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Αλέξης Ζ ήρας 
Κ ώ στας Γ. Π α π α γεω ρ γ ίου  
Κ ατερ ίνα  Π λασσαρά 
Σ π ΰ ρ ο ς  Τ σα κνιά ς
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Α να παρα γω γή  φιλμς:
Α ντώ νης Σ ω τη ρ όπ ουλ ος

Κ άθε εν υ π ό γρ α φ ο  ά ρ θρ ο  εκ φ ρ ά ζει την 
π ρ ο σ ω π ικ ή  ά π ο ψ η  του  σ υ γγρ α φ έα  το ν

Τιμή τεύ χο υ ς: 100 δρχ.
Εξαμ. 500 δρχ. -  Ε τήσια  1.000 δρχ. 
Ε τήσια  Ο ργανισμώ ν Τ ραπ εζώ ν κλπ . 
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Εξωτερικού:
Εξαμ. 700 δρχ.
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Ε μβάσματα  -  επ ιτα γ ές  -  συνεργασ ίες, 

έν τυπ α :
Κ.Γ. Π απα γεω ρ γ ίου ,
Σ τενώ ν Π όρτα ς 20, Α θή να  (508)

Κ ΕΝ Τ ΡΙΚ Η  ΔΙΑΘΕΣΗ 
Π ερ ιοδ ικ ό  «Διαβάζω»
Ο μήρου 34, τηλ. 36.40.488 
ΓΙΑ Τ Η Ν  ΕΠΑ ΡΧΙΑ  
Ε κδόσ εις  «ΟΔ^ ΣΣΕΑ Σ»
Σ όλω νος 116 Α θήνα , τηλ. 36.19.724
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Γραβιάς 10-12, τηλ. 3605520 
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ΠΕΖΟΓΡΜ>ΙΑ·ΠΟΙΗΣΗ 
ΘΕΑΤΡΟ'ΔΟΚΙΜΙΟ
11 Π ε ζ ο γ ρ α φ ία  
Λ ο υ κ ά ς  Κ ο ύ σ ο υ λ α ς
Τό Βουνό

12 Π ο ίη σ η
Γ ιώ ρ γ ο ς  Μ α ρ κ ό π ο υ λ ο ς
Οί Πυροτεχνουργοί

— 13 Π ε ζ ο γ ρ α φ ία  
; Π έ τ ρ ο ς  Τ α τσ ό π ο υ λ ο ς

Τό Παυσίπονο

14 Θ έ α τ ρ ο  
Σ ο φ ο κ λ ή ς  Ν ά σ κ ο ς

! Ό  Γάμος · Τό Σαββατο
κύριακο · Ή Μοιχεία

15 Π ο ίη σ η  
ί Ν α ν ά  Ή σ α ΐα
’ Συναίσθηση Λήθης

στήν ίδια σειρά
1 Π ε ζ ο γ ρ α φ ία  ·  Γ ιώ ρ γ ο ς  Ί ω ά ν ν ο υ  
Π ο λλα π λά  Κ α τ ά γ μ α τ α
2 Δ ο κ ίμ ιο  ·  Κ ώ σ τα ς  
Γ εω ρ γ ο υ σ ό π ο υ λ ο ς
Κ λ ε ιδ ιά  κ α ί Κ ώ δ ικ ε ς  Θ ε ά τ ρ ο υ
3 Π ε ζ ο γ ρ α φ ία ·Φ ίλ ιπ π ο ς  
Δ ρ α κ ο ν τ α ε ιδ ή ς
Σ τ ά  ’Ί χ ν η  τ ή ς  Π α ρ ά σ τα σ η ς
4  Δ ο κ ίμ ιο  ·  Ν ίκ ο ς  Φ ω κά ς  

Ε π ιχ ε ιρ ή μ α τ α  γ ιά  τ ή  Γλώ σ σ α , 
γ ιά  τή  Λ ο γ ο τ ε χ ν ία
5 Θ έ α τ ρ ο  ·  Π α ύ λ ο ς  Μ ά τ ε σ ις  

Ε ξ ο ρ ία
6 Π ο ίη σ η  « Σ π ύ ρ ο ς  Τ σ α κ ν ιά ς  
Π τ έ ρ υ ξ  Χ ρ ο ν ιώ ν  Π α θ ή σ εω ν
7  Θ έ α τ ρ ο  ·  Γ  ιώ ρ γ ο ς  Μ α ν ιώ τη ς  
Π ερ ιπ λ α ν ώ μ εν η  Ζω ή -

'Α γ ία  Κ υ ρ ια κ ή
8 Π ο ίη σ η  ·  Μ α τ θ α ίο ς  Μ ο υ ν τ έ ς  
Τ ά  ’Α ν τίπ ο ιν α
9  Π ο ίη σ η  · Ζ έ φ η  Δ α ρ ά κη  
Τ ό  Μ ο ν α χ ικ ό  Φ ά ν τα σ μ α  
τ ή ς  Λ έ ν α ς  "Ο λ ε μ -Θ ά λ ε ια
1 0  Π ε ζ ο γ ρ α φ ία ·  Γ ε ώ ρ γ ιο ς  Χ ό ρ τω ν  
Κ ω ν σ τα ν τ ίν ο ς

16 Π ε ζ ο γ ρ α φ ία  
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Ισπανόφωνοι
νομπελίστες

τ ο ν  Χ ά ρ α λ ν τ  Α λβαράδο - Τενόριο

Ταέζαρ Βαλλιέχο (σκίτσο τον 1. λαλαζάρ)

Ο χτώ είναι οι συγγραφείς στην ισπα
νική γλώσσα που έχουν πάρει το 
βραβείο Νόμπελ από την καταβολή 
του ίσαμε σήμερα. Μερικών τα  ονό
ματα έχουν αρχίσει να μακραίνουν 
στη μνήμη. Τ έτο ια  είναι η περίπτωση 
του Ε τσεγκαράυ, του Μ πεναβέντε 
και της Μιστράλ. Ο Χουαν Ραμόν 
Χιμένεθ, ο Αστούριας κι ο Αλεϊξάν- 
δρε, άρχισαν να μακραίνουν κι εκείνοι. 
Δύο θα μείνουν στη μνήμη των ανα
γνωστών δια μέσου των αιώνων: ο 
Π άμπλο Νερούδα και ο Γκαμπριέλ 
Γκαρθία Μάρκες, οι δύο μεγαλύτεροι 
ποιητές της ισπανικής γλώσσας αυ
τού του αιώνα. Φυσικά είναι κι ο 
Βαλλιέχο, αλλά αυτός δεν πήρε ποτέ 
το Νόμπελ γ ια τί όλοι τον ανακαλύ
ψαμε μετά το θάνατό του.

Ί σ ω ς  φα ίνετα ι παράξενο, αλλά 
σ’ αυτούς τους δύο δημιουργούς υπάρ
χουν μεγάλες ομοιότητες παρ’ όλες 
τις διαφορές καταγω γής και πολ ιτ ι
στικών επιδράσεων. Ο Νερούδα γεν
νήθηκε στο Ν ότο της· Χ ιλής, ενώ ο 
Γ κ. Γκ. Μάρκες είδε το φως σ’ ένα 
χωριό της Καραϊβικής στη βόρεια 
Κολομβία. Π αρ’ όλη τη διαφορά των 
χρόνων που έζησαν , το πεπρωμένο 
και των δύο έσμιξε στους αγώνες των 
δύο λαών τους. Ο Νερούδα πέθανε 
αγωνιζόμενος στο πλευρό του Σ α λ
βαδόρ Αλλιένδε, γνώρισε την εξορία 
και αγωνίστηκε για  τη Δημοκρατία 
στην Ισπανία στη διάρκεια του εμφυ
λίου πολέμου. Ο Γκαμπριέλ Γκαρθία 
Μάρκες έζησε ίσαμε τα  βάθη του 
είναι του την Κουβανική επανάσταση 
και τ ις  εξεγέρσεις στην Κεντρική Α 
μερική και έκτοτε είναι πάντα στο 
πλευρό των αποδιωγμένων.

Οι ομοιότητες στο έργο τους δεν 
είναι μικρές. Ο λαϊκός πολιτισμός, ο 
ιθαγενής πολ ιτ ισ μ ός, το  ισπανικό 
μπαρόκ, ο λατινοαμερικανικός μο
ντερνισμός και ο σουρεαλισμός είναι 
οι σχηματιστικοί παράγοντες του έρ
γου τους. Ο Νερούδα του Κατοικία 
στη γή είναι ο Γκαμπριέλ Γκαρθία 
Μάρκες του Ο συνταγματάρχης δεν 
έχει ποιος να του γράψει, βιβλία που 
το μέτρο του τόνου τους δημιούργησε 
έναν καινούριο τρόπο έκφρασης στην 
ισπανική της Λατινικής Αμερικής. Η 
ίδια συμμετρία υπάρχει ανάμεσα στο 
Κάντο Χενεράλ και στα Εκατό χρόνια 
μοναξιάς, έργα που σ’ αυτά δοκιμά
στηκαν όλες οι δυνατότητες έκφρασης 
γ ια  να δώσουν ζωή σε μια συγκεκρι
μένη εικόνα της ηπείρου.

Το έργο του Νερούδα διαβάστηκε 
από εκατοντάδες χ ιλ ιά δες αναγνώ 
στες, όπως τώ ρα διαβάζεται το έργο 
του Γκαρθία Μάρκες. Με το τελευ
ταίο βραβείο Νόμπελ γιορτάζετα ι η 
ωρίμανση ενός πολιτισμού που εδώ 
και 50 χρόνια εθεωρείτο βάρβαρος 
και ξένος σε κάθε πολιτισμό. Σήμερα 
που όλες οι πολιτιστικές και πολιτι- 
κο-κοινωνικές δοκιμές, προϊόντα ενός 
επιβεβλημένου ευρω παϊσμού, έχουν 
αποτύχει, ο κόσμος βλέπει το μέλλον 
της Λατινικής Αμερικής να ενσαρκώ
νεται σε «ιθαγενείς» σχηματισμούς 
κυβερνήσεων στις χώρες της Καρα- 
βαϊκής, που είναι και οι πιο μαστιγω 
μένες από τον καπιταλισμό χώρες

στον αιώνα μας. Η Κούβα και το 
Μ εξικό είναι τα  δυο μέτω πα που 
διακυβεύεται το μέλλον αυτής της 
περιοχής.

Η μεγάλη ανταπόκριση που βρίσκει 
το έργο του Γκαρθία Μάρκες αποτε
λεί και την επιβεβαίωση αυτών των 
παρατηρήσεων. Π ώς αλλιώς να ερμη
νευτεί το γεγονός πω ς τόσοι άνθρω
ποι από τόσο διαφορετικές περιοχές 
της γης, πολιτιστικές και γεωγραφι
κές, όπως η Τανζανία και η Νορβηγία 
βρίσκουν τρόπους να ταυτιστούν με 
το έργο του; Ξέρουμε πω ς η λογοτε
χνία καταργεί τα  σύνορα και πω ς η 
π ο ίη σ η  ε ίν α ι μ ια  π α ν α ν θ ρ ώ π ιν η  
γλώσσα. Με το Γκαρθία Μάρκες, το

Νερούδα, το Βαλλιέχο και το Ρούλ- 
φο, το μεγάλο Μεξικανό συγγραφέα, 
η Λατινική Αμερική αποκάλυψε όλη 
τη μαγεία, το μυστήριο και τη σαγή
νη που ήταν θαμμένα γ ια  αιώνες, ενώ 
ταυτόχρονα γεννιόταν στους ανθρώ
πους που ζούνε σ’ αυτήν την περιοχή 
ένας καινούριος τρόπος βλέψης του 
κόσμου, ένα καινούριο αίσθημα του 
θανάτου και, βασικά, ένα καινούριο 
αίσθημα χαράς.

Οι κριτικοί έχουν σημειώσει πω ς 
στο έργο του Γκαμπριέλ Γκαρθία 
Μάρκες, ένα χωριό που' το λένε Μα- 
κόνδο κάνει τη φαντασία τον καλύτε
ρο καθρέφτη της πραγματικότητας. 
Η αντίθεση φαντασία - πραγματικό
τητα  βρίσκει τη λύση της στα βιβλία 
του καταργώντας τα  σύνορα των π ε 
ριοχών που συμβαίνουν τα  γεγονότα. 
Ό π ω ς και στα ιπποτικά μυθιστορή
ματα, Μακόνδο είναι ένα όνομα γεμ ά
το μυστήριο, ακριβώς όπως Καλιφόρ- 
νια η Ανταρκτική, ονόματα που οι 
εξερευνητές της Αμερικής είχαν μά
θει και κουβαλούσαν μαζί τους ύστε
ρα από χρόνια ανάγνωσης του ιπποτι- 
κού μυθιστορήματος Αμαντίς. Ο θά
νατος, σαν οριστική συνείδηση του 
ατομικού ή συλλογικού πεπρωμένου, 
είναι η ουσία που α π ’ αυτή τρέφονται 
οι ιστορίες του. Α μετάκλητα  όλα 
τραβάνε σ’ αυτόν. Αλλά ο Γκαμπριέλ 
Γκαρθία Μάρκες βγάζει ακόμα κι 
από τ ις  πιο θλιβερές και αλλόκοτες 
καταστάσεις τη σπίθα που μας ανα
ζωογονεί με ζωή, που μας ξαναφέρνει 
σε μια πραγματικότητα που εξαφανί
ζεται στις επινοήσεις της φαντασίας 
του.

Το Μεξικό, η δεύτερη πατρίδα του 
— («εδώ μεγάλωσαν τα  παιδιά μου, 
εδώ έγραψα τα βιβλία μου, εδώ φύτε
ψα τα  δέντρα μου»), είπε μερικές 
ώρες μετά την αναγγελία της απονο
μής του βραβείου — η Κούβα, που 
γ ι ’ αυτήν έχει αγωνιστεί και που τον 
αναγνωρίζει σα διαλεχτό παιδί της 
και η Κολομβία, όχι τόσο η επίσημη 
Κυβέρνηση, αλλά εκείνη η πατρίδα 
που διάβασε με πάθος τα  έργα του 
και που αναγνωρίζεται στα βιβλία 
του, στους ήρωές του, στα πάθη και 
στις τρέλες του, αποτελούν την ή πει
ρο που τον καθιέρωσε και που πήρε 
μαζί του το βραβείο.

Μτφρ.: ΡΗΓΑΣ ΚΑΙΙΙ1ΑΤΟΣ
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Πρόσωπα

Ναταλί Σαρότ
«το να γράφεις είναι μια υπόθεση 

γεμάτη παγίδες»
Η γεννημένη στη Ρωσία Ν αταλί Σαρότ (1902) Θεωρείται από τους 
βασικούς εκπροσώπους του γαλλικού νέου μυθιστορήματος (nouv
eau roman). Με τους Τροπισμούς (1939), μια συλλογή σύντομων 
πεζογραφημάτων, εγκαινιάζει τη στροφή μιας ολόκληρης ομάδας 
μυθιστοριογράφων προς την έρευνα των φευγαλέων συναισθημά
των, που δεν αποτυπώνονται στη συνείδηση αλλά και που δεν 
παύουν να αποτελούν ελατήρια της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 
Το μυθιστόρημα, έτσι, γ ίνετα ι ένα όργανο ελέγχου της συνείδη
σης και — σύμφωνα με τ ις  προτάσεις της φαινομενολογίας (βλ. 
Σαρτρ) — όργανο σύλληψης μιας καινούριας, αθέατης ω ς τώρα, 
πραγματικότητας.

Α.Ζ.

μια συζήτηση
με τον Ζαν-Λουί ντε Ραμπίρ

Έ χετε μια ορισμένη μέθοδο εργα
σίας;

Το να γράφεις είναι μια υπόθεση 
γεμάτη παγίδες. Η κάθε λέξη της 
γλώ σσας που μιλάμε είνα ι και μια 
παγίδα. Θα σας έλεγα, λοιπόν, πως 
ούτε πρόσωπα επιδιώκω να δημιουρ
γήσω , ούτε μια πραγματικότητα που 
έχει προϋπάρξει θέλω να απεικονί
σω, ούτε προσπαθώ να εκφράσω το 
ανέκφραστο. Με ποιο τρόπο, εξάλ
λου, να μ ιλήσω  γ ι ’ αυτό αφού δεν 
λέγεται με λέξεις; Θα ήθελα, ωστό
σο, η γραφή να προσεγγίσει χώρους 
όπου δεν έχει ακόμα φτάσει. Σκοπός 
μου είναι να  δείξω ό ,τ ι έχω ορίσει 
(και δεν έβρισκα καλύτερο ορισμό) 
σαν «τροπισμούς»: μ ια ορισμένη, 
δηλαδή , ακολουθία συναισθημάτων 
που οφείλοντα ι σε εσωτερικές διερ
γασ ίες και που δεν υπάρχουν παρά 
μόνο στο υποσυνείδητο, σ ’ ένα μι- 
σόφωτο δηλαδή , και που πρέπει να 
α ν α δ η μ ιο υρ γη θ ο ύν  ό χ ι  να  εκ φ ρ α 
στούν: γ ια τί, προς Θεού!, ό ,τι έχει 
ήδη συντελεστεί δεν μ ’ ενδιαφέρει 
πια.

Γ ια  να μ ιλήσω  πιο συγκεκριμένα: 
κάθε βιβλίο  μου είναι γραμμένο σε 
δυο επίπεδα· το επίπεδο των πιο 
κο ινώ ν κ α ι εξώ φθαλμω ν φ α ινομ έ
νων, και το επίπεδο που δεν είναι 
ορατό, όπως το πρώτο, αλλά που 
μ ’ ενδιαφέρει περισσότερο, δηλαδή 
το επίπεδο των τροπισμών.

Αυτούς τους τροπισμούς· πώ ς κα
τορθώνετε να τους κάνετε να ανα- 
β  λύσουν;

Η αναζήτηση των τροπισμώ ν είναι 
αξεχώ ριστα δεμένη με την αναζήτη
ση της μορφής. Δηλαδή είναι απα
ραίτητο να εντοπ ιστεί η μορφή που 
θα τους επ ιτρέψ ει να  αποκτήσουν 
ζωή. Ό τα ν  κάθομαι να  εργαστώ 
σ ’ ένα μυθιστόρημά μου έχω πάντο
τε, μπροστά στα μάτια μου, τη γεω
μετρική του μορφή. Το Πορτραίτο 
ενός αγνώστου λ .χ . μου παρουσιά
στηκε σαν ένας χώ ρος εντελώς κλει
στός, με μια εσωτερική αναταραχή 
που την προκαλούσαν δυο συνειδή
σεις σε κατάσταση αναμέτρησης. 
Το δεύτερο μυθιστόρημά μου, Μαρ- 
τερό, ήταν αντίθετα ένας μονόλιθος

που αρχίζει να διαβρώνεται με την 
παρουσία κα ι την επαφή άλλων εξω
τερικών συνειδήσεων, που αυτές ό
μως βρίσκοντα ι σε κατάσταση αδιά
κοπης κ ίνησης. Το Πλανητάριο ήταν 
μια στρογγυλή έκταση στην περιφέ
ρεια της οποίας κατευθύνονταν οι 
εξωτερικές κ ινήσεις. Οι χρυσοί καρ
ποί αποτελούσαν μια ανοδική κα
μπύλη και μετά μια καθοδική. Το 
Τους ακούτε; ήταν ένα αντικείμενο 
που το έβλεπα στο κέντρο ενός 
χώρου, ένα πέτρινο ζώο που δη
μιουργούσε αναστατώσεις σε μια ο
μάδα συνειδήσεων, πολύ στενά δε
μένων μεταξύ τους. Το πρόβλημα 
τώρα είναι να αποδώσεις με συγκε
κριμένες εικόνες αυτό το όραμα, να 
συλλάβεις με ρυθμικό τρόπο τις  λ ί
γο  πολύ αόριστες εντυπώσεις που 
έχεις αποκτήσει. Και μόνο γράφο
ντας μπορείς να το καταφέρεις αυτό.

Εντύπω ση, αναζήτηση της μορ
φής, γράψ ιμο: οι τρεις αυτοί σταθ
μοί στην πραγματικότητα είναι αξε
χώ ριστο ι και λειτουργούν στον ίδιο  
χρόνο. Το κάθε βιβλίο μου ξετυλίγε
ται μ ' έναν τρόπο διαρκούς τριβής. 
Η εντύπωση προκαλεί τη μορφή, η 
μορφή προκαλεί μια δεύτερη εντύ
πωση, κ.ο.κ. Αν είνα ι αρκετά έντονη 
η εντύπωση τότε τα πράγματα πάνε 
καλά, μόλις όμως η εντύπωση α ρ χί
ζει και ατονεί τότε αρχίζει να ατονεί

και ο ρυθμός: η μορφή γίνετα ι χαλα
ρή. Το ίδιο  κι αντίστροφα.

Α ς έρθουμε σε πιο χειροπιαστά  
πράγματα. Ποιο τρόπο, ποια στά
δια, ακολουθεί η συγγραφή των 
μυθιστορημάτων σας;

Ε ίνα ι μια δ ιαδ ικασ ία  που ακολουθεί 
έναν πολύ αργό ρυθμό. Γ ια  ένα 
μυθιστόρημα χρειάζομαι, κατά μέσο 
όρο, τρία  ως πέντε χρόνια . Η  δυσκο
λ ία  βρίσκεται στο φευγαλέο χαρα
κτήρα  των τροπισμώ ν και στην α
στραπια ία  ταχύτητα  με την οποία 
αυτοί μας διαπερνούν. Επομένως δεν 
πρέπει να εργάζομαι με μεγάλη τα
χύτητα , γ ια τ ί τότε υπάρχει κίνδυνος 
να  περάσω πλάι απ’ αυτούς τους κυ- 
ματισμούς  που η συνείδηση έχει την 
τάση να μην τους συλλαμβάνει, να 
μη θέλει να τους καταγράψει. Αλλά 
δεν πρέπει να εργάζομαι ούτε και 
πολύ αργά, γ ιατί τότε υπάρχει κ ίν
δυνος ν ’ αφήσω αυτή την κινούμενη 
και φευγαλέα ουσία, δηλαδή τους 
τροπισμούς, να  απολιθωθεί.

Σαν λύση βρήκα να ξεχω ρίσω  τη 
δουλειά μου σε δυο περιόδους. Στην 
α ρ χή , αφού αφ α ιρέσω  ό ,τ ι ε ίνα ι 
γνωστό και φανερό και αφού συν
δαυλίσω  όλες τις, ως εκείνη  τη  στιγ
μή, δ ιά χυ τες  εντυπ ώ σ εις , γράφ ω , 
από την αρχή ως το τέλος, την

πρώτη μορφή του μυθιστορήματος, 
προσπαθώντας να αποσυνθέσω τις 
εικόνες, όπως μια κινηματογραφική 
ταινία  κ ινείται σε αργό ρυθμό. Ο ,τι 
έχει σημασία  είναι να  βρεθεί ένας 
συνολικός ρυθμός γ ια  όλο το  βι
βλίο , αλλά και για το κάθε κεφάλαιο 
χω ριστά, γ ια  την κάθε σελίδα και 
την κάθε φράση, προσέχοντας ταυ
τόχρονα  ώστε ο ι τροπ ισμοί να συ
μπλέκονται μεταξύ τους, όπως συμ
βαίνει στο μηχανισμό ενός ρολο
γιού. Ό τα ν  τελειώ σει αυτή η πρώτη 
φάση, που, συνήθως, διαρκεί γύρω 
στα δυο χρόνια , ξαναγράφω το μυθι
στόρημα, μα τη φορά αυτή εργάζο
μαι πάνω στην κάθε λέξη , ωσάν να 
επρόκειτο γ ια  ποίημα. Στο Πλανητά
ριο  και στο  Μ εταξύ ζωής και θανάτου 
υπάρχουν κομμάτια που έχουν ξανα
γραφτεί τουλάχιστον πενήντα φο
ρές. Νιώθω ικανοποιημένη μονάχα 
όταν αντιληφθώ πως μου είναι αδύ
νατο να προχω ρήσω  περισσότερο, 
να πετύχω κάτι το καλύτερο. Τότε 
και μόνο τότε δίνω το κείμενο για 
να  δακτυλογραφηθεί, παρ’ όλο που 
και σ ’ αυτή τη φάση συμβαίνει να 
το ξαναδουλεύω.

Η  κυοφορία ενός μυθιστορήματος  
φέρνει καμιά αναστάτωση στη ζωή 
σας;

Ό χ ι .  Ά λ λ ω σ τε  έχω  δυο ζωές, αρκε
τά ξεχω ρισμένες μεταξύ τους. Εργά
ζομαι κάθε πρωί, ακόμα και τις 
Κ υριακές. Κατά το βράδι προετοι
μάζω στο μυαλό μου αυτό που έχω 
να κάνω την επομένη. Τ ην τακτική 
αυτή την εγκαταλείπω  μονάχα όταν 
βρίσκομαι σε ταξίδ ι, συνήθως το 
καλοκαίρι, γ ια  δυο μήνες. Ο ιδεώ
δης χώ ρος μου για  εργασία  είναι το 
μπιστρό. Να ’χετε υπόψη σας πως 
δεν έχω δυσκολίες και πως μπορώ 
θαυμάσια να εργαστώ καθισμένη πά
νω σ ’ ένα παγκάκι ενός δημόσιου 
πάρκου. Στο σπ ίτι φοβάμαι μήπως 
και μ’ ενοχλήσουν ή μήπως τύχει να 
ενοχλήσω  εγώ. Το χειρότερο είναι 
ότι στο σ π ίτι έχω  την τάση να 
δημιουργώ διάφορα εμπόδια ώστε 
να μην εργαστώ. Ό μ ω ς στο μπι
στρό, όπου συνηθίζω  να πηγαίνω 
καθημερινά, από τ ις εννιάμ ιση το 
πρωί ως τις δύο το μεσημέρι —

ΜΑΡΤΙΟΣ ’83 5 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

όταν βρίσκομαι στην εξοχή πηγα ί
νω στο ταβερνάκι του πλησιέστερου 
χω ριού — δεν υπάρχει τίποτα που 
να με αποσπάει από τη δουλειά μου- 
ούτε εφημερίδες, ούτε βιβλία: μονά
χα  ένα τραπεζάκι, κόλλες χαρτιού κι 
ένα μολύβι. Ύ στερα  το μπιστρό 
σου δημιουργεί ένα αίσθημα εμπι
στοσύνης. Ε κεί μέσα νιώθω σα να 
είμαι σε ταξίδι. Π εριβάλλομαι από

κόσμο και κ ίνηση , αλλά συνάμα 
είμαι μόνη, αφού κανείς δεν ασχο- 
λείτα ι μαζί μου.

Τα όσα συμβαίνουν γύρω σας, αυτά 
που λένε οι πελάτες του μπιστρό, 
μήπω ς τυχαίνει καμιά φορά να τα 
βρίσκουμε στα μυθιστορήματά σας;

Ό χ ι .  Φ τάνει ο κόπος που καταβάλω

για  να ανακαλύψω τους τροπισμούς 
μου! Συχνά πυκνά μου λένε: «Αυτές 
ο ι μικρές, συντομευμένες φράσεις 
σας είναι παρμένες από τη ζωή». Μα 
π ρ ό κ ε ιτα ι γ ια  ψ ευ δα ίσ θ η σ η . Κ ά
ποιες από αυτές τις φράσεις μπορεί, 
βέβαια, να  τις έχουν ακούσει. Υπάρ
χει όμως όλο εκείνο το γλω σσικό 
υλικό που έχει προηγηθεί για  να 
ξεπηδήσει από μέσα του η φράση.

Και γ ια  μένα αυτό έχει σημασία.

Νιώθετε αγωνία τη στιγμή που γρά
φετε;

Ν ομίζω ότι αγωνιάς περισσότερο 
όταν δεν γράφεις.

Μτφρ. Π. ΑΜΒΡ.

Ποίηση

Ποιήματα του Κένεθ Γουάιτ
Λ ευκός κόσμος

Τούτος ο κόσμος των δέντρων των λευκών 
κοίτα: υπάρχει εδώ εμπρός μου 
δάσος σημύδες μες στην παγωνιά, γυμνό 
παρόν, ζωηρό, καθορισμένο 
μόνο η φωτιά μπορεί να γράψει πάνω σε τέτοιο  
τελικό συμβάν, γυρεύω τη φωτιά

Φωτιά να καταστρέφω  και να φτιάξω

Φωτιά να κάψω το ανούσιο

Φωτιά να γράψω μέσα σ 'α υ τή ν  την ερημιά.

Κένεθ Γουάιτ

Ανοιχτή επιστολή

Ο Κένεθ Γουάιτ γεννήθηκε το 1936 στη Σκωτία. Εξέδωσε 
πολλές ποιητικές συλλογές, δοκίμια και ταξιδιωτικά. 
Έζησε πολλά χρόνια στη Γαλλία και ταξίδεψε για καιρό 
στην Ανατολή. Τα ποιήματα που μεταφράζονται είναι από 
την πρώτη του ποιητική συλλογή «Ποιήματα του λευκού 
βουνού», γραμμένα το 1962.

Υπάρχει τάχα μία κερασιά φλεγόμενη 
έξω απ ’ την πόρτα σου φλεγόμενη 
διαλύοντας την πόρτα σου φλεγόμενη 
λειώνοντας τον πάγο απ ’ τα παράθυρά σου 
πες μου υπάρχει

Υπάρχει τάχα μια σιωπή ουρλιάζοντας 
ουρλιάζοντας πάνω στη γλώ σσα σου ουρλιάζοντας 
σκεπάζοντας τα λόγια σου ουρλιάζοντας 
φωνάζοντας στην ερημιά 
πες μου υπάρχει

Το ποίημα τον λευκού  λαγού

Μιά σκέψη που σαν λαγός ξεπήδησε
μες α π ' τον βάλτο, πίσω από έναν μέγα βράχο
ω, ήταν ένας λευκός λαγός που πήδησε, και
τα ρείκια σχηματίζανε έναν ωραίο κόσμο πορφυρό
όπου χαιρόταν, κείνη τη μέρα ακριβώς στο βάλτο
μια γκρίζα μέρα βαδίζοντας στους άνεμους
μες στο χειμώνα, μια μέρα αφρισμένης θάλασσας
δυο μίλια απόσταση α π ' των νησιών το κοίλωμα
μια μέρα κουρνιασμένη στο τέλος της χρονιάς
μία σιωπή να σπάζει την καρδιά σου, αχ
ο λευκός λαγός πηδώντας, κοίτα τον λευκό λαγό.

Ω σκοτεινό πουλί χαμένο στο μπλε του ερχομού της νύχτας 
και στο κόκκινο σφυρί του αίματός μου

Πες μου στάσου δίπλα μου 
Πες μου τάχα υπάρχει 
η κερασιά φλεγόμενη 
η σιωπή ουρλιάζοντας

Ω πες μου πες μου

Μ τφρ.: Α Ν Τ Ω Ν Η Σ ΤΡΙΦΥ ΛΛΗΣ
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Παράδοση

Τα Αμπελάκια 
και ο μύθος τους

Η π α ρ ά γ κ α  του  Π αναγιώ τη,

Το δόρυ  του  Μ εγαλέξανδρου

στη Ν έα  Υόρκη 

Και το  κ α κ ό  φίδι...
Τοιχογραφίες του β' ορόφου

Η κυβέρνηση των Ε λλήνω ν δεν πρέ
πει καθόλου ν ’ ανησυχεί: Ο Π ανα
γιώ της Χ ασιώ της του Χαδουλή και 
η γυναίκα του Ευαγγελία, καταβάλ
λουν υπεράνθρω πες προσπάθειες: 
φροντίζουν για  τη διατήρηση του 
παραδοσιακού στυλ σ τ’ Α μπελάκια 
και θα εποπτεύουν καθημερινά μή
πως και πάθουν τίποτα  οι το ιχογρα 
φ ίες του παλιού αρχοντικού  όπου 
μένουν, μ έχρ ι να τους πλακώσει.

Βέβαια η κατάσταση της υγείας 
τους δεν είναι άριστη , αλλά θα τις 
προσέχουν, ©α χρεια στεί ίσως ο 
Π αναγιώ της, που είνα ι σήμερα στα 
64, να καταβάλει κάποια παραπανή- 
σ ια  προσπάθεια καθώς έχει στα μά
τια του μια αναπηρία  65%. Αλλά 
ακόμα είναι γερός. Ο ι γ ιατροί δε 
γνωμάτευσαν πως είνα ι αλκοολικός 
πέρα για πέρα. Η  κυρά του, που 
κοντεύει τα  60, θα παρακολουθεί 
απλώς, γ ια  λ ίγο  διάστημα, γ ια τ ί τα 
πόδια της είνα ι σπασμένα από πέρι- 
συ τον Α πρίλη. Π ιστεύει όμως πως 
ιδια ίτερα  ο πάλαι ποτέ κρατεός κ. 
Γραμματίδης θα τη ν κατανοήσει: δε 
γιάνουν εύκολα τα κόκκαλα που 
είνα ι τριμμένα απ’ την κορτιζόνη: 
έπρεπε να τη ν κάνει αυτή τη θερα
πεία  για  το άσθμα της. Αν θέλουμε 
δ η λ α δ ή  να  μ ιλ ά μ ε  γ ια  π α ρ ο χ ή  
25 χρ ο νη ς π ρ ο σ τα σ ία ς  σ τ ις  τ ο ιχ ο 
γραφ ίες του αρχοντικού Τσαμπαλί- 
δη.

...ομολογουμένως παράλογο

Και τι αρχονικό, με μεγάλη ιστορία . 
Χ τίστηκε το 1803. Ιδ ιοκτήτης του ο 
Θεόδωρος Τσαμπαλής. Αυτός είχε 
ένα γιο , το Θ ανάση. Ο Θ ανάσης 
μετά το θάνατο του πατέρα του το 
έβαλε ενέχυρο στο γιατρό Γιώργο

Ν ίκ ο ς  Τσακνής

Κούγια. Ε κείνος το πούλησε το 1917 
αντί 1100 δρχ. στον κρασέμπορα 
Χρόνη Τ σ ιλ ίκη , πατέρα της σημερι
νή ς  ιδ ιο κ τή τρ ια ς  Ε υα γγελ ία ς Χα- 
σιώτη.

Αυτό το αρχοντικό  έχει κινηματο- 
γραφηθεί κατά κόρον. Το επισκέ- 
φθηκαν δεκάδες φοιτητές της Α ρχι
τεκτονικής σχολή ς Θ εσσαλονίκης 
και έκαναν αποτυπώσεις. Τα σχέδιά  
του, υπάρχουν σε ειδική έκδοση της 
Π ολυτεχνικής Σ χολής στη Μ ακεδο
νική πρωτεύουσα.

Σήμερα όμως είναι ετοιμόρροπο. 
Φ αίνεται ότι οι μάστορες δεν έκα
ναν καθόλου καλά τη δουλειά τους: 
το 1976 πήραν ολόκληρα 126 χ ιλ ιά 
ρικα για  να το συντηρήσουν κι αυτό 
δεν άντεξε ούτε στον περσινό σει
σμό: μια μεγάλη ρωγμή στη νότια 
πλευρά και μια μεγάλη οπή στην

ανατολική είναι η τραγική αποτίμη
ση.

Βέβαια θα μπορούσαν κάπως να 
είχαν μπαλωθεί τα πράγματα. Η  αρ
χα ιολογικ ή  υπηρεσία  της Λάρισας 
είχε εγκρίνει το 1978 ένα ποσό 120 
χ ιλ ιάδω ν για  άμεσες αναστη ρίξεις. 
Δε φταίει όμως σε τίποτα αυτή αν ο 
Χ α σ ιώ τη ς δεν πήρε α κόμ α  ούτε 
δραχμή. Ύ στερα  δυσκολεύει η κα
τάσταση και με τον τρόπο που ο 
Π αναγιώ της χειρ ίζετα ι την υπόθε
ση: απαίτησε δάνειο για  να διορθώ
σει τις ζημιές α π ’ τους σεισμούς 
χω ρίς τ ’ Α μπελάκια ν ’ ανήκουν στις 
σεισμοπαθείς περιοχές.

Π αρ’ όλα  αυτά όμως και πάλι η 
Εφορία Α ρχαιοτήτω ν της Λάρισας, 
κα ι ιδ ια ίτερ α  ο κ. Γ ρα μ μ α τίδη ς, 
σ κ έφ τη κ α ν  πολύ κ ι ανακάλυψ αν 
τουλάχιστον την παρηγοριά  γ ια  τον 
Π αναγιώτη: αγαπητέ μας, πρέπει ε
π ιτέλους να δεις — του είπαν — 
πως στην ίδια κατάσταση βρίσκο
νται και τα υπόλοιπα αρχοντικά: Γ. 
Σβαρτς, Δ. Σβαρτς, Ευθυμιάδη, Σα
μαρά ή Κούτκα, Λ ιούλια, Κρασούλη 
και Κ ισ ιρλή.

Κι ο Π αναγιώ της μ ισοπείστηκε. 
Κάπως πήγε να κλον ιστεί με την 
περίπτωση του Α βραμόπουλου αλλά 
τελικά  το χώνεψε. Και ήταν φυσικό 
γ ια τί ο Α βραμόπουλος μάλλον συ
νειδητά πήγαινε να  χαλάσει τα κρα
τικά σχέδια . Φ έρονταν σαν απόγο

νος των Σβαρτς και ζητούσε να 
κατοικήσει στο αρχοντικό  με την 
υποχρέωση να το αναστηλώ σει και 
να το συντηρεί. Α λλά αυτό ήταν 
ομολογουμένως παράλογο γ ιατί τη 
σ υ ντή ρ η σ η  και τη ν  α να στήλω ση  
την είχε πάρει στους ώμους τη ς η 
πολιτεία , η ίδια δηλαδή που έδειξε 
έμπρακτα το ενδιαφέρον της το 1972 
κρίνοντας διατηρητέο τον οικισμό.

...με μια προϋπόθεση

Και το αξίζουν τέτοιο ενδιαφέρον 
τ ’ Α μπελάκια. Μ όνο και μόνο αν 
φανταστεί κανείς ότι το 1803 υπήρ
χαν νέοι που είχαν σπουδάσει φ ιλο
σοφία στη Λειψία και στη Γιένα. Κι 
ότι ο Ά νθ ιμ ο ς  Γ αζής μαζί με τον 
Γ ιώργο Κωσταντά σκέφτηκαν να ι
δρύσουν μια Α καδημία στο χωριό. 
Ύ στερα  υπάρχουν τόσο ωραία αρ
χοντικά. Βέβαια στα νεότερα χρόνια  
κρίθηκαν αναγκαίες κάποιες μεταρ
ρυθμίσεις κι έγιναν αρκετές μετα- 
σκευές και αλλοιώ σεις. Α λλά παρα
μένουν αρχοντικά . Θ υμίζουν το Συ
νετα ιρ ισ μ ό  τω ν Α μπελα κίω ν, τον 
Ά ν θ ιμ ο  Γαζή και τη Λειψία. Με 
λίγα  χρήματα  ο ο ικ ισμός θα μπο
ρούσε να ακτινοβολεί όλο το παλιό 
μεγαλείο. Με μια βέβαια προϋπόθε
ση: ο ι κάτοικοι του χωριού θα έπρε
πε ν ’ ακολουθήσουν το παράδειγμα 
των συμπατριωτών τους που βρίσκο

.Τί'4 '4 ''· ί* · ίΤ
/ t w i n * ?
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Χαρακτηριστικός όρόμος του χωριού

Σε μια γωνία της πλατείας στέκο
νταν ζαρωμένος, με το κεφάλι επ ιθε
τικά σκυμμένο, ο Π αναγιώ της. Α
π ’ ό ,τι μάθαμε ε ίχε  αρχικά  σκοπό να 
τους ρ ιχτεί. Ό μ ω ς, και πάλι ήπιε, 
στράβωσε τα πόδια  του, σκέφτηκε 
και διάλεξε να σ ιω πήσει. Θα ήρθε 
ξανά στο νου του η άλλη πλατεία, 
εκείνο το βράδι, στα τέλη  του Δε
κέμβρη του ’46. Τότε, σ την Κ αρδί
τσα, που τον γύριζαν δεμένο στο 
μονόκαρο για να τον φτύσουν οι 
εθνικόφρονες, αυτόν τον σκληρο
τράχηλο  ομαδάρχη του ΕΛΑΣ. Ό 
ταν μας τα ’λεγε αυτά, η κυρά του 
τον κάρφωνε με κάτι φαρμακερές 
ματιές. Φ οβόταν αυτή αλλά ο Π ανα
γιώ της συμπλήρωνε: Π έρασα από 
παντού εγώ και τα ’χω κάνει όλα- 
πήγα μετά στους ΜΑΥδες...

Σκεφτόταν τώρα λοιπόν, με τ ι κύ
ρος αυτός ν ’ αντιμετω πίσει όλους 
εκείνους τους αξιότιμους κυρίους. 
Γ ι’ αυτό σ ιω πούσε. Μ ά λιστα , δά
κρυσε, όπως συνήθως.

Π άντως εμείς το ξέρουμε· μας επ ι
τρέπει σίγουρα να μεταφράσουμε τη 
σιωπή του. Ξέρει να σκέφτεται ο 
Π αναγιώ της κι ας μην έχε ι το σ το 
μάχι του πάλαι ποτέ κραταιού νονού 
της περιφέρειας:

«Φ τιάξτε μου κ ι εμένα κύριοι αρ

μόδιοι — έτσ ι τους αποκαλεί όλους 
— εκείνη τη ρωγμή σ τ ’ αρχοντικό  
μου. Και κείνη  τη ν  οπή μαζί γιατί 
θα πέσω καμιά μέρα και θα σπάσω 
τα κόκκαλα του κύρους των Α μπε
λακίων. Κ αι θα φωνάζουν ο ι κομ
μουνιστές γ ια  μουσειακή αντιμετώ
πιση των παραδοσιακώ ν ο ικ ισ μ ώ ν  
για  στείρες απόψεις, αστικές και τα 
ρέστα. Θα πάει χαμένο τόσο κόκκ ι
νο κρασί: πού είναι ο ι εμπνεύσεις 
σας για  έργα υποδομής κύριοι; Πού 
είναι η φροντίδα σας για μια σύγ
χρονη  λειτουργία  τη ς κατοικίας, και 
άλλα παρόμοια; Σ τ ’ όνομα του φρέ
σκου αέρα μας, μιλώ, δώστε και 
στο χω ριό  παράδες. Συγχωρείστε 
κι εκείνους τους συμπατριώτες μου 
που σας βοήθησαν να φτιάξετε την 
πλατεία. Εγώ μόνο ξέρω πόσο σας 
πλήγω σαν την αξιοπρέπεια. Αυτό 
το έργο, ξέρω γω, θέλατε να  το 
φτιάξετε εσείς α π ’ την αρχή μέχρι 
το τέλος. Δείξτε και λ ίγη  μεγαλο
ψυχία  κι εγώ θα βγάλω στη φόρα, 
το υπόσχομαι, όλες τις κρυφές γ ιορ 
τές και πανηγύρια  του χω ριού, έτσι 
μπας και σας βλέπουμε πιο ταχτι- 
κα...».

Ακόμα λέει. «Α ρμόδιοι άλλωστε 
υπάρχουν πάντα...».

νταν εγκαταστημένοι στη Λάρισα. 
Ό λ ο ι  τους μάζεψαν πρόπερσ ι 350 
χ ιλ ιά δες δραχμές για  την πλακό
στρω ση τη ς πλατείας. Θ έλησαν να 
βοηθήσουν έτσ ι το υπουργείο πολι
τισμού. Γ ια τ ί εκείνη την εποχή  το 
υπουργείο τους ε ίχε  κάνει μια παρά
κληση : αφήστε με, τους είπε, να 
«κόψω», φέτος 25 εκ. που προορίζο
νται για  τη ν αρχα ιολογική  υπηρε
σ ία  της Λ άρισας και να πληρώσω 
μ ’ αυτά ένα μέρος των εξόδων της 
έκθεσης του Μ εγάλου Α λεξάνδρου 
στη Ν. Υόρκη. Κ αι τους έδωσε λόγο 
τιμής: θα γ ίνε ι η πλατεία  με έξοδα 
δικά μου, κ ι όλα του χρόνου θα ’ναι 
καλύτερα. Ζήτησε όμως κάτι προ
σω ρινές θυσίες: τα σπίτια- να προ
σέξουμε όλοι τα σπ ίτια . Ό χ ι  απαί
σ ιες τσ ιμεντένιες όψεις, όχ ι παρδα
λό στυλ. Η  παράδοση είναι παράδο
ση: Ω ραίες πέτρες και κεραμίδια· 
αυτά τη σώζουν, και μόνο προς το 
παρόν επιβαρύνουν...

προσκλητήρια αρμοδίων

Ό λ α  αυτά λ ο ιπόν είχε υπ’ όψη 
του ο Π αναγιώ της, γ ι ’ αυτό και κά
νε ι καλά τη δουλειά του: ο ένας 
α π ’ τους δυο σας θα ’ρθει απάνω για 
φωτογραφίες· ο άλλος θα καθήσει 
εδώ γιατί ο όροφος δε σηκώνει και 
πολύ βάρος. Έ τσ ι μας είπε όταν 
επισκεφτήκαμε τ ’ αρχοντικό. Κ ι ό
ταν φεύγαμε, μας πληροφόρησε ότι 
πολύ συχνά ο ι αρμόδιοι επισκέφτο- 
νταν τα όμορφα Α μπελάκια, αλλά 
ότι αυτός τους είχε στο στομάχι. Κι 
ότι κάποια μέρα θα τους τα ’λεγε 
έξω απ’ τα δόντια, όπως παραλίγο 
θα ’κανε εκείνη τη μέρα στην πλα
τεία του χωριού.

Ό τα ν  έληξε το «Διεθνές Συνεται
ρ ιστικό Συνέδριο», σ την Α θήνα, οι 
σύνεδροι σκέφτηκαν πως καλόν θα 
ή το να γ ίνε ι μια ωραία και συγκ ινη
τική  εκδήλω ση στα ιστορικά  Αμπε
λάκια. Τ ην Κ υριακή λο ιπόν 31 του 
Μ άη στην πλατεία του χω ριού έγινε 
το φαγοπότι. Εκτός από τον πάντα 
παρόντα κ. Γραμματίδη, την εκδή
λω ση τ ίμ η σ α ν  με τη ν  πα ρουσ ία  
τους: ο τέως επίτιμος πρόεδρος της 
Π Α ΣΕΓΕΣ και πρόεδρος της Κ.Α.Α. 
κ. Αλ. Μ παλτατζής, ο τότε υποδιοι
κητής τη ς Α νωτέρας Δ /σ εω ς Χωρο
φυλακής Θ εσσαλίας ταξίαρχος κ. Α. 
Δαλαγάκης, ο κ. I. Σωτηρίου, μέλος 
του Δ ιο ικ η τ ικ ο ύ  Συμ βουλίου  της 
ΚΥΔΕΠ, ο κ. Ν. Μ ητσογιάννης, 
μέλος του Δ ιο ικητικού Συμβουλίου 
της Π Α ΣΕΓΕΣ, καθώς και πολλοί 
Έ λ λ η νες  και ξένοι σύνεδροι και 
άλλοι επίσημοι..

Στο κέντρο της, σε γαμήλια  διά
ταξη, ένα σωρό τραπέζια. Νομάρ
χη ς , αρμόδιοι, θιασώτες των έντυ
πων προσκλήσεω ν, χω ρικο ί — κυ
ρίως πίσω  από τις πλάτες του υφυ
πουργού Γεωργίας — σε παράταξη. 
Με φόντο το μοναδικό τσ ιμεντένιο 
κτίρ ιο  του χω ριού — τα γραφεία της 
κο ινότητας — έτοιμοι μπρος στα 
φλας: κάτι τσ ουγκ ρ ίσ μ α τα  εις υ
γείαν της «συνεταιριστικής» ιδέας, 
λ ίγο  κόκκινο κρασί χυμένο απρόσε
κτα στις πλάκες της πλατείας, σοβα
ρά μουστάκια αδιάφορα στα γυναι
κεία χάχανα , βλέμματα καρφωμένα 
στο μέλλον, δόσεις συγκ ίνησης και 
η σκέψη στραμμένη μόνιμα , στους 
ντόπιους τυχερούς που κατοικούν 
σ ’ αυτή τη μοναδική κοιτίδα του 
συλλογικού τρόπου σκέπτεσθαι για 
το κέρδος!

θωμάς Δρίτσιος
ΓίΠΤΙ με σκοτώνεις
σύντροφε

Το χρονικό του κατατρεγμού 
χιλιάδων αγωνιστών 

στο βουνό 
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Η αισθητική 
της καλλιτεχνικής φαντασίας

Ιδέες

«Ο ανορθολογισμός», έγραφε πριν από είκοσι περίπου 
χρόνια ο Ζαν Αακρουά, «σε όλες τις μορφές του, αντικαθι
στά σήμερα έναν επιφανειακό ορθολογισμό. Σε μια διανόη
ση που δεν παραδέχτηκε ώς τώρα την αξία της ζωής, 
έρχεται να απαντήσει μια ζωή που δεν παραδέχεται τη 
διανόηση». Ανατρέποντας ό,τι θεωρούσαμε, ώς πρόσφατα, 
ιδεώδες, ιερό και απολλώνειο η μοντέρνα αισθητική 
αντίληψη απαιτεί από την ίδια την τέχνη να λησμονήσει 
τον ακαδημαϊκό της ρόλο, το διδακτισμό και την τήρηση 
μιας απόστασης ανάμεσα στο έργο της και τον αποδέκτη 
του. Την επαγωγική σχέση του καλλιτεχνήματος με τον 
κόσμο διαδέχεται η αναγωγική μέθεξη στο γήινο, το 
ανθρώπινο και το σαρκικό. Η διαρκής αναζήτηση και το 
διαρκές ψάξιμο του συνειδησιακού βάθους, του είναι  που 
δεν μπορεί να συλληφθεί εικαστικά ή που δεν μπορεί να 
εκφραστεί λεκτικά, τουλάχιστον στην ολότητά του, και 
που μόνο με την ενόραση ίσως το εννοήσουμε. Η μοντέρνα 
τέχνη, είτε χρησιμοποιεί τα παραδοσιακά της εργαλεία, 
είτε έχει δεχτεί τη συνδρομή της τεχνολογίας, των μαθη
ματικών, της γεωμετρίας, αφού είναι στραμμένη προς την 
έκφραση του μη συνειδητού, αρνείται να υπακούσει πια 
στην καθαρότητα των ιδεών, στους απαράβατους κανόνες 
του τι π ρ έπ ε ι  να θεωρείται κοινώς ωραίο. Τέλος, αρνεί- 
ται κάθε πρόταση που ζητά από τον καλλιτέχνη να 
αναπαράγει αντιγραφικά αυτό που περνάει από το οπτικό 
πεδίο του, αυτό που είναι σταθερό στα περιγράμματά του, 
μνημειωμένο, και, τελικά, άδειο από ζωή. Υποκινώντας τα 
επίπεδα της συνείδησης που είναι βυθισμένα στο άχρονο, η 
μοντέρνα τέχνη, αποβλέπει στη σύμπραξη έργου και απο
δέκτη· ακόμα περισσότερο: αποβλέπει σε μια συνδημιουρ- 
γία, μια συνομιλία  μεταξύ δυο ή περισσοτέρων όντων, με 
τρόπο που οι διαφορετικές γλώσσες που μιλούν να απο
κτούν κοινούς τόπους μέσα από το έργο τέχνης. Επομένως 
η ιερότητα της παραδοσιακής τέχνης χάνει το προστατευ
τικό κέλυφός της, το προϊόν του δημιουργού γίνεται όλο 
και σχετικότερο —επομένως έχει δυνατότητα ευρύτερης 
λειτουργίας· και καταλήγει να πάρει τη μορφή ενός 
μηνύματος που η γλώσσα του είναι οικουμενική, άναρθρη, 
ανυπότακτη απέναντι σ’ οποιοδήποτε καθιερωμένο γούστο. 
Οι νεότερες κοινωνίες, έγραφε ήδη από το 1918 ο Ζιλιέν 
Μπεντά, «ζητούν από τα έργα τέχνης να τις κάνουν να 
δοκιμάσουν συγκινήσεις και συναισθήματα. Επιμένουν να 
μην αναγνωρίζουν σ’ αυτά τα έργα κάποια μορφή πνευμα
τικής ικανοποίησης».

I

Η τέχνη , μια μορφή εξέγερσης απέ
ναντι στο απόλυτο. Ό χ ι  σπάνια, 
αντικαθιστώ ντας ένα σύμπαν εχθρ ι
κό, όπου η πολιτική  δράση αποβαί
νει άκαρπη, μ’ ένα σύμπαν καλλιτε
χν ικό , όπου κυριαρχεί ανεμπόδιστα 
η φαντασία , ζητάμε ένα τρόπο απο
δέσμευσης από τα στεγανά της κο ι
νω νικής μας κατάστασης. Η  μετάβα
ση των ιερών κανόνων της πλατω νι
κής πολιτείας στο βασίλειο  του αν- 
θ ρ ώ π ο υ ,  σ η μ α δ ε ύ ε ι  τ η ν  
αποφασιστική  καμπή α π ’ όπου και 
στο εξής κάθε υπερβατική έννοια 
ενσαρκώνεται στο γήινο .

Α λ έξ η ς  Ζ ήρα ς

Α πό τις Καρυδιές του Άλτενμπουρ- 
γκ, ένα μυθιστόρημα που δεν είδε 
ποτέ τη συνέχειά  του, ο Α ντρέ Μαλ- 
ρό αρχίζει να οραματίζεται τη σύν
θεση ενός φανταστικού μουσείου, ε
νός ιδεατού τόπου όπου θα συλλε- 
χθούν τα καλλ ιτεχν ικά  εκείνα δη 
μ ιο υ ρ γ ή μ α τα , τω ν α ρ χ α ίω ν  κ α ι 
σύγχρονω ν πολιτισμώ ν, στα οποία 
βρίσκει έκφραση η προσπάθεια του 
ανθρώπου να διεκδ ικήσει τη μοίρα 
του. Τ ι άλλο είνα ι η επαναστατική 
δράση από μια έκλυση ενέργειας 
που αρνείται τη ν υποταγή της φα
ντασ ίας; Η αγωνία των κατοίκων 
της Γκουέρνικα δεν έχει αποτυπωθεί 
μονάχα στη σύνθεση του Π ικάσο, 
αλλά, με μια περίεργη χρονική  ανα
δρομή, βρίσκεται το ίδ ιο  έντονα 
χαραγμένη στις φαινομενικά γαλή
νιες μορφές του Θ εοτοκόπουλου. Οι 
μονήρεις ανθρώ πινοι τύποι των Κα- 
τακτητώ ν και της Ανθρώπινης μοίρας, 
ιδεογράμματα μιας γλώ σσας μυστι
κ ισ τική ς και αυτάρεσκης, δεν μπό
ρεσαν να βρουν τελικά  δικαίωση 
στην πολιτική  περιπέτεια . Π αρ’ όλο 
το θάρρος και το ξόδεμά τους στην 
επ α να σ τα τική  δράση — και ίσω ς 
γ ι ’ αυτό ακριβώ ς— είνα ι καταδικα
σμένοι να ζουν έξω από τη μήτρα 
της σ υλλογικ ή ς κοινότητας, είτε αυ
τή λέγεται οργάνωση είτε κοινω νι
κή ομάδα. Μ ήπως η τέχνη , τότε, 
σαν άλλη μορφή ενέργειας, σαν άλ
λος α ντίλογος προς την ιστορία , θα 
μπορούσε να πάρει —για έναν ό χ ι 
πια νέο στην ηλικ ία  Μ αλρό— τη 
θέση του διαψευσμένου κοινωνικού 
οράματος;

Ν αι, στο βαθμό όμως που ο κό
σμος ο οποίος παριστάνετάι από τον 
κ α λ λ ιτέχν η  έχ ε ι τώρα ανθρώ πινα  
μέτρα, στο βαθμό δηλαδή που μέσα 
από το κ α λ λ ιτέχν η μ α  θα ενερ γο 
ποιηθούν οι α ξίες και ο ι βαθύτερες 
επ ιθυμ ίες τω ν ανθρώ πω ν. «Ε ίνα ι 
στην ίδια τη φύση της τέχνης», λέει 
ο Μ αλρό στις Φωνές της σιωπής, 
«να θέλει να κατακτήσει το χώρο, 
το χρόνο και το δυνατό. Και το 
κατορθώνει τότε μόνο: όταν απο

σπάει τα στο ιχε ία  αυτά από τον 
κόσμο, όπου είναι υποδουλωμένος ο 
άνθρωπος, για  να τα εισάγει στον 
κόσμο όπου ο άνθρωπος είναι κυ
ρίαρχος». Έ τσ ι, το έργο τέχνης δεν 
είναι προϊόν μιας θείας επ ιφ ο ίτησ ης 
ή μέσο που εκφράζει την ταπείνωση 
αυτού που το δημιούργησε απέναντι 
σ τη ν  ιερ ό τη τα  του απολύτω ς ω
ραίου, του απολύτως ιδεώδους: αντί
θετα, είναι προ ϊόν της ανθρώπινης 
ενέργειας που δ ιεκδικεί τη δική της

αιωνιότητα. Στα γύψινα ή στα ξυλό
γλυπτα υπερώα των καθεδρικώ ν να
ών ο καλλ ιτέχνης, είτε επώνυμος 
είτε ανώνυμος, προσπάθησε με τη 
σμίλη του να ξαναδημιουργήσει έ
ναν κόσμο που αντιμάχεται κάθε 
δύναμη που θέλησε να τον καταδι
κάσει, να τον εξευτελίσει, να τον 
υποτάξει σε μια μοίρα που δεν τη 
διάλεξε από μόνος του. Π όσο διαφέ
ρουν, άραγε, στην ουσιαστική λει
τουργία  τους, τα πρωτόγονα τοτέμ 
από τους μ ικρούς δαίμονες ή τα 
μυθικά πουλιά που στολίζουν τα 
τέμπλα πολλών εκκλησιώ ν; Στη φα
νταστική αυτή σύλληψη των ειδώ
λων μορφάζει το απόλυτο, μέσω της 
δα ιμονικής αναπαράστασής του ε- 
ξορκίζεται το άγνωστο, η δύναμη 
που δεν έχει ανθρώπινα μέτρα και 
που ωστόσο ρ ίχνει τη βαριά σκιά 
της στην επικράτεια  του ανθρώπι
νου. Α νθρω πισμός, έτσ ι, γ ια  τον 
Μ αλρό, δε σημαίνει πως ό ,τι έκανα 
ήταν αδύνατο να το κάνει κάποιο 
άλλο ζώο- σημαίνει πως αρνήθηκα 
αυτό που πρόσταζε μέσα μου το ζώο 
και πως θέλω να ξαναβρώ τον άν
θρωπο εκεί όπου εντόπισα ότι κάτι 
τον συντρίβει. «Είναι όμορφο», λέει 
στις Φωνές της σιωπής, «το ζώο που 
γνω ρίζει πως πρόκειτα ι να πεθάνει, 
να αποσπά από την ειρωνία των 
γαλαξιώ ν το τραγούδι των άστρων 
και να  το ρ ίχνει στην τύχη των 
αιώνων».

II

Ο άνθρωπος δε γ ίνεται άνθρωπος, 
παρά μόνο όταν επιδιώ κει να κατα
κτήσει τον κόσμο για  λογαριασμό 
της ιστορίας του είδους του. Μια 
τέτοια ανθρωποκεντρική σύλληψη 
τη ς εξέλιξης των πολιτισμώ ν, όπως 
αυτή του Μ αλρό, θέλει να εξοστρα- 
κ ίσει κάθε νομοτελειακό σύστημα 
που ελέγχει και ερμηνεύει την ιστο
ρία, από τον Ά γ ιο  Α υγουστίνο και 
τον Κ αρτέσιο ώς τον Χ έγκελ και 
τον Μ αρξ. Αν η πρω ταρχική απο
στολή της τέχνη ς είναι να δοξάσει 
και να λυτρώσει την ανθρωπότητα 
από την ιερότητα των θεολογικών η 
των οικονομικώ ν αξιωμάτων, αν τα 
αξιώματα αυτά εξαρτούν το δυναμι
σμό τους από θέσεις που βρίσκονται 
πέρα από τον έλεγχο  του ανθρώπι
νου α ισθητού —αν μεταφέρουν δη 
λαδή το σχετικό  στο απόλυτο— τό
τε η καλλ ιτεχν ική  φαντασία οφείλει 
να λειτουργεί αντιθετικά, να μετα
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μορφώνει το πραγματικό και μέσα 
από τη ν  πράξη της μεταμόρφωσης 
να εμπαίζει τους αισθητικούς θε
σμούς. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τα
πείνω ση για  τον καλλιτέχνη  από το 
να μ ιμείται δουλικά αυτό που υπάρ
χει γύρω του. Μ ια τέτοια  ενέργεια 
απόσβεσης του αριστοτελικού ορ ι
σμού, περί ωραίου και μη ωραίου, 
ανοίγει το δρόμο για  ένα ξαναδη- 
μιούργημα του κόσμου' τη φορά 
αυτή όμως σύμφωνα με τα ανθρώπι
να μέτρα. Ο αρχιτέκτονας, ο γλύ
πτης, ο ζω γράφος δημιουργούν έργα 
που ξεφεύγουν από τα ίχνη  του 
επίκαιρου, μονάχα όταν η φαντασία 
τους διαπερνά τη φαινομενική στα- 
τικότητα  της ύλης· όταν αποτυπώνε- 
ται πάνω στο αντικείμενο που επε
ξεργάζονται η θέλησή τους να μή  
δεχτούν τον κόσμο όπως είναι. Αν 
ζητάμε από τον καλλιτέχνη  να έχει 
ως μοναδικό του πρότυπο τις περιο
δικά στατικές μορφές της φύσης ή 
της κοινω νίας, είναι σα να απαιτού
με α π ’ αυτόν να δεχτεί εκ των προτέ- 
ρων πως δεν έχει δύναμη να τις 
άλλάξει. Υ πάρχει, όμως, αναρωτιέ
ται ο Μ αλρό, κανένας μεγάλος καλ
λ ιτέχνη ς που μιμήθηκε στην εντέ
λεια  την πραγματικότητα; Ή , μή
πως, στα κορυφαία έργα τέχνη ς απο
κ α λ ύπ τοντα ι ακρ ιβώ ς ο ι α τέλ ειές
της;

Στις Φωνές της σιωπής, όπως αρ
γότερα και στα Αντιαπομνημονεύματά 
του ο Μ αλρό επισκέπτεται τις ιστο
ρικές περιόδους των πολιτισμώ ν για 
να  διαπιστώ σει τ ις  διαφορές του 
καλλιτεχνικού ύφους κάθε εποχής. 
Ό τα ν  οι σ χέσ εις ανθρώπου και πε
ρ ιβάλλοντος τυχαίνει να είναι αρμο
νικές, όπως, λ .χ ., στην κλασική Ελ- 
λαδα, ο κ αλλ ιτέχνης και τότε ακόμα 
προσπαθούσε με το έργο του να 
ξεπεράσει την αρμονία ενός ορισμέ
νου ανδρικού ή γυναικείου σώματος, 
προσβλέποντας σε ένα κάλλος φα
νταστικό. Τα αγάλματα του Μύρωνα 
ή του Λυσίππου ενσαρκώνουν, με 
την ονειρική  τελειότητά  τους, την 
υποτέλεια ή μήπως την ύβρι προς το 
δωδεκάθεο του Ολύμπου; Διορθώνο
ντας την ανθρώπινη φύση ο 'Ε λλη 
νας καλλ ιτέχνης δεν θέλησε τίπο- 
τ ’ άλλο από το να εκφράσει την 
επιθυμία του για  την τελειοποίηση  
του ανθρώπινου κόσμου.

Α ντίθετα, όταν ο ι σ χέσ εις ανθρώ
που και περιβάλλοντος τυχαίνει να 
είναι δυσαρμονικές, όπως σήμερα, ο 
καλλ ιτέχνης δεν μπορεί παρά να 
αποτυπώσει την αγωνία του στις 
ελλειπτικές εκείνες μορφές τη ς σύγ
χρονη ς τέχνη ς, ό χ ι διορθώνοντας τη 
φορά αυτή αλλά ναρκοθετώντας το 
πραγματικό. Α λλά αυτό δεν είναι, 
άραγε, η πίσω  όψη του ίδιου νομί
σματος; Τ ι άλλο να παριστάνουν τα 
σκελετώδη μπρούτζινα γλυπτά του 
Τζιακομέτι ή ο ι εφ ιαλτικές φιγούρες 
του Γκόγια , εκτός από τον εξορκι- 
σμό μιας ψ υχικής κατάστασης που 
δε γ ίνεται αποδεκτή; «Κάθε τέχνη», 
γράφει ο Μ αλρό στις Φωνές της 
σιωπής, «είναι μια πάλη εναντίον

του πεπρωμένου, εναντίον της συ
νείδησης εκείνου που ο κόσμος θεω
ρεί σαν αδιάφορο γ ια  τον άνθρωπο 
και απειλητικό  για  τον εαυτό του, 
για  τη γη  και τους νεκρούς(...) Το 
καινούριο γεγονός, που οι συνέπειές 
του επρόκειτο να είναι ανυπολόγι
στες για  την τέχνη  και την κουλτού
ρα, ήταν πως τη φορά αυτή δεν 
ε ίχα μ ε τη ν  περ ίπ τω σ η  μ ια ς θ ρη 
σκείας που δ ιερχόταν κρίση λόγω 
της γέννησ ης μιας άλλη ς θρησκείας 
(...) Ε κείνο που εγκαταλείπει ο χ ρ ι
στιαν ικός πολιτισμός δεν είναι αυτή 
ή η άλλη αξία του, δεν είναι πια μια 
π ίστη: είναι ο άνθρωπος, αυτός που 
μπορεί τώρα να προσανατολίζεται 
από ιδέες και πράξεις (...) Αυτό που 
άρχισε να εξαφανίζεται ήδη από τον 
κόσμο είναι το Απόλυτο».

III

Αν, ω στόσο, η τέχνη γίνετα ι φορέ
ας, μέσα από τον οποίο  ξαναδη- 
μιουργεί ο άνθρωπος τον κόσμο για  
λογαριασμό του, έναν κόσμο διαφο
ρετικό από εκείνον όπου ζει, εναρ
μονισμένο με τις  επιθυμίες του και 
φτιαγμένο σύμφωνα με τ ις ανάγκες 
του, από την άλλη μεριά η ίδια αυτή 
τέχνη γ ίνεται φορέας του ανθρώπι
νου πόθου να δώσει στις πράξεις, 
ατομικές ή συλλογικές, μια διάρ
κεια. Ο κόσμος, οπως αυτός έχει, 
ε ίνα ι κ α τα σ τα λ τικ ό ς , μ ειώ νει και 
φ θείρει τ ις  α νθρ ώ π ινες δυνάμ εις,

Μαλρό

γιατί κάθε προσπάθειά μας να ξεπε- 
ραστούν ο ι αναστολές συνοδεύεται 
από τη ν  άρνησή μας να τον δεχτού
με παγιωμένο κα ι στατικό. Η  τέχνη 
λοιπόν, κατά βάση, είναι ένα μέσο 
δ ια ιώ ν ισ η ς  του  π ρ οσ ω ρινού , του 

• πρόσκαιρου και του φθαρτού. Οι 
εποχές των πολιτισμώ ν, όμως, κα
τορθώνουν και επιζούν αν το αντί
σ το ιχο  καλλ ιτεχν ικό  ύφος τους πα
ράγει έργα που ασκούν διάλογο με 
το χρόνο . «Οι κατακτητές», αναφέ
ρει ο Μ αλρό, «παραμένουν απλοί 
στρατιώτες που έχουν ν ική σ ει, αν 
αγνοήθηκαν από τους καλλιτέχνες. 
Οι ποσοτικά μικρότερες κατακτή
σεις του Ιουλίου Καίσαρα από εκεί
νες του Τζέγκις Χαν έπαιξαν μεγα
λύτερο ρόλο στην ιστορία , κι αυτό 
γ ιατί είχαν τη συνδρομή τη ς τέχνης. 
Δεν εξασφαλίζει τη ζωή ο ιστορικός 
αλλά η απασχόληση  του καλλιτέ
χνη με τα ανθρώπινα όνειρα».

Κανένα όμως όνειρο δεν έχει πά
ντοτε την ίδια αναπαράσταση, κα
μιά φωνή δεν δ ιατηρεί το ίδιο  ύφος 
σε κάθε εποχή . Κάθε μεγάλο καλλ ι
τέχνημα είναι ένας απλός σταθμός 
σε μια σειρά άλλων μεγάλων καλλ ι
τεχνημάτω ν. Γ ια να δημιουργηθεί η 
Τζιοκόντα χρειάστηκαν αιώνες εξέ
λ ιξ η ς  του  κ α λ λ ιτ ε χ ν ικ ο ύ  ύ φ ο υ ς, 
σ το ιχεία  μορφολογίας που πέρασαν 
από το ένα έργο στο άλλο και συ
μπυκνώθηκαν στο δεδομένο αποτέ
λεσμα, για  να δ ιασκορπίσουν υστε- 
ρότερα σε άλλες καλλ ιτεχν ικές μορ
φές που ακολούθησαν. Τ ι θα σήμαι-

νε όμως μια καινούρια  Τ ζιοκόντα 
σήμερα; Σχεδόν τίποτα . Έ να ς θεα
τής του πίνακα του Λ εονάρντο, που 
ανήκε σ ’ εκείνη την εποχή , μ ’ ένα 
θεατή σ ύ γ χρ ο νο , δε θα ’χα ν  και 
πολλούς κοινούς τόπους είσπραξης 
του ίδιου έργου. Τα μεγάλα καλλιτε
χνήματα που παρεμβλήθηκαν στο 
μεταξύ, διαμόρφωσαν ή αναδιαμόρ- 
φωσαν τα «είδωλα» των πρ ιγκηπι- 
κών μουσείων. Το μεγάλο έργο είναι 
μεγάλο στο βαθμό που με τη διαλε
κτική  του λειτουργία  κατορθώνει 
και αλλάζει ταυτόχρονα την α ισθη
τική επικοινω νία  του θεατή με όλα 
τα προηγούμενα μεγάλα έργα. «Ο 
Ρέμπραντ», διαβάζουμε στις Φωνές 
της σιωπής, «δεν είναι μετά τον Βαν 
Γκογκ αυτό που ήταν μετά τον Ντε- 
λακρουά (...) Αν ο θάνατος δεν επ ι
βάλλει σιωπή στο πνεύμα, τούτο δεν 
οφείλεται στο ότι το πνεύμα κυριαρ
χε ί πάνω στο θάνατο με μια και 
μόνη γλώσσα. Η κυριαρχία  του συ- 
ντελείται μέσα από μια γλώ σσα που 
ανα νεώ νετα ι δ ια ρκώ ς κα ι τροπο- 
ποιείται(...) Το αριστούργημα δεν 
διατηρεί έναν κυρίαρχο μονόλογο 
αλλά έναν ακατανίκητο διάλογο».

IV

Σ ’ έναν κόσμο, όπου το υπερφυσικό 
δεν έχει π ια  την ίδια σημασία  με 
κείνη που είχε  σ ’ άλλες εποχές, ό
που οι νόμοι της ιστορίας και της 
οικονομίας αντιμετωπίζονται ολοένα 
και πιο καχύποπτα, η αναζήτηση 
υπ οκ ατά σ τα τω ν μ ια ς κ λ ο ν ισ μ ένη ς  
π ίσ τη ς γ ίνεται όλο και πιο έντονη. 
Η τέχνη , γ ια  τον Μ αλρό, μπορεί να 
γ ίνει δ ίαυλος που διαμέσου του θα 
κατορθωθεί αυτό που τελικά  δεν 
κατορθώ θηκε με την πολιτική : η 
δημιουργία  μιας γλώ σσας τη ς αν
θρώ πινης επ ικοινω νίας που δεν κα
ταργεί μόνο τα γεωγραφικά αλλά 
και τα χρονικά  όρια. Μ ήπως, ωστό
σο, έχουμε εδώ μια πρόταση που 
φέρνει από άλλο δρόμο τη δυνα
στεία των βασιλέω ν-φιλοσόφων; Τέ
χνη  ιερή ή τέχνη ανθρώπινη; Η 
απάντηση δεν έχει πια και τόση 
σημασία  από τη στιγμή που «τα 
φανταστικά μουσεία», οι τόποι συ
γκέντρω σης των μεγάλων έργων τέ
χνη ς, κάθε εποχή ς και κάθε περιο
χή ς , δε χρειάζοντα ι εκατοντάδες τε
τραγωνικών μέτρων αλλά μερικές 
μονάχα δεκάδες σελίδω ν όπου μπο
ρούν να συνυπάρχουν ο ι χαραγμένοι 
στα τοιχώ ματα των σπηλαίω ν βόνα- 
σο ι, ο ι α ιγα ιοπελαγίτικο ι κούροι, οι 
μάσκες των μάγων της Νέας Γουινέ
ας και οι μακροπρόσωπες φιγούρες 
του Μ οντιλιάνι.

[1977]
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Διήγημα

Το 
αίνιγμα 

του 
απογεύματος

Δανιήλ (Ιΐαναγόπυυλυς), Αστικό Θέαμα

ΙΥΙεσημέρι έξω α π ’ το σταθμό του 
υπόγειου τρένου η βροχή μόλις είχε 
σταματήσει το γκρίζο σύννεφο μετα
κινείται αργά αυτός κοιτάζει το ρολόι 
του περνά μια νεαρή γυναίκα συλλα
βίζοντας φράσεις στο μικρό κορίτσι 
που είναι μαζί της — στις εφημερίδες 
πρώτη είδηση ένας πόλεμος που γ ίνε
ται κάπου μακριά στον χάρτη ακού- 
γοντα ι κανονιοβολισμοί και φωνές 
τραυματισμένων — εδώ αυτοκίνητα 
διασχίζουν την λεωφόρο στο πεζοδρό
μιο ένας γενειοφόρος προχωρά μέσα 
στη φαρδιά μαύρη καμπαρντίνα του 
κρατώντας αδέξια κάτι ένα βιβλίο 
παλιό ή μια γυάλα με χρυσόψαρα — 
την θυμάται ξαφνικά να του λέει πω ς 
ο καιρός περνάει γρήγορα τα  μεσημέ
ρια ιδίως ύστερα του έδειξε την μελα
νιά ψηλά στο μηρό της μετά έγινε 
κάτι άλλο προτίμησε να μη θυμηθεί 
λεπ τομ έρειες στην τελευτα ία  τους 
συνάντηση — κούπες του τσαγιού με 
γαλάζια  ρίγα στο λαιμό τα δάχτυλά 
της αγγίζοντας τους κύβους της ζά
χαρης διάλογοι και βλέμματα με υ
παινιγμούς στη διάρκεια του σερβιρί
σματος όταν έφευγαν πρόσεξε στο 
ταμείο κολλημένη λοξά μια καρτ πο- 
στάλ μ ’ ένα κάστρο στη Σκω τία  ενώ 
εκείνη ήδη είχε βρεθεί στην εξωτερι
κή πλευρά της περιστρεφόμενης θύ- 
ρας — η βροχή ξανάρχιζε έψαχναν 
για  ταξί καθώς νύχτωνε σκεφτόταν 
πώ ς θα τελειώσει η βραδυά σε αντί
θεση με ό,τι συνήθως συμβαίνει στις 
αισθηματικές νουβέλες ο καθένας θα 
γυρίσει μόνος στο σπίτι του — στο 
ραδιόφωνο «τραγούδια γ ι ’ αυτήν την 
προχωρημένη ώρα» ανακοινώνει ο εκ
φω νητής σε διαφορετικά δω μάτια  
ρούχα τακτοποιούνται σε κρεμάστρες 
ένα μπεζ πουκάμισο μια ροζ μπλούζα 
μεταχειρισμένα εσώρουχα στην πλα
στική τσάντα για  το αυριανό πλυντή
ριο — γεύση οδοντόπαστας στο στό
μα κάτω α π ’ το διακριτικό φως του 
πορτατίφ το βύθισμα στον ύπνο καθυ
στερεί εξ α ιτίας μιας αναδρομής σε 
βουβές σκηνές α π ’ την μέρα που π έ 
ρασε τα δέντρα στο πάρκο νωρίς το

απόγευμα στο μισοσκότεινο ασανσέρ 
του γραφείου το πρόσωπο ενός ηλι
κιωμένου υπαλλήλου — πρωινή έγερ
ση α π ’ τους θορύβους του δρόμου κά
που κοντά χτυπά  ένα σχολικό καμπα
νάκι στη γωνία στριγγλίζουν τα φρέ
να ενός μεγάλου φορτηγού ο καφές 
ζεστός και μαρμελάδα πορτοκάλι στη 
φρυγανιά θυμάται π οκ  πρέπει να τη-

Μ ιχα ή λ  Μ ή τρα ς

λεφωνήσει δοκιμάζει αλλά κανείς δεν 
απαντά επαναλαμβάνει μηχανικά με
ρικές φορές ακόμα την χειρονομία 
καθώς ανακαλεί παλιές τηλεφωνικές 
τους συνομιλίες σιωπές και κενά να 
διατρέχουν το μαύρο καλώδιο της 
συσκευής που χάνεται κάπου μέσα 
στον τοίχο — κοιτάζει έξω α π ’ το 
παράθυρο ο στενός δρόμος διαμερί
σματα των απέναντι πολυκατοικιών 
παράθυρα και μπαλκόνια που πειθαρ
χούν στις λύσεις κάποιου αόρατου 
σταυρόλεξου  α νθρώ πινες φ ιγούρες 
περνούν β ια σ τικ ά  σ τα  α νο ίγμ α τα  
μοιάζει με παντομίμα γ ια  τυχαίους 
θεατές ίσως και να μην έχει δει ποτέ 
ο ένας τον άλλον — η μέρα προχωρά- 
ει πλησιάζουν οι απογευματινές ώρες 
τότε που δυσανασχετούν τα  κατοικί
δια ζώα και στο ψυγείο εξαφανίζο
νται τα  αναψυκτικά που προορίζονται 
γ ια  τους απρόοπτους επισκέπτες — 
το κουδούνισμα στην πόρτα την βρί
σκει γυμνή μπροστά στον μεγάλο 
καθρέφτη τα μαλλιά της βρεγμένα 
ακόμη για  μερικές στιγμές μένει ακί
νητη κρατώντας την αναπνοή της ώ 
σπου αποφασίζει να καταφύγει στην 
προστασία της ρόμπας της και σπεύ
δει να του ανοίξει εκείνος ρωτάει 
μήπως ήρθε νωρίτερα είναι τώρα πο
λύ κοντά της — αρχίζει η αντίστροφη 
μέτρηση της βραδινής εξόδου λίγο 
αργότερα στην παραλιακή λεωφόρο 
σαγηνευτικές αφίσες προτείνουν μα
κρινά ταξίδια κυριαρχούν τα θαλασσι

νά τοπία  βαμμένα στο μπλε και το 
πράσινο στους φακούς των φωτογρα
φικών μηχανών σκουριάζουν τα περι
γράμματα των ξενοδοχείων — στην 
κλειστή αίθουσα ο κόσμος κλυδωνίζε
τα ι μέσα στους καπνούς των τσ ιγά 
ρων και την τεχνητή θερμότητα του 
καλοριφέρ ενώ οι στερεότυποι διάλο
γοι των συνδαιτημόνων βουλιάζουν 
στο ουδέτερο χρώμα της ηχητικής 
μόνωσης του κτιρίου και καθώς μετα
κ ινούντα ι στους χώ ρ ους π ερ ίερ γα  
βλέμματα τους παρακολουθούν γιατί 
αυτό είναι κάτι που καμιά αρχιτεκτο
νική μελέτη δεν μπορεί να προβλέψει 
— μακριά ακούγονται οι συριγμοί 
μιας αμαξοστοιχίας που πλησιάζει 
ταχύτατα  στα ανοιχτά παράθυρα οι 
κουρτίνες αναδεύονται σπασμωδικά 
και τότε πέφτει το ποτήρι του λικέρ 
α π ’ το χέρι της λεκιάζοντας τ ις  ά
σπρες νυφικές της γόβες — μερικές 
μέρες αργότερα προσπαθούν να ανα- 
πλάσουν εκείνη την βραδυά χωρίς 
όμως επ ιτυχία  και καταλήγουν σε 
αναμνήσεις από ένα περασμένο καλο
καίρι φυσά ο άνεμος α π ’ την μεριά 
της θάλασσας, και παρασέρνει τις 
ομπρέλες της πλαζ το μεγάφωνο επα
ναλαμβάνει το τελευταίο δελτίο και
ρού στην άκρη του νερού ένα μικρό 
αγόρι ψάχνει για  κοχύλια — στο 
μέγαλο τραπέζι τη<: κουζίνας σε μια

κόκκινη πλαστική λεκάνη με ένα κι
τρινω πό υγρό σπαρταρούν μερικά 
γκρίζα ψάρια ενώ δίπλα στο δοχείο 
πράσινα λαχανικά και χόρτα είναι ήδη 
κομμένα με προσοχή το τελευταίο 
δείπνο αυτού του καλοκαιριού δεν 
θ’ αργήσει με δυσκολία κρύβουν και όι 
δυο την αδημονία τους — εκείνη 
παρατηρεί πω ς η μνήμη είναι κάτι 
περισσότερο από πληροφορίες αυτός 
προσπαθεί ν’ αλλάξει θέμα δοκιμάζο
ντας διάφορα ζεύγη γυαλιών ήλιου 
α π ’ το ανοιχτό παράθυρο μπαίνει φως 
σε τόνους του μπεζ στο μίξερ ακρω
τηριάζονται εν ριπή οφθαλμού φρούτα 
εποχής κυριαρχεί η απόχρωση του 
βαθύ κόκκινου — με το ένα χέρι 
κρατά το ποτήρι ενώ με το άλλο 
βάφει τα  μάτια της μοιάζουν τώρα 
σιωπηλοί και κουρασμένοι στην τηλε
οπτική οθόνη προβάλλεται ντοκυμα- 
νταίρ για κάποια αποστολή σε νησιά 
του Ειρηνικού σε καταπράσινους λό
φους τρέχουν αντιλόπες ο κίνδυνος 
είναι αόρατος αλλά στο τοπίο πλανά- 
τα ι το αίσθημα μιας απειλής — ξαφ
νικά χτυπάει το τηλέφωνο και το 
δωμάτιο στον πέμ πτο  όροφο αυτής 
της ημικεντρικής πολυκατοικίας επ α 
νέρχεται σ’ έναν ρυθμό που φαίνεται 
καθημερινός.
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Τα
ενενήντα δύο 

συρτάρια
Ο τ α ν  αποφυλακίστηκε, τον περίμενε 
στην πύλη παρά τη θανάσιμη απαγό
ρευσή τους. «Εγώ  γνωρίζω την αλή
θεια για  τα  σφυριά» του είπε, μα 
εκείνος προσπέρασε αδιάφορος. Τ ίπ ο 
τε δεν μπορούσε να τον πείσει πια:

Λ ία Μ ε γ ά λ ο ν -  
Σ εφ ερ ιά δ η

ούτε τα  λόγια ούτε το αίμα. Τ ίποτα. 
Το ’νιώσε αμέσως και τον ακολούθη
σε βουβή μέσα σ’ ατέλειωτα ναρκο
πέδια, μέσα σε εκτροφεία σκορπιών, 
σε θερμοκήπια εχιδνών, σε σήραγγες 
αζώτου. Κι οι άνθρωποι γελούσαν 
μ ’ εκείνο το αποσυντεθειμένο γέλιο 
τους καθώς τα  σάπια σκαλοπάτια 
υποχωρούσαν το ένα μετά το άλλο 
στο κλιμακοστάσιο που δεν οδηγούσε

πουθενά.
«Θέλω να μου τα πάρεις όλα. Να 

μη μ ’ αφήσεις τ ίπ ο τε . Τ ίπ ο τε . Α- 
κούς;»

Στεκόταν πάνω στο τείχος το σινι
κό κι έβλεπε το μαγνήτη της σελήνης 
να έλκει τον πορθμό, που στην αρχή 
αργά κι έπειτα  βίαια κάλυψε την 
παράκτια πολιτεία . Τ ότε ένιωσε τ ’ α- 
φοσιωμένα της πέλματα  να πλησιά
ζουν, τα δάχτυλά της να σχηματίζουν 
λέξεις απωλεσμένες, απώλειας λέξεις 
στην πλάτη του. Θέλησε να πει «αυτά 
τα  λόγια πρέπει να σβηστούν από τη 
μνήμη», όμως δεν πρόλαβε. Το σχοι
νί, που κρατούσε δεμένο της ψυχής 
του το σύννεφο, λύθηκε ξαφνικά και 
μια πικρή βροχή τον έλουσε μέσα στη 
θύελλα της αγκαλιάς της.

Τον κοιτούσε που κοιμόταν δίπλα 
της μ ’ ένα δέος έκλειψης ηλίου. Α ιώ
νες ολόκληρους τον έπλαθε στη φα
ντασία της κι όμως ήταν ακόμη πιο 
τέλειος. Τόσο τέλειος, που θα ’πρεπε 
να τον χαρούνε οι τέσσερις εποχές, τα

τέσσερα σημεία του ορίζοντα, τα  τέσ
σερα στοιχεία της φύσης: η φω τιά και 
το νερό, η γη και ο αέρας. Ό λα .

Ανασηκώθηκε κι είδε μες α π ’ τις 
πολεμίστρες τη σελήνη ν’ απομακρύ
νεται, τα  νερά του πορθμού ν’ απω- 
θούνται αργά. Στον έκθετο πυθμένα 
παιδιά της βυθισμένης πολιτείας μα
ζεύανε κοχύλια κι όστρακα, για να 
πλουτίσουν τη συλλογή τους. Σμήνη 
πουλιών άρπαζαν με τα  μακριά τους 
ράμψη ψάρια και μαλακόδερμα.

Στράφηκε και τον ξανακοίταξε. 
Κοιμότανε ακόμη — ιδανικός κι αφα
νισμένος. Έσκυψε σιγά και του φίλη
σε τον καρπό του αριστερού χεριού, 
στο σημείο που συνηθίζουν οι αυτό- 
χειρες να κόβουνε τις  φλέβες.

★

★  ★

Μόλις άνοιξε τα  μάτια την αναζή
τησε στο πλευρό του. Χιλιάδες γαλά
ζιες πεταλούδες σχημάτιζαν το ανο
χύρωτο κορμί της. Έσκυψε να ξανα- 
κολυμπήσει στην υπόγεια λίμνη του, 
μα οι πεταλούδες που πέταξαν πέρα 
δεν κρύβανε καμιά σπηλιά, κανένα 
σταλαγμίτη. Γκρίζοι κυβόλιθοι μονά
χα, στρωμένοι έντεχνα από πεπειρα
μένους δούλους, ανάδιναν ακόμα τον 
ήχο της αλυσίδας, το μήνυμα του 
μαστίγιου. Ανάμεσά τους όμως, στο 
αμυδρό χώμα, φυτρώσανε κρυφά νερό
κρινα στη θέση των πελμάτων, χαμο
μήλι στην κοιλιά, στο στήθος πασχα
λιές και ασπρολούλουδα, αγριομπιζε- 
λιές στην κόμη.

«Ο κήπος σου, ο κήπος σου» μουρ
μούριζε εκστατικός, όταν από τη μια 
στιγμή στην άλλη μπήκε ο χειμώνας 
καβάλα στο παγόβουνό του. Το καμ- 
τσίκωνε ασταμάτητα και το τρυπού- 
σε με τ ’ αστραφτερά σπιρούνια του κι 
εκείνο κάλπαζε ακράτητο και σάρωνε 
τον αχερώνα του καλοκαιριού.

Σταμάτησε ακριβώς μπροστά του 
κι έκπληκτος ο άνθρωπος αντί γ ια  τον 
ασπρομάλλη γέροντα είδε να ξεπε
ζεύ ει ένας κοντοκουρεμένος νέος. 
Κρατούσε ένα σφυρί στο δεξί του χέρι 
και χαμογελούσε σφριγηλά. Η ομοιό
τητά του με τη γυναίκα που έγινε 
κήπος ήταν έκπληκτική. «Π ρέπει να- 
’ναι δίδυμοι», σκέφτηκε αυτόματα κι 

έκανε να τον ρωτήσει γ ια  κείνη, μα 
κάτι μέσα του σκοτείνιασε μόλις ά- 
κουσε την αιχμηρή φωνή, τόσο αντί
θετη α π ’ της αδερφής του — όμοια 
ρυάκι με πλατανόφυλλα που τα ξ ι
δεύουν το φθινόπωρο.

Ο νεαρός χειμώνας διάβασε τις 
σκέψεις του και γέλασε κι α π ’ το 
γέλιο του παγώσανε τα  ρυάκια, τα 
ποτάμια και οι λίμνες. Έ π ε ιτα  προ
χώρησε πάνω στην παγωμένη επιφά
νεια νεύοντάς του να τον ακολουθή
σει. Ο άνθρωπος στράφηκε να φύγει, 
μα ο ιστός της γης είχε στο μεταξύ 
σκορπίσει' ακριβώς πίσω  α π ’ τα  π ό 
δια του κρεμόντουσαν τα  τελευταία 
της ξέφτια.

Ο νεαρός χειμώνας πήγαινε τρα
γουδώντας ένα σχολικό τραγούδι. Κά
θε τόσο έσκυβε κι έσπαζε με το σφυρί 
του τον πάγο. Κάθε τόσο ο άνθρωπος 
βούλιαζε και πνιγόταν. Έ τσ ι λοιπόν, 
πίσω αυτός, μπροστά ο χειμώνας, 
δρασκέλιζαν τους αιώνες με κάστανα, 
μελομακάρονα, με βασιλόπιτες και 
κάλαντα.

ΑΛΕΞΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ

/  Λ

Ο Χ Ι  ! ! μ η ν  α π ε λ π ι ς ε σ τ ε

+  Γ Ι Α  Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α  

4 -  Γ Ι Α  Τ Α  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α  

Γ Ι Α  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

υ π ά ρ χ ε ι  ( α κ ό μ η ) η

Π Α Ρ Α Μ Ε Τ Ρ Ο Σ
στον χολαργό
Μ Ε Τ Ω Ν Ο Σ  6 2 Σ Τ Η Ν  3 η Σ Τ Α Σ Η

χαμηλές τιμές
(φυσικά)



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 12 Μ ΑΡΤΙΟΣ 83

Πρόσωπα

Ο Χόρχε Αμάντο

μιλάει 
για τη Βραζιλία 
και το έργο του 

στον Ζαν - Λουί Εζίν

Ό ταν ήσασταν δεκατριών ετών το 
σκάσατε από ένα σχολείο που το 
διεύθυναν καθολικοί μοναχοί. Στα  
δεκαπέντε σας γίνατε δημοσιογρά
φος. Στα δεκαεννιά δημοσιεύσατε 
το πρώτο σας μυθιστόρημα. Στα  
είκοσι το δεύτερο και στα εικοσιένα 
το τρίτο. Στα εικοσιτρία πήρατε το 
πτυχίο του δικηγόρου και εκδόσατε 
το πρώτο μεγάλο έργο σας, το 
Suor. Και ύστερα, με τον εκπληκτι
κό τρόπο πύυ συμβαίνουν τα πράγ
ματα στη Βραζιλία, το ίδιο εκρηκτι
κή υπήρξε και η ζωή σας: η πολιτι
κή σας στράτευση, η απαγόρευση 
και καταστροφή των βιβλίων σας, 
η φυλάκιση και η εξορία στην Ου
ρουγουάη. Σήμερα είστε ένας από 
τους μεγαλύτερους μυθιστοριογρά- 
φους της Λατινικής Αμερικής και 
τα έργα σας έχουν στη Βραζιλία μια 
αδιάκοπη και μεγάλη επιτυχία. Ανά
μεσα σ  ’ όλα αυτά, όμως, υπάρχει 
και κάτι το παράδοξο: Μήπως, 
αφού ξεπεράσατε τον επαρχιώτικο 
χαρακτήρα που είχε στην αρχή η 
λογοτεχνική σας σταδιοδρομία, η 
γλώσσα της ανταρσίας αφομοιώθη
κε στη γλώ σσα της φυλετικής σας 
ταυτότητας, μήπω ς η γλώσσα της 
διαμαρτυρίας και η αίσθηση της 
κοινωνικής αδικίας περιχαρακώθη
καν στον απολιτικό κύκλο της λα- 
τινοαμερικάνικης γιορτής, των λα
τρευτικών στοιχείων και των αφρο- 
βραζιλιάνικω ν τελετουργιώ ν; Με 
μια λέξη, μήπω ς ο λ ’ αυτά σημαί
νουν πως η ανταρσία σας πήρε ένα 
φολκλορικό χρώμα;

Δέ νομίζω . Αυτό που έχω περιγρά- 
ψει στα β ιβλία  μου είναι η ίδια η 
ζωή της Β ραζιλίας, η ζωή του λαού 
της, και πιστεύω πως το έκανα ακο
λουθώντας μια ρεαλιστική  μέθοδο,

που ολοένα γινόταν και πιο ευρύτε
ρη ως προς το αντικείμενό της. 
Αυτή νομίζω  πως ήταν η εξέλιξή 
μου. Ε ίναι βέβαια φανερό πως στα 
νεανικά μου μυθιστορήματα η ανα
παράσταση της ζωής συμπορευόταν 
μ ’ ένα δ ιδ α κ τ ικ ό  υπ ομ νη μ ατισ μ ό . 
Ε ίναι εύκολο να το καταλάβει κα
νείς πως ένας πολύ νέος στην η λικ ία  
συγγραφέας, όπως εγώ, δεν ε ίχε  π ί
σω του την πορεία που θα του επέ
τρεπε να δώσει μια μαρτυρία της 
βραζιλ ιάνικης πραγματικότητας στο 
σύνολό της, κι ακόμα ότι ένιωθε την 
ανάγκη να προσθέσει στην περιγρα
φή του έναν ευδιάκριτο πολιτικό  
σχολιασμό, με την πρόθέση να  κα
τευθύνει τον αναγνώστη του προς 
μια ορισμένη μορφή σκέψης. Έ λ ε 
γα δηλαδή: «Δέστε, αυτό είναι η 
αδικία», ή: «προσέξτε, αυτό πάει να 
πει φτώχεια», κ.ο.κ. Στην πραγματι
κότητα, βέβαια, δεν ήταν απαραίτη
το να κάνω κάτι τέτοιο. Ό ,τ ι  ήταν 
απαραίτητο ήταν να δείξω  με τον 
π ιο  απλό τρόπο αυτή την αδικία, 
αυτή τη μιζέρια , τη φτώχεια και την 
καταπίεση... Και ό λ ’ αυτά απέκτη
σαν ένα άμεσα ορατό πρόσωπο στα 
βιβλία μου που ακολούθησαν, όταν 
πια  είχα  γ ίνε ι ένας συγγραφέας πιο 
έμπειρος. Νομίζω ότι ο τρόπος που 
αγωνιζόμουν έγινε τότε πιο σοβαρός 
και πιο βαθύς, κάτι που σημαίνει 
πως ταυτόχρονα με όλα τα άλλα 
μπορούσα να προκαλέσω και το γέ
λ ιο  ακόμα, τέλος πάντων να τα δεί
ξω όλα. Μ ’ άλλα λόγια  να δείξω την 
έκφραση της ζω ής στο  σύνολό της. 
Γ ιατί τίποτα  α π ’ όσα υπάρχουν στη 
ζωή δεν πρέπει να αποσιωπηθεί. 

Ω στόσο είστε ένας συγγραφέας πο
λιτικά στρατευμένος. Αυτό δε ση
μαίνει πως κάνετε ορισμένες επιλο
γές στα μυθιστορήματά σας;

Αυτό είναι βέβαιο. Α λλά ακούστε... 
μερικές φορές μου λένε: «Μα αυτό 
το λαό, που τον περιγράφετε να ζει 
σε τόσο άθλιες συνθήκες, μας τον 
δείχνετε παράλληλα  να γελάει, να 
τ ρ α γ ο υ δ ά ε ι ,  να  π α ίζ ε ι ,  ν α  χ ο 
ρεύει...». Κι όμως αυτό είναι το 
σημαντικό. Ο βραζιλ ιάνικος λαός, 
παρά τις  φοβερές συνθήκες κάτω 
από τις  οπο ίες ζει και που τ ις  περ ι
γράφω σ ’ όλα μου τα βιβλία, από το 
πρώτο ώς το τελευταίο, αυτός ο 
λαός λο ιπόν έχει τη δύναμη να ζει 
και να προχωρεί. Κ άτι τέτοιο θέλη
σα να δείξω.

Υπάρχει δηλαδή στα μυθιστορήμα- 
τά σας όχι μια μετατόπιση της 
συνειδητοποίησης των προβλημά
των αλλά μάλλον μια ωριμότερη 
αντιμετώπισή τους...

Ναί. Π ιστεύω  πως τα πιο πρόσφατα 
από τα μυθιστορήματά μου είναι 
σ τ η ν  π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α  π ο λ ύ  π ιο  
στρα τευμ ένα , π ερ ισ σ ό τερ ο  π ο λ ιτ ι
κά, με τη βαθύτερη σημασία  της 
έννοιας, ή αν προτιμάτε ακόμα: πο
λύ πιο επαναστατικά, αν τα δούμε σε 
σχέσ η  με την άλλαγή τη ς ζω ής και 
τη ς κοινω νίας στη Β ραζιλία, με τη 
βοήθεια που μπορούν να προσφέ
ρουν σ ’ αυτή την άλλαγή.

Στα πρώτα μου μυθιστορήματα εί
χα  εκφράσει μια στενή και μερολη
πτική στάση απέναντι στη ζωή. Π ε
ριέγραφα την πραγματικότητα είτε 
με άσπρα είτε με μαύρα χρώματα, 
ανάλογα βέβαια αλλά πάντοτε χω ρίς 
ενδιάμεσες αποχρώ σεις. Ή τα ν  ένας 
τρόπος σκέψ ης που μου είχε κ λη ρο
νομηθεί από τα σχολεία , τα Π ανεπι
στήμια , τους διευθυντές των μικρών 
επαρχιακώ ν εφημερίδων. Ή τα ν  μια 
εποχή  όπου ολόκληρη η νέα λογο

τεχνία  μας, ήταν θέλω να πω η 
στρατευμένη πολιτικά  λογοτεχνία , 
διαρθρωμένη γύρω από μανιχα ιστι- 
κές αντιλήψ εις. Η  λογοτεχνική  πεί
ρα, αλλά, κυρίως, η' πείρα της ζωής, 
της επέτρεψαν αργότερα να αντιμε
τω πίσει καλύτερα τη ν  πραγματικό
τητα, σύμφωνα με πιο ελεύθερες 
λογοτεχνικές μορφές αλλά και σύμ
φωνα με μια πιο ελεύθερη σκέψη. 
Π ιστεύω αληθινά  πως δε θα ήμουν 
καλός μυθιστοριογράφος αλλά ούτε 
και τίμ ιος π ολίτης τη ς χώρας μου αν 
δεν ανέφερα στα βιβλία  μου τις 
αφροβραζιλιάνικες θρησκευτικές τε
λετουργίες, τ ις  γ ιορτές που είναι 
μέρος της λαϊκής μας κουλτούρας. 
Αν δεν το έκανα θα λογόκρινα  τότε 
την πραγματικότητα. Έ να ς λόγος 
ακόμα που με προέτρεψε είναι η 
πεποίθησή μου πως αυτό που ονομά
ζουμε σήμερα, με έναν κάπως υποτι
μητικό τρόπο, φολκλόρ, συνέβαλε 
στο σχηματισμό  —α ρχικά  ήταν δύ
σκολος και εύθραυστος, λόγω της 
φ υ λ ετ ικ ή ς  μας π ο λ υ π λ ο κ ό τη τα ς— 
τη ς  π ο λ ιτ ισ τ ικ ή ς  τα υ τό τη τα ς τη ς 
Βραζιλίας και της εθνικής της ιδιο
μορφίας.

Μ ήπως έχετε σκεφτεί για  ποιο 
λόγο χόρευε ο μαύρος σκλάβος; Ε, 
λοιπόν, χόρευε για  να μένει όρθιος. 
Και μ ’ αυτό τον τρόπο μετέφερε ώς 
τα δικά μας τα μέρη μια μουσική 
που γεννήθηκε στην αφρικάνικη ή
π ε ιρ ο , όπω ς και χα ρ α κ τη ρ ισ τ ικ ά  
που ανήκουν σήμερα σ ’ ολόκληρο 
το βραζιλιάνικο λαό.

Α ν θα 'πρεπε να ορίσουμε με δυο 
λόγια το έργο σας, ίσως θα χρειαζό
ταν να χρησιμοποιήσουμε τις λέξεις 
«ρεαλισμός» και «εποποιία». Το ρε
αλισμό, με τη δραματική του χροιά 
-  που εμάς τους Ευρωπαίους μας
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ξενίζει λίγο σήμερα. Την εποποία με 
την ποιητική της χροιά. Στην πιο 
πρόσφατη όμως περίοδο του συγ
γραφικού έργου σας έχει προστεθεί 
και κάτι που το αναφέρατε προη
γουμένως και που δίνει στη «ρεαλι
στική εποποιία» σας μια καινούρια 
διάσταση: εννοώ το χιούμορ, το 
εκρηκτικό  και σχεδόν παράλογο  
χιούμορ.

Ν αί. Δε διστάζω πια  να τοποθετώ τη 
γ ιορτή  εκεί όπου υπάρχει. Δηλαδή 
πολλές φορές μέσα σε καταστάσεις 
που δεν είνα ι ευχάριστες και ευοίω
νες... Τ ελευταία ένας φ ίλος μου έλε
γε σ χετικά  με την Τερέζα Μ πατίστα, 
το μυθιστόρημά μου: «Δε νομίζεις 
πως το να μ ιλάς μ ’ αυτό τον τρόπο 
γ ια  την κατάσταση στην οποία  ζουν 
οι πόρνες, δε νομ ίζεις πως αυτό 
ωφελεί ελάχιστα  τους πολιτικούς 
αγώνες μας;» ...Λ ίγο ακόμα και θα 
κατηγορούσε το βιβλίο μου ότι α
γνοεί να περιγράψ ει τις απεργίες 
των εργατών... Μα είτε το θέλουμε 
είτε ό χ ι ο ι πόρνες υπάρχουν, τις 
βλέπουμε καθημερινά και τελικά  θα 
’πρεπε ίσω ς να σκεφτούμε πως δεν 
έχουν ούτε συνδικάτο. Δείτε τ ι έγινε 
με τη στρατευμένη λογοτεχνία  της 
σ ταλ ιν ική ς περιόδου. Ο χυρωνόταν 
π ίσω  από μια θεματολογία από πρό
θεση περιορισμένη. Εμένα αυτό που 
με απασχολεί διαρκώς είναι το να 
απομακρύνω κάθε περιορισμό, κάθε 
απαγόρευση. Και το χιούμορ είναι 
ένα όπλο γ ι ’ αυτή την κατεύθυνση. 
Ά λλ ω σ τε  ας μην ξεχνάμε πως απο

τελεί και μια λαϊκή  αξία.

Από πολύ νωρίς το συγγραφικό σας 
έργο δεν περιορίστηκε στη λογοτε
χνία. Ασχοληθήκατε και με άλλα 
είδη του γραπτού λόγου. Δεν είναι 
έτσι;

Α, βέβαια. Έ μ εινα  π ιστός σ την ιδέα 
που είχα  γ ια  το συγγραφικό επάγ
γελμα από τότε που ήμουν δεκαεν
ν ιά  ετών, έστω κι αν είναι πια φανε
ρό πως η λογοτεχνική  μου δουλειά 
δεν έχει σήμερα την ίδια σημασία  
που είχε τότε. Ό τα ν  είσα ι νέος 
ξεπερνάς εύκολα πολλά πράγματα, 
πολύ περισσότερο τα όρια  και τους 
κανόνες τη ς τέχνης.

Φαίνεται πως εδώ και μερικά χρό
νια η Λατινική Αμερική εκπροσω
πεί ένα λογοτεχνικό τόπο που διαρ
κώς μας επιφυλάσσει εκπλήξεις. 
Ίσω ς επειδή η λογοτεχνία αυτής 
της περιοχής έχει απολυτρωθεί από 
ξένες ιδέες και ξένα πρότυπα, κάτι 
που μπορεί να οφείλεται σε ιστορι
κούς λόγους.

Δέ θα μου άρεσε καθόλου η έκφρα
ση «Λ ατινική Αμερική». Τον όρο 
αυτό τον έχουν εισαγάγει ο ι αποι- 
κ ιοκράτες. Α λλά τι το κο ινό  έχουν 
όλες αυτές οι χώ ρες που τ ις  ομαδο
ποιούμε κάτω από μια και μόνη 
έκ φ ρ α σ η , χω ρ ίς  άλλη  επ ιμ έρους 
διάκρ ιση ; Τ ίποτα περισσότερο από 
δυο στο ιχεία : το ότι μιλούν σ ’ όλες 
την ισπανική  γλώ σσα και το ότι

σ ’ όλες κυρ ιαρχεί η φτώχεια. Η κο ι
νή λο ιπόν φτώχεια σημαίνει πως 
έχουν μεταξύ τους μια αρνητική 
ομοιότητα. Α λλά μήπως, εσείς, θα 
μπορούσατε να ορίσετε ένα ενιαίο 
πρόσωπο στο ευρωπαϊκό μυθιστόρη
μα; Ό χ ι  βέβαια, γ ια τί το γαλλ ικό  
μυθιστόρημα διαφέρει από το ιτα λ ι
κό, το αγγλικό  από το ισπανικό, 
κ .ο.κ. Έ τσ ι, θα υπήρχε κίνδυνος να 
δημιουργήσουμε εδώ, σ ’ αυτές τις 
χώρες, ένα επιφανειακό αμάλγαμα, 
με το να αποφασίσουμε να επ ιβάλ
λουμε, με κάθε θυσία, ένα μονοδιά
στατο λογοτεχνικό  πνεύμα στις διά
φορες χώρες της λεγάμενης Λ ατινι
κής Α μερικής.

Μήπως, τότε, αν συγκρίναμε το 
ευρωπαϊκό μυθιστόρημα, συνολικά, 
με το αμερικάνικο μυθιστόρημα;

Π ραγματικά, αυτό θα ήταν το πιο 
σωστό: να συγκρίνουμε συνολικά τη 
μ υ θ ισ το ρ η μ α τ ικ ή  π α ρ α γ ω γ ή  δύο 
δ ια φ ορετικ ώ ν η πε ίρ ω ν. Θα δ ια π ι
στώναμε τότε ότι, λ .χ ., το αμερικά
νικο μυθιστόρημα είναι πιο στενά 
σ υ ν δ εδ εμ ένο  με τη ν  κ α θ η μ ερ ιν ή  
ζωή, ότι καθρεφτίζει πιστότερα τις 
συνθήκες και την κουλτούρα του 
τόπου στον οποίο  γεννήθηκε κι α
π ’ όπου αντλεί την έμπνευσή του. 
Α ποτελεί κο ινό  τόπο πια  το ν ’ ανα
φέρουμε πάνω στο θέμα αυτό τη 
σημασία  που έχουν ο ι άμεσοι διάλο
γο ι σ ’ εμάς και που είναι σπάνιο ι 
στο σύγχρονο ευρωπαϊκό μυθιστό
ρημα. Σχετικά  με το περιεχόμενο.

τώρα, τη ς μυθιστορηματικής μορ
φής, νομίζω πως το πιο σωστό είναι 
να αντιμετω πίζεται η φύση του αμε
ρικάνικου μυθιστορήματος συνολι
κά, και ό χ ι να απομονώνεται η λατι
ν ική  του ιδιομορφία, που αν τη 
δούμε σχετικά  με το ευρωπαϊκό μυ
θιστόρημα εγγράφεται περισσότερο 
στην παράδοση των μεγάλων αμερι
κάνικω ν λογοτεχνικώ ν γενεών, αυ
τών δηλαδή που δημ ιούργησαν τον 
Χ εμινγκουέη, τον Στάινμπεκ, τον 
Μ αρκ Τουέην...

Αιεκδικώντας μ 'α υ τό  τον τρόπο  
ένα είδος συνολικής ταυτότητας, 
για όλες τις μορφές του αμερικάνι
κου μυθιστορήματος, μήπω ς μετα
τρέπετε τη λεγάμενη Λατινική Α με
ρική, που έτσι κι αλλιώ ς είναι δια
φορετική από την υπόλοιπη άλλη, 
σ ’έναν πολιτιστικό τρίτο κόσμο 
των Η .Π.Α.;

Ό χ ι.  Α λλά δεν μπορούμε να παρα
μερίσουμε τ ις  Η .Π .Α . και τη μεγάλη 
λογοτεχνία  που γεννήθηκε εκεί, την 
προοδευτική λογοτεχνία  που εκπρο
σω πείται, λ .χ ., από έναν Ν τος Πά- 
σος... Αυτό που θέλω να πως είναι 
απλούστατα πως θα ’ταν μάταιο εξί
σου το να πιστεύουμε ότι όλο ι οι 
συγγραφείς της Λ ατινικής Α μερικής 
αντλούν από τις ίδ ιες πηγές, όσο και 
το να πιστεύουμε ότι η έμπνευση 
ενός Ινδού κι ενός Κ ινέζου συγγρα
φέα εντοπίζεται αποκλειστικά  και 
μόνο σ ’ έναν «ασιατικό» χώρο.

Μ τφρ.: Π .ΑΜ ΒΡ.

τα βιβλία του μήνα
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Θ έσεις

Υποβαθμίσεις....

Η χυδαιότητα της καθημερινής ζωής

Δέν υπάρχει χειρότερο πράγμα από 
τη διαπίστωση που μένει απλή δ ιαπ ί
στωση. Εδώ και μερικά χρόνια, η 
άσκηση κριτικής από τον τύπο και τα 
μέσα ενημέρωσης γίνεται τελείως πε- 
ριστασιακά, και μάλιστα επιδερμικά, 
χωρίς κανένας να πολυνοιάζεται για  
τη λήψη μέτρων. Δεν υπάρχει καμιά 
αμφιβολία ότι εφόσον οι εφημερίδες 
πουλούν, με ή χωρίς κριτική βιβλίου, 
τα  φύλλα που τους χρειάζονται, προ
τιμούν να την καταργήσουν και να 
αξιοποιήσουν το διαθέσιμο χώρο με 
θέματα που θα τους φέρουν κι άλλους 
αναγνώστες.

Η τηλεόραση, που είναι κρατική, 
δεν διαθέτει γ ια  το βιβλίο περισσότε
ρο χρόνο από ό ,τι γ ια  τη διαφήμιση 
του τάδε απορρυπαντικού, που θα της 
αποδώσει κι ένα σεβαστό χρηματικό 
ποσό, γ ια  να μπορούν, μετά, τα συμ
βούλια και οι επιτροπές να διακηρύτ
τουν ότι πραγματοποίησαν τόσα ή 
τόσα κέρδη την προηγούμενη χρονιά. 
Ό σ ες εκπομπές έγιναν, ή γίνονται, 
τ ις  κάνουν «επαγγελματίες» του εί
δους, που μπορεί να είναι: σκηνοθέ
τες, οπερατέρ, φροντιστές, δημοσιο
γράφοι, φιλόλογοι, αύριο θυρωροί, αυ
τοκινητιστές, μανάβηδες και κανένας 
δε θ ’ απορήσει.

Οι αρμόδιοι διακατέχονται κι από 
το σύνδρομο του φόβου της κοινής 
γνώμης. 0  κάθε μικροαστός, που ώς 
χτες παρακολουθούσε Π έιτον Πλέις, 
μόλις δει μια εκπομπή που απαιτεί 
να αλλάξει θέση στην πολυθρόνα του) 
εξοργίζεται, τη χαρακτηρίζει ακατα- 
λαβίστικη και «κουλτουριάρικη», π ιά 
νει χαρτί και μολύβι και γράφει οργι
σμένες επιστολές στους αρμόδιους, 
ότι τάχα τ ι φταίει ο καϋμένος, φορο
λογούμενος πολίτης, να βλέπει αυτές 
τ ις  ανοησίες που δεν έχουν καμιά 
θέση στο μικρό, γλυκό, γαλαζω πό του 
μικροαστικό σύμπαν;

Το πράγμα, ωστόσο, έχει βαθύτε
ρες ρίζες. Η προϊούσα χυδαιοποίηση 
και η πτώση του πνευματικού επ ιπ έ
δου, δεν είναι ένα γεγονός που θα 
μείνει χωρίς συνέπειες. Μπορεί, με 
τη γλώσσα της στατιστικής, να ανε
βαίνει το κατά κεφαλήν εισόδημα, οι 
άνθρωποι να παράγουν περισσότερα 
και να ξοδεύουν περισσότερα, κι όπως 
είναι διαμορφωμένη η κοινωνία — κι 
όπως πάει να γίνει— να μην υπάρχει

και πολύς χώρος αναπνοής για  τους 
ανθρώπους που σκέφτονται, αλλά κα
μιά χώρα και κανένας λαός δεν μπο
ρεί να σταθεί και να στηριχτεί στις 
περιορισμένες αξίες που συνθέτουν 
κάποια οικονομική επάρκεια χωρίς 
πνευματική υποδομή. Σ ε μια περίοδο 
καθαρών εφαρμογών, πρέπει να εντο
πίζονται οι κίνδυνοι που προέρχονται

Α ναοτ. Β ιστω νίτης

από την έλλειψη της έρευνας, από τον 
«περιορισμό» της θεωρίας, την υπο- 
βάθμιση της σκέψης ως κοινωνικής 
αξίας, και της αισθητικής ως θεμε
λιώδους στοιχείου της καθημερινής 
ζωής.

Μιλήσαμε για  χυδαιότητα που τη 
συναντάμε στην καθημερ ινή  ζω ή . 
Ό χ ι μόνο στο περιβάλλον, όπου η 
βαρβαρότητα και η έλλειψη στοιχειώ
δους πρόβλεψης οδήγησαν στην παρα
μορφωτική και τριτοκοσμική αλλοίω
ση του ελληνικού χώρου, αλλά και 
στην καθημερινή ζωή, όπου η έλλειψη 
έρματος και ηθικών αξιών, η δίψα για 
επ ιτυχία  με όλα τα  μέσα, οδήγησαν 
σ’ ένα καθεστώς αφάνταστης βρωμιάς 
και δολοπλοκίας και διαμόρφωσαν 
ένα πλαίσιο ζωής χωρίς αρχές.

Η ίδια η ζωή, το πέρασμα α π ’ αυ
τόν τον κόσμο, αποκτάει ένα μανιακό 
ρυθμό, με απώτερο και μοναδικό σκο
πό τη  συσσώρευση χρήματος κι αγα
θών. Καταστρέφουμε τη φύση για  να 
την εξαγοράσουμε, αύριο, με χρήμα
τα. Το φυσικό πλαίσιο, χώρος που ο 
άνθρωπος δικαιώνεται στη βιολογική 
του βάση, τείνει να γίνει ένα όνειρο,

που το υλοποιεί πλέον ο πολιτισμός, 
με αντάλλαγμα αμέτρητες θυσίες. Ο 
άνθρωπος υποβαθμίζεται για  να κερ
δίσει κάτι από το παρελθόν του, που 
του είχε παραχωρηθεί χωρίς κανένα 
αντάλλαγμα. Ό μ ω ς, η ιστορία αυτή 
μας πάει πολύ μακριά.

Η έλλειψη κριτικής, απλώς σημα
δεύει γ ια  τον ελληνικό χώρο μια νέα 
κρίση της ατομικότητας που βάλλε
τα ι α π ’ όλες τ ις  πλευρές. Η ατομική 
δημιουργία δεν λειτουργεί, καθαυτή, 
σαν αυτόνομο γεγονός, αλλά προβάλ
λεται σαν στοιχείο ενός πλέγματος 
καταστάσεων που παραθετικά γεμ ί
ζουν το ειδησεογραφικό δελτίο. Η 
συνείδηση τρέφεται από το απόλυτο 
των όποιων φτηνών πεποιθήσεων κι 
από μια σειρά πληροφοριών που συ
ντηρούν τη μάταιη καθημερινότητα, 
από το εικονιστικό πανόραμα που, 
αυτό και μόνο, δίνει διαστάσεις στα 
γεγονότα, αφού κανένας δεν κάθεται 
να σκεφτεί, δεδομένου ότι ο χρόνος του 
δεν του ανήκει.

Έ τσ ι, είναι επόμενο τα  άτομα της 
δράσης να υπερέχουν σ’ έναν κόσμο 
και μια κοινωνία όπου το καθαρό 
πράττειν θεμελιώνει και αξιολογεί 
την πραγματικότητα. Ποια αξία μπο
ρεί να έχει, τότε, ο ανθρώπινος λόγος; 
Ε ίναι φυσικό που σήμερα δεν έχει 
σημασία ό,τι λέγεται, αλλά το πρό
σωπο που το λέει και που εξυπηρετεί 
την ιδιότητα που του έχουν αποδώ
σει. Χωρίς αξιολογήσεις, και το συ
ναρπαστικότερο έργο είναι προορι
σμένο να ακολουθήσει τη μοίρα της 
επωνυμίας ή της ανωνυμίας του φο
ρέα του.

Με τέτοια  δεδομένα, δεν είναι να 
απορούμε που οι δημιουργοί εκφυλί
ζονται στην προσπάθειά τους να προ
βάλουν τη δουλειά τους και να φτιά
ξουν όνομα. Η πίστη στο μέλλον και 
στην καθαυτό αξία του δημιουργήμα
τος τείνει να εκλείψει με αποτέλεσμα 
τα  πράγματα να προβάλλονται μέσα 
από τους παραμορφωτικούς καθρέ
φτες της περιρρέουσας ατμόσφαιρας 
και να μην έχει σημασία η διάρκειά 
τους, αλλά τα παράγω γα που τα 
ανανεώνουν και τα  συντηρούν μέσα 
στην τυφλή επικαιρότητα.

Η χρήση των τεχνικών δυνατοτή
των που συνεχώς αυξάνουν, οδηγεί σε 
π ο ικ ίλες καταχρήσεις, σοβαρότερη
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απο τις οποίες είναι το κυνήγι της 
επικαιρότητας, η αγωνία ότι η πραγ
ματικότητα μας έχει προλάβει. Η 
πραγματικότητα προηγείται της α
ντίληψης αλλά και καμιά πραγματι
κότητα δεν μπορεί να βρίσκεται πριν 
από το δημιουργό. Η ίδια η πράξη 
της δημιουργίας βρίσκεται, σε χώρο 
και σε χρόνο, πιο μπροστά από τα 
γεγονότα, όπως η επιστήμη προηγεί
τα ι των εφαρμογών της, της τεχνολο- 
γίας.

Είναι αλήθεια ότι η εισβολή της 
εικόνας, που παρατηρείται τα  τελευ
τα ία  χρόνια και στη χώρα μας, έχει 
δημιουργήσει, σε μεγάλο ποσοστό, 
την παρατηρούμενη κρίση. Η εισβολή 
της εικόνας γίνεται μαζικά, μέσα από 
το πλέγμα της βιομηχανίας, και πολύ 
πιο εμπορευματικά α π ’ ό,τι με το 
βιβλίο. Αυτή ήταν και η βασική αιτία 
που οι συγγραφείς αναθεώρησαν, σε 
πολύ μεγάλο βαθμό, τη σχέση τους 
με το εκφραστικό όργανο στον υπό
λοιπο κόσμο. Είναι πολύ χαρακτηρι
στικό ότι η τέχνη της αφήγησης, το 
μυθιστόρημα, ακμάζει σε μ ια /χώ ρα 
σαν την Α μερική. Τ α  κείμενα, η 
πραγματικότητα η ίδια, η σοβαρή 
δουλειά, δίνουν την απάντηση και 
δείχνουν το δρόμο: Ot διευρύνσεις 
στον περίγυρο αυξάνουν τα  ερεθίσμα
τα  και δεν περιορίζουν το χώρο.

Ωστόσο, σε μια χώρα σαν τη δική 
μας χρειάζονται ρυθμιστικές επεμβά
σεις από την πλευρά του κράτους, στο 
επίπεδο όμως των θεσμών. Ο αφελής 
και επιζήμιος ωφελιμισμός, το μόνο 
που κατορθώνει είναι να υποβαθμίζει 
τα  έργα στο περιβόητο μέσο επίπεδο 
με κατα σ τρ επ τικ ά  αποτελέσμ ατα , 
σοβαρότερο από τα  οποία είναι αφε
νός η χαμηλή ποιότητα, που συνο
δεύετα ι από λαϊκ ιστικές παρερμη

νε ίες  κ α ι α φ ετέρου  η δη μ ιουρ γ ία  
προϋποθέσεων να αναδυθούν μέσα 
από τούτο το μέσο επίπεδο οι επ ιτή 
δειοι, που την ανικανότητα και τη 
μηδαμινότητά τους θα τη στηρίξουν 
π ια  στις, θεσμοθετημένες με την π ά 
σα ανεκτικότητα και ανοησία, κατευ
θυντήριες της εξουσίας, όπως ασκεί
τα ι από το  τερατώδες δημοσιοϋπαλ
ληλικό πλέγμα  των υπηρεσιών της.

Ό μ ω ς, το αντίδοτο για  την αρρώ- 
στεια είναι μόνον η συνειδητοποίησή 
της από τους ίδιους τους δημιουρ
γούς, η ανάληψη δράσης στα όποια 
επίπεδα είναι δυνατό και η δημόσια 
έκθεση και καταγγελία. Σ τη  χώρα 
μας οι συγγραφείς είναι η πιο διηρη- 
μένη τάξη. Μέσα στον ίδιο τους το 
χώρο οι δημιουργοί αλληλοϋποβλέπο- 
ντα ι. Γ  ι’ αυτό και τους χρησιμο
ποιούν κατά καιρούς οι διάφοροι.

Είναι ψεύτικο και ανέντιμο, σε τε 
λευταία ανάλυση, αυτό που τείνει 
σήμερα να γίνει π άγια  πεποίθηση σε 
μεγάλη μερίδα του κόσμου: Ό τ ι  η 
τέχνη είνα ι, περ ίπου , «συλλογική, 
λαϊκή» κτλ. Η τέχνη, εδώ και πολλά 
χρόνια, στη χώρα μας είναι επώνυμη. 
Πίσω από κάθε δημιουργία υπάρχει 
μια δρώσα συνείδηση. Η σχέση με το 
έργο είναι κι αυτή προσωπική κι 
αποκτά κοινωνική σημασία μόνον ε
φόσον το έργο έχει κάποια επίδραση 
στο χώρο που καλύπτει.

Η λογοτεχνία στην Ελλάδα υποχω
ρεί μπροστά στα υποκατάστατα. Π α
ρόλη την άνθιση της αγοράς του λο
γοτεχνικού βιβλίου, η θέση των δη
μιουργών είναι εξαιρετικά δύσκολη, 
και το γεγονός αυτό δεν αναιρείται 
από την ύπαρξη κάποιων «προνομιού
χων». Ό μ ω ς, αυτό αποτελεί θέμα 
γ ια  ένα άλλο κείμενο.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  

ΑΝΤΡΕΑ ΚΕΡΕΝΗ

ΠΤΗΣΗ 474
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Πρόσωπα

Λουί Αραγκόν
ο αντιφατικός συνεπής

Α πό τόσες εικόνες, τόσες αντιφατικές μαρτυρίες 
— σαν ένας λαγός που μπερδεύει τα  ίχνη του ή σαν 
ένα μυθικό τέρας που οι μάρτυρες βλέπουν πότε 
άσπρο και πότε μαύρο, πότε κακόβουλο και πότε 
ευεργετικό — μόνο ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής 
θα μπορούσε να δώσει ένα πιο σωστό πορτραίτο. 
Ποιός ήταν ο σουρεαλιστής της δεκαετίας του ’20, 
ο ρεαλιστής μυθιστοριογράφος του ’30, ο πατρ ιώ 
της ποιητής του ’40, ο εικονογράφος των κομμου- 
νιστών, ο λογοκριτής της Απελευθέρωσης, ο απε
λ ευθερω μ ένος συγγρα φ έα ς μ ετά  τη  δεκ α ετ ία  
του ’60, ο τρελός γ ια  την Έ λσα;

Π. Μ ο ρ έ λ  κα ι  Ζ. Π ια τ ιέ

Αυτό που μπορούμε να συγκρατήσουμε για  τη 
γέννησή του, στις 3 Οκτωβρίου του 1897 στο 
Παρίσι, είναι ότι ήταν νόθος. Ο πατέρας του ήταν 
ο αστυνομικός διευθυντής Αντριέ. Αντί για  το 
επίθετό του, του έδωσε τέσσερα ονόματα: Λουί, 
Μ αρί, Αντουάν, Αλφρέντ, και ένα ψευδώνυμο: 
Αραγκόν. Αλλά, γεγονός πιο αξιοσημείωτο, ακόμα 
και η μητέρα του δεν τον αναγνώρισε στα μάτια 
του κόσμου σαν γιο της, αλλά σαν μικρό της 
αδερφό. Ο Λουί Αραγκόν έζησε έτσι την πρώτη 
παιδική ηλικία του μεταξύ τριών αδερφών, από τις 
οποίες η μία ήταν η μητέρα του και οι άλλες δυο οι 
θείες του. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πιο 
προσεγμένη προετοιμασία γ ια  τα  παιχνίδια με 
τους καθρέφτες και τ ις  μάσκες.

Α πό φαντασία, φαίνεται ότι ο μέλλων συγγραφέ
ας του Je η ’ ai jam ais appris ά ecrire είχε πιο πολύ 
α π ’ ό,τι έπρεπε. Εννέα χρόνων είχε ήδη γράψει 
εξήντα μυθιστορήματα. Και αφιερωνόταν στην 
ποίηση. Δεκατριών χρονών, θρεμμένος από ανα
γνώσματα , έγραψε το πρώτό του έργο μιμούμενος 
τον Νικ Κάρτερ. Ο Telemarque θ’ ακολουθήσει 
αργότερα.

Σπουδές ιατρικής

Μ ετά τα δύο μπακαλορεά του (το 1916 είναι 19 
χρονών), αρχίζει σπουδές ιατρικής. Αλλά ήρθε ο 
πόλεμος. Επιστρατευμένος στο νοσοκομείο Βαλ- 
ντε Γκρας θα συναντήσει εκεί — καθοριστική 
συνάντηση γ ι ’ αυτό που θ’ ακολουθήσει — τον 
Αντρέ Μ πρετόν και τον Φ ιλίπ Σουπώ. Τριανδρία 
που ακονίζει τα  σπαθιά της. Αφού μετατίθεται 
αργότερα σε μονάδες μετώπου, παρασημοφορείται 
με το σταυρό πολέμου, τον Αύγουστο του 1918, 
πριν πάρει μέρος στην κατάληψη της Σαρ και της 
Ρηνανίας και πριν αρχίσει να γράφει την Anicet. 
Είναι η χρονιά που ο Τζαρά λανσάρει στην Ελβε
τία  το Ν ταντά, που εμφανίζεται στο Παρίσι το 
1919, και το οποίο θα ακολουθήσουν ο Μ πρετόν 
και ο Σουπώ — που μόλις ανακάλυψαν την αυτό

Α θ ή ν α  1977, ο Α ρ α γ κ ό ν  μ ε  τον  /'. Ριτοο

ματη γραφή — ο Αραγκόν και ο Ελυάρ.
Έ να  χρόνο αργότερα, ενώ ο Αραγκόν δημοσιεύει 

την πρώτη του ποιητική συλλογή Feu de joie, και 
το πρώτο του μυθιστόρημα Anicet ou le Panorama, 
γεννιέται το κομμουνιστικό κόμμα στην Τουρ. Ο 
Αραγκόν και ο Μπρετόν θα προσπαθήσουν να 
γραφτούν, την επόμενη χρονιά, αφού διέκοψαν με 
το Ν ταντά. Ο Αραγκόν, που εγκατέλειψε εν τω 
μεταξύ τ ις  σπουδές ιατρικής, δουλεύει μια εποχή 
σαν γραμματέας του θεάτρου των Ηλυσίων Π ε
δίων, πριν αφιερωθεί μαζί με τον Αντρέ Μπρετόν 
σε συλλογές πινάκων και σπάνιων βιβλίων του Ζαν 
Ντουσέ, που είναι ιδιοκτήτης ενός οίκου μόδας, και 
του οποίου είναι οι καλλιτεχνικοί «σύμβουλοι».

Το 1924 θα βρει τους σουρεαλιστές να έχουν 
επαφή με τους κομμουνιστές διανοούμενους και ο 
Α ραγκόν αρχίζει την ανάγνωση του Ενγκελς και 
του Λένιν (ο οποίος πεθαίνει εκείνη τη χρονιά), 
συγχρόνω ς δε δημοσιεύει το Libeninage. Γην ίδια 
εποχή, χρησιμοποιεί μέσα σ’ ένα ομαδικό λίβελλο 
ενάντια στον Ανατόλ Φρανς, Un cadavre, την 
περιβόητη έκφραση: «Μόσχα, η ξεμωραμένη», που 
θα τον φέρει σε προστριβές με το κόμμα. Αυτό δεν 
τον εμποδίζει καθόλου να γίνει μέλος το 1927, 
μαζί με τον Μ πρετόν, τον Ελυάρ, τον Μπουνουέλ 
και τον Περέ. Οι περισσότεροι α π ’ αυτούς μόνο θα 
περάσουν. Ο Αραγκόν όμως, παρά τ ις  θύελλες, τις 
φουρτούνες, τ ις  εκκαθαρίσεις, τ ις  δίκες και τις 
επικρίσεις, θα παραμείνει.

Η συνάντηση με την Έλσα

Το 1928 είναι ίσως η κρίσιμη χρονιά. Δημοσίευσε 
το Traite de style, και συγχρόνως, κρυφά και

ανώνυμα, ένα ερωτικό έργο, Iren. Αποπειραθηκε 
ν ’ αυτοκτονήσει το Σεπτέμβριο στη Βενετία. Σ τις 
5 Νοεμβρίου της ίδιας χρονιάς συναντάει στο 
Παρίσι τον Μαγιακόφσκι και στις 6 την Έ λσα 
Τριολέ. Αποφασιστική συνάντηση. Είναι κουρα
σμένος ψυχικά, διχασμένος μεταξύ των σουρεαλι
στικών του τάσεων και του κομμουνιστικού κόμμα
τος. Ψ άχνει την ισορροπία του. Η Έ λσα θα τον 
αναλάβει.

Τα πρώ τα χρόνια θα είναι δύσκολα. Εκείνη 
φτιάχνει κολλιέ από χρωματιστό γυαλί. Αυτός το 
πουλάει γυρνώντας με μια μικρή τσάντα πλασιέ. 
Μ ετά, το 1930, θα κάνει το ταξίδι στο Καρκόβ, 
όπου στέλνεται σαν αντιπρόσωπος με τον Ζωρζ 
Σαντούλ στη συνδιάσκεψη των επαναστατών συγ
γραφέων, για  να υποστηρίξει τ ις  σουρεαλιστικές 
θέσεις! Βόμβα! Α σπάζεται τις σοβιετικές θέσεις! 
Παγωνιά στους σουρεαλιστές, που θα επιδεινωθεί 
με το ποίημα Front rouge μέχρι τη ρήξη του 1932.

Από τότε αρχίζει μια περίοδος που θα μπορού
σαμε να χαρακτηρίσουμε σαν λογική σε σχέση με 
την τρελή εποχή του σουρεαλισμού. Ο Αραγκόν 
άρχισε τα νιάτα του με τρέλες. Οι κακές οι 
γλώσσες λένε ότι τα  αντάλλαξε μ ’ ένα «χαλινάρι». 
Γ ίνεται δημοσιογράφος στην Humanite, ιδρύει το 
περιοδικό Commune μαζί με τον Πωλ Βεγιάν — 
Κουτυριέ. Διευθύνει το Σ π ίτ ι της Κουλτούρας. 
Έ χ ε ι μια τριπλή δραστηριότητα που δεν θα στα
ματήσει πια: δημοσιογράφος, αγωνιστής και μυθι- 
στοριογράφος - ποιητής. Δημοσιεύει το Hurrah Γ 
Oural\ και το πρώτο α π ’ τα μεγάλα μυθιστορήμα
τα της σειράς Le monde reel: Les cloches de Bate 
(1934), μέσα στο οποίο κανονίζει τους λογαρια
σμούς του με το περιβάλλον της νιότης του (η 
μητέρα του διατηρούσε μια πανσιόν για  ξένες, στο
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δέκατο έκτο διαμέρισμα του Παρισιού, και φοιτού
σε, αλλά σαν φτωχόπαιδο, στα ιδιωτικά σχολεία 
του Νεϊγύ). Πολλά α π ’ τα πρόσωπα των μυθιστο
ρημάτων αυτής της σειράς είναι κ α τ’ ευθείαν ε
μπνευσμένα α π ’ αυτήν την εμπειρία. Τον ξαναβρί
σκουμε αντιπρόσωπο της Γαλλίας στο πρώτο 
συνέδριο των Σοβιετικών συγγραφέων, γραμματέα, 
το 1935, με τον Ζαν-Ρισάρ Μ πλοκ, τον Αντρέ 
Σαμψών, τον Μαλρώ, του γαλλικού τμήματος της 
διεθνούς Ενώσεως συγγραφέων για  την υπεράσπι
ση της κουλτούρας. Βραβευμένο το 1936, χρονιά 
του Λαϊκού Μ ετώπου, με το έπαθλο του Θεοφρά- 
στ — Ρενωντό, γ ια  το Les beaux Quartiers, να 
ταξιδεύει μετά στην Ισπανία, όπου μόλις άρχισε ο 
εμφύλιος, για  να φέρει πράγματα α π ’ την Έ νωση, 
τέλος συνδιευθυντή το 1937 με τον Ζαν-Ρισάρ 
Μπλοκ, της νέας κομμουνιστικής επιθεώρησης, Ce 
soir.

Α π’ την «Ce soir» στην Αντίσταση

Γίνεται η γερμανο-σοβιετική συνθήκη. Η Ce soir 
απαγορεύτηκε. Ο Αραγκόν καταφεύγει στην πρε
σβεία της Χ ιλής, όπου τελειώνει τους Voyageurs 
de /’ imperiale. Επιστρατευμένος το 1939 σε μια 
υγειονομική ομάδα, ανακαλύπτει έναν τρόπο να 
ελευθερώνει τους πληγωμένους μέσα από τα  άρμα
τα, και δέχεται τα  συγχαρητήρια του υπουργείου 
πολέμου, που υιοθετεί το μοντέλο. Θα πάει στη 
Δουνκέρκη, θα παρασημοφορηθεί ξανά με το σταυ
ρό του πολέμου, θα υποχωρήσει από την Ερ στη 
Δορδονία, θα φυλακιστεί αλλά θα δραπετεύσει μια 
ώρα αργότερα (αυτό που διηγήθηκε στο La Mise a 
m ort), θα διαπρέψει πάλι και θα του δοθεί παρά
σημο πιο σπουδαίο, το στρατιωτικό μετάλλιο.

Ο ποιητής είναι ώριμος για  τ ις  δουλειές της 
κατοχής: σχέδια αντίστασης της διανόησης, που θα 
δουν το φως με την Εθνική Επιτροπή συγγραφέων 
και τα  Lettres Francoises. Επανασυνδέεται με το 
παράνομο κομμουνιστικό κόμμα. Αλλά πριν, το 
1941, επ ιτρέπει τη δημοσίευση, κάτω  από γερμα
νική λογο'κρισία, ενός αποσπάσματος του Aurelien 
στο περιοδικό N RF  του Ντριε λα Ροσέλ. Ή ταν, 
για  να πούμε την αλήθεια, πριν τον πόλεμο της 
Ρωσίας με τη Γ  ερμανία. Δημοσίευση των ποιημά
των της συλλογής Crive-Coeur στη Γαλλία το 
1941, των Voyageurs de Γ imperiale στην Αμερική 
το 1942, του Cantique a Elsa, του Yeux d’ Elsa, 
μετά το Musee Grevin (1943), συνεχίζει τον Aure
lien, μετά την απελευθέρωση ξαναπαίρνει τη διεύ
θυνση της Ce soir, που αφήνει λίγο μετά στον Ζ .Ρ . 
Μπλοκ, και που ξαναπαίρνει πάλι το 1947, μετά 
το θάνατο του τελευταίου.

Η περίοδος που αρχίζει έκτοτε είναι α π ’ τις πιο 
διφορούμενες της ύπαρξης του Αραγκόν. Μερικοί 
αφήνουν να εννοηθεί ότι όταν ξανάρχεται στο 
Παρίσι το 1944, η μαύρη λίστα που έχει συντάξει 
η Εθνική Επιτροπή συγγραφέων γ ια  την εκκαθάρι
ση τω ν δοσιλόγων, είναι ήδη έτοιμη. Αλλά δεν 
εκκαθαρίζει μόνο το επάγγελμα ' συγχρόνως το 
εμπλουτίζει. Ο Αραγκόν, κολακευμένος από νέους 
πεζογράφους και ποιητές που προστατεύει, φιγου- 
ράρει σαν πρίγκηπας των γραμμάτων. Ιδρύει, 
αποφασίζει οριστικά, αφορίζει ή αποκαθιστά. Ό 
ταν αρχίζει ο ψυχρός πόλεμος και οι κομμουνιστές 
αποκλείονται α π ’ την κυβέρνηση, υποστηρίζει τις 
θέσεις του Ζντάνοφ στη λογοτεχνία και στην 
τέχνη. Ανακαλύπτει στον Αντρέ Σ τιλ  ένα νέο Ε- 
γκμον, και στον Φουζερόν βλέπει ένα ζωγράφο με 
μέλλον.

Από το 1948 ως το 1951, γράφει τους Com- 
munistes, «τοιχογραφία» προς τιμήν του κόμματος, 
που θα ολοκηρώσει πα ρ’ όλα αυτά το 1966, την 
εποχή του «ρεαλισμού χωρίς όρια».

Τα «Lettres Francaises»

Τόση πίστη στη σπασμένη γραμμή του κόμματος 
βρίσκει την επιβράβευσή της το 1950 όπου εκλέγε
τα ι αναπληρωματικό μέλος στην κεντρική επιτρο
πή. Μπήκε το 1949 στα Lettres Francaises όπου 
έγινε διευθυντής το 1953 όταν πέθανε ο Στάλιν. 
Α πό τότε ο ρόλος του σαν ηγετικό στέλεχος του 
εβδομαδιαίου κομμουνιστικού περιοδικού του ανοί
γε ι τους ορίζοντες σε καινούριες αισθητικές, λ ιγό
τερο ορθόδοξες. Θα συναντήσει δυσκολίες με το 
κόμμα γ ια τ ί δημοσίευσε ένα σκίτσο του Πικασό 
που θεωρείτο ασεβές στη μνήμη του «πατέρα των 
λαών». Αυτές οι δυσκολίες δεν θα τον εμποδίσουν 
να εκλεγεί στην κεντρική επιτροπή το 1954. Στον 
εκδοτικό οίκο Γκαλιμάρ δουλεύει στη σειρά «Litte- 
ratures sovietiques» (σοβιετική λογοτεχνία) που 
δημιούργησε, για  να κάνει γνωστούς τους μεγάλους 
συγγραφείς της Σοβιετικής Ένω σης. Λ ίγο αργότε
ρα, σκάει η βόμβα του 20ου συνεδρίου. Γ ίνεται 
αποσταλινοποίηση. Ο Αραγκόν που προτείνεται 
γ ια  το βραβείο Λένιν της Ειρήνης, γράφει§ την 
Semaine Sainte, έργο για το οποίο θα υποστηρίξει 
στη συνέχεια με επιμονή, ότι δεν ήθελε να έρθει 
σε αντίθεση με τους Communistes.

«Τ’ abats mon jeun  γράφει το 1959, μ ’ έναν τίτλο 
κάπως κυνικό, και την ίδια χρονιά « // Faut appeler 
les choses par leurs nomsn.

Η αποσταλινοποίηση συνεχίζεται. Η ειρηνική 
συνύπαρξη διαδέχεται τον ψυχρό πόλεμο. Και ενώ 
η Αλγερία κατακτά την ανεξαρτησία της, ενώ 
δολοφονείται ο Κέννεντυ, ενώ ο Κρούτσ^φ αντικα
θίσταται, και ενώ οι Αμερικάνοι βομβαρδίζουν το 
Β. Βιετνάμ, ο Αραγκόν γράφει μια Histoire paralle- 
le des E tats - Unis et de Γ U .R.S.S., μαζί με τον 
Αντρέ Μωρουά, εκδίδει τα Oeuvres croisees μαζί 
μ ’ αυτά της Έ λσας Τριολέ και δημοσιεύει το Fou 
d ’ Elsa και το La mise a mort.

To 1967, χρονιά του Blanche ou Γ Oubli, εκλέ
χτηκε στην Ακαδημία Γκονκούρ, αλλά παραιτήθη
κε την επόμενη χρονιά γ ια τ ί ο προστατευόμενός 
του, ο Φρανσουά Νουρισιέ, δεν κέρδισε το βραβείο, 
που τελικά πήρε ο Μπερνάρ Κλαβέλ. Το 1968, 
χρονιά του φοιτητικού ξεσηκωμού στη Γ  αλλία, της 
άνοιξης της Πράγας και της καταστολής της 
α π ’ το σοβιετικό στρατό, επέμβαση καταδικασμέ
νη α π ’ το Κ .Κ .Γ ., βρίσκει τον Αραγκόν να υποστη
ρίζει τους Τσεχοσλοβάκους στον αγώνα τους και 
γίνεται ο υπερασπιστής ενός σοσιαλισμού πιο 
ανοιχτού, κατά Γκαροντύ. του οποίου υποστήριξε 
τις θέσεις στον πρόλογο που έδωσε γ ια  το Realis- 
me sans rivage. Αλλά όταν ο Γκαροντύ καταδικά
στηκε α π ’ το κόμμα και διαγράφτηκε το 1970, ο 
Αραγκόν απούσιαζε.

Η Έ λσ α  Τριολέ πεθαίνει στις 16 Ιουνίου της 
ίδιας χρονιάς. Φαίνεται ότι μετά α π ’ αυτό το 
πένθος ο Αραγκόν άρχισε όλο και π ιο πολύ να 
επανασυνδέεται με το σουρεαλιστικό παρελθόν 
του, στο οποίο ο Μάης είχε ξαναδώσει ζωή. Τον 
βλέπουμε ντυμένο στα άσπρα, με πράσινα παπού
τσια και κατακόκκινη γραβάτα. Κλείνει το στόμα 
του. Περισσότερο από ποτέ άλλοτε, οι νέοι συγ
γραφείς, οι νέοι ποιητές τον περιτριγυρίζουν. Αυ
τοί οι εκλεγμένοι «γιοι» αναπληρώνουν την απου
σία της Έ λσας.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, έρχεται μια καινούρια 
δημιουργική έκρηξη παρόλο που ο Αραγκόν χτυπή
θηκε από ένα αυτοκίνητο που του έσπασε το ένα 
πόδι, τον Ιανουάριο του 1974. Το ατύχημα δεν τον 
εμπόδισε εκείνη τη χρονιά να βγάλει δυο σπουδαία 
έργα: ένα μυθιστόρημα Theatre-roman, όπου η 
ελευθερία της σύνταξης και του λόγου φτάνει στο 
αποκορύφωμά της και τους δύο πρώτους τόμους 
μιας δουλειάς αξιώσεων που είναι η απαρχή της 
κριτικής έκδοσης των απάντων του oeuvre poetique 
του, και που είναι τελείως άλλο πράγμα: τα

πραγματικά Απομνημονεύματα που ο Αραγκόν 
αρνιόταν πάντα  να γράψει. Αφήνει αυτό το κεφα
λαιώδες έργο ατελείωτο, στον 7ο τόμο που κυκλο
φόρησε το 1977 και που αναφέρεται στις χρονιές 
1936-1937. Είναι πολύ λυπηρό. Γ ια τ ί διαμέσου 
αυτών των κειμένων που είναι μιας άλλης εποχής 
και της σημερινής φωνής του αφηνόταν να κατανο-

 >
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Π. Μορέλ και Ζ. Πιατιέ, Λουί Αραγκόν, ο αντιφατικός συνεπής

ηθεί, καλύτερα παρά ποτέ, αυτή η μεγάλη μορφή 
του ποιητή, του πεζογράφου, που συνόδευσε, τρα
γούδησε, και κάποτε έπλασε την εποχή μας.

Προς τη σιωπή

Συγκεντρώνοντας αυτά τα  παλιά  κείμενα ο Αρα
γκόν τα εξηγεί, τα  αποδίδει στην εποχή της 
δημιουργίας τους. Λ ίγο-πολύ, αυτό το ανέκδοτο 
σχόλιο μεγαλώνει και ανάμεσα στα ποιήματα, τα 
άρθρα και κάποτε τ ις  διαλέξεις του, ξεγλιστράει 
κομματιαστή η Ιστορία μιας ζωής, οι μνήμες που 
πάντα αρνήθηκε να γράψει.

To oeuvre poklique δημοσιευμένο στο Livre 
Club Ντιντερώ, θα τελειώ σει το 1981 με το 15ο 
τόμο. Αλλά το 1978, στη μέση του 9ου τόμου, η 
φωνή που θυμόταν τη φοβερή χρονιά του 1978, 
σταμάτησε ξαφνικά. Σ το  εξής τα  κείμενα, τα 
μεγάλα ποιητικά κείμενα θα φιγουράρουν μόνα 
τους, συνοδευόμενα από μικρές σημειώσεις του 
Ζαν Ρ ιστάτ. Π αρ’ όλα αυτά μια έκπληξη στον 
τελευταίο τόμο: τα ανέκδοτα ποιήματα του Adieux 
που μετά από μια σοβαρή αρρώστεια ο Αραγκόν 
άκουσε να τραγουδιούνται μέσα του και τα οποία 
θα είναι, μερικούς μήνες αργότερα, το αντικείμενο

μιας ξεχωριστής έκδοσης.
Εάν ο πεζογράφος σώπασε σχεδόν ολοκληρωτι

κά από το 1978, ο άνθρωπος, κατά τη διάρκεια 
των τεσσάρων τελευταίων χρόνων που του εμειναν 
να ζήσει, δεν εξαφανίζεται α π ’ τη σκηνή. Το 1979, 
τον βλέπουμε στη μικρή οθόνη, όπου ο Aurelien 
είχε μεταφερθεί την προηγούμενη χρονιά, σε έξι 
εκπομπές με διαλόγους του Ζαν Ρ ιστατ. Στην 
αρχή, περίεργα καλυμένος, μετά με πρόσωπο ακά
λυπτο, διηγείται, εξηγείται, υπερασπίζεται. Αλλά 
ανακαλύψαμε κενά, σ ιω πές, ίσω ς και ψέματα 
σ’ αυτά τα  λεγάμενα και τ ις  σιωπές του Αραγκόν.

Α σχολείται ακόμα με το έργο του. Το 1977 
έδωσε στο CNRS (Εθνικό Κέντρο Ερευνών και 
Επιστημών), όπου ένα ειδικό υπόβαθρό ειχε δη- 
μιουργηθεί — γεγονός χωρίς προηγούμενο — τα 
αρχεία του, τα  χειρόγραφά του και τη λογοτεχνική 
κληρονομιά της Έ λσας Τριολέ. To Manlir Vrai το 
1980 συγκεντρώνει τ ις  νουβέλες του απ τις οποίες 
μερικές είναι ανέκδοτες. Πάντα μέλος της κεντρι
κής επιτροπής, δεν παίρνει π ια  μέρος στις συνε
δριάσεις, αλλά γίνεται αισθητή πάντα η παρουσία 
του στις εκδηλώσεις, και η υπογραφή του κάτ(υ 
χπο τις διακηρύξεις. Μ ετά απυσύρετάι ολοκληρω
τικά, ο θόρυβος σταματάει, εκτός από εκείνον των

αφιερωμάτων που του γίνονται. Τον περασμένο 
Σεπτέμβριο ήταν ο ήρωας της γιορτής της Huma- 
nite , όπου του αφιερωνόταν μια έκθεση και μια 
εκδήλωση. Ή τα ν  ήδη ένας ήρωας.

Σ τ ις  19 Νοεμβρίου της περσινής χρονιάς, ο 
Φρανσουά Μ ιττεράν του έδωσε το παράσημο της 
Λεγεώνας της Τιμής. Σ τα  83 του χρόνια, ο· 
Αραγκόν έγινε ιππότης! Μένουμε έκθαμβοι! Η 
φτώχεια αυτής της διάκρισης δεν ξεφεύγει α π ’ τον 
Ζαν-Ντυτούρ, που θα την σχολιάσει σ’ ένα άρθρο 
διφορούμενο της France-soir. «Κ ατά τη γνώμη μου 
(αυτό το παράσημο) δεν τιμά  ούτε την κυβέρνηση, 
ούτε τον ποιητή. Αυτή η τιμή μοιάζει με παγίδα, 
σαν να εκμεταλλευτήκαμε μια στιγμή απροσεξίας 
του θύματος, σαν να καταλάβαμε ότι ήταν πολυ 
γέρικο για να υπερασπιστεί. (...) Μ ετά τον πόλε
μο, δεν απόμεινε παρά ο ίδιος να συμφωνήσει να 
μπει στην Γαλλική Ακαδημία. Ο Τορέζ, μου 
εμπιστευόταν γελώντας, τον παρακαλούσε να συμ
φωνήσει σ’ αυτή την επιβράβευση που θα επεκτει- 
νόταν σ’ όλο το κομμουνιστικό κόμμα. Αλλά ο 
Τορέζ το ’κανε για  τον εαυτό του. Ο Αραγκόν 
προτιμούσε περήφανα να μην είναι παρα μονο ο 
εαυτός του. Και είχε δίκιο».

Μ τφρ.: ΑΝΤΑ ΚΑΤΤΟΥΛΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ((ϊΟΜ?))ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΔΩΔΩΝΗ»

’Ασκληπιού 3, ’Αθήνα - Βλαχλείδη 8, Γιάννινα.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ  
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΚΑΜΥ, ΑΛΜΠΕΡΤ,  Καλιγούλας.
ΛΟΡΚΑ,  ΦΕΔΕΡΙΚΟ, Τά μάγια τής πεταλούδας  

καί οί φαοονλήδες τού Κατσιπόρα.
ΜΠΕΚΕΤ, ΣΑΜΟΥΕΛ,  Ό λο ι έκεΐνοι πού  πέφτουν  

καί Ω οί ώραϊες μέρες.
ΙΟΝΕΣΚΟ,  ΕΥΓΕΝΙΟΥ, Άμεδαίος ή πώς νά τό ξε

φορτωθούμε.
ΠΙΝΤΕΡ,  ΧΑΡΟΛΝΤ,  Η συλλογή καί ό έραοτής.
ΜΠΡΕΧΤ, ΜΠΕΡΤΟΛΤ,  Η Μάνα κουράγιο καί τά  

παιδιά της.
ΒΙΤΡΑΚ,  ΡΟΖΕ,  Βικτόρ ή τά παιδιά  οτήν έξουσία.
ΖΕΝΕ,  ΖΑΝ, Οί νέγροι.
ΓΚΟΛΝΤΟΝΙ ,  ΚΑΡΛΟ,  Τό καφενείο.
NAZIM,  ΧΙΚΜΕΤ,  Η γελάδα καί Υ π ή ρ ξ ε  ή όχι ό 

Ίβάν Ίβάνοβιτς.
ΑΝΟΥ-ΙΤ ,  ΖΑΝ, Τόμας Μ π έκ ετ  ή ή τιμή τού θεού.
ΜΟΛΙΕΡΟΥ,  Ο όρχοντοχωριάτης.
ΜΙΛΕΡ,  ΑΡΘΟΥΡ,  Ψηλά άπό τή γέφυρα καί Από  

Δευτέρα σέ Δευτέρα.
ΣΩΟΥ,  ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ,  Ο άνθρωπος καί τά όπλα.
ΧΑΝΤΓΚΕ,  ΠΕΤΕΡ,  Κάοπαρ.
ΒΑ-Ι Σ, ΠΕΤΕΡ,  Ο Τρότοκι έξόριοτος.
ΙΨΕΝ,  ΕΡΙΚΟΥ,  Οί μνηστήρες τού θρόνου.
ΖΙΡΟΝΤΟΥ,  ΖΑΝ, Ο πόλεμος τής Τροίας δέν θά 

γίνει.

ΓΚΟΓΚΟΛ,  ΝΙΚΟΛΑ Ι·, Παντρολογήματα.
ΓΚΡΑΣ,  ΓΚΥΝΤΕΡ,  Κατακλυσμός.
ΓΚΟΛΝΤΟΝΙ ,  ΚΑΡΛΟ,  Λοκαντιέρα.
ΜΡΟΖΕΚ,  ΣΛΑΒΟΜΙΡ,  Έμιγκρέδες.
ΒΕΓΚΑ, ΛΟΠΕ ΝΤΕ, Φ ουέντε Ό βεχούνα.
ΙΨΕΝ, ΕΡΙΚΟΥ,  Οί βρικόλακες.
ΜΠΟΥΛΓΚΑΚΟΡ,  ΜΙΧΑΗΛ, Η έρυθρά νήσος. 
ΚΙΠΧΑΡΝΤ,  ΧΑ Ι ΝΑΡ,  Τή νύχτα πού  καθαρίσανε 

τόν αρχηγό.
ΦΙΛΙΠΠΟ,  ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ ΝΤΕ, Φιλουμένα Μαρ- 

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

καί Ή  πιό  δυνατή.
ΑΛΜΠΙ,  ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ,  Ποιός φοβάται τή Βιρτζίνια  

Γούλφ.
ΜΠΡΕΧΤ,  ΜΠΕΡΤΟΛΤ, Ο δάσκαλος καίή Εβραία. 
ΠΙΡΑΝΤΕΛΟ,  ΛΟΥ Ι ΤΖΙ,  Απόψε αυτοσχεδιάζουμε. 
ΙΨΕΝ,  ΕΡΙΚΟΥ,  Τζόν Γαβριήλ Μπόρκμαν.
Ο ΝΙΛ,  ΕΥΓΕΝΙΟΥ, Ο παγοπώλης έρχεται.
ΙΨΕΝ, ΕΡΙΚΟΥ,  Έντα Γκάμπλερ.
ΟΥ Ι ΛΙΑΜΣ,  ΤΕΝΕΣΙ ,  Ο Ό ρ φ έα ς  στόν "Αδη.
ΦΟ,  ΝΤΑΡΙΟ,  Ή  μεγάλη παντομίμα.
ΚΑΣΟΝΑ,  ΑΛΕΣΑΝΤΡΟ,  Τά δ έ ν τ ρ α  πεθαίνουν όρ

θια.
ΒΑ Ι Σ,  ΠΕΤΕΡ,  Ή  δολοφονία τού Μαρά.
ΙΨΕΝ,  ΕΡΙΚΟΥ,  "Ενας έχθρός τού λαού.
ΓΚΟΡΚ1, ΜΑΞΙΜ, Στό βυθό.
ΦΑΜΠ ΡΙ ,  ΝΤΙΕΓΚΟ, Η δίκη τού Χριστού.
Ο ΝΙΛ, ΕΥΓΕΝΙΟΥ, Πόθοι κάτω άπό τίς φτελιές. 
ΟΣΜ ΙΙΟ ΡΝ,  ΤΖΟΝ,  Οργισμένα νιάτα.
ΙΨΕΝ,  ΕΡΙΚΟΥ,  Αύτοκράτορας καί Γαλιλαίος. 
ΚΑΛΝΤΙΌΥΕΛ,  ΕΡΣΚΙΝ,  Καπνοτόπια.
ΙΟΝΕΣΚΟ,  ΕΥΓΕΝΙΟΥ, Η πείνα  καί ή δίψα, καί ή 

Φαλακρή τραγουδίστρια.

Τά βιβλία αύτά είναι επιλογή άπό τίς εκδόσεις μας.
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Μ ελέτη

Το όνειρο 
στην ποίηση 

του 
Τάκη Σινόπουλου

Α
Τάχα σε ποιες ημέρες βρίσκεται η καταγωγή τούτο»

του πόνου
Εκεί που ακινητούνε τα όνειρα και μοιάζουν γεγονό

τα
("Ασμα XI)

Γενικά

0  υπερρεαλισμός, όσο αμφίρροπη κι αν υπήρξε 
στην αρχή η* στάση του πνευματικού κόσμου απέ
ναντι του, ξεκινώντας από την ανεπιφύλαχτη απο
δοχή και φθάνοντας μέχρι τη χλευαστική άρνηση, 
άσκησε μοιραία επίδραση στην κατοπινή εξέλιξη 
της τέχνης. Ο ελεύθερος συνειρμός, που προβλήθη
κε από το κίνημα ως πρωταρχική πηγή της 
καλλιτεχνικής δημιουργίας και θεμελιώθηκε μάλι
στα επιστημονικά στην ψυχαναλυτική θεωρία, υιο
θετήθηκε λίγο ή πολύ από τους επιγόνους των 
υπερρεαλιστών, αλλά σε κάποιο βαθμό και από 
κάθε δημιουργό, που με τρόπο ενσυνείδητο ή 
υποσυνείδητο, προγραμματισμένο ή απρογραμμά
τιστο χρησιμοποίησε ανανεωμένα εκφραστικά μέ
σα κι έσπασε τους δεσμούς με την παραδοσιακή 
τέχνη. Αλλά ο ελεύθερος συνειρμός παρουσιάζει 
στενή σχέση με το όνειρο και το ονειροπόλημα1. 
Και, γ ια  να περιοριστούμε στη λογοτεχνική περιο
χή, στο μεγαλύτερο μέρος της μεταϋπερρεαλιστι- 
κής ποίησης, σ’ ένα μέρος της δημιουργικής πεζο
γραφίας από τη γενιά του 30 μέχρι σήμερα και 
σ’ όλο το θέατρο του παράλογου μπορεί κανείς να 
ανιχνεύσει λιγότερο ή περισσότερο βαθιές επιρροές 
του υπερρεαλισμού. Ο βαθμός επηρεασμού ποικί- 
λει κ ατ’ αναλογία αντίστροφη προς τα  βαθμό της 
λογικής παρέμβασης που ασκεί ο λογοτέχνης στον 
ελεύθερο συνειρμό, δηλ. στο ψυχικό υλικό που ρέει 
αυθόρμητα από το υποσυνείδητό του τ ις  ώρες της 
δημιουργίας. Ό π ω ς  κι αν έχει το πράγμα και πέρα 
από κάθε θεωρία της καλλιτεχνικής δημιουργίας, 
αν εξετάσουμε με προσοχή το σώμα της μεταϋπερ- 
ρεαλιστικής ελληνικής ποίησης, εύκολα θα επιση- 
μάνουμε ονειρικές καταστάσεις και ονειρικά στοι
χεία που αποτελούν καίριο σημείο αναφοράς της 
σύγχρονης ποίησης στον υπερρεαλισμό. Σ ’ αυτό 
μάλιστα το χαρακτήρα μπορεί να εντοπισθεί όλο

το πλέγμα του προβληματισμού γύρω από τη 
δυσληψία ή και την ακαταληψία της νεοτερικής 
ποίησης, αλλά και ένα μέρος από το μυστήριο της 
μαγείας που ασκεί στους μύστες.

Το φαινόμενο αυτό της ονειρικής διαδικασίας δεν 
περιορίζεται μόνο στις — συγκριτικά λιγοστές — 
ρητές από τους ίδιους τους ποιητές αναφορές 
ονείρων μέσα στα ποιήματα. Α πλώνεται σε πολύ

Δ ημήτρης Π λ α τ α ν ίτη ς

ευρυτερο φασμα και αφόρα περιπτώ σεις, στις ο
ποίες η εξαρθρωμένη δομή του λόγου, η αποσπα
σματικότητα τω ν εικόνων, η προκλητικότητα του 
παράλογου, η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας εξω
πραγματικής, καθώς και άλλα εξατομικευμένα 
χαρακτηριστικά, όλα μαζί ή μερικά α π ’ αυτά π α 
ραπέμπουν στην διεργασία και τις πηγές του 
ονείρου και της ονειροπόλησης.

Ό π ω ς  είναι εύλογο, η ονειρική υφή παρουσιάζε
τα ι συχνότερη κι εμφαντικότερη στους ποιητές που 
διατηρούν ισχυρότερους δεσμούς εκλεκτικής συγγέ
νειας, με τους υπερρεαλιστές, παρόλο που οι ίδιοι 
δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως υπερρεαλιστές. 
Στην ελληνική νεοτερική ποίηση οι π ιο αξιοπρόσε- 
χτες περιπτώ σεις είναι εκείνες του Μ. Σαχτούρη 
και του Τ. Σινόπουλου, όπου παρατηρείται ιδιά- 
ζουσα συσσώρευση ονειρικών στοιχείων.

Θα επιχειρήσω μια ενδεικτική επισήμανση της 
λειτουργίας του ονείρου, όπως εκδηλώνεται στην 
ποίηση του Τ . Σινόπουλου, έχοντας την πρόθεση 
απλής διερεύνησης γ ια  μια πρώτη προσέγγιση.

Ό λες  οι αναφορές στη σχέση της ποίησης του 
Τ .Σ . με το όνειρο, που συναντάμε σε μελέτες για 
το έργο του, είναι ευκαιριακές και απλώς υπαινι
κτικές και — . α π ’ όσο γνωρίζω — κανείς δεν 
ασχολήθηκε αναλυτικά με τη φύση και τ ις  αισθητι
κές συνέπειες αυτής της σχέσης. Ακόμα κι η 
ομολογία του ίδιου του ποιητή σε συνέντευξή του 
λίγους μήνες πριν από το θάνατό του2, ενώ επιβε

βαιώνει το συσχετισμό — πολύ φανερό άλλωστε — 
δεν προσθέτει κανένα στοιχείο προσδιορισμού.

Έ τσ ι, μπροστά σε μια ποίηση προβληματική, 
βρισκόμαστε ασυντρόφευτοι κι υποχρεωμένοι, για  
ν ’ αναποδυθούμε στην ανίχνευση του ζητουμένου, 
να δανειστούμε κάποιες έννοιες από παράπλευρες 
επιστήμες και την τεχνική του δομισμού.

Αλλά, πριν αρχίσουμε, απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι μια σύντομη αποσαφήνιση του όρου «όνειρο», 
όπως αυτό εμφανίζεται στην ποίηση γενικά. Δεν 
πρόκειται γ ια  απλή καταγραφή των «φαντασμά
των» του ύπνου — χωρίς, βέβαια, ν ’ αποκλείεται 
κάποτε κι αυτό — αλλά γ ια  τη διαμόρφωση μιας 
ατμόσφαιρας, ποιητικής, που είναι όμοια με του 
ονείρου και έχει ανάλογη υποβλητική δύναμη. Τα 
χαρακτηριστικά του μπορούμε να τα  συνοψίσουμε 
στα εξής: κατάλυση της χρονικής συνάφειας, πολ
λαπλότητα και διαπλοκή των χρονικών επιπέδων, 
συνάφεια ετερόκλιτων τοπικών επιπέδων (συνέ
πεια  του προηγουμένου) με συνδετικό μέσο την 
παρουσία των ίδιων προσώπων και, ίσως, τη 
συνέχεια μιας πράξης, συμπαράθεση λογικώς άσχε
των προσώπων και πραγμάτων, ιδιοτήτων και 
πράξεων, απροσδόκητες μεταμορφώσεις και αλλε
πάλληλοι μετασχηματισμοί, ονειρική γλωσσοπλα- 
στία, ακόμη παρουσία κοινών (γενικών) και ατομι
κών (προσωπικών) συμβόλων και αρχετύπων, τέ 
λος, έντονες συναισθηματικές καταστάσεις που 
εκλύονται από τη θέαση ενός κόσμου υπερπραγμα- 
τικού, που τον χωρίζει βαθύ χάσμα από τον 
πραγματικό (των αισθήσεων), αλλά και τον ενώνει 
ταυτόχρονα ένα πλήθος από γέφυρες πρόσβασης. 
Ας προστεθεί κι η έκπληξη, το μυστήριο κι η 
μαγεία, που συναιρούν τον συναισθηματικό αντί
κτυπο πάνω στον αναγνώστη.

Ό λ α  αυτά τα  γνωρίσματα ονειρικών καταστά
σεων επιβάλλουν στον ποιητή, όπως σημείωσα πιο 
πάνω, το είδος γραφής του: Κ άποια εξάρθρωση 
στη δομή του λόγου, αποσπασματικότητα φράσεων 
και εικόνων, απροσδόκητη σύζευξη λογικώς ασυμ
βίβαστων λέξεων, συχνή αμφισημία και πολυση
μία, ονειρική γλωσσοπλαστία περιορισμένη3 και, 
γενικά, διαχρονική χρήση της γλώσσας. Αν και

 >
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Δημήτρη Πλατανιτη, Το όνειρο οτην ποίηση του Τ. Σινόπουλου
πρόκειται γ ια  εκφραστικά γνωρίσματα γενικότερα 
της νεοτερικής ποίησης, όταν συσσωρεύονται σ έ
να βαθμό κι αναπτύσσονται μέσα σ’ ένα «σκηνοθε- 
τημένο» ποιητικό περιβάλλον, γεννούν την αίσθηση 
μιας ονειρικής κατάστασης με ειδικά αισθητικά 
επακόλουθα4.

Το φαινόμενο, λοιπόν, αυτο της ονειρικής δια- 
διακασίας διαπερνάει όλη την ποίηση του Τ .Σ . από 
την πρώτη συλλογή μέχρι τα  τελευταία ποιητικά 
του δημοσιεύματα («Δρομοδείχτες»5) με εντεινό- 
μενη επίταση από το 1972 (Νεκροδειπνος). Μ πο
ρούμε μόνο να εξαιρέσουμε το  μεγαλύτερο μέρος 
από το «Νυχτολόγιο» λόγω του ιδιότυπου εξομο- 
λογητικού και αυτοβιογραφικού περιεχομένου του 
και, βέβαια, μερικές μικρότερες ενότητες από άλλα 
βιβλία του.

Η ονειρική σκηνοθεσία

Φαίνεται ότι η ονειρική διαδικασία στην ποίηση 
του Σινόπουλου, είναι σύμφυτη με την ποιητική 
ιδιοσυγκρασία του, σημείο της τεχνικής του από τα 
π ιο αυθεντικά. Το πρώτο κιόλας ποίημα της 
πρώτης συλλογής του, «Ο Ελπήνωρ», δεν είναι 
μόνο σημαδιακό γ ια  την εζελιζη του, προγραμμα
τικό των θεματικών κέντρων6 και της ατμόσφαιρας 
θανάτου και φθοράς που διαχεει την ποίηση του. 
Είναι μαζί και υπόδειγμα μιας άρτιας σκηνοθεσίας 
ονείρου στυλιζαρισμένης, βέβαια, αλλά υποβλητι
κής και καίριας. Αν στα κατοπινά ποιήματά του θα 
εγκαταλείψει αυτή τη σκηνοθετική αυστηρότητα, 
που φθάνει στην τυποποίηση, γ ια  να κάνει χαλαρή 
κι ελεύθερη χρήση της ονειρικής σκηνοθεσίας, εί
ναι, πιστεύω , γ ια τ ί θέλει ν ’ αποφεύγει τον κίνδυνο 
της αυτοεπανάληψης, αλλά και να επιδοθει σε νεες 
εκφραστικές αναζητήσεις. Κ αι παρολο οτι απο το 
1972 με το  «Νεκρόδειπνο» θα αφεθεί σε περισσό
τερο εξόφθαλμες και πυκνότερες ονειρικές κατα
στάσεις, υπακούοντας ίσως σε ριζοσπαστικότερους 
εκφραστικούς τρόπους, εντούτοις «Ο Ελπήνωρ» θα 
διατηρήσει τη θέση πρότυπου από την άποψη του 
σκηνοθετικού ύφους.

Οπωσδήποτε, απαραίτητη προϋπόθεση για  τη 
δημιουργία ονειρικής επίφασης σ’ ένα ποίημα είναι 
ο εικονισμός. Μόνο όταν αυτός κυριαρχεί ή, καλύ
τερα, όταν κατακαλύπτει το χώρο του ποιήματος, 
είναι δυνατό να προκληθεί η εντύπωση του ονείρου. 
Τότε, η πρώτη μέριμνα του ποιητή είναι να στήσει 
επιδέξια τό «σκηνικό».

«Τοπίο θανάτου. Η  πετρωμένη θάλασσα τα 
μαύρα κυπαρίσσια 

το χαμηλό ακρογιάλι ρημαγμένο από τ ’αλά
τι και το φως

και μήτε κύλισμα νερού μήτε πουλιού φτε-
ρούγα

μονάχα απέραντη αρυτίδωτη πηχτή σιγή.
...δε γύρισε να δει. Δεν άκουσε. Ξανάδεσε η

σιωπή τριγύρω  
...Η  θάλασσα τα κυπαρίσσια τ'ακρογιάλι

πετρωμένα σ '  ακινησία θανατερή...»

(«Ο Ελπήνωρ»).

Είναι φανερό ότι ο ποιητής έχει κάνει με ευστοχία 
την επιλογή των εικονιστικών στοιχείων, οπτικών 
και ηχητικών: πετρωμένη θαλασσα, μαύρα κυπα
ρίσσια, αδυσώπητος ήλιος, κύλισμα νερού, πουλιού 
φτερούγα, σπασμένο κουπί, φωνές απελπισμενες 
χωρίς απόκριση, περιπλανώμενοι νεκροί, σιωπή, 
ακινησία, ακρωτηριασμένα δάχτυλα κλπ.

Η διάταξή τους είναι τέτοια, ώστε να λειτουρ
γούν αντιθετικά ή αντιστικτικά, γ ια  να γεννήσουν 
έτσι την αίσθηση της πραγματικότητας μέσα στα 
πλαίσια του εξωπραγματικού. Το αποτέλεσμα 
ενισχύεται και με τη σχεδόν πληθωρικη χρηση 
επιθέτων, που λειτουργούν με τον ιδιο τροπο σε 
σχέση με τα  αντίστοιχα ουσιαστικα: πετρωμενη 
θάλασσα, μαύρα κυπαρίσσια, χαμηλό ακρογιάλι 
ρημαγμένο, απέραντη αρυτίδωτη πηχτη σιγη, ακι- 
νησία θανατερή κ.ά.

Το ίδιο κριτήριο επιλογής εφαρμόζει σε μεγάλο 
αριθμό ποιημάτων: «Μ έγιστη θυρα», «Η τελευ
ταία  κραυγή», « Αδης», « Ασμα V», «Η θαλασσα 
I και II» , «Το νησί του θανάτου», «Χώρος αναμο
νής»7, σε πολλά κομμάτια του «Νεκρόδειπνου» και 
των συλλογών «Χάρτης» και «Π ετρεο)8 κ.α. Στη

'

Στο κάστρο της Ακοβας, 1937

«Μ έγιστη θύρα» π .χ . στοιχεία απλα, συνηθισμένα, 
καθημερινά συμπλέκονται με (ή περιβάλλονται 
από) στοιχεία έντονης υποβλητικότητας, σπανια, 
καινοφανή και ιδιόμορφα, μυθολογικά, τερατώδη 
και μακάβρια:

«Μια νύχτα κάτω  δάσος σκοτεινό 
κι απάνω η ατμόσφαιρα σαν ώρα εγκλήμα

τος
σε κάμαρη φριχτού ξενοδοχείου η Ελένη 
βυθίζοντας τα χείλη μου σε φίλημα βαθύ 
κειτότανε κι ευώδιαζε κήπος της Μ εσο

γείου.
Στον τοίχο απέναντι μια άσπρη λουρίδα 
χυνότανε φωτός. Κραυγές έξω  στο δρόμο

γύρευαν

αίμα κι υποταγή...
... Μα εδώ καθώς ολάκερη
βραδιά διαβαίνει ποταμός φλεγόμενος εδώ.

Κι ανοίγανε χιλιάδες θύρες καθεμιά 
θύρα άφηνε μπροστά μας άλλη 
κι ανοίγαμε κι αλάφραινε το σώμα συνεχώς 
από τον άνεμο που φύσαγε ένα γύρω.
Τότε μες στη βροχή σηκώθηκε ο μονόφθαλ

μος
Το μούτρο άσπρο σαν την κιμωλία ολάσπρο 
καθώς ο βασιλιάς Ψαμμίτιχος στο φέρετρό

του.

Κι ακούσαμε από πάνω μας φτερούγες 
που δεν τις βλέπαμε όμως τις νιώθαμε 
σε σύναξη πυκνή σωμάτων ή ίσκιων...».

Θα έλεγα συνοπτικά: στοιχεία πλησμονης και 
σφρίγους ζωής αντιπαρατάσσονται με στοιχεία 
φθοράς και θανάτου. Ο γενικός αυτός σκηνοθετικος 
κανόνας ορίζει έναν ευρυτερο κύκλο: τα  ποιήματα 
του θανάτου και της μοναξιάς. Ό τα ν  όμως ο 
ποιητής τολμά να γίνεται, εστω και υπαινικτικα, 
αισιόδοξος ή νοσταλγικος για  κατι ωραίο και 
χαμένο οριστικά, προσαρμόζει ανάλογα τη  σκηνο
θετική του μανιέρα: το περιβάλλον γίνεται ειδυλ
λιακό, η φύση ζωνταντεύει, αναπνέει κι αισθάνε
ται, αλλάζει μορφές αδιάκοπα κι απρόοπτα. Κι η 
αλληλουχία αυτή των απροειδοποίητων μεταμορ
φώσεων υφαίνει σιγά-σιγά την ψευδαίσθηση του 
ονείρου. Τ έτοια  συναντάμε π .χ . στην ενότητα «Α
ντίστιξη, 1952», τα  αριθμημένα 5, 6, 9 και 10, 
«Κάθε πρωί», «Τρία δέντρα κατω απο το φως», 
«Ο Οδυσσέας στο ποτάμι» κ.ά. Δύο μικρά δειγμα-

« Ένας στρογγυλός ουρανός 
τόσο πολύτιμος κι ανένδοτος 
μια νέα ζύμη ερωτική 
δάση της άνοιξης
όταν ο νους μεταμορφώνεται σε χώ ρα απέ

ραντη
όπου αρμενίζουνε δέντρα πουλιά και σώ

ματα.» (5)

« Ο νέος μου οφθαλμός 
διαυγής και πάμφωτος μες στους ευδαίμονες 
λόφους που βρέχονται από τη σιωπή 
τόξα ζωής
μια νέα θρησκεία χλοερής δύναμης 
η γη που αναμιμνήσκεται τη θάλασσα 
κι εσύ μη λησμονάς το σώμα σου 
ένας θεός μετατοπίζοντας  
το απέραντο με την ανάσα του 
πυρακτωμένο μεσημέρι».(6)

Εξάλλου λίγες είναι κι οι αντίθετες περ ιπτώ 
σεις, όπου με διάθεση αυτοεγκατάληψης συσσω
ρεύει εικόνες-σύμβολα παρακμήν φθοράς, θανάτου, 
καταπίεσης, δουλείας κι απόγνωσης μέσα στο ίδιο 
ονειρικό πλαίσιο, χωρίς ν’ αφήνει καμιά χαραμάδα 
διαφυγής, ούτε να επιτρέπει καμιάν ανάσα αισιοδο
ξίας:

« Ή ταν ένα ικρίωμα, έλεγες, κι εκείνο τ
απομεσήμερο

ανέβηκα τρίζοντας η σκάλα κι από τ  άνοιγ-
μα

κοίταζα.

Δεν είχαμε καιρό. Τα λόγια σημάδευαν 
σπαραγμούς, απουσίες, μα ψηλά δε φαινόταν 
τίποτα., μονάχα ένας μακρύς ίοκιος μέοα οτο

χρόνο.
Η  ξύλινη σκάλα, το αμετακίνητο ικρίωμα».

(Το ΙΚ ΡΙΩ Μ Α  — «Πέτρες», Κέδρος 1978, σελ. 
24).

Από την άποψη, λοιπόν, της σκηνοθεσίας και 
του περιεχομένου — τα ποιήματα του Τ .Σ . κατα
τάσσονται σε τρεις ομάδες: α) Π οιήματα θανατου 
και πλησμονής ζωής, αντιθετικα, β) ποιήματα 
αισιόδοξης θέασης της ζωης και γ) ποιήματα 
απόγνωσης και πεισιθανατιας αποδοχής της ζωης 
και του κόσμου.
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Αλλά η σκηνοθεσία δεν περιορίζεται σ’ αύτές τις 
γενικές διευθετήσεις του υλικού. Η τεχνική της 
χρησιμοποιεί ακόμα δυο πολύ υποβλητικά στοιχεία 
του ονείρου: τη σιωπή και την ερημιά. Η σιωπή 
περιβάλλει συνήθως τα  πρόσωπα και τα  πράγματα 
σαν ατμόσφαιρα ή σαν υγρό. Ε ίναι σιωπή ιδιόρρυθ
μη, με λειτουργικότητα ιδιάζουσα στον Τ .Σ . Γ ια 
τί, καθώς είναι ρευστή και πηχτή, πλέουν μέσα τα 
πάντα ή κινούνται σπασμωδικά ή ακινητοποιού- 
νται, όπως σε τέλμα. Εντούτοις άλλοτε παρουσιά
ζετα ι συνεχής και συμπαγής, άλλοτε περιοδική και 
αποσπασματική με ανάλογη διακύμανση της έντα
σης του συναισθηματικού κλίματος που διαμορφώ
νεται στο ποίημα. Πρόκειται, βέβαια, για  μια 
μορφή ή γ ια  ένα χαρακτήρα της ακινησίας και του 
θανάτου. Κι ένας τέτοιος θάνατος, που καλύπτεται 
από το ένδυμα της σιωπής, δεν είναι πάντοτε μια 
τετελεσμένη κατάσταση, αλλά, συχνά, κάτι σαν 
απειλή ή προσδοκώμενο9. Σ το  Α ΣΜ Α  I (Ο νεκρός 
βασιλιάς) συναντάμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 
της σιωπής:

« Έ τσι βρεθήκαμε κι οι δύο κάτω απ ’ τον Ά σπρο  
Πύργο σ ’ ίσκιους γαλάζιους σε βαλτώ δη περιοχή 
καθώς εμαύριζε το φως κι εγύριζε η σιωπή τριγύρα 
αιώνια».

Η σιωπή σπάει στους επόμενους στίχους:

« Τ ’άτια βυθίζανε τις κόκκινες οπλές εμπρός
στο παρεθύρι

του βασιλιά...
« Ύ στερα ακούσαμε το χτύπο καθώς κάρφω

ναν
τις θύρες. Τα παράθυρα του Πύργου...
«... όταν άξαφνα
μες στο βαθύ και ναρκωμένο σου αίμα ακού

σεις
πρωτόγονη μια βουή και ταραγμένη να σα
λεύει και να γυρεύει το χαμό...».

Νιώθει όμως κανείς ότι, αναντίρρητα, η σιωπή 
γίνεται έτσι πιο δυναστική, π ιο καταπιεστική κι 
απειλητική. Αυτό φαίνεται καθαρότερα στον «Ελ- 
πήνορα» και στο «Νεκρόδειπνο για  τον Ελπήνο- 
ρα». Να η αρχή αυτού του δεύτερου:

«Το βράδυ εκείνο ήταν βαρύ ζεστό κι ασά
λευτο.

Ο αγέρας μάκραινε τις φλόγες των κεριών 
κατά την οροφή. Κουρτίνες βαθυκόκκινες 
σκέπαζαν τα παράθυρα και η αυστηρή Σιγή 
με βήμα σιγανό πλανιότανε στην έρημη 
κλεισμένη σάλα.
... ξάφνου είδα γύρα
πλήθος βουβές μορφές κοίταζαν ασάλευτες 
βαθιά κι αυξαίναν ήρεμα κοιτάζοντας 
ολοένα. Τότε ρώτησα με σοβαρή φωνή

Δεν αποκρίθηκαν μονάχα κοίταζαν κατάμα
τα

Και πάλε ρώτησα μ ’ατάραχη φωνή

Κι όπως δεν αποκρίνονταν...».

Α π ’ αυτή την «περιρρέουσα» σιωπή, την αινιγ
ματική πολλές φορές, είναι επόμενο να επηρεάζο
νται τα  πρόσωπα (αλλά και τα  πράγματα), που 
είναι παγιδευμένα μέσα της.

Τα βλέπουμε να κινούνται αθόρυβα, άυλα, σα 
σκιές. Αν και νομίζω πω ς στα προηγούμενα απο
σπάσματα τούτο είναι κατάδηλο, θα παραθέσω 
ακόμα μερικά, γ ια τ ί θα ενισχύσουν και τη συνέχεια 
της διερεύνησης:

«... Πίσω σάλευαν αλλόκοτες

κι άμορφες σκιές. Μια μια περνούσε 
μπροστά κι Αυτή με τη βαριά κουτάλα  
εβούταγε και μοίραζεν αμίλητη. Ο αγέρας 
πηχτός ακινητοποιούσε ολόγυρα. Καμιά

κραυγή
δεν έσκιζε το λασπωμένο φως μονάχα 
ο αβέβαιος ψίθυρος απ ’ τις σκιές που πλή-

θαιναν.

«Ω στόσο τίποτα δε σάλεψε μες στη σιγή.
Καμιά

δεν έφτασε απόκριση για Εκείνη. Τότε γύρι
σα

με δύναμη να ιδώ ποιος ήταν που δε μίλησε. 
Κανείς. Μ ήτε ίσκιος, μήτε σώμα δε φαινό

ταν.
Ο δρόμος έρημος εγώ καταμεσής. Η  Ιωάννα 
τυραννισμένη από ένα πόνο οξύ είχε σκύψει

το κεφάλι 
κι εβούταγε κι εμοίραζε κι οι σκιές  
πληθαίνανε και προχωρούσαν κι εδιάβαιναν 
αδιάκοπα μπροστά της...

«Τα χείλη τους μείναν κλειστά κι ασάλευτα 
σαν τον κλειστό  

κι ασάλευτο άνεμο. Τα ολόγυμνα τριγύρα
βράχια

. χωνεύανε σιγά σιγά μέσα στο φως κι ο
ακμαίος ήλιος

βασίλευε παντοτινός τύραννος μες στη δύ
ναμή του».

(ΙΩΑΝΝΑ, «Συλλογή I» σελ. 13, 14, 17).

Ακόμη τα  άσματα VI, VII, IX και X  κι ενμέρει 
και τα  υπόλοιπα άσματα κατακλύζονται α π ’ αυτή 
τη σιωπή.

Και γενικότερα όλη η ποίηση του Σινόπουλου, 
θα έλεγα, έχει σαν απαραίτητο υλικό συστατικό τη 
σιωπή, που είναι δεμένη με την ερημιά και την 
ακινησία.
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C.W.E Bigsty «Νταντά και σουρρεαλισμός», μετ. Ελ. 
Μοσχονά, «Ερμής», σ. 60. Επίσης Κ. Jung (π. Δ Ε 
ΝΤΡΟ, ό.π. σ. 38-45).

2. Βλ. περ. «Γράμματα και Τέχνες», τ. 1, σ. 6 κ.π. και 
τ. 2, σ. 3 κ.π.

3. Με τον όρο ονειρική γλωσσοπλαστία εννοώ το 
σχηματισμό ιδιόμορφων λέξεων στα όνειρα. Η σημασία 
τους μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο ύστερα απο ερμη
νεία του ονείρου. Πρβλ. και Οδ. Ελύτη «Ανοιχτά χαρτια» 
(Ίκαρος, β ' εκδ. 1982) σ. 156-171, όπου καταγράφονται 
σχετικά όνειρα.

4. Τα χαρακτηριστικά αυτά της γραφής υπάρχουν, 
βέβαια, και σε ποιητές που το έργο τους δεν έχει σαφή 
σχέση με το όνειρο. Πιστεύω όμως ότι είναι απαραίτητα 
σ’ εκείνους που δημιουργούν ονειρική ατμόσφαιρα. Δεν 
εξαρτάται επομένως το φαινόμενο που μας απασχολεί 
μόνο α π’ αυτά.

5. Ό ταν γραφόταν η εργασία αυτή δεν είχε ακόμη 
κυκλοφορήσει η σύνθεση «Το γκρίζο φως» (Κέδρος, Σεπτ.
1982).

6. Ο Κ. Φράιερ επισημαίνει στο «Τοπίο Θανάτου» 
(μετ. Ν. Βαγενά και Θ. Στραβέλη, Κέδρος, 1978, σ. 12).

7. «Συλλογή I», 1976, αντίστοιχα στις σελ. 32, 35, 38, 
60, 121, 124, 175.

8. Από το «Χάρτη» (1977) κυρίως στις σελ. 11, 12, 
15, 24, 34, 37, 40, 54, 55, 56, 57 κ.α. Από τις «Πέτρες» 
(1976) στις σελ. 7, 8, 9, 10, 15, 18, 20, 21 κ.α.

9. Για την έννοια αυτή της σιωπής πρβλ. Σ. Φρόυντ. 
«Το θέμα της εκλογής των θηκών», περ. «ΤΟ Δ Ε 
ΝΤΡΟ», όπ. σελ. 26-33.

Η  σ υ ν έ χ ε ια
σ το  ε π ό μ ε ν ο  τ ε ύ χ ο ς

Χ ρ η σ τό ς  Κ α ρ ά ς , Ι Ιερ ισ τέρ ια  έξω α π '  το π α ρ ά θ υ ρ ο
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Ά γ γ ε λ ο ν .  Ρ ω μ α ίο ς  κ α ι Ί ο υ λ ιέ τ τ α  αρ ιθ . 2 ,  λάδι

Ε ικ α σ τ ικ ά

γ ρ ά φ ε ι

η ΑΝΤΑ ΚΑΤΤΟΥΑΑ

0 Ά γγ ελο ς  στην γκαλερί Ζυγός ήταν μια 
αρκετά ξεχωριστή παρουσία. Ανάμεσα στις 
σύγχρονες εικαστικές έρ ευ νες  όπου πολλές 
φ ορές η συγκεκριμένη φόρμα διαλύεται και 
αφήνεται να ανασυντεθεί από το θεατή ή 
είναι παρούσα αλλά απλά ακιτσαρισμένη και 
αποτελεί μέρος της σύνθεσης, για τον 
Ά γγ ελο , γίνεται το κ α τ 'ε ξο χ ή ν  θέμα και 
αντικείμενο. 0 Άνθρωπος ή η νεκρή φύση 
είναι το παν για τη σύνθεση.

Αναβιώνοντας παλιές α ξίες  τόσο στην 
τεχνική, όσο και στη «φιλοσοφική θεώρηση» 
της  τέχνης, αντλώντας απ' την Αναγέννηση 
και το  Μπαρόκ, ο καλλιτέχνης προσπαθεί 
ν ' αποδείξει την αχρονικότητα του έργου 
τέχνης. Με πόλους τον Έρωτα και το 
θάνατο, η υπαρξιακή αγωνία του ανθρώπου 
βρίσκει στο Μύθο τ ις  αναφορές της: «Οιδί- 
πους», «Προμηθέας», «Ρωμαίος και Ιουλιέτ- 
τα», «0 κύκλος» (της ζωής), «Διόνυσος», 
«Αισθάνομαι τον  άνθρωπο οαν την  πιο 
εκλεκτή  έκφραση της δημιουργίας, γ ι ' αυτό 
και τον αναζητώ στην τελ ε ιό τη τά  του: την 
πνευματική του υπόσταση. Οι συνθέσεις μου 
ξεκινάνε από θαυμασμό και δέος γ ι' αυτόν 
και για όλο το  Σύμπαν» λ έε ι ο ίδιος.

Μέσα από ένα μαύρο φόντο, γιατί η αρχή 
όλων ήταν το σκοτάδι, αναδύονται οι σι- 
λουέτες , σχεδόν σε φυσικό μέγεθος, και 
αποδίδονται με μια σχολαστική ανατομική 
φροντίδα. Μπορούμε να θαυμάσουμε την 
παραστατικότητα των μορφών και να ξανα- 
θυμηθούμε αυτήν των μεγάλων δασκάλων. 
Οι έν τονες  αντιθέσεις φω τός και σκιάς που 
βοηθούνται αποφασιστικά α π 'το  μαύρο φό
ντο, καθώς και τα τρία χρώματα που 
κυριαρχούν, άσπρο, μαύρο, κόκκινο, συντεί
νουν ώστε νο εκφραστεί αυτή η αγωνία, 
αλλά συγχρόνως δίνουν στις μορφές αυτές 
μια εσωτερική γαλήνη, μια στωικότητα. 0 
Οιδίποδας συνειδητοποιεί το τέλ ο ς  της 
γήινης ύπαρξής του στον «Κύκλο»· έχουμε 
το  αιώνιο θέμα της  αρχής και του τέλους 
της  ζωής, αλλά όλα αυτά γίνονται αποδεκτά 
με μια βιβλική ηρεμία.

Ένα ελάττωμα της έκθεσης, που χαλάει 
τον μνημειακό της χαρακτήρα, είναι η 
επανάληψη των θεμάτων, όπως «Μητέρα 
και παιδί», «Οιδίπους και Αντιγόνη», «Παιδί 
και γεράκι». Οι αξίες που αναβιώνονται και 
ακολουθούνται πιοτά κάνει αυτή την έκθεση 
να ξεχω ρίζει, ανάμεσα απ' τ ις  αναζητήσεις 
της  εποχής μας, την αγωνία για την ίδια την 
επιβίωση, την αγωνία της  μηχανής, τον 
μηδενισμό, που δεν «ευνόησε» απαραίτητα 
«μηδενικά», όπως γράφει ο Σ. Λυδάκης  
(στο περιοδικό Ζυγός στο άρθρο για τον 
Ά γγελο )

Στην γκαλερί Κρεω νίδη εκτέθηκαν τα 
έργα της χαράκτριας Δέσποινας Μ εϊμά ρο- 
γλου-Σιδέρη από τις  11 Φεβρουάριου μ έ
χρι τ ις  2 Μαρτίου.

«Η χαρακτική», λ έε ι η ίδια, «είναι κατάθε
ση γεγονότων. Λεν επ ιδέχετα ι αλλοιώσεις, 
όπως ακριβώς και ένα γεγονός που έχει 
ήδη συμβεί, δε μοιάζει με τη ζωγραφική 
στην οποία ο καλλιτέχνης μπορεί να επανέλ- 
θει και να διορθώσει κάτι ανάλογα με την 
εκτίμηση της  συγκεκριμένης στιγμής».

Γι' αυτό και παίρνει τα θέματά της α
π ' την καθημερινή πραγματικότητα και τα 
αποδίδει γνήσια και απλά: η μαυροφορεμένη 
αγρότισσα, μια αυλή, το  καφενείο, ενστα
ντανέ της καθημερινής ζωής. Δουλεύοντας 
σε δύο διαφορετικά υλικά (σε ξύλο και 
λινόλεουμ) κατορθώνει και δημιουργεί δια
φ ορετικές τον ικό τη τες  στις επ ιφάνειες, 
γιατί το  ξύλο αφήνει να φαίνονται τα νερά, 
ενώ το λινόλεουμ δίνει ομοιογενείς επιφά
νε ιες . Έτσι έχ ει τη δυνατότητα να δη
μιουργήσει φωτοσκιάσεις, και να αποδώσει 
την κίνηση, πράγματα που αποτελούν το 
σκοπό της  τελευ τα ίας δουλειάς της. Αξίζει 
δε να σημειωθεί ότι η καλλιτέχνης δε 
χρησιμοποιεί πρέοοα, αλλά τυπώνει με το 
χέρι τα έργα της. Έτσι η παρέμβασή της

είναι μεγαλύτερη αφού καταργεί κάθε τ ε 
χνικό μέσον, και υπάρχει μια αμεσότητα που 
δίνει πολλές δυνατότητες.

Οι γραμμές της  είναι σίγουρες και ευ 
θείες , οι όγκοι της δυναμικοί και εκφραστι
κοί. Χρησιμοποιεί πολλά χρώματα, πράγμα

που σημαίνει διαφορετική μήτρα για κάθε 
χρώμα. Ό τι η τεχνική καθορίζει ένα έργο 
τέχνης, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 
Δ.Μ .Σ. εκμετα λλεύτηκε ως ένα αρκετά 
μεγάλο βαθμό την τεχνική της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό ποίησης που προκήρυξαν 
τα Γ ράμματα και Τέχνες ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τα μέλη της 
επιτροπής δεν στάθηκε δυνατόν να μπορέσουν να διαβάσουν 
(πόσο μάλλον να εκτιμήσουν υπεύθυνα) όλα τα ποιήματα που 
μας στάλθηκαν μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια.

Ζητώντας συγνώμη γ ι’ αυτή τη ακούσια καθυστέρηση, 
πληροφορούμε τους ενδιαφερόμενους φίλους μας ότι τ ’ 
αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο τεύχος του Απριλίου ή, 
το αργότερο, σ ’ αυτό του Μαΐου.
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Η ζαριά 
της Χαράς Καλαϊτζίδου

α π ’ αφορμή την έκθεσή της 
στη γκαλερί «Ώ ρα» από 21/2 - 11/3/83

Υπάρχουν δυο λογιών αντιδραστικοί προς 
την τέχνη: εκείνος που προσδίδει σημασία 
στο ασήμαντο και ο άλλος που παραγνωρίζει 
τη  σημασία του σημαντικού, έγραφε ο 
Francis Ponge για ένα μεγάλο τεχνίτη  του 
καιρού μας, γυρεύοντας, μέοα από τα 
ερείπια του περασμένου πολέμου, τον  νέο 
άνθρωπο. Μεγάλη ή μικρή, έχουμε σήμερα

Francois Chategny

τη σιγουριά ότι αυτός ο νέος άνθρωπος, 
παρόλο που καταναλώνει τεράσ τιες ποσότη
τ ε ς  σύγχρονης ζωγραφικής, δεν έχ ε ι καμιά 
σχέση με την ιδέα που κυνήγησαν σι 
απόγονοι του Σεζάν στην απελπισμένη Δύση.

Τώρα που η Χαρά έλαβε την απόφαση να 
δ ε ίξε ι κάμποσες από τις  υδατογραφίες με 
τ ις  οποίες εδώ και χρόνια βασανίζεται, μου 
έρχετα ι στο νου να περπατάει κάτω από τις  
γυμνές καστανιές του Bd Port Royal με το 
μεγάλο της  φάκελο παραμάσχαλα και το 
τσαντάκι της  κρεμασμένο απ' το κορδόνι 
σ τ' άλλο χέρι. Την κοιτούσα από το παράθυ
ρό μου να πλησιάζει σκυθρωπή, σιωπηλή 
όπως υπήρξε πάντα και πάντα να υπάρχει 
αλλού. Εργαζόταν πολύ, έδειχνε ελάχιστα, 
αδιαφορούσε με εξα ιρετική  περιέργεια για 
τα όοα συνέβαιναν στις γκαλερί του Παρι
σιού και στα περιοδικά της  πρωτοπορίας 
του.

«Το Λούβρο είναι το  βιβλίο όπου μαθαί
νουμε ανάγνωση» έλ εγ ε  ο Σεζάν και «οτο 
έργο δεν πρέπει να επ ιστρέφουμε αλλά να

το αφίνουμε στη δική του μοίρα». Κάτι από 
τα λόγια τούτα ταιριάζει και στη Χαρά και 
στην ακουαρέλα. Είναι στη ζωγραφική ό,τι 
και μια ζαριά οτο παιχνίδι. Κάτι που κόβεται 
αδευτέρωτα στο χρόνο, μια ορισμένη χρω
ματική στιγμή, όχι όμως η πολλή φιλολογία 
περί του σύγχρονου φω τός και χώρου. Δεν 
ενδιαφ έρει η αποκατάσταση του αντικειμέ
νου αλλ' ο υπαινιγμός του αντικειμένου. 
Δεν πρόκειται για μια αφήγηση αλλά για 
μοναδική, όσο και να 'ναι περιορισμένη, 
παράταξη ακαριαίων βλεμμάτων. Το ζωγρα
φικό παιχνίδι, μονά-ζυγά. Το μοντέλο αλλά
ζει ολοένα στάση αλλάζοντας τη σχέση του 
χρόνου προς το χρώμα και ο ζωγράφος 
πολεμάει να προκάνει.

Τα θέματα της  Χαράς μπορεί να είναι 
πράγματι περιορισμένα όπως περιορισμένη 
από τη φύση της  είναι και η ακουαρέλα. 
Αυτή όμως η περιορισμένη κλίμακα χρωμά
των είναι που δημιουργεί μια συνεχή ανανέ
ωση του ίδιου, μια ακατάπαυστη φρεσκάδα 
του χιλιοκοιταγμένου και το ανάλαφρο των 
εποχών εκείνω ν που δε γυρεύανε το φως 
απεγνωσμένα.

Να λοιπόν οι ν τελ ικά τες  σημειώσεις μιας 
γυναίκας, λ ες  και πασκίζουν να γεφυρώσου- 
νε το χύομα που ε ίδ ε  ο Σεζάν και σήμερα 
βαθαίνουν οι πρωτοποριακοί Ευρωπαίοι κι 
Αμερικανοί. Δε οας κοιτάζει το μαυλιστικό 
γυμνό του Play Boy. Καλείστε να ξεμακρύ
ν ετε  από το σώμα. Σημαίνεται το  σώμα του 
φωτός.

Παρίσι, Ιαν. '83 
(Μτφρ. Α. Ζέρβας)

Μ άγια Μαρία Ρούσσου

Υπέροχο Πλήγμα

Π ώ ς να υφάνω της βαθύτερης παρουσίας σου 
το κουκούλι
γύρω α π 'το υ ς  ώμους μου 
όταν τ '  ωραιότερο καλοκαίρι
τώρα κοπετός α π 'ό λ α  τα ταβάνια καταποντίζεται 
κι εγώ ρωτώ : γιατί είμαι φωτιά 
κι αποκρίνεσαι: επειδή βρέχει 
και πώς να κάνεις έρωτα με στάχτη.
Η  θύμηση α π ’ τις χαρές είναι πιο φονική 
κι εγώ εξαίσια πυρπολημένη 
κι αμαρτωλή
σε ποιο απ ’ τα κομμάτια μου
περισσότερο ήμουν
μονάχη ολόκληρος πληθυσμός
κ ι εσύ μαζί που όλο αφαιρείσαι
την ώρα που ο πόνος θα πολλαπλασιάζεται
εγώ θα διαιρούμαι
δίχως να μπορούμε επιτέλους
να προσθέσουμε κάποτε
το ένα συν ένα που θα εξισώνεται
με χίλια κομμάτια.

I I

Αστραποκαμένη θα φυλάγω
του φιλιού σου το υπέροχο πλήγμα
ασώματη
κ ι εσύ άλλου είδους θεομηνία 
θα σκορπίζεις σ τ ’άπειρα σημεία 
του ορίζοντά σου την ακέφαλη 
σκόνη μου.
Θ ’ αγωνίζομαι να χτίσω  λέξεις 
που να μ ’ανεβάσουν μέχρις εσένα 
και καθώς η μήτρα μου μ ’ εμπεριέχει 
δε θα σ ’ αντέξει 
θα σε βλαστήσει 
πράσινο χορτάρι θ ’ απλωθείς 
πάνω στην κοιλιά μου 
ωραίος και χλοερός.
Ποιος μέσα σε ποιον καταποντίζεται 
ποτέ δε θα μάθω.

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΑΟΥΣ

Στρατή Δονκα

• r ΤΦ ©λλ Ό ! *

m Ο Μ

ΑΡΙΣΤΟτ ΕΛΟΥΣ - ΠΟΙΗΤΙΚΗ
Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια 

ΣΤΑΘΗ ΙΩ. ΔΡΟΜΑΖΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΣ ΔΟΥΚΑΣ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

Μυθιστόρημα

ΚΟΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ 
ΘΑΛΑΣΣΑ
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ΜΕΙΜΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 
0 ΩΡΑΙΟΣ ΛΟΧΑΓΟΣ

 (2η έκδοση) _____

ΚΟΣΤΑΣ Γ. ΠΑΠΑΓΕΠΡΓΙΟΥ 
ΤΟ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟ ΑΙΜΑ

(Ποιήματα)

ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΙΑ 
ΤΟ ΣΑΡΑΚΙ
Μυθιστόρημα

ΑΛΕΞΗΣ ΚΥΡΙΤΣ0Π0ΥΛ0Σ 
ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΑΚΙ 

ΓΙΑ ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ  ΓΕΝ Ν Α Δ ΙΟ Υ  6 (Π άροδος ’Α καδημίας) Τηλ. 36.15.783
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Κινη μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς
γράφουν οι
ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ και ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΓΙΟΣ

Εμπορικός 
και ποιοτικός 

ελλην. κινηματογράφος
Β α ο ίλης  Αυλιονίτης - Μ ίμης Φ ω τόπονλος  

(«Λ α τέρνα ,  φ τώ χη α  και γα ρ ύ φ α λ λο » )

Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία. Γράφονται 
αναλύσεις και δίνονται εξηγήσεις και ερμη
ν ε ίες  γιατί ο ποιοτικός ελληνικός κινηματο
γράφος δεν κόβει εισιτήρια, τ ι φ τα ίε ι και τ ι 
πρέπει να γίνει.

Άλλοι υποστηρίζουν ότι οι ποιοτικές 
ελληνικές τα ιν ίες είναι ερμητικές και απευ
θύνονται σε ένα περιορισμένο ελιτίστικο 
κοινό, άλλοι ότι το  κοινό δεν είναι ώριμο να 
δεχθεί την  «υψηλού επιπέδου» προβληματι
κή τ ΐιν  Ελλήνων σκηνοθετών. Τέλος, με το 
φαινόμενο που παρατηρείται τα τελευταία  
χρόνια, ότι δηλ. στους πίνακες των εμπορι
κότερων ταινιών υπάρχουν και ορισμένες 
τα ιν ίες με ποιότητα (1922, Απέναντι, Οι 
Δρόμοι της  αγάπης είναι νυχτερινοί, πέρυ- 
σι και Αγγελος, Άρπα Κόλα, φ έτο ς ), που 
προσπαθούν να συγκεράσουν την ποιότητα 
μέοα από απλές φόρμες, απ’ αυτό το δρόμο 
ο ποιοτικός ελληνικός κινηματογράφος θα 
βγει στο πλατύ κοινό. Όμως τα πράγματα 
δεν είναι έτσι ή μάλλον δεν είναι κύρια 
έτσι.

Το πρόβλημα είναι σύνθετο και σίγουρα 
έχ ει να κάνει α) με την κοινωνικοπολιτική 
κατάσταση της ελληνικής πραγματικότητας 
τα τελευ τα ία  35 χρόνια, β) Με το «αιώνιο» 
πρόβλημα της  σχέσης τέχνης - λαού, με το 
κατά πόοο δηλ. η τέχνη μπορεί να γίνει 
κτήμα των λαϊκών μαζών.

Σύντομη αναδρομή στον ελλη
νικό ποιοτικό κινηματογράφο 
τα 35 τελευταία  χρόνια

Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στον 
ελληνικό κινηματογράφο τα τελευ τα ία  35 
χρόνια μέσα από την ελληνική κοινωνικοπο- 
λιτική κατάσταση βλέπουμε ότι μετά τον 
εμφύλιο, με την επικράτηση των αντιδρα
στικών δυνάμεων, όπως σε όλο τον πολιτι
στικό χώρο έτο ι και στον κινηματογράφο 
γίνεται μια βάναυση εισβολή τη ς  κυρίαρχης 
ιδεολογίας.

Αυτό είναι βέβαια γνωστό και έχουν 
γραφτεί αρκετά για την κατάσταση που 
επικρατούσε στο χώρο του ελληνικού κινη
ματογράφου μετά τον  εμφύλιο μέχρι τ ις  
αρχές της  δεκαετίας του 60.

Αυτό όμως που έχ ει ιδιαίτερη σημασία 
τόοο για το θέμα μας όσο και γενικότερα 
είναι ότι.η  αντιδραστική κυρίαρχη ιδεολογία 
εκείνης τη ς  εποχής όχι μόνο κατέσ τειλε 
κάθε απόπειρα για κάτι καινούριο στο περιε

χόμενο των ταινιών αλλά και στη μορφή.
Στερούμενη η ίδια κάθε είδους, έστω και 

στοιχειώδους αισθητικής καλλιέργειας, επ έ
βαλε μια άνευ προηγουμένου κακογουστιά 
και μια τσαπατσουλιά στη μορφή των τα ι
νιών, ακόμα και μέσα στα δικά τη ς  πλαίσια.

Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο 
για να κατανοήσουμε ακόμα πιο πολύ τις  
αιτίες που ουνέτειναν στην ακόμα μεγαλύ
τερη απόσταση του όποιου καλλιτεχνικού 
δημιουργήματος με το κοινό μιας και αυτό 
εθίστηκε και συνεχίζει να εθ ίζετα ι, ίσως οε 
μικρότερο βαθμό σήμερα, στην κακογουστιά, 
την ασχήμια και την προχειρότητα ακόμα και 
στο επίπεδο μιας απλά ευπρόσωπης μορφι
κά - αισθητικά ταινίας.

Έτσι οι Έ λληνες κινηματογραφιστές 
είχαν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την 
κυρίαρχη ιδεολογία γ ι ' αυτό που θα έλεγαν 
αλλά προσέκρουαν και απέναντι σ’ ένα κοι
νό για το πώς θα το έλεγαν. Επίσης, μέοα 
οτη γενικότερη βραδεία ανάπτυξη της βιο
μηχανίας της  χώρας, εντάσσεται και η 
τεχνική ανάπτυξη του κινηματογράφου που 
ήταν ανύπαρκτη τα πρώτα μεταπολεμικά 
χρόνια που ακόμα και σήμερα λίγα βήματα 
έχει κάνει.

Απ' τη μεριά τους οι μετρημένοι στα 
δάχτυλα του ενός χεριού Έ λληνες σκηνο
θ έτες  (Γρηγορίου, Κούνδουρος, Κακογιάν- 
νης) που τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια 
τόλμησαν να δημιουργήοουν ορισμένες τα ι
ν ίες με αξιώσεις μέοα σ' αυτή την άθλια 
κατάοταοη απομονώθηκαν και φυσικά δεν 
μπόρεσαν να φτιάξουν μια κάποια συνέχεια 
για ν έ ες  φωνές. Με την ανάπτυξη του 
προοδευτικού κινήματος την περίοδο 62-67 
έχουμε και την πρώτη άνοιξη του ελληνικού 
κινηματογράφου (θέος, Κύρου, Μανθούλης, 
Δαμιανός, Βούλγαρης, Γλυκοφρύδης, Αγγε- 
λόπουλος κ.ά.) που φυσικά δέχετα ι δυνατό 
χτύπημα με την επιβολή της  Απριλιανής 
δικτατορίας.

Μέσα στις ν έ ες  δύσκολες συνθήκες και 
προτού ακόμα κατορθώσει να φ τιά ξε ι μια 
στοιχειώδη «εκφραστική γλώσσα» ο ποιοτι
κός ελληνικός κινηματογράφος «κλείνεται» 
σαν περιεχόμενο και φόρμα για να μπορέσει 
να περάσει το φράγμα της  λογοκρισίας. 
Αλλά θα ήταν λάθος να λέγαμε ότι μόνο για 
το θέμα της  λογοκρισίας παρατηρείται ιδιαί
τερα στη φόρμα των φιλμς των νέων 
δημιουργών μια «κλειστή» και συμβολική 
γραφή.

Στα τέλη  της δεκαετίας του 60 και οτις

αρχές της δεκαετίας του 70 αρχίζει να 
προβληματίζει και τους Έλληνες κινηματο
γραφιστές η αναπτυγμένη κιόλας στο εξω 
τερικό σημειολογία στον κινηματογράφο, το 
σημαίνον και το  σημαινόμενον, η αποστασιο
ποίηση και η όσο το δυνατόν αντικλασική 
φόρμα ταράζουν τα λιμνάζοντα νερά, γίνο
νται πειραματισμοί, παρερμηνείες και χο
ντρά λάθη με αποτέλεσμα όλα αυτά, μαζί με 
την επικρατούσα πολιτική κατάσταση, να 
δημιουργήσουν ένα μπέρδεμα τόοο στο 
κοινό όσο και στους ίδιους τους σκηνοθέ
τ ε ς  και να φτιάξουν μια «δεδομένη» κατά
σταση, ότι δηλ. οι ποιοτικές ελληνικές 
τα ιν ίες είναι «κουλτουριάρικες» (δίχως αυ
τός  ο χαρακτηρισμός να είναι εντελώ ς 
αβάσιμος).

Έτσι έχουμε τους νέους κινηματογραφι
στές να πειραματίζονται πάνω σε ν έες  
φόρμες, γεγονός σαφέστατα θετικό παρ' ό
λη την «ανώμαλη» εισαγωγή του ρεύματος 
της  σημειολογίας οτον ελληνικό κινηματο
γράφο, όπως και σε κάθε τι καινούριο που 
ειοάγεται στη χώρα μας, καταναλωτικά αγα
θά, γενικότερα νέα κοινωνικά ρεύματα που 
ενώ στη δύση χρειάστηκε τουλάχιστον δυο 
δεκα ετίες  για να αφομοιωθούν, εμ ε ίς  μέσα 
σε λιγότερο από 10 χρόνια τα χουμε κιό
λας ήδη «ξεπετάξει» , κακήν κακώς βέβαια, 
έτσι και σε κείνη την περίοδο στον ελληνικό 
κινηματογράφο συμβαίνει κάτι ανάλογο. Σαν 
συμπέρασμα όμως μπορούμε να πούμε ότι 
παρ' όλα τα λάθη και τ ις  ακρότητες, που 
ξεκινάγανε φυσικά από άγνοια, ο ελληνικός 
κινηματογράφος εκείνη την περίοδο βγαίνει 
από τη νηπιακή του ηλικία και στοιχειωδώς 
σχηματίζει τα πρώτα ψήγματα μιας «εκφρα
στικής γλώσοας».

Από το 67 μέχρι το 74 δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι η ελληνική κοινωνία μπαίνει 
εντελώ ς ανώμαλα στον καταναλωτισμό και 
την «ευμάρεια» τόσο στομαχικά όοο και 
πνευματικά, του μικροαστού. Το ραδιόφωνο, 
η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, τα έντυπα, 
η διαφήμιση προσανατολίζουν την αισθητική 
του κοινού σε χυδαία πλέον πνευματική 
εκπόρνευση.

Έτσι μεγαλώνει ακόμα περισσότερο η 
διάσταση μεταξύ  ποιοτικού ελληνικού κινη
ματογράφου και κοινού.

Με την πτώοη της  δικτατορίας τα πράγ
ματα μπερδεύονται πάλι, τώρα από τη μεριά 
της  Αριστερός, που με μια εν τελώ ς οεχτα- 
ριστική αντίληψη καταδικάζει οχεδόν κάθε 
ταινία που δεν έχ ε ι «επαναστατικό» περιε

χόμενο και «απλή» φόρμα.
Για να απαλλαγούμε απ' αυτή την κατά

σταση πέρασαν 4-5 χρόνια.
Σήμερα νομίζω, ότι παρατηρείται, αμυδρά 

ίσως, το ακριβώς αντίθετο, στο χώρο μιας 
μερίδας Ελλήνων σκηνοθετών και ενός με
γάλου μέρους κριτικών και δημοσιογράφων.

Επειδή α ρκετές τα ιν ίες έχουν μια απλή 
γραφή και ορισμένες απ' αυτές έκοψαν 
αρκετά εισιτήρια βγάζουν συμπεράσματα ότι 
σώνει και καλά αυτός είναι ο σωστός 
δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει ο ελλη
νικός κινηματογράφος.

Κάτι τέτο ιο  είναι λάθος και θα οδηγήσει 
σε εκφραστική οπισθοδρόμηση. Πρέπει επι
τέλους να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί να 
υπάρχει εκφραστική ομοιομορφία στην τ έ 
χνη. Το να ζητάμε κάτι τέτο ιο  είναι σκοταδι
σμός.

0 κάθε καλλιτέχνης δημιουργεί με διαφο
ρετικό τρόπο και κάτω από διαφορετικές 
αντιλήψεις. Χώρος υπάρχει για όλους τους 
δημιουργούς.

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη πε
ρίοδο οτο χώρο του ελληνικού κινηματογρά
φου γίνεται κατανοητό ότι δεν υπάρχουν 
εμπορικές ή ποιοτικές τα ινίες, αλλά απλά 
και μόνο καλές και κακές. Επίσης το πιο 
θετικό είναι ότι παρατηρούνται α ρκετές και 
διαφορετικές τάσεις έκφρασης, μια πολυ
μορφία τόσο σαν περιεχόμενο όσο και σαν 
φόρμα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Η διάσταση λαού και τέχνης

Τα πρόβλημα της  απήχησης στο κοινό των 
καλών ελληνικών ταινιών είναι συνυφασμένο 
με το πρόβλημα γενικότερα της  τέχνης και 
της  απήχησής της  στο λαό. Πάντα σχεδόν 
ανά τους αιώνες υπήρχε απόσταση μεταξύ 
τέχνης και λαού.

Πάντα σχεδόν τα καλλιτεχνικά δημιουργή
ματα προσέκρουαν οτο να γίνουν αποδεκτά 
και κατανοητά από τ ις  ευ ρ ύ τερ ες  λαϊκές 
μάζες.

Η αιτία αυτού του φαινομένου είναι 
βέβαια η «κοινωνικοπολιτική» κατάσταση 
που επικρατούσε, με την ευρύτερη όμως 
έννοια του όρου, δηλ. όχι μόνο με τη στενή 
ερμηνεία των πολιτικών συστημάτων που 
επικρατούσαν αλλά με τη βαθύτερη φιλοοο- 
φική-κοινωνική ερμηνεία του πλέγματος που
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διαμόρφωσαν ιστορικά και κοινωνικά πάνω 
οτην ψυχολογία και την αισθητική των λαών. 
Απ' όλ ' αυτά δεν εξυπακούεται βέβαια ότι 
ο λαός ήταν πάντα ο χαζός και ο οπισθο- 
δρομικός και οι καλλιτέχνες ιδ ιοφυίες και 
πρωτοπόροι, γιατί ιστορικά μπορούμε πάλι 
να δούμε ότι υπάρχουν πολλές περίοδοι 
όπου οι λαοί κάνουν ποιοτικά άλματα κοινω
νικής εξέλ ιξη ς , ενώ η τέχνη, αντίθετα, 
μένει πίσω ανίκανη να ακολουθήσει ή να 
βρεθεί πιο μπροστά από την κοινωνική 
συνείδηση.

Αυτή η απόσταση τέχνης - λαού δυστυ
χώς θα εξακολουθεί να υφίσταται μέχρι 
πιθανόν να πάψει να υπάρχει κράτος και 
κυρίαρχη ιδεολογία, όπου ο κάθε πολίτης θα 
έχει φτάσει σε τέτο ιο  βαθμό κοινωνικής

αυτάρκειας και πνευματικής συνειδητότη- 
τας που να μπορεί ο καθένας να δημιουργεί 
έργο τέχνης, γιατί τό τε  ίσως ο προορισμός 
της  τέχνης να είναι άλλος.

Εμπορικές ή όχι ελληνικές 
ταινίες: ένα κάλπικο ερώτημα

Στο χώρο του κινηματογράφου υπάρχει 
μια κατάσταση που σε καμιά άλλη τέχνη δε 
συναντιέται· ποτέ κανένας δε βάζει το 
ηλίθιο ερώτημα της εμπορικότητας του 
έργου σ' ένα ζωγράφο ή σ' ένα γλύπτη, 
σ' ένα μουσικό ή σ’ ένα λογοτέχνη, ακόμα 
και σ' ένα θεατρικό συγγραφέα, έτσι όπως 
μπαίνει, σαδιστικά, σ' ένα σκηνοθέτη.

Η ερμηνεία που δίνουνε γ ι' αυτή την 
αντίληψη είναι ότι ο κινηματογράφος είναι 
λαϊκή τέχνη, συνεπώς εύκολη.

Όμως ο κινηματογράφος δεν είναι καθό
λου εύκολη τέχνη, ούτε «λαϊκή», με την 
έννοια που δίνουν ο ' αυτή τη λέξη , αλλά 
αυτό ας το  αφήσουμε γιατί είναι ένα άλλο 
θέμα.

Κάτω απ 'α υ τή  την «ηθική πίεση» που 
εκφράζετα ι με τον μπαμπούλα των εισ ιτη
ρίων και του πόσοι είδαν μια ταινία δε 
μετράμε πλέον το  δημιούργημα σαν τέτο ιο  
αλλά σαν εμπόρευμα -ό τα ν  θέλουμε να 
αγνοούμε όλες τ ις  άλλες α ιτίες που κάνουν 
ένα φιλμ να προσκρούει στην άμεση επαφή 
του με το κοινό.

Επίσης γ ι' αυτούς που λένε  ότι ο καλός

ελληνικός κινηματογράφος δε βλέπεται από 
το κοινό γιατί είναι ελιτίσ τικος μπορεί να 
δοθεί μια πολύ απλή απάντηση: μήπως και 
στο χώρο των ξένω ν εισαγόμενων ταινιών η 
ίδια κατάσταση δεν επικρατεί;

Πόοες ξέν ες  ποιοτικές τα ιν ίες ανέβηκαν 
στις πρώτες θέσεις ή έστω μεταξύ  των 
πρώτων εμπορικότερων ταινιών;

Αλλά ακόμα και παγκόσμια, σε Ανατολή 
και Δύση, αν δούμε την κατάσταση που 
επικρατεί, είναι οχεδόν η ίδια με την εδώ· 
οι τα ιν ίες που έχουν τη μεγαλύτερη εμπορι
κή επιτυχία είναι τα ιν ίες που φτιάχνονται 
με σκοπό να εμπορευματοποιηθούν.

Το πρόβλημα είναι συνεπώς κοινωνικοπο- 
λιτικής τά ξεω ς και όχι κάποιων δημιουργών.

Βιβλίο

γράφει
ο ΒΑΣ. ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ

ΑΓΛΑ Ϊ Α ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ε λ λ η ν ι κ ό ς  κ ι ν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς

Β
Και μιας και βρισκόμαστε οτον τρισδιά

στατο χώρο και τη γεω μετρία τη ς  τραγω
δίας, λίγο πιο κάτω απ' τη αελίδα όπου 
έγινε αυτός ο τρομερός βομβαρδισμός 
μαθαίνουμε πως: «Αν μελετήσ ει κανείς τη 
σύνθεση της  τραγωδίας θα πάρει αμέσως 
συναίσθηση της οριζόντιας διάστασης της 
ελληνικής σκέψης» /191/. Αρκεί βέβαια, να 
μην κάνει το  λάθος και πάρει την κάθετη 
διάοταση της  ελληνικής σκέψης οπότε θα 
ξαναφτάοει στον ήλιο για να τον βομβαρδί
σει για δεύτερη φορά.

Παραμένοντας ακόμα στην οριζοντιωμένη 
τραγωδία μαθαίνουμε οτη σελίδα 195 πως ο 
Ντασοέν στο «0 Χριστός ξανασταυρώνεται», 
«ομολογεί τόσο ωραία εικονογραφικά την 
προσχώρησή του οτην καινούρια μα τόοο 
παλιά πίστη της Τραγωδίας». Όσοι πιοτοί, 
προσέλθετε, λοιπόν, όσο η τραγωδία βρί
σκεται ανάσκελα. Γιατί αν σηκωθεί, θα 
δυσκολέψει πολύ την πίστη σας!

0 Κούνδουρος δεν ανήκει στους παραπά
νω πιστούς, όμως αυτός πλεονεκτεί από 
γέννα: «0 πατέρας και οι δικοί του ήταν 
συνειδητοί κρητικοί από κείνους που έλεγαν 
την πατρίδα μητρίδα» /1 98/. Και αυτό, για 
να μην τα μπερδέψουμε και τον κατατάξου
με σ' εκείνους τους ασυνείδητους Κρητι
κούς που λεν την πατρίδα, πατρίδα!!

«Υπάρχει ένας κινηματογράφος πειραμα
τικός, στρουχτουραλιστικός δηλαδή» /240/. 
Αυτό μάλιστα! Έχουμε εδώ έναν εντελώ ς 
σουρεαλιστικό ορισμό του στρουχτουραλι- 
αμού που προτείνουμε να καταχωρηθεί στα 
ειδικά λεξικά ! Δέστε τώρα και μια πραχτική 
εφαρμογή του παραπάνω ορισμού: Στο «Μέ
χρι το πλοίο» του Δαμιανού, το  «νεορεαλι- 
στικό και μετασουηδικό κλίμα του τελ ευ 
ταίου σ κετς εκφράζετα ι σε μια τέλεια  
αλληλουχία σημαίνοντος και σημαινομένου» 
/249/. Ενώ ο Καμπανέλης «είναι θεατρικός 
σ υγγρ α φ έα ς  και γ εν ικά  δ ια νο ο ύ μ εν ο ς»  
/256/. Ξέρατε, φυσικά, πως ο Καμπανέλης 
είναι θεατρικός συγγραφέας. Καιρός ήταν 
να μάθετε πως είναι και... γενικά διανοού
μενος!!! 0 Κ. Μανουσάκης, πάλι, επιδίδεται, 
σε άλλου είδους στρουχτουραλιστικσπειρα- 
ματικούς άθλους στο « Έρωτας στους αμ
μόλοφους» μιας και μπλέκει «τη δύναμη της  
φαντασίας με τον σεξουαλικό ιδεαλισμό» 
12571. Πάντα στον στρουχτουραλιστή Μα- 
νουσάκη, «η τεχνική, δηλαδή η φόρμα 
συμπλέκεται σαν έννοια με το  σημαίνον και 
όχι μόνο σημειολογικά» /259/. Αχ, αυτή η 
σημειολογία! Ή ταν ανάγκη να διαβάζει 
«Σύγχρονο Κινηματογράφο» η κ. Μ.; Είχαν 
σειρά τόσα άλλα απλούστερα πριν από ένα 
τόοο ειδ ικευμένο περιοδικό!!

Να κι ένας ακόμα σουρεαλιστικός ορι
σμός: Οι φωτογράφοι λέγονται και κινηματο
γραφιστές!!! Τον συναντάμε στη σελίδα 269. 
Διαβάστε για να π εισ τείτε : «0 Κατσουρίδης 
κατόρθωσε να γίνει ένας απ' τους διαλε
χτούς φωτογράφους, κινηματογραφιστές ό
πως λέγονται τώρα». Κι ύστερα μου λες... 
γιατί οου γράφω, κ. Μ.

Στη σελίδα 279 βρίσκουμε μια «ανασταλ
τική βαλβίδα» την οποία προφανώς βρήκε 
και ο Γ. Αρβανίτης για να καταφέρνει να 
κάνει τα παρακάτω θαυμαστά στη φωτογρα
φία του, όπου «το ορθολογιστικό ελληνικό 
φως περνάει το νήμα του ονείρου» /283/. 
Όσο για την  «Αναπαράσταση» του Αγγελό- 
πουλου, που τη φωτογράφησε ο παραπάνω 
μαιτρ του ορθολογιστικού ελληνικού φωτός, 
«είναι ταινία χρονική οτο ένα της σκέλος 
και αχρονική στο άλλο» /285/. Κρίμα που 
δεν μας λ έε ι η συγγραφέας αν η ταινία 
κουτσαίνει ή όχι απ' αυτή την ανισοσκέλια. 
Πάντα ο ίδιος μάγος φωτογράφος «δίνει 
στον τόπο και το χρόνο όχι μόνο πολιτική

αισθητική αλλά και μεταφυσική προέκταση» 
/289/.

Για κο ιτάξτε να δε ίτε , τ ι σας θυμίζει το 
παρακάτω σεντόνι, παρμένο απ' τη μνημεια
κή σελίδα 301: «Στους “ Κυνηγούς" (ο 
Αγγελόπουλος) χρησιμοποιεί ιστορικά γεγο
νότα με αλληγορικό τρόπο, όπως η δολοφο
νία του Δαμπράκη που περνάει σαν η 
δολοφονία ενός προσώπου της  ιστορίας της 
ταινίας, γιατί πιστεύει πως ένα πρόσωπο 
της ιστορίας από ένα σημείο και πέρα είναι 
και πρόσωπο μιας ιστορίας και κάνοντάς το 
πρόσωπο τη ς  ιστορίας του δίνει στο ιστορι
κό πρόσωπο μεγάλη διάσταση παρά αν το 
σημάδευε μόνο ιστορικά». Μα την αλήθεια, 
εμάς μας θυμίζει γλωσσική Σχολή Γεωργίου 
Παπαδοπούλουϋ

Πάντα ο Αγγελόπουλος στον «Μ εγαλέξα- 
ντρο»: «Φαίνεται να λέε ι στους αριστερούς 
όλου του κόσμου κι ακόμα σ' όλους τους 
δ ιεκδ ικητές της εξουσίας όπου και να 
στέκονται: Δυσπιστείτε. Φ υλαχτείτε. Ενω
θ ε ίτε . Εγώ θα προσπαθώ να σας σαγηνέψω 
δείχνοντάς οας μέσα στον αξεπέραστο 
καθρέφτη του Γιώργου Αρβανίτη αυτό το 
τόσο ελκυστικό τέρας που δεν μπορείτε να 
αποφύγετε: τον εαυτό οας» /308/. Μόλις 
συναντήσεις ένα τέτο ιο  μασούρι σε κάποιο 
βιβλίο, σταματάς το διάβασμα αν δεν είσαι 
μαζοχιστής. Αλλά εμ ε ίς  που... είμαοτε, θα 
συνεχίσουμε!

Όσο για τον  Νίκο Παναγιωτόπουλο, τώ 
ρα, αυτός είναι «γκονταρικός 1000 στα 100» 
/311/. Έτσι, αριθμητικά!!! 0 δε Βούλγαρης 
«είναι ουνεχιστής της  ουμανιστικής έμπνευ
σης και της ροσσελινικής χριστιανικής σύλ
ληψης της  πολιτικής υποδομής» 13231. Πά
ντα ο Παντ. Βούλγαρης «είναι ένα ταλέντο 
που πλάι στην ουμανιστική και υστεροχρι-
στιανική και νεομαρξιστική του συνείδηση
διαθέτει και τη σκληρή δύναμη ειρωνείας
ελέγχου και αυτοκριτικής ενός Γκόγια ή
ενός Πικάοο» 13251. Μαθαίνουμε ακόμα για 
τον ταλαίπωρο Βούλγαρη που δεινοπαθεί 
στο βιβλίο όσο λίγοι πως «έχει ασσιζικό 
μάτι» 13251. Τα δύο ο και τα συμφραζόμενα 
μας κάνουν να πιατεύουμε πως η μητροπού- 
λεια λέξη  «ασσιζικός» παράγεται απ' τον 
Άγιο Φραγκίσκο της  Αοσίζης. Πάντως δεν 
θα β ρείτε τη λέξη  ούτε οτα λεξικά ού τε για 
μια δεύτερη φορά στο κείμενο της  κ. Μ. Οι 
λ έ ξε ις  της  κ. Μ. σκοτώνουν και σκοτώνο

νται με την πρώτη.
Και ολίγα περί Φέρρη. 0 Φέρρης, λοιπόν, 

«είναι ένας σκηνοθέτης που τρελλαίνεται 
να κυνηγάει το παιχνίδι της διχασμένης 
προσωπικότητας, να το παίζει ο ίδιος και οε 
μια έκφραση υπέρτατης τόλμης και μαζοχι
σμού να μας δείχνει το  μηχανισμό του με 
σύνεργο, συνεργάτη, προδότη, και άπιστο 
φίλο πολύτιμο τον κινηματογραφικό φακό» 
/338/.

Και για να θυμηθούμε και πάλι τους 
φωτογράφους, δηλαδή τους... κινηματογρα
φ ιστές, «η κάμερα του Μπέλλη σεμνσλογεί 
εξιδανικεύοντας /στη «Χρυσομαλλούσα» του 
Δυκουρέοη /381/, ενώ «ο φωτογράφος Στα- 
μάτης Τρίπος έχ ει μια τεχνική μόρφωση 
εξα ιρετική, συνδυασμένη με μια μαθηματικά 
περιορισμένη εξαλλωσύνη» /383/. Καταπλη- 
χτικόϋ

Το «Αλδεβαράν» του Αντρ. θωμόπουλου 
είναι «μια μεταχιπική σύλληψη του σύγχρο
νου δράματος του συνειδητού ανθρώπου» 
/393/. Επίσης «Στα περί Αλδεβαράν» έχουμε 
και μια δεύτερη άψογη εφαρμογή του 
παπαδοπούλειου γλωσσικού στυλ: «Το ρυθμό 
ας τον πάρουμε από την απλή ως την πιο 
σύνθετη σημασία του, ρυθμό ζωής, ρυθμό 
μουσικής συνήχησης, ήχου, εικόνας και 
πρόθεσης, ρυθμό εξέγερσ ης και κατάφα
σης, και ρυθμό απελπισίας, που δεν παύει 
να είναι η ουνισταμένη της ελπίδας των 
ρομαντικών» /394/. Κι ένα ακόμα απόσπασμα 
ανάλογου απολαυστικού ύφους: «Η “ Βιο
γραφία”  του Ρεντζή ξεφ εύ γ ε ι από τα 
καθιερωμένα και πηγαίνοντας κατευθείαν 
στην ουσία του κινηματογράφου, ο ' αυτή 
την απεικόνιση της  ιδέας του ανθρώπου 
προσπαθεί να μας μυήσει στο μυστήριο της 
ιδέας της  εικόνας και να μας κάνει να 
συνειδητοποιήσουμε τη δύναμή της» /401/. 
Επίσης ο Ρ εντζής «επιμένει σ' αυτή την 
εκδοχή της  αποδόμησης που ονομάζουμε 
στρσυχτουραλιομό» /403/.

Όοο για την «Περιπλάνηση» του Χρ. 
Χριστοφή, «είναι κάτι πέρα από τη μετανά
στευση. Επεξηγηματικό και επεκτατικό, οχε
δόν βουλητικό» /405/. Υποκείμενο της  πρό
τασης εδώ  είναι το  «κάτι». Μα, είναι 
δυνατόν; Μ ' αφορμή τον μητροπούλειο λόγο 
για την ίδια ταινία μαθαίνουμε και το 
εντελώ ς απίθανο: «Η Αλεξάνδρεια είναι
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πατρίδα επάλληλων εκδόσεων τη ς  ελληνι
κής περιπλανητικής μυθολογίας».

Στη γλωοοική δίνη μπλέκεται κι ο Σκούρ- 
της: Στους «Νταντάδες» ο συγγραφέας 
«καταφέρνει να δώσει μια νεοελληνική οτην 
ασημεία της  έκδοοη (καμία αχέση με το 
ασήμαντο)» /408/. Η υπέροχη παρένθεοη 
είναι της αυγγραφέως.

Στην παρακάτω πρόταση κο ιτά ξτε τι χαώ
δες χάομα δημιουργεί η απομάκρυνση των 
δύο ρημάτων: «0 Β. Μάρος οαν καλός 
ντοκυμανταιρίστας αφήνει την έννοια του 
πραγματικού και τη μανία της  τεκμηρίωσης
να υπερισχύσουν» /429/. Ενώ, «του Μάρου 
το μοντάζ να ρωτάει την εικόνα να την 
ανακρίνει και τη βασανίζει με την απογοή
τευσή της  που εκείνος νιώθει δίπλα σαν 
επίγονος και συνεχιστής» /431 /. Και τούτα 
τα ευτράπελα διότι, «ο λυρισμός του Μάρου 
-  γιατί έχ ει λυρισμό η εικόνα του -  δεν 
ξεπερνάει ποτέ μια δόση έμφυτα τσιγγουνε- 
μένη» /435/, πράγμα που μοιάζει πολύ με 
την «μαθηματικά περιορισμένη εξαλλωσύνη» 
του Τρίπου.

Στην «Ταβέρνα», του Τ. Παπαγιαννίδη, «το 
θέμα ξεχ ε ιλ ίζε ι -  χωρίς διάθεοη λογοπαί
γνιου -  από το περιέχον» /44Θ/, πράγμα που 
σημαίνει ό τ ι η ταλαίπωρη σημειολογία 
σ' αυτή την  ταβέρνα τα κοπανάει Kat γ ίνε
ται τύφλα.

Το ίδιο μεθυσμένες εμφανίζονται και οι 
γυναίκες της  σελίδας 456: «Αν δε προσθέ
σουμε και την εθνική σχεδόν εκμετάλλευση 
της σεξουαλικότητας, με την επιρροή που 
εξα ο κο ύ σ α ν  οι σ κλ α β ω μ ένες  γ υ ν α ίκ ες  
στους πασάδες και άλλους ισχυρούς των 
κυρίων μπορούμε να εξηγήσουμε τον ανάμι
κτο με φόβο σεβασμό που ενέχ ε ι ο ελληνι
κός ερωτισμός και την δια παντός μέσου 
διαφύλαξη της  γυναίκας και της  αρετής».

Οι γυναίκες δεινοπαθούν και πάλι, γλωσ
σικά και λογικά, πέντε σελίδες παρακάτω: 
«Στις γυναίκες σκηνοθέτιδες η αναπαραγω
γή της παραδοσιακής δομής της  θέσης της 
ελληνίδας γυναίκας στην κοινωνία, κάτω 
α π 'το  καινούριο απελευθερωτικό κίνημα, 
δημιούργησε στην ψυχή τους ένα πλέγμα 
σαδομαζοχιστικής δημιουργικότητας με κα
θαρά πολιτική μετεξέλ ιξη »  /460/. Το ίδιο 
υποθέτουμε πως συνέβη και οτην Μαρία 
Κομνηνού, κόρη της συγγραφέως, που μνη
μονεύεται οτο φεμινιστικό κεφάλαιο « τε
λευταία αλλά όχι ύστατη» και η οποία, όπως 
βεβαιώνει η ειλικρινέστατη μαμά «δεν έχει 
επαγγελματική κατάρτιση εκτός από την 
ισόχρονη με την ύπαρξή της έμμονη φ οίτη
ση στις αίθουσες προβολής» /465/. Περίερ
γο! Σε σινεμά γεννήθηκε η Μαρία Κομνηνού;

θαυμάστε τώρα τη γέννηση μιας καινού
ριας επιστήμης, της  «ψυχολογίας του το 

πίου»: «τα Γιάννενα και οι γύρω τόποι 
αποχτούν μια ψυχολογική ομορφιά χάρη στη 
φωτογραφία του Γρ. Δανάλη, στην ταινία 
του Κ. Ασημακόπουλου "Σ τη  σκια μιας 
άλλης” » /469/.

Σάλτο μορτάλε τρ ε ις  σελίδες παρακάτω 
με θύμα αυτή τη φορά τον Μπουνιουέλ. 0 
οποίος, «δεν παύει να κεντρ ίζει με τα 
δοκιμασμένα σύμβολά του τον αμφιβληστρο
ειδή της ψυχής του παγκόσμιου θεατή» 
/472/. Και μετά  τον αμφιβληστροειδή της 
ψυχής, ιδού κυρίες και κύριοι και τα χρυσά 
-  βαθιά λαρύγγια: «Η όπερα μετά τις 
πρώτες απεικονιστικές της  μεταφ ορές στον 
κινηματογράφο άρχισε να έχει μια έμμεση 
επίδραση οτο να κάνει να περνούν θέματα 
λαϊκής απήχησης μέσα απ' το λαρύγγι διά
σημων τραγουδιστών» /473/.

Μ ετά το επ ίθετο «αοσιζικός» που κολλά
ει στον Βούλγαρη να τώρα και το  ρήμα 
«αλλενίζω», μιας χρήσεως, κι αυτό, που 
κολλάει στον Αλευρά. Προφανώς, πρόκειται 
για παραγωγό του Αλαίν Ρεναί. Αλλά γιατί, 
τό τε , το  γράφει με ένα λ -  για να μη 
μιλήσουμε και για τις  απλοποιήσεις της 
Ακαδημίας; Και γιατί «αλλενίζω» και όχι 
«ρενίζω»; Υπάρχουν πολλοί Αλαίν και ολίγοι 
Ρεναί. Μιλάει λοιπόν η καλή μας η κυρία 
ιστορικός για τον Αλευρά που «αλλενίζει» 
σε μισή σελίδα αλλά... ξεχνάει να αναφέρει

τον τίτλο της  αλλενίζουσας ταινίας του 
αλλενίζοντα σκηνοθέτη. Εδώ ουρλιάζουν: 
ΜΑ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ;

Ξ έρετε τ ι κυνηγάει ο Καοσαβέτης; «Την 
τόοο συναρπαστική χώρα της ανθρώπινης 
ψυχής» /485/, παρόλο που καλύτερος κυνη
γός θα έπρεπε να είναι ο Στέλιος Παυλίδης 
διότι αυτός έχ ει μια «αδάμαστη αυθορμιτι- 
κότητα» 1651.

Και ολίγη μεταφυσική αισθητική. Αφού 
μας πει το ρητό «θρησκεία ίσον αγάπη, 
αγάπη ίσον θυσία», προφανώς δικής της 
έμπνευσης, στη σελίδα 492, κι αφού μας 
πληροφορήσει για την ύπαρξη της  «μεταφυ
σικής ψυχανάλυσης» στη σελίδα 496 παίρνει 
φόρα και κάνει μια τρομερή και φοβερή 
βουτιά στην άβυσσο: «Το καλύτερο απ' τη 
φιλολογία και τη μεταφυσική σημαίνει ανά
μεσα στ' άλλα προεκτατικότερο γιατί με την 
εικόνα οι έννο ιες της μεταφυσικής και της 
φιλολογίας παίρνοντας συγκεκριμένη μορφή 
αντί να στενεύουν σε σημειολογικές ορολο
γ ίες  πλαταίνουν οε οημαντικές προεκτά
σεις» /496/. Παπαδόπουλε, μπορείς πια να 
πεθάνεις ήρεμα!

Συνεχίζεται 
στο επόμενο τεύχος

Βιβλίο

γράφει
ο ΣΠΥΡΟΣΤΣΑΚΝΙΑΣ

ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ
Το Βουνό 
Εκδόσεις Βιβλιοπωλείου 
της Εστίας, 1982

Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά που ο 
ποιητής καταφεύγει οτον πεζό λόγο -  αν 
εξα ιρέσει κανείς τα δοκίμιά του που δημο
σιεύονται κάθε τόσο σε εφ ημερ ίδες  και 
περιοδικά ή τ ις  καθαρά φιλολογικές εργα
σίες του -  για να περιγράφει βιώματα της 
εφηβείας του που έγιναν καημοί και νοσταλ
γ ίες της ωριμότητάς του. Η αφορμή εύλογη 
και το διάβημα ευνόητο. Όσοι πέρασαν τα 
εφηβικά χρόνια τους μέσα στην κατοχή, 
ιδιαίτερα οι ευλογημένοι που με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο συμπορεΰτηκαν με την 
Αντίσταση κι έζησαν το θάμπος της, για να 
σφραγιστούν αργότερα με το αγιάτρευτο 
μαράζι για τον άδικο χαμό της  και την 
κατάπικρη μοίρα της , φαίνεται πως δε θα 
βρουν ανάπαυση οε τούτη τη ζωή πριν 
ακουμπήοουν οε κάποιο χαρτί το  πιεστικό 
μνημονικό φορτίο τους. Παρά το διωγμό της

Αντίστασης και τον κατατρεγμό των αγωνι
στών και των απλών οπαδών της, που 
ανάγκασαν πολλούς απ' αυτούς να καταχω
νιάσουν δεκα ετίες  ολόκληρες τ ις  μνήμες 
τους στις πιο σκοτεινές κόχες του μυαλού 
τους, ο αριθμός των κειμένων που γράφτη
καν -  και γράφονται ακόμα, αν κι έχουν 
περάσει κάπου σαράντα χρόνια από τό τε  -  
μοιάζει τεράστιος. Καμιά φορά φοβάμαι 
πως οι νεότεροι θα έχουν μπουχτίσει με 
την ατέλειω τη αυτή φιλολογία για τα βάσα
να και την  παλικαριά των Ελλήνων. Φαίνεται 
όμως πως δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Ας 
κάμουν υπομονή μερικά χρόνια ακόμη, κι η 
γενιά της κατοχής και της  Αντίστασης θα 
έχ ει περάσει «στους δέλτους της Ιστο
ρίας», που λένε. Η επίσημη αναγνώρισή της 
άνοιξε κιόλας το δρόμο για το χρονοντούλα
πο. Οι γενιές  που θα έρθουν θα ταλαιπω
ρούνται μόνο σε κάποιες ανιαρές επ ετείους 
από τους γνωστούς πανηγυρικούς προς 
τους οποίους ρέπουν αθεράπευτα τα ν εοελ 
ληνικά μας ιδρύματα· παλιά και καινούρια.

ί!ς τό τε , όσοι πιστοί, μπορούν να χαίρο
νται κάποιες σελίδες απαλλαγμένες από 
«κηρύγματα και ρητορείες». Και τέ το ιε ς  
είναι οι οελίδες του Βουνού.

Σπεύδω να το δηλώοω γιατί αυτά που 
προηγήθηκαν μπορεί να παραπλανήσουν τον 
αναγνώστη που δεν έτυ χε να διαβάσει το 
βιβλίο. Ο ίδιος ο συγγραφέας, στο σύντομο 
σημείωμα που δημοσιεύει στο οπισθόφυλλο, 
καταγράφει με ευστοχία τις  αφ ετηρ ίες  και 
τ ις  προθέσεις του: «Το Βουνό είναι πεζο
γράφημα κι αναφέρεται στα χρόνια 1940-45, 
όπως τα έζηοε ο συγγραφέας στην ιδ ια ίτε
ρη πατρίδα του Σουβάλα, χωριό του Παρνασ
σού. Όπως τΐι έζησε φυσικά είναι τρόπος 
του λέγειν. Όπως τα έγραψε θέλει να πει, 
τώρα, σαράντα σχεδόν χρόνια μετά τα

εξιστορούμενα περιστατικά και με την προ
οπτική μάλλον όσων ακολούθησαν. Πρόκει
ται εξάλλου για λογοτεχνία και καθόλου για 
ιστορία. Κάθε ομοιότητα, συνεπώς, με πραγ
ματικά πρόσωπα και τόπους δεν είναι μόνο 
φανταστική, αλλά πολύ περισσότερο: η μόνη 
αληθινή που μπορεί να μαρτυρήσει ο συγ
γραφέας».

Η κατάταξη του Βουνού στη λογοτεχνία 
από τον  ίδιο τον συγγραφέα δεν έρχεται 
νομίζω οε αντίφαση με τον αυτοβιογραφικό 
χαρακτήρα του· πεζογραφήματος. Συνηθίσα
με να θεωρούμε λογοτεχνικά κείμενα όσα 
κρύβουν την εμπειρική αφορμή τους πίσω 
από μια επινοημένη ή πλασματική ιστορία. 
Και χρησιμοποιούμε για τα κείμενα αυτά την 
έκφραοη «έργα φαντασίας» ως αυτονόητο 
συνώνυμο -  μολονότι πολύ ουχνά προσδιορί
ζουμε την αξία τους με το  βιωματικό 
αντίκρισμα που διαισθανόμαστε πως υπάρ
χει κάτω από την πλασματική τους επιφά
νεια. Οστόσο, η κρίση των λογοτεχνικών 
συμβάσεων του ρεαλισμού οδήγησε από τη 
μια μεριά στη μυθοποιία κι από την άλλη 
στην αυτοβιογραφία, στο ρεπορτάζ, στο 
documentaire -  καθώς παρατηρεί ο David 
Lodge στο δοκίμιό του Ο μυθιατοριογράφος 
σε δίλημμα /The Novel Today, Fontana). Η 
προδιαγραφή, ουνεπώς, του στοιχείου της 
φαντασίας έπαψε να αποτελεί το  sine qua 
non ενός κειμένου για την κατάταξή του 
στη λογοτεχνία, και η αυτοβιογραφία δεν 
χρειάζεται προσχήματα για να διαβεί το 
κατώφλι της  ιστορικής μαρτυρίας και να 
γίνει δεκτή στην περιοχή της τέχνης του 
λόγου.

Εξάλλου, για κείμενα που άπτονται ιστο
ρικών γεγονότων με υψηλού βαθμού πολιτι
κή φόρτιση, η παρατήρηση του Γιάννη 
Καλλιόρη στην εισαγωγή του βιβλίου του

Παρεμβάσεις (Κέδρος, 1981) μπορεί να μας 
χρησιμεύσει ως ευδιάκριτη διαχωριστική 
γραμμή: «Αντίθετα με την  πολιτική, η οποία 
ενδιαφ έρετα ι για τα πρόσωπα στο βαθμό 
που αυτά γίνονται γεγονότα ως παραγωγοί 
δραστικών αποτελεσμάτων (δηλαδή μετρη
τών αντικειμενικών συνεπειών), η ηθική της 
λογοτεχνίας, ξεκινώ ντας από τις  ενΰπαρ- 
κ τες  σημασίες των πραγμάτων για να συνα
ντήσει τον κόσμο σαν ολότητα σημασιών και 
να ανασύρει κάποιο ευρύτερο νόημα, αισθη
τοποιεί τον τρόπο με τον  οποίο τα γεγονότα 
βιώνονται από τα πρόαωπα και μεταβολίζο- 
νται σε νόημα προσωπικό».

Δεν ξέρω  ως πιο βαθμό μπορούν να 
αισθητοποιηθούν τα γεγονότα μέσα από μια 
απροσχημάτιστη αυτοβιογραφία. Φοβάμαι, 
ακόμα, πως αναλαμβάνει μέγα κίνδυνο ό
ποιος αποπειράται να εξατομικεύσει πάνδη
μες εμπειρίες, χωρίς την παραμορφωτική 
ίιάθλαση που επιφέρουν συγγραφικά τεχνά
σματα απαγορευμένα για την αυτοβιογραφι- 
κή φόρμα. Δεν απομένουν, ουνεπώς, παρά η 
έντιμη προσέγγιση της όποιας εμπειρικής 
ιδ ιαιτερότητας και η ατομικότη,τα (η μοναδι
κότητα θα έλεγα) της  γλωσσικής εκφοράς. 
Προϋποθέσεις που συντρέχουν οπωσδήποτε 
στην περίπτωση του Βουνού ικανές να 
μεταβολίζουν τα γεγονότα σε προσωπικό 
νόημα.

Το νόημα αυτό συνάγεται μέσα από τις  
αναμνήσεις του ώριμου πια αφηγητή, ο 
οποίος, πρέπει να υπογραμμιστεί, περιορίζει 
στο ελάχιστο τα σχόλιά του, στο βαθμό 
μόνο που του είναι απολύτως αναγκαία για 
να υπενθυμίζει στον αναγνώστη τη συμφω
νία που έχ ει συνάψει μαζί του και για να 
κρατάει τ ις  δέουσες αποστάσεις από το 
εξιστορούμενο υλικό. Κατά τα άλλα, το 
κείμενο διαπνέεται από το λυριομό και τη
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μαγεία της  εφ ηβείας, ενώ οι σύντομες 
μελαγχολικές παρεμβάσεις της ωριμότητας 
απλώς τονίζουν αντιστικτικά το θάμβος της. 
Μιας εφ ηβεία ς που, μέσα στις απερίφρα
σ τες συνθήκες της εποχής, θρασομανάει 
στις βουνοπλαγιές του Παρνασσού και ζει 
τη μεγάλη περιπέτεια του απελευθερωτικού 
αγώνα, αντί να μαραζώνει σε κάποια θλιβε
ρά μαθητικά θρανία. Η ομορφιά της  φύσης 
κι η λάμψη της Αντίστασης είναι οι σταθε
ροί άξονες των μνημονικών περιδιαβάσεων 
του Κούσουλα. Οστόσο, λυρικοί τόνοι κι 
ηρωικοί αντίλαλοι υποτάσοονται σε μια 
σουρντίνα που ελέγχει πλήρως τη ρητορεία 
και λογοκρίνει αυστηρά τη. μεγαλοστομία. 0 
ώριμος συγγραφέας που αφηγείται με την 
προοπτική των όσων ακολούθησαν, ουσια
στικά δεν εγκαταλείπει ποτέ την οπτική 
γωνία του εφήβου και το μικρόκοσμο που 
μπορεί να αγκαλιάσει η ματιά του τελ ευ 
ταίου. Τα εξιστορούμενα περιστατικά συμ
βαίνουν μέσα στα όρια του ταπεινού χω
ριού, και στις γύρω ράχες και ρεματιές 
όπου καταφεύγουν οι Σουβαλιώτες για να 
γλιτώσουν από τ ις  επιδρομές του εχθρού. 
Οι μόνοι αντάρτες που βλέπει ο νοσταλγη- 
μένος έφηβος, είναι αυτοί που επισκέπτο
νται το  χωριό του, κι οι μόνες μάχες που 
εξισ τορεί είναι κείνες που ο αντίλαλός τους 
φτάνει ως τ '  αυτιά του. Αυτές οι κοινές 
καθημερινές π εριπ έτειες, τα τετρ ιμμένα  
περιστατικά που έζησε κάθε χωριό ελληνικό 
στα χρόνια της κατοχής, με τα μικρά ηρωικά 
του κατορθώματα και τ ις  πανικόβλητες 
φ υγές του, με τ ις  αποκοτιές και τους 
συμβιβασμούς του, με τους προδότες και

τα θύματά του, κρατημένα σταθερά στη 
μικρή κλίμακα της  οπτικής γωνίας ενός 
παιδιού, είναι τα συστατικά της γραφής που 
μεταβολίζει τα ιστορικά γεγονότα σε προ
σωπικό νόημα. Πρόγευοη του νοήματος 
αυτού μας είχε δώσει ο ποιητής, είκοσι 
χρόνια πριν, στη συλλογή του «Σχηματοποίη- 
ση Β». Παραθέτω το ποίημα «Μαγική εικό

να»:

Βλέπεις αυτή
την  προβατόσχημη πολυχρωμία 
το  τοπίο της άνοιξης με τα πουλιά 
και τα λουλούδια του; Είναι τόπος 
εγκλήματος. Κοίτα τα ίχνη, 
το αίμα που το ξεπλένει

η έκτακτη  βροχή στη χλόη...
Όλα οργανωμένα.

Από την ίδια συλλογή αντιγράφω και το 
ποίημα «Η επιβεβαίωση»:

Κανένα σημείο δε δείχνει να φτάσαμε
πουθενά

κι όμως γυρίζουμε. Δες 
τα τοπία που προσπεράσαμε 
όταν η τύφλωση μας προόριζε 
το  περιβόητο τέρμα■ που έλαμπε τάχα, 
και μας καλούσε...
Αυτό είναι όλο. Η οδός άνω 
ήταν λοιπόν η οδός κάτω.

Τα ίδια αυτά ποιήματα τα είχα επικαλε
στεί με κάποιαν άλλη αφορμή', μερικά 
χρόνια πριν, μιλώντας για τον εγκλωβισμό 
του ποιητή μέσα σε κοινωνικά, ιδεολογικά 
και πολιτικά αδιέξοδα. Δεν ήταν τό τε  εύκο
λο να πρεβλεφθεί Πως ένα πεζογράφημα θα 
ήταν η διέξοδός του -  κι όχι μόνον η 
λογοτεχνική. Ούτε πως η θλίψη για το 
περιβόητο τέρμα που έλαμπε τάχα, όταν 
μας καλούσε, θα μετατρεπόταν στη συγκινη- 
μένη, αλλά και συγκρατημένη, έξαρση της 
λάμψης και του καλέοματός της. Ήταν 
καιρός πια να συμφιλιωθούμε με τη νιότη 
μας.... Αυτά, όσον αφορά το  προσωπικό 
νόημα. Τα άλλα, τα σκοτεινά και δυσερμή
νευτα, μπορεί να τα διεκδικεί η Ιστορία.

1. Κριτική για τις  “ Παραλλαγές οε ξένα θέματα». 
ΤΡΑΜ, αριθ. 9, Μάιος 1978.

Βιβλίο

γράφει
ο ΚΩΣ. ΓΟΥΑΙΑΜΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
Τα οστά 
Εκδ. Κέδρος, 1982

Και τα «Οστά» εμμένουν στην καθολικότητα 
του τεχνάσματος σαν βάση της ποιητικής 
δημιουργίας με όλες τις  ουνέπειες που 
απορρέουν ε ξ  αυτών.

Αυτή η εμμονή οδηγεί στο ουμπέρασμα 
πως ο ποιητής δεν έχ ει αρνηθεί την 
εννοιολογική ή υφολογική ολισθηρότητα που 
πολλές φ ορές δημιουργεί ένας τέτο ιος  
μηχανισμός.

βστόσο το βασικό ερώτημα που προκύ
πτει μετά  την ανάγνωοη της ποίησης του 
Κοντού είναι: εύρημα ή τέχνασμα;

Για μια ορθή προσέγγιση απαιτείται απο
κατάσταση των δύο αυτών λέξεω ν, θα λε-

γα λοιπόν πως η πρώτη σημαίνει επινόηση 
ενώ η δεύτερη πονηρό, διαολεμένο επινόη
μα.

Κατά βάθος -κα ι όπως πιστοποιείται από 
προηγούμενες συλλογές- η γλώσσα του 
Κοντού είναι αντιορθολογική, αναρχική και 
σαν τέτο ια  είναι αλληλοσυνδεμένη με το 
εύρημα. Όμως από ένα μέρος των Φωτο
τυπιών και κυρίως από τη  Διάλεκτο της  
ερήμου παρακολουθούμε τη μεταβολή του 
ευρήματος σε τέχνασμα που κορυφώνεται 
στην πρόσφατη συλλογή.

Πιοτεύω ότι στη μεγάλη πλειοψηφία 
τους τα 133 ποιήματα, όχι μόνο επαναλαμ
βάνουν ένα μηχανιαμό εικόνων, εκπλήξεων, 
οχημάτων λόγου κλπ. προγενέστερων βι
βλίων αλλά, κυρίως, είναι απότοκα τεχνα
σμάτων. Δηλαδή αναπτυγμάτων ενός γνωσε- 
ολογικού ή εγκεφαλογραφικού μηχανισμού 
που αν και δημιουργούν το αισθητικό απροσ
δόκητο εν τοΰ το ις  εκ φΰσεως, σπανίως 
αποκτούν μια συνεκτική εικόνα με εννοιολο- 
γική συγκρότηση...

Ξεκλειδώνεις τον  ήλιο 
από το υπόγειο και τρέχει 
να φάει τα κόκαλα

...ή όταν σε όποιο βαθμό την αποκτούν 
δεν είναι απότοκος της  φυοικής τους 
συγκρότησης αλλά ενός είδους περιγραφι
κής εκζήτησης όχι πάντοτε πειστικής Π.χ.

Σήμερα έχουν μεγάλο ταξίδι

τα μάτια μου. Πηγαίνουν 
από το ένα παπούτσι στο άλλο 
όλη μέρα, χωρίς διακοπή.

Μέσα από μια τέτο ια  δέσμη είναι εύλογο 
το ασυνείδητο, το  ακαριαίο και άναρχο του 
ευρήματος να παραχωρεί τη  θέση του στο 
εοκεμμένο, στο επ ιτηδευμένο και τέλ ο ς  στη 
μηχανική επανάληψη του τεχνάσματος. Με 
αυτά λοιπόν τα δεδομένα τα ογκώδη «Οστά» 
καταθέτουν μιαν ασύμμετρη ποιητική σχέση. 
Γιατί, πραγματικά, όπου το  τέχνασμα απου
σιάζει δεν παρατηρούνται ψευδαισθητικές 
διατάξεις αλλά εικαστικές τα υ τό τη τες  μ ' έ 
να διαυγές αντιστάθμισμα γλώσσας -  ύφους 
-  έννοιας.

Κάθε βράδυ η γυναίκα του διπλανού 
διαμερίσματος - καταλαβαίνω ότι είναι 

γυναίκα
από το  θόρυβο των μαλλιών - καρφώνει κάτι 
στον τοίχο. Μπορεί τα μυστικά της, μπορεί 
τα κουζινικά της. Όχι, καρφώνει το χέρι 

της
ψηλά και έτσ ι κρεμασμένη κοιμάται σαν 

νυχτερίδα.

Στίχοι και εικόνες εμπ ερ ιέχουν περιβάλ
λουν ακέραια αυτό που καλείται συνείδηση 
και κοινωνικός καθορισμός. Μέσα σ ' αυτές 
τις  σ υντεταγμένες ανγνωρίζεται και η ποιη
τική ευστροφία του Κοντού. Μακριά από 
τεχνάσματα ο λόγος του ουδέποτε γίνεται 
συμβατικός.

Ερεθισμένος λοιπόν από καθορισμένους 
κοινωνικούς όρους ή σχέσεις καλύπτει, με 
σημαντική ευρύτητα παραλλαγών, πλαίσια 
που χαρακτηρίζουν ιστορικές καταστάσεις 
(π.χ. τα ποιήματα 17, 43, 117, 132) συγκε
κριμένους χώρους (δωμάτιο, διαμέρισμα) 
ως και κάθε είδους σημάνσεις ή αντικείμε
να της πόλης, βστόσο το βασικό γνώρισμα 
της  συλλογής' είναι ότι τα πρόοωπο χειρα
φετούντα ι από το ζυγό της  ίδιας τους της  
φύσης. Ανάλογη επομένως και η ψυχική 
τους στάση που κορυφώνεται α φ 'ε ν ό ς  με 
την ανέλιξη της δράσης α φ ' ετέρου  με το 
ξεπέρασμα των ορίων μιας συμβατικής αί
σθησης. Τότε, ανάμεσα σ τ' άλλα, και ο 
τόνος τους αποοπά ένα είδος συγκροτημέ
νης, θα χαρακτήριζα, οργής (π.χ. το 48) και, 
προπάντων, ειρωνείας.

Ταυτόχρονα αυτά τα πρόοωπα είναι εν ερ 
γητικά' οι δε εν έρ γ ειές  τους αποτελούν 
διεξόδους των ενστίκτων και των παρωθή
σεων που δ ιοχετεύει -ά λλοτε έλλογα κι 
άλλοτε παράλογα- ένας αγωγός πρωτογονι
σμού. Έτσι δεν είναι μόνο οι ψυχικές 
αντιδράσεις από τ ις  οποίες αντανακλάται η 
λατρεία των δεδομένων αλλά και μια ακο
λουθία εικόνων που δε μοιάζει στην απεικο- 
νιζόμενη πραγματικότητα. Ίσως συντελεί 
και η τεχνική της  παρομοίωσης που στον 
Κοντό είναι αρκετά επαυξημένη.

Τα αχλάδια μεγάλωναν πολύ όπως στα 
παραμύθια

 =*
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Πλησίαζα το  στόμα σου και με κατάπινες 
όπως στα παραμύθια.

Τα «Οστά» δε συγκροτούν μόνο μικρά 
αφηγήματα ή γεγονότα. Ουσιαστικά αποτε
λούν αίσθηση γεγονότων. Αίσθηση την οποία 
διακρίνει ένας νεοτερ ικός πεσιμισμός. Λέγω 
νεοτερ ικός επειδή η απαισιοδοξία του σύγ
χρονου κόσμου έχ ε ι το  χαρακτήρα της 
απόγνωσης. Λέξη που δεν προκύπτει από 
βασικά προβλήματα της  ύπαρξης (μοναξιά, 
πόνος, μυστήριο του θανάτου κλπ αλλά από 
κοινωνικές παραμέτρους) -άγχος, αποξένω
ση, αλλοτρίωση, αυτοματισμός κλπ. Νομίζω 
ότι οτο σημείο αυτό βρίσκεται και η ειδολο
γική διαφορά ανάμεσα στην απαισιοδοξία 
και στην απόγνωση. Η πρώτη χαρακτήρισε 
την προπολεμική ποίηση και ένα, ίσως 
ελάχιστο, μέρος τη ς  μεταπολεμικής, ενώ η 
δεύτερη ανάθρεψε τους σύγχρονους ποιη
τές .

Στον Κοντό η απόγνωση ενισχύεται μέσα

από εκ ε ίν ες  τις  δραματικές εν ό τη τες  όπου 
τα υποκείμενα αυτοκαταστρέφονταί' που 
στρέφονται ενάντια στο ίδιο το  παράλογο.

Τα υποκείμενα, πέρα από την ευπάθειά 
τους, διαλέγουν να βυθίζονται σε παράλο
γες  καταστάσεις. Ακόμα και όταν επιμένουν 
να ενεργούν σαν λογικά όντα με τις  ενέρ- 
γ ε ιέ ς  τους το- αντίθετο υποδηλώνουν. Πά
ντο τε οχεδόν παραμένουν αινιγματικά. Αιφ- 
νιδιάζουν, κατατρύχονται από έμμονες ιδ έ
ες. Βιώνουν τα αοτικά ιδεώδη - παγιδεύο
νται.

Έτσι λοιπόν η λειτουργία εκπλήρωσης 
της επιθυμίας ν'αποσπασθούν από την 
παγίδευση διατρέχεται μέσα από έναν ανα
φορικό και υποθετικό λόγο με δύο εκφορές.

1. Του πραγματικού.
2. Του προσδοκώμενου (όπου η οριστική 

παντός χρόνου έχ ε ι μελλοντική σημασία).
θα πρόσθετα τρία ακόμα συντακτικά σχή

ματα. Τη χρήση του μέλλοντος, την οριστική 
των ιστορικών χρόνων (που ο ποιητής

χρησιμοποιεί για να δηλώσει κάποιο σκοπό 
απραγματοποίητο) και τη  χρήση ρημάτων 
ψυχικού πάθους. Όλη αυτή η συντακτική 
επιλογή καθρεφ τίζει έναν εφ ιάλτη που 
μαρτυρικά κυριαρχεί στην ποίηοη του Κο
ντού

Σήμερα θα την περάσουμε 
χωρίς φεγγάρι. Με σφυρί 
θα σπάσω το  πέτρωμα 
της  μνήμης, θα είναι όλα άσπρα...

Αναμφισβήτητα τα πρόσωπα του Κοντού 
αντικρίζουν την εποχή με την  αθωότητα του 
βλέμματος. Ανεξάρτητα από τον τρόπο που 
λειτουργούν -ευδιάκριτα  μηχανικά, νευρα
σθενικά ή συγκεχυμένα- υποδηλώνουν έναν 
κόσμο που μπορεί να εξηγηθεί έστω και 
λανθασμένα. Ίσως από το σημείο αυτό 
εκκινεί και η σάτιρα2, το σκωπτικό ύφος -  
αν και για γκροτέσκο, τελ ικώ ς πρόκειται.

Ένα ύφος που συντελεί στο να χάσουν

τ 'α ν τ ικ ε ίμ εν α  τη στερεότητά τους και τα 
πρόσωπα τη δεσμευτική τους φύση. Ακόμα 
και σε ε ικόνες - φω τογραφίες μ ' ερωτική 
ταυτότητα  πιστοποιείται κάτι τέτο ιο .

Σε γενικές γραμμές ο Κοντός δημιουργεί 
μια εικαστική ατμόσφαιρα με λ έξε ις . Με 
γλώσσα διαλυτική και στίχους που εγκυμο
νούν την  αποτυχία της επικοινωνίας σε μια 
πόλη3 που αναπαράγει συνεχώς τον Σίσυφο, 
και θανατώνει τον Προμηθέα.

ΣΗΜΕΙΟΣΕΙΣ
1. Βεβαίως και οε άλλες συλλογές συμβαίνει το 

ανάλογο. Οχι όμως οτο βαθμό των «Οστών». Ίοως 
επειδή ό ,τι εγκαινιάοβηκε σε προηγούμενες συλλογές 
αρχίζει ν ' ακμάζει ο ' αρκετά ποιήματα αυτού του β ι
βλίου.

2. Για το σατιρικό στοιχείο έγραψε η Νόρα Αναγνω- 
στάκη στην «Κριτική της Παντομίμας» (1977).

3. Με την ευρύτερη και όχι τη στενή έννοια του 
όρου.

Βιβλιο- 
παρουσίαση

γράφει
ο ΙΑΣΩΝ ΔΡΑΓΩΗΣ

ΑΝΝΑ ΑΧΜΑΤΟΒΑ
Το ποίημα χωρίς ήρωα 
Μετάφραση: Μίλια Ροζίδη 
Εκδόσεις «Ωκεανίδα»

Το ποίημα χωρίς ήρωα είναι ένα από τα 
σημαντικότερα δημιουργήματα της  μεγάλης 
Ρωσίδας ποιήτριας Αννας Αχμάτοβα. Η 
επεξεργασία του, που κράτηοε περί το 
είκοσι χρόνια, δείχνει, εκτός των άλλων, τη 
αημαοία που έδ ινε σ' αυτό η Αχμάτοβα, η 
οποία το θεωρούσε ως το πλέον ανταποκρι- 
νόμενο στα ιστορικά δρώμενα της  χώρας 
της  ποίημά της. Στην ουσία έχουμε να 
κάνουμε με ένα οδυνηρό κοίταγμα οτο 
παρελθόν, καθώς η ποιήτρια το 1940 -  τό τε  
αρχίζει να συνθέτει το  ποίημα -  επιχειρεί 
μιαν αναδρομή οτα 1913 -  τον τελευτα ίο 
χρόνο της ειρήνης - ,  έχοντας πλήρη συνεί
δηση του παρόντος και προαισθανόμενη το 
μέλλον. «Στο Ποίημα χωρίς ήρωα, παρατηρεί 
η δόκιμη μεταφράστρια, μερ ικές φ ορές η 
ποιήτρια συμμετέχει και η ίδια, άλλες 
φ ορές είναι ένας μάρτυρας ξένος προς τα 
δρώμενα κι ένας κριτής, που απειλεί, μα 
ποτέ δεν τιμωρεί. Δεν καταδικάζει αυτόν 
τον εν αποσυνθέσει κόσμο, που ήταν εξάλ
λου ο κόσμος της . Κάτω από τ ις  γραμμές 
του ποιήματος ο προσεχτικός αναγνώστης 
μπορεί να διακρίνει μια βαθιά θλίψη κι 
ίαως-ίσως μια κάποια νοσταλγία γ ι 'α υ τό ν  
τον κόσμο της ν ιότης της, που την  έθρεψ ε 
και την διαμόρφωσε».

ΕΛΛΗ ΝΕΖΕΡΙΤΗ
Κάκτοι 
(πεζογράφημα) 
Εκδόσεις «Γνώση», 1982

Η Έλλη Ν εζερίτη κινείται με μια σχετική 
ευχέρεια ανάμεσα στον πεζό και τον ποιητι
κό λόγο. Με το πρόσφατο βιβλίο της 
ωστόσο δείχνει πως ο χώρος όπου την 
εκφράζει περισσότερο είναι αυτός της 
πεζογραφίας. Η διαπίστωση βέβαια αυτή 
δεν σημαίνει ότι η πεζογράφος Ε Ν. δείχνει 
να έχ ει στο έπακρο κατακτήσει τους αντί
στοιχους εκφραστικούς τρόπους απλώς ότι 
η πεζογραφία τη ς  ταιριάζει χαρακτηρολογι- 
κά περισσότερο από την ποίηοη. Οι Κάκτοι 
είναι ένα πεζογράφημα ενδιαφέρον οπωσ
δήποτε, πρωτότυπο ως ένα σημείο, τους 
λείπει όμως το στοιχείο εκείνο  που θα 
μπορούσε να προσδώοει μια διάσταση πλα
τύτερη  και βαθύτερη στη σάτιρα που επι
διώκει η συγγραφέας περιστατικών και γ ε 
γονότων της καθημερινότητας. Ο άμεσος 
αφηγηματικός λόγος κάποτε δεν αρκεί.

ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΤΙΝΙΔΗΣ
Συνηγορία της παραλογοτεχνίας 
Εκδόσεις «Πολύτυπο», 
Αθήνα 1982

Πέντε δοκίμια απαρτίζουν το  πολύ ενδ ιαφ έ
ρον αλλά και πρωτότυπο αυτό βιβλίο του 
Πέτρου Μαρτινίδη. Κεντρικός στόχος και 
των π έντε μια τολμηρή και όχι κοινότοπη 
αντιμετώπιση των παραλογοτεχνικών κε ιμ έ
νων. Αποφεύγοντας την αφυψηλού απόρρι
ψη του αντικειμένου του ο συγγραφέας 
επ ιχειρεί μιαν «αναθεωρητική επεξεργαοία» 
του υλικού που έχ ει στη διάθεσή του με την 
πρόθεση «όχι να εντοπιστούν -  όπως γρά
φ ει ο ίδιος -  τα αρνητικά ιδεολογικά 
μηνύματα όπως διαμορφώνονται πάνω οτη 
μονότονη επανάληψη κάποιων τυπικών μο
ντέλων, αλλά να ανιχνευτούν τα αίτια της  
ελκτικής δύναμης που ασκείται και της 
ευχαρίστησης που προκύπτει από το διάβα

σμα τέτο ιω ν έργων. Στον όρο “ παραλογοτε- 
χνία”  που καλύπτει αυτό το  ούνολο, το 
μόριο “ παρα-" δίνει κατά συνέπεια τον τόνο 
της  γειτνίασης -  όπως στο “ παράτυφος”  
λ.χ. -  και όχι εκείνον της  αντίθεσης -  όπως 
στο “ παράδοξο” , “ παράλογο”  κτλ». Πρόκει
ται για ένα βιβλίο πραγματικά πολύ ενδιαφέ
ρον.

Α ΝΑΊ'Σ ΝΙΝ
Σκάλες προς τη φωτιά  
(μυθιστόρημα) 
Μετάφραση: Μυρτώ Αναγνοστοπού
λου - Πισσαλίδου 
Εκδόσεις «Μπαρμπουνάκη»

Τα κύρια γνωρίσματα των «Ημερολογίων» 
της  ΑνάΊς Νιν, από τα οποία εξάλλου έγινε 
γνωστή, μπορεί να πει κανείς ότι εύκολα 
εντοπίζονται και στα πεζογραφήματά της· 
οτα τελευ τα ία  μάλιστα ίσως φαντάζουν 
εντονότερα, εξα ιτίας της  δυνατότητας που 
της παρέχεται να κρύψει το πρόσωπό της 
πίσω από πρόσωπα ηρωίδων της. Και είναι, 
τα γνωρίσματα αυτά, ατοιχειοθετούνται μάλ
λον από μια αγωνιώδη θέληση να προωθηθεί 
-  περιφρουρούμενη -  η απόλυτη ατομική 
ελευθερία, θέληοη που πραγματώνεται ε- 
πώδυνα, καθώς είναι απόλυτα εξαρτημένη 
από βιώματα της  συγγραφέως κι αποσκοπεί 
να φ έρ ε ι οτο φως κόσμους χαμένους ή και 
θαμμένους, άρα σκοτεινούς, ή μ ' ελάχιστο 
μόνο φως φωτισμένους -  ίσα να διακρίνο- 
νται οι σκιές παθών απωθημένων κυρίως 
ερωτικών. Τρεις είναι οι ηρωίδες στις 
«Σκάλες προς τη φωτιά»: Η μια αντιπροσω
πεύει τη φωτιά ' η άλλη τον αέρα' η τρίτη 
τη γη. Αυτή, η τελευταία , λαχταρά ν ' ανεβεί 
τη  σκάλα που οδηγεί στη φωτιά (πάθος), 
πρέπει όμως πριν να κατεβεί τη σκάλα προς 
τη φωτιά (κόλαση), της ύπαρξής της της 
ίδιας. Και ολ' αυτά δοσμένα με μια σειρά 
εσωτερικών μονολόγων, μέοα από μεθό
δους του συμβολισμού, του σουρεαλισμού, 
της ψυχανάλυσης, της  ζωγραφικής, του 
χορού και της μουσικής. Καλή και η μετά
φραση της Μυρτώς Αναγνωστοπούλου -  
Πισσαλίδου.

ΙΑΚΩΒΟΣ Μ . ΒΟΥΡΤΣΗΣ
Βιβλιογραφία Δ. I. Αντωνίου 
Ελληνικό Λογοτεχνικό και 
Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα 1982

Η χρησιμότητα εκδόσεων βιβλιογραφικών 
είναι αναντίρρητη· πόσο μάλλον στον τόπο 
μας, όπου το είδος στην κυριολεξία σπανί
ζει. Απ' αυτήν την άποψη η εργασία του 
Ι.Μ.Β. αποκτά ιδιαίτερη σημασία1 σημασία 
που γίνεται ακόμη μεγαλύτερη για το λόγο 
ότι η βιβλιογραφική τεκμηρίωση αφορά 
σ' έναν ποιητή όχι κορυφαίο -  όπως συνή
θως γίνεται ως τώρα - ,  αλλά σ' έναν 
ιδιότυπο και γνήσιο εκφραστή -  εκπρόσωπο 
του  κλ ίματος που ε ξ έ θ ρ ε ψ ε  τη  γενιά  
του '30.

ΕΛΕΝΗ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ
Ινουϊτ σημαίνει άνθρωποι 
Κέδρος, 1981

Η ποίηση της Ελένης Ταγκαλόκη παρουσιά
ζει ενδιαφέρον από την άποψη ότι μπορεί 
ν ' απ οτελέοει κλασικό παράδειγμα για το  τι 
συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια στον ποιητι
κό μας χώρο. θέλω να πω μ ' αυτό ότι 
αποτελεί μια από τ ις  πάμπολλες περιπτώ
σεις όπου το συναίσθημα, υπερβολικά φορ
τισμένο, κι η τάση όλα ν ' αγκαλιαστούν και 
να εκφραστούν ελαττώνουν τ ις  δυνατότη
τ ε ς  για ποιητική μετουσίωση στο ελάχιστο. 
Κι ό,τι έχ ει να παρατηρήσει κανείς είναι μια 
αδιάκοπη μεταλλαγή αισθημάτων και τοπίων, 
που εμποδίζει την  εντόπιση του προσωπι
κού ποιητικού στίγματος. Κι όμως, η Ε.Τ. 
έχ ει δυνα τότητες ' κατέχει τη γλώσσα, έχει 
αυτό που παλιότερα έλεγαν ποιητικό «οί
στρο». Μ ένει ν ' αποκτήσει συνείδηση των 
ορίων της. Ίσως τό τε  καταφέρει περισσό
τερα.
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

Αρκετές φορές η διοίκηση της  ΕΡΤ 1 είχε 
δηλώσει ότι θα αταματούσε τον προσανατο
λισμό της  ελληνικής τηλεόρασης προς την 
αμερικάνικη κινηματογραφική και τηλεοπ τι
κή αγορά. Π α ρ 'ο λ 'α υ τά  έχουν περάσει 
αρκετοί μήνες και η υπόσχεση δεν υλοποιή
θηκε.

Υπάρχουν σαββατοκύριακα -π.χ. του προ
ηγούμενου δίμηνου- που οι παραγωγές 
U.S.A. ξεπέρασαν το 70 με 75% στην ΕΡΤ 1 
και 85% οτην ΕΡΤ 2.

Οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους και παράλ
ληλα μας βάζουν σε σκέψεις.

0 Έλληνας γίνεται καθημερινώς ο παθη
τικός θεατής και δέκτης ενός τρόπου ζωής 
που οτο ιχειοθετείτα ι από τ ις  παραμέτρους 
της βίας, του εγκλήματος, της  αποθέωσης 
του χρήματος και της  διαφροθάς, των 
gangs. Ταινίες οικογενειακές με περιεχόμε
νο που μόνο σχολικά σκετς θυμίζουν και 
τα ιν ίες  μ ' επίπλαστους προβληματισμούς 
προβάλλονται συχνά-πυκνά στο εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα.

Κι όμως υπάρχουν χώρες με τεράστια 
κινηματογραφική παράδοοη-παραγωγή.

Γιατί τ ις  αγνοεί ο τηλεοπτικός προσανα
τολισμός;

Επιτέλους ας το κατανοήσουμε: Όοο 
επικίνδυνες είναι οι στρατιωτικές βάσεις 
εξίσου επικίνδυνες είναι και κάτι άλλες 
βάσεις· αυ τές που προτείνονται μέοα από 
τ '  αμερικάνικα film s και συνιστούν το φόβο 
της ελευθερίας.

νται -κα ι ορθώς βέβαια- καθημερινώς δίλε- 
πτα-τρίλεπτα στον αθλητικό χώρο και απο
κλείονται ειδήσεις πολιτιστικού περιεχομέ
νου;

Δεν πιστεύω ότι είναι αδύνατη η συγκέ
ντρωση τέτο ιω ν ειδήοεων και η παρουσίασή 
τους από τα δυο κανάλια. Το αντίθετο 
μάλιστα.

Η έννοια της  πολιτιστικής συνείδησης 
-έσ τω  και με την  τρέχουσα ειδησεογραφία- 
παίζει έναν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρ
φωση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής.

Η κυβέρνηοη που έχ ει την υψηλή επο- 
πτεία της  T.V., το  αντιλαμβάνεται ή εμμένει, 
σε ό,τι αφορά οτα πολιτιστικά, στην τακτική 
της στρουθοκαμήλου;

Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Κάτι αυμβαίνει με την αμερικάνικη «δημο
κρατία». Φαίνεται πως ο Tocqeville σωστά 
το είχε προιρητέψει. Οδηγούμεθα, έγραφε, 
σε μια μορφή δικτατορίας της  πλειοψηφίας.

0 κομφορμισμός δηλαδή, η υποχρεωτικό- 
τητα  με την οποία ορισμένα πρότυπα και 
θέσεις επιβάλλονται, είναι ο πιο μεγάλος 
κίνδυνος της  αμερικάνικης «δημοκρατίας». 
Έτσι το θέμα πάντα παραμένει επίκαιρο.

0 πρόεδρος Ρέιγκαν -αποδεδειγμένα ανί
κανος ηθοποιός και πρόεδρος, παρά τις 
α ντίθ ετες  διαβεβαιώσεις ενός παλιού σχο
λίου της «Λέξης»- ακολουθεί μιαν α ν εξέλε
γκτη κι επικίνδυνη εξω τερ ική  πολιτική. Προ
κλητική τόσο για την Ελλάδα (ακόμα και για 
την Τουρκία), τη Μεσόγειο και την Ευρώπη. 
Εδώ ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ή κόμματα 
σύμμαχο με την κυβέρνηση του Λευκού 
Οίκου έχουν φθάσει στο σημείο να υποστη
ρίζουν τυπικά τη μηδενική λύση. Ουσιαστικά 
σι πάντες, πλην -δυσ τυχώ ς- Μ ιττεράν, 
διαφωνούν. Και παρότι υπάρχουν χιλιάδες 
ειρηνιστικές διαδηλώσεις για τον αφοπλι
σμό, η Ουάσινγκτον με μυστική απόφαση 
του κ. Ρέιγκαν, προχώρησε στην κατασκευή 
διπλάσιου αριθμού πυραύλων «Πέρσινγκ 2», 
απ' όσους θα εγκατασταθούν στη Δ. Γερμα
νία.

Ωστόσο οι ιταμές δραστηριότητες των 
Η.Π.Α. δε σταματούν μόνον εδώ. Τον τελ ευ 
ταίο καιρό σημειώθηκε μια αλυσίδα συνεχών 
παραβιάσεων αυτοδιάθεσης των λαών.

Η κατάφωρη επέμβαση στα εσωτερικά 
της  Δ. Γερμανίας είναι πρόσφατη μια και ο 
πρόεδρος Ρέιγκαν δήλωνε λίγο πριν από τ ις  
εκλογές πως η νίκη των σοσιαλδημοκρατών 
θα είναι πλήγμα για τα «ειρηνιοτικά» σχέδια 
τη ς  Ουάσινγκτον.

Κι ακόμα: ο Λευκός Οίκος δε θα επ ιτρέ
ψ ει, όπως επίσημα ανακοινώθηκε, να επι
κρατήσουν κατά κανένα τρόπο τ '  απελευθε
ρωτικά κινήματα στη Λατινική Αμερική.

Έτσι εξη γε ίτα ι και το  πώς δεξιά  τρομο
κρατικά δίκτυα, των οποίων ηγετικ ές  φυσιο
γνωμίες είναι χιτλερικοί, γκεσταπίτες, ε 
γκληματίες πολέμου όπως ο Κλάους Μπάρ- 
μπι, ο Βάλτερ Ράουφ, σύμβουλος του δικτά
τορα Πινοαέτ, ο Βάλτερ Κούτομαν, που 
διασκέδαζε να σκοτώνει διανοούμενους.

Αυτούς και άλλους πολλούς, κατά δ η μ ο 
σιογραφικές αποκαλύψεις, στρατολογούν οι 
αμερ ικάνικες μ υ ο τ ικ ές  υπ ηρεσ ίες. Τους 
προστατεύουν, τους καλύπτουν. Αυτούς που 
σέβονται τη βία και το  έγκλημα.

Σίγουρα η αμερικάνικη πολιτική, οδηγεί 
τον κόσμο σε περιπέτεια ανάλογη μ ' εκείνη 
των ναζιστών πριν από χρόνια. Η «δημοκρα
τία» των Η.Π.Α. νοσεί θανάσιμα. Και μόνο 
μικρονοηκές κυβερνήσεις, κόμματα ή έν τυ 
πα είναι δυνατόν να υπερθεματίζουν την 
αρρωστημένη πολιτική Ρέιγκαν.

Μια πολιτική που αν α φ εθ εί ελεύθερη θα 
οδηγήσει στην αυτοκτονία του ανθρώπινου 
είδους.

ΚΟΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

II

Παρακολουθώ σχεδόν πάντα τα δελτία ειδή 
σεων. Και δεν επιθυμώ να επεκταθώ στη 
γλώσσα, για παράδειγμα, που μονίμως βιά
ζετα ι, στην απόκρυψη θεμάτων, στο λιβανι- 
σμό, στις σ υνεντεύξεις που οι δημοσιογρά
φοι πάντοτε συμφωνούν με τον υπουργό ή 
τον πρωθυπουργό, και μάλιστα χαμογελούν 
την ώρα που συμφωνούν (διάβολε! τ ι αστεία 
είναι τούτα), με λίγα λόγια -δ εν  έχουν ποτέ 
αντίρρηση σε όσα τους λένε (οπότε τίθ ετα ι 
το ζήτημα ποιο οκοπό εξυπηρετούν οι 
ερωτήσεις αφού κάλλιστα υπουργοί ή πρω
θυπουργός μπορούν να ουνδεθούν απευ
θείας, χωρίς δορυφόρο) δε θέλω λοιπόν να 
επεκταθώ σ' αυτούς τους χώρους.

θα σταθώ όμως οε κάτι που απουσιάζει 
από το δελτίο ειδήσεων.

Τα πολιτιστικά.
Με ποια δηλαδή σκοπιμότητα αφιερώνο

θανάσης Κουτλής. Τό ένα από τα δυο
ποιήματά σας («Δισκοτέκ») θα δημοσιευτεί 
σε κάποιο από τα επόμενα τεύχη μας.

Σπύρος Παύλου. Καισαριανή. -  Είσαστε 
οπωσδήποτε ένας ευαίσθητος δέκτης, όμως 
νομίζουμε ότι η γλώσσα σας δεν κάνει 
ακόμα ποιητική αναγωγή. Χρειάζετα ι περισ
σότερη άσκηση και μελέτη.

Ι.Σ. Πιπίνης. Κάτω Διμινό, Κορινθίας -  
Αν η ποίησή οας αποδεσμευτεί απ' τα πολλά 
πεζολογικά στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν, 
πιστεύουμε ότι θα έχ ε ι τη δυνατότητα να 
εκφράσει περισσότερο ώριμα τα εσωτερικά 
και εξω τερ ικά  ερεθίσματα.

Α νδρέας Φ ουσκαρίνης. Λεχαινά -  Ευ
χαριστούμε για την  καλοσύνη που είχατε να 
μας σ τε ίλ ετε  ποιήματά σας.

Ηρ. Κουτσούλης. Γεφυράκι, Σάμου -  Η 
ποίησή σας, ενώ θεματικά παρουσιάζει εν 

διαφέρον, υστερεί στην τεχνική, με αποτέ
λεσμα να εμποδίζεται η ολοκλήρωση της 
ποιητικής λειτουργίας.

Κατερίνα Ζαχαριάδου. Αθήνα -  Το κεί
μενό σας έχει ενδιαφέρον και χαρακτηρίζε
ται από ένα έντονο συγκινησιακό στοιχείο. 
Φοβόμαστε όμως ότι, για την ώρα, δεν 
κατορθώνει να ξεπεράσει τα όρια του 
ιδιωτικού ημερολογίου. Συνεχίστε προσέχο
ντας και τη γλώσσα.

Γιώργος Σαραντόγλου. Αθήνα -  Τα 
δείγματα της  δουλειάς σας μας πείθουν ότι 
θα έ χ ε τε  περισσότερο και καλύτερο ανέκ
δοτο υλικό, και παρακαλούμε να μας σ τείλε
τε.

Γ. κ -. Τ.
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ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΟΝΗΡΟΝ ΗΜΕΡΩΝ

Στο τεύχος Ιουλίου-Αυγούοτου 1982 τοϋ 
περιοδικού οας δημοοιεύτηκε η πρώτη πο
λεμική ενάντιο οτο βιβλίο μου Η ΜΗ ΑΝΑ
ΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ από τον κ. Κρητικό, 
οε αντίθεοη με τις  πρώτες κριτικές (ΕΛΕΥ
ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ι-4-82:... « Όοο κι αν διαφωνεί 
κανένας για τον κατηγορηματικό τρόπο με 
τον οποίο αντιμετωπίζει το πολυουζητημένο 
θέμα της Τέχνης, δεν μπορεί παρά να 
προσέξει και να προβληματιστεί από τις  
θέσεις του»... κ.λ.π. -  ΕΞΟΡΜΗΣΗ: 3-10-82: 
«Η διανοητική διαδρομή του συγγραφέα 
είναι ενδιαφέρουσα και ερεθ ίζει τον  καλο
προαίρετο αναγνώστη για χρήσιμους θεωρη
τικούς διασκελισμούς»... κ.λ.π).

Το κα τ' εξοχήν αρνητικό της  ιστορίας 
βρίσκεται κύρια στο σημείο ότι η πολεμική 
αυτή προέρχεται όχι από κάποιον κριτικό, 
αλλά από κάποιον βιβλιοεκδοτικό κύκλο. 
Απ' αυτής της  πλευράς αν ιδωθεί το πράγ
μα, προκαλεί βαθιές ανησυχίες για την 
πνευματική ανύψωση αυτού του τόπου, 
γιατί απερίσκεπτα πια η κριτική, που τόσο 
έχ ει δεινοπαθήσει στη χώρα μας, αναγνωρί
ζε ι για τον εαυτό της ένα ακόμη εξωκριτικό 
δικαίωμα (κατανοείται, λοιπόν, πόσο επικίν
δυνο είναι αυτό στις «πονηρές μέρες», που 
ζούμε -  Τις πονηρές μέρες, επικαλείται σε 
βάρος μου, όπως θα διαπιστώσετε πιο 
κάτω, ο κ. Κ.). Τα υπόλοιπα με τα οποία θα 
ασχοληθούμε είναι δευτερεύοντα ...

Μία-μία, λοιπόν, είμαι υποχρεωμένος να 
αντικρούσω τις  κατηγορίες που μου προσά
πτει ο κ. Κ.

Με κατηγορεί, πρώτα-πρώτα, πως γύρε
ψα τα πάντα απ' την Τέχνη, και μάλιοτα από 
μιαν ορισμένη Τέχνη. Ιδού και η απάντηση: 
«Μα, απ' την  Τέχνη γύρεψα ό,τι η ίδια 
διαλαλεί πως προσφέρει στους ανθρώπους. 
Προκαλώ τον  κ. Κ. να μας αναφέρει σε ποιο 
σημείο απαιτώ απ' την Τέχνη κάτι που δεν 
είναι μέσα στις διακηρύξεις τη ς  (μια και 
«δεν μπαίνει στον κόπο» να μας το πει στην 
πολεμική του). Όσο για το «ορισμένη 
Τέχνη», θα πρέπει μάλλον να εννοεί ότι δεν 
έλαβα υπόψη μου τη Σύγχρονη Τέχνη.

Γράφει: «Δεν υπάρχει μόνο η Τέχνη του 
Κητς... αλλά και του Προκόβιεφ κ.λ.π ... της 
περιόδου του '50, '60 κ.λ.π.» Πρώτη, κιό
λας, υποψία ότι, ο κ. Κ. δεν διάβασε 
ολόκληρο το  βιβλίο: Και σ 'ά λλα  σημεία, 
αλλά κι απ' την  4η ακόμη παράγραφο του 
Πρόλογου αναγγέλλω την έκδοση του γ - 
βιβλίου με τον υπότιτλο: «Η Μυθολογία της 
Σύγχρονης Τέχνης»...

Με κατηγορεί παιδευτικά μονομερή: Αλλά

από πουθενά δεν γνωρίζει την παιδευτική 
μου «μονομέρεια» η «πολυμέρεια», γιατί 
ούτε βιογραφικό επιουνάπτω, ού τε οε βι- 
βλιοεκδοτικούς ή άλλους κύκλους συχνά
ζω...

Στη συνέχεια ο κ. Κ. πιστεύει ότι έχει 
πνιγεί η προοπάθειά μου, στο να εκλογικευ- 
τ ε ί  η προσωπική μου εμπειρία. Πρόσεξε, 
όμως, ο κ. Κ., ότι οι προσωπικές μου 
εμπειρίες ακολουθούνται από αντίστοιχες 
περίπου προσωπικές εμπειρίες, ε ίτ ε  καλλι
τεχνών, ε ίτ ε  συγγραφέων. (Γράφει: επ ιλέ
γοντας απλώς για οτήριξη των προσωπικών 
του συμπερασμάτων «τα κατάλληλα» απο
σπάσματα από διάφορους συγγραφείς και 
φιλοσόφους). Αλλά ποια, λοιπόν, μπορεί να 
οταθεί ως επ ιτυχέστερη μεθοδολογία εκλο
γ ίκευσ ης τω ν προσωπικών εμπ ειρ ιώ ν α
π 'τη ν  παρακάτω; Α π 'το  να υποστηρίζεις, 
δηλ., τ ις  θέσεις σου, ανακαλύπτοντας αυτές 
τις  θέσεις όχι μόνο μέσα σε άλλους μεγά
λους συγγραφείς, αλλά που αυτοί οι ίδιοι οι 
συγγραφείς είναι και οι αντίπαλοί σου;

Δεν επ έλεξα , μ ' άλλα λόγια, αξιαγάπητε 
αναγνώστη -που αλλοίμονο για σένα αν 
περιμένεις α π 'τη ν  οποιαδήποτε κριτική και 
μόνο να συλλάβεις τα νοήματα ενός έργου - 
«κατάλληλα» αποσπάσματα από συνεπίκου- 
ρους των θέσεών μου για να υπερασπιστώ 
τις  απόψεις μου, αλλά, τουναντίον, από 
τους αντιτιθέμενους σε μένα, από υπέρμα- 
χους, δηλ., της Τέχνης (μια και δεν υπάρ
χουν και κατακριτές της!). (Και για το λόγο 
αυτό δεν αναφέρθηκα και σ' ένα - δυο που 
δεν είχαν την Τέχνη σε μεγάλη υπόληψη, 
π.χ. τον Πλάτωνα)!... Ολ' αυτά, όμως, τα 
αποσιωπά ο κ. Κ.... Όσο, τέλος , για την 
προτροπή που μου δείνει ο κ. Κ. να 
εκλογικεύσω τις  προσωπικές μου εμπειρίες 
μεταρσιώνοντάς τ ε ς  οε φιλόδοξη θεωρία, 
τον ευχαριστώ, μα την  απέχθειά μου για τις 
θεω ρίες θα την αντιληφθεί όχι μόνο οτη 
γενική αναφορά της  επόμενης παραγράφου, 
αλλά πολύ αναλυτικά στο β ' και δ ' βιβλίο.

Συνεχίζοντας, η υποψία, ότι ο κ. Κ. δεν 
διάβασε ολόκληρο το βιβλίο, μεταβάλλεται 
σε βεβαιότητα: Με καταγγέλλει, λοιπόν, ότι 
απέφυγα να αναφερθώ στους Χέγκελ, Πλε- 
χάνωφ, Λούκατς, Χάρτμαν, Κρότσε, Φίσερ. 
Αλλά στον Πρόλογο, ήδη αναγγέλλω την 
ύπαρξη δ '  βιβλίου με τον υπότιτλο «Η 
Μυθολογία της  Σύγχρονης Αισθητικής», ό
που, φυσικά, εκ ε ί θα γίνουν οι σχετικές 
αναφορές για τους προαναφερθέντες. Μ έ
νει μόνο ο Χέγκελ, ο οποίος σαφώς οφείλει 
να σ υνεξετασ τεί με την Παραδοσιακή Αισθη
τική. Αλλά στο μόνο σημείο που η δεοντολο
γία του βιβλίου απαιτεί την παράθεση των 
απόψεων όλων των μεγάλων αισθητικών

' φιλοσόφων της  Παραδοσιακής Αισθητικής 
είναι εκείνο της οελ. 42 παρ. 4. Κι εκεί 
αναφέρονται πράγματι οι πιο μεγάλοι α
π' αυτούς (Σίλλερ, Σοπενχάουερ, Νίτσε). 
Αλλά ο Χέγκελ στο σημείο αυτό δεν έχει 
καμιά θέοη, επειδή οι εργασίες του έχουν 
να κάνουν με την ουσία της Τέχνης, κι όχι 
με τα γνωρίσματα της αισθητικής λειτουρ
γίας. ( Όποιος έχ ει αντίρρηση σ ’ αυτά, προ- 
καλείται). Το ότι δε, παραμένω στα γνωρί
σματα της  αισθητικής λειτουργίας και δεν 
ενδιαφέρομαι και για την  «ουσία» της 
τέχνης, είναι απόρροια της φαινομενολογι
κής μεθοδολογίας που χρησιμοποιώ, πράγμα 
που ειρω νεύετα ι ο κ. Κ., και η οποία έχει 
την εξυπνάδα να μην κατασκευάζει θεωρίες 
για την Ουσία, το Είναι, δηλ., των Καθολικών 
Όντων, καθώς ο Χέγκελ, (μια και για την 
Ουσία των Καθολικών Όντων, όπως η 
Τέχνη, μόνο θεω ρίες μπορεί να κατασκευά
ζε ι κανένας, που έχ ε ι αποδειχτεί βέβαια δια 
μέοου των αιώνων ότι έχουν το  ελάττωμα 
να αυτοαναιρούνται, στις περισσότερες πε
ριπτώσεις, για να μη πω σε όλες). Αλλά η 
φαινομενολογική μεθοδολογία δέχετα ι αλη
θινό μόνον ο,τι είναι δυνατόν να αποδειχτεί, 
ακριβώς γιατί τό τε  μόνο τοποθετούνται τα 
πράγματα έγκυρα. (Μπορεί έτσ ι να μιλάει 
για λιγότερα, αλλά μιλάει, βέβαια, έγκυρα). 
Γι αυτό, λοιπόν, η Φαινομενολογία δέχετα ι 
ότι δεν γνωρίζει το  Είναι της  Τέχνης, γιατί 
κανένας δεν θα μπορούσε να το  γνωρίζει, 
γνωρίζει, όμως, τ ι δημιουργεί συγκινησιακά 
μέσα οτην ψυχολογική συνείδηση η Τέχνη 
(γνωρίσματα αισθητικής λειτουργίας), γιατί 
η ψυχολογική συνείδηση μπορεί και να 
αυτοδηλώ νετα ι και ετερ ο δ η λ ώ νετα ι. Επι
στρέφω, λοιπόν, «την αμάθεια», που μου 
προσάπτει ο κ. Κ., εκ του ασφαλούς, κι όχι 
όπως εκείνος, μόνο και μόνο επειδή έθιξα 
τα «όσια και ιερά» του!

Δυο τελευτα ία  σημεία για ν ' αντικρούσω 
τη γενική πολεμική του κ. Κ.: Μία και 
μοναδική δηλώνω ως A PRIORI αρχή, και 
καμιάν άλλη, όπως ο ίδιος καταγγέλλει (σελ. 
33). Αυτή είναι η ανθρώπινη ευτυχία. Ήλπι- 
ζα ότι δεν θα υπήρχε αντίρρηση σ' αυτό, αν 
και είχα εξαρχής εκφράσει σχετικά τους 
φόβους ,μου...(σελ. 33)

Τέλος ο κ. Κ. θα προσπερνούσε με 
κατανόηση τ ις  απόψεις μου, αν δεν περνού
σαμε «μέρες πονηρές», όπου τα σκοταδιστι- 
κά κατεστημένα -μ ε  τα οποία συναρτώμαι- 
σπέρνουν τη σύγχιση. Πιο κάτω, όμως, 
δέχετα ι ότι η Αλήθεια είναι πάντα επανα
στατική. Εγώ, λοιπόν, ο οποίος δίνω την 
ευχέρεια να αναθεωρηθεί μια Αλήθεια, ανή
κω στα σκοταδιστικά κατεστημένα, κι αυτός 
που χρησιμοποιεί για να μας πείσει απόψεις 
μεγάλων συγγραφέων περασμένων αιώνων 
δεν ανήκει στο Κατεστημένο, ενώ α π 'τη ν  
άλλη μεριά αποδέχεται πως η Αλήθεια είναι 
πάντα επαναστατική... Και πορισματικά, ιδού 
η πονηριά των ημερών: Να λέμε: «Κάτω η 
Σκέψη, Κάτω η Αλήθεια» υπέρ του Προο- 
δευτισμού, κι όλα αυτά όχι για τίπ οτ ' άλλο, 
αλλά γιατί οι μέρ ες  είναι πονηρές! Και τώρα 
στα ειδικά σημεία: Με κατηγορεί ο κ. Κ. ότι 
δεν δίνω το συγκεκριμένο περιεχόμενο των 
εννοιών που χειρίζομαι. Απαντώ, λοιπόν, για 
όσες αναφέρει (Καταπίεση, Απελευθέρωση, 
Επανάσταση, Ευτυχία, Καλό, Κακό): Πάνω 
στα γνωρίσματα της  Καταπίεσης αφιερώνω 
δυο ολόκληρες σελίδες (59 και 60): Ιδού 
μερικά απ' αυτά που καταγράφονται εκεί: η 
δραστηριοποίηση πάνω στη σύγχιση και στη

θλίψη, η νάρκωση, η ταύτιση του αντικειμε
νικού με το υποκειμενικό, η συναισθηματική 
και η γνωστική δικαίωση. 0 λόγος που δεν 
τα είδ ε ο κ. Κ. πρέπει ν ' αναζητηθεί στο ότι 
σταμάτήσε να διαβάζει το  βιβλίο, πριν 
φτάσει στις σελίδες αυτές! Τι άλλο; Η 
βεβαιότητά μας αυτή ενθαρρύνεται κι από 
το γεγονός ότι οι δ ικές του παραπομπές 
στο βιβλίο σταματούν μόλις στην αρχή του 
Γ ' Κεφ. (Δείγμα της κριτικής του αντοχής). 
Από κει και πέρα, εύλογα δεν μπορεί να 
καταλάβει από τι απαιτώ να Απελευθερω
θούμε (δεν είναι δα και τόσο δύσκολο να το 
καταλάβουμε: μα, απτή Καταπίεση, βέβαια!) 
Στις σελίδες 57, 58, 64, 80, 82, 90 (σε 
συνδυασμό με τ ις  32, 33) η Απελευθέρωση 
απαιτείται να κατορθωθεί απ' τα γνωρίσμα
τα της  Καταπίεσης.

Η Επανάσταση ο ρ ίζετα ι μάλιστα, στη 
σελ.88, τουλάχιστον: «Η πράξη που θα 
οδηγήσει στη μεταβολή του Εαυτού μας 
μέχρις εκείνη που θα μεταβάλλει ολόκληρο 
τον  Κόσμο»! Όσο για το Κακό, στο Γ ' Κεφ., 
το  μάλλον, γίνεται μια τεράστια ανάλυση, 
όπου μόνο γ ι' αυτόν που γνωρίζει καλά 
ανάγνωση, το Κακό πεντακάθαρα διακρίνε- 
ται ως εσωτερικό και εξω τερ ικό  πάθος, ως 
πάθος ψυχής και πάθος Κοινωνίας (φαινο
μενολογική ανάλυση του Κακού). Φυσικά το 
αντίθετο του Κακού είναι το  Καλό, εκτός κι 
αν δεν γνωρίζει κι αυτό ο κ. Κ.

Τέλος η Ευτυχία προσδιορίζεται σαφέ
στατα στη σελ. 33, εφόσον εκ ε ί αντιπαρατί- 
θεται με τη σύγχιση και τον πόνο. Κι όσο αν 
εκ ε ί η Ευτυχία τοπ οθετείτα ι και ως ζητού
μενο, μετά  τη διαδρομή του Γ  Κεφ. στη 
σελ. 57 παρ. I, επανέρχεται στην πρώτη της 
μορφή.

Ας μείνουμε, όμως, τώρα, λίγο, στο 
DUBITO ERGO COGITO: Βασικά παραπέμπω 
στο Ντεκάρτ με τη συντομογραφία πρβ. κι 
όχι βλ., που σημαίνει παράβαλε, συσχέτισε, 
κι όχι βλέπε, εξίσωσε. Έτσι δεν μπορεί να 
κατηγορηθώ, καθώς απ' τον κ. Κ., ότι ε ξ ι
σώνω το «κρίνω=αρνούμαι» με το «αμφι
βάλλω άρα σκέπτομαι». Αλλά για να μη 
θεωρηθεί κιόλας ότι υπεκφεύγω, δηλώνω 
ότι δέχομαι αυτή την  εξισωτική αντιστροφή! 
Επειδή όμως απ' τη μια μεριά, δεν αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο της  μελέτης μου, κι 
απ' την άλλη, πάλι, θα κινδύνευε να μετα 
τραπεί η απάντησή μου οε καρτεσιανούς 
σχολιασμούς (αφού η ανάλυση αυτής της  
εξισωτικής αντιστροφής απαιτεί σημαντική 
διάρκεια), μια κι ο χώρος που μου παραχω- 
ρείται είναι περιορισμένος, θα επανέλθω 
στο σημείο αυτό αν μου ζητηθεί ειδικά.

Τουναντίον, επιστρέφω σ' αυτόν το «αδί
κημα» των εξιοωτικών αντιστροφών. Πουθε
νά δεν συνάγεται το  συμπέρασμα «αν κα
ταργήσουμε την Τέχνη, θα λευτερω θούμε 
απ' τη Καταπίεση», και πολύ περισσότερο 
δεν καταλήγω στο συμπέρασμα αυτό για να 
ποιήσω «εξισωτική αντιστροφή» του συλλο
γισμού: «αν εξοβελίσουμε την Καταπίεση, η 
Τέχνη δεν θα βρίσκει λόγο ύπαρξης». Οπότε 
παραπλανητικό κατασκεύασμα του κ. Κ. είναι 
η ισότητα «Τέχνη =  Καταπίεση, Καταπίεση- 
=  Τέχνη», για να υποβιβαστεί η προοπάθειά 
μου (μια και προβάλλει τέτο ιου  είδους 
ανοησίες), αφού είναι το ις  πάσι γνωστό, ότι 
η Καταπίεση εξικνε ίτα ι και σ' άλλους τομ είς  
της  ζωής. (Κι αυτό λέγετα ι κριτική!). Το 
αντίθετο, μάλιστα, συνάγεται απ' τα γραφό- 
μενά μου! Γιατί ένα από τα βασικά νοήματα 
του Ζ '  Κεφ. (σελ. 79-87) είναι ότι «ένα
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είδος προχωρημένου ψυχικού πλέγματος 
δεν εξα λείφ ετα ι ποτέ, και δεν θα νικηθεί 
με τη βοήθεια τη ς  Τέχνης, παρά με τους 
δικούς μας αγώνες ή την Επιστήμη. (Υπάρ
χει, συνεπώς, το  πλέγμα ανεξάρτητα α
π' την Τέχνη) (οελ. 80-82).

Και παραπλάνησης συνέχεια... 0 ιδανικός 
άνθρωπος για μένα -κατά Κρητικό- είναι ο 
αρειανός του Ουέλς, με κεφάλι μόνο, δίχως 
αισθήματα, συγκινήσεις και πάθη, ένα είδος 
ρομπότ... Κι αυτό γιατί διαλαλώ την «αποσυ- 
γκινησιοποίηση» (σελ. 35). Αλλά στη σελ. 57 
ομολογώ ότι «θα χρειαστεί ακόμη πολλή 
ηδονή και πολλή οδύνη για να καθορίσω με 
ακρίβεια το περιεχόμενό της». 0 κ. Κ., 
βέβαια, θεωρεί την έννοια αυτή τελειω μένη 
για μένα... Από πουθενά, όμως, δε συνάγε
ται ότι «αποσυγκινησιοποίηση» σημαίνει «όχι 
στη συγκίνηση κι όχι στο αίσθημα». (Ενδει
κτικά αναφέρω τη φράση: «ευαισθησία δεν 
είναι μόνο να μπορούμε να κλαίμε, μα να 
μπορούμε και να χαιρόμαστε» (σελ. 55). Το 
πάθος, βέβαια, είναι που δεν αποδεχόμα
στε. Είμαστε αμείλικτοι και κάθετοι σ' αυτό, 
κι ας διαφωνεί ο οποιοσδήποτε κ. Κ. 
θεωρούμε, ακόμη, κατάντια τη δικαίωση του 
πάθους, την εμμονή δηλ. του ανθρώπου στη 
πίστη της κάποιας αναγκαιότητας των αδυ
ναμιών του ως Ό ντος, μέσα στα έργα της 
Τέχνης (σελ. 48, κι αλλού). Και για πρώτη 
φορά ουναντώ «πνευματικό» άνθρωπο οτις 
μέρες μας (που είναι και πονηρές!), να 
υπεραμύνεται των παθών, και μάλιστα με τη 
σημασία που αποδίδω σ 'α υτά , τη σημασία 
του όποιου, έστω, Κακού!

Και μέσα σε όλα τούτα, καμιά αναφορά 
στην κύρια θεώρηση με την οποία αντιμετω 
πίζω το πρόβλημα της Τέχνης, σε τούτο  το 
βιβλίο μου. Καμιά απάντηση στα ερω τηματι
κά αγωνίας που θέτω  για τον Άνθρωπο, 
καθώς εκείνο: «κι αν υποθέσουμε πως η 
τέχνη λειτουργεί λυτρωτικά πάνω οτην 
ανθρώπινη ψυχή, τ ι γίνεται μ ' όλους εμάς 
που δεν μετέχουμε σ 'α υ τή  τη λύτρωση, 
γιατί υφάναμε τη ζωή μας σε μια δύσκολη 
ψυχοτροπία και που γ ι' αυτό εμ είς  είναι 
που έχουμε τη μεγαλύτερη ανάγκη;» Α- 
ν τ ' αυτού ειρω νεύετα ι αυτή την ευαισθη
σία... κι αυτό μπορεί να λέγετα ι ανθρωπι
σμός (για τον οποίο κόπτεται πιο κάτω ο κ. 
Κ.)

Από τα πλέον σοβαρά ολισθήματα της 
«κριτικής» του κ. Κ. θα παραμένει πάντα η 
εύρεση ομοιότητας του έργου μου με 
εκείνο του φασισμού, επειδή αμφισβητώ 
όλες τις  μορφές της τέχνης. (Ελπίζω, 
γ ι 'α υ τό  κάποτε να δώσει λόγο). Ολίσθημα 
Ιο: Δεν εχθρεύομαι, λοιπόν την CULTURA, 
καθώς ο φασισμός, αλλά μια ορισμένη 
CULTURA (η οποία δυστυχώς έχ ει επικρατή
σει), εκείνη, δηλαδή, που συστηματικά απο
κόβει απ' το ΛΑΟ την  κριτική φιλοσοφία και 
την επαναοτατημένη επιστήμη (το κείμενό 
μου, μου κάνει εντύπωση, το παραθέτει ο 
ίδιος). Ολίσθημα 2ο: Ενώ γνωρίζει πολύ 
καλά ότι υπεραμύνομαι της Επιστήμης και 
της Φιλοσοφίας (βλ. τέλος του άρθρου του 
οε συνδυασμό με την τρίτη παράγραφο του 
Προλόγου μου), με συγκρίνει με τους φασί
στες (επειδή αμφισβητώ όλες τις  μορφές 
της Τέχνης), που κατ 'α υ τό ν  ήθελαν να 
χρησιμοποιήσουν το  κλασικά έργα των βι
βλιοθηκών σαν κωλοσφούγγια· αλλά τα κλα- 
οικά έργα των βιβλιοθηκών κατά τα 4/5 
είναι φιλοσοφικά και επιστημονικά και κατά 
το 1/5 καλλιτεχνήματα! Δεν θα θελα, λοι

πόν, σε καμιά περίπτωση να καταοτραφούν, 
ως υπέρμαχος της  Επιστήμης και της  Φιλο
σοφίας, αντίθετα ο Μ αρινέττι που πρωτο
στάτησε σ 'α υ τέ ς  τις  εκδηλώσεις κατα
στροφής των κλασικών έργων, καθώς κι ο κ. 
Κ. μας το διαβεβαιώνει, ήταν ζωγράφος, 
τουτέσ τιν  καλλιτέχνης και φασίστας! (θυμη
θε ίτε , εδώ, και τους Γερμανούς αξιωματι
κούς, που πολλές φορές πριν εκτελέσ ουν 
τους πατριώτες, έπαιζαν στο πιάνο λίγο 
Μπαχ ή Μπετόβεν). Ολίσθημα 3ο: Άρα την 
Τέχνη, όπως εξάλλου και την Επιστήμη και 
τη Φιλοσοφία, χρησιμοποίησαν για όργανο οι 
πάντες και φυσικά και ο φασισμός και ο 
σκοταδισμός, κι από κει και πέρα είναι πολύ 
περίεργο, γιατί ο κ. Κ. επ ιμένει να τοποθε
τ ε ί  τον προβληματισμό εκ ε ί που με τίποτα 
δεν τοπ οθετείτα ι, μια και οι μέρες είναι και 
πονηρές! Αλλά, αν ο καθένας μπορεί να 
υποθέσει οτιδήποτε πάνω σ' αυτή τη μεθο
δολογία του κ. Κ. ένα είναι το ερώτημα: 
Όταν πετάμε τη  λάσπη του φαοίστα εκεί 

που δεν θα θέλαμε να κάνουμε Διαλεκτική, 
δεν αυτοανακηρυσσόμαστε πανηγυρικά ε 
με ίς  οι ίδιοι φασίστες;

Άτυχη, επίσης, για τον  ιδιο λόγο -  
τοποθέτησης, δηλ. του προβληματισμού ε 
κεί που με τίποτα δεν τοπ οθετείτα ι -  η 
αναφορά, εν  ε ιδ ε ι αφοριομών του κ. Κ. σε 
όοα κατά καιρούς ειπώθηκαν υπέρ της 
Τέχνης και του ρόλου της. Γιατί κανένας 
δεν αμφισβήτησε ότι όλοι σχεδόν εκφρά
στηκαν υπέρ τη ς  Τέχνης και του ρόλου 
της... Το θέμα τίθ ετα ι από δω και πέρα... 
Αλλά αυτή η μεθοδολογία κριτικής του κ. Κ. 
μας θύμισε τον «επαρχιώτη» καθηγητή της 
θεολογίας, που όταν του στέρευαν οι 
αποδείξεις για την ύπαρξη του θεού, κα τέ
φ ευγε στα μεγάλα ονόματα (ο Παστέρ είπε 
τούτο, ο Αϊνστάιν είπε το  άλλο, κλπ.), 
βρίζοντας στη συνέχεια τους μαθητάκους 
του... Αξιόλογη είναι μόνο η παρουσίαση της 
άποψης του Δαρβίνου, καθότι θίγει ειδ ικό
τερα το ζήτημα: Λέει, λοιπόν, ο Δαρβίνος: 
« Ίσως (με την Τέχνη) διαφυλάσσονταν η 
ενεργητικότητα των τμημάτων εκείνων του 
μυαλού, που, τώρα, (με την άσκηση μόνο 
της Επιστήμης) έχουν ατροφήσει. Η απώ
λεια αυτών των γούοτων ισοδυνομεί με 
απώλεια της Ευτυχίας, και ίσως να έχει 
βλαβερό αντίχτυπο στις διανοητικές ικανό
τη τε ς  η στις ηθ ικές ιδ ιό τη τες , γιατί εξα 
σθενεί η συγκινησιακή πλευρά του χαρακτή
ρα μας».

Καταρχήν ο Δαρβίνος πιθανολογεί ( Ί 
σως...). Ύστερα, το φόβο ότι δεν ενεργο
ποιούνται ιοομερώς όλα τα τμήματα του 
μυαλού έχω εκφράσει κι εγώ στη οελ. 32, 
παράγρ. 4' αλλά πάνω σ' αυτό θεωρώ εκε ί 
υπεύθυνη και την  Τέχνη! Τρίτο, το αντικεί
μενο ολόκληρου του βιβλίου μου είναι 
ακριβώς αυτό: πως και γιατί η ενεργοποίηση 
αυτών των τμημάτων του μυαλού δεν μπο
ρεί να γίνει με τ ις  συγκινησιακές ιδ ιότητες 
της  Τέχνης, και τόσο η Ευτυχία όσο και η 
Ηθική δεν μπορεί να προαχτούν με την 
αισθητική συγκίνηση, τουναντίον, μάλιοτα! 
(για τ ις  διανοητικές αναφορές, βλ. β ' 
βιβλίο). Πάνω σ' αυτά, όμως, ο κ. Κ. δεν 
ποιεί ουδεμία κριτική! Φυσικά δεν μπορεί να 
σταθεί μια παράγραφος, έστω κι αν είναι 
του Δαρβίνου, απέναντι οτην ανάλυοη ενός 
ολόκληρου βιβλίου, ούτε μπορώ να το 
ξαναγράψω εδώ, για όσους, τυχόν, δεν 
βλέπουν η δεν θέλουν να βλέπουν! Πάντως 
θα επανέλθω σ'1 αυτά εξα ιτίας μιας άλλης

παραπλάνησης του κ. Κ., και η οποία 
ακολουθεί:

Σε κανένα σημείο του βιβλίου μου δεν 
αντιδικώ με το Ωραίο μέσα στη Φύση και 
στη Ζωή (αλλά μόνο με το  Ωραίο μέσα στην 
Τέχνη), εντύπωση που πολύ τεχνιέντω ς 
δημιουργεί για το γραφόμενά μου, ο κ. Κ. 
Αργότερα κιόλας ( γ ' βιβλίο), θα αντιδιαστέλ
λω την  Ομορφιά της Φύσης και την  Ομορ
φιά της  Τέχνης. Εδώ, όμως, θ 'α να φ ερθώ  
σ' ένα μόνο σημείο: Είναι βέβαιο, ότι δεν 
γνωρίζουμε και πολλά πράγματα για την 
Ομορφιά της  Φύσης, γιατί δεν μπορέσαμε ή 
δεν θελήσαμε να εισχωρήσουμε πολύ μέοα 
οτην καθαρή ομορφιά της  «μικροφυσικής», 
μέσα στις αφάνταστες ποικιλίες κι αφάντα
στες πτυχές της. (Τότε, λοιπόν, και μόνο 
τό τε , εισχωρώντας βαθιά μέσα στην καθαρή 
Ομορφιά της  Φύσης, θα διαφυλάσσονταν η 
ενεργητικότητα  των τμημάτων τ6υ μυαλού, 
που φοβάται ο Δαρβίνος ότι θα ατροφή- 
σουν!). Κι αν τα περισσότερα που θα 
γνωρίσουμε για την Ομορφιά της Φύσης, τα 
γνωρίσουμε μέοα απ' το  υποκατάστατο της 
Τέχνης, επειδή, παρεκτός ότι είναι υποκα
τάστατο, δεν είναι και καθαρό υποκατάστα
το (μια και οι συντεταγμένες μας φαίνεται 
πως δυσκολεύονται να συναντηθούν, ας 
πούμε «δεν είναι καθαρό», για μας τις  
περισσότερες φορές, για σας τ ις  λιγότε- 
ρες, αφού κι ο κ. Κ. μας θύμισε πως 
υπάρχει και Εικαστική Τέχνη φασιστική!), 
θά μοιάζε, κάπως, σα να φτύναμε το  φρού
το για να φάμε την καραμέλα! Γι' αυτό στο 
γ ' μου βιβλίο («Η Μυθολογία της  Σύγχρονης 
Τέχνης»), αντιστρέφω την πρόταση του 
Πικάοο, όταν διαμαρτύρεται επειδή οι άν
θρωποι επιμένουν να θέλουν να καταλαβαί
νουν τη ζωγραφική του αντί να συγκινούνται 
απ' αυτή, ενώ συγκινούνται και αγαπούν το 
κελάδημα των πουλιών, χωρίς ποτέ να 
απαιτήσουν και να το καταλάβουν (θεωρώ
ντας, βέβαια, ο Π., αυτονόητη την  ταύτιση 
του Οραίου τη ς  Φύσης και της  Τέχνης):

«Μακάρι, μεγάλε Ισπανέ, να συγκινούμασταν 
βαθιά, και να αγαπούσαμε πραγματικά το 
κελάδημα των πουλιών, και τό τε  δεν θα χα
μέ ανάγκη τη ζωγραφική σου».

Τέλος, σ' ένα φινάλε παραπλάνησης, ο κ. 
Κ. με θεω ρεί οπαδό όλων των θανάτων του 
πολιτιστικού γεγονότος (θεού, Φιλοσοφίας, 
Λογικού, Πολιτισμού, Επιστήμης, Ιδεολογιών, 
Ανθρώπου). Πέρα από ένα προβληματισμό 
πάνω στο Πολιτιστικό Γεγονός υπάρχουν 
σαφείς αποδείξεις ότι της  Λογικής της 
Φιλοσοφίας, της Επιστήμης και του Ανθρώ
που τρέμω  το θάνατο! (Για Λογική βλ. σελ. 
11, 57, 94 -  για Φιλοσοφία, Επιστήμη, βλ. 
προηγ. -  για Άνθρωπο βλ. ολόκληρο το 
βιβλίο που αναζητά την Ευτυχία του). Στις 
υπόλοιπες αξίες δεν αναφέρομαι. Αλλ' όταν 
γράφω ότι «η Τέχνη ακολούθησε πιστά το 
θάνατο κι άλλων αιώνιων πνευματικών α
ξιών», αφήνω για τον  εαυτό μου το δικαίω
μα -  που εξάλλου ο καθένας χρησιμοποιεί -  
να θεωρώ κάποιες α ξίες  πράγματι «τεθνεώ- 
σες», οε καμιά όμως περίπτωση, τ ις  παρα
πάνω πέντε.

Δεν θα κάνω, βέβαια, λόγο για την Τέχνη 
ως γνωστικό φορέα, αφού δεν παρουσίασα 
ακόμη τ ις  θέσεις μου. Κοι πραγματικά 
λυπάμαι, γιατί ο κ. Κ. δεν με βοήθηοε, 
πιθανώς, κριτικάροντας το πραγματικά κύριο 
περιεχόμενο του βιβλίου που κυκλοφόρησα 
(δεν μιλάμε για τη μεθοδολογία του), -  μια 
και κατέβαλε τόση προσπάθεια-, πράγμα 
που έκαμε -  τελ είω ς  περίεργα -  για το β ' 
βιβλίο, που δεν κυκλοφόρησα! (Εισάγει, 
έτσι, ένα νέο είδος κριτικής!).

Απ' την  απάντηση που προηγήθηκε, ελπί
ζω να έγ ινε αντιληπτό, ότι ο κ. Κ. με 
αντιμετώπισε «εκδικητικά», όχι με βάση τις  
θέσεις του βιβλίου μου, αλλά με βάοη μόνο 
τον τίτλο του! Σαν να είδε, δηλ., στον τοίχο 
το  σύνθημα: «Κάτω η Τέχνη, Ζήτω η ... 
AEKk

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ

Στην επιστολή του Μανόλη Λαμπρίδη που χαρακτηρίσουμε ποίημα μια ορισμένη διάτα- 
καταχωρίστηκε στο φύλλο αρ. 13, σελ. 37, ξη λέξεω ν,ο ύτε κριτήριο για να ξεχωρίσομε 
κατά τη στοιχειοθεσία κάπου παραπέσανε τα «παλαιό» από τα «σύγχρονα» ποιήματα 
κάμποσες σειρές κατά τη μετάβασή τους (δεδομένου ότι σε τετράστιχο με ομοιοκα- 
από την πρώτη στήλη στη δεύτερη,και δε ταληξία μπορεί να διατυπωθεί το πυθαγό- 
βγαίνει νόημα. Η σχετική περίοδος πρέπει ρειο θεώρημα, ο ' ελεύθερους στίχους είναι 
να διαβαστεί ως εξή ς : το « Άσμα ασμάτων» της  Παλαιός Διαθήκης,

«α) ότι η τέχνη , κα τ'αντιδ ιασ τολή προς ο Ρίτσος γράφει μανιάτικα μοιρολόγια, ο 
την επιστήμη, τη φιλοσοφία και τη θρη- Ελύτης «προφητείες» τύπου ΗοαΤα, ο Έλιοτ 
σκεία, είναι η «κατά τον  νόμον του ωραίου» (καθολικός), ο Πάουντ (θαυμαστής του Μου- 
έκφραση του συναισθηματικού κόσμου των οολίνι), ο Μπρετόν (φίλος του Τρότσκι) 
ανθρώπων, ο οποίος, σε τελευτα ία  ανάλυση γράφουν, όλοι ελεύθερο στίχο κλπ. κλπ)». 
σ χετίζεται με την «κοσμοθεωρία » (conce- Επίοης στη στήλη 2 σειρά 9, το «ουδείς 
ption du monde, vision du monde) με την λόγος» να διαβαστεί «ουδείς ψόγος», 
άποψη που έχομε πάρει για το σύνολο των 
σχέσεων των ανθρώπων μεταξύ  τους και
προς τη φύση, με τη στάση που έχομε Στο τεύ χος 12, σελ. 11 και, πιο συγκεκρι- 
εκ λέ ξε ι απέναντι οτα μεγάλα προβλήματα μένα, στο κείμενο Αυτός που λ έ ε ι όχι 
και γεγονότα της ζωής, και τη δράση που (μ ια  παιδική όπερα) η θεατρολόγος Σω- 
αυτή η στάση συνεπάγεται, και β) ότι τηρία Μ ατζίρη, που έκανε την εισαγωγή 
ορισμένα καθαρώς τυπικά, μορφολογικά, και τη μετάφραση, αναφέρθηκε ως Αναστα- 
γνωρίαματα, όπως είναι ο κανονικός έμμε- σία ζητάμε συγνώμη από την ίδια και από 
τρος στίχος, η στροφή, η ομοιοκαταληξία τους αναγνώστες μας. 
κλπ, δεν είνα στοιχείο επαρκές για να I



Στήν Πειραϊκή-Πατραϊκή 
πιστεύουμε σέ καλύτερες μέρες. 

Καί δουλεύουμε γι’ αυτές.

. . .  έ ν ι σ χ ύ ο ν τ α ς  χ ί ς  ε ξ α γ ω γ έ ς .

Είναι γνωστός ό  ρόλος τών έξαγωγών 
στήν οικονομία μιας χώρας. Γιά ιήν 
'Ελλάδα όμως κάί μάλιστα σιίς συνθήκες 
ιών τελευταίων δύσκολων ετών. οί 
εξαγωγές απέκτησαν ζωτική σημασία.

’ Η Πειραϊκή-Πατραϊκή αναγνωρίζει αυτή 
τήν πραγματικότητα. Κάτι περισσότερο: 
Κατά κάποιο τρόπο τήν είχε προβλέψει. 
Γιατί άπό πολύ νωρίς αφιέρωσε ένα 
μεγάλο μέρος τών δραστηριοτήτων της 
σ' αύτές. “Ετσι. σήμερα, παίζει ένα 
ιδιαίτερα θετικό ρόλο στήν προσπάθεια 
-  πού είναι καί άνάγκη -  γιά 
μεγαλύτερες έξαγωγές. Γιατί σήμερα, 
είναι μιά άπό τίς μεγαλύτερες Ελληνικές 
βιομηχανίες στις εξαγωγές καί ή 
μεγαλύτερη στόν τομέα της.

’ Από τό συνολικό ύψος της παραγωγής 
της εξάγεται τό 35% . ποσοστό 
πραγματικά'σημαντικό -  κι όχι μόνο γιά 
τά 'Ελληνικά δεδομένα. Τό 1981, 
χρονιά κάθε άλλο παρά εύνοϊκή γιά τήν 
Ευρωπαϊκή άλλά καί διεθνή 
οικονομία, οί έξαγωγές τής 
ΠειραϊΚής-Πατράίκής αυξήθηκαν κατά 
τό ποσοστό-ρεκόρ 40%  σέ σχέση μέ τό 
1980. (Γιά τό έπίτευγμα αύτό τιμήθηκε μέ 
τό Πανελλήνιο Βραβείο Έξαγωγών τού 
ΕΒΕΑ). Καί μόνο μέσα στήν πενταετία 
1978-1982 έφερε στήν Ελλάδα άπό 
εξαγωγές, συνάλλαγμα -  πολύτιμο 
συνάλλαγμα -  297 εκατομμυρίων 
δολλαρίων.

"Ομως. ή προσπάθεια τής

Πειραϊκης-Πατραϊκής δέν περιορίζεται 
ςπόν τομέα τών έξαγωγών. Πολλά θά 
μπορούσε νά άναφέρει κανείς. "Οπως τίς 
προσπάθειές της γιά τή συνεχή Βελτίωση 
τής άνταγωνιστικότητας τών προϊόντων 
της. Ή  τήν εισαγωγή νέας τεχνολογίας 
καί τήν ανάπτυξη νέων μεθόδων. Ή  τήν 
άποκέντρωση πού έφαρμόζει. μέ 
βιομηχανικέςέγκαταστάσεις σέ 8 
έπαρχιακές πόλεις τής 'Ελλάδας.
Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες ή 
Πειραϊκή-Πατραϊκή μπορεί νά είναι 
πολλαπλά χρήσιμη στή χώρα.

' Η Πειραϊκή-Πατραϊκή δουλεύει γιά 
καλύτερες μέρες. Νά γιατί πιστεύει 
ότι θάρθουν.

F1S1 ΠΕΙΡΑΓΚΗ - ΠΑΤΒΜΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε

πιστεύει σέ καλύτερες μέρες - καί δουλεύει γι’ αύτές


