισδυτικό φαινόμενο που πα
ρασ ύρει σ υ χν ά  καλά οχυρω μ ένες 
συνειδήσεις, ανατρέπει αντιστάσεις, 
εκφράζει τις  δυνατότητες μαγνητι
σμού και κυριαρχίας που ασκεί η 
σκηνή , υπενθυμίζοντας και αναπα- 
ράγοντας στη συνείδηση του θεατή 
τους ιδεολογικούς μύθους που φέρει 
η κοινωνία.

Εδώ ίσως κάποιος να  ισχυρισ τεί 
ότι ο βαθμός της κριτικής συνειδη- 
τοπο ίη ση ς του θεατή μπορεί να εί
ναι τόσο ισχυρός, ώστε να είναι σε 
θέση η συνείδησή του να αμφισβη
τεί, να  κρίνει τους επιφανειακούς 
και βαθύτερους μύθους που απορρέ
ουν από την παράσταση. Π ράγματι 
σ ’ αυτήν την περίπτωση το φαινόμε
νο της ταύτισης απουσιάζει κι έχου
με το θεατή να εξανίσταται για  μια 
παράσταση που «αποπροσανατολί
ζει», που «αποχαυνώνει», που «μυ
θ ο π ο ιε ί»  τ η ν  π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α .  
Μ ’ αυτό τον τρόπο το ίδιο το έργο 
ωθεί τη συνείδηση να σταθεί σε 
α π ό σ τα σ η , να το π ο θ ετη θ ε ί εκ τός 
των τειχώ ν, να πάρει τη θέση εκεί
νου που κρίνει και κάνει τους απο
λογισμούς του. Εδώ η ιδιότυπη σ χέ
ση σ κ η νή ς-κ ο ινο ύ  α ντισ τρ έφ ετα ι. 
Αυτό που στην προηγούμενη περί
πτωση νέμονταν η σκηνή , την κυ
ρ ιαρχία  και τη ν  έσχατη κρίση, το 
κατέχει τώρα η συνείδηση του θεα
τή που επιβάλλεται σ ’ αυτή τη σ χέ
ση. Σε πρώτη ματιά θα λέγαμε ότι 
πρόκειται για  μια προωθημένη συ

νείδηση που έχει αποποιηθεί τον 
παραμορφω τικό καθρέφτη των μύ
θων. Ό μω ς τα πράγματα δεν είναι 
τόσο απλά. Στην περίπτωση αυτή 
έχουμε πάλι μια αυτοαναγνώ ριση ή 
καλύτερα μια επιβεβαίωση. Γ ιατί η 
συνείδηση που από απόσταση κρί
νει, ταυτόχρονα επιδοκιμάζει τις ι
δεολογικές της θέσεις. Επαναπαύε
ται στο κατακτημένο. Τη χρονική  
στιγμή που η συνείδηση κρίνει ή 
καλύτερα απορρίπτει τους μύθους 
της παράστασης και το ιδεολογικό 
τους περιεχόμενο, παραμένει από 
άλλες μεριές διαβρωμένη και αμφι
σβητούμενη. Κι αυτό συμβαίνει για 
τί η κριτική  συνειδητοποίηση  της 
πραγματικότητας δεν είναι στατική, 
δεν είναι τελεσ ίδικη. Α ντίθετα συνι-

στά μια περιπλάνηση μέσα στις κ ι
νούμενες εξελίξεις, σ τις μετατοπί
σ εις των συσχετισμώ ν, στις εναλλα
γές των αντιφάσεων. Κι εδώ μιλάμε 
γ ια  μια κριτική  συνειδητοποίηση  
που απογειώνεται πέρα α π ’ την υλι
κή βάση της ταξικής συνείδησης 
και διεισδύει στον δαιδαλώδη χώ ρο 
του επικοδομήματος. Τ ελικά πρέπει 
να  πούμε ότι ακόμη και μια προωθη
μένη συνείδηση , όταν καταλήγει σε 
μ ια  « α λ ή θ ε ια »  κ α ι ε γ κ α θ ίσ τ α τ α ι 
σ ’ αυτήν, παύει ν ’ α φ ουγκ ράζετα ι 
τους λεπτούς κραδασμούς των ιδεο
λ ο γ ικ ώ ν  μ εταβολώ ν, μετα τρέπετα ι 
σ ’ αυτό που θα ονομάσουμε συμβα
τική  συνείδηση.

Λ έγοντας συμβατική συνείδηση ε
πικαλούμαστε εκείνη τη συνείδηση

 ΑΣΤΕΡΙ
ΝΉΝΟ ΜΓΙΟΥ ΓΖΑΊ I: Η Ερημος των Ταρτάρων
Ό  βααικός ήρωας, ό Τζοβάνι Ντρόγκο, είναι ό αιώνιος 
άνθρωπος: όοο είναι νέος ζεί μέ αυταπάτες, καθώς 
όμως γερνάει παραιτεϊται άπό τις έλπιδες του. ' Η δράοη 
του έργου έκτυλίοσεται στήν "Ερημο τών Ταρτάρων: 
ένα τοπίο πού βρίσκεται οτήν έσχατιά τού όνείρου, πέρα 
άπό τά όρια του τόπου καί τού χρόνου, καθάριο καί 
έξωπραγματικό.

ΙΤ Α Λ Ο  ΚΑΛΒΙΝΟ: Οί Δύσκολοι "Ερωτες
Έ να ς  υπάλληλος, μιά παντρεμένη, ένας μύωπας, μιά 
κολυμβήτρια, ένας κακοποιός... αναζητούν λίγη άνθρώ- 
πινη έπαφή κι έπικοινωνία, προοπαθοΰν νά ζήοουν ένα 
«μοναδικό» έρωτα ή άπλά ένα έρωτικδ χάδι... Συνήθως 
δέν τό κατορθώνουν γιατί οί έρω τες είναι δύοκολοι κι οί 
άνθρώπινες οχέσεις πολύπλοκες.

•
ΕΡΝΕΣΤΟ ΣΑ Μ Π Α Τ Ο : Τό Τούνελ
«...οέ κάθε περιπτωοη ύπήρχε ένα καί μοναδικό τούνελ 
σκοτεινό και μοναχικό: τό δικό μου, τό τούνελ πού μέοα 
του είχαν κυλήοει τά παιδικά μου χρόνια, ή νιότη μου, 
ή ζωή μου όλόκληρη».
"Ενα άπό τά άριστουργήματα τής λογοτεχνίας τής 
Αργεντινής.

Μ Ο Χ Α Μ Ε Ν Τ  ΣΟΥΚΡΙ: Τό Γυμνό Ψωμί
' Η σπαρακτική μαρτυρία ένός περιθωριακού τού τρίτου 
κόομου. Τ ό πέτρινο κρεβάτι τού ήρωα οτό νεκροταφείο, 
τά κορίτοια, τό οέξ, οί πόρνες, τό κραοι, τό λαθρεμπό
ριο, τό χασις, ή φυλακή, ή πολιτική, τό μίσος, ό μου
σουλμανισμός: κάθε οελίδα καί μία βόμβα μολότωφ.

•
Π. ΜΠΡΥΚΝΕΡ: Τά Μαύρα Φεγγάρια τού Έρωτα
Έ ν α  μυθιστόρημα τής «άγριότητας». Οί ήρωές του,πλά
σματα σημαδεμένα μέ τό στίγμα μιάς συναισθηματικής 
άναπηρίας, καταλήγουν νά βριοκουν τήν εύτυχία μονάχα 
μέσα στό μίσος.

ΑΣΤΕΡΙ
ΣΟΛΟΝΟΣ 121 ·  ΑΘΗΝΑ ·  ΤΗΛ 3606 597, 3619 802

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ’83 23 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Σ κ η ν έ ς  α π ό  το  
έ ρ γ ο  «Blindfold» 
μ ε  το ν  α γ γ λ ικ ό  

θ ία σ ο  Ρ .Α .Τ .

π ο υ 'έχε ι συμβιβαστεί, έχει υπεισέρ- 
θει σε κατάσταση ακινησ ίας, έχει 
ορ ιστικοπο ιή σει κάποιο τρόπο κα
τανόησης της ζω ής και μάλιστα τον 
κυρίαρχο. Η συμβατική συνείδηση 
διέπεται από την κοινή λογική , που 
επ ιβάλλει σ ’ όλες τις εκδηλώ σεις 
της ζωης μια συστηματική διαστρέ
βλωση, μια μόνιμη τάση αποϊστορι- 
κοποίησης. Λέει ο Μ αρξ, «οι ιδέες 
της κ υρ ίαρχης τάξης είναι, σε κάθε 
ιστορική  φάση, ο ι κυρίαρχες ιδέες, 
δηλαδή , η τάξη που αποτελεί την 
κυρίαρχη υλική δύναμη της κοινω 
νίας, ταυτόχρονα αποτελεί και την 
κυρίαρχη δ ιανοητική  δύναμή της». 
Οι κυρίαρχες ιδέες συγκαλύπτονται 
διαμέσου της μυθοποίησης, επιτε- 
λώντας έτσι τη ζω τική τους λειτουρ
γία, να γίνοντα ι ο ικείες και κατανο
ητές, δηλαδή , κο ινή  λογική , που με 
τη σειρά  της δ ιαποτίζει τη συνείδη
ση, μετατρέποντάς την σε συμβατι
κή. Έ τσ ι η συμβατική συνείδηση 
είναι η έκφραση της κυριαρχίας των 
ιδεών της άρχουσας τάξης. Κ ατέχει 
καθαρές, απόλυτες και εκλαϊκευμέ
νες «αλήθειες», που η ανατροπή 
τους είναι η αναγκαία συνθήκη που 
θα κάνει ορατή την αντικειμενική 
δ ιάρθρω ση  τη ς  π ρ α γμ α τικ ό τη τα ς. 
Εδώ όμως πρέπει να προσέξουμε, 
γ ιατί δεν αρκεί η εμφάνιση μιας 
προοδευτικής άποψ ης που θ ’ ανα
τρέψει εκείνη της κυριαρχούσας ι
δεολογίας. Η κοινή  λογική είναι 
ένας μ η χα ν ισ μ ό ς  α νεξά ρτη τος α 
π ’ τις απόψεις (ιδέες), αντίθετα έχει 
την ικανότητα να τις αιχμαλωτίζει. 
Έ τσ ι η κοινή λογική  είναι σε θέση 
να επικαλύψει την καινούρια, την 
προοδευτική άποψη, να την οικειο- 
πο ιηθεί προς όφελος των κυρίαρχω ν 
ιδεών και σ ιγά -σ ιγά  να τη μυστικο- 
πο ιήσει, αποκόπτοντάς την α π ’ τη

ρέουσα πραγματικότητα, στερώντας 
την α π ’ τους ζωτικούς χυμούς της. 
Η συμβατική συνείδηση , λοιπόν, 
κάτω από τη ν  επήρεια  της κοινής 
λ ογική ς είναι δυνατόν να φέρει όχ ι 
μόνο τις «παραδοσιακές αλήθειες» 
της κυρ ίαρχης ιδεολογίας, αλλά και 
τις εκσυγχρονισμένες, μέσω των ο
ποίων η άρχουσα τάξη απολαμβάνει 
το φ ιλελευθερισμό της.

Ας ανακεφαλαιώσουμε τώρα τα 
συμπεράσματα μας γύρω α π ’ τους 
μηχανισμούς τη ς συνείδησης. Κατα
λήξαμε σε δύο τύπους σχέσεω ν του 
θεατή με τη σκηνή , σ την ταύτιση 
και στην απόσταση. Κι α π ’ ό ,τι εί
δαμε και οι δύο τρόποι δεν ανακι- 
νούν τέτοιες κριτικές διαδικασίες, 
ώστε να διαρραγεί η συμβατική συ
νε ίδη ση , αλλά λειτουργούν είτε σαν 
α π ο ρ ρ ό φ η σ η  - α υ το α ν α γ ν ώ ρ ισ η  
(ταύτιση), είτε σαν αντιπαράθεση - 
αυτοεπιβεβαίωση (απόσταση).

Να τώρα που φτάσαμε στο κ ρ ίσ ι
μο σημείο  της ανάλυσής μας, στο 
σύνθετο. Ε ίναι εκείνη ακριβώς η 
πλευρά του θεωρητικού μας προβλή
ματος που θα μας οδηγήσ ει σε ου
σ ιαστικές λύσεις. Εδώ η λέξη «σύν
θετο» χρ η σ ιμ οπο ιε ίτα ι για  να εκ- 
φράσει εκείνο το αποτέλεσμα, εκεί- 
ν η  τ η  δ ο μ ή ,  π ο υ  ε ί ν α ι  η 
σ υν ισ τα μ ένη  (σ ύνθεσ η ) α π λο ύ σ τε
ρων μορφών. Αυτή η πτυχή του 
«αναγνώσιμου θεάτρου» δεν είναι 
αυθαίρετη, δεν α ιω ρείται, αλλά πα
τάει γερά στους κο ινόχρηστους κώ
δικες που περιγράψαμε, τους χ ρ η σ ι
μοποιεί, τους ανασυνθέτει σε μια 
καινούρια ποιότητα , ποτέ όμως δεν 
ξεκόβει α π ’ το κατανοητό, δεν έρχε
ται σ ' αντίθεση μ ’ αυτό. Το σύνθετο 
δεν προδικάζει την εκμηδένιση της 
παραδοσιακής πλοκής του θεατρι
κού έργου.

Α ν α φ έρ ετα ι σ τ η ν  εξ ερ εύ ν η σ η  
μιας λανθάνουσας δομής, που ενυ
πάρχει στους κο ινόχρηστους κώδι
κες, αρκεί να επιλέξουμε και να 
διατάξουμε το υλικό του έργου, το 
μύθο και την πλοκή του, τα πρόσω
πα και τη δράση τους, με ιδια ίτερη 
πρόθεση, με βάση κάποιες ανατρο
πές κανόνων, με μια, δηλαδή, διαφο
ρετική χρ ή σ η  αυτών των κ ο ινόχρ η 
στων κώδικων, και, το τονίζουμε, 
ποτέ με τη ν  εξάλειψή τους.

Αυτός ο ορισμός του σύνθετου 
μέρους του «αναγνώσιμου θεάτρου» 
το περιχαρακώ νει α π ’ εκείνες τ ις  α
νατρεπτικές απόπειρες, που είχαν 
σ τόχο  την καταστροφή μύθου, πλο
κής, ηρώων και ό ,τι άλλο  ονομάσα
με κ ο ιν ό χ ρ η σ το υ ς  κώ δικές. Σ την 
πλειοψ ηφ ία  τους δημ ιούργησαν μια 
ειδική γλώ σσα, αποξενωμένη α π ’ τα 
πλατιά  λαϊκά στρώματα, απ’ το ευρύ 
κοινό. Γ ι’ αυτό κι αυτές οι απόπει
ρες δεν αφορούν αυτό το άρθρο, που 
μελετάει την πρόσβαση  και την επιρ
ροή  σ τις συνειδήσεις.

Α π ’ την άλλη μεριά καθοριστικές 
για  το θέμα μας είναι ο ι θεωρητικές 
και πρακτικές έρευνες του Μ πρεχτ, 
που σ ’ όλες τ ις  περιόδους της καλλ ι
τεχνικ ής του δημιουργίας στάθηκε 
στη μυθοπλαστική επεξεργασία  των 
θ ε α τ ρ ικ ώ ν  το υ  έ ρ γ ω ν , δ ο ύ λ ε ψ ε  
σ ’ αυτήν και μας κληροδότησε μερι
κά πολύ χρή σ ιμ α  συμπεράσματα.

Και πρώτα α π ' όλα εισήγαγε τον 
πολύ σημαντικό όρο «VERFREM - 
D UN G». Η απόδοση αυτού του ό
ρου στα ελληνικά  στάθηκε η αφορ
μή πολλώ ν παρερμηνειών. Η μετά
φραση που επ ικράτησε είναι η πασί
γνωστη «αποστασιοποίηση». Εμείς 
θα διαφωνήσουμε μ ’ αυτή τη διατύ
πωση και η διαφωνία μας συνάγεται 
α π’ την ανάλυση που προηγήθηκε.

Βέβαια δεν θα επαναλάβουμε εδώ 
αυτή τη ν  ανάλυση της σχέσης-από- 
στασ ης μεταξύ θεατή και σκην.ής. 
Π ρέπει όμως να πούμε ότι ο όρος 
α π ο σ τα σ ιο π ο ίη σ η  ώ θησε π ο λλ ο ύς 
δημιουργούς, που ασχολήθηκαν με 
τα έργα ή τις απόψεις του Μ πρέχτ, 
να  αφαιμάξουν τ ις  παραστάσεις τους 
από κάθε ίχνος συγκ ίνη ση ς, να απο
δώσουν στα έργα που ανέβασαν μια 
στεγνά εγκεφαλική λογική . Έ τσ ι 
νόμιζαν ότι υπονόμευαν τη ν  ταύτι
σ η , αλλά στην ουσία κατάστρεφαν 
τους χυμούς του έργου, το αποστέω
να ν.

Γύρω α π ’ το δυσεπίλυτο πρόβλη
μα της μεταφοράς του όρου «VER- 
FR EM D U N G » σας παραπέμπουμε 
στα σ χόλ ια  του Ν. Π απανδρέου στο 
βιβλίο «Α νάγνωση του Μ πρεχτ», 
σελ. 244. Το άρθρο αυτό θα υιοθετή
σει τον όρο «παραξένισμα», που 
ε ισ ή γ α γε  κα ι χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ ε  συ
στηματικά  ο Π. Μ άρκαρης. Γ ιατί 
νομίζω  ότι αυτή η μετάφραση, και 
πάντα με βάση τη ν ανάλυση που 
προηγήθηκε, περιγράφει μια α ιχμ η
ρή παρεμβολή των θεατρικών μέσων 
πάνω στη συμβατική συνείδηση. Ε
ξάλλου κι ο ίδ ιος ο Μ πρέχτ αναφέ
ρει στο κείμενό του «Νέα τεχνική 
της ερμηνείας»: «Η  επιστήμη τε
λειοπο ίησ ε την τεχνική  της συστη
μ α τικ ή ς  κ α χυ π ο ψ ία ς α π ένα ντι σε 
καθετί συνηθισμένο, καθετί αυτονό
ητο , καθετί που δεν είχε ποτέ αμβι- 
σβητηθεί. Δεν βλέπω το λόγο γιατί 
η τέχνη  να μην ο ικ ειοπο ιηθεί κ ι αυτή 
με τη σειρά  της μια αντιμετώπιση 
τόσο  εκπληκτικά  γόνιμη».

Ο Μ πρέχτ πρώτος κατανόησε πού 
οφείλεται στην ουσία τη ς η από 
χρ ό ν ια  πα γιω μένη  σ χέσ η  θεατή- 
σκη νή ς και επ ιπλέον ποιός είναι ο

 *
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μ η χα ν ισ μ ό ς  του θεα τρ ικού  έργου  
που αναπαράγει και επικυρώνει αυ- 
τή τη σχέση. Οπως ο ίδιος ισ χυρ ί
ζεται, αυτό που κύρια επιδιώ κει εί
ναι να παραγάγει μια κριτική  της 
αυθόρμητης ιδεολογίας, με τη ν  ο
πο ία  ζουν ο ι άνθρω ποι. Γ ι’ αυτό 
χρειάζοντα ι καινοτομίες στο περιε
χόμενο , τη μορφή και την κοινω νι
κή λειτουργία  του θεάτρου.

Εδώ, σαν παρένθεση, πρέπει να 
σχολιάσουμε ότι ο Μ πρεχτ, στις 
θεω ρητικές του αντιπαραθέσεις, εμ
μένει για  πολλά  χρόνια  στο ζήτημα 
του ρεα λισ μ ού  και του  φ ο ρ μ α λ ι
σμού. Π ροσπαθεί να διοχετεύσει τις 
ανακαλύψεις του σ ’ αυτό το πολυσή
μαντο  λ ο γο τεχν ικ ό  κ α ι θ εα τρ ικό  
ρεύμα που λέγεται ρεαλισμός. Ο 
ρεαλισμός όμως σαν έννοια ε ίχε  
τόσο φθαρεί, ε ίχε  χω ρέσει τόσες 
αντιφατικές ερμηνείες, που δεν ά- 
ντεχε σε νέους ορισμούς, χω ρίς αυ
τοί να χάνουν την καθαρότητά τους. 
Ε ισάγει βέβαια ένα καινούριο όρο, 
τον όρο «επικό θέατρο», που παρα
μένει όμως αρκετά σκοτεινός σ ’ ό ,τι 
αφορά την ουσία της μπρεχτικής 
σκέψης. Έ τσ ι η εμμονή του στο 
ρεαλισμό και στο επικό θέατρο δη 
μιουργούν συγχίσεις γύρω α π 'τ η ν  
πραγματική ουσία  και αξία  των θεω
ρητικώ ν του αναζητήσεω ν. Δεν ξέ
κοψε αποφασιστικά , δεν περ ιχαρά
κωσε τους προσανατολισμούς που 
θεμελίωσε η τόσο σημαντική του 
π ρ ο σ φ ο ρ ά . Π ο λ ύ  α ρ γά , μ ετά  τό 
1950, σκέπτεται να διατυπώσει έναν 
καινούριο όρο, που εμπεριείχε μεγα
λύτερη σαφήνεια , τον όρο «διαλε
κτικό θέατρο», ο θάνατος όμως τον 
εμπόδισε να τον διατυπώσει σε βά
θος.

Εαναγυρνάμε τώρα στο «σύνθε
το», τρ ίτη  πτυχή του αναγνώσιμου 
θεάτρου, αφού κάναμε φανερό ότι 
είναι καρπός τη ς θεω ρητικής εργα
σ ία ς του  Μ π ρέχτ. Τ ο «σύνθετο» 
διεκπεραιώνεται μέσω μιας λανθά- 
νουσας δομής που στηρίζετα ι σε 
συγκεκριμένες ανατροπές κανόνων 
της μ ετα χ ε ίρ ισ η ς  τω ν κ ο ιν ό χ ρ η 
στων κωδίκων και ό χ ι μέσα από την 
ανατροπή αυτών των ίδιων. Πώς 
επ ιτυγχάνεται αυτή η λανθάνουσα 
δομή μέσα στη θεατρική παράσταση 
και τι επ ιρροή έχει στη συνείδηση 
του θεατή; Η  δομή αυτή πουθενά δεν 
εκτίθεται, σε κανένα σημείο  δεν γ ί
νεται αντικείμενο λόγου ή διαξιφ ι
σμού. Π ουθενά δεν μπορεί να γ ίνει 
άμεσα αισθητή μέσα στο έργο, ενώ 
αυτό αντίθετα συμβαίνει με το τάδε 
ορατό πρόσωπο ή με την εξέλιξη 
της δράσης. Κι ωστόσο αυτή η δομή 
είναι παρούσα, υπαρκτή και υλική 
στην υποδόρια σύνθεση των στο ι
χείω ν της παράστασης. Ο θεατής 
την ψυχανεμίζεται, κατανοεί την ύ-

παρξή της, μα δεν τη βλέπει, δεν 
την ο ικ ιοπο ιείτα ι άμεσα.

Η λανθάνουσα δομή αποκτά υπό- 
σταση , όταν τα στο ιχε ία  της παρά
σ τασ ης δεν κατορθώ νουν να ενσω
ματωθούν ορ ιστικά , γ ια  να καταστή
σουν ένα εν ια ίο  σύνολο, που να 
χαρακτηρίζετα ι από συνοχή , από 
συμμετρικότητα (ο κανόνας των ε
νοτήτων), από εσωτερική συνέχεια  
(η εξωτερική συνέχεια  εκφράζεται 
απ τη ν πλοκή του μύθου). Τα στο ι
χε ία  του έργου συσχετίζοντα ι, δια
σταυρώ νονται, γ ίνοντα ι κατανοητά, 
αλλά ποτέ δεν συνιστούν μια ολότη
τα που να ορ ίζει τον εαυτό της. Η 
λανθάνουσα δομή δεν μπορεί να 
απεικον ιστε ί και να παρουσιαστεί 
μέσα από τα πρόσωπα του ~έργου, 
μέσα από τ ις  χειρονομ ίες και τις 
πράξεις τους παρά μόνο σε μια σ χέ
ση που, εμπλέκοντας οπωσδήποτε 
τα πρόσωπα αυτά, ταυτόχρονα τα 
ξεπερνά. Δ ηλαδή σα μια σχέση που 
ελαύνεται από συγκεκριμένα, αλλά 
ε ν ε ρ γ ο π ο ιε ί  α φ η ρ η μ έ ν α  δ ο μ ικ ά  
στο ιχεία .

Τα σ τ ο ιχ ε ία  του έργου σ υμ π ο
ρεύονται για  να καταλήξουν σ ’ ένα 
τέλος. Αυτή η διαδρομή και η κατά
λ η ξ η  ε ίν α ι γεμ άτη  εκ κρ εμ ότη τες 
(σασπένς), που, ως γνωστό, στα α
στυνομικά έργα καί στα θρίλερ, με 
το τέλος του έργου έχουν εξηγηθεί, 
ενώ εδώ πρόκειτα ι για  κείνες τις 
εκκρεμότητες που στερούν το θεατή 
απ τη ν  τελ ική  λύση. Το τέλος του 
έργου δεν συνιστά  μια νέα τάξη 
πραγμάτων, απόρροια , των συγκρού
σεων καί της δράσης, αλλά πρόκει
τα ι γ ια  ένα τέλος άνένταχτο στις 
σταθερές της ολοκληρω μένης και 
π ερ ιχα ρ α κ ω μ ένη ς σ υ ν ε ίδ η σ η ς  του 
θεατή. Έ να  τέλος που δημιουργεί 
οπές διαφυγής από την τάξη πραγ
μάτων που κυρ ιαρχεί σ τ ις  συνειδή
σεις.

Α λλά και κάτω απ’ την ανατροπή 
του κανόνα της κυριαρχίας του ή 
ρωα, αναπνέει η λανθάνουσα δομή. 
Στο κλασικό θέατρο η χρονικότητα  
του ήρω α είναι η μοναδική χρονικό- 
τητα, τα άλλα πρόσωπα ζουν το δικό 
του χρόνο , κινούνται στο  δικό του 
ρυθμό, πολλές φορές γ ίνοντα ι απλά 
εξαρτήματά του. Η  κατάργηση αυ- 
τή ς τη ς κυριαρχίας —κι ό χ ι του 
ίδιου του ήρω α— αναδύνει στην 
επιφάνεια τους χρονικούς ρυθμούς 
κι άλλω ν προσώπων και κοινωνικών 
καταστάσεων. Τώρα κανένα πρόσω
πο από μόνο του δεν συναιρεί την 
ολότητα  των συνθηκών του δράμα
τος. Τώρα το έργο αναδεικνύει μορ
φές χρονικότη τα ς ή αλλιώ ς προβάλ
λει ό χ ι μιά αλλά πολλές υποκειμενι
κές προσεγγίσεις (απόψεις) ζωής, με 
τέτοιο τρόπο που να συνυπάρχουν, 
να διασταυρώνονται, χω ρ ίς ποτέ να

συναντιώ νται, υπονομεύοντας έτσι 
με τη  σειρά  τους τους κανόνες της 
σ υ ν έχε ια ς , τη ς  σ υ μ μ ετρ ικ ότη τα ς, 
της συνοχής.

Ο Μ πρέχτ προσανατόλισε το πα- 
ραξένισμα σ ’ αυτήν την κατεύθυν
ση , είτε με τη «χειρονομία» (GUE- 
STUS) που υπονοούσε μια κοινω νι
κή συμπεριφορά, είτε με τα SONGS 
που λειτουργούσαν σαν μια καίρια 
ανακοπή της δράσης, είτε χρ η σ ιμ ο 
ποιώντας ένθετη δράση μέσα στη 
ρέουσα πλοκή του έργου με σκοπό 
να αναζωπυρώσει λανθάνοντα δομι
κά στοιχεία . Τέλος, όρ ισε το παρα- 
ξένισμα σαν την εξαγγελία  μιας α
ντίφασης. Π ρέπει όμως να επιμεί- 
νουμε ότι αυτή η εξαγγελία  δεν θα 
'να ι ορ ιστική , γ ιατί αλλιώ ς θα μετα- 
πέσει αυτόματα σε σοφία, δίδαγμα, 
απόφθεγμα. Γ ι’ αυτό η αναδυόμενη 
αντίφαση μόνο όταν είναι ανολο- 
κλήρω ση, όταν ισορροπεί στην κό
ψη του συγκεκριμένου και του αφη- 
ρημένου, μόνο τότε συνιστά  λανθά
νουσα δομή, τότε στερεί τη δυνατό
τητα  στη συμβατική συνείδηση να 
α ιχμαλω τίσει την πραγματοποιημέ
νη ανατροπή.

Η  λανθάνουσα δομή που επ ιχε ί
ρησα να περιγράφω πετυχαίνει α
κριβώς να ενεργοποιήσει τα επ ίσης 
λανθάνοντα σημεία της συνείδησης.
Γ ιατί κι αυτό είναι πολύ σημαντικό ' 
η συνείδηση φτάνει στο πραγματικό 
ό χ ι μέσα α π ’ την εσω τερική της εξέ- 
λ ιξη , μέσα α π ’ την αυτάρκειά της, 
αλλά μέσα α π ’ τη ρ ιζοσπαστική  α
νακάλυψη αυτού που είνα ι διαφορε
τικό  από τον εαυτό της. Η  επιστήμη

όπως αναίρεσε την ύπαρξη τη ς κα
νο ν ικ ό τη τα ς  του Ε υκ λείδ ε ιο υ  χώ 
ρου , έτσ ι α ρ νή θη κ ε α νεπ ισ τρ επ τί 
και την κανονικότητα  γενικά. Αυτή 
η διαπίστω ση έχει περάσει και στην 
τέχνη . Μ πορούμε να πούμε πια  ότι 
το  π ρ α γμ α τικ ά  σ υ γκ εκ ρ ιμ ένο  δεν 
ταυτίζεται με το φαινομενικά συγκε
κριμένο. Συγκεκριμένο δεν είνα ι η 
κανονικότητα  με την οποία  η συνεί
δηση μπορεί να αντιλαμβάνεται τον 
κόσμο. Για να φτάσουμε στο πραγ
ματικά συγκεκριμένο πρέπει να  απο
δ ια ρ θ ρ ώ σ ο υ μ ε  τ η ν  κ α ν ο ν ικ ό τ η τ α  
που μας κυβερνάει και να εισχω ρή 
σουμε στον κόσμο τω ν συσχετισμώ ν 
και των κινούμενων αντιφάσεων. Έ 
τσ ι η συνείδηση , αφού διαρραγεί 
κάτω α π ’ την επήρεια  της υπαρκτής 
αλλά ανοίκειας λανθάνουσας δομής, 
υπεισέρχετα ι στη διαδικασία  τη ς α
ληθ ινής κριτικής.

Κ λείνοντας θα ’θελα να συνοψ ί
σω τον κεντρικό πυρήνα αυτού του 
άρθρου, που όπως είνα ι φανερό αφή
νει ένα πλατύ πεδίο  για  καινούρια 
σχόλια . Στη θεατρική πράξη η σ κ η 
νή είναι ο πομπός και η συνείδηση 
του θεατή ο δέκτης. Το «αναγνώσι
μο θέατρο» ωθεί τα δύο αυτά στο ι
χεία  της θεατρικής πράξης να ε- 
μπλακούν σε μια αμοιβαία δ ιαλεκτι
κή διαδικασία , μέσα α π ’ τον συγκε
ρασμό των κο ινόχρηστω ν κωδίκων 
Kat της λανθάνουσας δομής α π ’ τη 
μια μεριά και της ενεργοποίησης 
τη ς  λ α ν θ ά ν ο υ σ α ς  σ υ ν ε ίδ η σ η ς  α
π ’ την άλλη.

«ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ»

τ ο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
•  ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥΣ

• ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

ΣΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ’83__________________________________ 25________________________ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

κινηματογράφος

Ταινίες του περασμένου φθινοπώρου
«Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι» του 
Μπερνάρντο Μπερτολούτσι «Σεξοκωμω- 

δία καλοκαιρινής νύχτας» του Γούντυ 

Ά λλεν  «Σ' αγαπώ» του Αρνάλτο Γιάμπορ.

0 έρωτας οίγουρα αποτελεί ανά τους αιώ
νες το αιώνιο πρόβλημα του ανθρώπου, 
αξίζει όμως με αφορμή τις τρεις πιο πάνω 
ταινίες να δούμε ποιες «τάσεις» επικρατούν 
σήμερα σ' αυτό το θέμα και μάλιοτα λίγο 
πολύ οε παγκόσμια κλίμακα, μια και η κάθε 
ταινία έχει οαν αφετηρία τρεις “διαφορετι
κούς» πολιτισμούς που ακόμα και γεωγραφι
κά αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο κομμάτι 
της ανθρωπότητας (Ευρώπη, Αμερική Λ.

Λ ευτέρης  Κ υπραίος  
Π αύλος Κ άπος

Αμερική). 0 κοινός τόπος κατ'αρχήν και 
οτις τρεις ταινίες είναι η αγωνιώδης αναζή
τηση του μη συμβατικού έρωτα, η μοναξιά 
και η φρίκη της ζωής του σημερινού 
ανθρώπου με ένα τέτοιο σπαρακτικό τρόπο 
που ποτέ δεν καταντάει «μελό».

Σήμερα πια τα παλιά μοντέλα του έρωτα 
έχουν φθαρεί τόσο (και καλά έχουν κάνει), 
που αυτό δημιουργεί μια συνεχή ανασφά
λεια στον άνθρωπο, μια και οτη θέση τους 
δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα νέο 
μοντέλο-διέξοδος. Αυτό οίγουρα συνδέεται 
άμεσα η μάλλον είναι γέννημα μιας παγκό
σμιας ιδεολογικής κρίσης, σε ανατολή και 
δύση.

Σήμερα που στην πράξη έχουν λίγο πολύ 
αποτύχει τα ιδεολογικά μοντέλα να δώσουν 
στον άνθρωπο την αίσθηση της ασφάλειας 
και την ανάγκη του αγώνα γιο ενα «ιδανικό», 
τα κοινωνικά προβλήματα βρίσκουν την πλή
ρη άνθισή τους, και σίγουρα ο έρωτος, το 
πιο παγκόσμιο κοινωνικό θέμο, βρίσκεται πια 
στην ημερήσια διάταξη.

Αν και όλα αυτά από πρώτη ματιά φαίνο
νται «απογοητευτικά» ή «παρακμιακά» και 
δείχνουν τον άνθρωπο εγκλωβισμένο σε ένα 
αδιέξοδο, τα πράγματα δεν είναι σίγουρα 
έτσι, γιατί η αναζήτηση είναι συνυφασμένη 
με την ανθρώπινη ύπαρξη. Αν λάβουμε σαν 
θετικό το γκρέμισμα των παλιών μοντέλων 
γύρω από τον έρωτα, και οαν μια κοινωνική 
ωρίμανση την απομυθοποίηση των ιδεολο
γιών, γιατί η ιδεολογική κρίοη δεν φέρνει 
μόνο απογοήτευση και παρακμή αλλά και 
συνειδητή ωρίμανση και γόνιμο προβληματι
σμό. Γιατί, ο τρόμος και φόβος που διακατέ
χει το οημερινό άνθρωπο, ότι είναι μόνος 
όσο ποτέ άλλοτε, δεν οδηγεί μόνο οτη 
νέκρωση αλλά και στην προσπάθεια να 
σταθεί «έτσι», μόνος του, παλικαρίσια που 
λέμε.

Μέοα απ' αυτή τη δεύτερη τάοη έχουν, 
νομίζουμε, αρχίσει να φαίνονται τα πρώτα 
σπέρματα του νέου, του καινούριου μέσα 
από την ανθρώπινη κοινωνική πείρα, του 
«ιδεολόγου έρωτα», του έρωτα που πατώ

ντας ο' αυτή τη σημερινή πραγματικότητα, 
θα απογειωθεί πάνω απ' αυτή κάνοντας τον 
έρωτα τρόπο οτάσης και ζωής, του έρωτα 
που περνώντας μέοα από το μπετόν και το 
αλουμίνιο όχι μόνο θα επιζήσει αλλά και θα 
επιβληθεί οε αυτά, του έρωτα που θα 
σπάσει την μόλυνση της ατμόσφαιρας και 
θα χυθεί οτον αιθέρα, του έρωτα που θα 
εισβάλει ανάμεσα στο καταναλωτικό αγαθό 
και οτο δίχως αφή χέρι μας που το κρατάει, 
του έρωτα που θα μπολιαστεί με το πανδαι
μόνιο ενός «μποτιλιαρισμένου» δρόμου μιας 
μεγαλούπολης και δεν θα χαθεί μα θα 
συνυπάρξει όντας όμως αυτός ένα τόνο πιο 
πάνω, του έρωτα που θα αποτελέσει όχι το 
σωσίβιο μα το κουπί που θα περάσει ο 
άνθρωπος τη στενωπό της ιδεολογικής και 
κοινωνικής κρίσης.

«Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι» του 
Μπ. Μπερτολούτσι γυρισμένο το 71, εί
ναι σίγουρα μια αριστουργηματική ελεγεία 
πάνω στο αδιέξοδο και την απελπισία του 
σύγχρονου ανθρώπου, που ο έρωτας παίζει 
το ρόλο του «τελευταίου χαρτιού» για την 
σωτηρία του ή για την τελική του πτώοη.

Δύο άγνωστοι, ένας άντρας γύρω οτα 45 
του, φανερά «ναυαγισμένος» μεσ' στη ζωή, 
και ένα νέο κορίτσι από πρώτη ματιά 
«απελευθερωμένο», άνετο και ανοιχτό για 
εμπειρίες, συναντιώνται τυχαία σε ένα δια
μέρισμα που ενοικιάζεται και αφού κάνουν 
έρωτα ο άντρας προτείνει στην κοπέλα να 
συναντιώνται εκεί, να κάνουν έρωτα, και 
ποτέ να μην πει κανείς τους τίποτα για το 
παρελθόν του, ούτε το όνομά του. Έτσι, 
ξεκινάει ένος πυρετώδης σπαρακτικός αγώ
νας δίχως προοπτική.

Όμως, ας δούμε λίγο τους δυο ήρωες. 
0 άντρας, αφού πέραοε μια «τυχοδιωκτική» 
ζωή γυρίζοντας ανά τον κόσμο (είναι Αμερι
κανός που ζει οτο Παρίσι) παντρεύτηκε μια

Από τη Λ όλα του Φασμπίντερ

«παράξενη» γυναίκα η οποία κάποια στιγμή 
αυτοκτονεί (αμέσως μετά απ' αυτή την 
αυτοκτονία ξεκινάει η ταινία). 0 γάμος του 
αποτέλεσε πράξη «ενός φρεναρίσματος 
πριν το τέλος», είναι δηλ. ο άνθρωπος που 
κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι δεν έχει 
άλλα περιθώρια, ότι οδηγείται στο απόλυτο 
κενό και έντρομος αφυπνίζεται, αρπάζει 
την ευκαιρία του γάμου για να περισωθεί 
(χαρακτηριστική σκηνή ο μονόλογός του 
πάνω από τη οωρό της νεκρής). Τώρα πια 
τα περιθώρια ξαναστενεύουν, ο κλοιός του 
αδιέξοδου σφίγγεται θανατερά γύρω του- 
ρίχνει λοιπόν τα πάντα σ' αυτόν τον έρωτα, 
έτοιμος να δώσει ό,τι του έχει απομείνει. 
Όμως, αυτόν τον αγωνιώδη ρόγχο δεν είναι 
δυνατόν να τον αντέξει το νέο κορμί και η 
ψυχή της κοπέλας και κάτω απ' αυτή την 
έσχατη άρνηση δεν μπορεί φυσικά να υπάρ
ξει τίποτ' άλλο παρά ο θάνατος.

Το κορίτσι, ένα σύγχρονο πλάσμα, λίγο 
«απελευθερωμένο», λίγο ατίθαοο, λίγο άνε
το, μα οίγουρα όχι ακόμα αλλοτριωμένο, 
ίσως μάλιστα ακριβώς στο σταυροδρόμι της 
μεγάλης επιλογής (εύστοχες σκηνές αυτές 
που έχουν να κάνουν με το δεσμό της -  με 
το μέλλοντα σύζυγό της-, τον «τρελό» 
κινηματογραφιστή - διαφημιστή που φαντά
ζει φριχτά «απελευθερωμένος» μέσα στο 
απόλυτο βούλιαγμα της σύμβασής του με 
την κοινωνία). Το κορίτσι λοιπόν, εντυπωσια
σμένο και γοητευμένο απ' αυτόν τον «παρά
ξενο» άντρα ξανοίγεται και για μια στιγμή 
φαίνεται ότι είναι ώριμη να τραβήξει τον 
άλλο δρόμο, της μη-συμβατικότητας, όταν 
όμως ο άντρας θα της ανοιχτεί και θα της 
αποκαλύψει τη ζωή του συμβαίνουν δυο 
πράγματα μέσα της. Από τη μια απομυθο- 
ποιείται το παιχνίδι και η φαντασία της 
προσγειώνεται ανώμαλα και από την άλλη, 
έντρομη μπροστά οτον πόνο και την από
γνωση του άντρα πανικοβάλλεται και τρέχει 
αλαφιασμένη οτο πατρικό της οπίτι. Εκεί

μέοα, στο κάστρο του σίγουρου και υπαρ
κτού κοινωνικού μοντέλου, θα τραβήξει τη 
σκανδάλη σκοτώνοντας τον άντρα αλλά και 
την ελπίδα της για τη χάραξη ενός άλλου 
δρόμου. 0 Μπερτολούτσι, ο πιο άξιος 
συνεχιστής του Βισκόντι, δίνει όλο αυτό το 
δρόμο με δεξιοτεχνία και αισθητική τελειό
τητα οτο κάδρα του μέσα σε μια μεθυστικιά 
βυθισμένη φωτογραφία (Βιτόριο Στοράρο)

0 ρυθμός του φιλμ οε μαγνητίζει με τη 
χορευτική κίνηση της κάμερας. Πρόκειται 
για μια σκηνοθεσία μεγάλου βιρτουόζου. 
Αφήσαμε τελευταία την ερμηνεία του Μάρ- 

λον Μπράντο γιατί εδώ πια δεν έχουμε να 
κάνουμε με μια πολύ καλή ερμηνεία αλλά με 
ένα ξέφρενο ρεσιτάλ ηθοποιίας. 0 Μπρά

ντο είναι ένας ογκόλιθος που σε καθηλώ
νει. Η Σεξοκωμωδία καλοκαιρινής νύ

χτας του Γούντυ Άλλεν, αναμενόταν με 
ενδιαφέρον γιατί μετά το αριστούργημά του 
Μανχάταν οι Ζωντανές Αναμνήσεις ήταν 
μια επανάληψη της προβληματικής του.

Η Σεξοκωμωδία όμως ήρθε να διαλύσει 
και τις παραμικρές αμφιβολίες για την αξία 
αυτού του πολυσύνθετου δημιουργού, που 
με τη νέα του ταινία αποδεικνύει ότι 
πρόκειται για έναν δημιουργό ολκής, με 
μυαλό, αληθινή ευαισθηοία, εξυπνάδα και 
υψηλού επιπέδου χιούμορ.

Στη Σεξοκωμωδία ο Άλλεν καταπιάνε
ται με τον έρωτα και το θάνατο, όπου ο 
έρωτας παίρνει το νόημα της ζωής, που 
έχει να αντιπαλέψει πρώτα και κύρια την 
«τακτοποιημένη» κοινωνική σύζευξη.

Η ταινία ξεκινάει με τρία ζευγάρια που 
συναντιώνται οτο εξοχικό οπίτι του ενός για 
διακοπές. Κοινό χαρακτηριστικό και των 
τριών ζευγαριών είναι ότι και τα τρία είναι 
κατά συνθήκη ζεύγη και όχι «κατά έρωτα». 
Όλη η ταινία εξελίσσεται με μοναδικό

 »
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Ταινίες του περασμένου φθινοπώρου
σκοπό να ανατρέψει αυτά τα κατά κοινωνική 
συνθήκη ερωτικά ζεύγη μέαα σε μια παγανι- 
οτική φύση.

0 πόθος, ο έρωτας και η αγάπη μπερ
δεύουν τα συναισθήματα των ηρώων και ο 
Ά λλεν μοιάζει να λέει ότι χίλιες φορές 
καλύτερα έτσι (ίσως να είναι και το πιο 
φυσιολογικό) παρά μπλοκαριομένοι σε μια 
φριχτά νοικοκυρεμένη ερωτική συμβατικό
τητα.

Όλα αυτά διαδραματίζονται με ένα απί
θανα ευαίσθητο, εγκεφαλικό χιούμορ, ανα- 
δεικνύοντας τον Γούντυ Άλλεν σαν τον 
πιο εοτέτ χιουμορίστα του σινεμά σήμερα. 
Και το πιο σημαντικό, το χιούμορ του 
Άλλεν, απογειώνεται πέρα από την πραγ
ματικότητα και το μοιραίο της ανθρώπινης 
ύπαρξης και του θανάτου.

Σκηνοθετικά ο Ά λλεν κατορθώνει να 
ξεπεράσει το «σύνδρομο» του Μπέργκμαν 

καί να τα δέσει όλα αυτά με ένα ρυθμό 
ερωτικής ταραχής, με μια απαλότητα φτε- 
ρουγίσματος πεταλούδας που πετάει από το 
ένα άνθος στο άλλο γονιμοποιώντας τη 
φύοη, με μια παγανιστική πλαστικότητα των 
πλάνων, όπου τα κορμιά των ηρώων μπερ
δεύονται με τα ζώα, με τα δέντρα και τις 
μυρωδιές του δάσους, για να φτάσουν σε 
ένα κρεσέντο ερωτικής ευφορίας όπου θα 
τιναχτούν οτον αέρα τα «μάγια» του ερωτι
κού πουριτανισμού με το εκπληκτικό φινάλε 
που ο έρωτας απελευθερωμένος και νικη
τής στον τελικό αγώνα του με το θάνατο θα 
πλημμυρίσει το δάσος και τη ζωή, αιώνιος 
και άφθαρτος.

Η ταινία Σ' αγαπώ του Αρνάλντο Γιαμπόρ,

έρχεται να δώσει ίσως την τρίτη άποψη για 
την προβληματική του καιρού μας πάνω 
στον έρωτα, και έχει βάρος, γιατί προέρχε
ται από ένα λαό έντονα ερωτικό, τον 
Βραζιλιάνικο, μα συνάμα από μια τριτοκοσμι
κή χώρα, με πολλές προκαταλήψεις και 
ταμπού. Εδώ το πρόβλημα του έρωτα έχει 
αρκετές συγγένειες με το Τελευταίο Τα

γκό, η απελπισία όμως ποτέ δεν φτάνει στο 
θάνατο. Οι ήρωες έχουν και οι δυο έντονα 
τραυματικές εμπειρίες, αλλά το σημαντικό 
είναι ότι η γυναίκα σκιαγραφείται πολύ πιο 
ώριμη να προχωρήσει ώς το τέλος, ενώ ο 
άντρας αναλίσκεται μέσα στις φαντασιώσεις 
του, αδύναμος να σηκώσει στους ώμους 
του το μεγάλο «ναι» ή «όχι». 0 οκηνοθέτης, 
αφού περάσει τους ήρωες από διάφορα 
αυτοοαρκαζόμενα «είδη» κινηματογράφου, 
μελό, σάτιρα, τραγωδία, θρίλερ, αδυνατεί να 
τραβήξει ώς το τέλος και ισορροπεί ανάμε
σα στο παλιό και το καινούριο, τόσο σαν 
κινηματογραφικό είδος (χολυγουντιανό φι
νάλε), όπου από τη μια το κοροϊδεύει και 
από την άλλη το βιώνει θαυμάζοντάς το, 
όσο και ιδεολογικά, όχι με την έννοια μιας 
άποψης, ότι το παλιό με το καινούριο θα 
φέρει τη νέα αντίληψη για τον έρωτα, μα 
με μια αδυναμία να χαράξει ένα δρόμο. 
Ακόμα η διαφημιστική φωτογραφία, δίχως 
βάθος και λειτουργική ατμόσφαιρα, αναιρεί 
τη σύνθεση των πλάνων και την περιορίζει 
οε μια ρηχή ιδεολογική σηματοδότηση. Η

δυνατότητα πάντως του σκηνοθέτη οτην 
εναλλαγή κινηματογραφικών «ειδών» δεν 
προσδίδει στη μορφή του φιλμ αλλοπρόσαλ
λο αποτέλεσμα.

Είτε από σύμπτωση, είτε από κάποια μετα
φυσική της τέχνης, ο Ράινερ Βέρνερ  

Φασμπίντερ, αυτοκτόνησε πριν ένα χρόνο 
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο 
πεθαίνει ο ήρωας της ταινίας Το παιχνίδι 

ΤΠ5 τύχης, τον οποίο υποδύεται ο ίδιος ο 
Φασμπίντερ, δηλαδή με ηρεμιστικό χάπια. 
0 ίδιος ο Φασμπίντερ υποδύεται έναν 
κακάσχημο, και αφελέστατο μέσα στην κα- 
λωσύνη του ομοφυλόφιλο, ό,τι δηλαδή ήταν 
κι αυτός στη ζωή του. Το σημαντικό σ' 
αυτή την ταινία, είναι οτι ο Φασμπίντερ  

δεν γυρίζει ένα ομοφυλοφιλικό δράμα, αλλά 
μια καθαρά πολιτική ταινία. 0 μύθος και η 
φόρμα ακολουθούν τα γνωστά ακαδημαϊκά 
πρότυπα, μόνο που αντί για δίδυμο φτωχού 
άντρα-πλούσιας γυναίκας ή το αντίθετο, 
έχουμε φτωχό άντρα-πλούσιο άντρα με μια 
ομοφυλοφιλική σχέση. Η ταινία όμως είναι 
μαρξιστική. Δεν «ποντάρει» πάνω στη σχέοη 
αυτή, αλλά έχει σαν θέμα της την ηθική 
ενός αστού και ενός προλετάριου. 0 αστός 
που εκπίπτει οικονομικά, δεν είναι παρά 
ένας αστός χωρίς οικονομική επιφάνεια. 
Αντίθετα, ο προλετάριος που θα πλουτίσει, 
θα παραμείνει προλετάριος στα μάτια των 
αστών, όπως συμβαίνει με το νεαρό ήρωα 
της ταινίας. Αυτός, κερδίζοντας ένα λαχείο, 
μπαίνει μέοω του φίλου του, με τον οποίο 
έχει οχέοεις, στην αστική «κλίκα», που όχι 
μόνο δεν θα τον αποδεχτεί ουσιαστικά, αλλά 
και θα τον απομυζήσει, έτσι που φτωχό και 
πάλι να τον οδηγήσει στο θάνατο.

Υπαινικτικά ο Φασμπίντερ, αφήνει να 
εννοηθεί, οτι δεν αρκεί η οικονομική επιφά
νεια για να είσαι αστός, και πολύ περισσό
τερο δεν αρκούν οι οικονομικοί αγώνες των 
προλετάριων, αλλά χρειάζεται και αλλαγή 
ηθικής και σκέψης. Έτσι η ταινία γκρεμίζει 
το μοντέλο που έχει μέσα του έστω και 
ασυνείδητα ο κάθε προλετάριος και πολύ 
περισσότερο ο μικροαστός. Να ξεφύγει 
δηλαδή από την τωρινή του τοποθέτηση, 
γκρεμίζοντας τον αστό, για να πάρει αυτός 
τη θέση του, να γίνει δηλαδή ένας νέος 
αοτός.

Στη δεύτερη ταινία του Φασμπίντερ, 

που είδαμε το περασμένο φθινόπωρο, ο 
σκηνοθέτης δίνει τη θέση του στον εμπνευ
σμένο δημιουργό, αυτόν που θα γυρίσει 
αργότερα τη Χρονιά με τα 13 φεγγάρια, 

Μ π ε ρ λ ίν ε ρ  Α λ εξά ντερ π λ α τς, Κ ερ έλ  

Πρόκειται για το φιλμ Λόλα, που είναι μια 
άλλη οπτική πάνω οτον πασίγνωστο Γαλάζιο 

Άγγελο που έπαιζε η Μάρλεν Ντήτριχ. 
Αυτή τη φορά το φιλμ δεν ασχσλείται τόσο 
με τη «γυναίκα-βαμπίρ», όοο με την πολιτική 
κατάσταση της δεκαετίας του '50. Το φιλμ 
είναι, σε πρώτο επίπεδο, μια ευανάγνωστη 
ιστοριούλα, όπου η πόρνη-Λόλα ξεμυαλίζει 
έναν καθωσπρέπει δημόσιο υπάλληλο. Σ' έ
να άλλο όμως επίπεδο, το φιλμ καταγράφει 
συγκλονιστικά τη ζωή μιας επαρχιακής πό

λης, με όλους τους τύπους της, που 
ανάγονται οε τραγικά σύμβολα. Παράλληλα, 
ανατέμνεται με νυστέρι το «οικονομικό 
θαύμα» της Γερμανίας του Αντενάουερ.

Μέσα στο γλυκό, αγγελικό τοπίο εκείνης 
της Γερμανίας, ο δημόσιος υπάλληλσς-μι- 
κροαστός, θα επαναστατήσει εναντίον του 
κατεστημένου της μικρής πόλης. Η πολιτι-

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΙΔΑΞΟΥΝ 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΙΟΛΟΓΙΑΣ

1. Τ. BOTTOM ORE: Κοινωνιολογία - Βασικά Προβλήματα

και Βασική Βιβλιογραφία
Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με πρω τοβουλία  της ΟΥΝΕ- 
ΣΚΟ. Στην Ελλάδα είναι το βασικό βιβλίο οε όλες τις Α 
νώτερες και Ανώ τατες Σχολές, π ου  διδάοκεται το μάθη- 
μα της Κοινωνιολογίας.

2. Δ. ΤΣΑΟΥΣΗ: Στοιχεία Κοινωνιολογίας
Ενα βιβλίο μεθοδικής εισαγωγής στην Επιστήμη της 

Κοινωνιολογίας, π ο υ  εισάγει τον  αναγνώστη στις βασι
κές έννοιες και θεωρίες της επ ιστήμης αυτής.

3. Ν. 5. TIMASHEFF · C. A. TH EO D O RSO N : Ιστορία Κοινω

νιολογικών Θεωριών
Η π ιό  ολοκληρωμένη και σύγχρονη ιστορία των κοινω
νιολογικών θεωριών α π ό  τα  μέσα του 19ου αιώνα ώς 
τις μέρες μας. Καλύπτει τις κυρι.ότερες θεωρίες και σχο
λές της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Αγγλίας, της Ρω
σ ίας και των Η.Π.Α.

4. ΕΜ ΙΛ Ν Τ Υ ΡΚ ΑΤ Μ : Ο ι Κανόνες της Κοινωνιολογικής

Μεθόδου
Το κλασικό βιβλίο, που  σφράγισε την κοινωνιολογική 
σκέψη και αποτελεί μέχρι σήμερα θεμελιώδη οδηγό για 
τη μελέτη της κοινωνικής πραγματικότητας.

5. Μ. WEBER: Προτεσταντική Ηθική και το πνεύμα του καπι

ταλισμού
Το κλασικό και αυτό  βιβλίο ανάλυσης του ρόλου των ι
δεών στη διαμόρφωση του σύγχρονου καπιταλισμού.

6. ΖΠΡΤΖ ΓΚΥΡΒΙΤΣ: Μελέτες για τις Κοινωνικές τάξεις
Η πληρέστερη ανάλυση του φαινομένου της Κοινωνικής 
τάξης όπω ς το  είδαν ο Μ ά ρ ξ  και σι σύγχρονοι μαρξι
στές και μη μαρξιστές κοινωνιολόγοι στην Ευρώπη και 
την Αμερική, γραμμένη από  τον κορυφαίο κοινωνιολό
γο της Γαλλίας.

7. A. M ICHEL: Κοινωνιολογία της οικογένειας

και του γάμου
Α π αρα ίτη το  βοήθημα για την κατανόηση του θεσμού 
της οικογένειας και των σύγχρονων εξελίξεων στο σημε
ρινό κόσμο και την Ελλάδα ειδικότερα.

8. Η. LEFEBVRE: Κοινωνιολογία του Μ αρξ
Μ ια  συνθετική παρουσίαση του  τρόπου, που  είδε και 
ανάλυσε την καπιταλιστική κοινωνία ο Μαρξ.

9. Π. ΤΕΡΛΕΞΗ: Πολιτική Κοινωνικοποίηση. -

Η Γένεση του Πολιτικού Ανθρώπου
Α π ό  τα  περιεχόμενα: Τι είναι Πολιτική Κοινωνικοποίη
ση, Φ ορείς Κοινωνικοποίησης.
Ενα βιβλίο π ου  ερευνά τον τρόπο με τον οπ ό ίά  δια- 

πλάθεται ο χαρακτήρας του πολιτικού ανθρώπου.

ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΙΔΑΞΟΥΝ 
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Θ., ΛΙΑΝΟΥ θ., ΜΠΕΝΟΥ Θ., ΤΣΕΚΟΥΡΑ Γ., 

ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Μ., ΧΡΗΣΤΟΥ Γ.: Εισαγωγή στην Πολι
τική Ο ικονομία

Συλλογική εργασία εισαγωγής στην πολιτική οικονομία 
από  6 πανεπ ιστημιακούς δάσκαλους πσυ απευθύνεται 
στους πρω τοετείς φοιτητές των ανωτέρων και ανωτά- 
των σχολών.
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κοποίηση θα 'ρθει μέσα από ερωτική νεύ
ρωση. Κι όταν το κατεστημένο χαρίσει στον 
ερωτευμένο υπάλληλο τη Λόλα-πόρνη σα 
δώρο, τότε εκείνος θα ηρεμήσει, και θα 
ξαναπροσχωρήσει στην καθεοτηκυία τάξη. 
Αντίθετα, η κόρη της Λόλας θα πάρει τη 
θέση της μάνας της. Άλλο ένα δείγμα του 
σπαρακτικού πραγματικά μίσους του Φα

σμπίντερ για την ίδια του τη φυλή, τους 
Γερμανούς. Η νέα γενιά που θ' ακολουθήσει 
τη γενιά του '50, οε τίποτα δεν διαφέρει 
από την προηγούμενη γενιά. Ο Φασμπίντερ  

δημιουργεί μια ταινία «γλυκιά τραγωδία». Τα 
πλάνα θυμίζουν χολλυγουντιανά καρτ-πο- 
στάλ. Οι φωτισμοί προχωρούν πέρα από τον 
εξπρεσιονισμό και γίνονται πρωταγωνιστές. 
Έντονα, «χιλιάδες» χρώματα, που δεν δι
καιολογούν την ύπαρξή τους, δίνουν στη 
Λόλα την όψη ενός πανέμορφου γλυκίσμα
τος, πικρού στη γεύση. Η ηχητική μπάντα 
της ταινίας είναι πολύ προσεγμένη και 
αναγγέλλει το εκπληκτικό μιξάζ ήχων του 
Μπερλίνερ Αλεξάντερπλατς. Κρίμα που 
οι κινηματογραφόφιλοι έχαοαν τόσο νωρίς 
αυτόν τον εκπληκτικό, τραγικό, σπαραχτικό 
μέσα στην ασχήμια του, όμορφο, μέοα στις 
υστερικές αλήθειες του, μεγάλο σκηνοθέτη, 
που ακουγε οτο όνομα Ράινερ Βέρνερ  

Φασμπίντερ

Μετά από 34 χρ.'/ια αφ' ότου γυρίστηκε το 
Η Γη τρέμε ι του Λουκίνο Βισκόντι, η
τέχνη του μεγάλου αυτού σκηνοθέτη παρα
μένει αναλλοίωτη, γιατί τόσο μορφολογικά 
όσο και θεματολογικά η ταινία αυτή είναι 
διαχρονική.

Το Η Γη Τρέμει γυρίστηκε το 1948 και 
είναι η δεύτερη ταινία του Βισκόντι, που 
μαζί με το Ροσσελίνι είναι οι γενάρχες του 
νεορεαλισμού στον κινηματογράφο. Το φιλμ 
αυτό είναι το πρώτο μέρος μιας τριλογίας 
που σχεδίαζε να γυρίσει ο Βισκόντι -  

αυτός ο κόμης-μαρξιστής, αυτός ο εοτέτ 
διαλεκτικός -  και αναφέρεται στην εκμετάλ
λευση των ψαράδων ενός χωριού της 
Σικελίας από τους μεγαλεμπόρους. Οι άλλες 
δύο ταινίες της τριλογίας, που δεν γυρίστη
καν, θα αναφέρονταν στους ανθρακωρύχους 
και στους γεωργούς της Σικελίας. Συνολικά 
δηλαδή θα ήταν μια τριλογία πάνω στην 
εκμετάλλευση των εργαζομένων στο καπι
ταλιστικό σύστημα. Η ταινία σαν περιεχόμε
νο, έχει μια καθαρά μαρξιστική διαλεκτική. 
Μέσα από μια οικογένεια ψαράδων, όπου το 
κάθε μέλος της είναι και ένα κοινωνικό 
σύμβολο, παρακολουθούμε το κύριο πρόσω
πο του έργου να ξεκινάει από την προσωπι
κή εξέγερση μπροστά οτην εκμετάλλευση, 
να περνάει απά διάφορα στάδια και να 
φτάνει στο τέλος του φιλμ στη συνειδητο- 
ποιηση της ανάγκης για μαζικό αγώνα. Αυτό 
όμως που αξίζει τον θαυμασμό είναι το πώς 
αυτό το τόσο κραυγαλέα συνθηματολογικό, 
όπως έχει καταντήσει από το λεγόμενο 
«πολιτικό κινηματογράφο», θέμα, διαδραμα
τίζεται οε τόοο χαμηλούς τόνους και με μια 
τέτοια σοφία, που έχεις την αίσθηση οτι 
ακόμα και οι πιο φριχτές συμφορές να 
συμβούν στους ήρωες, ποτε δεν θα προκα- 
λέσουν τον καγχασμό του θεατή. Ακριβώς 
εδώ έχει αφήοει τη σφραγίδα του ο μεγά
λος δημιουργός. Η ταινία είναι τόοο ζωντα

νή όσο ίσως να μην ήταν στην εποχή της. 
Και αυτό το κατορθώνει με τη μορφή που 
δίνει ο Βισκόντι στο φιλμ. Μορφή αισθητι
κής τελειότητας με ένα ρυθμό επικό σε 
χαμηλούς τόνους, έτσι που τελικά το φιλμ 
να λειτουργεί σαν φιλμ-όπερα. Εδώ ακρι
βώς, έχουμε ένα από πρώτη ματιά παράδο
ξο. Πως δηλαδή ένα φιλμ νεορεαλιστικό 
μπορεί να είναι ταυτόχρονα και φιλμ-όπερα. 
Αυτό συμβαίνει γιατί ο Βισκόντι, όντας 
μεγάλος δημιουργός, ξεπερνάει το νεορεα
λισμό και την απλή περιγραφή ενός συγκε
κριμένου επίκαιρου προβλήματος και το 
απογειώνει κάνοντάς το τέχνη διαχρονική.

Η σύνθεση των πλάνων αγγίζει την τε
λειότητα, αλλά αυτό συμβαίνει στο σύνολο 
των έργων του Βισκόντι, που, όσον αφορά 
τη σύνθεση, τα πλάνα είναι τέλειας αισθητι
κής. Ταυτόχρονα, και παρά την άνθιση του 
νεορεαλισμού στη δεκαετία του '40, υπάρ
χουν στιγμές αποστασιοποίησης οτο φιλμ, 
ιδίως στη σχέση τριών ηρώων (αδελφός- 
αδελφή-μάνα) Η Γη τρέμει οίγουρα και 
σήμερα μπορεί να αξιολογηθεί σαν ένας 
σταθμός οτην ιοτορία του κινηματογράφου.

Πώς να κάνει κανείς έναν φθινοπωρινό 
απολογισμό χωρίς να αναφερθεί στα... πα
τροπαράδοτα κινηματογραφικά ήθη και έθι
μα της Ελλάδας που όλο το χρόνο περιμέ
νουν σε στάση αναμονής, εν όψει του 
ετήσιου φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Εκεί, κάθε 
χρόνο, οι ελληνικές ταινίες συνθέτουν το 
πράοωπο του ελληνικού κινηματογράφου. Το 
Φεστιβάλ θεσοαλονίκης, είτε το θέλουμε 
είτε όχι, είναι ο «σφυγμός» του ελληνικού

κινηματογράφου. Μέχρι στιγμής από τις 
φεστιβαλικές ταινίες έχουν προβληθεί: Ρό- 

ζα, Άγγελος, Άρπα-Κόλα, Το Στίγμα.

Εκτός απ' αυτές, υπάρχουν και τα κλασικά 
εμπορικά κατασκευάσματα του τύπου Πά- 

τερ Γκομένιος, που η φτήνεια τους αγγί
ζει τα όρια του παράλογου.

Από τις φεστιβαλικές λοιπόν ταινίες ο 
Άγγελος του Γιώργου Κατακουζηνού 

έχει ήδη σημειώσει εμπορική επιτυχία ολ
κής. Το φαινόμενο δεν είναι άσχετο με τις. 
απόψεις που επικρατούν σε μια μερίδα των 
Ελλήνων σκηνοθετών, που θέλουν ένα ελλη
νικό κινηματογράφο με ταινίες «καλές» ή 
«κακές» και όχι «εμπορικές» ή «ποιοτικές». 
Ο Άγγελος, πάντως, εκπλήρωσε και τις 
δύο αποστολές του επάξια. Γιατί όχι μόνο 
αποδείχθηκε εμπορικός, αλλά σαν φιλμ είχε 
να πει αρκετά πράγματα. Η δομή του, 
στηριγμένη πάνω στα πρότυπα του αμερικά
νικου κινηματογράφου, είναι στέρεα. Τεχνι
κά, είναι ίσως από τις πιο άψογες ελληνι
κές παραγωγές, όπου επιτέλους οι ηθοποιοί 
ακούγονται στο τι λένε. Το σενάριο της 
ταινίας είναι άψογα δουλεμένο. Οι ελληνι
κές ταινίες είχαν και έχουν πάντοτε σενα- 
ριακό πρόβλημα και πρόβλημα διαλόγου. 
Στον Άγγελο το φιλμ έχει λειτουργικότητα 
και στηρίζει την ταινία. Η υπόθεση θυμίζει 
κάποιο μελό φιλμ της δεκαετίας του 60, 
που όμως δεν ξενίζει, χάρη στην τεχνική- 
σεναριακή αρτιότητά του. Είχαμε καιρό να 
δούμε ένα φιλμ που να μιλάει για κάποιο 
πρόβλημα του ελληνικού χώρου και να τα 
λέει όλα σκληρά και ρεαλιστικά, όπως είναι. 
(Ας θυμηθούμε παρενθετικά την εκπληκτική 
ταινία της Μ α ρ κ ε τά κ η  Ιω ά ν ν η ς  ο 

Βίαιος). Στον Άγγελο αυτά που έχει να 
πει ο σκηνοθέτης, τα λέει χωρίς δισταγ
μούς και ντροπές. Ίσως βέβαια η διερεύνη- 
ση της ομοφυλοφιλίας, έτσι όπως παρου
σιάζεται στην ταινία, να είναι επιφανειακή. 
Ακάμα, ειδικότερα θέματα όπως η κατάληξη 
του ήρωα -όλοι οι ομοφυλόφιλοι δεν γίνο
νται τραβεστί- να είναι αμφιλεγόμενη, ή ο 
πατέρας-μέθυσος, η γιαγιά-πόρνη, το σπα
στικό αδελφάκι του ήρωα, να μοιάζουν με 
εκ των άνωθεν επεμβάσεις του σεναρίου, 
και όχι φυσικά εναρμονισμένες στο σώμα 
της ταινίας. Τέλος η υπερβολή οε ορισμένα 
πλάνα - όπως αυτά του νεκροτομείου -  να 
λειτουργούν αρνητικά στην ταινία. Δικαιολο
γούνται όμως, γιατί κανείς δεν έχει το 
δικαίωμα ν' απαγορέψει ο' έναν δημιουργό 
να αφηγηθεί συμπυκνωμένα αυτά που έχει 
να πει, δανειζόμενος στοιχεία από την 
υπερβολή ή το μελόδραμα. Γι' αυτήν την 
υπερβολή κατηγορήθηκε η ταινία. Όμως αν 
ο δημιουργός δεν συμπυκνώσει στις δύο 
ώρες του φιλμ όλα τα δραματουργικά του 
στοιχεία, τότε σίγουρα δεν κάνει τέχνη 
αλλά απλή καταγραφή της ζωής. Και ο 
Άγγελος δεν ήταν απλά περιγραφικός, 
αλλά, μπορούμε να πούμε, «λειτουργικά 
περιγραφικός». Ενας ρεαλιστικός κινηματο
γράφος, που δίκαια απόσπαοε το βραβείο 
καλύτερης ταινίας από το φεστιβάλ.

Όσον αφορά στην ταινία Ρόζα του Χριστό

φορου Χριστοφή, οι γνώμες έχουν διχα
στεί. Το τσουβάλιασμα πάντως στο φεστι
βάλ ταινιών που ανάμεσά τους συγκαταλέ
γονται ο Άγγελος, το Άρπα-Κόλα και η 
Ρόζα. πρέπει να φέρνει οε δύσκολη θέση

: >



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ’83

Ταινίες του περασμένου φθινοπώρου
την οποιαδήποτε κριτική επιτροπή. Είναι οαν 
να συγκρίνουμε ένα φουτουριστικό με έναν 
αναγεννησιακό πίνακα και να ρωτάμε στο 
τέλος ποιος είναι καλύτερος! Εν πάση 
περιπτώσει, η Ρόζα για τους υπερμάχους 
της είναι ένα ποιητικό φιλμ και σαν τέτοιο 
πρέπει να εκτιμηθεί. Δεν πρέπει να ενοχλεί 
δηλαδή η αποδιοργάνωση-έλλειψη μύθου 
που επικρατεί στο φιλμ. Το πρόβλημα όμως 
είναι αν μένει έστω η «αίσθηση» μια και 
μιλάμε για ποιητική ταινία. Αρκεί η αίσθηση 
των ωραίων σκηνικών του Τάσου Ζωγρά

φου και η φωτογραφία του Αντρέα Μπέλ- 

λη για να σταθεί η ταινία; Μήπως χρειάζο
νται και ορισμένα άλλα πράγματα στο φιλμ, 
όπως προσοχή για την αποφυγή του γελοίου 
(π X η κόρη που μεταμορφώνεται σε άλο

γο), και μια στοιχειώδης αυτοσυγκράτηση 
του «οίστρου» του δημιουργού; Τι ήταν πάλι 
αυτές οι «3 φυματικές από την Ιθάκη;» Κι 
ακόμα το ανεκδοτολογικό πια «Δεν καταλα
βαίνω τίποτα!» της Ευας Κοταμανίδου. Κι 
ακόμα, η Ρόζα Αούξεμπουργκ να τρέχει 
ως τρελή στα δάση, ο Ισπανός εξόριστος 
που θυμίζει «τεκνό» του Κολωνακίου, ή το 
αποθεωτικό «Κυρά μου με σένα εμπνέομαι». 
Ολα αυτά και άλλα πολλά τερπνά της 

ταινίας καταντούν εξοργιστικά και μόνο για 
την αφέλειά τους και τη στοιχειώδη έλλει
ψη σοβαρότητας σ ένα θέμα τόοο οοβαρό, 
όοο «η επανάσταση». Ιδωμένα ξέχωρα τα 
σκηνικά, η φωτογραφία, η μουσική, αξίζουν 
τα βραβεία που πήραν. Όλα μαζί όμως, 
συνθέτουν μια ταινία -  κακό προηγούμενο

για τον ελληνικό κιν/φο. Μια ταινία όπου ο 
σκηνοθέτης είναι ανύπαρκτος, και μπορεί -  
η ταινία -  να είναι «ποιητική» μεν, τραγέλα
φος δε!

Το Αρπα-Κόλα του Νίκου Περάκη, είναι 
μια ωραιότατη κωμωδία, απ’ αυτές που δεν 
μος έχει συνηθίσει ο ελληνικός κινηματο
γράφος. Με νεύρο και αίσθηση του χιούμορ, 
η κάμερα τριγυρίζει στα θολά νερά της 
ελληνικής πραγματικότητας. Ευρηματικότα
τη σκηνοθεσία, ζωντανό σενάριο και έξοχη 
υποκριτική των Καλογερόπουλου-Χρυσο- 
μάλλη, συνθέτουν τα στοιχεία αυτής της 
ταινίας.

Το Στίγμα του Παύλου Τάσιου, τέλος, έχει

και καλές και άσχημες στιγμές. Το θέμα που 
πραγματεύεται ο Τάσιος, σίγουρα θα ξεση
κώσει πολλές συζητήσεις. 0 προσανατολι
σμός του πάντως για έναν λαϊκό κινηματο
γράφο, πετυχαίνει αρκετά. Αν και η υπερβο
λική εμμονή στα υποκειμενικά πλάνα και τα 
ατέλειωτα εσωτερικά καταγράφονται στα 
αρνητικά της ταινίας, που ξεχωρίζει και για 
τις ωραιότατες ερμηνείες των Καφετζό- 

πουλου-Λαζαρίδου

Το φετεινό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης μας 
δίνει ένα συμπέρασμα που ίσως σταθεί 
οριακό για τον ελληνικό κιν/φο: «Εμπορικές» 
και «ποιοτικές» ταινίες δεν υπάρχουν. Υ
πάρχουν μόνο ταινίες «καλές» ή «κακές».

Βαθύς προβληματισμός
και

απτή πραγματικότητα
Ο Σπύρος Τσακνιάς σχολιάζει 
την «Κασέτα» 
της Λούλας Αναγνωστάκη 
που παίζεται από το 
“Θέατρο Τέχνης» 
σε σκηνοθεσία Κάρολου Κουν

Η Κασέτα της Αναγνωστάκη, για τον
υπογραφόμενο τουλάχιστον, έρχεται να κα
λύψει ένα θεωρητικό ζητούμενο: τη δια
σταύρωση μιας σύγχρονης, προωθημένης 
προβληματικής, με μια κοινή, καθημερινή, 
εύκολα αναγνωρίσιμη ελληνική πραγματικό
τητα. Με μόνο διαπιστευτήριο την αγάπη 
για το θέατρο και το ενδιαφέρον για την 
πορεία της σύγχρονης θεατρογραφίας μας 
- η οποία προσπαθεί φιλότιμα να καλύψει 
την απόσταση που τη χωρίζει τόσο από την 
ξένη θεατρική παραγωγή όσο και από τα 
άλλα είδη της γραμματείας μας που έχουν 
ξεπεράσει την παιδική ηλικία - τολμώ τη 
διατύπωση κάποιων σχολίων πάνω στην 
Κασέτα, χωρίς την αυταπάτη ότι τα σχόλια 
αυτά συνιστούν υπεύθυνη κριτική παρέμβα
ση εφόσον στερούνται ενός σημαντικού 
υποστυλώματος της υπευθυνότητας: εννοώ 
την επαρκή, αν όχι πλήρη, εποπτεία του 
χώρου στον οποίο εντάσσεται το αντικείμε
νο της παρέμβασης.

Μια χοντρική χαρτογράφηση των ομολο- 
γημένα ανεπαρκών εντυπώσεών μου από τη 
ούγχρονη θεατρική μας παραγωγή -  ανα

γκαία προκειμένου να γίνει κατανοητό το 
είδος του θεωρητικού ζητούμενου για το 
οποίο μίλησα -  τη χωρίζει σε δυο θεμελιώ
δεις κατηγορίες: αυτή που επικεντρώνει 
την προσοχή της οε προκεχωρημένους μορ
φικούς ή φιλοσοφικούς προβληματισμούς 
και χάνει συχνά την επαφή της με τις δικές 
μας συνθήκες, νοοτροπίες, ατμόσφαιρες, 
πρόσωπα, χώρους κ.τ.λ., και οε κείνη που, 
αντιδρώντας - νόμιμα ενδεχομένως -  σε 
ξενόφερίες καταστάσεις και προβλήματα, 
προσπαθεί να αποτυπώσει θεατρικά την ωμή 
και απτή νεοελληνική πραγματικότητα χω
ρίς, πολλές φορές, να κατορθώνει να 
απογειωθεί από το επίπεδο μιας νατουραλι- 
στικής ηθογραφίας που συναρπάζει το θεα
τή όσο και μια καλοτραβηγμένη φωτογρα
φία.

Η κόπωση και από τις δυο αυτές κατηγο
ρίες, μαζί με τη θλιβερή κάποτε ανεπάρκεια 
της ερμηνείας, έχουν αμβλύνει το ενδιαφέ
ρον πολλών θεατρόφιλων για το νεοελληνι
κό θέατρο και τους έχουν απομακρύνει 
απ αυτό. Η Κασέτα της Αναγνωστάκη 

έρχεται να επανατροφοδοτήσει τις προσδο
κίες του θεατή και να αναβαπτίαει την 
πίστη του στις δυνατότητες του νεοελληνι
κού θεατρικού λόγου. Και - πριν και πάνω 
απ' όλα - αυτή καθαυτή, είναι ένα έργο που 
ο θεατής παρακολουθεί με αδιάπτωτο εν
διαφέρον από την αρχή ώς το τέλος, χωρίς 
να προμαντεύει την εξέλιξη της πλοκής 
του, χωρίς να χάνει την επαφή του με τις

ανελισσόμενες και κλιμακούμενες δραματι
κές καταστάσεις του και χωρίς να ανιά με 
την κοινοτοπία ή τη ρηχότητα προσώπων και 
συνθηκών που, καθώς ειπώθηκε ήδη, φέ
ρουν το στίγμα του κοινού, του Καθημερι
νού, ακόμη και του τετριμμένου. Έχω την 
επίμονη υποψία πως οκόπιμα η Αναγνω- 

στάκη έκανε παράτολμη χρήση στερεότυ
πων θεατρικών επεισοδίων και τύπων, έχο
ντας, φυσικά, φροντίοει να υπονομεύσει 
την επιλογή της μέοω της αναγωγής του 
υλικού της σε ένα υψηλό επίπεδο δραματι- 
κότητας που αναιρεί αυτόχρημα τη μονοσή
μαντη (ή ασήμαντη) λειτουργία των cliches.

Η δράση της Κασέτας τοποθετείται 
μέσα σε ένα μέσο ή τυπικό μικροαστικό 
περιβάλλον, μια οικογένεια που διαμένει και 
κινείται έξω από το «δακτύλιο» της πρω
τεύουσας, που φέρει νωπά ακόμη τα ίχνη 
των επαρχιακών καταβολών της και ζει τα 
προβλήματα και τα αδιέξοδά της χωρίς να 
διανοείται πάνω σ' αυτά ή να φλυαρεί περί 
αυτά. 0 μόνος διανοούμενος της οικογέ
νειας είναι ο Παύλος, ο μεγαλύτερος γιος, 
που δρα οαν καταλύτης για την έκλυοη μιας 
αλυσίδας δραματικών συγκρούσεων μέσα 
στο περιβάλλον του. Υπογράμμισα τη λέξη 
διανοούμενος επειδή στην περίπτωση του 
Παύλου δεν εφαρμόζεται χωρίς κάποιους 
προσδιορισμούς. (Ας σημειωθεί, αν και δευ- 
τερεύον, ότι ο Παύλος δεν κατάφερε να 
τελειώσει το γυμνάσιο). Είναι ο μόνος που

συνειδητοποιεί με ενάργεια το προσωπικό 
του αδιέξοδο και τα αδιέξοδα του περιβάλ
λοντος μέσα στο οποίο ζει, το αβίωτο όλης 
της ζωής, την άβυοοο που τον χωρίζει από 
τους άλλους, είναι ο μόνος που αισθάνεται 
μέχρι ναυτίας την αηδία για μια ζωή που 
κατάντησε ασήμαντη, άχρωμη, μηδαμινή. 
Αλλά η συνείδηση αυτή στον Παύλο γίνεται 
ψυχική φόρτιση, δραματική ένταση, δεν 
γίνεται λόγος. Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει 
με τους διανοούμενους ήρωες του Τοέχοφ, 
παραδείγματι, που αυτοαναλύονται και ανα
λύουν εύγλωττα το άγχος τους, ο Παύλος, 
όταν πιέζεται να μιλήσει γι' αυτό, φτάνει 
στα όρια της δυσλεξίας και, οπωσδήποτε, 
δεν το ορίζει. Απλώς το βιώνει και το 
ακτινοβολεί. «Αποκομμένος μέοα του από 
κάθε καθημερινότητα, συνειδητοποιεί την 
αναγκαιότητα αναζήτησης της Μεγάλης 
Πράξης που θα τον δικαιώσει οαν ύπαρξη», 
μας λέει η ουγγραφέας στο σύντομο προλο- 
γικό σημείωμα του προγράμματος. Βέβαια, 
πρότυπό του είναι η απόπειρα του φερόμε- 
νου ως αναρχικού τρομοκράτη Αγκτσά κατά 
του Πάπα, που έγινε μέρα μεσημέρι, μπρο
στά στα μάτια χιλιάδων ανθρώπων. Ωστόσο, 
δεν ξέρω αν είναι το «μεγαλείο» της 
πράξης που φλογίζει τη φαντασία του 
Παύλου ή η αυβεντικότητά της. Έχω την 
αίοθηοη πως αυτό που βασανίζει τον Παύλο 
είναι η αν-αυθεντικότητα της ζωής γύρω 
του, κι αυτό που αναζητά είναι η μάταιη 
έστω, αυθεντική όμως πράξη διαμαρτυρίας,
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Σκηνή από την Κασέτα

καταγγελίας, εξανάστασης. Απ' όπου και η 
αγανάκτησή του για τους τυποποιημένους, 
φαμπρικαρισμένους «διανοούμενους-επανα- 
στάτες» της εποχής. Κανένα από τα επί 
σκηνής πρόσωπα δεν συγκεντρώνει την 
οργή και τη χλεύη του Παύλου όσο ο απών 
Στέλιος -  αδερφός του φίλου του Σπύρου -  
και η γκόμενα του Στέλιου, κλασικοί τύποι 
επηρμένων προοδευτικών διανοουμένων 
που θέτουν εαυτούς πάνω από τα μικροα
στικά σκύβαλα του οικογενειακού περιβάλ
λοντος του Παύλου -  και πάνω από όλο τον 
κόσμο, αισθάνεται κανείς τον πειρασμό να 
προσθέσει! Η αν-αυθεντικότητα του ζευγα
ριού, όπως σκιαγραφείται μέσα από τις 
αναφορές των άλλων, είναι πολύ πιο εξοργι
στική από τη συμβατικότητα των προσώπων 
που κινούνται στη σκηνή. Στο κάτω κάτω, 
όοο κι αν τα πρόσωπα αυτά εξοργίζουν 
κάποτε τον Παύλο για την υποταγή τους 
στις συμβάσεις, δεν παύουν να είναι ανθρώ
πινα πλάσματα που διεγείρουν τη συμπάθεια 
και την κατάφασή μας. Με την πιστή τους 
απεικόνιση, με την αποκάλυψη του μικρού ή 
μεγάλου δράματος που κουβαλάει μέσα του 
το καθένα από αυτά τα πλάσματα, η Ανα- 

γνωστάκη κατορθώνει να στήσει προσβά
σεις κατανόησης για πάρα πολλούς ανθρώ
πους, την αλήθεια των οποίων δεν διακρί
νουμε εύκολα πίσω από τις συμβατικές 
μάσκες τους γιατί μας εμποδίζουν οι σχημα
τικές μας προσεγγίσεις. Η οργή κατά των 
επηρμένων και αν-αυθεντικών προοδευτι
κών διανοουμένων που έχουν αναθέσει στον 
εαυτό τους το έργο της σωτηρίας της 
ανθρωπότητας, ερήμην της ιδίας, και η 
συμπάθεια και κατάφαση για τους ταπει
νούς και καταφρονεμένους που ζουν ανεπι
τήδευτα τη μοίρα τους, ξυπνάνε μέσα μας 
συγκινητικούς ντοστογεφοκικούς απόηχους. 
Προς θεού, δεν μιλάω για λογοτεχνικές ή 
φιλοσοφικές επιδράσεις. Συνειρμοί, ή και 
παραμαντέματα, μου φέρανε στο νου κά
ποιους συγγραφείς -  όπως ο Ντοστογιέφκι, 
ο Τοέχοφ, ο Γκόργκι, όλοι τους αγάπες και 
διαβάσματα της νιότης - που ενώ μαστίγω
ναν το μικροαστισμό σαν νοοτροπία, σ' έκα
ναν να συμπονάς και να νιώθεις βαθιά το 
μικροαστό σαν άνθρωπο. Τους αντιπαραβάλ- 
λω, συχνά τελευταία, με κάποιους σύγχρο
νους καταπέλτες του μικροαστισμού που 
μέοα στον αλαζονικό και ιοοπεδωτικό σαρ
κασμό τους δεν αφήνουν πολλά περιθώρια 
για διακρίσεις ανάμεσα σε νοοτροπίες, συν
θήκες και ανθρώπους. Όλα γίνονται ένας 
πολτός, μέσα από τον οποίο αναδύεται 
μόνον (και μόνος} ο διανοούμενος-τιμητής. 
Δικαιούται κανείς να μπουχτίζει και να 
οργίζεται μερικές φορές...

Ξαναγυρίζω οτον Παύλο. Είναι το πιο 
επίμαχο πρόοωπο μέσα στο έργο. Όλα 
ξεκινούν απ αυτόν, γυρίζουν γύρω απ'αυ
τόν και καταλήγουν σ'αυτόν. Η δραματικό- 
τητό του πυροδοτεί τη δραματικότητα των 
άλλων. Χωρίς την παρουσία του Παύλου που 
φορτίζει την ατμόσφαιρα και με ό,τι κάνει ή 
δεν κάνει προκαλεί τις αλυσιδωτές συ
γκρούσεις που θα φέρουν στην επιφάνεια 
ολόκληρη σειρά από λανθόνουοες δραματι
κές καταστάσεις, οι άλλοι θα παρέμεναν 
συμπαθή ίσως, αλλά ωχρά θεατρικά πρόσω
πα. 0 ίδιος, ωστόσο, πώς στέκει σαν 
θεατρικό πρόαωπο; Στη διάρκεια της πρώ
της πράξης με συνείχε ο φόβος πως ο 
Ππιιλος θα γλιστρούσε αε ένα είδος συμβό

λου, σε μια ιδέα, σε κάτι το άυλο, δίχως 
οάρκα και οστά. Η εσωτερική του απομόνω
ση από τους άλλους, οι επίμονες σιωπές 
του, οι έμμονες ιδέες του, σε αντιπαραβολή 
με τα τόοο γήινα, τόσο καθημερινά, τόσο 
κοινά πρόσωπα, διέγραφαν τον κίνδυνο μιας 
συμβολοποίησης που θα τον καθιστούσε 
πρόσωπο αμφίβολης στερεότητας. Σε μια 
τέτοια περίπτωση, φυσικά, το οικοδόμημα 
θα κατέρρεε. Με το άνοιγμα της αυλαίας 
για τη δεύτερη πράξη, η ισορροπία αποκαθί- 
οταται. 0 Παύλος, παρά την ιδιορρυθμία 
του, παρά την απόστασή του από τους 
άλλους, αποκαλύπτεται, σαρξ εκ της σαρκός 
των, μόριο της ίδιας ύλης από την οποία 
είναι κι εκείνοι καμωμένοι. Η διαφορά του 
συνίσταται στην ένταση και την ενάργεια με 
την οποία ουνειδητοποιεί το αδιέξοδο. Γίνε
ται μια συμπύκνωση, μια συνισταμένη στά
σεων και καταστάσεων που οι άλλοι δεν 
μπορούν ή δεν θέλουν να εκφράσουν και, 
από την άποψη αυτή, μια γέφυρα ανάμεσα 
στο ανέκφραστο εκείνων και στην έκφραση 
που προσδοκά ο θεατής. Παραμένοντας 
γνήσιο θεατρικό πρόσωπο, μέσα στο ρεαλι
στικό του πλαίσιο.

Αντίποδας του Παύλου, από μιαν άλλη 
πλευρά, είναι η Μαρίτσα, η μητριά του. Η 
αντίθεση του Παύλου με τη Μαρίτσα δεν 
είναι ιδεολογική, είναι υπαρξιακή. Η Μαρί
τσα δεν αιοθάνεται καμιάν ανάγκη δικαίω
σης. 0 πατροπαράδοτος τρόπος ύπαρξής 
της, η ανάλωσή της, μέσα από την ανήσυχη 
μέριμνα της καθημερινότητας, για την επι
βίωση και την ευτυχία της οικογένειας, 
αποτελεί αυτοδικαίωση τόσο αυτονόητη όσο 
κι ένα φυοικό φαινόμενο. Ασφαλής μέσα 
στην αδιάβροχη αυτάρκειά της αυτή η 
ελληνίδα μάνα, δεν μπορεί ίσως να προλά
βει τις καταστροφές που απειλούν τους 
αγαπημένους της, καταστροφές τις οποίες 
έχουν κινήσει δυνάμεις που την υπερβαί
νουν, κατορθώνει ωστόσο, μόνο με την 
ύπαρξή της, να αποστομώσει τους νεοφώτι
στους αρνητές της. 0 μπαρμπα-Τάσος, αντί
θετα, ο άντρας της, με το ξοφλημένο 
«εθνικόφρον» παρελθόν του, αισθάνεται α- 
πόριμμα της ακατάσχετα «προοδευτικής» 
εποχής. Η σπαραχτική κραυγή του «μη με 
ειρωνεύεστε εμένα», και οι συνεχείς παραι
νέσεις της Μαρίτσας να αιρήσουν ήσυχο 
τον μπαρμπα-Τάσο, αναδεικνύουν έντεχνα 
την ανθρωπιά της συγγραφέως και τη 
θαρραλέα διάστασή της με τα φαιδρά και 
απάνθρωπα ιδεολογήματα του ουρμού. Στα 
μάτια της Αναγνωστάκη, οι άνθρωποι δι

καιούνται ένα μερτικό κατανόησης και δι
καίωσης πέρα από τα ισοπεδωτικά σχήματα. 
Αυτό προβάλλεται με συναρπαστική αναγλυ- 
φικότητα στην περίπτωση της Καίτης, φί
λης του Σπύρου, που οι αποτυχημένες 
φιλοδοξίες του έχουν επενδυθεί στον φε- 
ρέλπιδα προοδευτικό αδερφό του και στη 
διανοούμενη γκόμενα. 0 θαυμασμός του για 
το ζευγάρι τον οδηγεί οε μια αταθερή 
υποβάθμιση της φίλης του. Το απλό εργαζό
μενο κορίτσι, άλλη μια γυναίκα της τετριμ
μένης καθημερινότητας, διεκδικεί με πάθος 
τη δικαίωσή της και η Αναγνωστάκη, μέσα 
από τη διαγραφή της προσωπικότητάς της, 
γράφει έναν ύμνο στα δικαιώματά της. Στα 
απαράγραπτα δικαιώματα του συγκεκριμέ
νου ανθρώπου που έχουν παραγραφεί ύπου
λα εν ονόματι αφηρημένων σχημάτων. Το 
ενδιαφέρον είναι ότι ο Παύλος, ο μαρτυρι
κός αναζητητής της Μεγάλης ή Αυθεντικής 
Πράξης, νιώθει πλησιέστερος προς την 
Καίτη, τον μπάρμπα-Τάαο και τη Μαρίτσα, 
παρά προς τους αν-αυθεντικούς ζηλωτές 
της επανάστασης. Έμμεσα, η Αναγνωστά- 

κη δηλώνει πως μπορεί κανείς να βρει 
περισσότερη αυθεντικότητα μέσα στην 
πραγματικότητα, μέσα στη φθαρμένη και 
συμβατική καθημερινότητα, μέσα στην άμε
ση και ανεπιτήδευτη βίωση της ανθρώπινης 
μοίρας, απ' όση στην κάλπικη ιδεολογική 
υπέρβασή της. Άξιος ο μισθός της.

Κανένα από τα πρόσωπα της «Κασέτας» 
δεν στερείται ενδιαφέροντος. Το καθένα 
έχει τη δική του αλήθεια, το δικό του 
δράμα, το δικό του αδιέξοδο. Κι όλοι μαζί 
απαρτίζουν μιαν αλυοίδα δραματικών συναρ
τήσεων από την οποία δεν μπορείς να 
αποσπάσεις κανένα κρίκο χωρίς να σακατά- 
ψει την αρτιμέλεία του συνόλου.

Κανένας δεν είναι περιττό ή διακοσμητι- 
κό πρόσωπο. Όλοι είναι ουναυτουργοί του

Γ. Αρμένης

δράματος. Είπα πιο πάνω πως ο Παύλος 
πυροδοτεί και φωτίζει το δράμα των άλλων, 
ωστόσο, χωρίς την απόφαση της Κατερίνας 
να γεννήσει το παιδί που έχει συλλάβει μαζί 
του, απόφαση στην οποία ουνείργησαν η 
μάνα της Βαγγελιώ και η θεία Μαρίτσα, η 
μοίρα του Παύλου ενδέχεται να ήταν διαφο
ρετική. Η γέννηση του παιδιού οδηγεί στο 
γάμο του Παύλου με την Κατερίνα, στην 
αλλαγή της τροχιάς του -  και της τροχιάς 
του βλήματος που οραματιζόταν να φυτέ
ψει κάποτε οε κάποιο κορμί. Και μόνο η 
κρίσιμη αυτή τροπή, με τις δραματικές 
επιπτώσεις της, αρκεί να καταδείξει πόσο 
ανθρώπινο πλάομα είναι ο Παύλος μέσα στις 
συναρτήσεις του με το πραγματικά του 
περιβάλλον και πώς μια αυθεντική θεατρική 
γραφή, αντί να στήνει προκατασκευασμέ- 
νους ήρωες, συνθέτει ένα δυναμικό πεδίο 
αλληλεπιδράσεων μέσα στο οποίο διαπλάθε- 
ται -  ή πείθεται ο θεατής πως έτσι 
συμβαίνει -  η μοίρα των προσώπων.

Πρόσφορη σε παρατηρήσεις θα ήταν και 
η αντιπαραβολή του Παύλου προς το φίλο 
του Σπύρο, τον αποτυχημένο μετανάστη που 
κάτι υποψιάστηκε, αλλά που εξαργύρωσε το 
πανάκριβο μέταλλο της γνήσιας απελπισίας 
με τη φτηνή μονέδα του φλύαρου κυνισμού' 
ή με τον αδερφό του το Γιωργάκη, το 
ανυποψίαστο θύμα των ούγχρονων μηχανι
κών τοτέμ. Ωστόσο, τα ερεθίσματα της 
Κασέτας είναι πολλά, και η κλεψύδρα 
εξαντλείται. Εξάλλου, οι γραμμές αυτές δεν 
γράφτηκαν με την πρόθεση μιας σφαιρικής 
παρουσίασης του έργου, αλλά για να υπο
γραμμίσουν κάποιους άξονες του ιδιαίτε
ρης, για μένα, οημασίας. Γι' αυτό και δεν 
αναφέρονται στην παράσταση, μολονότι, κα
θώς πιστεύω, πρόκειται για μια πολύ καλή 
παράσταση, σκηνοθετικά και ερμηνευτικά.

22-12-1982
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Βιβλίο - 
κριτική

Στις «Αόρατες Π όλεις» ο Ίτα λο  
Κ αλβίνο διαλέγει μια ιστορική  σ κ η 
νογραφία, τα θαυμαστά ανάκτορα 
και τους κήπους του αυτοκράτορα 
των Ταρτάρων. Δυο ιστορικές φ ι
γούρες, ο Κουμπλάι Χαν κι ο Μ άρ
κο Π ό λ ο , σ υ ν ο μ ιλ ο ύ ν . Α νά μ εσ α  
στους διαλόγους τους παρεμβάλλο
νται οι αφ ηγήσεις του Βενετσιάνου 
προς τον  Τάρταρο για  τ ις πόλεις τη ς . 
αυτοκρατορίας. Γ ρήγορα  ο αναγνώ
σ τες  έχει το περίεργο αίσθημα ότι 
μ ιλούν γΓ  αυτόν, ενώ μια μυθική 
πραγματικότητα αρχίζει να παίζει 
με την ιστορική . Το πιο περίεργο 
είναι ότι ο  αναγνώ στης μαθαίνει για  
τον εαυτό του πράγματα που ποτέ 
πριν δεν τα ε ίχε  σκεφθεί...

Τι θέλει ο Μ άρκο α π ’ τον Κου
μπλάι; Τι περιμένει; Καθώς εξελίσ 
σεται ο διάλογός τους, γ ίνετα ι φανε
ρό ότι δεν περιμένει το συνηθισμένο 
μισθό του συνηθισμένου αγγελιοφό
ρου. Κ άτι άλλο συμβαίνει ανάμεσά 
τους. Ε τσ ι, κι ο Κουμπλάι κάτι 
άλλο περιμένει από το Μ άρκο, κάτι 
διαφορετικό από τις συνηθισμένες 
πληροφορίες του συνηθισμένου απε
σταλμένου· γ ι ’ αυτό και συνεχίζει 
να τον ακούει, με τη μεγαλύτερη 
προσοχή και περιέργεια, πα ρ’ όλο 
που δεν πιστεύει ό ,τι του λέει ο 
Π όλο. Σ ’ αυτό λο ιπόν είναι όμοιοι! 
Ισως δεν είναι παρά δυο ζητιάνοι 

που μεθυσμένοι με κακό κρασί ψά
χνουν σε λόφους σκουπιδιώ ν και 
βλέπουν γύρω τους να λαμπυρίζουν 
όλοι ο ι θησαυροί της Α νατολής. 
Ίσ ω ς όλος ο κόσμος είναι μια απέ
ραντη ερημιά  με σκουπιδότοπους 
και πάνω του κρέμονται ο ι κήποι 
των ανακτόρω ν είναι τα βλέφαρά 
τους που χω ρίζουν τα σκουπίδια 
α π ’ τους κήπους, αλλά κι οι δυο 
τους δεν μπορούν να πουν ποιο είναι 
το μέσα και ποιο το έξω. Ε ίναι 
όμοιοι. Και η ομοιότητά  τους κρύ
βεται συνεχώς κάτω από τις πολλές 
κι έκδηλες διαφορές. Δ ιαφορά ιε- 
ραρχίας, διαφορά χαρακτήρα, δια
φ ορ ά  ε θ ν ικ ό τ η τ α ς  κ α ι γ λ ώ σ σ α ς· 
τους χω ρίζει κάθε είδους διαφορά. 
Δ ιαφορές που συνήθως οι άνθρωποι 
πάνε να χω ρίσουν όταν σκοτώνο
νται μεταξύ τους ή πάνε να ενώσουν 
όταν κάνουν έρωτα. Εδώ όμως οι 
διαφορές α ντιστο ιχούν σε μια ενο
ποίηση  άλλης τάζεως. Αυτή η ενο-

Αόρατες πόλεις 

ο κόσμος της αφήγησης

ποίηση  του Μ άρκο και του Κου
μπλάι είναι και το μοναδικό «πρό
σωπο» του βιβλίου. Α πέναντι στο 
νέο «πρόσωπο» δε βρίσκεται πια η 
μητέρα-Βενετία ή η μητέρα-Α νατο- 
λή αλλα ο κόσμος τη ς Α φήγησης: 
κι είναι στην η ρακλειτική , θα ’λεγα, 
σύλληψη της επάρκειας αυτού του 
κόσμου που χρω στιέτα ι ο σχη μ α τι
σμός του Εαυτού του νέου «προσώ
που».
a— —

Ε.Γ. Αολανίδης

Η συγκεκριμένη ενοποίηση  βέ
βαια, είναι επίτευγμα τη ς μεγάλης 
Λ ογοτεχνίας. Και φυσικά είναι επ ί
τευγμα της ειδ ική ς της πραγματικό- 
τητας που βρίσκεται σε δημ ιουργι
κή αντίθεση με τη μια — και μονα
δική — πραγματικότητα, την περιέ- 
χουσα τελικά  και τη Λ ογοτεχνία. Η 
μεγάλη Λ ογοτεχνία  δεν είναι παρά 
μια άλλη γλω σσική  πραγματικότητα 
που πετυχαίνει να δ ιαφ οροποιηθεί 
απ τη συνηθισμένη διά μέσον των 
νόμων αυτής της συνηθισμένης. «Του 
δε λόγου εόντος ξυνού ζώουσιν οι 
πολλοί ως ιδίαν έχοντες φρόνησιν»· 
οι «πολλοί» που κάνουν κακή λογο- 
τεχνία , «ως ιδίαν έχοντες φρόνη- 
σιν», αντί να κάνουν... απλώς την 
πολύτιμη εκείνη «κατεργαριά» που 
λέει ο Ρολάν Μ παρτ. Α πό ένα πλή
θος π α ρα δειγμ ά τω ν δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή ς  
«κατεργαριάς» που συνάντησα στις 
«Α όρατες Π όλεις», σκέφτομαι τώρα 
τη Μ αρότζια. Δεν πρόκειται τόσο 
γ ια  παράδειγμα «κατεργαριάς» της 
Λ ογοτεχνίας στη γλώ σσα αλλά σ ' έ
να, θα λεγα μεταγλω σσικό φαινόμε
νο: την πολιτική  οργάνω ση. Στην 
Μ αρότσια, ο Κ αλβίνο κάνει μια μ ι
κρή κουβέντα γ ια  το περίφημο ζή- 
τημα της πολ ιτ ική ς θέσης έτσ ι, που 
ωκεανοί λυσσασμένων συνθημάτων 
κα ι π ο λ ιτ ικ ώ ν  σ τρ α τεύ σ εω ν  δεν 
μπορούν ούτε ν ’ αγγίξουν!

Τι γυρεύει ο Μ άρκο στις πόλεις 
της Α σίας αφού περιγράφει συνεχώς 
τη Βενετία; Γ ιατί δεν έμεινε στη 
Βενετία: Ο ίδιος όμως ο Κουμπλάι, 
που υποτίθεται ότι συνοψ ίζει την 
Α σία, είναι ξένος μέσα της. Η Ασία 
είναι τόσο μεγάλη που τον συντρί
βει. Απ την αρχή γίνεται φανερό

ότι το κρίσ ιμο σημείο  στη  ζωή των 
«αυτοκρατόρων» είναι το μέγεθος 
της ίδιας της κατάκτησης. Η πολ ιτ ι
κή τους δύναμη δεν είνα ι παρά ένα 
μέρος ενός υπερσυστήματος που έ
χει τη δική του οικονομία , μια ο ικο
νομία  άλλης τάξεως από τις προθέ
σεις οποιουδήποτε «σκήπτρου». Έ 
τσι, μόνο σ την αφήγηση του Μ άρκο 
βρίσκει ο Κουμπλάι τη δυνατότητα 
να σώ σει κάτι από τους αδηφάγους 
τερμίτες, ίσως τον εαυτό του που μια 
ζωή τον έβλεπε κάθε άλλο παρά 
συνδεδεμένο με αφηγηματική πραγ
ματικότητα. Το ίδιο  κι ο Μ άρκο που 
ενώ συνεχίζει να νοσταλγεί κρυφά 
τη Βενετία έχει μπει με το ταξίδι σε 
μια άλλη ήπειρο  εξασφαλίζοντας 
την ίδια θέση: είναι ξένος* για να 
γλιτώ σει την ψυχή του α π ’ τη μητε- 
ρα-Βενετία, αυτήν που βλέπει συνε
χώς μπροστά του στην Α σία, κάπως 
όπως ο Ο δυσσέας δεμένος πάνω στο 
κατάρτι ακούει τις σειρήνες. Αυτό 
όμως που τώρα ακούει ο Μ άρκο 
είναι ήδη αυτό που αφηγείται· κ ι ο 
Κ όσμος δεν είνα ι άλλος πια  από την 
ίδια τη ν  Α φήγηση...

Ο Μ άρκο κι ο Κουμπλάι είνα ι δυο 
διαφορετικές εποχές, ενός και μονα
δικού ήρωα, που ξετυλίγοντα ι ταυ
τόχρονα  και συνενώ νονται. Ο άθλος 
ή η δοκιμασία  γ ια  τον ήρωα είναι να 
γ ίνει ξένος, είτε μέσα από το ταξίδι 
είτε μέσα από την επιβολή της εξου
σίας: ξένος απέναντι στο αρχικό  του 
αντικείμενο αγάπης- για να περάσει 
έτσι σε μια άλλη σύνδεση με μια 
νέα δυνατότητα αγάπης στον Κόσμο 
που μεταμορφώνεται σε κόσμο της 
Α φήγησης. Η πραγματικότητα του 
νέου αντικειμένου είναι γλω σσική: 
δεν ανα ιρείτα ι, έστω κι αν τα πρό
σωπα που πραγματοποιούν τη ν Α- 
φήγηση δεν είναι πια αυτοκράτορας 
ή εξερευνητής, αλλά ζητιάνοι. Εδώ, 
η ειδ ική  γλω σσική  πραγματικότητα 
υψώνει μια πρόκληση  σ την πραγμα
τικότητα  που δε νοιάζεται για  το 
Μ άρκο και τον Κουμπλάι παρά μό
νο στο βαθμό που είναι υποταγμένοι 
στη δική της οικονομία: δεν πρόκει
ται για  αμφ ισβήτηση της πραγματι
κότητας του Κ όσμου αλλά της μορ
φής που λέγεται Βενετία η Ασία...
Σε μια από τις πόλεις της Α φήγη- 
σης, τη Φεδώρα, η αμφισβήτηση 
εκφράζεται μέσα απ την πολυφωνία

Ίταλο Καλβίνο

ενός πλήθους κρυστάλλινω ν σφ αι
ρών. Η  Α φήγηση δεν εισάγεται σαν 
κάποιο ισχυρότερο όπλο με μαγικά 
αποτελέσματα· π ρ ο ε ιδ ο π ο ιε ί όμως 
με μαγευτικό τρόπο γ ια  τους κινδύ
νους των μαγικών αποτελεσμάτων, 
δείχνοντας π .χ. τη Ζοβαΐδα, την 
Π ερίνθια  κ.λπ. Η δύναμη μιας τέ
το ιας πρόκλησης είναι ότι αμφισβη- 
τεί και τον εαυτό της καθώς συνεχί- 
ζει να  ερωτεύεται αυτόν — τον μόνο 
— Κόσμο: «Ψάξε και μάθε ν ' ανα
γνω ρίζεις ποιος και τι, στη μέση της 
κόλασης, δεν είναι κόλαση κι αυτά 
κάνε να διαρκέσουν, δο σ ’ τους χώ 
ρο».

Ο κόσμος της Α φ ήγησης έχει τη 
δυνατότητα να ικανοποιείτα ι όλο 
και περισσότερο από μια αυξανόμε
νη αυτονομία του αφηγητή — η 
Π οίησ η  σε θέλει να δραπετεύσεις 
από τον (παλιό εξαρτημένο) εαυτό 
σου, θα πρόσθετε ο Τ.Σ. Έ λ ιο τ. Στο 
διάλογο του Π όλο και του Χαν, ο 
καθένας τους δεν ψάχνει ούτε την 
ικανοποίησή  του, ούτε τη σχέση 
του με τον άλλον, αλλά τον εαυτό 
του στην ικανοποίηση  του άλλου 
που είνα ι η ίδια η Α φήγηση. Η  
γλώ σσα δηλαδή δεν είναι εδώ μέσο 
γ ια  το κήρυγμα ενός θεού αγάπης· η 
ίδια, σαν Α φήγηση , είναι το αντι
κείμενο αγάπης: σ ' αυτήν τη θεολο
γία  ο θεός είναι το πα ιδί που μεγα
λώνουμε !

Οι Α όρατες Π όλεις γίνοντα ι ορα
τές καθώς η γλώ σσα γίνεται Λογοτε
χν ία  — το τίμημα είναι ότι γ ίνοντα ι 
κι εξωπραγματικές, αφού είναι πια 
λέξεις. Το ζήτημα είναι αν ο άνθρω
πος μπορεί να ζή σει χω ρίς τ ις  λέξεις 

κι αν δεν μπορεί, τότε γ ια τί να
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ονομάζεται η ανάπτυξη αυτού του 
ζωτικού σ το ιχείου , κ ι ώς πότε θα 
ονομάζεται, εξω πραγματική, εν ονό- 
ματι τη ς Γ αληνοτάτης Δ ημοκρατίας 
ή της Α υτοκρατορίας των Ταρτά
ρων;

Θα μπορούσε κανείς να κοιτάξει 
τις «Α όρατες Π όλεις» του Κ αλβίνο 
με εφτά ή δώδεκα τρόπους, κ ι ένας 
απ’ αυτούς θα 'πρεπε σ ίγουρα να ξε
κινάει α π ' την ιλ ιγγιώ δη  σύνθεση 
του πίνακα των περιεχομένω ν. Ε πει
δή, εδώ, πρέπει να περιοριστώ  σε 
δύο μόνο, διαλέγω για  δεύτερο τρό
πο το πα ιχνίδι:

Στην πόλη Ε. ο δίδυμος εαυτό της 
δεν βρίσκεται πουθενά. Ό σ ο  κι αν

έψαξαν προς τα πάνω ή κάτω ή 
λοξά, στον ουρανό με τους μετακι
νούμενους καθρέφτες του, στα έγκα
τα τη ς γης με τους ανθρωπόμορφους 
χάρτες της, στα νερά με τις απειρά
ριθμες π ιθανότητές τους, πουθενά 
δεν ανακάλυψαν οι μελετητές της 
την άλλη πόλη: η βασίλισσα αγαπά 
τα παιδιά  και, πιστεύοντας ότι κατά 
βάθος ο ι άνθρωποι είναι τρελο ί και 
δυστυχισμένοι, αποφάσισε να πνίξει 
τη δίδυμή της — κανείς δεν ξέρει 
πώς — έτσι που να τα προστατέψει 
από τη θέα όλης της αλήθειας. Λέει 
ότι τα παιδιά είναι ειδ ικές εξαιρέ
σεις που τους αξίζει ένας κόσμος 
γλυκός και τρυφερός.

Στο σχέδ ιο  τη ς πόλη ς Ε. κανείς δε 
θα 'βρ ίσκε κάποια ιδιοτυπία  που να 
υπαινίσσετα ι την πράξη της βασί
λ ισσας, αν στην εσω τερική διαρρύθ
μιση των σπ ιτιώ ν οι μ εσ ότο ιχο ι εί
χαν καταργηθεί ολω σδιόλου και δεν 
ε ίχα ν αντικατασταθεί με τους νοη 
τούς μεσότοιχους μιας άλλης πόλης 
που σχηματίζετα ι τελικά  από το παι
χν ίδ ι που παίζουν τα παιδιά: νο
σταλγώντας μια εποχή  που ποτέ δε 
γνώ ρισαν, κ ι ίσως βρίσκεται στο 
μέλλον, παίζουν μεταξύ τους αυτόν 
που κ ρ υ φ α κ ο ύ ε ι το υ ς  α ν ε ξ ιχ ν ία 
στους αναστεναγμούς τη ς φ ρ ίκης ή 
της α γαλλ ίασ ης έξω από το κλειστό 
δωμάτιο των εραστών. Αλλά καθώς

δεν υπάρχουν ο ι συνηθισμένοι με
σ ό το ιχο ι στην Ε., το κάθε παιδί 
ακουμπά απαλά το αυτί του ακριβώς 
επάνω στο αυτί ενός άλλου παιδιού. 
Η έκφραση στα πρόσωπα των παι
δ ιώ ν κατα σ τρ έφ ει τ ις  φ ιλ εύ σ π λ α 
χνες προθέσεις τη ς βασίλισσας: αν 
και ο ι μελετητές δεν μπορούν να 
χαρτογραφ ήσουν τη δίδυμή της, αυ
τή διαγράφεται πάνω σε κείνη την 
έκφραση των παιδιώ ν ενώ τ ’ αυτιά 
τους σχηματίζουν ολοένα μεσότοι
χους-

ΖΕΦΗ ΔΑΡΑΚΗ
Το μοναχικό φάντασμα της Λένας 

Ολεμ - θάλεια, 
Ποίηση, αριθ. 9, Αθήνα, «Εστία», 
1982

Την κλίμακα της διάχυτης θρησκευτικής 
πίστης των τριών πρώτων συλλογών της 
Ζέψης Δαράκη («Εσπερινοί περίπατοι» 1954, 
«Φύση», 1956 και «Λυρικοί στοχασμοί» 
1958)' την όριζαν τόσο τα καθημερινά κι 
απλά θρησκευτικά συναισθήματα μιας ανή
συχης ιδιοσυγκρασίας, με τους χαρακτηρι
στικούς ήσσονες τόνους τους, όσο και μια 
συγκεκριμένη πανθεϊστική αντίληψη. Στην 
τέταρτη συλλογή της «Το τραγούδι των 
νέων καιρών», 1960, το κέντρο βάρους της 
ποιητικής της θεματολογίας μετατοπίζεται: 
η απόλυτη και «στυγνή» εξωστρεφής κοινω
νικοποίηση - πολιτικοποίηση αντικαθιστά α
πότομα την πρώιμη μεταφυσική των έγκλει
στων οραματιομών. Το πρόβλημα του κό
σμου δεν συλλαμβάνεται πια μέοα απ'την 
πανθεϊστική αφέλεια του γυμνασιοκόριτσου 
αλλά μέσα απ' τα δεδομένα της ταξικής 
πάλης. Ενδεικτικοί είναι οι εξής στίχοι της: 
«Για να τραγουδήσουμε τι /νομίζετε πως 
ερχόμαστε κοντά σας; / Μήπως τα δειλά 
κουδουνίσματα των άστρων / στις πλαγιές 
του βραδυνού φωτός; [...] Μήπως τους 
διαξιφισμούς των πουλιών / κάτω από τα 
παράθυρα της άνοιξης ή όλους εκείνους / 
που η ζωή τους ήταν ένα ξεστήθωτο 
τραγούδι μες στα πεδία των μαχών; / Το 
ξέρετε θαρρώ / γιατί πιάσαμε την πέννα 
οτο χέρι [...]. Είναι γιατί το αληθινό σας

βλέμμα / στέρεψε μες στους δρόμους των 
πολέμων, / τ' αληθινά σας λόγια θάφτηκαν / 
κάτω απ' το μαραμένο δέντρο της πατρίδας 
κι όταν /γυρίσατε, δεν είχατε πια μάτια να 
μας ιστορήσουν, /λόγια να μας ειπούνε...»2 
ή: «Ακόμη μπορώ να φανταστώ τις αγκαλιές 
/ από λουλούδια που πεθάνανε / πάνω στο 
μνήμα του Λένιν»3.

Το πείραμα εκείνο βέβαια δεν θα επανα- 
ληφθεί· από το 1967 και μετά η Ζέφη 
Δαράκη προσηλώνεται οριστικά στην ανά
πτυξη καθαρά ερωτικών θεμάτων, που α
π 'τη  συλλογή της «Διαβάσεις», του 1969, 
και μετά πρόκειται να αποτελέσουν τον 
πυρήνα όλων ανεξαιρέτως των βιβλίων της 
που θα ακολουθήσουν. Έτσι στην προτε
λευταία της συλλογή «Τα Αόριοτα Γεγονό
τα», που κυκλοφόρησαν το 1981 η ποιήτρια 
θα οργανώσει την ποίησή της πάνω στη 
δυναμική ιδεολογική βάοη του ότι «μονάχα η 
αγάπη σώζει», ενώ στο «Μοναχικό φάντα
σμα της Λένας Όλεμ» και οτη «θάλεια», τις 
δύο ανεξάρτητες ποιητικές συνθέσεις που 
απαρτίζουν την πρόσφατη εργασία της, θα 
επιχειρήσει να αναλύσει τη διχασμένη προ
σωπικότητα μιας μισοπραγματικής μιαοφα- 
νταστικής ύπαρξης, της ερωτικά αποστεω- 
μένης Λένας Όλεμ, και να εισχωρήσει στην 
ψυχολογία της άλλης μαρτυρικής της ηρωί- 
δας, της θάλειας, που μόνο μέσα στον 
έρωτα δικαιώνει την προσωπικότητά της.

Η Λένα Όλεμ, που τ ' όνομά της απηχεί 
τον παμπάλαιο εβραϊκό μύθο του Γκόλεμ4, 
του αγάλματος με ανθρώπινη μορφή που 
ζωντάνεψε το πνεύμα Ασταρώθ, είναι η 
γυναίκα εκείνη που ύστερα από τόσες και 
τόσες προσπάθειες θα προτιμήσει τις πνευ
ματικές αξίες, τα ιδανικά, τη μόνωση της 
περήφανης ψυχής που αντιπαρέρχεται τε
λεσίδικα τον επιθετικό περίγυρό της με 
συγκατάβαση, πιστεύοντας σταθερά ότι ο 
εαυτός της, το φάντασμά της ποιητικότερα, 
είναι προορισμένος να γευτεί τη μεταφυσι
κή των ευγενών παραισθήσεων.

«Και όλα όσα πριν ήταν θαμπά από μια 
σκόπιμη άγνοια, απόκτησαν τώρα το βαθυ
κύανο χρώμα της συνείδησης... Μαγεμένη 
βύθισε μες στ' όνειρό της τα χέρια μήπως 
αγγίξει για μιαν ακόμη φορά εκείνο το 
χαριτωμένο και έμπλεο σ' ένα μόνιμο γαλά
ζιο φως σχήμα του φαντάσματος της... Ή

μήπως αγγίξει τα τρεμάμενα κύματα της 
ίδιας του της φωνής στην λαμπερή ωχρότη
τα του χώρου που την περιτύλιγε με μιαν 
απερίγραπτη τρυφερότητα σ'έναν βαθύ 
πολύωρο ύπνο...» (σ. 24).

Η απολλώνεια Λένα Όλεμ δεν μπορεί να 
επιβιώσει μέσα στα κλειστά σχήματα μιας 
δοσμένης άνωθεν απελευθέρωσης. Αντίθε
τα αυτοεπιβεβαιώνει την υπόστασή της 
μέσα στην οριακή εκείνη ελευθερία που 
μόνο τα μοναχικά όντα δικαιούνται να απο
λαμβάνουν. Το τίμημα θα είναι σίγουρα 
βαρύ. Η ηρωίδα θα διχαστεί. Η αντιπαράθε
ση με το πραγματικό την οδηγεί σιγά σιγά 
στην τρέλα. Δεν επικοινωνεί με το περιβάλ
λον. Τελικά όμως θα επιβληθεί προοδευτικά 
εντός της η αναγκαία ισορροπία: η βαθύτε
ρη γνωριμία του εαυτού της προσφέρει το 
απόλυτο μέτρο της σωτηρίας της. Πρόκει
ται για το γνωστό φως των μυστικών της 
ανατολής: « Έγκλειστη έτσι σε μια κοροϊδία 
ανθρώπινων σχέσεων όλο και πιο ταπεινω
μένη, έξυνε την πληγή μιας έμμονης ιδέας 
φυγής. Γιατί ξαφνικά ούτε ήθελε ούτε δεν 
ήθελε να πεθάνει. Κάποτε ήταν πάμφωτη η 
πραγματικότητα... σκεφτόταν. Το όνειρο 
σκοτεινιάζει τη ζωή κι αυτή η σκληρή 
επιβολή της φαντασίας πυκνώνει μέσα μας 
τα δάκρυα. Γιατί το θάρρος του ονείρου 
τιμωρεί... Μα ούτε ξέρεις και ποιος άλλος 
δρόμος υπάρχει ή αν μπορεί κανείς να σε 
βοηθήσει όταν κι ο ίδιος σου ο εαυτός σε 
έχει αρνηθεί... Εν τούτοις η ελπίδα ίσως 
είναι κάτι που μαθαίνεται σκέφτηκε παρηγο- 
ρημένη καθώς έσπρωχνε μαλακά μια πόρτα 
που υποχωρώντας σαν καλόβολο σώμα την 
άφησε να περιπλανηθεί από δωμάτιο σε 
δωμάτιο (ο. 22).

Αντίστοιχα, η θάλεια, πιστεύοντας ότι 
«δεν είναι τίποτε πιο ελεύθερο τίποτε πιο 
πραγματικό απ' ό,τι λέτε εσείς φανταστικό» 
(σ. 50), ενσαρκώνει το αίτημα της ποιήτριας 
για τη συμφιλίωση των αντιθέτων παθών, 
για τη διαιώνιση της ειρήνης και για την 
κάθαρση της «εσωτερικής» τραγωδίας των 
αδελφοκτόνων συρράξεων του πρόσφατου 
πολιτικού μας βίου, που οι εφιάλτες τους 
ακόμα εισχωρούν στους στίχους της Ζ. 
Δαράκη (πρβλ. τις μνήμες του εμφυλίου της 
«θάλειας», που μας πάνε είκοσι δύο χρόνια 
πίσω, τότε που έγραψε το «Τραγούδι των

νέων καιρών»), Η δεύτερη αυτή ενότητα, 
που χωρίζεται σε δύο μέρη- α) «θάλεια» και 
β) «Η αστραπή και το τοπίο», αν και είναι 
αισθητικά κατώτερη απ' την πρώτη, διακρί- 
νεται για μιαν εκφραστική αμεσότητα και 
για παραθέσεις όπως: «Είναι γιατί τώρα 
μόλις η μάχη αρχίζει μες στο αίμα μου / 
βρυκολακιάζοντας αργά το παρελθόν...» (σ. 
40) και «Αργά σάλευε το σκοτάδι / οδηγώ
ντας τον από το ένα βύθισμα των συλλογι
σμών του στο άλλο / και σαν να μην υπήρχε 
χρόνος ούτε τοπίο πια / παρά μονάχα το 
βαθύχρωμο και λαμπερό αίμα του πνεύμα
τος / σαν μακρινή αστραπή...» (ο. 51).

Αν εξαιρέσουμε τις κάποιες πεζολογικές 
εξάρσεις, τα (ελάχιστα) ρητορικά ολισθήμα
τα και τις ασύμπηκτες υπερβολές του 
τύπου: «Τότε άρχισε να συλλογίζεται πως 
θα ένιωθε ίσως πιο ασφαλής σ' ένα μέρος 
με λιγότερη ραδιουργία» (σ. 13), η συλλογή 
αυτή της Ζέφης Δαράκη μας αποδεικνύει 
πόσο εφικτό είναι τελικά το εγχείρημα του 
«ένδον σκάπτε», την ίδια στιγμή που γύρω 
μας ο κατακερματισμένος κόσμος συνεχίζει 
να κατακερματίζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Οι ποιητικές αυτές ουλλογές έχουν αποκλει

σθεί σήμερα απ ' την Ζ.Δ. ως πρωτόλειες.

2. Απ' το ποίημα «ΣΑΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ», «I. 0 Ερχομός 

μας», α. 5 της συλλογής της «Το τραγούδι των 

νέων καιρών».

3. Απ ' το ποίημα «ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΑΧΗ», ο. 18 της 

συλλογής της οημ. 2.

4. 0 Γκόλεμ που θυμίζει τον βοηθό του Καλιγκάρι 

και που προαναγγέλλει το τέρας του Φρανκεοτάιν 

είχε οτο μέτωπό του χαραγμένη τη λέξη Emet 

που σημαίνει «Αλήθεια». Αν αφαιρούσε κανείς το 

πρώτο γράμμα, σχηματιζόταν η λέξη met, που 

σημαίνει θάνατος. Μ ' αυτόν τον τρόπο οκότωσαν 

τον Γκόλεμ. Η αλληγορία αυτή υπολανθάνει οε 

πολλά σημεία της ούνθεοης «Το μοναχικό φάντα

σμα της Λένας Όλεμ».
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Βιβλίο-κριτική
ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ
0  Ύπνος
Εκδόσεις «Νεφέλη», Αθήνα, 1982

Η Βερονίκη Δαλακούρα στην τρίτη της 
συλλογή, «0 Ύπνος», επιχειρεί κυρίως να 
μεταπλάσει απλές ταξιδιωτικές εντυπώσεις 
κι εμπειρίες, με τη χρήση μιας ασπόνδυλης 
μεταβιωματικής γραφής, σ 'ένα εναργέστε
ρο όραμα ερωτισμού και ψυχικής τέρψης. 
Στις απόπειρές της να εκμεταλλευτεί τις 
ευχέρειες και τις δυνατότητες που (ανέκα
θεν) προσέφεραν στη μοντέρνα ποίηοη οι 
στροφές (πράγραφοι κι οι στίχοι) πολυσύν
θετες προτάσεις επεξεργάζεται εκλογικευ- 
μένα υπερρεαλιστικά μοτίβα, αντλώντας, 
παράλληλα, διδάγματα απ 'τη  συναρπαστική 
παράδοση της εμπειρίκειας και μεταεμπει- 
ρίκειας γραφής. Το γεγονός αυτό προσδίδει 
στα κείμενά της, που αναγκαστικά αυτοαναι- 
Ρούνται τις περισσότερες φορές μέοα 
στους χώρους των ειδώλων της και των 
ποιητικών της αρχετύπων, μιαν αίσθηση 
αναζήτησης κάποιου κομψού κι εύκαμπτου 
λόγου παρά εκείνη μιας ειλικρινούς ποιητι
κής ολοκλήρωσης. «Τα μάτια της πρωταγω
νιστούσαν στην κωμωδία του Φύλου, σκαρώ
νοντας -  κι αυτό ήταν το πηγαίο ταλέντο 
της -  παιγνίδια τόσο αθώα, που ακόμη κι ο 
πατέρας της, σαν κάθε είδους ευσυγκίνη
του μπαμπά, άγγιξε τα κόκκινα χείλη της με 
αξιοπρέπεια οτην αρχή, προσβεβλημένος 
έπειτα, καθώς, εκείνη, δαγκώνοντας διακρι
τικά το προτεταμένο κάτω χείλος του, του 
απαντούσε: “ Οχι εδώ μπα-μπα. Σας είπα 
ο-χι". Την ακούω σιωπηλή. Επιθυμώ μια 
εκδρομή στην άκρη της θάλασσας που 
κλείνει την λίμνη των εξωγήινων, αφάντα
στα ερωτική, παράθυρο και ποταμός, σύγ
χρονο νερό των ονείρων μου. [...] Έχω 
διδαχτεί την υπερβολή. Έχω φανταστεί την

αλήθεια. Μια ικανότητα μαντική προειδο
ποιεί την αίσθησή μου».

Οπου λοιπόν η Βερονίκη Δαλακούρα 
αρκείται να εστιάσει την καλλιεργημένη ήδη 
γραφή της σε θέματα άμεσα και σαφή, 
όπως είναι φερ'ειπείν οι τρεις μικρές 
συνεχείς προτάσεις που κλείνουν το κείμε
νο που παρατίθεται παραπάνω, κερδίζει 
εύκολα τον αναγνώστη της, ενώ αντίθετα 
όπου επεξεργάζεται προσφιλή της, πλην 
ομως κορεσμένα, μοτίβα, το τελικό αποτέ
λεσμα την αδικεί. Συχνά άλλωστε αφήνει 
την «Οκτάνα» και τα «Γραπτά ή Προσωπική 
Μυθολογία» να εισχωρούν αβίαστα ανάμεσα 
στις γραμμές της: «Τα δάκτυλά μου, όμως, 
συστρεφόμενα, χαϊδεύουν τον λαιμό σου με 
την απίθανη οργή μίας "βιασύνης. Στον 
κόσμο των θηλαστικών, επιθυμία είναι η 
άσπονδη φιλία των ανέμων. [...] Εγώ ποτέ 
δεν ίπταμαι, γιατί έχουν πει πως μένοντας 
στην γη, οφείλω την δική σου ηδονή συν 
την ανατριχίλα των μαστών μου».

Απ' τη λεκτική βέβαια τόλμη της «Παρακ
μής του έρωτα», που δημοσίευσε η ποιή- 
τρια το 1976, και που τη διέκρινε ο 
ανταγωνισμός ανάμεσα οτην εκζήτηση της 
έκφρασης και στη χρήση ενός ιδιότυπου 
ρεαλισμού, μέχρι την ευπαθή παρρησία του 
« Ύπνου», η εκφραστική της ικανότητα κι η 
θεματογραφία της οπωσδήποτε βελτιώθη
καν και θα απέφεραν σίγουρα πλουσιότε
ρους καρπούς αν δεν την παρέσυραν οι 
αντιφάσεις του ίδιου της του ταλέντου. 
Υπογραμμίζοντας, τέλος, στο όγδοο κείμενο 
του « Ύπνου», που τιτλοφορείται «Η μετου
σίωση της Άνοιξης», τις καίριες κατακτή- I 
σεις που της προσέφερε η επιμελής αξιο- I 
ποίηση των μέσων της, έχουμε κάθε λόγο I 
να πιστεύουμε ότι στο μέλλον οι πειραματι- I 
σμοί της θα είναι επιτυχέστεροι.

ΛΕΙΑ ΧΑΤΖΟΠΟΥΑΟΥ-ΚΑΡΑΒΙΑ
30  ποιήματα ζωής και θανάτου  
Ιδιωτική έκδοση, Αθήνα 1981

Τα είκοσι έξι απ' τα «30 ποιήματα ζωής και 
θανάτου», τη δέκατη ποιητική συλλογή της 
Λείας Χατζοπούλου-Καραβία, αναφέρονται 
σ ερωτικά θέματα. Οι ενότητες «η κατοι
κία», ο «νεκρός», οτο μεταίχμιο, οι «προ
σπάθειες επιβίωσης» και τα τέσσερα αδέ
σποτα ποιήματα, που στην αρχή της συλλο- 
ΥΠζ χρησιμεύουν οαν εισαγωγή για όσα 
πρόκειται στη συνέχεια να θιγούν, αποτε
λούν τη θεματολογική προέκταση του αμέ
σως προηγούμενου έργου της στο χώρο της 
ποίησης «Το λάβαρο και το οημάδι» (1976).

Η ακμή κι η παρακμή μιας ερωτικής 
σχέσης που συντελείται μέσα σ'ένα βίαιο 
περιβάλλον, η σταδιακή διάλυση της προσω
πικότητας της ποιήτριας μέοα σε μιαν άλλη, 
επιθετική κατά βάθος, προοωπικότητα, η 
αντίσταση που προβάλλει η ιδιοσυγκρασία

της κι οι προσπάθειες της ανασυγκρότησής 
της μετά το χωριομό, ως κι η τελική 
επιβολή του ενστίκτου της επιβίωσης λίγο 
πριν απ' την οριστική φθορά είναι τα κύρια 
μοτίβα του βιβλίου. Δε θα υποστηρίζαμε ότι 
η Λ.Χ.Κ. επεξεργάζεται το υλικό της και τα 
θέματά της, που οτις γενικές τους γραμμές 
είναι τόσο παλιά όοο κι η ποίηοη, ακολουθώ
ντας πιοτά τους παραδοσιακούς λυρικούς 
κανόνες. Αντίθετα οτη δουλειά της διαπι
στώνεται μια σαφής τάση συγκερασμού 
στοιχείων και χαρακτήρων τόσο του «νόμι
μου» και καταξιωμένου ποιητικού μας ερω
τικού λόγου όσο και της ελευθεριάζουσας 
μοντέρνας ποιητικής έκφρασης, που διασπά 
τις φόρμες και διαθλά τα νοήματα: «Περιεί
χα βεβαίως ανέκαθεν άζωτο φώοφορο και 
κάλιο, όμως φυτά δεν εφύοντο πάνω μου. 
Υστερα ήρθε ο άντρας [...] Ξερίζωσε 

λιθάρια από το στήθος μου, όργωοε κι 
έσπειρε ώσπου πρασίνισε ο τόπος. Τις 
νύχτες ακούγονταν σουρσίματα μικρών ερω
τευμένων ζώων. Με το ξημέρωμα τα στάχια

μεταλλάζαν από ασημένια σε χρυσά [...] 
Ποιος να το φανταζόταν πως περιείχα τόοη 
ομορφιά; Του χρόνου θάναι δάσος εδώ, 
θάναι λίμνη με καλαμιές και χρυσόψαρα. 
Ομως ο άντρας δεν είχε φραγμό. Ανάσκα- 

βε βαθύτερα, βαθύτερα, ώοπου σκιστήκανε 
I τα σωθικά μου και κύλιοε το πύρινο ποτάμι 

ολέθριο. Πετάξαν πέρα τα πουλιά καψαλι- 
I ομένα, χαθήκανε τα χρώματα. Μαύρο τοπίο 
I δύσοομο. 0 άντρας βλαστήμησε τότε 'κι 
I έφυγε για πάντα όοο μπορούσε πιο μα

κριά»'.
Στην προσπάθειά της να αποδώσει πιστά 

τις αποχρώσεις της ερωτικής της πλήρω- 
I οης και τα συνακόλουθα στάδια της αφαίμα

ξης, η ποιήτρια εμπλέκεται ενίοτε οε συναι
σθηματισμούς, παραούρεται σε περιγραφι
κές ακρότητες’ και αφήνει κάποιες γλωσαι- 
κές υ π ερ β ο λ ές  κι ε π ιμ ε ιξ ίε ς  να 
διαταράζουν την ισορροπία των στίχων της3.

Απ τα «30 ποιήματα ζωής και θανάτου» 
συγκρατούμε την ευστοχία των μεταφορών, 
τη συντομία των αναπτύξεων και την ποικι
λία των εικόνων όλα αυτά τα στοιχεία τα 
συγκεντρώνει το ποίημά της «Ενός λεπτού 
σιγή»: Λύπη που τη μοιράζεσαι δεν είναι 
λύπη. / Κι οι ποιητές στρατολογούν εθελο
ντές / τον ανύποπτο περαοτικό / το συνένο
χο / ένα αυτί ν' ακούσει τον οδυρμό τους / 
κόβουνε φέτες το πικρά καρβέλι τους / και 
συντροφεύονται / όπως φυλάς επίφοβη 
σκοπιά / με συμπολεμιστή αθέατο στο 
αντικρινό φυλάκιο / όπως αφήνεις ο 'ερη
μιά ποράνομο υλικό / κι άγνωστος συναγωνι
στής το βράδυ / θα συνεχίσει την αποστολή.
/ Τελικά οι ποιητές επιζούν -  / ακόμα κι οι 
αυτόχειρες. / Ενός λεπτού σιγή ζητώ / για 
τους βουβούς εκείνους πόνους / που ποτέ 
δε θα φτάσουν ώς εσένα».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Απ ' το ποίημα “Περιείχα βεβαίως ανέκαθεν», 
της σελ. 38.

2. Βλ. π.χ. «εκεί που κούρνιαζα δαρμένη απ ' τους 

ανέμους / εκεί που θερίευα δαρμένη α π 'τη  

λαχτάρα / που πέθαινα κι αναγεννιόμουν αενά
ως», ο. 29.

3. Βλ. π.χ. «τότε αίφνης λευτερώθηκα» ο. 47, 

“μορμαρυγούσαν οι νύχτες, οι μέρες καταύγα

ζαν», ο. 58, «τα μαλλιά της έλαμπαν / τα 

χαμόγελά της μαρμαρυγούοαν» σ. 48, «τα φεγγε- 

ρά οτη νεαρή νύχτα» ο. 48, «και μεμφιτικές 

αναθυμιάσεις», «αερίζω του κάκου» και «βουή 

τερατώδη» στη αελ. 11.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ
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ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΟΥΝΤΕΣ
Τα αντίποινα
Ποίηοη, αριθμ. 8, «Εστία», 1982

Για πολλούς, ο Μ. Μουντές είναι ο ερημίτης 
της Ουρανούπολης, που άλλοτε μοιάζει με 
μοναχική φιγούρα, στο χρώμα και τη σκλη
ρότητα των βράχων της παραλίας της, -  
αυτών των βράχων που είναι παράξενα 
ζωντανοί και επιβλητικά ακίνητοι μέοα στην 
πολυπραγμοσύνη των εντυπώσεων που προ- 
καλούν - κι άλλοτε με μύστη ομαδικής 
επικοινωνίας ανάμεσα σε μεγάλες συντρο
φιές, κυρίως νέων, με σοβαρές επιδόσεις ή 
ενδιαφέροντα στο χώρο των γραμμάτων και 
της τέχνης.

Αυτή η διπολική ιδιοσυγκρασία του με 
είχε εντυπωσιάσει και είχε ταυτόχρονα 
προκαλέσει και την περιέργειά μου. Γι' αυτό 
περίμενα το νέο ποιητικό έργο του.

Ήθελα να παρακολουθήσω μέσα απ' αυ
τό, πώς ο ίδιος και ο ιδιόρρυθμος κόσμος 
του μεταπλάθεται στο είδος της τέχνης 
που καλλιεργώ και που είναι κατά τη γνώμη 
μου σε θέοη να εκφράσει τα πάντα ολοκλη
ρωμένα.

Και πράγματι, ώριμος οτην ποιητική του 
έκφραση, τεχνίτης και γνώστης των «κλει
διών» του ποιητικού λόγου, ο Μ. Μουντές 
διατηρεί μέσα στις σελίδες του το προσωπι
κό του ύφος, την προσωπική του ευαισθη
σία και τον δικό του κόομο ανάμεσα οτη 
μοναξιά και τη συντροφικότητα που πιοτεύω 
ότι τον χαρακτηρίζει.

Οστόσο, συναντάει κανείς παράλληλα, 
πράγματα γνώριμα από τα στοιχεία μιας 
κοινής συνείδησης και άλλα ιδιαίτερα, ωστό
σο ορατά ακόμα και στον γυμνό οφθαλμό 
του αναγνώστη της ποίησης. Μια ατομική 
και μαζί ομαδική συνείδηση, κάποτε, όχι 
συχνά, κοινή, περνάει μέοα από τους στί
χους του βιβλίου για ν' αφήσει τελικά τη 
γεύοη μιας κοινής αναζήτησης από πολλούς 
δρόμους.

(Τι άλλο θα 'ταν «ο ήλιος που φέγγει κι 
άγγελος που θα διει» η πιο απλή έκφραση 
της λαϊκής θυμοσοφίας; η Μαριγώ Παλιού- 
ραινα*, «τα εύρωστα όνειρα» που αναπτύα- 
οονται κάτω απ' αυτή τη σοφή λαϊκή έκφρα
ση κρατάνε το μέτρο μιας βιωματικής 
αίσθησης ολάτελα απέριττης και το βάθος 
του στοχασμού μιας επίσης απόλυτα αφο
μοιωμένης σύνθετης γνώσης).

* αιωνόβια μορφή της Ουρανούπολης.

Απόψε σε συντρόφεψαν πλήθος παιδιά 
πεθαμένα στον τοκετό.
Τραγουδούσαν το μικροσκοπικό θέλημα 
του ανθρώπου 
τ ' αλατόμητα βουνά 
ταγιώργητα χωράφια 
τα δάση τ'αφύλλευτα.

Προσευχήθηκες. Ο Χριστέ μου πριν γεράσω 
δώσμου νου να σε διαβάσω...

Ακούω τον Αγάπιο να συμβουλεύει: 
«Τα ξινά ρόγδια ας τα τρώγουν...

Του είπα πως το επόμενο ποίημά μου

θα είναι ένα συνοπτικό βοήθημα 
για την επιστήμη των βράχων

όμως πάρε με μακριά
από τούτους τους εύθραυστους παλαιστές
με τα εύρωστα όνειρα.

(«Τα εύρωστα όνειρα» στ. 1-7, 17,18, 38, 
39, 51-53, 57-59).

Μια γραφή προσεγμένη και ήρεμη που 
προσπαθεί να ξεπεράσει τις καθημερινές 
αγωνίες. Μια καρτερικότητα στο δρόμο της 
επιμονής για ποιητική έκφραση ενσωματω
μένη σε μια ποιητική ουσία που ξέρει τι 
προηγήθηκε και ξέρει πού πάει οτην τέχνη 
και τη ζωή.

(Κάτι ανάλογο με την «επιστήμη των 
βράχων» που επαγγέλλεται για τη συνέχειά 
της). Μια καταγγελία του σύγχρονου τρόπου 
ζωής, (ποίημα «Οι βιασμοί») της βιασύνης, 
των εντυπώσεων, του άγχους, της ούγχι- 
σης, μιας έντασης που δεν ενώνει αλλά 
χωρίζει, οδηγεί στη μοναξιά και απομακρύ- 
νει από την αληθινή πίστη:

«Η ανεπάρκεια της αλήθειας θα θεραπευ
τεί με περισσότερο φως στα έργα»...

Οι χριστιανικές ρίζες του Μ.Μ. είναι κι 
εδώ φανερές. Από τη χρήση των όρων ώς 
το βαθύ προβληματισμό πάνω οτο ατελέ
σφορο και την εκμετάλλευση των δογμά
των, με την αντιπαράθεση στην πληρότητα 
των αιώνιων αρχών που στηρίζουν κάθε 
αληθινή πίστη.

Εμένα με πληρώνει ο θεός 
έχω καταλήξει στο σωτήριο συμπέρασμα 
πως η πιο σίγουρη τοποθέτηση 
είναι στην Τράπεζα του Αγίου Πνεύματος.

Γιατί γράφω 
για τη δόξα
για να με κάμουν επιφυλλίδα 
να μου πάρουν συνέντευξη 
γύρω από τα φλέγοντα ζητήματα.
Τα καταφέρνω δα και κερδίζω πάντα
τη μερίδα του λέοντος
στο καρβέλι της δημοσιότητας.

Γιατί γράφω
για να κρατιέμαι στη ζωή
για τον ανσπόδραστον αγώνα
να μην τρελαθώ
για να επισημαίνω
στιγμή τη στιγμή
πως η αλήθεια κινδυνεύει
πως το φως λιγοστεύει
πως το νερό θολώνει
πως η μεγάλη συνάντηση
βρίσκεται έξω από το κατώφλι μου.

Πάσο υπαρκτός ο κίνδυνος, πόσο παράλ
ληλα πάνε και πόσο μα πόσο είναι «εκ 
διαμέτρου» αντίθετα η επίφαση κι η γνησιό
τητα και φυσικά πόσο αλλού και γι' άλλους 
η «μικρή» ή η «μεγάλη» συνάντηση. Είναι 
απόλυτα θεμιτό να συναντιώνται οι ποιητές 
μέσα από τη γνησιότητα της ξέχωρης 
πίστης τους, γιατί ο καθένας είθισται ν' α

ναζητάει τη δίκιά του ξεχωριστή και «μεγά
λη συνάντηση» αυτή που βρίσκεται έξω από 
το δικό του ξέχωρο κατώφλι, εκεί που 
βγάζει τον καθένα η δίκιά του ελευθερία 
μέσα απ' τον ένα τον κοινό και πιο μεγάλο 
δρόμο, το δρόμο της αναζήτησης του 
ποιητικού μας λόγου.

ΡΟΥΛΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ

Βιβλίο - 
παρουσίαση

Μ ΙΛΤΟ Σ ΣΑΛΒΑΡΛΗΣ
Τό βάρος της τριχοφυΐας 
Εκδόσεις «Αστέρι», 1981

Το βάρος της τριχοφυΐας είναι αναμφίβολα 
ένα ελπιδοφόρο βιβλίο' προοιωνίζει, με 
άλλα λόγια, μια καλή πορεία στον αφηγημα
τικό λόγο για τον πολύ νέο συγγραφέα του, 
ο οποίος, εύκολα το διαπιστώνει κανείς, 
φαίνεται πως έχει πολλά από τα εφόδια 
εκείνα που είναι απαραίτητα για την κατά- 
κτηση ουσιαστικότερων χώρων έκφρασης. 
Έχει λ.χ. μιαν οργιάζουσα φαντασία -  
μεταμορφωτική της πραγματικότητας ικανό
τητα, έχει ακόμα τη δύναμη να επικοινωνεί 
απευθείας με το απτό και με το ιδεατό 
περιβάλλον του, έχει ένα δικό του γλωσσικό 
όργανο- έχει όμως και μια πρωθύστερη 
τάση για πρωτοτυπία ακόμη και όταν δεν 
συντρέχει λόγος, με αποτέλεσμα συχνά να 
φτάνει στην εκζήτηση, ιδίως οτις περιπτώ
σεις εκείνες που φορτίζει τα πρόσωπα και 
τα πράγματα με μια υπερβολική δόση στοι
χείου τερατικού. Κι αυτή είναι η τάοη που 
πρέπει πρωτ' απ' όλα ο Μ.Ζ. ν' αναχαιτίσει, 
αν θέλει να βρεθεί κάποια στιγμή ενώπιος 
ενωπίω με το υλικό του και τα αποκλειστικά 
δικά του εκφραστικά μέσα.

ΖΩΗ ΜΠΕΛΛΑ -  ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΠΤΟ
ΛΕΜΑΙΟΥ
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
(ένα διδακτικό βοήθημα)
(τόμοι A ',  Β '  και Γ ')
Εκδόσεις Gutenberg, 1982

Τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας είναι 
ένα διδακτικό βοήθημα, μεγαλεπίβολο στις 
προθέσεις των συγγραφέων του, με σκοπό 
να χρησιμοποιηθεί από τον μαθητή και τον 
δάσκαλο. Όπως προλογικά τονίζεται, κύριο 
μέλημα των δύο συγγραφέων αυτών των 
τόμων (Ζ.Μ. και Δ.Π.) ήταν η ένταξη των 
επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, των 
κειμένων δηλαδή, στο πλατύτερο, υπερσυ-

 ?

Αημήτρης Κόρσος

ΠΑΛΑΙΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
II

Λόγιος, ευπατρίδης

Στην άλλη φωτογραφία υπήρχε 
λόγιος, ευπατρίδης, 
ήρως του πολέμου α π ’αυτούς 
που όχι σπανίως δημιουργεί 
το πάτριόν μας ήθος.
Ή ταν ψηλός, ρικνός, όρθιος 

και μονό χειρ.
Ο μισός ήταν άνεμος, ο μισός δένδρο.
Είχε πυκνά μαλλιά και σπαθί χέρι.
Οφθαλμούς είχε μέλανας, δεικνύοντας 
σκέψη και ευστάθεια.
Η  αγάπη της πατρίδος εθέρμαινε τα στήθη του. 
Δύων ο ήλιος συναπεκόμιζε τας ελπίδας του.
Το βράδυ επλάγιαζε στα χόρτα
και το πρωί, ως σαφώς φαίνεται,
έπαιρνε τα σπαθιά, τα έμπηγε στο χώμα
-χώ μα της πατρίδος ιερό-
κι ανάμεσα α π ' τα σπαθιά
άφηνε το βλέμμα του να προχωρεί
υπερήφανο,
γιατί πίστευε στην μοναξιά  
που κάτεχε την καρδιά του.
Ό ,τι εκοίταζε το έκαμε δικό του.

Αδελφοί, έλεγε.
η Ποίηση για με είναι φρούριο ισχυρό, 
όταν τρομάζω απ ’ του καιρού μου το ζυγό.
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Βιβλίο -  παρουσίαση
νολικό, γνωστικό αντικείμενο (που είναι η 
λογοτεχνία), καθώς πιοτεύεται ότι η αναγω
γή του ειδικού οτο γενικό αποτελεί το 
αποφασιστικό τμήμα της διδασκαλίας μιας 
όποιας λογοτεχνίας. Αυτή ακριβώς η σαφής 
πρόθεση αποτελεί τη συνέπεια μιας αμετα
κίνητης πίστης, πως η διαδικασία του πλη
σιάσματος ενός λογοτεχνήματος δεν είναι 
προσδιορισμένη από τα διάφορα προσωπικό- 
υποκειμενικά γούστα του καθένα για τους 
ποιητές, αλλά, αντίθετα, είναι οργανωμένη 
με τη μεγαλύτερη δυνατή αυστηρότητα, 
ώστε να μπορεί ν ' ανταπσκρίνεται σ'ένα 
οποιοδήποτε κείμενο. Απόδειξη η δίχως 
επιλογή ερμηνευτική προσέγγιση σε όλα, 
ονεξαίρετα, τ ανθολογούμενα από τα σχολι
κά βιβλία κείμενα. Προκειμένου ν' ανταπε- 
ξέλθουν στους σκοπούς τους οι συγγραφείς 
των τόμων των Κειμένων κατανέμουν την 
ύλη ως εξής: ιστορικά, με γνώμονα τις 
περιόδους.της λογοτεχνίας μας μαζί με το 
χρόνο ζωής και δράσης του λογοτέχνη ή τη 
χρονολόγηση του κειμένου, εφόσον δεν 
είναι γνωστά άλλα στοιχεία. Στη συνέχεια 
επιχειρείται μια δευτεροβάθμια διαίρεση, 
σχετική με τον λογοτέχνη και το έργο του, 
πράγμα που γίνεται σε δύο φάσεις: α) 
γενική εισαγωγή στη ζωή και το έργο του 
δημιουργού και β) σχολιασμός των κειμένων 
του που περιέχονται στο σχολικό βιβλίο. 
Τέλος, ακολουθεί μια τριτοβάθμια διαίρεση, 
που πραγματοποιείται για κάθε κείμενο 
χωριστά, με βάοη τα κοινά και μη κοινά 
σημεία.

ΗΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
Μεταλλαγή στο απροσδόκητο 
«Αιγόκερως», 1982

Ο,τι σε παρακινεί να διαβάσεις τα ποιήματα 
αυτής της συλλογής του Η.Κ. είναι η 
εναλλαγή που υπόγεια σχεδόν πραγματο- 
Γοιειται ανόμεοα σε δύο στοιχεία από 
πρώτη άποψη εντελώς ανομοιογενή: το 
ϋπερεαλιστικά από τη μια και το λαϊκό (της 
καθημερινότητας) από την άλλη. Είναι μια 
εναλλαγή που πραγματοποιείται όχι σε πρώ- 
το. αλλά σε δεύτερο, συχνά και σε τρίτο 
επίπεδο, με αποτελέσματα συχνά θετικά, 
που οε κερδίζουν, θα πρέπει όμως να 
προσέξει ο ποιητής γιατί στις περιπτώσεις 
που το λαϊκό γίνεται θυμοσοφικό δημιουρ- 
γείται ένα ποιητικό χάσμα, γιατί η θυμοσο- 
φία: αν μπορεί να λειτουργήσει στις μέρες 
μας, προϋποθέτει βαθιά βίωση και χρόνο. 
Προσωπικά πιστεύουμε πως ο υπερεαλισμός 
του ταιριάζει, οαν κλίμα, περιοσότερο.

ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
Εκδόσεις «Καστανιώτη», 1982

Στον τόμο αυτόν περιλαμβάνονται κείμενα 
των Σ. Πάνου, Γ Α. Μαγκάκη, Γ. Κασιμάτη, Μ 
Νικολινάκου, Δ. Μαρωνίτη, Σ. Παπασπηλιό- 
πουλου, Δ. Φατούρου, Δ. Χονδροκούκη, X. 
Μαρκόπουλου, Σ. Λουκά, Γ. Βέλτσου και Γ.

Ρωμαίου. Πρόκειται για εισηγήσεις μάλλον, 
που έγιναν στα πλαίσια του Α' Συμποσίου 
“Ελλάδα και Σοσιαλισμός» τον Σεπτέμβριο 
του 1981 οτο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 
της Αθήνας. Στις εισηγήσεις αυτές θίγονται 
από ειδικούς θέματα θεωρίας, οικονομίας, 
εκπαιδευτικής πολιτικής κ.λπ., και αντιμετω
πίζονται σοβαρά ζητήματα θεωρίας και πρα
κτικής του Σοσιαλισμού. Πέρα από το σοβα
ρό προβληματισμό που μερικές από τις 
εισηγήσεις αυτές περιέχουν, σημαντικό εί
ναι και το γεγονός ότι, διατυπωμένες με 
σαφήνεια και καθημερινότητα καθώς είναι, 
συμβάλλουν ουσιαστικά στο διάλογο γύρω 
από το Σοσιαλισμό.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΚΑΣ
θάλασσα 
Σ Τ ' έκδοση 
«Κέδρος», 1982

Η θάλασσα του Κ.Σ. πρωτοεκδόθηκε το 
1943. Κι από τότε προσέχθηκαν οι αρετές 
της, ανεπιφύλακτα σχεδόν, από τους σημα
ντικότερους κριτικούς της εποχής. Σήμερα, 
μολονότι η σχετική πεζογραφία μας έχει 
εμπλουτιστεί, η θάλασσα διατηρεί στο ακέ
ραιο τα θετικά - θελκτικά της στοιχεία κι 
εξακολουθεί να θεωρείται ως ένα από τα 
καλύτερα δείγματα του είδους. « 0 Κ. 
Σούκας, γράφει γι' αυτό το βιβλίο ο Μ. 
Ραυτόπουλος, επιχειρεί κάτι δύσκολο. Απο
γυμνώνει τον άνθρωπο μέσα στον τρικυμι
σμένο ωκεανό. Καταργεί το μεγάλο σιδερέ
νιο σκάφος που παίρνει φωτιά και βυθίζε
ται, αρχίζει την αφήγησή του απ'αυτό 
ακριβώς το σημείο. Του αφαιρεί έτσι τη 
θωράκιση που του δίνει η τεχνική του (...). 
Ετσι δεν έχει για ν' αντιπαλαίσει με το 

κρύο, τη δίψα, την πείνα, τη σκοτεινιά που 
τον πολιορκούν, παρά την ανθρωπιά του 
γυμνή. Σ αυτούς τους φοβερούς αντιπά
λους θα προστεθεί, ξεθαρρεμένος απ αυ
τούς, ο πιο απ’ όλους τρομερός, ο από 
μέσα εχθρός -  τα πανικόβλητα ένστιχτά του 
-  έτοιμος ν ανοίξει τις πόρτες της προδο
σίας».

ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οι Αστύξένοι
Εκδόσεις «Καστανιώτη», 1982

Οι Λστύξενοι είναι μια ποιητική συλλογή· το 
σωστότερο θα ήταν να έλεγε κανείς μια 
περίεργη ποιητική συλλογή, καθώς του γεν
νά, ενόσω ξεφυλλίζει τις σελίδες της, 
διάφορες αντιδράσεις, που έχουν, κυρίως, 
να κάνουν: α) με τη γλώσσα' μια γλώσσα με 
ευδιάκριτες κάποτε τις δημοτικές ή λαϊκές 
καταβολές της. β) Με το στίχο, τη στιχουρ- 
γική μάλλον που ακολουθεί ο Δ.Π., η οποία 
δεν διστάζει, όπου οι ανάγκες το απαιτούν, 
να επικαλείται τη βοήθεια παρωχημένων 
ρυθμών να καταφεύγει σε ομοιοκατάληκτα 
οχήματα και γ) με το ύφος του ποιητή·

ύφος συχνά στομφώδες τόσο, ώστε να ηχεί 
παράξενα και να φέρνει στη μνήμη άλλες 
φωνές, σημαντικές, ωστόσο όχι πια ανταπο- 
κρινόμενες στη σύγχρονη ποιητική (ή και 
ακουστική) ευαισθησία.

Μ Π Ο ΡΙΣ  ΒΙΑΝ
ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Μετάφρ. Α. Φωστιέρης, θ. Νιάρχος 
Εκδόσεις «Γνώση», 1982

Μπορεί, σύμφωνα με την άποψη πολλών, να 
μην είναι η ποίηση που εκφράζει περισσότε
ρο τον Μπορίς Βιάν, αλλά το μυθιστόρημα, 
αυτό όμως δεν αναιρεί καθόλου την αξία 
του παρόντος τόμου, ούτε την προσπάθεια 
των ματεφραστών του. Γιατί, ανεξάρτητα 
από την ποίηοη που ανακαλύπτει κανείς στα 
πεζογραφικά βιβλία του Μ.Β, όπως είναι Ο 
αφρός των ημερών και ο Ψυχοβγάλτης, 
είναι γεγονός ότι τα αμιγή ποιητικά δη- 
μιουργήματά του παρουσιάζουν ένα ολότελα 
ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς παρέχουν τη 
δυνατότητα να κοιταχτεί και να διαπιστωθεί 
από πιο κοντά ο επαναστατικός χαρακτήρας 
της ζωής και του έργου μιας πολυδιάστα
της προσωπικότητας όπως αυτή του Μ.Β., 
που υπήρξε μουσικός, κινηματογραφιστής, 
ηθοποιός, θεατρικός συγγραφέας κι ένα 
οωρό άλλα, και πέθανε σε ηλικία μόλις 
τριάντα εννέα ετών.

ΚΟΡΝΗΛΙΟ Σ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ  
ΝΤΑΝΙΕΛ ΚΟΝ-ΜΠΕΝΤΙΤ
καί το κοινό της Louvain-la-Neuve 
Από την Οικολογία στην Αυτονομία  
Μετάφρ.: Αλκής Σταύρου 
Εκδόσεις Ράππα, 1981

Τα κείμενα αυτού του βιβλίου είναι απομα- 
γνητοφώνηση των όοων ειπώθηκαν στα 
πλαίσια μιας ουζήτησης που έγινε τον 
Φεβρουάριο του 1980 στη Louvain-la- 
Neuve του Βελγίου με θέμα «Αντιπυρηνικός 
αγώνας, οικολογία και πολιτική». Πρόκειται, 
με άλλα λόγια, για ένα είδος πρακτικών, 
απ όπου συμπεραίνει κανείς απρόσκοπτα 
τις θέσεις των δύο βασικών συζητητών-ει- 
σηγητών: του Κ. Καστοριάδη και του Ν.Κ. 
Μπεντίτ, οι οποίες θα μπορούσαν να συνο
ψιστούν ως εξής: «0 αντιπυρηνικός και ο 
οικολογικός αγώνας δεν εξαντλούν από 
μόνοι τους το γενικότερο πολιτικό πρόβλη
μα. Αντίθετα, το πρόβλημα αυτό ανακινήθη- 
κε και κρατήθηκε ανοιχτό, χάρη σε αναρίθ
μητους αγώνες και κινήματα· αγώνες που η 
επιδίωξή τους έχει βασικά μια συνοχή, 
αποβλέποντας στη συγκρότηση μιας ισοτι- 
κής κοινωνίας, όπου το σύνολο κατέχει 
πραγματικά την εξουσία και ιδιαίτερα την 
εξουσία να θεσπίζει το νόμο, με τη γενικό
τερη έννοια της λέξης...». Με αυτήν ακρι
βώς την προϋπόθεση, ότι το πολιτικό πρό
βλημα παραμένει ούτως ή άλλως ανοιχτό, 
άρα επίκεινται αγώνες αναρίθμητοι, η δημο-

οίευση των πρακτικών της παραπάνω συζή
τησης αποκτά χρησιμότητα, καθώς μπορεί 
να εκληφθούν οποτεδήποτε ως υλικό για 
στοχασμό εν όψει μελλοντικών αγώνων και 
κινημάτων.

ΛΟΥΣΙΕΝ ΛΑΝΣΟΝ
Από γυναίκα σε γυναίκα 
(η γνωριμία με το γυναικείο σώμα) 
Μετάφρ.: Μόσχα Μιχαλοπούλου 
Εκδόσεις «Γλάρος», 1982

Στο βιβλίο αυτό μια γυναικολόγος εξηγεί 
στις γυναίκες όλα όσα πρέπει να ξέρουν για 
το οώμα τους και τη λειτουργία του, 
χρησιμοποιώντας ό,τι πιο πρόσφατο υπάρχει 
από άποψη ιατρικής πληροφόρησης και, 
παράλληλα, απομυθοποιώντας όλα τα «φο
βερά μυστήρια» της γυναικολογίας, με την 
πρόθεση ν ' αγκαλιάσει όλη τη φυσιολογία 
της γυναίκας και τα προβλήματά της και όχι 
μόνο εκείνα που αναφέρονται στην αναπα
ραγωγική της ικανότητα.

ΧΑΡΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
Ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας  
Εκδόσεις «Δίπτυχο», 1982

Στο βιβλίο αυτό ο Χάρης Σακελλαρίου 
καταπιάνεται με ένα ομολογουμένως υπερ
βολικά δύσκολο όσο και ολισθηρό εγχείρη
μα: να δώσει μια ιστορία της παιδικής 
λογοτεχνίας, ερευνώντας το αντικείμενό 
του από την αρχαιότητα ώς τις μέρες μας.
Και οφείλεται το δύσκολο και ολισθηρό 
αυτού του εγχειρήματος οτο γεγονός ότι 
δεν υπάρχει άλλη, προηγούμενη προσπάθεια 
μιας, στοιχειώδους έστω, έρευνας, αξιολό
γησης και ιστορικής θεώρησης σχετικών 
κειμένων -  που να εντάσσονται δηλαδή στο 
χώρο της παιδικής λογοτεχνίας. Οι διάφο
ρες ιστορίες της λογοτεχνίας μας παρακά
μπτουν επιμελώς το ζήτημα και μόνο παρε
μπιπτόντως αναφέρονται σε σχετικά με 
αυτό έργα. Η αγάπη ωστόσο του Χ.Σ. προς 
το αντικείμενό του, η βαθιά γνώση του με 
ό,τι σχετίζεται μ αυτό και η οργανωτική 
ικανότητα που έδειξε στη χρήση του υλικού 
που είχε οτη διάθεσή του τον κράτησαν σ' 
ένα επίπεδο στέρεο και τον βοήθησαν στο 
να μας παραδώσει μιαν ευπρόσωπη, εύχρη- 
οτη και διεξοδική ιστορία της παιδικής 
λογοτεχνίας.

ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΖΑΡΟΣ
Οσμές από ιώδιο 
Εκδόσεις «Ηριδανός», 1982

Ο,τι οε σταματά στα περισσότερα ποιήμα
τα αυτής της ουλλογής του Π.Π, είναι μια 
βαθιά, εσώτατη ευγένεια όχι αισθημάτων, 
αλλά στον τρόπο με τον οποίο ο ποιητής 
"περιεργάζεται» τα αισθήματά του. Αυτή 
ακριβώς η ειλικρινής ευγένεια υπαγορεύει
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και το αντίστοιχό της λεκτικό ένδυμα, που, 
το αισθάνεται κανείς, είναι απέριττο, λιτό, 
με ελάχιστα στολίδια, όοα χρειάζονται θα 
έλεγα για τη διατήρηση μιας εξίσου λιτής 
αξιοπρέπειας - στάσης απέναντι οε πρόσω
πα και πράγματα που αναδύονται από το 
βάθος μιας μνήμης συναισθηματικής. Και, 
πρέπει να τονιστεί αυτό, οι Οσμές από 
ιώδιο, διατηρούν, τελικά, το απαραίτητο 
υγρό στοιχείο τους (οσμή=μνήμη), όσο 
χρειάζεται για να εκφράσουν τα όοα ο 
ποιητής επιδιώκει να εκφράσει, αλλά και για 
να δημιουργήσουν το αναγκαίο ενδιάμεσο 
ανάμεσα οτον τελευταίο και τον αναγνώστη.

ΠΩ ΡΓΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Άγνωστα χρονικά 

του αντιστασιακού περιοδικού 
«Καλλιτεχνικά Νέα»

Αθήνα, 1982

Παρουσιάζει οπωσδήποτε πολύ ενδιαφέρον 
να μάθει κανείς, σήμερα, πράγματα σχετικά 
με την έκδοση ενός αντιστασιακού περιοδι
κού, όπως υπήρξαν τα Καλλιτεχνικά Νέα, 
που κυκλοφόρησαν στην Αθήνα κατά τη 
διάρκεια της Κατοχής (1943-1944). Και το 
ενδιαφέρον αυτό γίνεται πολύ μεγαλύτερο, 
όταν αυτός που παρέχει τις όποιες πληρο
φορίες δεν είναι ένας οποιοσδήποτε τρί
τος, αλλά ο ίδιος ο εκδότης των Καλλιτεχνι
κών Νέων: ο Γιώργης Βααιλόπουλος. Από 
την άποψη αυτή τα Άγνωστα χρονικά των 
Καλλιτεχνικών Νέων, μολονότι φορτισμένα 
συναισθηματικά, πράγμα πολύ φυοικό εξάλ
λου, μας παρέχουν από πρώτο χέρι πληρο
φορίες γύρω από το ρόλο της Τέχνης στην 
Αντίσταση και, γενικότερα, γύρω από το 
ρόλο του περιοδικού τύπου στα χρόνια της 
Κατοχής.

C H A R L E S  K A H N
Αναξίμανδος και οι απαρχές 
της ελληνικής κοσμολογίας 
Μετάφρ.: Νίκος Γιανναδάκης 
Φιλόσοφος Λόγος 
«Πολύτυπο», 1982

Σ' έναν πολύ προσεγμένον εκδοτικά τόμο ο 
Charles Kahn προσπαθεί ν ' αποτιμήσει τα 
ελάχιστα υπολείμματα από το σύγγραμα του 
Αναξίμανδρου που, σημειωτέον, θεωρείται 
το αρχαιότερο κείμενο στην ιστορία της 
ελληνικής και της δυτικής, γενικότερα, 
φιλοσοφίας. Με διορατικότητα και ευαισθη
σία ο ξένος συγγραφέας προσπαθεί και 
τελικά κατορθώνει ν ' ανααυστήσει το πρό
τυπο της αναξιμάνδρειας σκέψης, και, κυ
ρίως, αναδεικνύει την εσωτερική συνέχεια 
και ενότητα του αρχαϊκού φιλοσοφικού 
στοχασμού, καθώς δεν στέκεται, όπως συ
νήθως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώ
σεις, στην επισήμανση των διαφορών που 
αυτός παρουσιάζει. Ιδιαίτερο μάλιστα ενδια
φέρον παρουσιάζει η όλη προσπάθεια του 
C.K. στα σημεία εκείνα όπου καταπιάνεται 
με την περιγραφή των πιο συγκεκριμένων 
γνωρισμάτων του αναξιμάνδρειου θεωρητι
κού οχήματος σε θέματα όπως είναι ο 
σχηματισμός του ουρανού, οι αιτίες των

διαφόρων μετεωρολογικών φαινομένων κλπ. 
Πολύ καλή η μετάφραση του Ν. Γιανναδάκη.

ΚΟΥΛΑ ΞΗΡΑΔΑΚΗ
Η Αθήνα πριν εκατό χρόνια 
Ένας φιλολογικός περίπατος 

(ευθυμογραφήματα - άρθρα - πορ- 
τραίτα)
Πρόλογος: Τάσου Βουρνά 
«Κέδρος», 1982

Η επιτυχία του βιβλίου αυτού της Κούλας 
Ξηραδάκη οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στο 
ότι κατορθώνει να μεταφέρει τον αναγνώ
στη ανεπαίσθητα στην ατμόσφαιρα της κο
σμικής πνευματικής και κοινωνικής Αθήνας 
των τελευταίων είκοσι χρόνων του περα
σμένου αιώνα. Δίχως εκζήτηση, απλά, φιλικά 
σχεδόν, σταχυολογώντας άρθρα, ευθυμο
γραφήματα και ειδήσεις από παλιές εφημε
ρίδες, περιοδικά και ημερολόγια, κατορθώ
νει και μας δίνει μια πανοραμική εικόνα της 
παλιάς Αθήνας. Μιας Αθήνας βουλιαγμένης 
στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, της φαυ- 
λοκρατίας, του ρουσφετιοΰ, στην έλλειψη 
οποιουδήποτε προγραμματιομού, οτο θρά
σος των ταραχοποιών και των τραμπούκων, 
στην κακομοιριά και στη μιζέρια... κι ακόμη, 
κατορθώνει να μας πείσει για τα αίτια και 
της σημερινής μας κακοδαιμονίας... Ιδιαίτε
ρα ενδιαφέρων είναι και ο πρόλογος του 
Τάσου Βουρνά.

ΤΖΩΝ ΑΠΝΤΑ-Ι Κ
Τρέχα λαγέ
Μετάφραση: Αθηνά Δημητριάδου 
Εκδόσεις «Οδυσσέας»

Στο μυθιστόρημα αυτό, ό,τι πρωτίστως κινεί 
το ενδιαφέρον του αναγνώστη, πέρα από το 
μύθο, που οτο κάτω της γραφής καμιά 
πρωτοτυπία δεν τον διέπει, το αντίθετο 
μάλιστα, είναι η διαρκής εναλλαγή δύο 
στοιχείων: της σκληρής ώς την κτηνωδία

καθημερινότητας (με όλες τις σύμφυτες 
ιδιότητές της) από τη μια και της εκπληκτι
κής τρυφερότητας που εκπέμπει το πρόσω
πο του κεντρικού ήρωα από την άλλη. Αυτή 
η τρυφερότητα, δε θα 'λεγα ευαισθησία, 
είναι που σαρκώνει, δίνει υπόσταση και 
συνάμα εξαϋλώνει τον κοινωνικά περίγυρο, 
τον καθαγιάζει, γιατί απ' αυτόν τον περίγυ
ρο είναι που απορρέει, απ’ αυτόν είναι που 
παίρνει τις ανθρώπινες διαστάσεις της και 
στοιχειοθετεί το πρόσωπο του «Λαγού». 
Κατά τ ' άλλα ο μύθοςΓ όπως ειπώθηκε 
κιόλας, είναι κοινότοπος: ένας πρώην άσσος 
του μπάακετ, δίχως καλά καλά να το 
καταλάβει, αντιδρά ατον ξεφτισμένο γάμο 
του, εγκαταλείπει την έγκυο γυναίκα του και 
το γιο του και περιπλέκεται άσκοπα σαν 
κυνηγημένος. Σ' αυτήν την περιπλάνησή του 
είναι που διαπιστώνει την ύπαρξη μιας 
κοιμισμένης βαθιά μέσα του ανθρώπινης 
τρυφερότητας, τη σκοτεινή δύναμη του 
κοινωνικού κατεστημένου, την απωθημένη 
λαγνεία και το πάντα ζωντανό αίσθημα του 
φόβου. Καλή η μετάφραση της Δ. Δημητριά
δου.

ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ
Πρωτοπόροι και ήρωες  
της ελληνικής δημοσιογραφίας 
(Βλάσης Γαβριηλίδης, Κλεάνθης 
Τριαντάφυλλος -  Ραμπαγάς> 
Εκδόσεις «Γλάρος», 1982

0 Β. Γαβριηλίδης και ο K.T.-Ραμπαγάς υπήρ
ξαν, και οι δύο, πρωτοπόροι οτο χώρο τους, 
καθώς είδαν σε βάθος και σε πλάτος το 
νεοελληνικό πρόβλημα και διατύπωσαν τις 
τολμηρές για την εποχή ιδέες τους, για τις 
οποίες άλλωστε και κυνηγήθηκαν, υβρίστη
καν, σύρθηκαν στα δικαστήρια και εξευτελί
στηκαν. Οστόσο δε λύγισαν. Επαναστάτες 
και σι δυο, σε μια εποχή παρακμής, κατόρ
θωσαν να δώσουν μια νέα διάσταση στο 
λειτούργημά τους (το δημοσιογραφικό) και 
στην ευθύνη του πνευματικού ανθρώπου 
γενικότερα. Από την άποψη αυτή, η προσπά

θεια του Δημήτρη Σταμέλου να ρίξει φως 
στη ζωή και τη δράση του Γαβριηλίδη και 
του Τριαντάφυλλου-Ραμπαγά, διερευνώντας 
γι' αυτό όλες τις πρόσφορες πηγές, δεν 
μπορεί παρά να θεωρηθεί ως ιδιαίτερα 
επιτυχής, γιατί δεν είναι μόνο το παρελθόν 
που μέσα απ' αυτή του την προσπάθεια 
φωτίζεται και επανεξετάζεται ιστορικά. Πα
ράλληλα μπορεί κανείς να δει πιο σωστά και 
πιο υπεύθυνα και πολλά σημερινά προβλήμα
τα, προχωρώντας με περισσότερα εφόδια 
στην καλύτερη λύση τους.

Β ΛΑ Ν ΤΙΜ ΙΡ  Μ ΑΓΙΑΚΟ Φ ΣΚΙ
Ποίηση
Μετάφρ. από τα ρωσικά: Πέτρος
Ανταίος
Τόμοι 2
«Οδυσσέας», 1982

Πρόκειται για την ευρύτερη ώς τώρα επιλο
γή ποιημάτων του Μαγιακόφσκι σε ελληνική 
έκδοση, καθώς περιέχεται ο ' αυτήν ένας 
μεγάλος αριθμός από τα σημαντικότερα 
ποιήματά του· ωστόσο, και πάλι, δεν έχουμε 
να κάνουμε παρά με μιαν ανθολόγηση που, 
ποσοτικά, δεν επαρκεί προκειμένου να γευ
τεί ο αναγνώστης τον ανεπανάληπτο πλούτο 
της ποίησης του μεγάλου Ρώσου ποιητή. 
Μιλώντας, προλογικά, ο μεταφραστής για 
την τύχη που περίμενε τον Μαγιακόφσκι 
στη χώρα μας, τονίζει ιδιαίτερα το γεγονός 
ότι η απόδοση των ποιημάτων του στα 
ελληνικά, με το να γίνεται όχι απευθείας 
από τα ρωσικά αλλά από άλλες γλώσσες 
(γαλλικά κ.λπ.), σε συνδυασμό με τον απο
σπασματικό χαρακτήρα, που σπάζει κυριολε
κτικά όχι μόνο κομμάτια από τα συνθετικά 
αλλά και από τα μικρότερα ποιήματα του 
Μαγιακόφσκι, είχε δυσάρεστίς συνέπειες, 
θριμμάτισε τις μεγαλοφυείς ποιητικές εικό
νες και παραμόρφωσε την ουσία της ποίη
σής του και, με πλήθος λαθών, σε κάθε 
στροφή και σε κάθε στίχο κάποτε, χωρίς 
αντιστοιχία στο ρυθμό και το μέτρο του 
ποιήματος, είχε σαν αποτέλεσμα να προδο- 
θεί ο ποιητής, όσο ελάχιστοι άλλοι ποιητές 
που μεταφράστηκαν στη γλώσσα μας. Η 
μετάφραση της παρούσας έκδοσης είναι 
οπωσδήποτε, η πλέον ανταποκρινόμενη στο 
ξένο πρότυπό της. Είναι εμφανής η προσπά
θεια του Π.Α. να διατηρήσει τη ρίμα στην 
οποία ο ίδιος ο Μαγιακόφσκι έδινε μεγάλη 
σημασία, εμπλουτίζοντας την επαναστατικά 
και προσδίδοντάς της ιδιότητες συναρθρω- 
τικές σ' έναν οργανισμό ενιαίο οργανικά, 
νοηματικά, μορφικά και μνημονικά, όπως 
είναι εμφανής η πρόθεσή του να παραμείνει 
πιστός στο πνεύμα και όχι στο γράμμα της 
ποίησης του Ρώοου ποιητή.

ΙΑΣΩΝ ΔΡΑΓΩΗΣ
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Σχόλια

0  ΑΡΙΣΤΟ Φ ΑΝΗΣ ΚΟ Μ ΙΚ

Από τον τύπο πληροψορηθήκαμε ότι μέσα 
οτο χειμώνα θα εκδοθούν οι κωμωδίες του 
Αριστοφάνη οε κόμικ, οε χρωματιστά τεύχη 
των 50 οελίδων. Μια τέτοια έκδοση εξυπη
ρετεί οπωσδήποτε κάποιους σκοπούς - 
καλλιτεχνικούς, οικονομικούς κλπ. Όμως οι 
συντελεστές του θα πρέπει να γνωρίζουν 
πως οτη γλώσσα του κόμικ δεν είναι εύκολη 
η μεταφορά του Αριστοφάνη. Από το παρελ
θόν ήδη έχουμε πικρή εμπειρία όταν κάποιοι 
κύκλοι πέρασαν σε κλασικά εικονογραφημέ
να μερικά αριστουργήματα της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας. Αυτοί οι κύκλοι αγνοούσαν ότι 
η λογοτεχνία στηρίζεται στη γλώσοα των 
δημιουργών της. Εάν λοιπόν αυτή η γλώοοα 
παραλλαχθεί -  έοτω και στο ελάχιστο - 
επειδή το απαιτούν οι τεχνικές ανάγκες ή η 
ιδιορρυθμία του κόμικ, τότε μορφή και θέμα 
αποστεώνεται.

Κι ακόμα, εκλαϊκεύεται επικίνδυνα ο συγ
γραφέας. Μάλιστα υποψιάζομαι ότι δύσκολα 
-  με τον πολιτισμό της εικόνας που μαστί
ζονται οι μέρες μας -  θα είναι σε θέση ένα 
παιδί μετά την ανάγνωση του κόμικ ν' αγο
ράσει το πρωτότυπο, επειδή ακριβώς θα 
έχει «καλυφθεί». Εν ολίγοις δημιουργείται 
ένα είδος παρανάγνωσης.

θα πρέπει να συμφωνήσουμε -  ο Αριστο
φάνης δεν είναι Αστερίξ ούτε Τεν-Τεν. Και 
η όποια, έστω καλοπροαίρετη, φιλοδοξία 
των εκδοτών δε γνωρίζω κατα πόσο έχει 
αντιληφθεί ότι με την έκδοση γίνεται αυ
τουργός ενός λογοτεχνικού βιαομού.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Β ΙΒΛΙΟ Υ

Τη μισαλλοδοξία και το σωβινισμό καλλιερ
γούν συνήθως καθεστώτα με φασιστικές 
δομές και νοοτροπίες.

Στο τεύχος 4 (Απρίλιος 82) σε σχόλιο 
έγραφα για τους ευεπίφορους χιτλερίσκους 
της Τουρκίας που, τελώντας κάτω από τις 
διαταγές του Εβρέν και τα σχέδια των 
αμερικάνων, φυλάκισαν Τούρκους συγγρα
φείς απαγορεύοντας στο μεταξύ κάθε σχε
τική δημοσίευση οτον τύπο.

Όμως οι ενεργειές τους δεν σταμάτη
σαν μόνον εκεί. Πριν λίγο καιρό, με απόφα
ση δικαστηρίου της Κωνσταντινούπολης, 
διατάχθηκε η κατάσχεση της τουρκικής 
μετάφρασης του μυθιστορήματος Τα ματω
μένα χώματα της Διΰώς Σωτηρίου.

Με τέτοιου λοιπόν είδους διαταγές οι 
δικτάτορες καλλιεργούν και οπέρνουν τη 
μισαλληλία.

Παρ' όλα αυτά ας μη γελιώνται. Οι εξου

σίες είναι προσωρινές. Οι κυβερνήσεις πέ
φτουν και μόνον άτομα με αρχές μίσθαρνες 
ή τουλάχιστον περιορισμένης εγκεφαλικής 
εμβέλειας υιοθετούν την ανισόρροπη πολι
τική τους.

ΤΟ Φ ΙΛ Ε ΙΡΗ Ν ΙΚ Ο  Κ ΙΝ Η Μ Α

Δεν έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε 
που έγινε έκρηξη σε μεγάλο εργοστάσιο 
πολεμικής βιομηχανίας στην πόλη Ταφτ της 
Λουιζιάνα, απ'όπου διέφυγαν μεγάλες πο
σότητες από δηλητηριώδη αέρια.

Για ένα 48ωρο η πόλη αποκλείστηκε.
Κι όμως εκείνες τις μέρες έσπευδε η 

Ουάσιγκτον ν' απορρίψει πρόταση των Σο
βιετικών για περιορισμό των εξοπλισμών.

Την ίδια ακριβώς εποχή σε χώρες της 
Δυτικής Ευρώπης -  από το Γκρήνχαμ Κομ
μόν της Αγγλίας έως τη Γερμανία και την 
Ιταλία -  χιλιάδες διαδηλωτές σχημάτιζαν 
ανθρώπινες αλυσίδες καλύπτοντας μάλιοτα 
οε οριομένες περιοχές τις περιμέτρους 
των αμερικανικών βάσεων.

Μια εικόνα δηλαδή ανάλογη λίγο-πολΰ 
μ εκείνη της Στοκχόλμης, όπου τον περα
σμένο Οκτώβριο εξήντα χιλιάδες άτομα 
σχημάτισαν αλυσίδα 7 χλμ. από την πρε
σβεία των ΗΠΑ ώς τη Σοβιετική, τραγουδώ
ντας συνθήματα υπέρ της ειρήνης, του 
αφοπλισμού και κατα του πυρηνικού πολέ
μου.

Ολες αυτές οι εκδηλώσεις δείχνουν 
πως κλιμακώνεται συνεχώς το φιλειρηνικό 
κίνημα στην Ευρώπη. Και δεν ήσαν λίγες οι 
φορές που οι διαδηλωτές απέκλεισαν τις 
βάσεις των ΗΠΑ. Των ΗΠΑ, που στα αιτήμα
τα και δικαιώματα των λαών απαντούν 
άλλοτε αυταρχικά, άλλοτε προκλητικά ή 
εκβιαστικά. Πολλές φορές δε και με καλυ- 
μένη βία στηρίζουν ή τοποθετούν με πολ
λούς τρόπους άτομα και κυβερνήσεις με 
διεφθαρμένες αρχές.

Ατομα και κυβερνήσεις που τις προσω- 
πικές-ιδιωτικές λύσεις ταυτίζουν με τις 
εθνικές. Είναι οι απανταχού της γης εθνικό- 
φρονες, οι υγιώς σκεπτόμενοι πολιτικοί και 
πολίτες που θυσιάζουν την υγεία της σκέ
ψης τους στην υπηρεσία δηλητηριωδών 
αερίων.

Π Ο ΛΙΤΙΣΤ ΙΚΗ ΑΔΡΑΝΕΙΑ

Τα ψηφιδωτά του Αγίου Νικολάου της 
Υπάτης κινδυνεύουν. Το κάστρο της καθη
μερινώς οχεδόν καταρρέει. Αλλά το κακό δε 
σταματά μόνον εδώ. 0 στρατώνας της 
πόλης, κτίσμα του 18ου αιώνα, κινδυνεύει 
να καταστραφεί.

Ηδη έχει πέσει ένα μέρος της σκεπής
του.

Υπάρχει, δεκαετίες τώρα, μια πάγια τα
κτική αδιαφορίας από το επίσημο κράτος σε 
ό,τι αφορά οτην πολιτιστική μας κληρονο
μιά. Πρόσφατες επισκέψεις σε ιστορικούς 
χώρους -  Πυλια, Αρκάδι, Φιγαλεία κ.ά. - 
σφραγίζουν την πιο πάνω εντύπωοη. Βέβαια 
κάποια πρόνοια υπάρχει. Ωστόσο τελεί υπό 
καθεστώς επίφασης. Και με τέτοια μέτρα, 
που δεν καλύπτουν στοιχειώδεις ανάγκες, 
είναι αδιανόητο να πορεύεται πολιτιστικά

ένα ολόκληρο κράτος.
Τελοσπάντων, νομίζω ότι εάν υπάρχει 

ένας ορθολογικός οχεδιασμός αποκατάστα
σης, λογουχάρη του στρατώνα της Υπάτης, 
τότε μπορεί πλέον ως κτίριο να στεγάσει 
οχι μόνο το ιστορικό και λαογραφικό μου
σείο της πόλης, αλλά και όλης της περιο
χής. Κι ακόμα υπάρχουν δυνατότητες να 
στεγασθοΰν τόσο το πολιτιστικό κέντρο όοο

και η βιβλιοθήκη.
Ομως, για να επιτευχθούν όλοι αυτοί οι 

οκοποί -  είτε της Υπάτης είτε άλλων 
προβληματικών περιοχών -, χρειάζονται την 
ενεργητική και όχι την παθητική ή περιστα- 
σιακή αντιμετώπιση της πολιτείας. Αυτή τη 
γνωρίσαμε επί Νέας Δημοκρατίας.

ΚΟΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΙ

Λαϊκισμός...
I Ε ίναι γραφτό μας, φαίνεται, να μη 
I γλιτώ σουμε ποτέ από την ηθογρα- 
I φία. Κάθε φορά που η πεζογραφία 
περνάει κρίση  σ ’ αυτόν τον έρμο 
τόπο, εμφανίζονται δ ιάφ οροι ιπτά
μενοι και να η ηθογραφία  ξανά στο 
προσκήνιο . Δεν πρέπει ν ’ απορεί κα
νένας. Ό σ ο  δεν υπάρχει κριτική , 
αναλυτική πεζογραφία, χαρακτήρω ν 
τέλος πάντων — πράγματα γνωστά 
από το 19ο αιώνα, πού γ ια  πιο 

■ προωθημένα — πεζογραφία δεν πρό- 
I κειται να έχουμε. Γ ια  φαντάσου τώ- 
I ρα απαιτήσεις.

Δεν χρειάζεται πολλή προσπάθεια 
I να καταλάβει κανείς γ ια τί όλα τού- 
I τα. Η  τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα 
I μέσα μαζικής ενημέρω σης γενικά,
I ευνοούν ένα άθλιο κλίμα λαϊκισμού,
I μέσα στο οπο ίο  υπάρχουν και επι- 
I πλέουν ο ι ασημαντότητες, αποκτούν 
I λόγο  εκείνο ι που ποτέ δεν θα τολ
μούσαν στο  παρελθόν να τον διεκδι- 
κήσουν, ζητούν εύσημα ουσίας και 
παρουσίας. Μ έσα στον κοινωνικά 

[σ τ ε ν ό  χ ώ ρ ο  τω ν  ν ε ο ε λ λ η ν ικ ώ ν  
γραμμάτων δόθηκε μάχη κατά της 
αρρώστιας αυτής. Το σω βινιστικό 
σπυρί, πάνω στο οποίο  κάθησαν οι 

■ μύγες που λέγονται μελετητές του 
I λαϊκού πολιτισμού, μεγαλώνει και 
I χοντραίνει. Τ εχνοκράτες, σεμ ιναρί- 
I στες και αδιάφοροι. Ά το μ α  που το 
I μόνο τους μελημα είναι η περιγρα- 
I φή και ό χ ι η έκφραση, με ψέμματα 
I προσπαθούν να αναστήσουν τους 
I λεγάμενους λαϊκούς μύθους. Γ ιατί 

να επαναφέρει κανείς ένα λόγο που 
I έχει εξαντληθεί; Σε άθλιους και κί

βδηλους καιρούς, το παρελθόν γίνε
ι ται πηγή από την οποία  χρηματίζο- 
Ιν τα ι ο ι κάθε λογής φαύλοι.

Ε ίναι πολύ χαρα κτη ρ ιστικό . Σε 
I εποχές κρίσης, αντί να δίνετα ι ο 
I λόγος στους δημιουργούς, τον παίρ- 
Ινουν  στο στόμα τους τα τσιράκια .
I Υ πάλληλοι των γραφείων, αδίστα

κτα κωλόπαιδα και σφογκοκω λάριοι I 
γ ίνοντα ι τιμητές. Α πίθανοι, άγνω
στο ι, χω ρ ίς καμιά παιδεία, μ ’ ένα 
μικρόφωνο στο χέρ ι γυρνούν από δω 
κι από κει και το κραδαίνουν απει- I 
λητικά  μπροστά στους κακομοίρη-1 
δες τους λ α ϊκ ο ύ ς ο ρ γ α ν ο π α ίχ τ ε ς :!  
«μιλείστε, πείτε μας». Η Ελλάδα 
ξαναθυμάται τη Γκόλφω, ξεσκονίζει I 
τη φουστανέλα της.

Α νθρω ποι τω ν νυ χτερ ινώ ν  κέ-1 
ντρων βγαίνουν στο φως τη ς μέρας, I 
μ ιλούν για  «κουλτούρα», έχουν γνώ-1 
μη. Τραγουδιστές, νουμερίστες, ρο- I 
λ ίστες και οι πέριξ. Και να σκεφτείς I 
ότι ο τόπος αυτός έχει βγάλει έναν I 
Σκαλκώτα, έναν Χ ρήστου. Τ ι να I 
συνιστούν κι αυτοί; Φ αντασιώ σεις I 
της μειοψηφίας, δε βαριέσαι. Πα-1 
ρακμίες και τα λοιπά. Ζουρνάδες | 
και κλαπατσίμπαλα, αυτά μας συνι- I 
στούν και, στην έσχατη ανάγκη, 1 
βάλε παιδί μου μπουζούκι να πάρει I 
ζωή το πρόγραμμα. Λίγη ύπαιθρος, 
λ ίγος υπόκοσμος, αυτά είναι της I 
μόδας.

Βέβαια, ο ι δημ ιουργοί δεν έχουν I 
πέραση. Π έραση έχουν οι εκτελε-1 
στές που κάνουν νάζια, που διαμορ- I 
φώνουν το κλίμα, που κριτικάρουν, I 
καταξιώνουν ή εξαφανίζουν ανθρώ-1 
πους. Οι εκτελεστές γελούν νευρικά I 
και παίζουν με το κοινό  που τους I 
αποθεώνει γ ια τί στο  κοινό αρέσουν I 
τα τσαλίμ ια , τα καραγκιοζιλ ίκ ια  και I 
τα «κόλπα». Οι αστέρες του πάλκου I 
ξερριζώνουν τα λαρύγκια τους κι I 
αυτό αρκεί για  να φουντώσει το I 
σ α δ ο μ α ζο χ ισ τ ικ ό  π α ρα λ ή ρη μ α , η 
μαζική υστερία που μπορεί να γ ίνει I 
κι ουρανομήκης κραυγή. Πάνω από 
την κραυγή θα σηκωθούν και θα I 
λάμψουν τα είδωλα του «καθ’ ημέ-1 
ραν». !

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΤΗΣ
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Αλληλογραφία

Α ΠΟ ΡΙΕΣ...

Πρός τη
Συντακτική Επιτροπή του περιοδι
κού «Γράμματα και Τέχνες».

Μη έχοντας την ευχέρεια να παρακολου
θώ ανελλειπώς τα πολυάριθμα φιλολογικά 
κλπ. περιοδικά, καθυστερημένα, με την 
υπόδειξη ενός πιο ενημερωμένου φίλου 
μου, έλαβα γνώση δημοσιεύματος στο πε
ριοδικό σας (φύλλο αρ. 4, Απρίλιος 1982 
σελ. 23) σχετικά με τη μικρή μου εργασία. 
«Παλαιό και νέα ποίηση».

Αναγνωρίζω ότι θα έφτανε σε αδιέξοδο 
ένα περιοδικό αν δημοοίευε απαντήσεις σε 
κριτικές και ανταπαντήσεις των κριτικών 
κ.ο.κ. επ' άπειρο. Από τη στιγμή που ένα 
βιβλίο ρίχνεται στην πνευματική αγορά, να 
πούμε έτσι, είναι αναπόφευκτο να είναι 
οχεδόν ανυπεράαπιτα εκτεθειμένο σε λογιώ 
λογιώ κρίσεις, παρατηρήσεις και χαρακτηρι
σμούς, ανάλογα με τα πνευματικά εφόδια 
και τις παρορμήσείς του καθενός. Μόνον ο 
Ναοτραντίν Χότζας επινόησε τη μέθοδο να 
στρέφεται το στόμα του φούρνου του προς 
το σημείο του ορίζοντα που προτιμούσε ο 
εκάστοτε κριτικός του. θα μπορούσαμε 
ν' αποφύγουμε, οι κριτικοί, «υπεροψίαν και 
μέθην» και διάφορα ολισθήματα, αν, την 
ώρα που γράφομε δεν ξεχνούοαμε πως και 
ο κριτικός κρίνεται, πως είναι κι αυτός 
εκτεθειμένος στην κρίση του αναγνώστη.

Δεν υπάρχει λοιπόν θέμα να σχολιάσω τις 
παρατηρήοέις με τις οποίες ετίμησε τη 
μικρή μου εργασία ο συνεργάτης σας κ. 
Κώστας Γουλιάμος. Όμως, κάτι απ' τα γρα- 
φόμενά του είναι εκτός πνευματικής τάξε- 
ως, και νομίζω ότι, κατ' εξαίρεση, επιβάλλε
ται μια επισήμανση: Εκεί προς το τέλος 
γράφει ότι «φοβάται» ότι η διατύπωση εκ 
μέρους μου ορισμένων απόψεων για το 
αισθητικό φαινόμενο είναι «εκ του πονη
ρού».

Ομολογώ ότι δεν μπορώ να φανταστώ 
σαν τι μπορεί να εννοεί. Δηλαδή ποια 
οκοτεινά συμφέροντα υποτίθεται ότι υπηρε
τώ όταν, προσπαθώντας να επιτύχομε μια 
πρώτη προσέγγιση στο φαινόμενο της καλ
λιτεχνικής δημιουργίας, πλασάρω υπούλως 
την ιδέα α) ότι η τέχνη, κατ' αντιδιαστολή 
προς την επιστήμη, τη φιλοσοφία και τη 
θρησκεία, είναι η «κατά τον νόμον του 
ωραίου» έκφραση του συναισθηματικού κό- 
αμου των ανθρώπων, ο οποίος, οε τελευ
ταία ανάλυση σχετίζεται με την «κοσμοθεω
ρία» (conception du monde, vision du 
monde), με την άποψη που έχομε πάρει για

το Άσμα ασμάτων της Παλαιός Διαθήκης, ο 
Ρίτσος γράφει μανιάτικα μοιρολόγια, ο Ελύ- 
της «προφητείες» τύπου Ησαϊα, ο Έλιοτ 
(καθολικός), ο Πάουντ (θαυμαστής του Μου- 
οολίνι), ο Μπρετόν (φίλος του Τρότοκι) 
γράφουν όλοι, ελεύθερο στίχο, κλπ. κλπ.);

Δε βρίσκει σωστή τη γνώμη μου και 
πειστική την επιχειρηματολογία μου ο κριτι
κός; Δικαίωμά του. Ουδείς λόγος. Έχει την 
ευθύνη της δικής του άποψης. Αλλά γιατί, 
όταν διατυπώνω εγώ τη δική μου ως άνω 
άποψη, αυτό να είναι εκ του πονηρού', 
Ποιανού πονηρού; Δεν το κατανοώ. Και δεν 
ξέρω τι μπορεί να υποθέτουν οι αναγνώ
στες ότι κρύβεται από κάτω. Προσωπικά 
θέλω να πιστεύω πως πρόκειται μάλλον για 
ακούοια ατυχή διατύπωση.

Αθήνα 27 Νοεμβρίου 1982 
Με τιμή 

ΜΑΝΟΛΗΣ ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

Με κάθε ειλικρίνεια θεωρώ την κριτική 
σκέψη του Μανόλη Λαμπρίδη αρκετά εποι
κοδομητική ο' έναν τόπο που ψευτοθεωρη- 
τικοί συλλογισμοί βρίσκουν διέξοδο σε ανε
πεξέργαστες ιδέες.

Ξέχωρα όμως απ' αυτό θα λεγα ότι η 
φράση μου εκ του πονηρού παρερμηνεΰθη- 
κε. Γι' αυτό θεωρώ υποχρέωοη να υπενθυ
μίσω τι έγραφα ακριβώς. Έλεγα λοιπόν 
στην αρχή του κειμένου: «... οτο κεφ. 8 ο 
συγγραφέας υιοθετεί την άποψη ότι η 
αλλαγή της μορφής είναι απόρροια του 
τρόπου με τον οποίο αντιδρά συναισθηματι
κά ο άνθρωπος στα διάφορα γεγονότα της 
ζωής του. Πιστεύω ότι η θέση αυτή αποτε
λεί παραμορφωμένο απόγονο παραγράφων 
από το σημαντικό βιβλίο του Τρότοκι «Λογο
τεχνία και επανάσταση». Και λέω παραμορ
φωμένο, επειδή ακριβώς ο Τρότοκι δέχεται 
ότι η καινούρια μορφή εξελίσσεται κάτω 
από συλλογικές ψυχολογικές απαιτήσεις, 
πιέσεις και λοιπά στοιχεία με σαφώς κοινω
νικές ρίζες... Γίνεται φανερό ότι ο υπερτο- 
νισμός της συναισθηματικότητας από τον 
Μ.Λ. όχι μόνο μονοδιαστατοποιεί την άποψή 
του αλλά στενεύει αποπνικτικά τα όριά της, 
δεδομένου ότι εξοοτρακίζονται οι σημαντι
κές μεταβολές στην ιδεολογία και στην 
κοινωνική πραγματικότητα, τη θέση των 
οποίων εμφαντικά και πρώτιστα καταλαμβά
νει ο συναισθηματικός κόσμος... Αλλά και 
κάτι ακόμα. Είναι άραγε μόνο η λογική και 
το συναισθηματικό που καθορίζουν τη μορ
φή και το περιεχόμενο στην ποίηση;...»

Γι' αυτούς και άλλους λόγους που εκτεί- 
θονταν στο σημείωμα κατέληγα: «... πρόκει
ται γι' απόψεις εκ του πονηρού διατυπωθεί- 
σες. Απόψεις, που, πότε με τη μοναδικο- 
ποίηση και πότε με την αντιφατικότητά 
τους, ορίζουν μιαν ατελή μεθοδολογική 
λειτουργία...».

Από αυτά και μόνο γίνεται φανερό πως η 
επίμαχη φράση ουδεμία σχέση έχει με 
«σκοτεινά συμφέροντα» -  όπως λέγει η 
επιοτολή -  αλλά αποτελεί προϊόν μιας άλφα 
ή βήτα επιχειρηματολογίας που παρατίθεται 
λίγο-πολΰ στο απόσπασμα και πιο πέρα 
σ' όλο το υπόλοιπο κείμενο. Άλλωστε και ο 
ίδιος ο κ. Μ.Λ. έχει χρησιμοποιήοει την 
αυτή φράση στο βιβλίο του οελ. 12. Όταν 
την έγραφε είχε υπόψη του σκοτεινά συμ
φέροντα;

Τελοοπάντων χρησιμοποίησα τη φράοη

επειδή παρατήρησα μια στροφή μεθόδου 
του συγγραφέα. Στροφή που άφησε πίσω 
της υλιστικές προσεγγίσεις της ποίησης για 
να πορευθεί σε μια αμφισβητούμενη γενική 
και αόριστη συναισθηματική και κυρίως 
πνευματική προσέγγιση. Από την άποψη 
αυτή λοιπόν ευτυχώς που κάτι από τα 
γραφόμενά μου είναι εκτός πνευματικής 
τάξεως. Άλλωστε τι και ποια είναι πνευμα
τική, τι και ποια είναι τόλμη.

ΕΝΣΤΑΣΗ

Έδεσσα 11 Οχτώβρη 1982 
Αγαπητοί φίλοι των γραμμάτων, 

Στην έρευνα του περιοδικού «Τέχνη και 
Αθλητισμός» ανθολογείται αποσπασματικά 
το «επαρχιακό γήπεδο» του Μέσκου. Το 
ποίημα αυτό ανταποκρίνεται εν μέρει κι 
επιφανειακά στο νόημα της έρευνας. Ο 
ποιητής εκφράζει βαθύτερη έννοια κι έχει 
ιστορική ερμηνεία. Αναθυμιέται ο ίδιος μια 
θλιβερή εικόνα της Έδεσσας, μια πικρή 
εμπειρία που την έζησε στην περίοδο του 
αδελφοχτόνου σπαραγμού. Τότε που το 
μίοος, η διχόνοια και ο αδελφοσκοτωμός 
είχαν κυριεύσει όλες τις καρδιές των 
Ελλήνων. Την εποχή εκείνη, μια ζοφερή 
μέρα, ο στρατός κατέβασε από τα βουνά, 
από τις επιχειρήσεις αυτοκίνητα φορτωμέ
να με νεκρά πτώματα από σκοτωμένους 
αντάρτες.

Οι περισσότεροι σκοτωμένοι -ίσως- ήταν 
από την Έδεσσα και την γύρω περιοχή και 
για να μην τους γνωρίσουν οι συγγενείς 
τους έκοψαν τα κεφάλια. Κι αυτή η φρικα
λέα πράξη είχε ανεκδιήγητη συνέχεια. Συνέ-

Κύριε Διευθυντά,

θα ήθελα ν' αναφερθώ στην κριτική του 
Γιάννη Κρητικού για τη μελέτη του Παναγιώ
τη Μπούρα « Η μη αναγκαιότητα της Τέχνης 
-  Ο Συγκινησιακός Μύθος». (Τίτλος άρ
θρου, «Απ'αφορμή», τεύχος 7-8).

Περίμενα, λοιπόν, μια κριτική στη μελέτη 
του Π.Μ., επειδή και προβληματιομούς δη
μιουργεί, αφού θέτει μια διαφορετική άπο
ψη για την Τέχνη, με αξιώσεις, και ίσως 
κάποιες αποσαφηνίσεις, σε ορισμένα σημεία 
της, να έχει ανάγκη.

Η κριτική όμως του Γ.Κ., πέρα απ' το ότι 
παρουσιάζει τις δικές του, καθιερωμένες 
άλλωστε, απόψεις για την Τέχνη, ενώ δεν 
αναλύει τις κύριες θέσεις της μελέτης, που 
αναφέρονται στην ποιότητα της αισθητικής 
συγκίνησης, όλως περίεργα, αναλύει τη σχέ
ση επιστημονικής και καλλιτεχνικής αλή
θειας, (στο 5ο και 6ο μέρος του άρθρου), 
που όμως είναι το θέμα του επόμενου 
βιβλίου, την έκδοση του οποίου υπόσχεται ο 
συγγραφέας με τίτλο « Ο Γνωστικός Μύ
θος».

Γι' αυτό χρησιμοποίησα τη φ, ίση εκ του 
πονηρού. Επειδή στο δρόμο τα γραφόμενα 
του κ. Μ.Λ. (λόγοι προσωπικοί, θεωρητικοί, 
λόγοι πλημμελούς παρακολούθησης; Δεν 
γνωρίζω πάντως) τα γραφόμενα λοιπόν του 
κ. Λαμπρίδη φοβάμαι ότι έκαναν απόκλιση, 
στροφή και μάλιστα με ανεξήγητη... πνευμα
τική τάξη.

ΚΟΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

βη και τούτο το φρικιαστικό: τα κεφάλια 
ματωμένα κι αγριεμένα να τα εκθέσουν 
στην κεντρική πλατεία ή στο γήπεδο της 
Φλώρινας και τα πτώματα στο γήπεδο της 
Έδεσσας. Κι οι ανεπτυγμένες πολιτιστικές 
σχέσεις(!) οργάνωσαν κι ανταλλαγή εκθέσε
ων σκοτωμένων. Τα κεφάλια ανταρτών από 
την περιοχή της Φλώρινας εκτέθηκαν πα- 
λουκωμένα στην Έδεσσα και τ'ακέφαλα 
πτώματα στη Φλώρινα.

Αυτές τις συμφοριασμένες ώρες αναθυ- 
μιέται με πίκρα ο ποιητής Μέσκος στο 
γήπεδο της Έδεσσας.

Φιλικά 
ΝΕΑΝΘΟΣ ΘΡΑΚΙΤΗΣ 

Έδεσσα

Συμφωνούμε με τον κ. Ν. θρακιώτη ότι το 
ποίημα του Μάρκου Μεσκου ανταποκρίνεται 
ενμέρει στο νόημα της έρευνας. Άλλωστε 
και άλλα ποιήματα, λόγου χάρη του Σεφέρη, 
με αυτό το κριτήριο επιλέχτηκαν.

Με λίγα λόγια, το θέμα «αθλητιομός» το 
είδαμε και ως σημείο χώρου όπως εντός 
του διαδραματίζονται πολλαπλά κοινωνικά, 
προσωπικά και πολιτικά γεγονότα.

Ακόμα υπάρχουν, για τον προσεχτικό 
αναγνώστη, αρκετές ανακρίβειες, από πλευ
ράς Κριτικής, όσον αφορά την επιχειρημα
τολογία και τη μεθοδολογία που χρησιμο
ποιεί ο συγγραφέας, κι αυτό φανερώνει 
πως το βιβλίο δεν έχει μελετηθεί με τη 
δέουοα προσοχή, πράγμα που εξάλλου φαί
νεται και απ' το γεγονός ότι όλες οι 
αναφορές που γίνονται σταματούν γύρω οτη 
σελ. 35.

Το τι πιστεύει ο συντάκτης του άρθρου 
για την Τέχνη είναι εντελώς δικό του 
ζήτημα. Κανενός άλλου.* Η κριτική όμως 
δεν είναι «απάντηση», -  όπως ο Γ.Κ. 
γράφει. «Είναι νηστεία. Προετοιμασία για 
ν' ακουστεί το έργο», όπως χαρακτηριστικά 
γράφει ένας σύγχρονος συγγραφέας.

Τέλος θα προσθέσω πως η κατάχρηοη 
«χαρακτηρισμών σε βάρος της μελέτης και 
του συγγραφέα της, και μία νοοτροπία που 
καθορίζεται από αφορισμούς του είδους: 
«Το βιβλίο τούτο καλλιεργεί την αμάθεια», 
«θα τον βλέπαμε συμπαθητικά, αν στις

 »

ΓΥΡΩ ΑΠΟ Μ ΙΑ  Κ ΡΙΤ ΙΚ Η



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
3 8

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ’83

πονηρές μέρες που περνάμε...», καθώς και 
αυθαίρετες συγκρίσεις της προβληματικής 
του συγγραφέα με κάθε λογής φασιστική 
ιδεολογία, είναι στοιχεία που δεν ανταπο- 
κρίνονται οτο ήθος της κριτικής δεοντολο
γίας, μπλοκάρουν την ελεύθερη διακίνηση 
των ιδεών και ηχούν μάλλον σαν πνευματική 
κινδυνολογία.

Τα παραπάνω, τα οποία αποτελούν προ
σωπικές μου εκτιμήσεις, θέτω υπ' όψιν του 
περιοδικού σας και των αναγνωστών του.

Φιλικά,
Α. Βίτσα 

Εφέσου 33 
Ν. Σμύρνη

ΜΟΝΟΠΑΝΤΗ ΚΑΙ ΛΑΘΟΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ...

Σχετικά με το περιεχόμενο της επιστολής 
της Α. Βίτσα, θα μου ήταν αρκετό να 
παραπέμψω -  αντί για απάντηση -  τον 
αναγνώστη στα δύο κείμενα: στο βιβλίο του 
Π. Μπούρα και στο κριτικό μου σημείωμα. 
Ορισμένα ωστόσο ζητήματα που θίγει η 

επιστολογράφος με υποχρεώνουν να διατυ
πώσω, κατανάγκη, συνοπτικά, μερικές παρα
τηρήσεις μου.

1. Η Α.Β. συγχέει προφανώς δύο είδη: 
Την κριτική του βιβλίου με την παρουσίαση 
του βιβλίου, ανάγοντας η μάλλον διαλύο- 
ντας την πρώτη στη δεύτερη. Στην τέτοια 
«κριτική», ορίζει το καθήκον «ν' αναλύει τις 
κύριες θέσεις της μελέτης», δηλαδή την 
περιορίζει στο ρόλο περίπου που έπαιζε η 
φιλοσοφία του Μεσαίωνα ως «θεραπαινίς 
της θεολογίας». 0 συγγραφέας - δάσκα
λος (ο Π. Μπουρας χαρακτηρίζει ο ίδιος τα 
γραφτά του «διδασκαλία» - σελ. 50) θέτει 
απλώς την άποψη του που, κατά την 
επιστολογράφο, «ίσως κάποιες αποσαφηνί
σεις σε ορισμένα σημεία της να έχει 
ανάγκη». Δουλειά που ως φαίνεται πέφτει 
οτον «κριτικό» -  αναλυτή - σχολιαστή - 
ουμπληρωτή - εκλαίτευτή! Έχοντας λοιπόν 
παραλείψει τούτο το χρέος μου καταδίκασα 
τον αναγνώστη σε «νηστεία!».

2 Συνεπής στην παραπάνω αντίληψη 
περί κριτικής, η Α.Β. απαγορεύει στόν 
κρίνοντα το βιβλίο να κάνει έργο κριτικής, 
να επισημάνει δηλαδή τον πυρήνα της 
συλλογιστικής του βιβλίου -  πυρήνα απ’ ό
που εξακτινώνονται όλες οι άλλες, παράγω- 
γες η και επουσιώδεις, σκέψεις του συγ
γραφέα - και να συγκεντρώσει σ' αυτόν την 
προσοχή και τις κρίσεις του, αντί να κάνει 
συλλογή τσιτάτων απ όλο - μέχρι τελευ
ταίας σελίδας - το βιβλίο, γιο να... δείξει 
ότι το «πρόσεξε!». Είναι πράγματι καταπλη
κτικό το σόφισμα που χρησιμοποιεί η επι
στολογράφος για «ν' αποδείξει», ότι ο Γ.Κ. 
δεν «μελέτησε», με τη «δέουσα προσοχή» 
το βιβλίο, «πράγμα που φαίνεται κι από το 
γεγονός ότι όλες οι αναφορές που γίνονται 
σταματούν στη σελίδα 35». Ράβδος, εν 
γωνία, άρα βρέχει!

θα ήταν προσβλητικό προς τη νοημοσύνη 
του αναγνώστη ν'απαντήσω σ'έναν τόσο 
παιδαριώδη όσο και υβριστικό συλλογισμό, 
θ' αρκεστώ, για χάρη της Α.Β., να διορθώσω 
λιγάκι την αριθμητική της, παραπέμποντάς 
την στο κείμενό μου, όπου, παραθέτοντας 
ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Π.Μπ.

(σελ. 18), προσθέτω αμέσως ότι «η φράση 
επαναλαμβάνεται αυτούσια και πιο πέρα». 
Το «πιο πέρα» είναι η σελίδα 60! Άρα... 
«πρόσεξα», κάτι παραπάνω από το μισό 
κείμενο κι όχι μόνο το ένα τρίτο! Η ίδια 
όμως δεν πρόσεξε σε ποια κωμικά ολισθή
ματα οδηγεί η σερλοκχόλμεια αυτή... «επα
γωγική» μέθοδος!

3. Μου καταλογίζει η Α.Β. ότι παραβίασα 
τα σύνορα της ... ανάλυσης των «κύριων 
θεσεων» του συγγραφέα (κύριων θέσεων 
που μπορεί να διατυπώνονται όχι στις 35 ή 
60 αλλά και στις πρώτες 10 μόνο σελίδες!) 
και ότι «όλως περίεργα αναλύει (ο Γ.Κ.) τη 
σχέση επιστημονικής και καλλιτεχνικής αλή
θειας... που όμως είναι το θέμα του επομέ
νου βιβλίου». Κι εδώ η επιστολογράφος δέν 
πρόσεξε ότι η όλη λογική δομή του βιβλίου 
στηρίζεται στην κεντρική - ασυμβίβαστη 
κατά τον συγγραφέα - αντίθεση Τέχνης και 
Επιστήμης στον θεμελιακό τομέα της σχέ- 

°ης τους με τη Γνώση και την Αλήθεια. Και 
ότι ο Π.Μπ., άσχετα με το ότι αφιερώνει 
ειδικό τόμο (που δεν τον είδαμε ακόμα), 
είναι κατηγορηματικός και σαφέστατος στη 
Βέση του, πάνω σε τούτο το ζήτημα, θέση 
που λειτουργεί ήδη ως κεντρικός άξονας 
της επιχειρηματολογίας του στον ανά χεί- 
ρας τόμο. Από εδώ και το χρέος του 
κριτικού να αποδείξει τη στερεότητα η τη 
οαθρότητα του αξονικού αυτού ισχυρισμού, 
προκειμένου να αποφανθεί για τη στερεότη
τα ή τη οαθρότητα του όλου θεωρητικού 
δομήματος.

Εξάλλου όμως η Α.Β δεν θέλησε να 
προσέξει ότι δεν «ανέλυσα» μόνο τη σχέση 
επιστημονικής και καλλιτεχνικής αλήθειας, 
αλλά και την ιδιαιτερότητα της Τέχνης και 
της αισθητικής λειτουργίας ως ειδοποιού 
ανθρώπινης συμπεριφοράς και άλλα τινά, 
όχι, όπως θέλει η Α.Β., για να εκφράσω 
απλώς το δικό μου «πιστεύω», για την 
Τέχνη, αλλά για ν' αντιτάξω στην απριορι- 
στική («φαινομενολογική», την ονομάζει ο 
Π.Μπ.) δογματική και ανιστορική μεθοδολο
γία του βιβλίου, τη γόνιμη και, τολμώ να πω, 
επιστημονική μέθοδο διερεύνησης του λε
πτού αυτού θέματος, υπενθυμίζοντας ορι
σμένες βασικές μεθοδολογικές αφετηρίες, 
που ο συγγραφέας αγνοεί η παραλείπει. 
“Περίεργη» επομένως είναι η απαγόρευση 
πού θέλει να μου επιβάλει κι εδώ η 
επιστολογράφος, επικαλούμενη ένα καθαρά 
τυπικό «τεχνικό» εμπόδιο, που λειτουργεί 
ως ένα -  διαβλητό κατά τα άλλα -  άλλοθι 
και ως διάτρητη ασπίδα κατά της κριτικής.

4. Αντιπαρέρχομαι την αόριστη, άλλωστε, 
και για να δανειστώ την ορολογία της ίδιας 
της επιστολογράφου, ασυμβίβαστη με τη 
«δεοντολογία της κριτικής», μομφή που μου 
προσάπτει, για «αρκετές ανακρίβειες όσον 
αφορά την επιχειρηματολογία και τη μεθο
δολογία που χρησιμοποιεί ο συγγραφέας».
0 προσεχτικός κι αμερόληπτος αναγνώ

στης, που έχει μπροστά του τα δυο κείμενα, 
είναι σε θέση να κρίνει, μιας κι από τη 
μεριά μου φρόντισα να προσκομίζω πάντο
τε, στην κριτική μου, αυτούσιες τις σχετι- 
κές απόψεις του συγγραφέα.

Πράγμα που δεν φροντίζει να κάνει (ή 
μήπως φροντίζει να μήν κάνει;) η Α.Β., 
αφού καταφέρνει, ακόμη και τα δύο μοναδι
κά ενοχοποιητικά «τεκμήρια» που παραθέ
τει, να τα παραμορφώσει κι αυτά έτσι που

να «συμμορφώνονται» με τις ανάγκες της 
καταγγελίας για «κατάχρηση χαρακτηρι
σμών», «αυθαίρετες συγκρίσεις...», yiD να 
μου δώοει τελικά ένα μάθημα ήθους «της 
κριτικής δεοντολογίας», και να προβάλει η 
ίδια ως διαφεντευτής της «ελεύθερης δια
κίνησης των ιδεών» και να κινδυνολογήσει 
ελαφρώς... κατά της «πνευματικής κινδυνο
λογίας».

Και σ' ο,τι μεν αφορά «το ήθος της 
κριτικής δεοντολογίας», ιδού ένα μικρό 
δείγμα που μας προσφέρει η ίδια η Α.Β. με 
τα δύο «παραδείγματα» που αναφέρει: Ενώ 
εγώ γράφω επιλέξει: «Τον έντονο τούτο 
διανοητικό αυτισμό θα τον προσπερνούσαμε 
με κατανόηση και συμπάθεια, αν οι απόψεις 
που γέννησε δεν είχαν, στις πονηρές μέρες 
που περνούμε, κάποια συνάρτηση - κι ας 
μην το αντιλαμβάνεται ίσως αυτό ο Π.Μπ. - 
με μια τάση και θέληση ορισμένων σκοταδι- 
στικών κατεστημένων...», η φράση μου με
ταμορφώθηκε οε «αφορισμό» (που... «καθο
ρίζει» μάλιστα τη νοοτροπία μου!): «θα τον 
βλέπαμε συμπαθητικά, αν στις πονηρές 
μέρες που περνάμε», φράση που δείχνει 
πράγματι μιαν άλλη (τουλάχιστο «πραγματι
στική» νοοτροπία). Ενώ εγώ γράφω: [Το 
βιβλίο του Π.Μπ.] «αντί να φωτίζει τα 
προβλήματα της Τέχνης καλλιεργεί την 
παραγνώρισή της και μάλιστα την αμάθεια 
γύρω απ αυτήν» (την Τέχνη, συγκεκριμένα),

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Στη βιβλιοκρισία για το αφιέρωμα του 
Παπαδιαμάντη «Φώτα ολόφωτα» που δημο
σιεύτηκε στο φύλλο 10 να γίνουν οι εξής 
επανορθώσεις που αλλοιώνουν το κείμενο: 

Στη σελ.23 α παράγραφο αράδα 15-16 η 
λέξη παρατηρητικότητα να γίνει παραστατι
κότητα.

Στην ίδια παράγραφο και στην αράδα 20 
μετά τη λέξη διασπώντας να προστεθεί το 
ακόλουθο τμήμα που παραλείφθηκε. τήν 
ενότητα της ιστορίας που άρχισε να αφη- 
γείται, είναι κι αυτό 

Στη σελ. 23 στήλη 2, παράγραφο 2, 
αράδα 9 το ενάρθμες να γίνει ευάριθμες.

Στη Σελ. 24, στην α στήλη, αράδα 2 το 
υπνογραφικά να γίνει υμνσγραφικά.

Στο κριτικό κείμενο του Α. Σκαμπαρδώνη 
που δημοσιεύτηκε στο υπ'αριθ. 11 τεύχος 
του περιοδικού μας υπό τον τίτλο «Ποίηση 
και Πολιτική», να διορθωθούν οι παρακάτω 
τυπογραφικές αβλεψίες.

α) Στη σελίδα 22, 4η στήλη, 36η αράδα 
από το τέλος, αντί «συνέβαινε» να γίνει 
«συνέβαλε».

β) Στη σελίδα 23, 2η στήλη, 15η αράδα 
από το τέλος, αντί «ρευμάτων και προηγού-

η επιστολογράφος, αλλοιώνει το γράμμα και 
το νόημα της φράσης: «το βιβλίο του 
καλλιεργεί την αμάθεια» (γενικά καί απόλυ
τα).

Σε ο,τι αφορά, εξάλλου, τα περί «πνευμα
τικής κινδυνολογίας», ας μου επιτρέψει η 
αγαπητή Α.Β. να την καθησυχάσω, θυμίζο
ντας της πως «όταν η αλήθεια όπως και η 
πλάνη χαίρονται την ελευθερία, τότε η νίκη 
δεν γέρνει ποτέ προς την πλευρά της 
πλάνης», (Roger - Martn du Gard).

5. Και., last but not least: δέν μπορώ να 
μη σημειώσω, με κάποια θλίψη, ομολογώ, το 
χτυπητό κοντράστο ανάμεοα στην ευαισθη
σία (δικαιολογημένη η όχι, δεν έχει σημα
σία) που δείχνει η Α.Β. απέναντι στον 
«σκληρό» τόνο της κριτικής μου και στην 
«κινδυνολογία», που τάχα περικλείνει κτλ., 
από τη μια πλευρά, και στην αδιαφορία, για 
να μην πω απάθεια (μάλλον για συμπάθεια 
μπορούμε να μιλήσουμε) προς την ωμή, 
απροσχημάτιστη και αντιπερισπαστική επίθε
ση κατά της Τέχνης (και της Κουλτούρας) 
που με περηφάνεια ο Π.Μπ. βεβαιώνει τη 
“ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ» της, «αλλά και το 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ πρόσωπό της», και μάλιστα με 
κεφαλαία, από την άλλη πλευρά.

Αλλά για την τέτοια πνευματική κατάντια 
θα χρειαζόταν οπωσδήποτε ειδική μελέτη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

μενού αιώνα» να γίνει «ρευμάτων και προ- 
σκολλάται στις ξεπερασμένες φόρμες της 
τέχνης των τελευταίων ετών του προηγού
μενου αιώνα».

Υ) Στην ίδια σελίδα, 4η στήλη, 45η αράδα 
από την αρχή, αντί «σβήνουν» να γίνει 
"σβήσουν».

δ) Στην ίδια σελίδα και στήλη, 28η αράδα 
από το τέλος, αντί «έμμεσο» να γίνει 
«άμεσο».

ε) Στην ίδια σελίδα και στήλη, 14η αράδα 
από το τέλος, αντί «Μ. Hafkheus» να γίνει 
«Μ. Harkness».

στ) Στην ίδια σελίδα και στήλη, 10η 
αράδα από το τέλος, να γίνει «εκείνοι που 
έναν αιώνα ύστερα από τον Ένγκελς βρί
σκονται αμέτρητα χρόνια πριν απ'αυτόν, 
ασφαλώς δεν είναι οπαδοί του».

ΝΟΤΡΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ
_HOIHD1

1 9 6 5 - S 6 0tUTOtM »At H? /ttTAl

ZAK ΛΑΚΑΝ 
TO ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Οι τεοσ ερ ις  
θ εμ ελ ια κ ες  εννο ιες  
της ψ υχαναλυσης

ΖΑΚ ΛΑΚΑΝ

Π Ε Ρ ΙΔ ΙΑ Β Α Ζ Ο Ν Ι Λ ΐ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ.
ΜΙΧΑΕΛ ΣΝΑΙΝΤΕΡ ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΑΜΦΟΣ ΚΟΣΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΟ ΣΕΜ ΙΝΑΡΙΟ  βιβλίο χι ΝΕΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ Τόμος α| 

(Οι τέσσερ ις  θεμελ ια κές ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Από τον ΚΑΛΒΟ
έννο ιες  της ψυχανάλυσης) οτον ΠΑΠΑΤΣΩΝΗ)

ΚΕΔΡΟΣ Γ εω ρ γίο υ  Γ εν να δ ίο υ  6 (π ά ρ ο δ ο ς  ’Α κ α δ η μ ία ς) - Τ η λ .: 36.15.783

I

Σιμόν  ντε Μπωβονάρ  
ΑΠΑΝΤΑ

Μυθιστορήματα-Νουβέλες:
ΟΙ Μ α νδα ρ ίνο ι 

Ή  καλεσμ ένη  
Π ρο δ ο μ ένη  γυνα ίκα  

Ω ρ α ίε ς  ε ικ ό νες 
Τ ό  α ιμα  τω ν ά λλω ν 

"Ο λ ο ι ο ί άνθρω πο ι ε ίνα ι θνη το ί 
Ό  μ ο νό λ ο γο ς  μ ιας γυνα ίκα ς 
"Ο τα ν  τό  πνεύμα κ υ ρ ια ρ χε ί

Μελέτες-δοκίμια:
Τ ό δεύτερο φύλο 
Τ ά  γηρα τειά
Μ ήπω ς πρέπει νά  κάψ ουμε τό ν
μ α ρκ ή σ ιο  ντέ Σάντ
Γ ιά  μ ιά  ή θ ικ ή  τή ς  ά μ φ ισ β ή τη σ η ς

Τ αξιδιωτικά-χρονικά:
Ή  ’Α μ ερικ ή  άπό μέρα σέ μέρα 
Ή  μ εγάλη  πορεία  
"Ε να ς πολύ  γλυ κός θάνατος 

ί Μ προστά  σ τό  φακό

' Ημερολόγια:
Ο ί α να μ νή σ εις  μ ιάς καθω σ πρέπει κ ό ρ η ς 

’ Η δύναμη τή ς ζω ής 
Ή  δύναμη τώ ν πραγμάτω ν

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ
ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ 1983

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Έλλη Αλέξιου Π α ίζουμε κουκλοθέατρο:

Έλλη Αλεξίου: Ελληνες πεζογράφοι
Κατερίνα Γκλυκοφρύδη-Τσατσούλα: Πανωραία 
Ιωάννα Καρατζαφέρη Οί τεοσερις Πολωνέζες 

Γιάννης Κάτρης. Πρώτη άνοιξη 
Μόνος Κοντολέων: Αφήγηση 

Μάνος Κοντολέων: Κι ή σιδερώστρα έκοβε τήν τηλεόραση στά δυό 
Θέμος Κορνάρος Η γή τής ανάστασης (Κίνα)

Πώλ Νόρ: Η Πόλη τού φωτός 
Δημήτρης Νόλλας: Τό τρυφερό δέρμα 

Γιώργος Παπακυριάκης: Δάτς Ωλ!
Γιώργος Παπακυριάκης: Καβάλα στή χελώνα 

Μαρία Λαμπαδαριδου-Πόθου: Γ ράμμα στό γιό μου κι ένα άστρο 
■ ΑντώνηςΣιμιτζής Διηγήματα τής απαλάμης

Θάνος Φωοκαρίνης: Δοκίμιο χρονογραφίας γιά τήν Ελλη Αλεξίου 
Διονύσης Χαριτόπουλος: 525 Τάγμα Πεζικού 
Διονύσης Χαριτόπουλος: Δανεικιά γραβάτα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
Κατερίνα Γώγου. Τό ξύλινο παλτό 

Πώλ Νόρ: Μίμης ό Αμίμητος
Δημήτρης Παπαθανασίου: Οί άστύξενοι 

Κώστας Τζεβελέκας: Ό  άθώος βασανιστής

ΞΕΝΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Έρμαν Έσοε: Γερτρούδη 

Έρμα ν Έσοε: Κάτω άπό τόν τροχό 
Χόρχε Ιζόκα Ούαζικούνγκο 
Δάφνη ντίΜωριέ: Ρεβέκκα 

Σκότ Φιτζέραλντ: Ή  χαμένη δεκαετία 
Τόμας Χάρντυ: Μιά ευφάνταστη γυναίκα καί άλλα διηγήματα

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ 

Ελένη Βαλαθόνη: Βάλιας καί Βάλια 
Αλέξανδρος Δουμάς: Ιστορία ένός Καρυοθραύστη 

Μαρία Μιχαήλ Δέδε: Ινδιάνικα παραμύθια 
Ιωάννα Καρατζαφέρη: Μιά διπλή παιδική ιστορία 

Νίκος Μαρουλάκης 0  κύριος Σαρανταποδαρούσας

ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 

Νίκου Αλεξίου Αισθητικά σημειώματα 
Τώνης Σπιτέρης: Δάσκαλοι τής Ελληνικής Ζωγραφικής, τού 19ου καί 20ού αιώνα

ΜΕΛΕΤΕΣ
Σ Πάνου κά :  Ελλάδα καί σοσιαλισμός

Θανάσης Διαμαντόπουλος Κοινωνικοί άγώνες καί λαϊκή πορεία



Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ω Λ Ε ΙΟ |^ Ρ |)ε ΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ».

Ασκληπιού 3, ’Αθήνα - Βλαχλείδη 8, Γ ια ννινο .

80 ΤΟΜΟΙ 85 ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ (ΚΛΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΤΓΧΡΟΝΟΙ)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΚΑΜΥ, ΑΛΜΠΕΡΤ, Κ α λ ιγο ύ λ α ς .
ΛΟΡΚΑ, ΦΕΔΕΡΙΚΟ, Τά μάγια  τής πεταλούδας  

και οι φασονλήδες τον Κατσιπόρα.
ΜΠΕΚΕΤ, ΣΑΜΟΥΕΛ, Ολοι έκείνο ι που  π έφ τουν  

και Ω οι ώραΐες μέρες.
ΙΟΝΕΣΚΟ, ΕΥΓΕΝΙΟΥ, Ά μ εδα ϊος ή πώς νά τό ξε

φορτωθούμε.
ΠΙΝΤΕΡ, ΧΑΡΟΛΝΤ, Η συλλογή κα ί ό έραστής
ΜΠΡΕΧΤ, ΜΠΕΡΤΟΛΤ, Η Μ άνα κουράγιο καί τά  

παιδια  της.

7Bp lPRAK7 i PN ? n ’ Βί κτ6ρ ή τά πα ιδ ιά  ατγίν εξουσία. z l n l ,  ΖΑΝ, Οι νέγροι.
ΙΚΟΛΝΤΟΝ1, ΚΑΡΑΟ, Τό καφενείο.

Η Υελάόα καί Υ ^ ρ ξ ε  ή όχι ό Iβαν Ιβανοβιτς.
ΑΝΟΥ Ι Γ, ΖΑΝ, Τόμας Μ π έκ ετ  ή ή τιμή τού θεού 
ΜΟΑΙΕΡΟΥ, Ό  άρχοντοχωριάτης.
ΜΙΑΕΡ, ΑΡΘΟΥΡ, ψηλά άπό τή γέφυρα  κα ί Από  

Δ εύτερα  σέ Δευτέρα.
ΣΩΟΥ, ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ, Ό  ά ν θ ρ ω π ο ς  κ α ί τά  ό π λ α  
ΧΑΝΤΓΚΕ, ΠΕΤΕΡ, Κ ά σ π α ρ .
ΒΑ·Ι·Σ, ΠΕΤΕΡ, Ο Τρότοκι έξόριστος.
ΙΨΕΝ, ΕΡΙΚΟΥ, Οί μνηστήρες τού θρόνου. 
ΖΙΡΟΝΤΟΥ, ΖΑΝ, Ο πόλεμος τής Τροίας δέν θά 

γίνει.

ΓΚΟΓΚΟΛ, ΝΙΚΟΛΑΙ·, Παντρολογήματα  
ΓΚΡΑΣ, ΓΚΥΝΤΕΡ, Κατακλυσμός.
ΓΚΟΛΝΤΟΝΙ, ΚΑΡΑΟ, Λοκαντιέρα.
ΜΡΟΖΕΚ, ΣΛΑΒΟΜΙΡ, Έ μιγκρέδες.
ΒΕΓΚΑ, ΛΟΠΕ ΝΤΕ, Φ ουέντε Οβεχούνα.
ΙΨΕΝ, ΕΡΙΚΟΥ, Οί βρικόλακες.
ΜΠΟΥΛΓΚΑΚΟΡ, ΜΙΧΑΗΛ, Η έρυθρά νήσος. 
ΚΙΠΧΑΡΝΤ, Χ Α Ι Ν Α Ρ ,  Τή νύχτα π ού  καθαρίσανε 

τον αρχηγό.
ΦΙΛΙΠΠΟ, ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ ΝΤΕ, Φ ιλουμένα Μαρ- 

τουράνο.
ΝΕΣΙΝ, ΑΖΙΖ, Τό θεριό τού ταύρου. 
ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Δ εσποινίς Τζούλια  

καί Η π ιό  δυνατή.
ΑΛΜΠΙ, ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, Ποιός φοβάται τή Βιρτζίνια  

Γούλφ.
ΜΠΡΕΧΤ, ΜΠΕΡΤΟΛΤ, Ό  δάσκαλος κα ίή  Εβραία. 
ΠΙΡΑΝΤΕΛΟ, ΛΟΥΤ ΤΖΙ, Απόψε αυτοσχεδιάζουμε. 
ΙΨΕΝ, ΕΡΙΚΟΥ, Τζόν Γαβριήλ Μ πόρκμαν.
Ο ΝΙΛ, ΕΥΓΕΝΙΟΥ, Ο παγοπώ λης έρχεται.
ΙΨΕΝ, ΕΡΙΚΟΥ, Εντα Γκάμπλερ.
ΟΥ Ι ΛΙΑΜΣ, ΤΕΝΕΣ1, Ο Ο ρφέας στόν Αδη.
ΦΟ, ΝΓΑΡΙΟ, Η μεγάλη παντομίμα.
ΚΑΣΟΝΑ, ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ, Τά δέντρα πεθα ίνουν όρ

θια. ν
ΒΑ-Ι-Σ, Ι1ΕΊΕΡ, Η δολοφονία τού Μαρά.
ΙΨΕΝ, ΕΡΙΚΟΥ, Ενας έχθρός τού λαού.
ΓΚΟΡΚΙ, ΜΑΞΙΜ, Στό βυθό.
ΦΑΜΙ1ΡΙ, ΝΤΙΕΓΚΟ, Η δίκη τού Χριστού. 
ο  ΝΙΛ, ΕΥΓΕΝΙΟΥ, Πόθοι κάτω άπό τίς φτελιές. 
ΟΣΜΙΙΟΡΝ, ΤΖΟΝ, Οργισμένα νιάτα.
ΙΨΕΝ, ΕΡΙΚΟΥ, Αύτοκράτορας κα ί Γαλιλαίος. 
Κ ΑΛΝ11ΟΥΕΛ, ΕΡΣΚΙΝ, Κ απνοτόπια .
ΙΟΝΕΣΚΟ, ΕΥΓΕΝΙΟΥ, Η π είνα  καί ή δίψα, κ α ί ή  

Φαλακρή τραγουδίστρια.

Γά β ιβ λ ία  α ύ τ ά  ε ίν α ι  ε π ιλ ο γ ή  ά π ό  τ ί ς  ε κ δ ό σ ε ι ς  μ α ς .


