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Δημήτρης Χατζής

«...Ή πίστη δέν είναι μιά προσωπική ύπόθεση»

Μιά συζήτηση μέ τόν Ά λέξη  Ζήρα

Φ θινόπωρο τοΰ 1975. Είχα δεχτεί μιά πρόσκληση τής 
«Λέσχης Γραμμάτων καί Τεχνών» τής Θεσσαλονίκης 
γιά μιά ομιλία μέ θέμα  τό έργο τοΰ Δ. Χατζή. Μετά 
άπό μερικά τηλεφωνήματα στό σπίτι του καί άρκε- 
τούς δισταγμούς άπό τή μεριά του: «”Ε, κ α ίτ ί μπορώ 
νά σοΰ πώ  έγώ γιά τή δουλειά μου, έσύ θ ά  τά γράψεις 
καλύτερα μόνος σου» (ήταν ή έποχή δπου κάθε 
δημοσιογράφος θεωρούσε σάν καθήκον νά πάρει μιά 
συνέντευξη γιά τήν έφημερίδα του), μοΰ δρισε μιά 
συνάντηση, Τρίτη άπόγευμα.

Σταματώντας έξω άπό  τόν άρ. 8 τής όδοϋ Ά ρύβου 
-π ο τέ  μου δέν κατάφερα νά θυμάμαι τή σωστή 
ορθογραφία αύτής τής λέξης- προετοιμαζόμουν νά 
άντικρίσω αύτόν τό βραχύσωμο άντρα, πού  οί φωτο
γραφίες τών έφημερίδων άκινητοποιοϋσαν τή μορφή 
του σέ μιά σειρά πόζες, μ’ ενα βλέμμα έκπληκτο, 
ρεμβαστικό καί συνάμα περιπαιχτικό, ένώ στά χέρια 
του -έκ ε ί δπου συγκεντρωνόταν όλη ή δύναμή του- 
ήταν φωλιασμένο πάντα  ένα τσιγάρο.

Μά καί πώ ς μποροΰσα ν’ άρχίσω τήν κουβέντα 
μ αύτό τόν άνθρωπο, πού  γιά μάς, τούς νεότερους 
άναγνώστες τής ’Ε π ιθ εώ ρ η σ η ς  Τ έχν η ς , ήταν κάτι 
σάν μύθος, ή καταδικασμένη σέ θάνατο γενιά τοΰ 
άντάρτικου πού είχε σκορπίσει τά καλύτερα παιδιά 
της έξω άπό  τήν 'Ελλάδα; Ό  ρομαντισμός τής 
έφηβείας μπορεί νά είχε περάσει πιά, οί ήρωικές 
πράξει δέν σήμαιναν τά  ’ίδια πράγματα, δμως οί 
λογοτεχνικές μορφές -άραγε μόνο λογοτεχνικές;- 
πού είχε πλάσει ό Δ. Χατζής μένανε πολύ περισσότε
ρο βαθιά χαραγμένες παρά οί έπ ικές σελίδες τών 
διαφόρων ιστοριών τοΰ ’Εμφύλιου. Νά δώσει ό 
συγγραφέας ζωή σ’ ό,τι πάει νά γίνει μνημειακό. 
Αύτό είναι.

Καθισμένος άπέναντι του, στό μικρό γραφείο, μέ 
τά χαρτιά άκατάστατα βαλμένα έδώ κι έκεί, έβλεπα 
δτι παρ’ δλη τήν προετοιμασία μου ήταν άδύνατο νά 
φέρω τή συζήτηση πρός τά έκεί πού ήθελα. Ή  
κορδέλα τής μαγνητοταινίας μίκραινε, συντομεύον- 
τας ολοένα τό χρόνο πού μοϋ είχε παραχωρηθεΐ. «Θά 
κάτσεις μονάχα γιά μιά ώρα, γιατί ύστερα έχω 
δουλειά». Τελικά έμεινα κοντά τέσσερις ώρες. Ό  
Χατζής, ντυμένος πάντα  στά γκρίζα, είχε αύτό τό 
χαρακτηριστικό πού μονάχα στούς άνθρώ πους τής 
δράσης τό συνάντησα: τή δύναμη νά δημιουργεί τήν 
αίσθηση τής ιστορίας σέ κάθε του φράση.

*

Τελικά, γυρνώντας στό σπίτι, άνακάλυψα πώ ς ή 
κασέτα μοΰ είχε παίξει ενα άσχημο παιχνίδι. Δέν είχε 
γραφτεί ένα μεγάλο μέρος άπό τήν άρχή τής συνομι
λίας μας! ’Έτσι τώρα θ ’ άναγκαστώ νά προστρέξω 
στίς πρόχειρες σημειώσεις, πού  εύτυχώς είχα κρατή
σει, κλείνοντας άνάμεσα σέ άγκύλες δσα πρόλαβα νά 
συγκρατήσω σάν αύτοσχέδιος γραμματικός...

A. Ζ.

Μ π ο ρ ο ύμ ε  νά  ισ χυρ ισ το ύμ ε  ότι ο ί χ α ρ α κ τή ρ ες  π ο ύ  
ύπ ά ρ χ ο υ ν  σ τά  βιβλία σας έχο υ ν  μ ιά  σ υνε ίδ η σ η  κ α ί  
δράση  κ α ί έκ φ ρ ά ζο υ ν  τή ν  τα ξ ική  το υ ς  π ρ ο έλευσ η ;  
Γιά  π α ρ ά δ ε ιγμ α , ό Σ ιο ύλα ς  ό Τ α μ π ά κ ο ς  ή ό 
Σ α μ π εθ ά ι Κ α μ π ιλή ς  ε ίνα ι φ ο ρ ε ίς  μ ιά ς  κο ινω νικής  
σ υ ν ε ίδ η σ η ς  π ο ύ  το ύ ς  έξω θεί νά  κ ά νο υ ν  α ύτό  ή  
έκ είνο ;

Κοινωνικής ναί, ταξικής όχι. Τό ταξικό είναι κάτι τό 
πολύ συγκεκριμένο. Θά έλεγα πώ ς ορίζει έντελώς 
στενά τή ζωή τους, πώ ς μπορεί νά τό πε ί κανείς 
άλλιώς...

...Ε ίνα ι ίσως π ο λ ύ  κ λεισ τό ς  χα ρ α κτη ρ ισ μ ό ς , μ ά λ 
λον.

Ναί, πολύ κλειστός, ένώ έγώ ποτέ μου δέν άπέβλεπα 
σ’ αύτό.

Τά άλλα πρ ό σ ω π ά  σας, α ύ τά  π ο ύ  ύ π ά ρ χο υν , λ.χ., 
στή  Μικρή Πόλη, α ϋτά  πώ ς τά  βλέπετε;

Μά, βλέπεις ποιός είναι ό κόσμος τους. Είναι βιοτέ- 
χνες, άπλές γυναίκες, άνθρωποι φτωχοί, άλλά έκεί 
μέσα προβάλλουν καί ορισμένα πρόσω πα, δπω ς είναι 
ό ποιητής, ή Μαργαρίτα Περδικάρη, πού άπ’ αύτά, 
πράγματι, βλέπεις νά βγαίνει ένα μήνυμα τοΰ μέλλον
τος, μιά φωνή τοΰ μέλλοντος. Είναι ό τρόπος τοΰ πώς 
βλέπει ό συγγραφέας τά πράγματα καί άπό ποιόν θ ά  
γίνουν -εντάξει;- άλλά δλη ή δική μου άτμόσφαιρα άν 
είναι κάτι πού δέν έχει είναι αύτό τό ταξικό διαχώρι- 
σμα.

Ξ α να δ ια β ά ζο ντα ς  σ ή μ ερ α  τή  Φωτιά, π έρ α  ά π ό  τήν  
τεχνική  τη ς  δομή , π ο ύ  έχ ετε  π ε ί  ότι ε ίνα ι πρω τολει-  
ακή, μήπω ς τή  θ εω ρείτε σάν ισ τορ ικό  ν το κ ο υμ έν το  
μιά ς  έπ ο χ ή ς  π ο ύ  ζήσατε;

Βέβαια καί τήν έζησα. Τήν έζησα άπό τίς πρώτες 
ώρες τής ’Αντίστασης. Βέβαια έγώ δέν ήμουνα 
ήγέτης καί οϋτε μοΰ κάνει νά είμαι ήγέτης, άλλά τήν 
έζησα τήν 'Αντίσταση στήν ’Αθήνα καί τήν έζησα καί 
στό βουνό. Στή μέν Φ ωτιά  περιέγραψα τήν 'Αντίστα
ση στό βουνό, τήν Ά ντίσταση τών χωρικών, σέ ένα 
δυό διηγήματα, πού  δέ θ ά ' χουν πέσει στήν αντίληψή 
σου, έχω δώσει τήν ’Αντίσταση στήν 'Αθήνα.

Α ύ τά  τά  δ ιη γή μ α τα  έχο υν  δ η μ ο σ ιευ τε ί σ τήν  Ε λλά
δα;

Ναί, μά έχουν περάσει ξώφαλτσα, δέν τά ξέρει 
κανένας. Ναί, μιά έπικύρωση τοΰ άνθρώπου. Δηλαδή 
ό άνθρωπος, άτομικά, μέσα σ’ αύτή τήν έποχή πού 
περάσαμε, δπω ς καί οί ήρωες τής Φ ω τιάς, βρίσκει 
μιά δικαίωση προσωπική. Είναι μιά έποχή δπου οί 
άνθρωποι ζοΰν, δέν είναι άνυπεράσπιστοι, είναι 
υπερασπισμένοι μέσα στό ιδανικό τους, στήν αύτα- 
πάτη τους, άν θέλεις, μέσα στό θρύλο, δπω ς λένε 
μερικοί άλλοι, στά είδωλα, έχουν είδωλα οί άνθρωποι 
τοΰτοι. Καί στή Φωτιά, καί σ’ ένα δυό άκόμα 
διηγήματα τής ’Αντίστασης, πού δπω ς σού είπα  δέν 
είναι άρκετά γνωστά, οΰτε καί σύ μπορείς νά τά 
βρείς. Είναι ένα καλό διήγημα, πολύ τό άγαποΰν δσοι 
τό ξέρουν δηλαδή· έπιγράφεται «"Ενα τραγούδι στήν 
Αθήνα».

Α ύτό  ε ίνα ι μήπω ς δη μ ο σ ιευμ ένο  κάπου;

Είχε δημοσιευτεί έξω, σέ άνθολογίες. Χ άθηκε αύτό 
τό διήγημα. Ά ν  δέν βγάλω κάποτε ένα τόμο, κάποτε, 
καί βάλω δλα αύτά τά  άγωνιστικά μαζί, θ ά  χαθεί 
έντελώς, δέν θ ά  ύπάρχει. Τό άλλο είναι « Ο κυρίαρ
χος τής Ψυττάλειας». Κι αύτό χαμένο, κάπου στήν 
παλιά 'Ελεύθερη 'Ελλάδα. Δέν έχω καμιά ιδιαίτερη 
έπιμονή οΰτε καί προσπαθώ  νά τά μαζέψω. Αν ποτέ 
τά μαζέψω, αύτά θ ά  γίνουνε, μέ τή Φωτιά  καί δυό 
τρία άλλα, μιά σειρά άπό άγωνιστικά κείμενα, ένός 
κόσμου δηλαδή πού  πίστευε. Στή Μ ικρή μ α ς  Π όλη  
ύπάρχει ένας κόσμος πού πιστεύει καί δέν πιστεύει. 
Στούς ’Α ν υ π ερ ά σ π ισ το υ ς  είναι ένας κόσμος πού 
κλονίστηκε πιά, δέν πιστεύει πιά, δέν έχει αύταπά- 
τες, δέν έχει πού νά σταθεί.

Νομίζω  πώ ς στή  Φωτιά υ π ά ρ χε ι μ ιά  μ εγα λύ τερ η  
ά μεσότητα , τό βιβλίο δ ια τρ έχετα ι άπό  μ ιά  μ εγα λ ύ 
τερη  συγκ ίνη σ η  σ τήν  έκφ ραση .

Ναί, γιατί τότε ήμουν ϊσως άπειρος. ’ Εγώ πιστεύω δτι 
ή τέχνη είναι κατασκευή, έτσι πιστεύω, μπορεί καί νά 
μήν είναι αύτό σωστό- είναι λοιπόν κατασκευή. Στά 
άλλα βιβλία μου ύπάρχει κατασκευή, στή Φωτιά 
άμεσότητα. "Ενας νέος άνθρω πος πού έκλαψε, συγ-



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
Πρόσωπα

κινήθηκε, έζησε τά γεγονότα άμεσα, καί πού δέν είχε 
τήν πείρα τοϋ τεχνίτη, πού λέει αύτό νά τό βγάλουμε 
έκείνο νά τό μεγαλώσουμε: τά πλάνα, όπω ς λέμε στίς 
εικαστικές τέχνες. Δέν τά ήξερα λοιπόν τά πλάνα 
τότε άκόμα. Ά ν  δεις τή Φωτιά θ ά  δεις, κι άν δεϊς 
τούς Α ν υ π ερ ά σ π ισ το υ ς  θά  δεις, τουλάχιστον στά 
καλά διηγήματα, ότι τά πλάνα τους είναι φτιαγμένα 
σάν κύβοι πού μπαίνουν ό ενας πάνω  στόν άλλο. Καί 
μπορούσα νά τούς άλλάξω, καί τούς άλλαξα. ΤΗταν 
πλάνα φτιαγμένα άμεσα. Ό ,τι μπορούσε νά κάνει 
εκείνος ό νέος άνθρω πος τό έκανε. Ναί, αύτή είναι ή 
άμεσότητα γιά τήν όποία μού μιλάς.

Τ ί σά ς έκ α ν ε  νά  γρ ά φ ε τε  τή  Φωτιά; Π οιά  νομ ίζα τε  
δτι μ π ο ρ ε ί  νά  ή τα ν  ή συμβολή  τη ς  ατό λα ϊκό  
κ ίνη μ α  κα τά  τά  χρ ό ν ια  τή ς  'Α ντίστασης;

Νά σού πώ... τί μέ παρακίνησε νά τή γράψω; 
Τιποτ' άλλο δέ μέ παρακίνησε, πέρα  άπό τό ότι είμαι 
συγγραφέας. Ή  συμβολή της; Φαίνεται πώς ήταν 
θετική· όλ αύτά τά χ ιόν ια  καί στά χρόνια τής 
δικτατορίας οί νέοι διάβαζαν μ' εύχαρίστηση τό 
βιβλίο, μ’ όλο πού ήταν ένα κείμενο άπομακρισμένο 
καί μ όλο πού δέν παρείχε τά έφόδια ένός καλλιτε
χνικά άρτιου βιβλίου. Τό διάβασαν έπειδή άκριβώς 
είχε αύτή τήν πνοή μέσα του, αύτή τήν αισιόδοξη 
τοποθέτηση, πού λέει ότι μποροΰμε ν’ άγωνιζόμαστε 
γιατί άξίζει τόν κόπο ν' άγωνιζόμαστε. Έ μ α θ α  νά 
σκέφτομαι. Σήμερα δέ νομίζω ότι έχουν μάθει νά 
σκέφτονται. Αύτό, σάν βασικό στοιχείο τοΰ έργου, 
δείχνει τί είχε καταφέρει ό νέος συγγραφέας έκείνη 
τήν ώρα· έμαθε νά σκέφτεται. Μέσα άπ’ αύτό τόν 
άγώνα, μέσα άπ’ αύτή τήν προσπάθεια , αύτό τό 
μήνυμα τής αισιοδοξίας καί τής άγωνιστικότητας, 
πού -θ ά  τό ξαναπώ - ή γενιά μας τό έζησε έκείνα τά 
χρόνια. Οί άνθρω ποι πήγαν στό άπόσπασμα χαρού
μενοι, εύτυχισμένοι... ευτυχισμένοι; Κολοκύθια! κα
νένας δέν πάει στό άπόσπασμα έτσι... ολοκληρωμέ
νοι, ναί, ολοκληρωμένοι.

Γ ια τ ί π ίσ τευ α ν  σέ μ ιά  ύπόθ εση ....

Ναί, πίστευαν. Οί άνθρωποι αύτοί πίστευαν. Καί τό 
γενικό κλίμα γιά έναν άνθρωπο, όπω ς έγώ, πού 
πιστεύω στίς κοινωνικές δυνάμεις καί στό μαρξισμό, 
τό γενικό κλίμα είναι πού δημιουργεί τήν πίστη, ή 
πίστη δέν είναι μιά προσωπική ύπόθεση.

Π ολλά α π ο  τα  πρ ό σ ω π α  τών βιβλίων σ α ς  ά νή κ ο υν  
ιδ εο λο γ ικ ά  κ α ί π ρ α κ τικ ά  σ τά  ά σ τικ ά  στρώ ματα . Τί 
ε ίν α ι αύτό  π ο ύ  τά  έμ π ο ό ίζε ι νά  δ ο ϋν  ρ εα λ ισ τικ ά  
τή ν  π ρ α γμ α τικ ό τη τα ;

Νομίζω ότι τό είπες έσύ. Η έλληνική άστική τάξη 
είναι αύτή πού  είναι. Είμαι άπό  τούς άνθρώ πους πού 
πιστεύουν βαθιά, χωρίς κομματικότητες καί πολιτι- 
κότητες ότι ή έλληνική άστική τάξη άπό γεννησιμιού 
της ήταν άνίκανη νά πραγματοποιήσει έκείνο πού  θά  
ήτανε τό ιστορικό της καθήκον, νά πραγματοποιήσει 
τήν άστική δημοκρατική έδραίωση στήν 'Ελλάδα. 
Αύτό τό πιστεύω άπόλυτα, είναι ή βασική μου 
σκέψη. Συνεπώς τό νά προέρχονται οί ήρωές μου ή 
νά άνήκουν σέ μιά τέτοια τάξη, σημαίνει πώ ς είναι 
άδύνατο νά προχωρήσουν πέρα άπό τά δεδομένα 
τών όρίων της. Ηθελα νά πώ -κα ί φεύγουμε έντελώς 
άπό τά βιβλία- ότι ή έλληνική άστική τάξη έκανε 
πάρα πολλά προοδευτικά κινήματα, έκανε πάρα 
πολλές προσπάθειες εξόδου, όπω ς θ ά  λέγαμε, άπό 
τό Μεσολόγγι τοΰ μεσαιωνισμού, στό όποίο πιστεύω 
πώς βρισκόμαστε άκόμα. Λοιπόν, θ ά  τό δει κανείς 
στά 1830, δέν μπόρεσε νά φτιάξει ένα δημοκρατικό 
κράτος, δέν μπόρεσε νά διαμορφώσει μιά έθνική 
ιδεολογία...

καί ούτε θ ά  τήν πραγματοποιήσει. Τώρα πιά είναι 
πολύ άργά. Ά λλά πράγματα δημιουργήθηκαν, άλλες 
δυνάμεις, άλλες καταστάσεις. Ή  θέση μου καί ή 
άντίληψή μου πάνω  σ' αύτό είναι ξεκάθαρες. Καί στό 
τέλος τέλος καταντάει κανένας νά μήν τούς κατηγο
ρεί. Πώς νά κατηγορήσεις έναν άνθρω πο πού είναι 
κοντός; Οί Έ λληνες άστοί είναι άπλώς κοντοί καί 
π ιθανόν νά έχουνε οί άνθρω ποι άπό γεννησιμιού 
τους, άπό  κληρονομιά, έναν έλαφρό καρκίνο τοΰ 
αίματος, ή κι έναν βαρύ καρκίνο τοΰ αίματος. "Ε, δέν 
μπορείς νά τούς κατηγορήσεις γ ί αύτό πού είναι. 
Είναι αύτοί πού  είναι. Αρκεί νά τούς τοποθετήσεις 
άντικειμενικά, χωρίς νά έπηρεάζεσαι άπό πρόσκαι
ρες καταστάσεις. Δέν μπορεί ό Έλληνας άστός νά 
χτυπηθεί μέ τήν 'Εκκλησία, μέ τή βασιλεία. Αλλάζει 
μόνο στήν έπιφάνεια. Τή δομή τής έλληνικής κοινωνί
ας, όπω ς τήν παρέλαβαν άπό τά Πατριαρχεία, τούς 
Φαναριώτες καί τούς Κ οτζαμπατζήδες, αύτή δέν τήν 
πείραξε ποτέ. Τά άλλα τούς παρέσυραν κι αύτούς, 
αλλαγές φυσικές μέσα στήν άλλαγή πού γίνεται 
σ όλο τόν κόσμο. Ενα βασικό στήριγμα γιά όλ’ αύτά 
είναι ή μισή δουλειά τοΰ δημοτικισμού, ό όποιος 
προέρχεται ά π  αύτό τό ϊδιο καθεστώς, γ ί αύτό καί 
δέν μπορεί ούσιαστικά νά χτυπηθεί μέ τό πνευματι
κό κατεστημένο. Τό δεύτερο, κατά τή δική μου τή 
γνώμη, είναι ένα θέμα πού ή ταπεινότη μου θ ά  ήθελε 
νά τό έπεξεργαστεΐ καί νά τό παρουσιάσει -  άν 
μ άξιώσει ό θεό ς νά τό κάνω· είναι ή γενιά τοΰ 1930. 
Ποτέ στήν Ελλάδα δέν ήρθε μιά τόσο προικισμένη 
γενιά -  άς πήγατε έσεϊς έξω, αύτοί ήταν γιά τήν 
έποχή τους πιό προικισμένοι -  μιά τόσο μορφωμένη 
γενιά. Τούς βλέπεις όλους μαζί νά ξεκινάνε, έκεί στά 
27, '28, '30. Μυριβήληδες, Κοσμάδες Πολίτηδες καί 

Καραγάτσηδες -καλά, αύτός ήτανε καί άμαθής- όλοι 
τους μαζί, Θ εοτοκάδες, Τερζάκηδες, κτ.λ., καί μόλις 
φτάνουνε, μά είναι δραματικό νά τό δεις έτσι παρα
στατικά, μόλις φτάνουνε νά άγγίξουνε κάπω ς τήν

Α ς  έπ ια τρ έψ ο υ μ ε  στά  βιβλία σας. Τά κ ε ίμ εν ά  σ α ς  
ά ν α φ έρ ο ντα ι ε ίτ ε  σ τήν  π α τρ ικ ή  σ α ς πόλη, τά  
Γ ιά ννενα ...

Μόνο Ή  Μ ικρή  μ α ς  Πόλη.

....ε ίτε , γεν ικό τερ α , στόν έξω ά π ό  τά  μ εγά λα  κ έν 
τρ α  χώρο.

Ναί.

Α ύτό  σ υμ β α ίνε ι μή πω ς έπ ε ιδ ή  γνω ρίζετε π ερ ισ σ ό 
τερ ο  αύτό  τό χώρο;

έλληνική πραγματικότητα, άμέσως ύποχωροΰνε. Ο 
Θ εοτοκάς έγινε θεολόγος καί ορθόδοξος, ό Μυριβή- 
λης έγινε τό γαλανόν Αίγαίον, άσε αύτό τό μ.... τό 
Βενέζη πού έγινε λαπάς. "Ολους τούς βλέπεις νά 
κάνουνε πίσω. Τό βλέπεις παραστατικά, τό βλέπεις 
πώ ς κάνουνε πίσω. Νά λοιπόν γιατί λέω ότι ή 
έλληνική άστική τάξη, τά πρόσω πά της, δέν μπορούν 
νά πάνε παραπέρα. Δέν μπορεί ό Τσάτσος νά πάει 
παραπέρα, δέν μπορεί ό Κανελλόπουλος σήμερα νά 
πάει παραπέρα, καί δέν μπορεί ή μισή άπό τή 
Δημοκρατική Ά μ υνα , τό Κ έντρο-Ν έες Δυνάμεις, 
πού είναι σοσιαλιστές, σοσιαλίζοντες, άνθρωποι ειλι
κρινείς, τίμιοι, κτ.λ. Ε, δέν μποροΰν νά πάνε παρα
πέρα, άγαπητέ Ζήρα. Αύτή είναι ή γνώμη μου καί ή 
πεποίθησή μου...

Κ α ί συνείδηση ...

Καί συνείδηση, τουλάχιστον γιά τόν έαυτό της. Τό 
1843 είναι κωμωδία. Τό 1862 διώχνει τόν ''Οθωνα, 
τίποτα. 1911, τό κρίσιμο σημείο, τίποτα. 1917, 
άνατρέπουν τό βασιλιά, κάνουν μεταρρυθμίσεις άλλά 
δέν προχωρούν. 1922, γίνεται μιά τρομαχτική έπανά
σταση στήν Ε λλάδα καί άποτέλεσμα κανένα... ά, 
ξέχασα στό μεταξύ ν άναφέρω κι ένα σημαντικό 
στοιχείο πού  μάς ένδιαφέρει στόν πνευματικό τομέα: 
τόν έκδημοτικισμό. 'Όλ' αύτά, πάνε, πάνε, πάνε, 
φτάνουν ώς έκεί καί σταματάνε. Κανείς δέν μπορεί 
νά άρνηθεί ότι έχουν καλές προθέσεις. Άλλά όταν 
έρχονται νά συγκρουστοΰν οί καλές τους προθέσεις 
μέ τό κατεστημένο, τό μεσαιωνικό κατεστημένο, 
όταν έρχεται έκείνη ή στιγμή γυρίζουν πίσω.

Δ ηλαδή  έκ μ α υλ ιζο ντα ι α π ό  α ύτό  τό κ α τεσ τη μ ένο ;

Ό χ ι, δέν έκμαυλιζονται. Είναι ένας έθισμός, ένας 
συμβιβασμός δεδομένος γιά τήν έλληνική άστική 
τάξη. Δέν πραγματοποίησε τήν άλλαγή στήν Ελλάδα

Πρώτο, μοΰ ήταν περισσότερο γνώριμος. Δεύτερο, άν 
ήθελα νά κάνω ένα έργο έλληνικό αύτός θ ά  πρέπει 
νά ήταν ό χαρακτηριστικός χώρος, όπου καί κατα
στράφηκε ή Ελλάδα. Θά σέ βοηθούσε πολύ σ αύτά 
πού λέω νά έβλεπες μιά συνέντευξη πού έχω δώσει 
στήν Κ α θ η μ ερ ινή , δέν ξέρω άν τήν είδες, πρίν άπό 
λίγο καιρό... άκριβώς γι αύτό τό ζήτημα...μπορώ νά 
στή διαβάσω τώρα άμέσως... «Πώς βρήκατε τήν 
Ελλάδα μετά άπό εΐκοσιεφτά χρόνια έξορίας», ρω

τάει ό δημοσιογράφος. «Είλικρινά δέν ξέρω. Αύτό τό 
δέν ξέρω δέν είναι τεμπελιά, άδιαφορία, ύπεκφυγή. 
Είναι κιόλας μιά στάση, μιά άναζήτηση καί μιά 
έναντίωση, άπέναντι σέ πολλούς άλλους πού μέ 
πολλή πεποίθηση στόν έαυτό τους έχουν νά σερβί
ρουν μιά Ελλάδα δικής τους κατασκευής, άρχαιοελ- 
ληνική, έλληνοχριστιανική, βυζαντινή ή λαϊκιστική. 
Εμένα λοιπόν αύτή ή Ελλάδα, κοιταγμένη άπό μιά 

σκοπιά, μοΰ δίνει κάποτε τήν εικόνα μιάς χώρας 
πέρα γιά πέρα ξεριζωμένης, ξεθεμελιωμένης. Ή  
ίσοπεδωτική πλημμύρα τής κατανάλωσης μάς βρήκε 
εμάς πέρα γιά πέρα άπροετοίμαστους, διαλυμένους. 
Ο,τι ήταν πολιτισμός μας είχε τόσο κακοποιηθεί, 

πού δέν μποροΰσε νά άντισταθεΐ. Οί ρίζες του ήταν 
σπασμένες κι άς ρητορεύουν όσο θέλουν οί έλληνο- 
πρεπεΐς χωριάτες καί οί λαϊκιστές κοσμοπολίτες. Οί 
ρίζες ένός λαού άμα σπάσουν μιά φορά δέν ξαναφυ- 
τρώνουν μέ άραχωβίτικα χαλάκια, αίγινίτικα κανάτια 
καί ήπειρώτικα ταγάρια. Μερικά τους είναι ώραϊα, μά 
όλα τους είναι έξωτερικά, διακοσμητικά. Κανένα 
τεχνητό κατασκεύασμα δέν ήταν ποτέ δυνατό. Καί 
δέν είχαμε έπίσης ριζωμένη, οργανικά άναπτυγμένη, 
μιά παράδοση άστικής ζωής. Μέ δυό λόγια, χωρίς νά 
'μαστέ Εύρωπαΐοι καί χωρίς νά ’μαστέ πιά χωριάτες 
ή άνατολίτες, βρεθήκαμε ολότελα ξαφνικά μέσα σέ 
μιά καταναλωτική κοινωνία πού μάς άλέθει, άτομα 
καί κοινωνία. Αύτή είναι ή θέση μου. Συνεπώς· γιατί 
προτίμησα αύτούς τούς χώρους; Πρώτα πρώτα γιατί 
τούς γνώριζα καλύτερα. Τά βιώματά μου, οί συναι
σθηματικοί δεσμοί μου, μέ όδηγοΰσαν σ’ αύτούς. 
Αλλά δέν είναι μόνο αύτό. Είναι καί γιατί άπό κεϊ 

μποροΰσα νά πιάσω, πώς δηλαδή καταστράφηκε ή 
έλληνική κοινωνία. Ά ν  ή ρίζα της ήταν αύτά τά 
έπαρχιακά κέντρα, ή άργότερα, γιά άλλον συγγρα
φέα, τά χωριά, ή ρίζα αύτή ήταν γιά μένα χαλασμένη. 
Εγώ άπό άνατροφή είμαι Α θηνα ίος. Έ δώ  έβγαλα 

τό Γυμνάσιο, έδώ μεγάλωσα, πήγα φοιτητής, ήμουνα 
στήν Αντίσταση... μέ τά περίφημα Γιάννινα οί δεσμοί 
μου κράτησαν ώς τά έντεκα δώδεκά μου. Τά άλλα 
είναι μεταφορά καί θεμελίωση πάνω σέ βιώματα, 
προεκτάσεις καί συνειρμοί, άν θέλεις. Ναί, γ ί αύτό 
τό προτίμησα αύτό. Αν θέλεις, κοίταξε, τό έπόμενο 
Σάββατο, πιστεύω, στά  Ν έα , στή σελίδα πού δημοσι
εύονται κείμενα Ελλήνων συγγραφέων, έχω δώσει 
ένα άπόσπασμα άπό τό μυθιστόρημα πού γράφω 
τώρα. Έ κ εί θά  δεις άπό τή Μ ικρή  Π όλη  πώς 
προχωρούμε σ’ αύτό τό έλληνικό ξεθεμέλιωμα. Πώς 
ξεκινάω άπό τήν έπαρχιακή πόλη, σάν πυρήνα τής 
έλληνικής ζωής καί πώ ς τώρα προσπαθώ  νά πάω 
παραπέρα. [-|

Διαβάστε στό έπόμενο τεϋχος:

• Από τό «Λεξικό τών Ετοίμων Ιδεών» τον Γκονστάβ Φλωμπέρ

• Ο Μ πόρχες μιλάει γιά τά παιδικά χρόνια τον κα ί τά πρώτα τον διαβάσματα

• Σννάντηση μ έ τόν Αντρέ Μ πρετόν

• Σνζήτηση άνάμεσα στή Σιμόν ντέ  Μ ποβονάρ κα ί τόν Σάρτρ

•  Μ ιά παρονοίαση τον Γερμανοεβραίον ποιητή Π άονλ Τοέλαν
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Ό  καραγκιοζοπαίχτης 
καί τό κοινό του

Γιάννης Κιουρτσάκης

' Ο καραγκιοζοπαίχτης Φούλιας, ήρωας μιάς γνωστής 
νουβέλας τοΰ Βλαχογιάννη (πού είχε φανερά στό νού 
τόν θρυλικό στίς άρχές τοϋ αιώνα μας1 τεχνίτη τοΰ 
μπερντέ Γιάννη Ρούλια), εξηγεί κάπου στούς βοη
θούς του: « ...τ ίνά σ ά ςτά λ έω , πρέπει ό καλλιτέχνης ό 
καραγκιοζοπαίχτης νά μελετάει τό μέρος του -  πά 
νά πεϊ όλα τά μέρη π ο ύ ’χει νά παίξει, κι όχι νά 
περιμένει άπό τήν έμπνεψη. Γιατί τότε, δηλαδή, 
άλλον Καραγκιόζη θέλεις νά παίξεις κι άλλον παίζεις, 
άλλο Χατζιαβάτη, κι άλλο Διονύσιο, καί τό κοινό άλλη 
παράσταση ξέρει κι άλλη βλέπει [...]. Δέ λέω, άν τύχει 
κι έχεις τίποτα δικό σου, μπορείς νά τό βάνεις... πώς 
όμως θ ά  τό κάμεις αύτό; 'Ιδού  ή Ρόδο, Ιδού καί τό 
ρόπαλο. Έ δώ  σοΰ λέει ό άλλος είναι τέχνη, όχι 
σαχλαμάρες. 'Α λ λ ιώ ς-"κ ό φ ' το” μοναχός σου γιά νά 
μή σοΰ τό  κόψει τό κοινό»2.

Ό  Σωτήρης Σ παθάρης δέν έκφράζεται πολύ δια
φορετικά: «... ό καραγκιοζοπαίχτης», σημειώνει στά 
'Α π ο μ νη μ ο νεύμ α τά  του, «έπρεπε νά είναι πολύ 
προσεχτικός. Ά ν  σέ μιά [...] παράσταση [ήρωικοΰ 
έργου] έλεγε κανένα καλαμπούρι άταίριαστο, γιά νά 
μή ξαναπεΐ άλλο, οί θ εατές άποδοκιμάζανε τή φιγού
ρα πού  τό έλεγε, σάν γιά νά ποΰν στόν καραγκιοζο
παίχτη: " Πρόσεχε. Ά ν  πεις άλλο θά  πάρει ή μπόρα 
σένανε" »3.

Οί μαρτυρίες είναι εύγλωττες: τό κοινό τοΰ Καραγ
κιόζη, πού είναι έξοικειωμένο μέ αύτό τό θέαμα, 
περιμένει άπό τόν παίχτη «του» τό ε ίδ ο ς  παράστα
σης πού ξέρει -  τά γνωστά πρόσω πα, θέματα, λόγια 
καί καλαμπούρια- καί ή στάση του -  ή έπιδοκιμασία 
ή άποδοκιμασία του -  επ ιβ ά λλε ι ούσιαστικά στόν 
τεχνίτη νά σεβαστεί τούς κοινόχρηστους παραδοσια
κούς κώδικες. Νά γιατί ό αύτοσχεδιασμός τοΰ κα
ραγκιοζοπαίχτη δέν είναι έντελώς έλεύθερος, άλλά 
υπακούει, άπό τή μιά, στούς άγραφους μά δεσμευτι
κούς νόμους τής τέχνης του, κι άπό  τήν άλλη, στίς 
άπαιτήσεις τής συγκεκριμένης «πλατείας» πού, έχον
τας έσωτερικεύσει αύτούς τούς νόμους, καθορίζει τό 
κλίμα καί τήν ποιότητα κάθε παράστασης. Μέ άλλα 
λόγια: άν δεχτούμε τή διάκριση τοΰ Δανοΰ λαογρά- 
φου von Sydow άνάμεσα στόν «ένεργητικό» καί τόν 
«παθητικό» φορέα μιάς παράδοσης, βλέπουμε πώ ς ό 
τελευταίος λειτουργεί έλεγκτικά, άφοΰ έχει καί άσκεί 
τήν εύχέρεια νά «διορθώνει κάθε παρέκκλιση τοΰ 
πρώτου άπό  τά όρια [αύτής] τής παράδοσης»4· καί 
«μέ τόν τρόπο  αύτό έξασφαλίζεται ή σωστή, άκριβής, 
σύμφωνη μέ τούς αύστηρούς, πατροπαράδοτους καί 
γνωστούς σέ όλους κανόνες, δημιουργία τών καλλιτε
χνικών μορφών»5.

Ό  συγγραφέας κα ί ό αναγνώστης του

Έ δώ  μοΰ φαίνεται χρήσιμο ν' άνοίξω μιά μακριά 
παρένθεση, πού θ ά  μάς βοηθήσει νά νιώσουμε 
καλύτερα τό βάρος αύτοΰ τοΰ όμαδικοΰ έλέγχου, σέ 
άντιπαραβολή μέ πιό προσιτά σέ μάς δεδομένα. Καί 
τοΰτο γιατί ή σχέση πού διαμορφώνουμε σήμερα μέ 
τό καλλιτεχνικό έργο ώ ς «παθητικοί φορείς», δηλαδή 
ώς άποδέκτες του είναι, κατά κανόνα, βαθιά διαφο
ρετική- εϊτε μιλάμε γιά τή λεγάμενη «άνώτερη» τέχνη 
(δηλαδή τή γραπτή ή, γενικότερα, τήν προσωπική), 
εϊτε γιά τή λεγάμενη «μαζική» (δηλαδή έκείνη πού 
προσφέρουν οί νεώτερες πολιτισμικές βιομηχανίες).

'Ά ς πάρουμε γιά παράδειγμα τής πρώτης περίπτω 
σης τή σχέση τοΰ συγγραφέα μέ τόν άναγνώστη του. 
'Ό ταν ό πρώ τος γράφει ένα βιβλίο, δουλεύει μόνος, 
χωρίς νά έπικοινωνεί άμεσα μέ τό κοινό του· τό πολύ, 
προσπαθεί νά πάρει τή θέση ένός ιδεατού άναγνώ
στη -  νά φανταστεί τίς άντιδράσεις του, τήν προσμο
νή του, τίς άπορίες του καί ν’ άνταποκριθει προκα
ταβολικά σ' αύτές. Κι όταν ό άναγνώστης διαβάζει μέ 
τή σειρά του τόν συγγραφέα, έρχεται σ’ έπαφ ή  όχι μ’ 
αύτόν τόν 'ίδιο, άλλά μ' ένα κείμενο πού  περιορίζει 
τήν επικοινωνία στό πεδίο μιάς καταρχήν σιωπηλής 
καί μοναχικής άνάγνωσης. Κάτι περισσότερο: τό 
βιβλίο πού κρατά είναι ένα τελειω μένο  βιβλίο, πάνω 
στήν άντικειμενική ύπόσταση τοϋ οποίου αύτός, ώς 
άναγνώστης, δέν μπορεί νά έπέμβει (άν έξαιρέσουμε 
κάποια  περιθω ριακά κείμενα τής σύγχρονης λογοτε
χνίας πού  φιλοδοξούν νά είναι «κινητά»). ’Ανάλογα 
θ ά  μπορούσαμε νά ποΰμε γιά τή γραπτή μουσική, ή 
άκόμα -  πολύ χονδρικά -  γιά τή ζωγραφική.

"Ενα τέτοιο έργο άπαιτεϊ, λοιπόν, άπό έμάς όχι 
τόσο νά συμμετάσχουμε στήν παραγωγή του, άλλά 
πρίν άπ’ όλα νά τό «νιώσουμε»: νά εισχωρήσουμε,

καθένας χωριστά, μέ τήν προσω πικότητα καί τήν 
καλλιέργειά μας, μέσα στόν ιδιαίτερο, άνεπανάληπτο 
κόσμο του. Κι άν άληθεύει πώ ς κά θε προσωπική 
άνάγνωση ένός βιβλίου ε ίνα ι δ η μ ιο υρ γική , άφοΰ 
καθένας μπορεί νά βρεί σ' αύτό καινούρια πράγμα
τα· άν τέτοιες άναγνώσεις έπηρεάζουν συχνά άποφα- 
σιστικά τή μεταγενέστερη ύποδοχή καί έρμηνεία τοΰ 
ίδιου κειμένου (π.χ. στήν περίπτωση μιάς κριτικής 
πού έχει εύρύτερη άπήχηση)· άν άκόμα ό νέος 
τρόπος πού  ένα έργο φωτίζεται καί άξιολογείται άπό 
κάθε καινούρια γενιά καί άπό  τά  δικά της έργα 
καθιστά τελικά τή λεγάμενη «προσωπική» τέχνη μιάν 
«άπέραντη άλληλεγγύη»6, ή, άν προτιμάμε, μιάν 
ομαδική σέ έσχατη άνάλυση δημιουργία7, όλα τούτα 
δέν άναιροΰν πάντως ένα άπλό, θεμελιακό γεγονός: 
ότι τό «σώμα» αύτοΰ τοΰ έργου -  δηλαδή στήν 
περίπτωση τής γραπτής λογοτεχνίας, ή γλωσσική του 
συγκρότηση, οί λέξεις καί οί φράσεις πού  τό άπαρτί- 
ζουν καί ή άκριβής διάταξή τους -  είναι πιά άμετά- 
βλητο καί άρα άνεξάρτητο άπό τόν άναγνώστη8. Μέ 
άλλα λόγια, άνάμεσα στόν συγγραφέα καί τόν άποδέ- 
κτη του παρεμβάλλεται έδώ ένα πάγιο κείμενο, ή άν 
θέλουμε ένα άντικείμενο -  τό όποιο παίρνει, έξάλ
λου, στούς καιρούς μας τό χαρακτήρα ένός έμπορεύ- 
ματος: ένός ομοιόμορφου, άπαράλλαχτου άπό  άντί- 
τυπο σέ άντίτυπο, βιβλίου. Καί μ’ αύτή τήν παρατή
ρηση περνάμε κιόλας στή μαζική, βιομηχανοποιημέ- 
νη πολιτισμική παραγωγή.

Οί σύγχρονες 
πολιτισμικές βιομηχανίες 

καί ή αγορά τους

Στή «μαζική» λοιπόν τέχνη (φαινομενικά πιό συγκρί
σιμη μέ τόν Καραγκιόζη, άφοΰ έδώ βρίσκουμε, 
άνάμεσα σέ άλλα, τά  σύγχρονα θεάματα -  άκροάμα- 
τα πού  χαρακτηρίζονται «λαϊκά»), ή άπόσταση άνά
μεσα στόν πομπό  καί τόν άποδέκτη μετατοπίζεται, 
παίρνει νέες μορφές καί (παρά τίς πρω τοφανείς 
δυνατότητες πού προσφέρει στή συμμετοχή τοΰ 
κοινού ή σημερινή τεχνολογία 9) γίνεται κάποτε 
άγεφύρωτη. Γιατί έκείνο πού παρεμβάλλεται τώρα 
στή διαδικασία τής έπικοινωνίας είναι ένας πολύπλο
κος τεχνολογικός διάμεσος πού άπομακρύνει μ’ έναν 
όνέκδοτο τρόπο  τόν «ένεργητικό» φορέα άπό τόν 
«παθητικό» (π.χ. τόν ήθοποιό  μιάς κινηματογραφι
κής ταινίας άπό  τόν θεατή  το υ10)· καί είναι συνάμα 
μιά ισχυρή βιομηχανία ή / καί μιά γραφειοκρατία πού 
έπιβάλλει τίς προδιαγραφές της τόσο στούς άπομο- 
νωμένους, κατά  κανόνα, δημιουργούς όσο καί στό 
διασκορπισμένο κοινό τους· πού καθορίζει δηλαδή 
συγκεντρωτικά τίς συνθήκες καί τό ίδιο τό περιεχό
μενο τής πολιτισμικής δημιουργίας. Παρέμβαση πού 
άποχωρίζει μιά μειοψηφία «παραγωγών» άπό τήν 
πλειοψηφία τών «καταναλωτών» καί πού  βαραίνει 
σημαντικά στή σύγχρονη βιομηχανία τοΰ βιβλίου καί 
τού δίσκου καί, άκόμα περισσότερο, στόν κινηματο

γράφο (ό όποιος γενν ιέ τα ι  ώς βιομηχανία") καί στήν 
τηλεόραση (ή όποία είναι, τίς περισσότερες φορές, 
ένα μονοπωλιακό δίκτυο διανομής προγραμμάτων12, 
ή όπω ς ειπώ θηκε μιά «Τράπεζα έκπομπώ ν»13).

'Ακόμα βαθύτερα: ή πολιτική αύτών τών βιομηχα
νιών (γιά τίς όποιες τό κοινό δέν είναι παρά μιά 
άφηρημένη λίγο-πολύ «μάζα» -  μια απρόσωπη πελα
τεία πού πρέπει νά κατακτηθεί) π α ρ ά γε ι  ώς ένα 
σημείο τά όμαδικά γοΰστα, δηλαδή τήν ίδια τή 
«μάζα». Καί τοΰτο γιατί, άπό τό ένα μέρος, έπιτάσσει 
τήν έμπορική ή / καί ιδεολογική τυ π ο π ο ίη ο η  τής 
δουλειάς τοΰ τεχνίτη (κλασικό παράδειγμα, οί ταινίες 
τοΰ Χόλυγουντ)· καί άπό τό άλλο μέρος, δέν άφήνει 
στό κοινό παρά έλάχιστα περιθώρια νά ένεργοποιη- 
θε ί ώς όμάδα καί νά έκδηλώσει μέ δική του πρωτο
βουλία τίς προτιμήσεις καί τίς άπαιτήσεις το υ14. 
Ά ποτέλεσμα: τό πολιτισμικό δημιούργημα είναι συ
χνότατα έδώ τό τελειωμένο, τυποποιημένο προϊόν 
μιάς σειράς πού έμφανίζεται έτοιμη στήν άγορά καί 
έχει διαμορφωθεί περίπου έρήμην τοΰ «καταναλω
τή». Κι άν, στό θέατρο, ή άμεση έπικοινωνία μέ τόν 
ήθοποιό  ξαναδίνει στό θεατή κάποιον έλεγκτικό 
ρόλο, ό ρόλος αύτός είναι τελικά περιορισμένος: στά 
μαζικά καί κεφαλαιοκρατούμενα πλαίσια όπου πα- 
ράγονται τά περισσότερα σημερινά θεάματα, έκείνο 
πού βαραίνει είναι κυρίως ή παρουσία ή ή άπουσία 
τοΰ κοινοϋ' καί τούτες πάλι δέν καθοδηγούν παρά 
γενικά καί άόριστα τήν προσφορά τών παραγωγών. 
Μέ λίγα λόγια, ό έλεγχος τοΰ κοινοϋ περιορίζεται έδώ 
στή ζήτηση τή ς  αγοράς:  ζήτηση τής όποιας τό 
περιεχόμενο είναι ήδη σημαντικά προκαθορισμένο 
άπό τήν πολιτισμική βιομηχανία καί τή διαφήμιση· κι 
όπω ς έχει διαπιστωθεί, ή τελευταία διαμορφώνει 
συχνά μόνη της έναν ορισμένο τύπ ο  ζήτησης.

Τό θέατρο προφορικής παράδοσης

Τά πράγματα είναι όμως ριζικά διάφορα σ' ένα λαϊκό, 
προφορικό θέατρο όπως ό Καραγκιόζης -  καί κατα
λαβαίνουμε τώρα καλύτερα γιατί. Έ δώ  τό θέαμα 
παράγεται χειροτεχνικά, άπό ένα μοναδικό πρόσω
πο, χωρίς τήν παρεμβολή γραπτού κειμένου ή άλλου 
φορέα. Ό  «τεχνολογικός διάμεσος» (τό πανί καί οί 
φιγοΰρες) όχι μόνο είναι άπλός, έλαφρύς καί σχετικά 
άνέξοδος, άλλά δέν μπορεί νά λειτουργήσει παρά μέ 
τήν ταυτόχρονη παρουσία τοϋ τεχνίτη καί τών 
θεατώ ν -  άκροατών του στόν ίδιο χώρο, στήν άμεση 
έπικοινωνία τους, τήν προφορική -  καί θ ά  έλεγα, 
σωματική -  ομιλία  τους. Ό  καραγκιοζοπαίχτης δέν 
άπευθύνετα ι σέ κάποια  ιδεατά άτομα ή σ ένα 
απροσδιόριστο άθροισμα άτόμων, άλλά σ’ ένα συγκε
κριμένο -  συχνά γνωστό σ’ αύτόν -  άκροατήριο, μέ τό 
όποϊο συμμερίζεται καταρχήν τήν ϊδια κοινωνική 
μοίρα καί τίς 'ίδιες βασικές άξιες. Καί τό άκροατήριο 
αύτό συγκροτεί ένα αύθεντικό κ ο ινό , δηλαδή μιά 
κοινότητα πού νιώθει ότι ή παράσταση τήν άφορά 
άμεσα, δραστηριοποιείται καί δομείται κυριολεκτικά 
χάρη σ' αύτήν. Τό κυριότερο: τό έργο πού τού 
προσφέρεται δέν είναι ποτέ τελειωμένο, άφοϋ ή ϊδια 
του ή άντικειμενική ύπόσταση δέν έχει καθοριστεί 
μιά γιά πάντα, άλλά μεταβάλλεται, έξελίσσεται καί 
άνανεώνεται συνεχώς μέσ’ άπό μιά καινούρια σέ 
κάθε παράσταση σύνθεση. Αύτό είναι τό αποτέλε
σμα τοΰ π ρ ο φ ο ρ ικ ο ύ  χαρακτήρα τής δημιουργίας 
του, καθώ ς ή άπουσία γραπτοΰ κειμένου έπιτρέπει 
στόν καραγκιοζοπαίχτη -  ή πιό σωστά τόν ύποχρεώ- 
νει -  νά αύτοσχεδιάζει15: νά άναπλάθει διαρκώς τόν 
παραδομένο λόγο πού σωφιλιάζει στή μνήμη του καί 
νά τόν προσαρμόζει στίς συνθήκες τής συγκεκριμέ
νης έκτέλεσης. 'Ώ στε κάθε καινούρια παράσταση 
ένός δοσμένου έργου τού Καραγκιόζη (άκριβώς 
όπω ς κάθε καινούριο τραγούδισμα ένός δημοτικού 
τραγουδιού, κάθε καινούρια άφήγηση ένός παραμυ
θιού κτλ.) είναι μιά καινούρια δημιουργία, δηλαδή 
ένα καινούριο στήν ούσία «έργο»16.

Θά παρατηρήσει, ώστόσο, κανείς πώ ς ό Καραγκιό
ζης (καί κάθε προφορική τέχνη) προϋποθέτει έξίσου 
τήν έπανάληψη, τή στερεοτυπία, τή «μονοτονία»· 
πώ ς οί παραστάσεις του στηρίζονται σέ κάποιους 
σταθερούς κώδικες καί συμβάσεις, άκολουθοϋν ένα 
δοσμένο σχήμα,17 παρουσιάζουν πάντα τούς 'ίδιους 
τύ π ο υ ς ,  ύφαίνονται πάντα άπό κάποιες τριμμένες 
έκφράσεις, θέματα, έπεισόδια, καλαμπούρια. 'Α
σφαλώς. "Ομως αύτή ή στερεοτυπία είναι ένα φαινό-
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μενο ποιοτικά διαφορετικό άπό  τήν τυποποίηση πού 
επιβάλλουν οι σημερινές πολιτισμικές βιομηχανίες. 
Γιατί τά στερεότυπα στοιχεία είναι σ' ενα τέτοιο 
θέατρο άναπόσπαστο μέρος τής προφορικής παρά
δοσης, δηλαδή ταυτόχρονα καρπός μιάς προγενέστε
ρης συλλογικής έπεξεργασίας καί κοινό κτήμα τοΰ 
καραγκιοζοπαίχτη καί τών θεατώ ν του -  γιά τούς 
όποιους τά  στοιχεία αύτά εϊναι άπόλυτα οικεία καί 
διάφανα. Καί τοΰτο σημαίνει δτι ή τυποποίηση, ή 
καλύτερα ή αύστηρή κωδικοποίηση, όχι μόνο δέ 
διαμορφώνει τό καλλιτεχνικό «προϊόν» ξεχωριστά 
άπό τό κοινό -  δέν καθηλώνει δηλαδή τήν έπικοινω- 
νία σ' ένα κλειστό, μονόδρομο καί μονολογικό σχήμα 
-  άλλά είναι, άντίθετα, ή άπαραίτητη προϋπόθεση, 
τό άναγκαϊο πλαίσιο γιά μιά ζωντανή καί πάντα 
καινούρια συνομιλία τοΰ παίχτη μέ τό κοινό: ό 
πρώ τος π ρ ο τε ίν ε ι  διαρκώς κάτι νέο (εϊτε αύτό είναι 
ένα καλαμπούρι, εϊτε ένα έπεισόδιο, εϊτε μιά φ ιγού
ρα, εϊτε ένα έργο), πάντα όμως μέσα στά δεσμευτικά 
πλαίσια τής κοινόκτητης παράδοσης τής όποιας ή 
τήρηση ελέγχεται άπό τό δεύτερο· μέσα στά όρια τής 
σιωπηρής σύμβασης πού  συνδέει τόν τεχνίτη μέ τό 
άκροατήριο καί άνανεώνεται σέ κάθε παράσταση.

Συμπέρασμα: έκείνο πού δεσπόζει έδώ δέν είναι 
οΰτε ό μονόλογος κάποιου καλλιτέχνη πού  δίνει μιά 
μορφή στά συναισθήματα καί τούς στοχασμούς του 
γιά νά τούς μεταδώσει στά άλλα άτομα, οΰτε ή 
προσφορά στήν κατανάλωση ένός τυποποιημένου 
πολιτισμικού «προϊόντος»· είναι ό σ υ ν εχ ή ς  δ ιά λο γο ς  
άνάμεσα στόν πομπό  καί τόν άποδέκτη: ένας διάλο
γος θεσμικός, πού στηρίζεται, όπω ς παρατηρεί εύ
στοχα ό Walter Puchner, στήν «προκαθορισμένη 
συνεννόηση κοινοϋ -  πα ίχτη»18. "Η, γιά νά τό  πώ 
άλλιώς: ή οικονομία τής καλλιτεχνικής παραγωγής 
ρυθμίζεται έδώ όχι άπό τήν ά φ η ρη μ ένη  ζήτηση  μ ιά ς  
α πρ ό σ ω π η ς α γο ρ ά ς ,  άλλά άπό τή σ υ γκ εκ ρ ιμ έν η  
π α ρ α γ γ ε λ ία 19 μ ιά ς  χ ε ιρ ο π ια σ τή ς  «πλα τεία ς» :  π α 
ραγγελία πού εκδηλώνεται καί ολοκληρώνεται σέ 
κάθε παράσταση, έπ ιτρέποντας ατό  κοινό νά κ αθο
δηγεί την «παραγωγή» τοϋ τεχνίτη, τήν ώρα άκριβώς 
πού αύτή μορφοποιειται, καί στόν τεχνίτη νά προ
σαρμόζει αύτή τήν «παραγωγή» στά μέτρα τοΰ 
όμαδικοϋ «πελάτη» του.20

Πολλές, άλλωστε, μαρτυρίες -  καί πρώτα-πρώτα, 
όσες καταθέτουν οί ’ίδιοι οί καραγκιοζοπαίχτες -  
επιβεβαιώνουν αύτή τήν άνάλυση. Ά π ό  τόν «πρόλο
γο» τής παράστασης, ό καραγκιοζοπαίχτης θ ά  έπι- 
στρατέψει όλα τά μέσα τής τέχνης του γιά νά 
«συναντηθεί» μέ τό κοινό του -  άρχίζοντας, λ.χ., νά 
«πετάει» (ή έκφραση είναι τού Σωτήρη Σπαθάρη) 
μερικά άπό  τά καλύτερα καλαμπούρια το υ - κι όταν 
διαπιστώνει πώ ς άρέσουν, «πετάει» καί τά  «ταίρια» 
τους.21 Μέ τή μέθοδο αύτή ένημερώνεται γιά τήν 
ταυτότητα τής πλατείας του22 καί προσπαθεί «νά 
φέρει τούς περισσότερους θεα τές μέ τό μέρος 
του»23. Καί οί θ εα τές δέ θ ά  πάψουν, άπό τήν πλευρά 
τους, νά κατευθύνουν ή καί νά «διορθώνουν» τόν 
καραγκιοζοπαίχτη: μέ τίς σιωπηρές ή καί ρητές 
παραγγελίες τους, τίς φωναχτές παρατηρήσεις τους 
(πού θ ά  πάρουν πάντα άπάντηση άπό  τό στόμα μιάς 
φιγούρας)24, τό χειροκρότημα κ α ίτό  τρανταχτό γέλιο 
τους, τήν κατανυκτική σιγή τους25 -  ή, άντίθετα, μέ 
τήν ψυχρότητα καί τήν άνία τους, πού γίνονται 
άμέσως άντιληπτές άπό τόν έμπειρο τεχνίτη: « Ά ν  
καμιά φορά ή παράστασις δέν άρέσει», εξομολογεί
ται τό 1919 ό Μόλλας, «τήν τελειώνω καί άρχίζω 
άλλη. Καταλαβαίνω άπό  έκεϊ πού  βρίσκομαι άν τό 
άκροατήριο είναι εύχαριστημένο ή όχι. Ά π ό  τόν 
τρόπο πού  γελά. Ά λλά καί νά μή γελά, νά ψιθυρίζει 
μόνο, τό νιώθω τό άκροατήριο μου. Είναι μιά συνή
θεια»26. Κι έτσι έξηγειται καλύτερα τό δυνατό «ρεΰ- 
μα» πού  φουντώνει λίγο-λίγο άνάμεσα στόν μπερντέ 
καί τήν πλατεία καί πού παρασέρνει τελικά όλους 
τούς θ εα τές-27 ή οργανική έπαφ ή  τοϋ «ένεργητικού» 
μέ τόν «παθητικό» φορέα, ή άκόμα ή ψυχική τους 
ένότητα, πού  έντυπωσιάζουν όλους τούς περιστασια- 
κούς θεα τές  καί τούς μελετητές τοϋ εϊδους28 (άναφέ- 
ρομαι πάντα στά χρόνια τής άκμής τοϋ ελληνικού 
θεάτρου σκιών)· σέ τέτοιο βαθμό, ώστε μερικοί 
διακρίνουν έναν «ολοφάνερο μυστικιστικό δεσμό» 
άνάμεσα στούς άψυχους «ήθοποιούς» καί στούς 
θεατές τοΰ Καραγκιόζη.29

Ή  άμφίδρομη σχέση παίχτη-κοινοΰ είναι, έπομέ- 
νως, καθοριστική γιά τό θεατρικό άποτέλεσμα, άφοΰ 
προσανατολίζει άκατάπαυστα τήν έρμηνεία τοΰ κα
ραγκιοζοπαίχτη, ορίζει τό μέτρο, τό είδος καί τό 
περιεχόμενο τών αύτοσχεδιασμών του καί διαμορ
φώνει τήν κάθε του παράσταση, πού  γίνεται έτσι 
ούσιαστικά ένα προϊόν κοινής άποδοχής καί συνερ
γασίας. Ή ,  καθώ ς λέει ό Puchner: τό κοινό «συνδημι- 
ουργεί» κατά βάθος αύτή τήν παράσταση, «καθορί
ζοντας τί καί πώ ς πρέπει νά παιχτεί» καί δίνοντας 
στόν καραγκιοζοπαίχτη τήν ιδιότητα ένός «εκτελε
στή τής όμαδικής βούλησης» καί στό θέαμα τοΰ 
Καραγκιόζη τόν χαρακτήρα μιάς « α ύτο τελετή ς  τής  
ο μ ά δ α ς . 30 Αύτή άκριβώς ή λειτουργική σύμπραξη 
κατοχυρώνει τή «λαϊκότητα» τοϋ παραδοσιακού 
μπερντέ -  θέλω νά πώ τήν ικανότητά του νά 
έκφράζει πιστά τίς άξιες τοΰ όμαδικοϋ του φορέα 
καί νά ταυτίζεται μέ τό «έδώ» καί τό «τώρα» κάθε 
συγκεκριμένου κοινοΰ. Αύτή φορτίζει συνεχώς μ’ 
ένα καινούριο νόημα τά ϊδια στερεότυπα καλαμπού
ρια, τά ϊδια κοινότοπα επεισόδια, τά ϊδια πασίγνωστα 
έργα31 καί έξηγεί γιατί καί οί π ιό παρωχημένοι τύποι 
τοΰ Καραγκιόζη είναι ικανοί νά άποδίνουν μέ άκρί-

βεια τίς παρούσες έμπειρίες τής ομάδας.32 Αύτή, 
τέλος μάς βοηθάει νά καταλάβουμε μέ ποιόν τρόπο 
τό «τουρκικό» αύτό θέμα δέν έπαψ ε νά άφομειώνει 
νέες μορφές καί νέα «περιεχόμενα» πού  τό κατέστη
σαν, βαθμιαία, έντελώς «έλληνικό».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τό κείμενό μου άναφέρεται φυσικά στά χρόνια πού ό 
μπερντές λειτουργούσε ώς γνήσιο λαϊκό θέατρο - όχι στίς 
μέρες μας, δπου ή διαδικασία τής όμαδικής του (αναδημι
ουργίας έχει ούσιαστικά άτονήσει.

Στέφανος Μπεκατώρος

Τό μνημονικό σώμα

( Α' )

Μ είνε  έδώ  κ α ί  κ ο ίτα ζε  γ ιά  λίγο  
τή  ζωή σ ο υ · π ίσω  ατά χ ρ ό ν ια  έν α ς  κ α π νό ς  
μ α ύ ρ ο ς  κ α π ν ό ς  έ τϋλ ιξ ε  τό  σώμα  
κ ι ά π  τή ν  π λη γή
π έ ρ α σ ε  κι έ γ ιν ε  σ τό  α ίμα  μ ο να ξιά  
έ γ ιν ε  μ α ύ ρ ο  δά κρυ .
Ν ύ χ τες  π ο ύ  έ ζ ύ π ν α γ ε ς  ά π ό  φω νές  
έρ χο ντα ι μ έ  τό ν  π ό ν ο  στό  σ τήδος  
έ κ ε ϊ  π ο ύ  μ εγά λω ν ες  κι έβ ρ ισ κ ες  
τό  π ρ ω ί τά  έσώ ρουχά  σου  καμένα .
Μ έ τή  ν τρ ο π ή  κ α ί τή  σ τέρη ση  έζη σ ες
κι έ γ ιν ε ς  ά ν τ ρ α ς ■ τά  χ έρ ια
π ο ύ  νό μ ιζες  κι άπλω νες,
δε ιλά  κ α ί κ ο μ μ έν α ■
π ο ιά  δ έλη σ ε  ν ά  κ ρ α τή σ ε ι τό  ά π ια σ το
π ο ιά  δ έλη σ ε  τό  ά φ α ντο
μ π ο ρ ε ί  μ ιά
όμως έρ χετα ι ά ρ γά  π ά ν το τε  
κι ο ί ά ν τρ ες  μ έ  τά  δ ε ιλά  σπλά χνα  
μ έσ α  σ τή  μ ο ν α ξ ιά  ζούν  κ α ί π εδα ίνο υν .

Γ ύ ρ εψ ες  κ ά π ο τε  τή ν  τόλμη  
ν ά  σ ’ α γ α π ή σ ο υ ν  μ ά  π ο ιό ς  τολμά  
σέ λ ιπ α ρ ή  έ π ο χ ή · χ ά σ α μ ε  
τή ν  ά γά π η  κ α ί  τή ν  τόλμη  τή ς  ά γά π η ς  
γ ίν α μ ε  ο ί άνδρω ποι σ κ υδρ ω π ο ί 
σκ υμ μ ένο ι ατό γρ α φ ε ίο  μ έ  τά  χα ρ τιά  
σ το ύς  δ ρ ό μ ο υ ς  μ έ  τό ν  κ α π νό  σ τίς  π α ρ έ ε ς  
μ έ  τά  ά μ ήχα να  λ ό γ ια · γ ίν α μ ε  ο ί άνδρω ποι 
σ κ υδρ ω π ο ί χ α μ έν ο ι μ έσ α  σ τήν  η μ ερή σ ια  
σ κο το δ ίνη  κ λε ισ μ ένο ι μ έσ α  στή μ ο να ξ ιά  
το ϋ  κ ο ρ μ ιο ϋ  το υ  ό κ α δένα ς .

( Β )

Σ τό  φ ορ είο  το ϋ  κ ό σ μ ο ν  τό  σώμα σου  
στόν κ α π νό  το ϋ  δρό μ ο υ  
κ α ί το ϋ  κα ιρ ο ύ .

Α νδρω πο ι σ κ υ δ ρ ω π ο ί μ έσ α  στή σκοτοδ ίνη  
τρα βη γμ ένο ι ά π  τά  μ α λλ ιά  · 
ά ρ π α γμ ένο ι άπό  τά  ήσυχα  κ ρ εβ ά τια  το υς  
μ έ  μ ά τια  ρ ο κ α ν ισ μ έν α  ά π ό  ά γρ ια  ό νειρα  
π ο ϋ  π η γα ίν ο υ ν  κ ά δ ε  π ρ ω ί κ ο ιτά ζο ντα ς  
έξω ά π ό  π α ρ ά δ υ ρ α  δ έν τρ α  λ επ ρ ά  
κ α ί  δ ια β ά τες  π ο ϋ  έγ ιν α ν  βήματα .

Σ τό ν  κ α π ν ό  τή ς  α υ γή ς  έ ν α  μ εγά λο  μ ά τι
π ικ ρ α μ έν ο  μ έσ α  σου
κλα ίε ι τά  φτω χά σπλά χνα
κ α ί τό  μ ν η μ ο ν ικ ό  σώμα
θ υμ ά τα ι τό  χώ μα κ α ί  τό  ν ερ ό
(έ κ ε ϊ π ο ύ  δλα  γυ ρ ίζο υ ν )
τό ν  κ α π ν ό  μ έ ς  στό  α ίμα
τό  να ρκω μένο  μ υα λό
π α λ εύ ο ν τα ς  νά  κ ρ α τή σ ε ι μ ιά  ε ικ ό να
έξω ά π ’ τό  δάνατο .

Μ έσα  στή  σ κο το δ ίνη  τή ς  μ έρ α ς  
χα ν ό μ α σ τε ' κ ά δ ε  π ρ ω ί μ ά ς  ά ρ π ά ζε ι

έν α  κ ύμ α
ά ν επ α ίσ δ η τα  κ α ί  δ έν  ξέρ ο υμ ε  
γ ια τ ί τα ξ ιδ εύ ο υ μ ε  π η γα ίν ο ν τα ς  στή  δο υλε ιά  
ή γυ ρ ίζο ν τα ς  μ έ  τσ α κ ισ μ ένα  
ν εϋ ρ α  κ α ί  κόκαλα .
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Εστία, 1943, σ. 854-855.
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7. Αύτή τήν όμαδικότητα ύποδηλώνει, λ.χ., ή ύπαρξη 
«σχολών» καί ρευμάτων, ή πιό γενικά μιάς κοινής τεχνοτρο
πίας σέ περισσότερους καλλιτέχνες ένός τόπου καί μιάς 
έποχής.

8. Ας έξαιρέσουμε, ώστόσο, άπό αύτόν τόν «κανόνα» τό 
θέατρο (έννοώ: καί τό γραπτό), τό όποιο προϋποθέτει όχι 
μόνο ένα κείμενο, άλλά καί μιά ζωντανή παράσταση πού 
είναι, άπό τή φύση της, έφήμερη καί γι' αύτό κάθε φορά 
διαφορετική. Ωστε τό ίδιο θεατρικό έργο, σκηνοθετημένο 
άπό διαφορετικούς σκηνοθέτες ή / καί παιγμένο άπό 
διαφορετικούς ήθοποιούς (καί άκόμα περισσότερο: σέ δυό 
διαφορετικούς χρόνους ή τόπους, ή σέ δυό διαφορετικές 
γλώσσες) είναι, άπό μιάν άποψη, ένα άλλο «έργο».

9. Καί ιδιαίτερα οί νεώτερες τεχνικές τού video, τής 
καλωδιακής τηλεόρασης, τής τηλεματικής κτλ. Άν, όμως, 
πρέπει νά μελετήσουμε σοβαρά καί, δσο μπορούμε, νά 
προωθήσουμε αύτές τίς δυνατότητες, δέν πρέπει άσφαλώς 
καί νά τίς μυθοποιήσουμε, όπως τείνει, φοβάμαι, νά τό 
κάνει ό Marshall Me Luhan (δές τά δυό βασικά του βιβλία: 
The Gutenberg Galaxy. Τορόντο, 1962, καί Understanding 
Media, Νέα Υόρκη, 1964). Καί τούτο, γιατί οί συγκεκριμέ
νες οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές καί πολιτισμικές 
συνθήκες όπου λειτουργούν άκόμα σήμερα τά ήλεκτρονι- 
κά μέσα «μαζικής έπικοινωνίας» είναι, κατά κανόνα, τόσο 
συγκεντρωτικές, μονοπωλιακές καί «άλλοτριωτικές», ώστε 
άναιρούν σέ μεγάλο βαθμό τό άπελευθερωτικό δραμα πού 
αύτά τά μέσα έμπνέουν στόν Καναδό συγγραφέα.

10. Καθώς σημειώνει ένας όξύς μελετητής τού κινηματο
γράφου: «Στή διάρκεια τής προβολής τής ταινίας, τό κοινό 
είναι παρόν έμπρός στόν ήθοποιό, άλλά ό ήθοποιός 
άπ θυσιάζει άπό τόν χώρο τοϋ κοινού· καί στή διάρκεια τοϋ 
γυρίσματος, όπου ό ήθοποιός ήταν παρών, τό κοινό 
άπουσίαζε». (Christian Metz, Le signiftant imaginaire, Psycha- 
nalyse el Cinema, Παρίσι, 1977, a. 117). Όσο γιά τήν 
τηλεόραση, μπορεί βέβαια νά καταργεί (μέ τήν άπευθείας 
μετάδοση) τή χρονική, όχι όμως καί τήν τοπική όψη αύτής 
τής άπόστασης.

11. Αντίθετα, οί υπόλοιπες τέχνες βιομηχανοποιήθηκαν, 
όταν είχαν ήδη ένηλικιωθεΐ: ή μουσική μέ τό δίσκο καί τήν 
κασέτα, τό βιβλίο μέ τά μεγάλα τραβήγματα καί τά 
έκδοτικά τράστ κτλ. (Metz,,ό.π., σ. 103).

12·_ Νά γιατί, καί άν δεχόμαστε τήν -  ύπερβολική - άποψη 
τοϋ Me Luhan (βλ. σημ. 9) ότι τά σημερινά όπτικο-ακουστι- 
κά μέσα οδηγούν σέ μιάν άναγέννηση τής πρωτόγονης 
προφορικής έπικοινωνίας, μεταμορφώνοντας έτσι όλόκλη- 
ρο τόν πλανήτη μας σ ένα «συνολικό χωριό», θά έπρεπε 
πάντως νά προσθέσουμε πώς τό «χωριό» αύτό διαφέρει 
ριζικά άπό τίς «πρωτόγονες» ή «παραδοσιακές» κοινότη
τες, όπου ή έπικοινωνία ήταν φυσιολογικά άποκεντρωμένη 
καί, καθώς λέει ό Levi - Strauss, άποτελοϋσε μιά «συνολική 
έμπειρία» -  μιά «συγκεκριμένη σύλληψη τοϋ ένός ύποκει- 
μένου άπό τό άλλο». Άντίθετα, στήν περίπτωση, λ.χ., τής 
τηλεόρασης, ή έπικοινωνία μένει, έπαναλαμβάνω, έμμεση - 
κι ένα φράγμα χωρίζει τόν πομπό άπό τόν άποδέκτη. 
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14. Η άδυναμία αύτή είναι, λ.χ., φανερή στίς σφυγμομετρή
σεις «άκροαματικότητας» τών ράδιο-τηλεοπτικών ιδρυμά
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προσδιορίζοντας έτσι άσφυκτικά τό πλαίσιο τών «προτιμή
σεων» τοϋ κοινού (Schaeffer, ϋ.π., σ. 181-182).

15. «Καί νά θέλει ό καραγκιοζοπαίχτης, δέν μπορεί νά 
έπαναλάβει τήν παράσταση», ομολογεί χαρακτηριστικά ό 
Παναγιώτης Μιχόπουλος. («Ένας λαϊκός καλλιτέχνης μιλά
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18. Walter Puchner, « Ό  Καραγκιόζης καί τό κοινό του» 
(άνέκδοτη άνακοίνωση στό Συμπόσιο τής Γ' Συνάντησης 
Λαϊκού καί Μεσαιωνικού Θεάτρου, Ζάκυνθος, Αύγουστος 
1976)· δές τοϋ ίδιου: Das Neugriechische Shattentheater 
Karagiozis. Μόναχο, 1975, σ. 171 καί 188.

19. Δές καί Roman Jacobson (σέ συνεργασία μέ τόν Petr 
Bogatyrev), «Le folklore forme specifique de creation», Questi
ons de poetique, Παρίσι, 1973, σ.65 -  όπου τεκμηριώνεται καί 
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1978.

20. Ξαναβρίσκουμε δηλαδή στό έπίπεδο τής καλλιτεχνικής 
έκφρασης όλη τή διαφορά πού χωρίζει τήν προκαπιταλιστι- 
κή -  βιοτεχνική άπό τή σύγχρονη καπιταλιστική -  βιομηχα
νική οικονομία -  καί τούτο δέν είναι, άσφαλώς, τυχαίο: 
όπως παρατηρεί εύστοχα ό Me Luhan, ό ίδιος ό σύγχρονος 
πολιτισμός, καί ειδικότερα ή νεώτερη οικονομία τής 
αγοράς μέ τίς καθορισμένες τιμές τών προϊόντων της, είναι 
συνάρτηση τής όμοιομορφίας πού γεννά ή βιομηχανοποίη
ση (πρότυπο τής όποιας στάθηκε, κατά τή γνώμη του, ή 
τυπογραφία)· γιατί όσο τά έμπορεύματα δέν είναι άκριβώς 
όμοιόμορφα, ή τιμή τοϋ καθενός ύπόκειται στό παζάρεμα
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Τό σκυλί δέν ξεχνάει

Μ π ή κ ε  δειλά, χαιρέτησε άκόμη δειλότερα, καί κάθι
σε σέ μιάν άκρη. Ό  κουρέας κούρευε έκείνη τή 
στιγμή κάποιον άλλο καί ύπήρχε κι άλλος ένας πού 
περίμενε σειρά. 'Εντούτοις, παρά τήν κάποια άπορία στά 
βλέμματα, αύτός κάθισε. Ήταν, ύποτίθεται, βιαστικός, 
ήταν μαγαζάτορας, ήταν περαστικός, ήταν βιαστικός, 
ήταν δ,τι άλλο ήθελε. Τί τούς ένδιέφερε αύτούς, έφόσον 
μάλιστα ό κουρέας δέν έβγαλε άχνα; Αύτόν τό μόνο πού 
τόν ένδιέφερε, ήταν νά είναι ό τελευταίος στή σειρά. Γιά 
νά έρθει αύτή τήν ώρα κι άλλος, μάλλον άποκλειότανε. 
Αλλά καί νά έρχότανε, μόλις έβλεπε τούς τρεις, θα 

τό βάζε στά πόδια. Ίσως νά τόν άπομάκρυνε μέ τρόπο κι 
ό κουρέας, δείχνοντας έτσι καί τή δική του θέληση νά τά 
πούνε ιδιαιτέρως. Άλλά θά έδειχνε έτσι καί τήν κούρασή 
του· μπορούσε νά κουρέψει καί τέταρτον τέτοιαν ώρα; 
Ποιός ό λόγος πιά τής τόσης βιασύνης σήμερα;

Κάτι τέτοια μουρμουρίζοντας, θά τόν καλοϋσε ό κουρέ
ας νά καθίσει στήν καρέκλα, θά κατέβαζε τά κουρτινάκια, 
γιά νά μήν τόν γράψουν, καί θά άρχιζε ή άπόλαυση τοϋ 
κουρέματος. Υπό τούς ήχους τοϋ ψαλιδιοϋ, θά τά 
λέγανε μέ τήν ήσυχία τους. Είχαν μαζευτεί πολλά, είχε 
περάσει πάνω άπό χρόνος νά συναντηθούν, άφότου 
πρωτοέκαναν έκείνο τό βράδυ παρέα, καί είχαν πολλά νά 
ποϋν. Βέβαια, στό τέλος, παρ 'δλο τό φαγοπότι στήν 
ταβέρνα καί τόν άρκετά τσουχτερό λογαριασμό, πού τόν 
πλήρωσε φυσικά αύτός, ό κουρέας έθεσε καί τό θέμα 
κάποιας έπιπλέον άμοιβής, πράγμα πού τόν παραξένεψε 
κάπως, γιατί δέν ταίριαζε καθόλου μέ τήν άτμόσφαιρα, 
άλλά τέλος πάντων τόν συγχώρεσε καί γι αύτό. Ήταν  
καλό παιδί, φαινόταν αύτό ξεκάθαρα. Τό άλλο πού τοϋ 
είχε συγχωρήσει ήταν ή φοβερή άδεξιότητά του στό 
κούρεμα. "Οταν κάποτε σήκωσε τό κεφάλι του καί κοίτα
ξε τόν έαυτό του στόν καθρέφτη, είδε πώς τόν είχε κάνει 
σάν κουρεμένο γίδι. Αύτός, φίλε μου, δέν ήξερε καθόλου 
νά κουρεύει, θά άνακηρύχτηκε κουρέας μέ τό έτσι θέλω. 
Έγινε, λέει, κουρέας στό στρατό καί τώρα μετά τήν 
άπόλυση σκέφτηκε νά τό κάνει έπάγγελμά του. Γιατί δχι; 
μήπως καί πολλοί άλλοι έτσι δέν κάνουνε; Λίγοι είναι οί 
όδηδοί πού έμαθαν όδήγηση στό στρατό; Λίγον καιρό 
προτού άπολυθοϋν, πήγαν έδωσαν έξετάσεις, καί φτηνά 
φτηνά καί εύκολα εύκολα άπόχτησαν τό ποθητό δίπλωμα. 
Γιά τούς μπαρμπέρηδες δίπλωμα δέν χρειάζεται. Τό 
παίρνεις μόνος σου άπό τούς πελάτες.

Άκουγε καί συμπλήρωνε κουνώντας τό κεφάλι. Αλίμο
νο, τά ήξερα δλα τόσο καλά, ώστε δέν χρειαζόταν καί 
πολλές έξηγήσεις. Αλλά άφηνε τόν κουρέα νά μιλάει, 
γιά νά γνωρίσει τόν τρόπο πού σκέπτεται. Τρία παιδιά, 
φαντάρους είχε βοηθήσει ώς τώρα νά πάρουνε τό 
δίπλωμα τοϋ όδηγοϋ. "Οσο κι άν ήτανε φθηνότερο γιά 
τούς φαντάρους τό παράβολο, δέν ήτανε δά καί τσάμπα. 
Τοϋ ξινοφάνηκε, δταν τούς έδινε τό ποσόν, μά παρηγορι- 
ότανε πώς αύτά τά λεφτά θά πιάνανε τουλάχιστο τόπο, 
ένώ τά άτελεύτητα χαρτζηλίκια πέφτανε, θαρρείς, σέ 
τρύπιο πιθάρι. Έναν δρο έβαζε μόνο: θά τοϋ φέρνανε τό 
δίπλωμα νά τό δεϊ, άλλιώς νά μήν ξαναπατήσουν. Τότε 
ήταν πού έμαθε, πώς τό δίπλωμα δίνεται στό τέλος, μαζί 
μέ τό άπολυτήριο, άπό τή Μονάδα, κι έτσι δέν μπορούσαν 
νά τοϋ τό φέρουν πιό μπροστά. Κι έτσι τό βιολί μέ τά

χαρτζηλικώματα έξακολούθησε. Πάντως, θύμα άπάτης 
-χοντρής άπάτης- δέν έπεσε. Πράγματι είχαν βγάλει 
δίπλωμα καί πράγματι τούς τό κρατούσαν στή Μονάδα, 
άλλά οί δυό άπό τούς τρεις δέν πέρασαν νά τόν 
άποχαιρετήσουν, ώστε νά δει καί τό δίπλωμά τους. Τώρα 
θά καμαρώνουν στό χωριό, θά καμαρώνουν καί οί δικοί 
τους γιά τά προκομμένα παλικάρια τους, πού κατάφεραν,

Γιώργος Ίωάννου

ένώ ύπηρετοϋσαν στό στρατό καί ένώ αύτοί δέν τούς 
βοηθούσαν, νά δουλεύουν, λέει, τίς έλεύθερες ώρες 
τους, νά δουλεύουν σερβιτόροι, είσπράκτορες καί άλλα 
πολλά έπαγγέλματα, πού έχει ή Αθήνα, καί νά έχουν έτσι 
πάντοτε τό χαρτζηλίκι τους, νά μήν τούς έπιβαρύνουν 
ποτέ, κάί δχι μόνο αύτό, άλλά νά πάρουν καί έπαγγελματι- 
κό δίπλωμα όδηγοϋ, προβλέποντας γιά τήν μετέπειτα ζωή 
τους. Ποιός θά τό περίμενε άπό αύτά τά παιδιά, πού δέν 
είχαν καμιά δρεξη γιά γράμματα προηγουμένως καί καμιά 
τάση γιά νά σκεφτοϋν τίποτε περισσότερο... Τώρα καί 
άπολυτήριο καί δίπλωμα καί καλά ροϋχα. Τό χε γιά 
σίγουρο πώς τήν έκδοχή θά τήν πίστευαν πιά καί οί ίδιοι οί 
νεαροί, καθώς ή λήθη πέφτει, καθημερινά, στρώματα 
στρώματα άνάμεσα στό καφενείο καί στό σπίτι. Καί στή 
γειτονική πολιτεία καμιά φορά μέ τό πορνοσινεμά της καί 
τά σκυλάδικα.

«Πώς τά ξέρετε δλα! Σάν νά ήσασταν μέχρι χτές στό

στρατό!», τοϋ έλεγε ζεστά ό κουρέας, χωριατόπαιδο κι 
αύτός καί άρτι άπολυθείς λεβέντης τής ναυτονομίας. Κι 
έτοϋτος πιά κουνούσε πάνω κάτω τήν κεφάλα του εύτυχι- 
σμένος, μαζεύοντας μέ τούς άγκώνες του τή ζεστασιά 
άπό τά σκέλια τοϋ κουρέα, ό όποιος βέβαια έπίσης δέν 
πρόσεχε καί τόσο στό κούρεμα, κι έτσι έγινε αύτό τό γίδι 
πού έγινε. Δέν βαριέσαι! Μακάρι νά μπορούσε νά βρεϊ 
κάτι, κάποιο λίπασμα πού νά μεγαλώνει γρήγορα γρήγορα 
τά μαλλιά γιά νά έρχεται κάθε βδομάδα γιά κούρεμα. Κι 
άς γίνεται γίδι. Ο κουρέας ξανοίχτηκε κι αύτός μέ τή 
σειρά του, άναφέροντας άορίστως γνωριμίες ύψηλές πού 
είχε συνάψει στήν πρωτεύουσα' μανεκέν, μοντελίστ, 
άρτίστ, τέχνη κομμωτική, τέχνη φωτογραφική, θέατρο, 
σινεμά, σαλόνια γυαλιστερά, τσιγάρα έγγλέζικα, ξένες 
γλώσσες -  πού τίς μιλούσανε έ κείνοι οί γύφτοι μπροστά 
του καί σίγουρα εις βάρος του -  καί ούίσκια, πολλά 
ούίσκια. Αύτός μέ σκυμμένο τό κεφάλι γελούσε μέσα στό 
στήθος του, καθώς τά άκουγε. "Ηξερε πολύ καλά πόσο 
ψεύτικες είναι συνήθως αύτές οί σκηνοθεσίες, άλλά δέν 
τόν διέκοπτε, γιατί έβρισκε πώς ή έξιστόρηση είχε άπό 
πολλές πλευρές τό νόημά της. Πέρα άπό τά μεγαλεία καί 
τίς δήθεν έπιτυχίες του, ό κουρέας ήθελε νά πεϊ, πώς 
ήξερε άπό κόσμο καί πολυποίκιλη ζωή -χαϊβάνι δέν 
ήτανε- καί πώς καταλάβαινε τί σημαΐναν τά διπλώματα 
τών φαντάρων καί οί βοήθειες, πού τοϋ έλεγε προηγου
μένως αύτός, κι άκόμα -τό  κυριότερο- μέσα σέ τί 
λαμπρότητα ζοϋσε καί ποϋ κατέληξε σέ λίγους μήνες. 
"Οσο ψεύτικοι κι άν ήσαν οί γελοίοι αύτοί μοντελίστ καί οί 
μανακέν, πάντως ζοϋσαν καί παράσερναν σ' ένα άφαντά- 
στως πιό φίνο καί λαμπρό περιβάλλον, ένώ τώρα έτοϋτος 
έδώ ό παρατημένος στή σκληράδα τής έπαρχίας καί 
μπατηρημένος νεαρός είχε τό ράντσο του πίσω άπό τό 
παραβίάν καί ξεροκοιμότανε στό μαγαζί, κατουρώντας στό 
λαβομάνο. Χώρια οί μαλακίες πού πήγαιναν σύννεφο. 
"Ομως τό ένιωθε, φαίνεται, πώς αύτή έδώ ήταν ή θέση 
του στόν κόσμο, γι' αύτό καί δέν μετανοούσε ούτε 
παραπονιόταν γιά τήν άπομάκρυνση άπό τά άλλα.

Τή βραδιά πού πήγανε στήν ψαροταβέρνα βεβαιώθηκε, 
δτι πράγματι ό νεαρός ήξερε νά φάει καί νά πιει, ήξερε 
νά διαλέξει άκριβό κρασί καί πανάκριβο ψάρι, άλλά ώς 
συνήθως δέν ήξερε νά κρατήσει κοντά του έναν σοβαρό 
άνθρωπο. Μετά τή βόλτα στή σκοτεινή άκρογιαλιά έφτασε 
στό σημείο νά κάνει λόγο γιά έπιπρόσθετη άμοιβή. «Κι 
αύτά δλα τί ήτανε;» τοΰ ήρθε νά πεί κοφτά, άλλά δέν 
είπε.

Κι δμως στό ξεροχώρι δπου σέ λίγο τόν έριξε ή 
ύπηρεσία του, λησμόνησε μές στόν άκύμαντο καιρό τό 
περιστατικό. Μάλλον δέν τό λησμόνησε, άλλά τό συγχώ
ρεσε. Τοϋ βρήκε έλαφρυντικά, βαθύτερα έλατήρια, πού 
άν δχι τίποτε άλλο, τουλάχιστο άφαιροϋσαν άπό τό 
περιστατικό τό προσωπικό βάρος. «Δέν βαριέσαι», είπε 
καί σχεδόν τό ξέχασε. Τοϋ έμεινε μόνο ζωηρή ή γλυκιά 
έπαφή τών δυνατών χεριών του, χεριών δχι καί τόσο 
κατάλληλων γιά κούρεμα άνθρώπων, είναι ή άλήθεια. 
Ήταν μεγάλα, βαριά καί νευρώδη, νεανικά δμως. Ήταν 
ζεστά καί στεγνά, άγγιζαν μέ καταδεχτικότητα. Ήταν μιά 
άνακουφιστική λύση, πού τήν είχες κάπου δεμένη. Σπου-
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δαίο πράγμα ή μεγάλη πολιτεία, μπορείς άκόμα καί μέ τό 
κούρεμά σου νά νιώσεις κάποια παρηγοριά, νά ρθείς σέ 
έπαφή μέ άγαπητούς άνθρώπους. Ένώ στό χωριό, όπου 
πλεονάζουν μάλιστα οί τύποι τών άνθρώπων, πού προσέ
χεις, δέν μπορείς καθόλου νά άφεθεϊς καί ό κουρέας, 
ειδικά αύτός, άν μάλιστα είναι νεαρός, άποτελεί τόν 
ύπ άριθμό ένα κίνδυνο. Αύτός θά σέ πρωτοψαρέψει, 
αύτός θά σέ πρωτοεξομολογήσει καί αύτός θά σοϋ πάρει 
πρώτος τό σφυγμό. "Αν άφεθεϊς καί τοϋ φερθείς σάν νά 
είναι ένας κουρέας τής μεγάλης πολιτείας, πού άν 
θέλεις τόν βλέπεις καί άν δέν θέλεις δέν τόν βλέπεις, 
χάθηκες. Θά διαπιστώσεις άπό τήν άλλη ώρα, δτι στό 
χωριό έχεις, περισσότερο άπό κάθε άλλον, συνεχώς τόν 
κουρέα μπροστά σου, σκυμμένον στό αύτί τών συγχωρια
νών του. Δέν έχει σημασία πού κάνουν όλοι αύτοί τά 
πάντα, δταν βρεθούν μακριά. Τά κάνουν στό δικό σου τό 
χωριό, πού είναι μεγάλο καί μεγαλόψυχο, δέν τά κάνουν 
στό δικό τους μέ τίς διασταυρούμενες άπό κάθε μεριά 
δικτατορίες. Μάλιστα, οϋτε περιμένουν κάν τίποτε έδώ 
καί γι αύτό κάθονται έτσι ξένοιαστοι καί ώσάν άθώοι, 
άποστρακίζοντας μέ τήν άνυποψία τους τίς έξεταστικές 
ματιές, πού αύτός ό άφελής έξακολουθεϊ νά τούς ρίχνει.

Μά, χωρίς καί τίς άλλες ματιές δέν γίνεται τίποτα κι 
έτσι κλείνεται στό σπίτι του, στό μοναδικό δωμάτιό του, 
καί κάνει σχέδια έπί σχεδίων γιά τίς διακοπές. Συγκεν
τρώνεται, συσπειρώνεται καί μοιράζει, έκτός άπό τίς 
πενταροδεκάρες του, σέ άπόλυτα λογικές δόσεις καί τό 
χρόνο τών διακοπών του. Τίποτα, ούτε στιγμή δέν πρέπει 
νά πάει χαμένη. Φέρνει στό νοϋ του πρόσωπα πού ζοϋν 
άμέριμνα έδώ κι έκεί καί πού διόλου δέν τόν ξέρουν 
Οϋτε κι αύτός τούς ξέρει. Τοϋ άρέσει άπλώς νά τούς 
βλέπει. Καί καθώς δέν ξέρει τά όνόματά τους, τούς 
γράφει μέ συνθηματικά: «Παγκρατιαστής», «Αίας Μαστι- 
γοφόρος», «Εϋθυνος Βαρύς», «Κρατερός Αίχμητής» 
“Δορυφόρος τοϋ Πολυκλείτου», «Ποσειδών τοΰ Αρτεμι
σίου», «Πρίαπος τού Λιμένος», «Χαμάλης τοϋ Τελωνεί
ου», «Λέων τοϋ Μπερντέ» καί άλλα περίεργα. Θυμάται, 
φυσικά, άπό τούς πρώτους καί τόν κουρέα τό φίλο του κί 
άς είχε ζητήσει άμοιβή γιά κείνη τή λίγη παρέα ώς καμία 
κονσοματρίς. 0ά πάει στό κουρείο τήν τάδε μέρα καί τήν 
τάδε άκριβώς ώρα, δταν θά κοντεύει νά κλείσει. Αλλά 
δέν θά έχει άκόμα κλείσει. Θά τραβήξουν, καί έντελώς

δικαιολογημένα, τά κουρτινάκια καί θά τά ποϋνε άθέατοι 
διά μακρών. Δυστυχώς, θά πρέπει νά ύποστεί καί τό 
κούρεμα, έκτός άν μέ τή συζήτηση τό άναβάλλουν γιά 
άλλη μέρα, ώστε νά έχει δικαιολογία νά ξαναπάει. Θά 
άποφύγει, πάντως, νά κουρευτεί στό χωριό ή άλλοϋ, γιατί 
ό σκοπός είναι νά καθίσει σέ κείνη τήν εύχάριστη 
καρέκλα. "Ισως μείνει καί άξύριστος, γιά νά χρειάζεται καί 
ξύρισμα, άν καί δέν συνηθίζεται πιά στά κουρεία. "Ετσι θά 
μπορέσει νά τοΰ άφήσει μέ τρόπο άξιοπρεπή καί μερικά 
έπί πλέον χρήματα, άπό αύτά πού συγκεντρώνει τώρα. Θά 
είναι ή έορταστική τιμή τών κουρευτικών μαζί μέ ένα 
γερό φιλοδώρημα. Ετσι, μάλιστα — δέν έχει άντίρρηση 
καμιά. Δέν είναι τσιγκούνης καί πρέπει ό βιαστικός 
νεαρός νά τό καταλάβει. Μέ τή δουλειά του μονάχα καί 
όχι μέ τούς τρόπους αύτούς, πού τοϋ έμαθαν στήν 
κωλοπρωτεύουσα. « Ή  δασκάλα μέ τά κακά μάτια», συλ
λογίζεται ένα τελευταίο παρατσούκλι γιά τόν έαυτό του 
καί πικρογελάει. "Ισως πάνε καί σέ κείνη τήν ψαροταβέρ
να τό βράδυ, νά πιούνε λίγο, νά θυμηθούνε τήν πρώτη 
τους συνάντηση, νά γελάσουν μέ τήν άδεξιότητά τους, 
νά ποϋνε περιπέτειες άπό τό στρατό, νά ποϋνε περιπέ
τειες τοϋ χρόνου πού πέρασε, νά ποϋνε ψευτιές, τουλά
χιστο άπό μέρους του, μιά καί πραγματικές περιπέτειες 
άπό τό χωριό, δπου είναι τοποθετημένος, δέν μπορεί νά 
πει, δχι μόνο γιατί δέν ύπάρχουν, άλλά κυρίως γιατί 
κρύβει τό χωριό καί τό πραγματικό του έπάγγελμα. Θά 
τοϋ πει πράγματα τής φαντασίας του, πού τόν εύχαρι- 
στοϋν καί πού Ισως έξάψουν καί τόν άλλο.

Καί νάτος τώρα κάθεται έπιτέλους στήν καρέκλα τοΰ 
κουρείου, κάνοντας πώς διαβάζει αύτό τό μπαγιάτικο 
αισθηματικό περιοδικό. Θά τελειώσει δπου νά 'ναι ό ένας 
πελάτης, θά κουρευτεί στά γρήγορα ό έτερος, θά τραβη
χτούν πιά αύτά τά κουρτινάκια καί θά τά ποϋνε τότε γιά τά 
καλά μέ τό φίλο του. Δέν βαριέσαι! “Εκανε καλά πού τόν 
συγχώρεσε. Νά, τόν βλέπει τώρα, είναι θαυμάσιο παιδί. 
Τέτοια γλυκιά συζήτηση μέ δλες τίς προϋποθέσεις έξα- 
σφαλισμένες έχει νά κάνει πάνω άπό ένα έξάμηνο. Καί 
τήν περιμένει πώς καί πώς. Δέν έχει καμιά σημασία τί θά 
ποϋνε. Σημασία έχει πώς θά τό ποϋνε. Βέβαια, ό μάγκας 
ό κουρέας, πού χόντρυνε κιόλας άρκετά καί έχασε κάπως 
τίς σκληρές έκεΐνες γραμμές τοϋ προσώπου του, κάνει 
τώρα πώς δέν τόν γνωρίζει καί καλά κάνει έδώ πού τά

λέμε. Ποιός ξέρει ποιοι είναι αύτοί οί άλλοι πελάτες 
-πάντως, όπωσδήποτε γείτονες- καί τί μπορούν νά σκε- 
φτοϋν γιά τήν περίεργη φάτσα του, τήν τόσο άγνωστη 
σ αύτούς καί τόσο γνωστή, άν έκδηλωθεϊ, στόν κουρέα. 
Αλλά μήπως κι αύτός δέν κάνει δτι δέν τόν ξέρει; 

Χαιρέτησε ξερά καί κάθισε. Τό σχέδιό του πάει ρολόι. 
Ωραία τά σχεδίασε στό δωμάτιο τοϋ όρεινοϋ χωριοΰ. 
Αποδεικνύεται δτι κατέχει τήν πραγματικότητα καί ξέρει 

νά τήν κουμανταίρνει.
Καί, νά, ή στιγμή πλησιάζει. Νιώθει νά σφίγγεται τό 

στομάχι του καί νά μαζεύεται κάτι στήν καρδιά του, πού 
χτυπάει βαριά. Ο δεύτερος πελάτης δέν τελείωσε, 
όλοένα ζητάει καί κάτι, άλλά τραβιούνται καλού κακοϋ τά 
κουρτινάκια. Τώρα αισθάνεται καλύτερα. Καί άκόμα καλύ
τερα, δταν έπιτέλους χτενίζεται, κοιτάζεται, ξανακοιτά
ζεται, τινάζεται, κουμπώνεται καί φεύγει καί ό τελευταί
ος. Τώρα θ άρχίσουν τά χαμόγελα καί οί οικειότητες. Οί 
ένικοί καί οί έξομολογήσεις. « Ορίστε, ή σειρά σας 
κύριε», τού λέει έπαγγελματικά ό κουρέας. Πλάκα θά τοΰ 
κάνει, δέν είναι δυνατόν. Κάθεται, πάντως, στήν καρέκλα 
καί κοιτάει γελαστά τόν κουρέα μέσα άπό τόν καθρέφτη. 
«Τί γίνεσαι; τοΰ λέει. Πάχυνες, μοϋ φαίνεται, κάπως». Ό  
κουρέας, καθώς τοΰ τυλίγει γύρω άπό τό λαιμό τήν 
πετσέτα τόν περιεργάζεται άμήχανα. «Κάπου σάς ξέρω 
έσάς, κάπου σάς ξέρω. Σάν γνωστός μοϋ φανήκατε άπό 
τήν πρώτη στιγμή». Νιώθει σάν νά τόν ρίχνουν κατευθείαν 
στήν κατάψυξη. Εντούτοις βρίσκει τό κουράγιο νά τοϋ 
μιλήσει. «Δέν θυμάσαι πού πήγαμε πέρσι σέ κείνη τήν 
ψαροταβέρνα, πού περπατήσαμε μετά στήν άκρογιαλιά, 
πού είπαμε αύτό, πού είπαμε τό άλλο, πού μόλις είχες 
άπολυθεϊ άπό τό στρατό; Δέν θυμάσαι;» «"Α, ναί, ναί, πώς 
σάς θυμάμαι, κύριε. Ναί, τώρα σάς θυμάμαι καλά. Έχω  
γερό θυμητικό έγώ, κύριε. Ναί, σάς θυμάμαι. Αλλά κι 
έσείς δμως θυμητικό, μπράβο σας!». «Τό σκυλί, φίλε, δέν 
ξεχνάει», λέει ό «κύριος» βγάζοντας τήν πετσέτα. «Πόσο 
έχει τό κούρεμα; Θά φύγω γιατί νιώθω έναν πόνο στό 
στήθος». «Εύχαριστώ, περαστικά σας, κύριε», λέει γιά 
πρώτη φορά μέ κάποιον τόνο άνθρώπινο ό κουρέας.

Καί ό «κύριος» έξελθών στό πεζοδρόμιο οΰρλιαξε 
πικρώς.

□

Νέες κατευθύνσεις στή μαρξιστική 
κριτική _

Τόνν Μ η ένετ

Τό κείμενο ποΰ δημοσιεύεται έδώ είναι άπόσπασμα άπό τό βιβλίο «Φορμαλι
σμός και Μαρξισμός» ποΰ θά κυκλοφορήσει σύντομα άπό τίς εκδόσεις 
«Νεφελη». Στή μελέτη αύτή, ό  Ά γ γ λ ο ς  μαρξιστής ύποστηρίζει πώς ή μαρξιστι
κή λογοτεχνική κριτική ζημίωσε σοβαρά άπό τή διακοπή τού διαλόγου μέ τούς 
Ρώσους φορμαλιστές, οί προσανατολισμοί τών όποιων θά τή βοηθούσαν νά 
ξεπεράσει τήν «αισθητική», τά πλαίσια τής άστικής προβληματικής, μέ άλλα 
λόγια και νά διατυπώσει τούς δικούς της, καθαρά ιστορικούς καί ύλιστικούς 
προβληματισμούς. Τώρα πού οί λόγοι τής ρήξης έχουν σέ μεγάλο βαθμό 
ξεπεραστει, ή έπανάληψη τού διαλόγου θά μπορούσε νά άποδειχτεϊ έξαιρετικό 
γόνιμη. Τό θεωρητικό έργο τού Μπαχτίν, τό όποίο έπικαλεϊται ό ίδιος ό Μ πένετ, 
είναι μιά ένδειξη τής έγκυρότητας αύτής τής επιχειρηματολογίας.

Σ.Τ.

Προδημοσίευση

Υπό τό πρίσμα τής σύντομης αύτής Ιστορικής 
σύνοψης, φαίνεται παράξενο τό πώ ς οί δυτικοί 
μαρξιστές αδιαφόρησαν γιά τό ρωσικό φορμαλισμό. 
Οί λόγοι είναι, ένμέρει, πολιτικοί. Μέσα στά δυτικά 
κομμουνιστικά κόμματα, οΐ συζητήσεις γύρω στή 
λογοτεχνία διεξάγονταν, μέχρι πρίν άπό λίγα χρόνια, 
μέ τούς όρους πού  είχαν γίνει στήν ίδια τή Ρωσία. Ή  
Ρωσία, σάν τό πρώτο σοσιαλιστικό κράτος τοϋ 
κόσμου, δ ιέθετε τεράστιο κύρος καί γόητρο -  γιά νά 
μήν άναφερθοΰμε στίς π ιό  χειροπιαστές δυνατότη
τες νά διευθύνει, μέσω τής Διεθνούς, αύτά τά 
κόμματα. Στή Γερμανία, τό πνευματικό κέντρο τοΰ 
εύρω παϊκοΰ μαρξισμού στίς δεκαετίες τοΰ ’20 καί 
τοΰ '30, ή σοβιετική ορθοδοξία μεταβιβαζόταν στό

γερμανικό κίνημα μέσω τής Έ νω σης Προλεταρίων 
Επαναστατών Συγγραφέων (B P R S ) .  Δέν ήταν τυ

χαίο, συνεπώς, πού ή διάλυση τών φορμαλιστών καί 
τών φουτουριστών στή Ρωσία συνέπεσε μέ τήν ήττα 
τοΰ εξπρεσιονισμού στή Γερμανία, καί μέ τήν έπι- 
κράτηση τής «γραμμής Λούκατς», μιάς έπιτήδειας 
καί πολύπλοκης έκδοχής τής ορθόδοξης σοβιετικής 
λογοτεχνικής κριτικής πού, άν δέν ήταν άκριβώς ένα 
δόγμα, έθετε πάντως σαφώς τούς όρους μέ τούς 
όποιους θ ά  έπρεπε τοϋ λοιποΰ νά διεξάγεται ή 
συζήτηση.

Ά λλά δέν ήταν μόνο ή πολιτική πλευρά. 'Υπήρξαν 
καί θεω ρητικές άπόψ εις πού έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στόν καθορισμό τών άποτελεσμάτων. Κι ήταν, 
κατά κύριο λόγο, οί θεω ρητικές καί φιλοσοφικές 
προϋποθέσ εις τής λουκατσιανής προσέγγισης τής

λογοτεχνίας πού έμπόδισαν δραστικά τό γόνιμο 
διάλογο άνάμεσα στή φορμαλιστική καί τή μαρξιστι
κή κριτική. Δέ θ ά  ήταν καθόλου άσκοπο νά άπομο- 
νώσουμε δυό ζητήματα πού θ ά  μπορούσαν νά συζη
τηθούν έδώ.

Τό πρώτο άφορά στήν επίπτωση πού  είχαν οί 
Χεγκελιανές κατηγορίες πάνω στή μαρξιστική αισθη
τική αύτής τής περιόδου. Έ νμέρει σάν άποτέλεσμα 
τών έργων τοΰ Λούκατς καί συνάμα χάρη στήν 
έπίδραση πού άσκησαν τά Ο ικονομ ικά  κ α ί Φ ιλοσο
φ ικά  Χ ε ιρ ό γρ α φ α  τοΰ Μάρξ πού δημοσιεύτηκαν γιά 
πρώτη φορά τό 1931, ό δυτικός μαρξισμός, σέ όλη 
τήν περίοδο άπό  τό 1930 ώς τό 1960, βρέθηκε κάτω 
άπό τήν έπιρροή τοϋ Χέγκελ. Συνέπεια  αύτής τής 
έπιρροής, στήν αισθητική σφαίρα, ύπήρξε ή υποτίμη
ση τών προβλημάτων τής μορφής σέ σχέση μέ τά 
προβλήματα τοϋ περιεχομένου. Ό  Χέγκελ ύποστήρι- 
ζε πώ ς οί αισθητές, ύλικές μορφές, τών έργων τέχνης 
δέν ήταν παρά οί π ιθανές έξωτερικές έκδηλώσεις τοΰ 
φιλοσοφικού περιεχομένου πού  οί μορφές αύτές 
περιείχαν καί εξέφραζαν. Μέ άνάλογο πνεύμα, ή 
κυρίαρχη προβληματική τής μαρξιστικής κριτικής 
αύτής τής περιόδου στρεφόταν γύρω άπό τούς 
κοινωνικούς προσδιορισμούς τοϋ φιλοσοφικού περι
εχομένου τών λογοτεχνικών έργων. Ειδικά μορφικά 
ζητήματα μέ τήν έννοια πού τά άντιλαμβάνονταν οί 
φορμαλιστές -  στήν πραγματικότητα ήταν έκτός 
συζητήσεως, καθώ ς ή έννοια τής μορφής έρμηνευό- 
ταν μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά μή σχετίζεται μέ τή 
συγκεκριμένη άφηγηματική δομή τοΰ λογοτεχνικού 
κειμένου, άλλά μέ τή δομή τής «κοσμοαντίληψης» ή 
όποία έθεωρεϊτο σάν έμψυχώτρια τοϋ κοινωνικού 
της οράματος.

Κατά τόν Λούκατς, γιά παράδειγμα, τά  σημαντικό
τερα ζητήματα άναφορικά μέ τά έργα τοϋ Τολστόι, 
δέν είχαν μεγάλη σχέση μέ τή θέση τής άφηγηματι-
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κής τεχνικής τους μέσα στήν Ιστορία τής γραφής. Ό  
Λούκατς, κατά κύριο λόγο, προβληματιζόταν ώς 
πρός τόν τρόπο μέ τόν όποιο τό κοινωνικό όραμα 
πού περιείχαν αύτά τά έργα θ ά  μπορούσε νά θεωρη
θε ί έκφραση τής κοσμοαντίληψης τής ρωσικής αγρο
τιάς. ’Απ' αύτή τήν άποψη, ή μορφική διάκριση 
άνάμεσα στά λογοτεχνικά κείμενα τοΰ Τολστόι καί 
στά θεολογικά ή φιλοσοφικά του γραφτά έθεωρεϊτο 
ζήτημα χωρίς σημασία. "Ολα αύτά έθεωροΰντο καθα
ρά «έπιφανειακές» διαφορές· δ,τι μέτραγε ήταν ή 
ούσιαστική ένότητα τοΰ περιεχομένου, τής κοινωνι
κής καί φιλοσοφικής κοσμοαντίληψης πού ύποτίθε- 
ται πώς ύπάρχει κάτω άπ’ αύτά. Έ ν  συντομία, ή 
μαρξιστική κριτική αύτής τής περιόδου λειτουργούσε 
μέ τέτοιο τρόπο ώστε οί μορφικές δ ιαφορές άνάμεσα 
στούς διαφορετικούς τύπους γραφής -  λογοτεχνικό, 
ποιητικό, θεολογικό, φιλοσοφικό -  νά άγνοοΰνται 
καί νά ζητιέται τό φιλοσοφικό περιεχόμενο πού θά  
μπορούσε νά άνακαλυφθεί μέσα σ’ αύτούς ή νά 
έξαχθεί άπ’ αύτούς.

Τό δεύτερο ζήτημα σχετίζεται μέ τό βαθμό στόν 
όποιο ή άντίληψη τής λογοτεχνίας σάν μορφής 
πρα κτ ικ ή ς σηματοδότησης, ύ π ο κ α τα σ τά θ η κ ε  μέ 
προβληματισμούς γιά τή λογοτεχνία σάν μιά μορφή 
«άντανάκλασης». Σύμφωνα μέ τή «θεωρία τής άντα- 
νάκλασης», τό κρίσιμο ζήτημα δέν είναι οί άκριβεϊς 
τρόποι -  άμεσα συνδεδεμένοι μέ τίς μορφικές τους 
ιδιότητες -  μέ τούς οποίους τά  λογοτεχνικά έργα 
σηματοδοτούν τήν πραγματικότητα, άλλά μέχρι ποιό 
βαθμό άνταποκρίνονται σ’ αύτήν. Ή τ α ν  ό Λούκατς 
καί πάλι πού έπανέφερε, σέ δλο της τό μεγαλείο, τήν 
άριστοτελική έννοια τής μίμησης, σύμφωνα μέ τήν 
όποία, τό λογοτεχνικό έργο είναι τό όργανο πού 
εισδύει πίσω άπό τόν κόσμο τών έπιφανειακών 
έντυπώσεων γιά νά συλλάβει, νά κρυσταλλώσει καί 
νά άντικατοπτρίσει «τήν ούσία τών πραγμάτων». 
’Αναγκαία συνέπεια αύτοΰ τοΰ προβληματισμού 
ήταν ή προσπάθεια  νά άξιολογηθοΰν οί διάφορες 
λογοτεχνικές μορφές σύμφωνα μέ τό βαθμό άνταπό- 
κρισής τους στήν «ούσία τών πραγμάτων» -  καί στή 
συγκεκριμένη περίπτωση, στήν πάλη τών τάξεων 
όπω ς είναι «ήδη γνωστή» μέσα στά πλαίσια τής 
μαρξιστικής θεωρίας. Ή  άλήθεια είναι πώ ς καί τότε 
άκόμη ή λογοτεχνία έθεωρείτο μιά ειδική κατηγορία 
γνώσης πού ένεργοΰσε μέσω τών τεχνικών τής 
τυποποίησης γιά νά άποδώσει μιά άνθρωπομορφική, 
ποιητικά συγκεκριμένη παράσταση τών δυναμικών 
τάσεων τοΰ ιστορικού γίγνεσθαι. ' Η άξιολόγησή της, 
ώστόσο, δέ γινόταν μέ βάση τίς ίδιάζουσες ιδιότητες 
οργάνωσης τοΰ υλικού της, άλλά μέ βάση τό βαθμό 
άνταπόκρισης στό μοντέλο πραγματικότητας πού 
πρότεινε ό μαρξισμός.

Ή τα ν , λοιπόν, ένας συνδυασμός πολιτικών καί 
θεωρητικών λόγων πού άπέκλεισαν όποιονδήποτε 
άξιοσημείωτο διάλογο μεταξύ μαρξισμού καί φορμα
λισμού. ’Ά ν ένας τέτοιος διάλογος έχει καταστεί 
σήμερα δυνατός, αύτό όφείλεται, κατά κύριο λόγο, 
στούς, άπό τό 1960 κι έδώ, θεω ρητικούς άναπροσα- 
νατολισμούς τής ϊδιας τής μαρξιστικής κριτικής. 
Πολλοί παράγοντες έπέδρασαν πρός αύτή τήν κα
τεύθυνση. 'Ο  σημαντικότερος, άπό τή δική μας 
σκοπιά, είναι ή άξονική θέση πού κατέλαβαν οί 
έργασίες τού Λουί Ά λτουσέρ στήν -  έν έξελίξει 
άκόμη -  άναθεώρηση τής μαρξιστικής κριτικής. Γιά 
νά κατανοήσουμε αύτή τήν έπίδραση, είναι άναγκαία 
μιά σχηματική έστω περίληψη τής άλτουσεριανής 
άνάγνωσης τοΰ μαρξισμού. Ή  διάκριση πού προτεί-
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νει ό Ά λτουσέρ άνάμεσα στούς δυό διαφορετικούς 
τρόπους σύλληψης τής φύσης τής κοινωνικής ολότη
τας, έχει άμεση σχέση μέ τούς στόχους αύτοΰ τοΰ 
κειμένου. Γιατί αύτοί οί τρόποι έχουν σημαντικά 
διαφορετικές έπιπτώσεις στή μέθοδο προσέγγισης 
τής προβληματικής τής μαρξιστικής κριτικής.

Ά ντιτιθέμενος στή χεγκελιανή έρμηνεία τοΰ μαρξι
σμού, ιδίως δπω ς παρουσιάστηκε άπό  τόν Λούκατς, 
ό Ά λτουσέρ άναφέρεται στή χεγκελιανή έννοια τής 
κοινωνικής όλότητας μέ τόν δρο μιά «έκφραστική 
ολότητα». Τό κοινωνικό δλον παρίσταται σάν ολότη
τα τά μέρη τής όποιας νοούνται σάν «πλήθος ολικών 
τμημάτω ν  πού τό καθένα  έκφράζει τά άλλα, τό 
καθένα έκφράζει τήν κοινωνική ολότητα πού τά 
περιέχει, έπειδή αύτό καθεαυτό τό καθένα  περιέχει, 
στήν άμεση μορφή τής έκφρασής του, τήν έκφραση 
τής ούσίας τής ίδιας τής κοινωνικής όλότητας». Ή  
ούσία τής κοινωνικής όλότητας, κατά τή χεγκελιανή 
εκδοχή τοΰ μαρξισμού, ύποτίθετα ι πώ ς ορίζεται άπό 
τή θεμελιώδη άντίθεση πού ενυπάρχει στό ϊδιο της τό 
κέντρο. Αύτή, συνήθως, έρμηνεύεται σάν σύγκρουση 
άνάμεσα στίς ορμητικές νέες παραγω γικές δυνάμεις 
καί στίς άνασταλτικές παλιές κοινωνικές σχέσεις 
παραγωγής. Ή  θεμελιακή αύτή άντίθεση θεωρείται 
παρούσα μέσα στό καθένα άπό τά συνιστώντα μέρη 
τά όποια, άθροιζόμενα, άπαρτίζουν τήν κοινωνική 
ολότητα. Μ ποροΰμε, συνεπώς, νά τή διακρίνουμε 
μέσα στό καθένα  άπ’ αύτά ή νά τήν συμπεράνουμε. 
Ή  έννοια αύτή βρίσκεται βαθιά ριζωμένη στή λογο
τεχνική κριτική τοΰ Λούκατς, ή όποία, κατά βάθος, 
άντιμετωπίζει τά  λογοτεχνικά κείμενα σάν προνομι
ούχες μορφές συνείδησης πού μποροΰν νά διαβα
στούν μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά άποκαλύψουν τή 
θεμελιώδη άντίθεση τής ιστορικής περιόδου στήν 
όποία άναφέρονται.

Ό  Ά λτουσέρ, άντίθετα, ισχυρίζεται πώ ς ή κοινω
νική ολότητα δέν πρέπει νά θεω ρείται διεπόμενη 
άπό μιάν άπλή ή θεμελιώδη άντίθεση. ‘Υποστηρίζει 
πώ ς πρέπει νά άντιμετωπίζεται σάν ένα σύνολο 
διαφορετικών άλλά άλληλοσχετιζόμενων βαθμιδών ή 
επιπέδω ν πρακτικής δραστηριότητας -  τό ο ικονομ ι
κό, τό πολιτικό , τό ιδ εολογικό  -  πού τό καθένα  τους 
είναι σχετικά αύτόνομο καί διέπεται άπό τούς δικούς 
του νόμους πού  δέν είναι δυνατόν νά συναχθοΰν άπό 
άλλοΰ. Κ αθένας άπό  τούς νόμους αύτούς έχει μιά 
σχετική άποτελεσματικότητα σέ σχέση μέ τούς άλ
λους. Ή  άλλαγή, σύμφωνα μέ αύτή τή διατύπωση, 
δέν είναι τό άποτέλεσμα τής έπενέργειας μιάς βασι
κής καί άπλής άντίθεσης -  δπω ς ή άντίθεση άνάμεσα 
στίς παραγωγικές δυνάμεις καί στίς παραγωγικές 
σχέσεις -  άλλά άπόρροια τής σύμπτωσης, σέ μιά 
ορισμένη ιστορική συγκυρία, ένός άριθμού διαφορε
τικών καί σχετικά αύτόνομων άντιθέσεων. Άλλαγή 
έπέρχεται όταν οί άντιθέσεις πού άνήκουν άποκλει- 
στικά στό ιδ εολογικ ό  επ ίπεδο κοινωνικής πρακτι
κής συμπίπτουν καί συμπλέκονται μέ έκεΐνες πού 
άνήκουν άποκλειστικά στό ο ικο νο μ ικό  καί πολιτικό  
έπ ίπεδο  κοινωνικής πρακτικής, παράγοντας έτσι μιά 
κατάσταση μέσα στήν όποία ή άντίθεση μπορεί νά 
ονομαστεί «ύπερκαθορισμένη».

Τό βασικό πρόβλημα πού έπρεπε νά άντιμετωπι- 
στεϊ γιά νά ύποστηριχτεί μιά τέτοια διατύπωση, ήταν 
τό πρόβλημα τοϋ άκριβοΰς καθορισμού αύτοΰ πού 
διαχωρίζει τό καθένα  άπ' αύτά τά έπ ίπεδα , καί νά 
άναλυθεί ή φύση τής άλληλεπίδρασής τους μέσα στίς 
ιστορικά συγκεκριμένες κοινωνίες. Στήν περίπτωση 
τής λογοτεχνίας, μιά τέτοια προσέγγιση έσήμαινε 
πώς κάθε άνάλυση πού  θ ά  προσπαθούσε νά διαβά
σει τά λογοτεχνικά κείμενα έτσι ώστε νά άποκαλύ
πτουν τήν ούσία τής κοινωνικής όλότητας στήν 
όποία άναφέρονται, έπρεπε νά άπορριφθεί ώς άσχε

τη. "Ενα άλλο είδος άνάλυσης άπαιτειται: αύτό πού 
θά  προσπαθήσει νά άποκαλύψει τόν άκριβή χαρα
κτήρα τής ειδικής διαφοράς τής λογοτεχνίας άπό τίς 
άλλες ιδεολογικές καί πολιτισμικές μορφές, καί πού 
θ ά  άρθρώσει τήν άκριβή θέση της σέ σχέση μέ τά 
άλλα έπ ίπεδα  κοινωνικής πρακτικής, τά όποία, μαζί 
μέ τή λογοτεχνία, άπαρτίζουν τήν κοινωνική ολότη
τα. Κι άκόμα, άντί τής προβληματικής γύρω άπό τόν 
τρόπο μέ τόν όποίο ή λογοτεχνία «άντανακλά» τήν 
κοινωνική πραγματικότητα, ή προσοχή επικεντρώνε
ται στά άποτελέσματα πού μποροΰν νά άποδοθοϋν 
στή λογοτεχνία, ή όποία θεωρείται ένα αύτόνομο 
έπ ίπεδο κοινωνικής πρακτικής. Μ  αύτό τόν τρόπο, 
ή λογοτεχνία δέν άντιμετωπίζεται σάν μιά δευτερεύ- 
ουσα άντανάκλαση κάποιου άλλου πράγματος, άλλά 
σάν πραγματική κοινωνική δύναμη πού ύπάρχει άφ' 
έαυτής, μέ τούς δικούς της προσδιορισμούς καί τά 
δικά της άποτελέσματα.

Ά ποτέλεσμα αύτού τοΰ άναπροσανατολισμοΰ υ 
πήρξε ή έπαναφορά, στό επίκεντρο τών συζητήσεων, 
τοΰ ζητήματος τής ειδικής φύσης τής λογοτεχνίας, ώς 
ιδιαίτερου τύπου σηματοδοτικής πρακτικής. ’Ά ν ή 
λογοτεχνία θεωρείται ένα αύτόνομο πεδίο κοινωνι
κής πρακτικής, καί μέ τήν ιδιότητα αύτή πρόκειται 
νά άποτελέσει άντικείμενο μιάς αύτόνομης θεωρητι- 
κοποίησης μέσα στά πλαίσια τοϋ μαρξισμού, τότε, τό 
ζήτημα τού καθορισμού τών άποκλειστικά δικών της 
χαρακτηριστικών πού τήν ξεχωρίζουν άπό  τίς ύπό- 
λοιπες ιδεολογικές καί πολιτισμικές μορφές, γίνεται, 
ξεκάθαρα, θέμα πρωταρχικής σημασίας.

Αύτό άκριβώς ήταν τό πρόβλημα πού άντιμετώπι- 
σαν οί φορμαλιστές. Ά ν  πρόκειται νά άναπτυχθεί 
ποτέ μιά πραγματικά επιστημονική μελέτη τής λογο
τεχνίας, ύποστήριζαν, ή έπιστήμη αύτή πρέπει, κατ’ 
άρχήν, νά καθορίσει τό άντικείμενο της -  μέ άλλα 
λόγια, πρέπει νά δώσει έναν ορισμό τής έννοιας

Γκ. Λούκατς

«λογοτεχνία». Ά π ό  δώ άπορρέει καί ό μόνιμος 
προβληματισμός τους μέ τό ζήτημα τής λογοτεχνικό
τητας. Ά λλά οί ομοιότητες μεταξύ τού Ά λτουσέρ 
καί τών φορμαλιστών δέν τελειώνουν έδώ. Οί δυό 
τοποθετήσεις μοιάζουν πολύ κι δσον άφορά στή 
διαδικασία μέ τήν όποία κατασκευάζουν τίς έννοιες 
τής λογοτεχνίας πού θ ά  χρησιμοποιήσουν στή δου
λειά τους. Οί ορισμοί, έξάλλου, πού  δίνουν στήν 
έννοια τής λογοτεχνίας έχουν πολλά κοινά. Ό  Ά λ 
τουσέρ, έπ ί παραδείγματι, ύποστήριξε πώ ς ή ειδική 
φύση τής λογοτεχνίας συνίσταται στίς μεταμορφώ
σεις τίς όποιες έπιφέρει στίς κατηγορίες τής κυρίαρ
χης ιδεολογίας. Παίρνοντας μιάν άπόσταση άπ’ αύ
τές -  καί μάλιστα άπό τά μέσα, -  παρέχοντας ένα 
«θέαμα» τού τρόπου μέ τόν όποιο λειτουργούν, 
βοηθάν τόν άναγνώστη νά άποσπαστεϊ, ώς ένα 
βαθμό, άπό τούς καθ’ έξιν νοητικούς συνειρμούς 
τούς οποίους έκτρέφουν οί κυρίαρχες ιδεολογίες. 
Παρόμοια, οί φορμαλιστές πίστευαν ότι ή μοναδικό
τητα τοΰ λογοτεχνικού λόγου συνίσταται στίς μετα
μορφώσεις πού ό λόγος αύτός έπ ιφέρει στήν κοινή, 
καθημερινή γλώσσα -  τό πρωταρχικό άντρο κάθε 
ιδεολογίας -  οί οποίες ύπονομεύουν τή συμβατική 
σχέση άνάμεσα στό σημαίνον καί στό σημαινόμενο, 
καί άποκαθιστούν μιά νέα άντιληπτικότητα έναντι 
τοΰ κόσμου.

Έ ν  πάση περιπτώσει, δέ σκοπεύουμε νά ένδιατρί- 
ψουμε σ’ αύτές τίς ομοιότητες. Ύ πάρχουν, άλλωστε, 
έξίσου σοβαρές διαφορές άνάμεσα στίς δύο θέσεις. 
Πρόθεσή μας δέν είναι νά ισχυριστούμε δτι οί 
θεωρίες πού άναπτύχθηκαν μέσα σ' αύτές τίς δύο 
παραδόσεις είναι ταυτόσημες, άλλά δτι συμπίπτουν 
σέ άρκετά σημεία ώστε ή άντιπαράθεσή τους νά είναι 
γόνιμη. Γιατί, μολονότι καί οί δύο παραδόσεις έδρά- 
ζονται στό αύτό οικείο έδαφος τής παραδοσιακής 
αισθητικής, προτείνοντας μιά θεωρία τής καθαυτό 
«λογοτεχνίας», τείνουν καί οί δυό νά τό υπονομεύ
σουν αύτό τό έδαφος καί, μέσα άπ’ αύτή τήν τάση, 
ξαναθέτουν τό ζήτημα τής έννοιας τής «λογοτεχνίας» 
σάν μιάς άδιάσειστα ξέχωρης μορφής γραφής πού 
είναι τελείως άπομονωμένη άπό άλλες μορφές πολιτι
σμικής πρακτικής, χάρη σέ μιά σειρά καθολικές καί 
άμετάβλητες μορφικές ιδιότητες.

Μτφρ. ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ
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Παντελής Βονλγαρης

«Τά πάντα κινούνται 
σέ έπίπεδο χασαποταβέρνας»

Ή συνέντευξη τοϋ Παντελή Βούλγαρη 
όπομαγνητοφωνήθηκε μέ όσο τό 

δυνατόν μεγαλύτερη πιστότητα. Δόθηκε 
τό Μάρτιο τοϋ 1982. Ό  Παντελής 

Βούλγαρης απαντάει σέ θέματα πού 
άφοροϋν στήν προσωπική του δουλειά, 
τό Νέο Έλληνικό Κινηματογράφο, τήν 

κινηματογραφική παιδεία καί τήν 
τηλεόραση.

Πώς κ ρ ίν ε ις  τή  μ έχρ ι τώ ρα δ ο υλε ιά  σου, άν  
π ά ρ ο υ μ ε  ύ π ’ όψη ότι ξ εκ ινά ς  μ έ  τό  «Προξενιό τής 
"Αννας», π ο ύ  ε ίχε  σ υνα ντή σ ει μ ιά  θ ρ ια μ β ευτική  
ύποδοχή , μ ετά  μ έ  τό  «Χάπυ Νταίη» κ α ί τό  «Μεγάλο 
Έ ρω τικό», π ο ύ  δ ίχα σ α ν  τίς  γνώ μες, ά ν  κ α ί όλοι 
π α ρ α δ έχ τη κ α ν  ότι ε ίνα ι σ η μ α ντικ ά  έργα , κ α ί τέλο ς  
μ έ  τό ν  « Έ λ . Βενιζέλο», π ο ύ  ά μ φ ισβητήθηκε. Ά π ό  
τήν  άλλη, πώ ς β λέπ ε ις  τή δο υλε ιά  σου ά πό  δώ κ α ί  
μ π ρ ό ς;

Είναι λίγο δύσκολο βέβαια, νά μιλήσω έγώ γιά τή 
δουλειά πού  έχω κάνει καί γιά τό πού  βρίσκομαι 
αύτή τή στιγμή. ’Έχω κάθε φορά διαφορετικά συναι
σθήματα όταν βλέπω τίς ταινίες μου. "Οπως μέ τό 
Π ροξεν ιό  τή ς  Ά ν ν α ς .  Νομίζω πώς άπό τά τέσσερα 
έργα, τό Π ροξεν ιό , έχει άκόμα μιά σχέση ειδική μέ 
τό κοινό, ιδιαίτερα μέ τό κοινό τής έπαρχίας, τοΰ 
λαϊκού κοινοΰ τής πόλης, δηλαδή ή ίδια ιστορία έχει 
περισσότερες άφορμές γιά νά επικοινωνεί μέ τόν 
κόσμο. Ά ν  καί είναι ή πρώτη ταινία, έχω τήν 
έντύπωση ότι άκόμα κρατάει τό ένδιαφέρον της καί 
τήν έπικαιρότητά της. Κι άπό τίς τέσσερις ταινίες, 
άσχολεϊται πιό πολύ μέ τόν άνθρωπο. Έ π ίσ η ς ή 
φόρμα της δέν είναι δεσμευτική μιάς έποχής, δέν 
άνήκει σέ μιά μόδα πού έρχεται καί περνάει. Ό  
Μ εγά λο ς  'Ερω τικός  είναι φίλμ 16 mm., παίχτηκε 
πολύ λίγο τή χρονιά τοΰ Πολυτεχνείου, τήν έβδομάδα 
τών γεγονότων καί μετά χάθηκαν οί κόπιες. Ξανα- 
βρήκα μιά κόπια  καί τό έργο παίχτηκε στήν Κρήτη, 
όπου στό κοινό άρεσε. Αύτή ή ταινία ήταν περισσό
τερο ένα γύμνασμα πάνω  στή μουσική τού Χατζιδά- 
κι παρά μιά «κλασική» ταινία. Ό  Β εν ιζέλο ς  τώρα, 
είναι μιά ταινία-σόκ γιά μένα. Οί άντιδράσεις πού 
είχαν δημιουργηθει, καί πού άκόμα κρατάει ό άπόη- 
χος -  ένας άπόηχος πνευματικού τραμπουκισμοΰ -  
θύμιζαν κομματική προεκλογική άτμόσφαιρα. Είναι 
δύσκολο νά μιλήσω γιά τόν Β ενιζέλο . Έξάλλου δέν 
έχω κάποιο  γραπτό κείμενο πού νά λέει γιά ποιό 
λόγο είναι «κακή» ή ταινία. Δέν έχω ολοκληρώσει μέ 
τά  έργα μου κάποιο κύκλο. Ά π ό  μιά ιστορία έσωτε- 
ρικού χώρου, πέρασα στό Χ ά π υ  Ν τα ίη  καί στόν 
’Ε ρω τικό, πού  είναι μουσική καί εικόνα, καί τέλος 
σ’ ένα ιστορικό φίλμ. ’Έχω ξεκαθαρίσει όμως ορισμέ
να πράγματα. ’Έ χω  πάρει τήν άπόφασ,άν ξαναφτιά- 
ξω ταινία, νά έχει θέμα τήν άνθρώπινη προσέγγιση, 
γιατί αύτό παραμένει πέρα άπό τήν όποιαδήποτε 
άλλη άξία τής ταινίας. Έ πειδή  ρωτάς τί σκοπεύω  νά 
κάνω· αύτό έχει σχέση μέ τόν τρόπο πού  ζώ. Δηλαδή 
ζώ άπ’ αύτή τή δουλειά. Μιά δουλειά πού  είναι καί 
τέχνη μαζί. ' Η άμοιβή μιάς ταινίας, δέν σού δίνει τίς 
δυνατότητες νά στρωθείς γιά έξι μήνες καί νά 
έτοιμάσεις τήν επόμενη. Έ μ είς  δέν ζοΰμε άπό  τίς 
ταινίες. Ζοΰμε άπό τή διαφήμιση, τήν τηλεόραση, 
άπό άλλα παρακινηματογραφικά μεροκάματα. Θά 
μποροΰσα νά ’χα κάνει μέσα σ’ αύτά τά  10 χρόνια 
μερικές ταινίες άκόμα, κι όχι μόνο 4.

Α ύτό  τόν  κα ιρό  ά σχολεϊσα ι κ α ί μ έ  τό  Θ έατρο. 
Ε ίνα ι μ ιά  π ροτίμη ση , ά ς π ο ϋ μ ε , κ α λλ ιτεχν ική  
αύτή; ή μή π ω ς αέ ώ δοϋν ο ικ ο νο μ ικ ο ί λόγοι;

Γιά νά σού μιλήσω καθαρά: οικονομικοί λόγοι μέ 
κάνουν νά δέχομαι τίς δουλειές στό θεάτρο. Δέν είμαι 
σκηνοθέτης θεάτρου. Πηγαίνω έλάχιστες φορές. Δέν 
έχω καμία άποψη θεατρική. Καί ντρέπομαι πού 
κάνω θέατρο , τή στιγμή πού έχει κάνει κι ό Κούν, 
πού έχει άποψη γιά τά πράγματα. ’Έγινε μιά άρχή, 
μοΰ βάλανε μιά ετικέτα, καί, όπω ς γίνονται τά 
πράγματα στήν Ελλάδα, άσχολήθηκα μέ τό θέατρο. 
Βέβαια, άπό τή στιγμή πού  άναλαμβάνω μιά δουλειά, 
βάζω όλο μου τό μεράκι καί τό κέφ ι γιά νά βγει 
καλύτερα. Ά λλά όταν τελειώνει, δέ μοΰ μένει τίποτα. 
Αύτόματα θέλω νά κάνω εικόνα κινηματογραφική.

Μ ετά  τή ν  πο λ ιτικ ή  άλλαγή, τ ί  β λέπ ε ις  νά  έχει 
αλλά ξει σ τή ν  τηλεόρα ση ; τ ί  έχει νά  π ά ρ ε ι ή τη λεό 
ρ α σ η  ά π ό  το ύ ς  σ κ η νο θ έτες  το ϋ  κ ιν /φ ο υ , κ α ί  τ ί  οί 
σ κ η νο θ έτες  ά π ' αύτήν;

Έ μείς, μποροΰμε νά έχουμε μιά πλατύτερη καί πιό 
άμεση έπαφή μέ τόν πολύ κόσμο. Είναι άπίστευτη ή

«Χάπυ Νταίη» τοϋ Παντελή Βούλγαρη

δύναμη τής τηλεόρασης. Γιά παράδειγμα, πρίν λίγο 
καιρό έγινε μιά έκπομπή στήν τηλεόραση γιά τά 
Γεγονότα τής Νομικής στή δικτατορία. Πήρε μέρος 
καί ή γυναίκα μου, ή Ιω ά ννα  Καρυστιάνη. Τήν 
Καθαρή Δευτέρα πού πήγαμε στόν Πλαταμώνα, τήν 
άντιμετώπιζαν σάν νά έπαιζε γιά καιρό σέ κάποιο 
δημοφιλές σήριαλ, σάν νά ήταν ή σούπερ-στάρ. Είναι 
άπίστευτη ή δύναμη πού διαθέτει ή T.V. Οί σκηνοθέ
τες, λοιπόν, μπορούν νά έχουν αύτή τήν πλατύτερη 
έπαφ ή , πού δέν τήν έχουν μέ τόν κιν/φο. Κι αύτό 
γιατί τά  Γραφεία Διανομής δέν έκμεταλλεύονται 
σωστά τίς ταινίες, άλλά καί ή ϊδια ή ταινία δέν 
πλησιάζει πολλές φορές τό κοινό.

' Η τηλεόραση τώρα, μπορεί νά πάρει τή γνώση καί 
τήν πείρα πού έχουμε άποκομίσει τόσο καιρό ά
π  αύτή τή δουλειά. Ή  τηλεόραση σήμερα, είναι ένα 
πολύ «δύσκολο» μαγαζί. Συμφέροντα πολιτικά καί 
οικονομικά συγκρούονται μέσα στούς διαδρόμους 
τής ΕΡΤ καί τής ΥΕΝΕΔ. Τό λάθος τού ΠΑΣΟΚ ήταν 
πού δέν είχε μιά άποψη ολοκληρωμένη καί τεκμηριω
μένη γιά τά τηλεοπτικά μέσα, ώστε μόλις κέρδιζε τίς 
έκλογές, νά τήν έθ ετε  σέ εφαρμογή. Δηλαδή, γιά ένα 
μέσο σάν τήν τηλεόραση, πού  όλοι τό έχουμε σπίτι 
μας, καί ξέρουμε λίγο-πολύ άπό τί πάσχει, τό ΠΑ
ΣΟΚ δέν ήταν προετοιμασμένο νά τό άντιμετωπίσει 
όπω ς έπρεπε. ’Έ χει άγνοια γιά τό τί συμβαίνει μέσα 
στήν ΕΡΤ. "Οσο π ιό  σύντομα καταλάβουν τί πάει νά 
πεί τηλεόραση, τόσο θ ά  άποφεύγονται καταστάσεις 
ίδιες μέ τής προηγούμενης κυβέρνησης. Τό θέμα 
τηλεόραση είναι βαθιά πολιτικό. Δέν είναι τό μέγεθος 
έλευθερίας τοΰ Δελτίου Ειδήσεων, άλλά τό ποιά 
πνευματική τροφή θ ά  δώσει ή ΕΡΤ στόν έλληνικό 
λαό. Είναι πασάλειμμα νά τό «παίζεις» άνάμεσα στό 
«Ντάλλας» καί τόν Δημήτρη Χατζή.

"Η σ ο υν  ά π ό  το ύ ς  π ρ ώ το υς  π ο ύ  ά π ο φ ά σ ισ ες  νά  
δ ο υλέψ εις  σ τή ν  ΕΡΤ. Π ο ιά  ε ίνα ι τά  σ υ μ π ερ ά σ μ α τά  
σου  ά πό  τή  δ ο υλε ιά  σου σ τή ν  τηλεόρα ση;

Δέν έχω δουλέψει άρκετά στήν τηλεόραση. "Ενα 
παιδικό σήριαλ μόνο, καί κάτι ντοκυμανταίρ. Δού
λευα γιά παραγωγούς. Καί δέν τό συζητάω, ότι ή 
άπόφαση τής σημερινής διοίκησης τής ΕΡΤ ν’ άναθέ- 
σει στούς δημιουργούς τήν παραγωγή είναι κάτι πού 
τό παλεύαμε έπί διοικήσεως Χόρν, μετά τή μεταπολί
τευση. Οί άντιδράσεις πού  βρήκαμε άπό  τήν οργανω
μένη παραγωγή κι άπό τή Δεξιά ήταν τρομακτικές. 
Ά ν  πραγματοποιηθεί αύτή ή άπόφαση, θ ά  είναι ένα 
τεράστιο βήμα πρός τά μπρός, μαζί μέ τό άνοιγμα 
πού γίνεται γιά τό τί θ ά  γυριστεί.

Ύ π ά ρ χ ο υ ν  όμως ο ί π ρ ο ϋ π ο θ έσ ε ις  νά  δουλέψ ουν  
ά νετα  σ τήν  ΕΡΤ, όχι τη λεσ κ η νο θ έτες , άλλά σκηνο
θ έτες  τοϋ  κ ιν /φ ο υ ;

Π ρέπει νά ληφθοΰν μιά σειρά άπό μέτρα. "Ηδη 
αύξηθήκανε τά κοστολόγια τών έπεισοδίων. Πρέπει 
νά άλλάξουν οί συνθήκες γιά τούς τεχνικούς ;:αί 
τούς ήθοποιούς. "Ολα αύτά έχουν άμεση συνάρτηση 
μέ τό οικονομικό θέμα. "Οταν πληρώνονται ψίχουλα, 
κι ό ήθοποιός, λ.χ., πρέπει νά πάει καί στό ραδιόφω
νο καί στό θέατρο  κλπ. κλπ. γιά νά βγάλει τό ψωμί 
του, δέν μπορεί νά άλλάξει ή αίσθηση πού έχουμε γιά 
τό πρόγραμμα τής τηλεόρασης. Ά κόμα, αύτό πού 
δέν έχει γίνει μέχρι σήμερα, καί πρέπει νά γίνει, είναι 
ή δημιουργία ένός «τηλεοπτικού κόσμου». "Αλλο 
τηλεόραση, άλλο κιν/φος. Πρέπει κάποιοι νέοι άν
θρω ποι νά κάνουν σεμινάρια, νά ταξιδέψουν, καί έν 
τέλει νά όργανωθεϊ έπ ί δεκαπενταετοΰς βάσεως ή 
τηλεόραση, μέ τό δικό της κόσμο. Έ μ είς  είμαστε 
περαστικοί. "Οταν βροΰμε λεφτά, θ ά  κάνουμε μιά 
ταινία, θ ά  παρατήσουμε τήν τηλεόραση, ’ίσως καί νά 
τήν ειρωνευτούμε... μετά θ ά  ξαναγυρίσουμε... άλλά 
άν κρίνουμε καί άπό  τά ξένα προγράμματα, τά 
δημιουργούν άνθρω ποι πού  άγαποΰν αύτό τό μέσο. 
Τά κείμενα καί οί σκηνοθεσίες είναι ειδικές γιά τήν 
τηλεόραση.

Ό σ ο ν  ά φ ορά  ατό Ν έο  Ε λληνικό  Κ ιν /φ ο ;  π ισ τεύ 
ε ις  ότι έχει λήξει ή ύ π ό θ εσ ή  του; τ ί  τά σ ε ις  β λέπ ε ις  
γεν ικ ά  νά  διαμορφώ νοντα ι;

Αλλιώς έννοοΰμε τόν ΝΕΚ έμείς πού κάνουμε αύτή 
τή δουλειά. Οί θεωρητικοί ’ίσως δίνουν άλλη έρμηνεία 
καί βάζουν έτικέτες. Έ μείς έννοοΰμε στόν ΝΕΚ, τόν 
άνεξάρτητο σκηνοθέτη, πού μέ δικά του λεφτά ή μέ 
συμπαραγωγή τοΰ 'Ελληνικοΰ Κέντρου Κιν/φου 
πραγματοποιεί αύτό πού θέλει νά φτιάξει. Αύτή ή 
ιστορία δέν έχει λήξει. Τώρα, άν θ ά  πάρει ένα άλλο 
όνομα καί κάποιος άλλος κριτικός τόν ονομάσει 
«Νεώτερο» ή « ’ Εφηβικό» αύτό δέν τό ξέρω. Πάντως, 
βλέπουμε κάθε χρόνο νέα πράγματα, νέες δουλειές 
νά έμφανίζονται.

Δ έν ύπ ά ρ χε ι όμως κ ά π ο ια  άλλαγή άπό  τή δ εκ α ετ ία  
τοϋ  '60, ό τα ν  ξ εκ ινή σ α τε  α ύτή  τή ν  ύπ ό θ εση;

Στά οικονομικά δέν ύπάρχει άλλαγή. Έ κ τό ς  ίσως 
άπό μιά καλύτερη κρατική βοήθεια. Ά π ό  κεί καί 
πέρα είναι θέμα  συνεργασίας σκηνοθέτη καί τών 
ύπολοίπων. Αύτό τό συναδελφικό κλίμα ύπάρχει καί 
σήμερα. "Οσο οί νέοι δημιουργοί προέρχονται άπό τό 
χώρο τοΰ κ ιν/φου, ε’ίτε έχοντας δουλέψει βοηθοί ή 
σεναριογράφοι κλπ., μαζί μέ τήν τεχνική, μαθαίνουν 
καί τούς τρόπους συνεργασίας. Τά κρούσματα προ
στριβών είναι δείγμα τοΰ ότι δέν ξέρεις νά γυρίζεις 
ταινίες, ώς πρός τόν τρόπο κατασκευής, τουλάχι
στον. Αύτά δέν μαθαίνονται οΰτε στίς σχολές, οΰτε 
στά βιβλία. "Οσο γιά τίς τάσεις, δέν έχω νά πώ κάτι. 
Τό σημαντικό σήμερα, στίς ταινίες τών συναδέλφων, 
είναι ή διαφορετική οπτική καί διατύπωση ορισμέ
νων πραγμάτων άπό τόν καθένα. Δέν έχουμε καπέ- 
λωμα μιάς φόρμας, έτσι πού νά βγαίνουν πέντε 
ταινίες πάνω στή γραμμή τού τάδε σκηνοθέτη ή 
σχολής. ’Ά ν οί σκηνοθέτες μπορούσαν νά κάνουν πιό 
συχνά κιν/φο, δηλαδή κάθε χρόνο μιά ταινία, άπό 
χρόνο σέ χρόνο θ ά  ξεπέρναγαν τά σφάλματά τους, 
θά  ολοκληρώνανε καί τά σενάρια καί τήν τεχνική καί 
τή σχέση μέ τούς ήθοποιούς καί τή γλώσσα τοΰ 
κιν/φου. "Οταν όμως άναγκάζεσαι νά κάνεις ταινία 
κάθε τέσσερα χρόνια, ξεκινάς μαγκωμένος, θ έ ς  νά τά 
πεις όλα μαζί κ λ π . ' Η άποχή άπό τόν κ ιν/φ ο κοστίζει. 
Δέν έχουμε παιδεία κιν/φική πού νά μαθαίνουν οί 
νέοι σκηνοθέτες τή γλώσσα τοΰ κιν/φου πρίν βγοΰνε 
άπό τίς σχολές, κάνοντας δέκα ταινίες μικρού μή
κους μέσα στή σχολή. Τή γλώσσα τή μαθαίνεις στίς 
ταινίες πού φτιάχνεις άργότερα. ’Έτσι φτάνεις στά 
σαράντα καί δέν έχεις δοκιμάσει ένα διαφορετικό 
ντεκουπάζ ή μιά διαφορετική έρμηνεία τών ήθοποι- 
ών. Κακά τά ψέματα: ύπάρχουν σκηνοθέτες πού 
δουλεύουν στά 60 καί τά 70 τους, άλλά ό κιν/φος 
είναι ύπόθεση τών νέων άνθρώπων. 'Έτσι εύκολα



περνούν οί δεκαετίες καί δέν έχεις κάνει δσα 
θ ά ' πρεπε.

Πώς β λέπ ε ις  τό  δ έμ α  τή ς  κ ιν /φ ικ ή ς  π α ιδ ε ία ς;  
Μ π ο ρ ε ϊ νά  κ ά νε ι τό  Κ ρ ά το ς  κάτι;

Ή  κιν/φ ική παιδεία είναι σέ άθλια κατάσταση. Ενα 
πασάλειμμα προσφέρουν οί σχολές κιν/φου. Καί 
έγκειται στή φαντασία καί τήν έφευρετικότητά σου 
μέ ποιό τρόπο θ ά  έκμαιεύσεις πράγματα απ’ τόν 
δάσκαλο. Ά κόμ α  δέν ύπάρχει πρακτική. Σέ άντίθε
ση μέ τίς Ά κα δημ ίες Ktv/φ ου  ή τίς ιδιωτικές σχολές 
τοΰ εξωτερικού, έδώ μιλάμε γιά νεγκατίφ  καί τό 
διηγιόμαστε! λέμε γιά μηχανή καί δέν ξέρουμε άν 
είναι ξυριστική μηχανή, σιδερώματος ή κιν/φική...

Αμφιβάλλω άν τό Κράτος θ ' αποφασίσει ν' άσχο- 
ληθεΐ μέ τόν Κιν/φο. Ά κο ύ μ ε  γιά έκατομμύρια στή 
Λυρική ή στό ’Εθνικό Θέατρο. Ο κιν/φος δμως, 
παρ' δτι έχει έπιτυχίες κάθε χρόνο στό εξωτερικό, 
δέν έχουν άποφασίσει άκόμα νά τόν βοηθήσουν 
γενναιόδωρα. Χρειάζεται λεφτά ό κιν/φος. Ενας 
ιδιώτης δέν μπορεί νά σηκώσει τά  βάρη τοΰ έξοπλι- 
σμοΰ μιάς σχολής. Κοστίζει πανάκριβα, καί δέν 
άποσβένυται μέ τίποτα. Μόνο τό κράτος μπορεί νά 
φτιάξει μιά σχολή, ή νά χρηματοδοτήσει κάποιες πού 
έχουν μιά θητεία . Ά κό μ α  μιά τέτοια σχολή θ ά  
πρέπει νά είναι πιό αύστηρή στήν έπιλογή τών

Α ν ε β α ίν ο ν τ α ς  Τή σκάλα μετέφεραν τό φορείο άργό
τερα. Κι οί δυό τραυματιοφορείς ήταν δύσθυμοι. Είχαν 
άρχίσει τή βάρδια τους έδώ καί μιά ώρα κι ούτε καιρός γιά 
ένα τσιγάρο ή κανένα ποτηράκι. Ό  ένας άπ τούς δυό 
ήταν κι ό όδηγός τοϋ αύτοκινήτου καί στό κάτω κάτω οί 
όδηγοί δέν είναι ύποχρεωμένοι νά μεταφέρουν καί τά 
φορεία. Άπ τό νοσοκομείο δμως δέν έστειλαν άλλον καί 
φυσικά δέν μπορούσαν ν' άφήσουν στό αύτοκίνητο τό 
μικρό πού μετέφεραν. 'Επιπλέον έπρεπε νά παραλάβουν 
άκόμα έναν μέ φυματίωση, κι έναν άλλο πού αύτοκτόνη- 
σε, άλλά τήν τελευταία στιγμή τόν έσωσαν.

Ήταν έκνευρισμένοι καί ξαφνικά βάδισαν γρήγορα. Ό  
διάδρομος τοϋ νοσοκομείου ήταν μισοφωτισμένος καί 
βρωμούσε.

-Τ ί  στό διάολο τόν έσωσαν τήν τελευταία στιγμή; 
μουρμούρισε αύτός πού ήταν πίσω κι έννοούσε τόν 
κρεμασμένο πού τοϋ κόψαν τό σκοινί.

Κι ό πρώτος γυρνώντας νά τόν κοιτάξει, είπε:
-Σωστά. Γιά ποιό λόγο άλλωστε;
Έτσι πού γύρισε άπότομα σκόνταψε πάνω στό περβάζι 

τής πόρτας κι ό άρρωστος πού ήταν ξαπλωμένος στό 
φορείο τραντάχτηκε, ξύπνησε κι άρχισε νά ούρλιάζει 
βγάζοντας άγριες κραυγές. Ήταν οί κραυγές ένός 
παιδιού.

-  Ησύχασε, ήσύχασε, είπε ό γιατρός, ένας νέος μέ 
γραβάτα φοιτητική, ξανθά μαλλιά καί νευρικό πρόσωπο.

Κοίταξε τό ρολόι του. Ή  ώρα ήταν όχτώ κι έπρεπε νά 
είχε φύγει πολύ νωρίτερα. Έδώ καί μιά ώρα περίμενε τόν 
άντικαταστάτη του, τό δρα Λομέγιερ, άλλά... ίσως νά τόν 
είχαν συλλάβει. Τελευταία ό καθένας μπορούσε σέ κάθε 
στιγμή νά συλληφθεϊ.

Ό  νεαρός γιατρός έβγαλε αύτόματα τά άκουστικά του 
καί παρατηρούσε συνεχώς τό παιδί στό φορείο, ώσπου 
ξαφνικά τό βλέμμα του έπεσε πάνω στούς τραυματιοφο
ρείς πού περίμεναν άνυπόμονα στήν πόρτα.

Τούς ρώτησε θυμωμένα: «Τί συμβαίνει; τί περιμένετε;»
-Τ ό  φορείο, άπάντησε ό όδηγός. Δέν μπορεί κανείς νά 

τό ξαπλώσει κάτω; πρέπει νά φύγουμε γρήγορα.
-Βέβαια, είπε ό γιατρός καί κοίταξε τό δερμάτινο 

καναπέ.
Έκείνη τή στιγμή μπήκε ή νυχτερινή άδελφή. Φαινόταν 

άδιάφορη άλλά σοβαρή.
"Επιασε τό παιδί άιΥ τούς ώμους κι ένας άπ αύτούς τό 

έπιασε άτι τά πόδια. Τό παιδί κραύγαζε πάλι σάν τρελό κι 
ό γιατρός έλεγε βιαστικά: «Ήρεμα, ήσυχα, ήσυχα, δέν 
είναι τόσο σοβαρά».

Οί τραυματιοφορείς ώστόσο περίμεναν άκόμα. Στό 
άγριο βλέμμα πού τούς έριξε ό γιατρός άπάντησε πάλι ό 
ίδιος:

-Τή ν  κουβέρτα, είπε ήσυχα.
Ή  κουβέρτα δέν ήταν δική τους. Ήταν μιάς γυναίκας 

πού βρέθηκε τή στιγμή τοϋ δυστυχήματος καί σκέπασε τά 
πόδια τοϋ παιδιοϋ μήν πάει στό νοσοκομείο έτσι, στά 
χάλια πού βρισκόταν. Αλλά ό τραυματιοφορέας σκέφτη
κε πώς δέν έπρεπε νά τήν κρατήσει τό νοσοκομείο, γιατί 
τό νοσοκομείο είχε πολλές κουβέρτες, κι άκόμα σκέφτη-

μαθητών. Αύτή τή στιγμή οί σχολές είναι μιά αφορμή 
γιά νά μήν πηγαίνουν τά παιδιά στό στρατό. Από 
τούς 60 σκηνοθέτες καί τούς 40 όπερατέρ πού είναι 
γραμμένοι στή σχολή πού διδάσκω, έρχονται οί 15.

Φ έτος υ π ή ρ ξα ν  τα ιν ίες  π ο ύ  π ρ ο ο π ά δ η ο α ν  νά  
π λη σ ιά σ ο υν  τό  κο ινό , δπω ς οί τα ιν ίες  το ν  Ψ αρά, 
τοϋ  Π α νο υσ ό π ο υ λο υ  κ α ί τή ς  Λ ιά πα . Πώς β λέπ ε ις  
αύτό  τό δ έμ α  σέ σχέση  γεν ικ ό τερ α  μ έ  τίς, έστω  
δ ια β λητές  π ιά , ένν ο ιες  τή ς  π ο ιό τη τα ς  κ α ί τή ς  
εμ π ο ρ ικ ό τη τα ς;

Χρειάζεται μεγάλη ώριμότητα γιά νά κάνεις ένα 
έργο ποιοτικό καί ταυτόχρονα έμπορικό. Χρειάζεται 
νά έλευθερω θεΐς άπό  πάρα πολλά πράγματα. Ά π ό  
τούς θεωρητικούς, τούς κριτικούς, τούς προσω πι
κούς σου φίλους. Καί νά δείς ποιό είναι τό πρόβλημα 
πού έχεις, ν' άντιμετωπίσεις. Ό  κιν/φος δέν είναι 
σάν τή ζωγραφική, άς πούμε. Έ χεις μεγάλα περιθώ 
ρια νά κάνεις καί ποσότητα, νά έχεις καί τή λαϊκή 
άποδοχή. Αύτό δμως δέν γίνεται δταν κάνεις ταινία 
κάθε 4 χρόνια. Γιά νά κάνεις λαϊκή ταινία, αύτό 
προϋποθέτει ώριμότητα πού έρχεται διαδοχικά.

Π άντω ς ή π ρ ο κ α τά λη ψ η  πολλώ ν άνδρώ πω ν  α π έ
ναντι σ τίς  τα ιν ίες  τών «νέω ν» σ κ η νο δε  τών έξακο- 
λ ο υ δ ε ί νά  ύπ ά ρ χει.

Π ρέπει νά γίνει κατανοητό δτι κάθε ταινία τού 
όποιουδήποτε σκηνοθέτη, είναι ταυτόχρονα καί μιά 
άσκηση. "Ενα ποίημα, ένα τραγούδι, έναν πίνακα 
ζωγραφικής, έχει τρόπους ό δημιουργός του νά τά 
περάσει άπό  διαδοχικές φάσεις κι έπειτα  νά τά 
όριστικοποιήσει σέ μιά μορφή. Οί σκηνοθέτες δέν 
τήν έχουν αύτή τή δυνατότητα. Αύτά τά  διαδοχικά 
στάδια άποκλείονται. Δέν μπορείς νά ξέρεις τίποτα, 
άν ένα σενάριο δέν τό δεις εικόνα. Ή  ταινία είναι 
έκφραση καί άσκηση. Στίς ταινίες σήμερα δέν έλεν- 
θερωνόμαστε τόσο ώστε νά μήν κάνουμε παραχωρή
σεις σέ μιάν κακώς έννοούμενη «κουλτούρα». Εξ 
άλλου τό κοινό πού μάς έβλεπε παλιά, έχει μεγαλώ
σει. Έ νώ  οί νέοι δέν μάς ξέρουν. 'Έτσι, τό τί θ ά  
κάνεις κάθε φορά πού έχεις τίς οικονομικές δυνατό
τητες γίνεται μιά πολύ σοβαρή ύπόθεση. Εχει 
άλλάξει ή Ε λλάδα, ή ζωή... ή τηλεόραση έχει μπεϊ σέ 
κάθε σπίτι, ή κατανάλωση είναι άγρια, χρήματα 
ύπάρχουνε, καθώ ς καί αύτοκίνητα, γούνες, καλλυν
τικά... δέν έχουμε νά κάνουμε μέ κόσμο πού άποζη- 
τάει καί πνευματική τροφή... τά  πάντα κινούνται σέ 
έπ ίπεδο  χασαποταβέρνας. Ίσως δέν ύπάρχει πιό 
αχάριστος λαός άπ’ αύτόν στόν κόσμο.

Λ. Κυπ.

Διήγημα τοϋ Χάινριχ ΜπέλΌ  Θάνατος τοΰ Λόεγκριν

κε πώς τήν κουβέρτα δέν Θά τή γύριζε πίσω στή γυναίκα 
πού τήν έδωσε, κι ή κουβέρτα δέν ήταν τοϋ παιδιού. 
"Οπως καί τοϋ νοσοκομείου, κι έτσι Θά τήν έδινε στή 
γυναίκα του, πού Θά τήν καθάριζε καλά καί θά τήν 
κρατούσε, γιατί οί κουβέρτες σήμερα κοστίζουν ένα 
σωρό λεφτά.

Τό παιδί συνέχιζε νά κραυγάζει. Τράβηξαν τήν κουβέρ
τα άπ τά πόδια του καί τήν έδωσαν γρήγορα στόν όδηγό.

Ό  γιατρός κι ή άδελφή κοιτάχτηκαν ξαφνιασμένοι. Τό 
παιδί φαινόταν άπαίσια. Ό λο του τό κορμί άπό τή μέση 
καί κάτω κολυμπούσε στό αίμα. Τά κοντά του παντελόνια 
ήταν ξεσκισμένα, τό ύφασμα είχε γίνει μιά άπαίσια μάζα 
μέ τό αίμα. Τά πόδια του ήταν γυμνά. Τό παιδί κραύγαζε 
άφόρητα, έπίμονα, έπαναληπτικά.

-Γρήγορα, ψέλισε ό γιατρός, άδελφή μιά ένεση, γρήγο
ρα, γρήγορα...

Ή  άδελφή έτοίμαζε τήν ένεση μέ άνετη έπιδεξιότητα, 
άλλά ό γιατρός δλο καί ψιθύρισε «γρήγορα, γρήγορα». Τό 
στόμα του έμενε άνοιχτό στό νευρικό του πρόσωπο. Τό 
παιδί κραύγαζε άτέλειωτα, μά καί ή άδελφή δέ γινόταν νά 
κάνει γρηγορότερα. Ό  γιατρός έπιανε τό σφιγμό τοϋ 
παιδιοϋ καί τό χλωμό του πρόσωπο έδειχνε πώς θά 
λιποθυμήσει. «Ήρεμα», ψιθύρισε μονότονα σάν τρελός, 
«ήσύχασε», άλλά τό παιδί κραύγαζε λές κι είχε γεννηθεί 
έκείνη τήν ώρα. Έπιτέλους ήρθε ή άδελφή μέ τήν ένεση 
κι ό γιατρός τήν έκανε άμέσως.

Τή σπγμή πού έβγαζε τή βελόνα άνοιξε ή πόρτα καί ή 
καλόγρια άδελφή μπήκε μέσα φουριόζα καί νευρική, 
μόλις δμως είδε τό τραυματισμένο παιδί καί τό γιατρό 
έκλεισε τό στόμα της πού ήταν έτοιμο νά μιλήσει καί 
τραβήχτηκε στήν άκρη άργά καί ήρεμα. Ένευσε φιλικά 
στό γιατρό καί τή νυχτερινή κι άκούμπησε άπαλά τήν 
παλάμη της πάνω στό μέτωπο τοϋ παιδιοϋ. Τό παιδί 
έστρεψε τά μάτια του άριστερά καί κοίταξε έκπληκτο τή 
μαύρη φιγούρα πού στεκόταν πάνω του. Φαίνεται πώς τό 
ήσύχασε ή έλαφριά πίεση τοϋ χεριού πάνω στό μέτωπό 
του, δμως καί ή ένεση είχε κιόλας έπιδράσει.

Ό  γιατρός κρατώντας τή σύριγγα στά χέρια του, 
άναστέναξε άκόμα μιά φορά βαθιά κι έπειτα έγιναν δλα 
τους τόσο ήσυχα, τόσο ύπέροχα ήσυχα, πού δλοι μπορού
σαν ν' άκούσουν τήν άναπνοή τους. Έμειναν σιωπηλοί. 
Τό παιδί δέν ένιωθε πιά κανένα πόνο καί κοίταξε ήρεμα 
γύρω του.

-Πόσο; ρώτησε ό γιατρός τή νυχτερινή.
-Δέκα, άπάντησε τό ίδιο σιγανά κι αύτή.
Ό  γιατρός σήκωσε τούς ώμους: «Κάπως πολύ... θά 

δούμε, θά μάς βοηθήσετε άδελφή Λιόμπα;»
-Βεβαίως, είπε ή καλόγρια πρόθυμα σά νά βγαίνε άπό 

βαθύ λήθαργο. Ήταν τόσο ήσυχα. Ή  καλόγρια κράτησε 
τό κεφάλι καί τούς ώμους τοϋ παιδιοϋ κι ή νυχτερινή 
τό πιασε άπό τά πόδια κι έβγαλαν τά ροϋχα του. Όμως 
τώρα είδαν πώς τό αϊμα ήταν άνακατωμένο μέ κάτι μαϋρο, 
τά πόδια τοϋ παιδιού ήταν κατάμαυρα, ήταν γεμάτα άπό 
καρβουνόσκονη, τό ίδιο καί τά χέρια του, δλα ήταν ιίιμα, 
κουρέλια καί καρβουνόσκονη, καρβουνόσκονη παχιά, σχε
δόν λιπαρή καρβουνόσκονη.

-Σίγουρα, μουρμούρισε ό γιατρός, άπ τά βαγόνια μέ 
κάρβουνο... δταν έτρεχε τό τρένο, έ;

-Ναί, είπε τό παιδί μέ σπασμένη φωνή, σίγουρα.
Τά μάτια του ήταν όρθάνοιχτα καί μέσα τους καθρεφτί

ζονταν μιά σπάνια εύτυχία. Ή  ένεση έπρεπε νά είχε 
κάνει καλά τή δουλειά της.

Ή  καλόγρια μάζεψε τό πουκάμισο τοϋ παιδιοϋ έπάνω 
άπ τό στέρνο. Τό σώμα του ήταν ισχνό, γελοία ισχνό, λές 
καί ήταν τό στήθος μιάς άδύνατης χήνας. Τά βαθουλώμα
τα πάνω άπ τίς κλείδες του ήταν μαϋρα, μεγάλα καί 
βαθιά, τόσο πού τά παχουλά άσπρα χέρια τής καλόγριας 
μπορούσαν νά κουρνιάσουν μέσα τους. Επειτα κοίταξαν 
τά πόδια του, ή μάλλον τί είχε άπομείνει άπ1 τά πόδια 
του. Αδύνατα, λεπτά καί μακριά. Ό  γιατρός κοίταξε τήν 
άδελφή καί είπε: «Πιθανώς πολλαπλά κατάγματα καί στά 
δυό του πόδια. Πρέπει νά άκτινογραφήσουμε».

Ή  νυχτερινή καθάρισε μ ένα μπαμπάκι μέ οινόπνευμα 
τά πόδια καί τώρα δέ φαίνονταν τόσο άπαίσια. Τό παιδί 
ήταν άπίθανα άδύνατο. Ο γιατρός κούνησε τό κεφάλι 
του τήν ώρα πού τό τύλιγε μέ τόν έπίδεσμο.

Τώρα ξανάνιωσε άγωνία γιά τόν Λομέγιερ, ίσως νά τόν 
είχαν τσακώσει κι άν δέν ήθελε τίποτα νά ξεράσει θά ταν 
μιά πολύ δυσάρεστη ιστορία κι έπρεπε νά ναι έλεύθερος, 
ήταν κι ή ιστορία τής στροφανθίνης, πού έπρεπε νά 
μοιράσουν τά κέρδη της. Στό διάολο, ήταν κιόλας όχτόμι-
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σι καί τώρα ήταν τόσο δυσάρεστα ήσυχα καί δέν άκουγό- 
ταν τίποτα άπ' τό δρόμο. Τέλειωσε τήν έπίδεση κι ή 
καλόγρια κατέβασε πάλι τό πουκάμισο τοϋ παιδιού κάτω 
ώς τά γόνατα. "Επειτα πήγε στή ντουλάπα, έβγαλε μιά 
άσπρη κουβέρτα καί τήν άπλωσε στά πόδια τοϋ παιδιού. 
Άκούμπησε πάλι τό χέρι της πάνω στό κεφάλι του καί 
είπε στό γιατρό, ένώ αύτός έπλενε τά χέρια του:

- Ό  λόγος πού ήρθα γιατρέ, ήταν νά σάς πώ γιά τή 
μικρή Στράντζ άλλά δέ θέλησα νά σάς ένοχλήσω τήν ώρα 
πού φροντίζατε αύτό τό παιδί.

Ό  γιατρός σταμάτησε νά σκουπίζεται, τό πρόσωπό του 
συσπάστηκε λίγο, καί τό τσιγάρο του άρχισε νά τρέμει 
άνάμεσα στά χείλια του.

-Τί; ρώτησε. Τί συμβαίνει μέ τή μικρή Στράντζ; Ή  
ωχρότητα τοϋ προσώπου του έγινε τώρα μεγαλύτερη.

-Ά χ ,  ή καρδούλα, δέ χρειάζεται τίποτα, δέ χρειάζεται 
πιά τίποτα, φαίνεται πώς τελείωσε.

Ό  γιατρός έπιασε πάλι τό τσιγάρο μέ τά δάχτυλά του 
καί κρέμασε τήν πετσέτα στό καρφί δίπλα στό νεροχύτη.

-Στό διάολο! φώναξε άνήμπορος. Τί μπορώ πιά νά 
κάνω, δέν μπορώ τίποτα νά κάνω.

Ή  καλόγρια κρατούσε άκόμα τό χέρι της στό μέτωπο 
τοΰ παιδιού. Ή  νυχτερινή μάζευε δλα τά ματωμένα 
κουρέλια μέσα στόν τενεκεδένιο κουβά, πού αντανακλού
σε τό φώς πάνω στό γυαλιστερό τοίχο. Ό  γιατρός 
κοιτούσε σκεφτικός τό πάτωμα. Ξαφνικά σήκωσε τό 
κεφάλι του, κοίταξε άλλη μιά φορά τό παιδί καί κατευθύν- 
θηκε πρός τήν πόρτα. «Θά ξαναϊδωθούμε», είπε.

-Δ έ  μέ χρειάζεστε; ρώτησε ή νυχτερινή. Γύρισε τό 
κεφάλι του καί είπε «όχι, μείνετε έδώ, τελειώστε μέ τίς 
άκτινογραφίες καί προσπαθήστε νά πάρετε ιστορικό».

Τό παιδί ήταν άκόμα ήσυχο καί ή νυχτερινή κάθισε 
δίπλα στόν καναπέ.

-Τ ό  ξέρει ή μητέρα σου; ρώτησε ή καλόγρια.
-Είναι πεθαμένη.
Η καλόγρια δέν τόλμησε νά ρωτήσει γιά τόν πατέρα. 

-Ποιόν πρέπει νά ειδοποιήσουμε;
-Τ ό  μεγαλύτερο άδερφό μου, άλλά τώρα αύτός δέν 

είναι στό σπίτι. Τά μικρά δέν ξέρουν ποΰ είναι γιατί τώρα 
αύτός δέν είναι στό σπίτι.

-Ποιά μικρά;
- Ό  Χάνς κι ό Άντολφ. Περιμένουν νά πάω νά τούς 

φκιάσω φαγητό νά φάνε.
-Καί ποϋ δουλεύει ό μεγαλύτερος άδερφός σου;
Ο μικρός σιωπούσε καί ή καλόγρια δέ ρώτησε παραπέ

ρα.
-Θέλετε νά γράψετε;
Ή  νυχτερινή ένευσε ναί καί πήγε στό μικρό άσπρο 

τραπεζάκι, γεμάτο μέ φάρμακα καί μέ μπουκαλάκια. Πήρε 
κοντά της τό καλαμάρι, άλλαξε πένα καί ίσιωσε τήν άσπρη 
έπιφάνεια τοϋ χαρτιού μέ τό άριστερό χέρι της.

-Πώς σέ λένε;
-Μπέκερ.
-Θρησκεία;
-Καμιά. Δέ βαφτίστηκα.
Ή  καλόγρια ταράχτηκε. Τό πρόσωπο τής νυχτερινής 

έμεινε άνέκφραστο.
-Πότε γεννήθηκες;
-Τ ό  33. Στίς 10 Σεπτεμβρίου.
-  Ακόμα μαθητής, έ;
-Ναί.
-Καί τό μικρό σου όνομα;
- Γ  κρίνι.
-Πώς, οί δυό γυναίκες κοιτάχτηκαν χαμογελαστά. 
-Γκρίνι, είπε τό παιδί άργά καί θυμωμένα, σάν δλους 

πού έχουν παράξενο όνομα.
-Μ έ γιώτα; ρώτησε ή νυχτερινή.
-Ναί, μέ γιώτα. Καί έπανέλαβε άκόμα μιά φορά: Γ κρίνι. 
Τελικά τόν έλεγαν Λόεγκριν καί γεννήθηκε τό 1933, 

τότε πού οί φωτογραφίες τοϋ Χίτλερ φιγουράριζαν σ' δ
λα τά βδομαδιάτικα περιοδικά στό φεστιβάλ τοϋ Μπαϋρώ- 
ιτ. Όμως ή μάνα του τόν φώναζε Γκρίνι.

Ό  γιατρός μπήκε ξαφνικά μέσα. Τά μάτια του ήταν 
κομμένα άπό τήν κούραση καί τά λεπτά ξανθά μαλλιά του 
έπεφταν στό τρομαγμένο του πρόσωπο.

-'Ελάτε γρήγορα, γρήγορα κι οί δυό, θέλω νά κάνω μιά 
μετάγγιση γρήγορα.

Ή  καλόγρια έριξε μιά ματιά στό παιδί. «Ναί, ναί», 
φώναξε ό γιατρός, «άφήστε το μόνο του γιά ένα λεπτό».

Ή  νυχτερινή ήταν στό πόδι.
-Θά μείνεις ήσυχα ξαπλωμένος, Γκρίνι; ρώτησε ή 

καλόγρια.
-Ναί, είπε τό παιδί.
"Οταν δμως όλοι βγήκαν έξω άφησε τά δάκρυά του νά 

τρέξουν. Αισθανόταν άκόμα τό χέρι τής καλόγριας στό 
μέτωπό του. Δέν έκλαιγε άπό πόνο. Έκλαιγε άπό εύτυ- 
χία. Κι άπό πόνο κι άπό φόβο. Ό ταν σκέφτηκε τά μικρά 
του άδέρφια έκλαιγε άπό πόνο. Προσπάθησε γι' αύτό νά 
μήν τά σκέφτεται, γιατί ήθελε νά κλάψει άπό εύτυχία. 
Ποτέ στή ζωή του δέν είχε αισθανθεί τόσο εύχάριστα δσο 
τώρα, έπειτα άπό τήν ένεση. Ένιωθε πώς μέσα του 
κυκλοφορούσε κάτι θαυμάσιο, κάτι σά γάλα ζεστό, πού 
τοϋ 'φερνε έλαφριά ζάλη καί διαύγεια συγχρόνως. Ένιω
θε στή γλώσσα του κάτι τόσο γλυκό πού ποτέ στή ζωή του 
δέν τό 'χε γευτεί, έπρεπε δμως νά σκέφτεται καί τά 
μικρά του άδέρφια, ό Χάμπερτ δέ θά χε γυρίσει άπό τό 
πρωί κι ό πατέρας θά ρχόταν σέ τρεις βδομάδες κι ή 
μάνα... καί τά μικρά τώρα θά ήταν μονάχα τους καί 
τό ξερε καλά πώς σέ κάθε βήμα στή σκάλα θά τρεχαν 
στήν πόρτα, κι ήταν τόσος κόσμος πού άνέβαινε στή 
σκάλα κι δλες αύτές τίς φορές τά μικρά θ άπογοητευόν- 
τουσαν. Δέν πίστευε πώς θά τά φρόντιζε ή Φράου 
Γκρόσσμαν. Ποτέ δέν τό χε κάνει, δέν μπορούσε άλλω
στε νά ξέρει πώς αύτός... τοϋ συνέβη άτύχημα... Ό  Χάνς 
θά μπορούσε νά παρηγορήσει τόν Άντολφ, άλλά ό Χάνς

ήταν τόσο άδύναμος καί θά κλαιγε στήν παραμικρή 
άφορμή. Ίσως ό Άντολφ νά παρηγορούσε τόν Χάνς, 
δμως ό Άντολφ ήταν μόλις πέντε χρονών κι ό Χάνς 
κιόλας όχτώ, καί τελικά μάλλον τό πιό πιθανό ήταν ό Χάνς 
νά παρηγορούσε τόν Άντολφ, άλλά πάλι ό Χάνς ήταν 
τόσο τρομερά άδύναμος κι ό Άντολφ τόσο σκληρός. 
Ίσως νά κλαιγαν καί τά δυό γιατί είχε πάει κιόλας έφτά ή 
ώρα καί δέ θά 'χαν καμιά διάθεση νά παίξουν, γιατί θά 
πεινούσαν, κι ήξεραν πώς αύτός θά πήγαινε στίς έφτάμισι 
καί θά τούς έδινε νά φάνε. Καί δέν τολμούσαν ν 'άγγί- 
ξουν τό ψωμί. Όχι, αύτό πιά ποτέ δέ θά τό τολμούσαν, 
τούς τό είχε τόσο αύστηρά άπαγορέψει, δταν μιά δυό 
φορές εϊχαν φάει όλο τό ψωμί τοΰ δελτίου γιά μιά 
βδομάδα. Πατάτες μπορούσαν νά φάνε, δμως αύτό δέν 
τό ξέραν πώς έπιτρέπεται. Ό  Χάνς μπορούσε θαυμάσια 
νά βράσει πατάτες. Άλλά δέν θά τό τολμούσαν, τούς 
είχε τόσο αύστηρά τιμωρήσει, έπρεπε μάλιστα νά τούς 
δείρει, δέ γινόταν άλλιώς, άπό τότε πού είχαν φάει όλο τό 
ψωμί. Τώρα βέβαια θά ταν εύχαριστημένος άν δέν τούς 
είχε τιμωρήσει. Τώρα θά έτρωγαν τό ψωμί καί τό λιγότερο 
δέ θά πεινούσαν. Έτσι τώρα θά κάθονταν καί θά περίμε- 
ναν καί σέ κάθε θόρυβο τής σκάλας θά τινάζονταν 
νευρικά καί θ άκουμπούσαν τά μικρά τους προσωπάκια 
στό άνοιγμα τής πόρτας, κάθε τόσο, χιλιάδες φορές. Ώ !  
πόσο χαίρονταν όταν τόν έβλεπαν νά γυρίζει. Ναί! άκόμα 
κι έπειτα πού τούς είχε δείρει. Χαίρονταν δταν έφτανε. 
Τό δειχναν. Καί τώρα κάθε θόρυβος γι' αύτά θά ήταν καί 
μιά άπογοήτευση, καί θά ρχιζαν νά φοβούνται. Ό  Χάνς 
έτρεμε μόλις έβλεπε χωροφύλακα. Ίσως νά έκλαιγαν 
τόσο δυνατά πού δίκαια θά έκαναν τή Φράου Γκρόσσμαν 
νά βρίζει, γιατί τά βράδια ήθελε τήν ήσυχία της ή Φράου 
Γκρόσσμαν κι ίσως έκλαιγαν συνέχεια, Ισως όμως νά 
πήγαινε κι ή Φράου Γ κρόσσμαν νά δει τί γίνεται καί νά τά 
λυπόταν. Δέν ήταν καί τόσο κακή γυναίκα ή Φράου 
Γκρόσσμαν. Άλλά ό Χάνς ποτέ δέ θά πήγαινε μόνος

Κωστής Γκιμοσονλης

Τό άζυμο

ένα  τυφ λό  π ο ίη μ α  άζυμο  ψωμάκι.
Τό μ έτω πό  το υ  μ υ ρ ίζ ε ι κ α ρ α μ έλα  
τά  χείλη  το υ  κ ο μ μ ένο  ξύλο.

Τ ί άλλο μ ελα χρ ινό  βυζαντινό  
νά  σου  χαρίσω  νά  σοϋ  ψάλλω;

Σ κ ο τε ινό ς  χρ ισ τ ια νό ς  ό ο υ ρ α ν ό ς  το ϋ  π ο ιή μ α το ς  
κι έχω μ ά τια  τή ν  κο ιλιά  τή ς  χ ελ ιδό να ς .

Π ρά σ ινο ς  ά κ ο υ μ π ά  στά  μ ο υ σ κ εμ έν α  
χ έρ ια  μ α ς  ό χρόνος.

του στή Φράου Γ κρόσσμαν, τή φοβόταν πολύ, ό Χάνς 
τούς φοβόταν δλους.

«Τουλάχιστον νά έτρωγαν πατάτες!».
Άπό τότε πού ξανασκέφτηκε τά μικρά έκλαιγε μόνο 

άπό πόνο. Προσπαθούσε νά κρατήσει τό χέρι του μπρο
στά άπ' τά μάτια του γιά νά μή βλέπει τά μικρά, καί τότε 
ένιωθε πώς τό χέρι του γινόταν μούσκεμα κι έκλαιγε 
περισσότερο. Προσπαθούσε νά μαντέψει τί ώρα ήταν. 
Σίγουρα έννιά, ίσως καί δέκα κι αύτό ήταν τρομερό. Δέν 
είχε πάει ποτέ άργότερα άπό τίς έφτάμισι, άλλά τό τρένο 
σήμερα ξεκίνησε άπότομα, κι έπρεπε νά προσέχουν 
πολύ, γιατί οί Λουξεμποΰργοι φαντάροι πυροβολούσαν μέ 
τό τίποτα. Ίσως γιατί δέν είχαν μπορέσει νά σκοτώσουν 
άρκετούς στόν πόλεμο, γι αύτό έριχναν τόσο εύκολα 
τώρα, άλλά αύτόν δέν τόν τσάκωσαν ποτέ, δέν τόν είχαν 
ποτέ ώς τώρα τσακώσει, τούς ξέφευγε πάντα.

Θεέ μου! τόσος πολύς άνθρακίτης, δέν μπορούσε νά 
τόν άφήσει. Ανθρακίτης! Γιά τόν άνθρακίτη πλήρωναν 
άμέσως έβδομήντα κι όγδόντα μάρκα καί θά τόν άφηνε! 
Αλλά οί Λουξεμποΰργοι δέν τόν τσάκωσαν. Εχε τελειώ

σει μέ τούς Ρώσους, μέ τούς Άμμις (Άμερικάνους), 
τούς Εγγλέζους καί τούς Βέλγους, θά λογάριαζε τώρα 
τούς γελοίους Λουξεμπούργους, τούς ξέφευγε μέσα 
άπ' τά πόδια τους, άνέβηκε στό σωρό, γέμισε τό τσουβά
λι καί τό πέταξε κάτω γεμάτο, κι έπειτα πάλι μπορούσε κι 
άλλο νά μαζέψει... άλλά ϋστερα ξαφνικά σταμάτησε τό 
τρένο κι έκείνο πού θυμόταν ήταν πώς πονοϋσε τρελά 
ώσπου έπαψε πιά νά καταλαβαίνει ίσαμε δώ στήν πόρτα 
πού ξύπνησε κι είδε αύτό τό άσπρο δωμάτιο. Κι έπειτα 
τοϋ έκαναν ένεση. Πονοϋσε τώρα πάλι, δμως άπό εύτυ
χία. Τά μικρά έφυγαν άπ' τό νοϋ του. Ή  εύτυχία ήταν 
κάτι τό θαυμάσιο, δέν τήν είχε ώς τώρα γνωρίσει. Τά 
δάκρυα έτρεχαν γιατί ήταν εύτυχισμένος, ή εύτυχία 
ξεχείλιζε μέσα του κι δμως δέ λιγόστευε αύτή ή γλύκα 
άπό τό στήθος, αύτός ό σπάνιος κόμπος μέσα άπ τόν 
όποιο ξεπηδοϋσαν τά δάκρυα δέ στέρευε.

Ξαφνικά άκουσε τουφεκιές άπό τά αύτόματα τών Λου- 
ξεμπούργων. 'Ηχούσαν άπαίσια στό φρέσκο άνοιξιάτικο 
άπόγευμα. Δυό πιστολιές σφηνώθηκαν στόν ούρανό πού 
τώρα ήταν μαύρος, ή ήχώ τους γύρισε καταπάνω του σέ 
χιλιάδες κομμάτια καί μπήκαν στό στήθος του σάν καρφιά. 
Αύτοί οί διαολεμένοι Λουξεμποΰργοι δέν θά τόν πιάσουν,

δέν θά τόν σκοτώσουν. Τά κάρβουνα πού ήταν τώρα πάνω 
τους ξαπλωμένος ήταν σκληρά, μυτερά, ήταν άνθρακίτης 
καί γί αύτόν έδιναν όγδόντα κι όγδόντα πέντε μάρκα στό 
καντάρι. Θ άγόραζε σοκολάτες γιά τά μικρά; Όχι, δέ 
θά φταναν γιά σοκολάτες. Κόστιζαν σαράντα μέ σαράντα 
πέντε μάρκα, τόσο πολλά δέν μπορούσε νά ξοδέψει. Θεέ 
μου, ένα καντάρι κάρβουνα γιά δυό πλάκες σοκολάτα, κι 
οί Λουξεμποΰργοι ήταν έντελώς τρελά σκυλιά, ξανάρι- 
χναν καί τά γυμνά του πόδια ήταν κρύα καί τόν πονοΰσαν 
άπ τό μυτερό άνθρακίτη κι ήταν μαΰρα καί βρώμικα, 
τό 'νιώθε. Οί σφαίρες άνοιγαν μεγάλες τρύπες στόν 
ούρανό άλλά τόν ούρανό δέν μπορούσαν νά τόν σκοτώ
σουν... ή μπορούσαν; Μήπως έπρεπε νά πει στήν αδελφή 
ποϋ θά ήταν ό πατέρας καί ποϋ πήγαινε τίς νύχτες ό 
Χούμπερτ; Ομως δέν τόν είχε ρωτήσει κι δταν κάποιον 
δέν τόν ρωτάνε δέν πρέπει ν' άπαντά.

Στό σχολείο τοϋ είπαν... στό διάολο οί Λουξεμποΰργοι 
καί τά μικρά... οί Λουξεμποΰργοι έπρεπε νά προσέχουν 
πού έριχναν... έπρεπε νά πάει στά μικρά, περίμεναν 
ξετρελαμένα, ξεπνοϊσμένα... αύτοί οί Λουξεμποΰργοι. 
Στό διάολο, δχι, άπλώς δέν θά πει στήν άδελφή ποϋ ήταν 
ό πατέρας καί ποϋ πήγαινε τά βράδια ό Χούμπερτ κι ίσως 
τά μικρά νά πήραν τό ψωμί... ή τίς πατάτες... ή Φράου 
Γκρόσσμαν κατάλαβε πώς τίποτα δέν είχε συμβεί, ήταν 
λίγο σπάνιο νά συμβεί κάτι, ό κύριος Ρέκτορ ίσως 
νά βρίζε κι αύτός. Ή  ένεση έκανε καλό, ένιωσε τό 
τσίμπημα κι έπειτα ξαφνικά ή εύτυχία. Αύτή ή ώχρή 
άδελφή είχε τήν εύτυχία μέσα στήν ένεση καί τό άκουσε 
καλά, πολλή εύτυχία είχε βάλει μέσα στήν ένεση, πολλή, 
πάρα πολλή εύτυχία, δέν ήταν καθόλου κουτός. «Γκρίνι» 
μέ δυό γιώτα... δχι... είναι πεθαμένος... δχι... κι άπ τά 
δυό. Ή  εύτυχία ήταν θαυμάσια... θά θελε ίσως καί γιά τά 
μικρά \/ άγοράσει μιά φορά τήν εύτυχία μέσα σέ μιά 
ένεση... μπορούσε δλα νά τ' άγοράσει κανείς... ψωμί... 
ένα βουνό άπό ψωμί... στό διάολο μέ δυό γιώτα, δέν 
ξέρετε οΰτε τό καλύτερο γερμανικό δνομα. «Νίξ», οΰρλι- 
αξε ξαφνικά, δέν είμαι βαφτισμένος. Ά ν  ή μητέρα είχε 
ζήσει ποτέ;... δχι...οί Λουξεμποΰργοι τή σκότωσαν... δχι, 
οί Ρώσοι... δχι, οί “Αμμις... άχ, τά μικρά θά τρώνε ήσυχα 
ψωμί... ψωμί θά τρώνε... ένα βουνό άπό ψωμί θά θελε 
ν' άγοράσει γιά τά μικρά... ψωμί στά βουνά... ένα όλόκλη- 
ρο φορτηγό γεμάτο ψωμί, γεμάτο άνθρακίτη καί τήν 
εύτυχία στήν ένεση.

-Μ έ δυό γιώτα στό διάολο...
Ή  καλόγρια μπήκε μέσα. Έπιασε άμέσως τό σφυγό 

του καί τόν κοίταξε μέ άνησυχία. Θεέ μου, μήπως έπρεπε 
νά φωνάξει τό γιατρό; Όμως δέν μπορούσε ν' άφήσει 
μόνο του τό παιδί πού είχε ψευδαισθήσεις. Ή  μικρή 
Στράντζ πέθανε. 'Επιτέλους. Αύτό τό μικρό κοριτσάκι μέ 
τό στρογγυλό ρώσικο προσωπάκι... ποϋ έλειπε πιά ό 
γιατρός; κι έκανε τό γύρο τοϋ καναπέ. «Νίξ», οϋρλιαξε τό 
παιδί... «δέν είμαι βαφτισμένος». Ιδρώτας φάνηκε στό 
μέτωπο τής καλόγριας. «Γιατρέ, γιατρέ», φώναξε δυνατά, 
δμως ήξερε πώς δέν μπορούσε ν' άκουστεί άπό κεί 
μέσα.

Τό παιδί τιναζόταν τώρα μέ σπασμούς.
«Ψωμί... ένα βουνό ψωμί... γιά τά μικρά... σοκολάτες... 

άνθρακίτης... οί Λουξεμποΰργοι, αύτά τά γουρούνια δέν 
πρέπει νά ρίχνουν... στό διάολο οί πατάτες, μπορούσαν 
ήσυχα νά πάρουν πατάτες τά μικρά... πάρτε τίς πατάτες... 
Φράου Γκρόσσμαν... πατέρα... μητέρα... Χούμπερτ... στό 
άνοιγμα τής πόρτας, στό άνοιγμα τής πόρτας».

Ή  καλόγρια έκλαιγε άπό φόβο, δέν κουνήθηκε δμως 
νά φύγει. Τό παιδί τώρα άρχισε νά τραντάζεται καί 
τό πιάνε άπ τούς ώμους δυνατά γιατί γλιστρούσε πάνω 
στό δερμάτινο καναπέ. « Ή  μικρή Στράντζ ήταν νεκρή... ή 
μικρή καρδούλα ήταν τώρα στόν ούρανό. Θεέ μου νά τήν 
σπλαχνιστείς, άχ, σπλαχνίσου την, ήταν τόσο άθώα, ένας 
μικρός ρούσικος άγγελος, ένας μικρός άσχημος ρούσικος 
άγγελος... δμως τώρα θά ήταν όμορφη».

«Νίξ», κραύγασε πάλι τό παιδί καί προσπαθούσε νά 
χτυπηθεί μέ τά χέρια του. «Δέν είμαι βαφτισμένος».

Ή  καλόγρια κοιτούσε τρομαγμένη. Πήγε πρός τό 
νιπτήρα δίχως ν' άφήσει μέ τό φοβισμένο βλέμμα της τό 
παιδί, δέ βρήκε ποτήρι. Γύρισε πίσω καί χάιδεψε τό ζεστό 
του μέτωπο. Έπειτα πήγε στό μικρό άσπρο τραπεζάκι καί 
άρπαξε ένα δοκιμαστικό σωλήνα. Τόν γέμισε νερό. Θεέ 
μου πόσο λίγο νερό χωρούσε σ' ένα δοκιμαστικό σωλή
να...

«Εύτυχία», παραληρούσε τό παιδί. «Δίνουν πολλή εύτυ
χία μέ τήν ένεση, δλα όσα έχουν, καί γιά τά μικρά...».

Ή  καλόγρια τόν σταύρωσε μέ έπισημότητα πολύ άργά 
κι έπειτα έριξε τό νερό άπ τό δοκιμαστικό σωλήνα πάνω 
στό μέτωπο τοϋ παιδιοϋ καί ψιθύρισε μέσα στά δάκρυά 
της «σέ βαφτίζω...», άλλά τό παιδί ξαφνικά συνήλθε άπό 
τό κρύο νερό, σήκωσε τό κεφάλι του άπότομα έτσι πού 
πέταξε τό δοκιμαστικό σωλήνα άπό τά χέρια τής καλόγρι
ας κι έσπασε πάνω στό πάτωμα. Τό παιδί κοίταξε τήν 
τρομαγμένη καλόγρια μ' ένα μικρό χαμόγελο καί είπε 
άχνά: «Βαφτίζω... ναί...» κι έπειτα έπεσε τόσο άπότομα 
πίσω, πού τό κεφάλι του χτύπησε μέ γδούπο πάνω στό 
δερμάτινο καναπέ καί τό πρόσωπό του φαινόταν λεπτό καί 
γερασμένο, τρομαχτικά κίτρινο έτσι πού κείτονταν άκίνη- 
το, μέ τά χέρια γραπωμένα.

-Τόν άκτινογραφήσατε; φώναξε ό γιατρός πού έμπαινε 
γελαστός στό δωμάτιο μαζί μέ τό δόκτορα Λομέγιερ. Ή  
άδελφή κούνησε μονάχα τό κεφάλι. Ό  γιατρός πλησίασε, 
έπιασε πάλι αύτόματα τά άκουστικά του, τ' άφησε δμως 
άμέσως καί κοίταξε τόν Λομέγιερ.

Ό  δόκτορας Λομέγιερ έβγαλε τό καπέλο. Ό  Λόεγκριν 
ήταν νεκρός.

Μετάφραση άπό τά γερμανικά: ΜΑΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΣ
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Τζούλιο Καΐμης
( 1897- 1982)

Π έδ α νε  α ύ τές  τ ίς  μ έ ρ ε ς  ό Κ α ΐμ η ς  κ α ί δ έν  είπώ δη- 
κ ε οϋτε  γρ ά φ τη κ ε  σχεδόν  τίπο τα ...

Ό  θάνατος τοϋ Κάίμη δέν ενδιαφέρει τόν κόσμο. 
Κοίταξε τίς εφημερίδες. Ύ πάρχουν μόνο τρία όνόμα
τα... αύτοί κάνουν διαλέξεις, αυτοί δίνουν συνεντεύ
ξεις, γι’ αύτούς ένδιαφέρεται τό κοινό....

’Α π ’ όσο ξέρω πάντω ς, ό Κ α ΐμ η ς  ή τα ν  πολύ  
ιδ ιόρρυθμο , μονα χικό  άτομο...

"Οσο ζούσε τόν άπέφευγαν, τούς κούραζε. Τόν πήρα 
καί πήγαμε μιά μέρα στό σπίτι τοΰ..., δπου μέ είχαν 
καλέσει. Σκέφθηκα, τό φάί τών τεσσάρων θ ά  φτάσει 
καί γιά έναν πέμπτο. Γενική δυσφορία. Ό ... μάλιστα 
έσπευσε νά κλείσει τήν κουζίνα. Εύτυχώς πού ύπήρ
χε ό Δρίζος ό ζωγράφος, πού  τόν ήξερε καί τόν 
έκτιμοϋσε κι έσωσε τήν κατάσταση...

Κ α ί δ έν  π ρ ο τίδ ετα ι κ ά π ο ιο ς  νά  γρ ά ψ ει δυό  λόγια  
γ ι ’ αύτόν;

Τώρα ό Ά λκης Γκίνης θέλει, λέει, μιά περίληψη γιά 
νά τήν δώσει στήν κ. Καββαδία νά γράψει, λέει, στήν 
«Καθημερινή». Μά έκείνη, δσο ζούσε καί τόν έστειλε 
ό Γκίνης, δέν έκανε τίποτα.

Θά π ρ έ π ε ι  νά  γνώ ρισε  μ εγάλες στερή σεις ...

Στό σπίτι του στή Ριζούπολη δέν είχε φώς... Πρέπει 
νά τόν βοηθούσε ή ίσραηλιτική κοινότητα...

Ναί, γεννήθηκε στήν Κέρκυρα τό 1897. Ό  πατέρας 
του ήταν ’ Ιταλοεβραΐος, έξ ού καί τό όνομα Τζούλιο· 
καί ή μητέρα του Γαλλοεβραία. Ό  ίδιος έλεγε μιά 
μέρα στόν Μιλιέξ πώ ς ή μητέρα του ήξερε προβηγκι
ανά.

Σ π ο ύ δ α σ ε;  πώ ς ζοϋσε;

Σπούδασε στή Σχολή Καλών Τεχνών... πρίν άπό τόν 
πόλεμο ήταν άνταποκριτής ιταλικών έφημερίδων.

Π οϋ δημ οσ ίευε;

Ύ πάρχουν κείμενά του στό «Τρίτο μάτι», τή «Νέα 
Ε στία» καί άλλού. Μετά τόν πόλεμο είχε έργαστήριο 
μέ τόν Μόραλη στήν όδό Σωκράτους... "Ηθελε 
πάντοτε νά φτιάξει ένα έργαστήριο...

Έ κ δ έσ ε ις  έκ α νε;

Ή μικρή αύτή συνέντευξη δόθηκε άπό 
τόν Δαμιανό Κιρμίτζογλου-Κοκκινίδη 
στόν Χρήστο Ρουμελιωτάκη μέ αφορμή 
τόν πρόσφατο θάνατο τού Τζούλιο Καΐ- 
μη, πού διαδραμάτισε κάποτε σημαντι
κό ρόλο στά πολιτιστικά μας, -εικαστι
κά κυρίως- πράγματα, αφήνοντας κι 
ένα πλούσιο βιβλιογραφικό έργο.

Ή  Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας ’Ιωνίας έπιχείρησε νά 
τοΰ κάνει μιά έκθεση... Ό  Νίκος Γαζέπης πήγε στό 
σπίτι του στή Ριζούπολη, μάζεψε τά έργα του, τά 
ίσιωσε, τά περιποιήθηκε, τά άπλωσε νά πάρουν 
άέρα... Γύρισε καί μιά ταινία μέ τόν ίδιο στό σπίτι 
του. Ξαφνικά δμως ό Τζούλιο άλλαξε γνώμη. Πήγε 
μιά μέρα, τά  μάζεψε, τά έβαλε στή τσάντα του καί 
έφυγε. ’Αργότερα, είπε. 'Έτσι δέν έκανε ποτέ έκ θε
ση.

Μ ά πώ ς ακριβώ ς π έδα νε...

Βρισκόταν στό καφενεδάκι στή Ριζούπολη. 'Ό χι σέ 
κείνο, στόν άλλο. 'Άρχισε νά τρέμει. Τόν πήρε ή 
Ά στυνομία καί τόν πήγε στό νοσοκομείο τής Α γίας 
’Ό λγας στή Ν έα ’Ιωνία. ’Εκεί ξεψύχησε στίς 31 
Ίανουαρίου. Στήν τσέπη του βρήκαν μιάν άτζέντα μέ 
τό τηλέφωνο τοΰ ζωγράφου X. Δέδε. Αύτός ειδοποίη
σε τόν Τάκη Δεμοδό καί μαζί φρόντισαν γιά τήν 
κηδεία.

Ή τα ν  φίλοι το υ  σ τήν  κ η δ ε ία  του; Π οϋ κ ηδεύ τη κ ε;

Στή συναγωγή καί ΰστερα στό Τρίτο Ν εκροταφείο- 
ήταν τέσσερα άτομα. Ό  Δέδες, ό Δεμόδος καί ένα 
νεαρό ζευγάρι. Πήγα στό νεκροταφείο. Βρήκα τόν 
τάφο στό έβραϊκό τμήμα. Υ πήρχαν δυό μαραμένα 
τριαντάφυλλα.

Χ.Ρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
’Έρευνα 15 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Συγγραφικά
δικαιώματα:

Επείγει ή 
αντιμετώπιση 
τών προβλημάτων

Π ρόσφατες ή τταλαιότερες καταγγελίες σ υ γ γ ρ α φ έ 
ων γιά  καταπάτησ η  τώ ν συγγραφικώ ν τους δικαιω
μάτων, συζητήσεις «ιδιωτικές» μέσα σ έ στενά  κ υ 
κλώματα, προσω π ικές έμπειρίες π ο ΰ  άποσ ιω πσ ύν- 
ται, δείχνουν π ώ ς  τό πρόβλημα υπ ά ρχε ι κι είναι έν 
πολλο ϊς γνω στό. Ομως έκείνο π ο ύ  έχει σημασία 
γιά τήν αντιμετώπιση ένός τέτο ιου  θέματος είναι 
π ρ ώ τα  καί κύρια ή δημοσιοποίησή του, ή άνοιχτή 
συζήτηση καί ή έρευνα  τώ ν δυνατοτήτω ν λήψης 
κάποιω ν μέτρων σέ έπ ίπ εδ ο  συλλογικό. Τό συνέδριο 
στή Θεσσαλονίκη έθ εσ ε  κατ’ αρχήν τό  θέμα, άλλά 
τ ίπ ο τα  δέν έγ ινε στό μεταξύ, θ εω ρ ο ύ μ ε  α π α ρ α ίτη 
τη τή συνέχεια  αύτής τή ς  συζήτησης κι ένα  ερ έθ ι
σμα γιαυτό  θέλουμε νά  εϊναι τούτη  ή έρευνα.

Μ έ σ α  σ τό  π λ α τ ύ τ ε ρ ο  π λα ίσ ιο  
τής π νε υ μ α τικ ή ς  ιδ ιοκτησίας

Τά συγγραφ ικά  δικαιώματα π ο ύ  εισπράττει ό σ υ γ 
γρ α φ έα ς  ά π ό  τόν έκδοτη τού  έργου  του είναι 
σ υνέπεια  ένός π λα τύτερο υ  δικαιώματος, τής π ν ε υ 
ματικής ιδιοκτησίας. Κατά τόν Γ. Κουμάντο, «π νευ 
ματική ιδιοκτησία είναι τό δικαίωμα π ο ύ  π α ρ α χ ω 
ρούν οί νόμοι σ τούς πνευματικούς δημιουργούς γιά 
νά το ύ ς  έξασφαλίσουν τήν οικονομική έκμετάλλευση 
τού  έργου  τους, ένα  δικαίωμα π ο ύ  συγκροτείται 
ά π ό  πολλές μικρότερες έξουσίες, ό π ω ς  είναι ή 
έξουσία τής δημοσίευσης, ή έξουσία τή ς  μ ετά φ ρ α 
σης, ή έξουσία τής διασκευής, ή έξουσία τή ς  δημόσι
ας έκτέλεσης, ή έξουσία τής ραδιοτηλεοπτικής μ ε
τάδοσης, κι όσ ες άλλες».

Έ μεϊς θά  άναφ ερθούμε περ ισσότερο  στήν έ ξ ο υ 
σία τής δημοσίευσης καί στά  προβλήματα τώ ν οικο
νομικών σ χέσ εω ν π ο ύ  ά πο ρ ρ έο υν  ά π  αύτήν. Π ρό
βλημα ύπάρχει, καί θά  γίνει έντονότερο  στό μέλλον, 
σέ σχέση καί μέ τή ραδιοφωνική ή τηλεοπτική 
μετάδοση τμήματος έργου, ή άκόμα καί μέ τή 
συμμετοχή σ υγγρα φ έω ν σέ έκπομπές. Κάποιες ά 
να φ ορές σ' α ύ τά  γίνονται καί έδώ, άλλά τό θέμα 
π ρ έπ ε ι νά π ια σ τεί διεξοδικότερα κάποιαν άλλη φ ο 
ρά.

Ο Γ. Κουμάντος λέει π ώ ς  «ή πνευματική ιδιοκτη
σία έκπληρώ νει μιά σ πουδαία  κοινωνικοοικονομική 
λειτουργία : ύ π ά ρ χ ε ι γ ιά  νά  έξασ φ αλίζει σ το ύ ς  
πνευματικούς δημιουργούς τήν κάλυψη τώ ν βιοτι
κών τους αναγκώ ν κι έτσι τούς έπ ιτρ έπ ε ι τή  συνέχι- 
ση τής δημιουργικής το υ ς  δραστηριότητας».

Βέβαια ή κάλυψη τών βιοτικών άναγκώ ν τώ ν σ υ γ 
γρ α φ έω ν  ά π ό  τά  συγγραφικά το υ ς  δικαιώματα καί 
τά  άλλα συναφή, εϊναι τουλάχιστον ού το π ία  γιά τήν 
Ελλάδα σήμερα κι αύτό  όχι μόνο γιατί ύ π ά ρ χο υ ν  

ώρισμένα έγγενή  προβλήματα  σέ σχέση μέ τό 
χώ ρο (τό έργο  τού  λόγου δημιουργεϊται σέ μιά 
γλώσσα π ο ύ  μιλιέται ά π ό  λίγους, ή συνήθεια τού  
διαβάσματος έχει μικρή διάδοση) ή σέ σχέση μέ τό 
ϊδιο τό  σύστημα π ο ύ  έμ πορευμ α τοπο ιε ϊ τό  π ν ε υ 
ματικό έργο  (έτσι ώ σ τε  τελικά ή έμπορική έπ ιτυχία  
νά είναι άσ χετη  μέ τήν πνευματική άξία το ϋ  έργου), 
άλλά καί γιατί, μέ όλα α ύ τά  τά  δεδομένα, ή κ α τ α π ά 
τηση αύτώ ν τώ ν συγγραφικώ ν δικαιωμάτων είναι 
κατάφορη καί βοηθιέται ά π ό  τήν ΰ π ά ρ χο υ σ α  ν ο ο 
τροπία, τήν άνεπάρκεια  τώ ν νομοθετικών ρυθμίσε
ων καί τής έφ αρμ ογής τους.

Α ποτέλεσμα όλων αύτώ ν είναι, οί σ υ γγρ α φ είς  
οτήν Ελλάδα σήμερα, όχι μόνο νά  μήν μπορούν νά 
καλύψουν τίς βιοτικές το υ ς  ά νάγκες ά π ό  τή δουλειά 
τους τή συγγραφική, άλλά νά άναγκάζονται ούσ ια
στικά νά χρηματοδοτούν οί ίδιοι τό έργο  τους, σέ 
βάρος τή ς προσω πικής τους ζωής, τής ίδιας τής 
δουλειάς τους, καί π ρ ό ς  όφ ελος π ά ντα  τώ ν έκδο- 
τών. Κι έδώ  δέν μιλάμε μόνο γιά τήν τυπική χρη μ α 
τοδότηση τής έκδοσης ά π ό  τόν ίδιο τό  σ υγγραφ έα , 
άλλά καί τήν ούσιαστική, έκείνη π ο ύ  δέν φαίνεται, 
καί π ο ύ  άντιπροσ ω πεύ ετα ι ά π ό  τίς ώ ρες δουλειάς

π ο ύ  θά  άφιερώσει στό έργο  του  καί π ο ύ  τελικά θά 
συμπιεστούν ά π ό  τήν ύποχρέω σ ή  το υ  νά  έχει μιά 
δεύτερη  ή τρίτη δουλειά γιά νά  μπορεί νά έπιβιώνει.

Σήμερα όμως, οί σ υ γγρ α φ είς  φαίνονται λιγότερο 
διατεθειμένοι νά δεχτούν  μιά τέτο ια  κατάσταση.
Ισως ένας λόγος γί αύτό  εϊναι ότι άλλάζουν α ύ τές  

άκριβώς οί συνθήκες π ο ύ  καθήλωναν τό εύρος 
κυκλοφορίας σέ τέτο ια  έπ ίπ εδ α  ώ σ τε ή έκδοση τού 
βιβλίου το υ ς  νά  έχει πολύ  μικρό οικονομικό άντίκρυ- 
σμα —έτσι κι άλλιώς— γί αύτούς. ' Ο σ υ γγρ α φ έα ς  Α. 
Κοτζιάς λέει σχετικά:

«Β ρ ισ κ ό μ α σ τε  
σ έ  μιά κ α τά σ τα σ η  έ ν  έ ξ ε λ ίξ ε ι»

«Στό παρελθόν  ό σ υ γγρ α φ έα ς έθ εω ρ είτο  παράσιτο  
καί ήταν άδιανόητο νά άμείβεται κανονικά καί νά ζεϊ 
ά π ό  τήν πνευματική του  εργασία. Τά π α ρ α δ ε ίγμ α 
τα  τού  Π απαδιαμάντη ή το ύ  Ξ ενόπουλου, π ο ύ  
μερικές φ ο ρ ές  χρησιμοποιούνται γιά νά ά ποδειχθεί 
τό άντίθετο, δέν εύσταθούν. Γιατί, ό μέν Π απαδια- 
μάντης δέν άξιώθηκε μέσα στή διάρκεια τής ζω ής 
το υ  νά δεϊ τά  δημοσιευμένα σέ διάφορα περιοδικά 
διηγήματά το υ  έκδομένα σέ βιβλίο, ό δέ Ξ ενόπου- 
λος, π έρ α  ά π  τό  τί όγκο γρ α π τώ ν  άναγκαζόταν νά 
π α ρά γει, έκανε μιά συγγραφική δουλειά γιά έν τ υ 
π α , ή όπο ία  άμοιβόταν σάν δημοσιογραφική.

» Α πό ένα  τέτο ιο  παρελθόν, π ο ύ  υ π ή ρ χε  σάν 
κατάσταση μέχρι καί μεταπολεμικά, περ νά μ ε στόν 
πολλαπλασ ιασμό τώ ν εκδόσεων μέσα στά  τ ε λ ε υ 
τα ία  είκοσι χρόνια. ’ Ενδεικτικά άνα φ έρω  τή διαφορά 
άνάμεσα στήν κίνηση τών «Δοκιμών» το ύ  Σεφέρη 
πρίν δεκάξι χρόνια, ό τα ν  π ή ρ ε  τό  Νόμπελ, καί τών 
ποιητικών συλλογών τού  'Ελύτη σήμερα, πάλι μετά 
τή βράβευσή του.

«Βέβαια ή νοοτροπ ία  δέν άκολουθεί σ ύγχρονα  τίς 
άλλαγές α ύτές. Στό συνέδριο τή ς θεοσαλονίκης, 
στό ό π ο ιο  συζητήθηκε τό  θέμα τών συγγραφικώ ν 
δικαιωμάτων, οί ήλικιωμένοι σ υ γγρ α φ ε ίς  ξαφ νιάστη 
καν όταν άκουσαν νά συζητιέται ή συγγραφική 
δουλειά  ά π ό  τήν οικονομική της πλευρά . Υπάρχει 
άκόμα καί σήμερα ή άντίληψη ότι ή συγγραφική 
δημιουργία εϊναι κάτι ιερό, προσφορά... κι άρα δέν 
μπορούμε νά μιλάμε γιά τήν άμοιβή τη ς μέ όρους 
οικονομικούς. Εγώ π ιστεύω  ότι άνεξάρτητα  μέ τόν 
άν είναι ιερή ή όχι ή συγγραφική δημιουργία - π ρ ά 
γμα π ο ύ  δέν ξέρω — εϊναι μόχθος, είναι δουλειά, καί 
σάν τέτο ια  π ρ έ π ε ι νά  άμοίβεται.

» Οταν π ρ ό  καιρού ένας σ υ γγρ α φ έα ς π ή γ ε  στά 
δικαστήρια γιατί δέν πληρώ θηκε γιά τή χρησιμοποί
ηση ένός έργου  του  μέσα σέ σχολικό βιλβίο, έχα σ ε  
τή δίκη μέ τήν αιτιολογία ότι ή τέχνη  εϊναι π ρ ο σ φ ο 
ρά, ή συγγραφική λειτούργημα καί άρα  δέν π ρ έπ ε ι 
νά άμοίβεται!».

Α π α ρ α ίτη το ς  ό έ λ ε γ χ ο ς

«Παρόλα αύτά , άκόμα καί ή νοοτροπία  αύτή  έχει σέ 
κάποιο  βαθμό άλλάξει. Οί έκδοτικοί οίκοι σήμερα 
στό μεγαλύτερο  μέρος τους δέχονται τήν πρακτική 
τή ς πα ρα χώ ρη σ ης ένό ς  π οσ οσ τού  10-15% ά π ό  τήν 
πώ ληση τώ ν βιβλίων στό σ υγγρα φ έα . Τό πρόβλημα 
όμως εϊναι ότι δέν είναι δυνατός, α ύτή  τή στιγμή, 
κανενός είδους έλ εγχο ς  π ά νω  στίς πω λήσεις ή τόν 
άριθμό τώ ν άντιτύπω ν π ο ύ  έκδίδονται. ’ Ιδιαίτερα 
όξύ είναι τό  πρόβλημα μέ το ύ ς  μικρούς έκδοτικούς 
οίκους π ο ύ  δέν κρατούν πλήρη στοιχεία, άλλά 
ύπ ά ρχε ι καί μέ το ύ ς  μεγαλύτερους, γιατί ό κάθε 
σ υ γγρ α φ έα ς είναι δύσκολο νά κάνει μόνος του ένα  
τέτοιο  έλεγχο . Παρεμβαίνει συνήθω ς κι αύτό  τό 
ειδικό καθεστώ ς τώ ν σ χέσ εω ν άνάμεσά τους, τό 
λεγόμενο φιλικό", π ο ύ  έμποδίζει μιά καθαρά ε 
π α γγελ μ α τικ ή  άντιμετώπιση το ύ  θέματος ά π ό  τό 
σ υγγρα φ έα .

Αΐμη Μ πακούρου

»Πιστεύω π ώ ς  κ ά π ο ιο  ουλλογικό ό ρ γα νο  τώ ν 
σ υ γγρ α φ έω ν  π ρ έ π ε ι νά άναλάβει α ύτόν  τόν έ λ ε γ 
χο. Καί, γιά νά ύπάρξει μιά τέτο ια  δυνατότητα , 
προτείνω  νά  θεσ π ισ τεί ή συμμετοχή τού  συλλογι
κού οργάνου σ τά  συγγραφ ικά  δικαιώματα τώ ν μ ε
λών, ώ σ τε νά μπορεί νά  έπέμ βει σάν άμεσος ένδια- 
φερόμενος. Μιά π α ροχή , π .χ., ένός μικρού π ο σ ο 
στού ά π ό  τά  συγγραφικά  δικαιώματα τώ ν μελών

π ή  χωρίς άμοιβή, άρνήθηκα νά π ά ω . Τελικά δ έχ τη 
καν νά δοθεί κάποια  άμοιβή, κι έτσι συμμετείχα».

Χαρακτηριστική τή ς  νοοτροπίας τώ ν μέσων μαζικής 
ενημέρωσης εϊναι ή μαρτυρία μιάς γυ να ίκ α ς- σ υγ- 
γρα φ έω ς, π ο ύ  σ υμμετείχε σέ μιάν έκπομ πή  στή 
διάρκεια τή ς ό π ο ια ς θά  διαβαζόταν κι ένα  ά π ό σ π α -  
σμα βιβλίου της. Φυσικά, γιά τή συμμετοχή της, καί 
γιά τή χρησιμοποίηση το ϋ  έργου  της, δέν εϊχε  
προβλεφ θεϊ καμιά άμοιβή. Είχε προβλ εφ θεϊ όμως 
άμοιβή γιά τήν ήθοποιό  π ο ύ  θά  διάβαζε τό  ά π ό -

π ρ ό ς  τό  συλλογικό όργανο, θ ά  άνοιγε τό  δρόμο γιά 
μιά άπ ' εύ θεία ς έπέμ βα σ ή  του  σέ π ερ ίπ τω σ η  π ο ύ  
ύ π ά ρ χε ι πρόβλημα.

»Ένα άλλο θέμα π ο ύ  π ρ έ π ε ι νά άρχίσει νά μάς 
α π α σ χο λε ί εϊναι ή χρησιμοποίηση τού  έργου  ή τού 
ίδιου τού σ υ γγρ α φ έα  ά π ό  τά  μέσα μαζικής ένημέ - 
ρωσης. Πιστεύω ότι είναι άπα ρα ίτη το  νά ά π  α ιτή 
σουμε τήν άμοιβή το ϋ  σ υ γγρ α φ έα  σ' α ύ τές  τίς 
περ ιπτώ σεις. Εγώ προσ ω πικά  άποφ ά σ ισ α  νά τό 
έφ αρμόσω  α ύτό  κι έτσι, μετά τό  συνέδριο, όταν μού 
ζητήθηκε νά  συμετάσχω  σέ μιά τηλεοπτική έκπομ-

σπασμα. Ετσι, όταν ή ήθοπο ιός δέν μπόρεσ ε νά  ρ- 
θε ϊ καί ή σ υ γγρ α φ έα ς τήν άντικατέστησε, ε ίδε νά 
τής δίνεται άμοιβή όχι γιά τ ίποτ’ άλλο, άλλά γιά τήν 
άνάγνωση!

'Α π α ρ α ίτη τη  
-ά λ λ ά  έ ξ ο υ θ ε ν ω τικ ή - 

ή δικαστική δίω ξη

Γιά νά  μή μιλάμε όμως μόνο μέ γενικότητες καί γιά 
νά δείξουμε καλύτερα τήν άμεση πραγματικότητα

στίς σχέσεις έκπομ πώ ν — σ υγγραφ έω ν, π α ρ α θ έ 
τουμε έδώ  τή μαρτυρία τής Λείας Χ ατζοπούπσυ- 
λου-Καραβιά, π ο ύ  ά φ ορά  σ τά  προβλήματα π ο ύ  
συνάντησε στή συνεργασία τη ς μέ δυό έκδοτες. 
Σκοπός μας δέν εϊναι νά περιορίσουμε τό  θέμα μας 
σέ κάπο ιες συγκεκριμένες' δ ιαμάχες μεταξύ σ υ γ 
γρα φ έω ν καί έκδοτών, άλλά νά δείξουμε τά  π ρ ο 
βλήματα π ο ύ  άντιμετω πίζει ό σ υ γγρ α φ έα ς άν δοκι
μάσει νά  έρθει άντιμέτω πος μέ τόν έκδοτη καί νά 
περιορίσει τήν αύθαιρεσία του  χρησιμοποιώ ντας τή 
νομική κάλυψη π ο ύ  τού  προσφέρεται.

«Καί στίς δυό περ ιπτώ σ εις στίς ό π ο ιε ς  θά  άνα - 
φερθώ , ή συνεργασία μου μέ το ύ ς  έκδοτες ε ϊχ ε  
κατοχυρω θεί ά π ό  συμβόλαιο. Στήν π ρ ώ τη  π ε ρ ί
πτω ση, μέ τόν "’Εξάντα’’, ύ π ή ρ χε  ένα  συμβόλαιο 
άμοιβής κατ’ άποκοπήν. θ ά  έπα ιρνα  δηλαδή 25.000 
δρχ. τήν ήμέρα τής πα ρά δοσ ης τού  χειρογράφ ου,
25.000 δρχ. τήν ήμέρα τή ς έκδοσης, καί 35.000 δρχ. 
μετά 18 μήνες, ε ίτε  ύ π ή ρ χε  έπανέκδοση  ε ίτε  όχι. 
Σημειώστε ότι αύτή  ή συμφωνία, π ο ύ  ε ϊχ ε  γίνει γιά 
τή σειρά τώ ν παιδικών βιβλίων μέ έργα  Ελλήνων 
ζω γράφω ν, δέν άφ ορούσ ε μόνο τά  δυό βιβλία π ο ύ  
άνέλαβα έγώ , άλλά όλη τή  σειρά. "Ετσι τό  συμβό
λαιο ήταν κοινό γιά τρεις, τουλάχιστον, σ υγγραφ είς .

» Ο ταν π ή γ α  τό  π ρ ώ το  χε ιρόγραφ ο  μού ε ίπ α ν  
π ώ ς  άντιμετώ πιζαν κάποιες οικονομικές δυσκολίες 
καί θά  καθυστερούσαν κάπω ς τήν άμοιβή μου. 
Προχώρησαν στήν έκδοση καί έγ ώ  άκόμα δέν ε ϊχ α  
πληρω θεί. Ά ρχισαν νά  μέ π ιέζουν  γιά τήν π α ρ ά δ ο 
ση τού  δεύτερου  χειρογράφ ου. "Οταν το ύ ς  ε ϊπ α  ότι 
π ρ έπ ε ι π ρ ώ τα  νά κανονίσουμε τίς ύ π ά ρ χο υ σ ες 
έκκρεμότητες διαμαρτυρήθηκαν, «μά, δέν μάς έ χ ετ ε  
εμπιστοσύνη... κ.τ,λ.». Μέ τήν παράδοσ η  τοϋ  δ ε ύ τ ε 
ρου χε ιρογράφ ου  μού έδω σαν 25 ά π ό  τίς 75 χιλιά
δες. Αναγκάστηκα νά κ α τα φ ύ γω  σέ δικηγόρο καί 
μόνο τό τε  μού έδωσαν κάποια  γραμμάτια, π ο ύ  
φυσικά έληγαν μετά ά π ό  μήνες. "Εμενε ή έκκρεμό- 
τητα  τώ ν 70.000 δρχ. π ο ύ  θά  έπα ιρνα  μετά δεκ α ο
χτώ  μήνες. Κ άποτε —οί δεκαοχτώ  μήνες ε ίχα ν  ήδη 
π ερ ά σ ει— μέ π ήραν τηλέφω νο γιά νά ύ π ο γρ ά ψ ω  
κάποια  χαρτιά  π ο ύ  θά  το ύ ς  έ π έ τρ ε π α ν  νά  ε ίσ πρά - 
ξουν χρήματα  ά π ό  τό  δημόσιο, γί αύτά  τά  βιβλία.

»Τούς ε ϊπ α : καλά, τήν ύ π ο γρ α φ ή  νά τή βάλω, 
άλλά τί γίνεται μέ τό π ο σ ό ν  π ο ύ  μού οφείλετε; Μού 
άπαντοϋν: Ποιό ποσό; δέν θυμόμαστε. Τότε άνοίξτε 
τό  συμβόλαιό μας νά δείτε. Ά , τό  χά σαμε τό 
συμβόλαιο! Χάσατε τό  συμβόλαιο; ’ Ανοίξτε τά  άλλα 
δυό συμβόλαια τής σειράς π ο ύ  εϊναι ίδια! Τά χάσαμε 
κι αύτά! "Ε, τό τε  νά  σάς στείλω έγώ  μιά φ ω τοκόπια  
του  δικού μου νά τή  δείτε. Καί το ύ ς  τήν πή γα .

«Φυσικά είναι περ ιττό  νά π ώ  ότι ο ύ τε  ά φ ο ϋ  είδαν 
τό  συμβόλαιο δέν θυμήθηκαν” νά έξοφλήσουν τό 
χρέος τους. Κ ατέφυγα στά  δικαστήρια καί ζήτησα 
τή λήψη άσφαλιστικών μέτρων. Ή  ά π ό φ α σ η  π ο ύ  
βγήκε ήταν καλή γιατί όχι μόνο ά π α γο ρ εύ ε ι στόν 
έκδοτικό οίκο νά κυκλοφορεί στό μέλλον τά  βιβλία 
μου, άλλά το ύ ς  υποχρεώ νει νά άποσ ύρουν  ά π ό  τά  
βιβλιοπωλεία α ύ τά  π ο ύ  ήδη ύ π ά ρ χο υ ν  έκεί. Βέβαια, 
ό π ο υ  καί νά π ά ς  σήμερα, θά  τά  βρείς στοίβες τά  
βιβλία. Τελικά ό δικηγόρος έστειλε ένα  κλητήρα στόν 
έκδοτικό οίκο, π ο ύ  κατάσ χεσε έκατό άντίτυπα. 
Αύτά καλύπτουν κι ένα  μικρό τμήμα τής οφειλής 
τους. Ομως έγώ  π ρ έ π ε ι νά κάνω νέα  δίκη γιά νά 
καταγγείλω  ότι τά  βιβλία κυκλοφορούν άκόμα, κι 
άλλη μιά γιά νά άπα ιτήσ ω  τά  όφειλόμενα. Καί, 
τέλοσπαντω ν, αύτή  ή ιστορία κ ά π ο τε  θά  λήξει.

«’Εκείνη π ο ύ  δέν θά λήξει π ο τέ , είναι ή ύπόθεσ η  
μέ τό  δεύτερο  εκδότη μου, τόν Καστανιώτη. Μέ 
αύτόν έκανα συμβόλαιο μέ ποσοσ τά , 15%. Ά π ό  τήν 
άρχή άρνήθηκε νά  ύ π ο γρ ά φ ω  τά  βιβλία μου -  
άλλωστε αύτό  είναι διαρκής πρακτική γ ί αύτόν, ό 
ο π ο ίο ς  ισχυρίζεται ότι ” όπο ιος έχει νά κάνει μ' έ -  
μένα, ή μ' έμπιστεύεται, ό π ό τε  δέν κάθεται νά 
ύ π ογρά φ ει ένα -ένα  τά  βιβλία του, ή π ά ε ι σ' άλλον 
έ κ δ ο τή '.

«Πρόπερσι μέ φ ώ ναξε καί μού π ε ' "σού χρ ω 
σ τάω  200.000 δρχ. άλλά ή γενική κατάσταση είναι 
κακή, χρήμα δέν κυκλοφορεί στήν άγορά, γ ί αύτό  
κάνε μου ένα  έξώδικο ή συνεννοήσου τελοσ πάντω ν 
μέ τό  δικηγόρο σου, νά δεις τί θά  κάνεις". Πήγα 
λοιπόν στό δικηγόρο μου καί ξεκινήσαμε πάλι τή 
διαδικασία άσφαλιστικών μέτρων. Βγήκε ά πό φ α σ η  
π ο ύ  ά π α γο ρ εύ ε ι νά  κυκλοφορεί ό Καστανιώτης τά  
βιβλία μου, μέ πρόστιμο 20.000 δρχ. κατά παράβαση. 
Αύτό σημαίνει ότι κάθε φ ορά  π ο ύ  άποδεικνύεται 
ότι ό έκδοτης κυκλοφορεί τά  βιβλία μου, άγνοώ ντας 
τήν ά πόφ ασ η , θ ά  πληρώνει πρόστιμο 20.000 δρχ. 
Δ υστυχώ ς σέ τούτη  τήν ά π ό φ α σ η  δέν ύπά ρχει ή 
ύ π ο χρ έω σ ή  νά άποσύρει ά π ό  τά  βιβλιοπωλεία τά  
βιβλία μου π ο ύ  ήδη βρισκόντουσαν έκεί. Τό ά π ο τ έ 
λεσμα; Βρίσκω άκόμα σήμερα, ό π ο υ  καί νά πάω , 
βιβλία μου, άλλά ό Καστανιώτης μπορεί νά  ίσχυρι- 
σ θεί ότι ά π ο τελο ϋ ν  τμήμα τού  «στόκ» τώ ν βιβλιο
πωλείων, ά π  α ύ τά  π ο ύ  το ύ ς  ε ϊχ ε  δώσει πρίν τή 
δικαστική άπόφ α σ η . Πήγα νά  μ ετα φ έρω  σ' άλλο 
έκδοτη ένα  ά π ό  τά  βιβλία μου, τή  "Ρίκη” , π ο ύ  
κέρδισε τό  π ρ ώ το  βραβείο παιδικού βιβλίου τό '81, 
καί κανένας έκδοτης δέν δέχτηκε. Δικαιολογία; Δέν 
θέλουν νά συγκρουστοΰν μέ τόν Καστανιώτη πού , 
τελοσπάντω ν, εϊναι συνάδελφος... κι ά ς  έχω  έγώ  
σ τά  χέρια μου μιά ά π ό φ α σ η  π ο ύ  το ύ  ά π α γο ρ εύ ε ι 
νά κυκλοφορήσει τά  βιβλία μου.

» Ολα αύτά  δέν τά  λέω  γιά νά ά πο θα ρ ύνω  όσους 
θ ά  ήθελαν νά κινήσουν παρόμοιες διαδικασίες γιά 
νά  σταματήσουν κ ά π ου  τήν αύθαιρεσία τώ ν έκδο
τών. "Εγώ προσω πικά  π ισ τεύω  ότι εϊναι ά π α ρ α ίτη 
το  καί νά καταγγέλλονται α ύτά  τά  π ρ ά γμ α τα  καί νά 
κινείται ή νομική διαδικασία, γί α ύτό  άλλωστε τό 
ξεκίνησα καί θά  συνεχίσω. Μόνο π ο ύ  π ρ έ π ε ι π ρ ο 
φ α νώ ς ν’ άλλάξουν οι συνθήκες έφ αρμ ογής τών 
νόμων — ή ίσως καί οί ίδιοι οί νόμοι — γιά νά 
δημιουργηθεϊ έπαρκής προστασία  γιά το ύ ς  σ υ γ 
γραφείς».

Σχετικά μέ τό  ά π αρα ίτητο  τή ς προστασίας το ν  
σ υ γγρ α φ έω ν  μέσα ά π ό  δικαστικές διώξεις ό Γ. Κου
μάντος λέει: « Η άδιαφορία γιά τή  δικαστική π ρ ο 
στασία ένός δικαιώματος τό  τρώει ά π ό  μέσα, σάν 
σαράκι κι οδηγεί στήν έξαφάνισή του. Γί αύτό  
ύπά ρχει καί σ’ α ύτό  τό θέμα, π εδ ίο  σ πουδα ίο  δ ρ ά 
σης γιά τά  σω ματεία  πνευματικώ ν δημιουργών: 
π ρ έ π ε ι νά δημιουργήσουν ένα γρα φ είο  νομικής 
συμπαράστασης π ρ ό ς  τά  μέλη το υ ς  ή καί π ρ ό ς  
κάθε πνευματικό δημιουργό, μέ δικηγόρο π ο ύ  θά  
φροντίζει γιά τή δικαστική προστασία  π ρ ο πά ντω ν  
τήν ποινική, σέ κάθε π ερ ίπτω σ η  προσβολής, έτσι 
ώ σ τε  οί ύποψ ήφιοι δράστες άδικημάτων νά ξέρουν 
ότι θά  ύπάρξει δίωξη καί κύρωση».*

’Α π α ρ α ίτη τα  τά  σ υ μβόλα ια ... 
ά λ λ ά  π ρ ο σ ο χ ή  σ το ύ ς όρους!

Η Λ. Χ ατζοπούλου-Κ αραβία ε ίχ ε  ύπογρά ψ ει συμ
βόλαιο καί μέ τούς δύο έκδοτες της. Αύτό κατ’ άρ- 
χήν είναι ά π αρα ίτητο  γιά νά μπορέσει κανείς νά 
ξεκινήσει μιά δίωξη σέ π ερ ίπτω σ η  προβλήματος.
Ο π ω ς μού ε ίπ ε  όμως ή ίδια, ό δικηγόρος της, όταν 

είδε τό συμβόλαιό της μέ τόν Καστανιώτη τής ε ίπε: 
«Τί τό  υ π ό γρ α ψ ες  α ύτό  τό  συμβόλαιο; Δέν έχει 
μέσα ο ϋ τε  έναν όρο ύ π έρ  έσού!».

Τό π ερ ιεχ ό μ εν ο  τώ ν συμβολαίω ν καθορίζετα ι 
σχεδόν π ά ν τα  ά π ό  τούς έκδοτες καί π ολύ  σπάνια  ό 
σ υ γγρ α φ έα ς έχει τή δυνατότητα  νά  έπιβάλει τούς 
δικούς του  όρους: Ο συνδυασμός τή ς  «μειονεκτικής 
του θέσης» άπένα ντι στόν έκδοτη (άναφέρομαι 
κύρια στούς «μή καθιερωμένους» σ υγγραφ είς) καί
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τής άγνοιας σχετικά μέ τό  τί σ υνεπ ά γετα ι ό κάθε 
όρος ένός συμβολαίου, δίνουν καί ττάλι σ τούς έκδο
τες  τή  δυνατότητα  νά έττιθάλλουν τό  συμφέρον 
τους, άκόμα καί σέ βάρος τοϋ  σ υγγραφ έα . Κι έδώ ή 
άμυνα τώ ν σ υγγραφ έω ν, ιδιαίτερα τών πολλών «μή 
καθιερωμένων» κι όχι τών λίγων π ο ύ  λόγω  τής 
προεξοφ λούμενης μεγάλης κυκλοφορίας τού βιβλί
ου τους έχουν  καλύτερη διαπραγματευτική θέση, 
δέν μπορεί νά είναι άτομική. Καί σ’ αύτό  τό  θέμα 
είναι απαρα ίτητη  ή κινητοποίηση καί δράση τών 
συλλογικών οργάνω ν τώ ν σ υγγραφ έώ ν. Ό  Γ. Κου- 
μάντος προτείνει τή σύνταξη υποδειγμάτω ν συμβά - 
σεω ν π ο ύ  θά  χρησιμοποιούνται ά π ό  τά  μέλη τών 
σωματείων — ϊσως υποχρεω τικά, λέμε έμείς, γιατί 
δέν αγνοούμε πο ιά  θά  ήταν ή αντίδραση τώ ν έκδο- 
τών, τουλάχιστον σέ μιά πρώ τη  φάση.

Γιά νά γίνει όμως κατανοητό ότι ή άμυνα τών 
σ υγγρα φ έω ν δέν μπορεί τόσο εύκολα νά έπιβληθεϊ, 
όταν βρισκόμαστε σέ συνθήκες καπιταλιστικής α γ ο 
ράς ό π ο υ  ό ισχυρότερος είναι βέβαια έκεϊνος π ο ύ  
διαθέτει τήν οικονομική δύναμη, θά μεταφ έρω  τό 
παράδειγμα  π ο ύ  μού ά νέφ ερε ένας θεατρικός σ υ γ 
γραφ έας, ό Γ. Μανιώτης, σχετικά μέ τίς άμοιβές τών 
θεατρ ικώ ν σ υ γγρ α φ έω ν . Έ κεί έχο υ ν  καθοριστεί 
ά π ό  τό  συλλογικό όργανο κάποιοι περιορισμοί σ χ ε 
τικά μέ τό  ύψ ος τώ ν άμοιβών. "Ομως πολλοί θεα τρ ι
κοί έπ ιχειρηματίες ζητούν μιά διπλή συμφωνία: ά 
π ’ τή  μιά ένα  έπίσημο συμβόλαιο π ο ύ  τό  ϋψ ος τής 
άμοιβής είναι μέσα στά  πλαίσια τώ ν όοω ν καθόρισε 
τό  συλλογικό όργανο, κι ά π  τήν άλλη μιά δεύτερη 
συμφωνία, ό π ω ς  π.χ., ή άναγνώριση ά π ό  τό σ υ γ 
γρ α φ έα  μιάς φανταστικής οφειλής π ρ ό ς  τόν έπ ιχε ι- 
ρηματία, π ο ύ  μειώνει μέχρι καί στό έν τέτα ρτο  τήν 
πραγματική αμοιβή του!

Ό μ ω ς  ά π ό  κ άπου  π ρ έπ ε ι ν' άρχίσουμε. Κι αύτό 
τό  κ άπου  δέν μπορεί π α ρ ά  νά  είναι ή δραστήριο- 
ποίηση τώ ν συλλογικών οργάνω ν τώ ν συγγραφ έω ν, 
π ο ύ  θά  στηρίζεται -  καί θά  ευαισθητοποιεί μέ τή 
σειρά της — τή συνδικαλιστική συνείδηση τώ ν σ υ γ 
γραφέω ν. Χωρίς συνδικαλιστική συνείδηση τώ ν ά μ ε
σα θίγόμενων, δέν έχει νόημα νά περιμένουμε κ α 
λύτερες συνθήκες. Ό  εκδότης Γιώργος Χ ατζόπου- 
λος, («Κάλβος»), δέν δυσκολεύεται νά π ε ι  τά  π ρ ά 
γματα  μέ τ' όνομά τους, ό π ω ς  τουλάχιστον τά 
βλέπει εκείνος ά π ’ τή δική του  πλευρά:

« Ά ν  οί εκδ ό τες  
δ έ ν  π ια σ το ύ ν  ά π ’ τό  λαιμό, 

τ ίπ ο τα  δ έ ν  θ’ α λ λ ά ξ ε ι»

«Τό καθεστώ ς π ο ύ  διέπει τίς σχέσεις σ υγγραφ έω ν, 
έκδοτών καί κράτους είναι άναχρονιστικό, άδικο, καί 
φέρνει ώρισμένα στίγματα σκοταδισμού. Είναι άνα - 
χρονιστικό γιατί δέ λαμβάνει ύ π  όψη του  τή  σ ύ γ 
χρονη τεχνολογία , κι άδικο γιατί δέν προστατεύει 
το ύ ς  πνευματικούς δημιουργούς -  έτσι ό σ υ γγρ α 
φ έ α ς  είναι συνήθω ς τό άδύνατο μέρος σέ κάθε 
συμφωνία.

»Τό τί γίνεται σήμερα τό  ξέρουμε. Ό  πρω τοεμ - 
φανιζόμενος σ υγγραφ έα ς, π ο ύ  δέν υποστηρίζεται 
ά π ό  τίς π λ ά τες  γνω στού σ υ γγρ α φ έα  ή κυκλώμα
τος, θά  πληρώ σει γιά νά βγει τό  βιβλίο του. θά 
μπορούσαν οΐ ίδιοι οί σ υ γγρ α φ είς  νά α ύ τενεργή - 
σουν καί νά πά ρ ο υν  τήν ύπόθεσ η  στά  χέρια τους, 
νά συνασπιστούν καί νά  βάλουν χαλινό σ τούς έκδό - 
τες.

»Γιά παράδειγμα, π ά ντα  ό σ υγγραφ έα ς, γιά νά 
έλέγχει τήν κίνηση τώ ν βιβλίων του, π ρ έπ ε ι νά 
ύ π ογρά φ ει τά  έργα  του. Κι έτσι, όταν γίνεται ά π ό -  
δοση, νά μπορεί νά  δει τί πουλήθηκε καί τί έμεινε 
ά π ό  τά  ύπογεγρα μμένα . Αύτό είναι ένα  μίνιμουμ 
έλέγχου . Γιατί, βέβαια, τό  τί άριθμό άντιτύπω ν θά 
βγάλει ό έκδοτης δέν μπορεί π ο τ έ  νά έλεγχθεϊ, 
μέχρι τέλους. Άλλά, όταν ο ϋ τε  ό Τσίρκας δέν ύ π ό -

γρ α φ ε  τά  έργα  του, π ώ ς  νά άπαιτήσει ό νέος 
σ υγγρα φ έα ς αύτή τήν τυπικότητα  π ο ύ  είναι ά π α -  
ραίτητη; Ή  λεγόμενη " φιλική σ χέσ ή ’ μεταξύ έκδο
τη καί σ υγγρ α φ έα  κατοχυρώνει ούσιαστικά τήν 
αύθαιρεσία τού  έμπορευματοκατόχου, π ο ύ  είναι ό 
έκδοτης. Αύτά τά  π ρά γμ α τα  είναι συσχετισμοί δ ύ 
ναμης. Ά ν  ό έκδοτης δέν π ιαστεί ά π  τό λαιμό, άν 
τό  κράτος δέν ύποχρεω θεί, έπίσης, νά ένδιαφερθεί 
γιά τόν πνευματικό δημιουργό, δέν πρόκειται νά 
γίνει τίποτα . Καί φυσικά ή π ίεση μπορεί νά έρθει 
μόνο ά π ό  τό σώμα τών σ υγγραφέω ν, άλλά έδώ 
π ροϋποτίθετα ι τό νά έχουν μιά συλλογική άντίληψη 
γιά τά  συμφέροντά τους. "Οταν αύτό  τό  σώμα είναι 
διασπασμένο, κι όταν ά π ό  σ υγγρ α φ έα  σέ σ υ γγρ α 
φ έα  ύπ ά ρχε ι άπόσ τασ η  πολύ  μεγαλύτερη ά π  ότι 
άνάμεσα σέ σ υγγρ α φ έα  καί κράτος ή έκδοτη, κ α τα 
λαβαίνετε ότι δέν συζητιέται π ιά  τό  θέμα.

»"Οταν ε ίπ α  πρίν ότι θά μπορούσαν οί σ υ γγρ α 
φ ε ίς  ν' αύτενεργήσουν, ε ίχα  στό νού μου τό π ρ ό 
βλημα τώ ν νέων συγγραφέω ν, ή έκείνων π ο ύ  ή 
δουλειά τους έχει πο ιότητα  άλλά δέν ε ίνα ι'' έμπορι- 
κή” . Θ ά μπορούσε τό  κράτος νά διαθέτει ένα  ποσό  
γιά νά έκδίδονται τέτοια  έργα  -  έπ ιλεγμένα  ά π ό  
κάποιο συλλογικό όργανο τών σ υγγραφέω ν. Ά λλά 
ή π ίεση  γιά κάτι τέτοιο δέν μπορεί π α ρ ά  νά ξεκινή
σει ά π ό  τούς ίδιους, καί μάλιστα θά  π ρ ε π ε  νά 
χρησιμοποιηθούν κι έκεϊνοι π ο ύ  βρίσκονται αύτή  τή 
στιγμή μέσα στά πράγματα , ό π ω ς ό Καμπανέλ- 
λης, π.χ., ή ό Βασιλικός.

»Οί περισσότεροι έκδοτες πολύ  σπάνια  παίρνουν 
τό  ρίσκο μιάς έκδοσης π ο ύ  δέν προεξοφ λεί σίγουρη 
κυκλοφορία. Δέν λειτουργούν τροχιοδεικτικά, άλλά 
άκολουθούν ά π ό  πίσω  τίς προτιμήσεις τοϋ  κοινού.

Ο χασάπης μου ό κύριος Λεωνίδας 
είνα ι όλος χαρά πού «καταλαβαινόμα- 
στε έμεις... καταλαβαινόμαστε.
Κ α ί έπειδή  άκριβώς είμαστε ομοϊδεά
τες φροντίζει πάντα  κι έφαρμόζει γιά  
χάρη μ ον τή διεθνώς πατενταρισμένη  
ταχυδακτυλουργία  τών Ελλήνω ν κρεο
πωλών, πετώ ντας έν  ριπή  όφθαλμού 
μιά φούχτα ξύγγια  στή μηχανή τοϋ  
κυμά. Γιά δσους άποροϋν τ ί σχέση 
μ π ορεί νά έχουν όλα αύτά μέ τό θέμα 
μας, θά π ρ έπ ε ι ίσως νά διευκρινίσω  
δτι ό κύριος Λεωνίδας είναι ιδεαλιστής 
δπως άκριβώς ίδεαλιστικό είναι νά  
μιλάμε γιά  συγγραφικά δικαιώματα σέ 
μιά χώρα δπου δλοι είμαστε ψιλοα- 
πατεώ νες, πλήν δμως καλά παιδιά. 
’Εξετάζοντας τό θέμα άπό άντιιμπε- 

ριαλιστική σκοπιά, άρνοΰμαι νά παίξω  
τό παιχνίδι τής αντίδρασης κα ί νά  
άμαυρώσω τήν κυρίαρχη εικόνα τής 
νεοελληνικής καλοπαιδοσύνης. Δηλώ
νω δέ υπ εύθ υνα  πώς γιά τυχόν μελα 
νές  έξαιρέσεις εύθύνονται όναμφιβό- 
λως «τά ντόπ ια  κα ί τά ξένα μονο
πώ λια».

Λ ία Μ εγάλου-Σεφεριάδη

Ά ν  ή μόδα είναι γιά UFO, βγάζουν UFO. Ά ν  ή μόδα 
είναι τά  βιβλία γιά τήν Ά ντίσταση, βγάζουν βιβλία 
γιά τήν Ά ντίσταση. Ά λλω στε έγώ  προσω πικά  π ι
σ τεύω  ότι όσο περισσότερο επικερδείς γίνονται οί 
έκδοτικές έπιχειρήσεις, τόσο τό π νεύμ α  τής μεγι
στοποίησης τού κέρδους, στήν πιό στενή καί συντη
ρητική το υ  έννοια, κυριαρχεί».

’Ο πω σ δήποτε, δύσκολα μπορούμε νά περιμένουμε 
ά π ό  τούς “Ελληνες έκδοτες νά λειτουργήσουν «τρο
χιοδεικτικά», ό π ω ς λέει καί ό Γ. Χατζόπουλος. Ά π ό  
τήν άλλη όμως, δέν μπορούμε νά μήν έπισημάνουμε 
κινδύνους οτήν πρότασ ή  το υ  γιά άνάληψη τέτοιας 
πρω τοβουλίας ά π ό  τό  κράτος, ή ά π ό  τά  συλλογικά 
όργανα τώ ν σ υγγραφ έω ν. Ή  έξυπηρέτηση  άλλων 
σκοπιμοτήτων, πολιτικών ή καί στενά  εύνοιοκρατι- 
κών, θά  δημιουργούσε ο π ω σ δή π ο τε  προβλήματα.

Κ λε ψ υ τυ π ία  
καί τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ή  π ρ όοδος

Τελευταίο σημείο π ο ύ  θά  θέλαμε νά θίξουμε σέ 
τούτη  τήν έρευνα  -  π ο ύ  όπ ω σ δή π ο τε  είναι μιά 
πρώ τη  προσέγγιση  καί δέν καλύπτει πλήρω ς τό 
θέμα -  είναι τά  προβλήματα π ο ύ  γεννιούνται ά π ό

τήν παράνομη ά ναπαραγω γή  καί διάθεση βιβλίων 
έρήμην τώ ν συγγραφέω ν. Είναι αύτονόητο ότι κα- 
νενός είδους άμοιβή δέν εισπράττει ό σ υγγρα φ έα ς 
σ αύτήν τήν περίπτω ση. Ή  Λεία Χ ατζοπούλου- 
Καραβία, συζητώ ντας γιά τή δική της έμπειρία, μάς 
ά νέφ ερε πα ρεμ π ιπ τόντω ς καί τήν περ ίπτω ση  ένός 
άλλου σ υγγραφ έα . Αύτός, κάποια στιγμή πληροφο- 
ρήθηκε ά π ό  τόν έκδοτη του ότι ε ίχ ε  έξαντληθεϊ ή 
πρώ τη  έκδοση τού  βιβλίου του, κι ότι έκείνος δέν 
έπρόκειτο νά προχω ρήσει σέ δεύτερη. ’ Επειδή καί ό 
χρόνος τού  συμβολαίου ε ίχ ε  λήξει, ό σ υγγραφ έα ς 
π ή ρ ε τό  βίβλο του καί τό π ή γ ε  σέ άλλον έκδοτη. 
"Εγινε δεύτερη έκδοση τού βιβλίου, ή όπο ία  ε ίχε  
μεγάλη έπιτυχία . Τότε ξαφνικά πλημμύρισε ή ά γο - 
ρά ά π ό  βιβλία τής π ρώ της έκδοσης. "Οταν ό σ υ γ 
γρ α φ έα ς ρω τούσε τούς βιβλιοπώλες π ο ύ  βρέθηκαν 
τόσα βιβλία ά π ό  τήν πρώ τη  έκδοση, έκεϊνοι τού 
ά παντοϋσ αν  ότι «τούς είχαν μείνει».

Τό πρόβλημα έδώ είναι διπλό: ά π  τή μιά, έ φ  ό 
σον δέν ύπάρχει κανένας ούσιαστικά έλεγχος, γιά 
τό  π ό σ α  άντίτυπα  έχει έκδόσει ό έκδοτης, π ό σ α  
έχουν πουληθεί ά π ό  τά  βιβλιοπωλεία, π ό σ α  μ έ
νουν στόκ σ’ α ύτά  καί πόσα  στόν έκδοτη, έφόσον 
δηλαδή δέν μπορεί νά  έλεγχθε ϊ πλήρω ς αύτό  τό 
κύκλωμα, δέν μπορεί π ο τέ  ό σ υγγραφ έα ς νά ά π ο - 
δείξει ότι κυκλοφορούν στήν άγορά  άντίτυτα γιά τά  
ό π ο ία  ,δέν έχει α ύτό ς πληρω θεϊ μέ τό  ποσοστό 
του. 1

' Από τήν άλλη, ή τεχνολογική πρόοδος κάνει τήν 
άνα πα ρα γω γή  όχι μόνο πολύ  φτηνή -  άρα σ υμφ έ- 
ρουσα — γιά τόν έκδοτη π ο ύ  άποφασίζει νά κάνει 
κλεψιτυπία, άλλά καί πολύ  δύσκολα άναγνωρίοιμη 
σάν τέτοια: τά  κλεψίτυτα δέν ξεχωρίζουν σέ τ ίποτα  
ά π ό  τά  γνήσια άντίτυπα.

Είναι φ ανερό  ότι καί αύτό  τό πρόβλημα, ό π ω ς κι 
όλα τά  άλλα π ο ύ  άναφέραμε, δέν μπορούν νά 
άντιμετω πιστούν έπαρκώ ς μέσα στή σημερινή τάξη 
πραγμάτω ν, ε ίτε  αύτή είναι οργάνωση τού  έκδοτι- 
κού κυκλώματος, ε ϊτε  νόμοι, ε ίτε  δικαστική πρακτική, 
ε ϊτε  νοοτροπία  τώ ν ένδιαφερομένων. "Ο πως είναι 
έπ ίσης φανερό, αύτό  π ο ύ  έπισημάνθηκε τόσες 
φ ορές μέσα στήν πορεία  τής έρευνας, ότι δηλαδή 
γιά μιά όπο ια δή ποτε άντιμετώπισή τους είναι ά π α -  
ραίτητη ή ένεργοποίηση καί συνδικαλιστική συνει- 
δητοποίηση τώ ν ίδιων τών συγγραφέω ν.

» Τά κενά πού  έντοπίζει ό Γ. Κουμάντος στή σημερινή 
νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας είναι τρία:
I. ' Η έλλειψη διατάξεων άναγκαστικού δικαίου πού  θά 
κατοχύρωναν τή θέση τοϋ πνευματικού δημιουργού 
άπέναντι στά πρόσω πα πού  συμβάλλονται μαζί του 
(π.χ. έκδοτες, θεατρικοί έπιχειρηματίες κτλ.). Σήμερα, 
κάθε σύμβαση πού  καταρτίζει ό πνευματικός δημιουρ
γός μέ τρίτους είναι έγκυρη, όσο έξουθενωτικούς 
όρους κι άν έπιβάλλει ό τρίτος στόν πνευματικό δημι
ουργό.
II. Ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων πού θά άναπλή- 
ρωναν τήν άπόδειξη τής ζημίας σέ περίπτωση π ρ ο 
σβολής τής πνευματικής ιδιοκτησίας. Πώς θά ύπολογι- 
στεϊ ή ζημία τού συγγραφέα π.χ. άπό  τήν κυκλοφορία 
κλεψιτύπων κάποιου έργου του; Πώς θά άντικρουστεϊ 
ό ισχυρισμός τού παράνομου έκδοτη ότι ή όποια 
έπιτυχία όφείλεται στήν τυπογραφική μορφή, στό έ- 
ξώφυλλο, στή διαφήμιση, ή στήν εμπορική του οργά
νωση;
III. Ανεπάρκεια τής ποινικής προστασίας (φυλάκιση 
μέχρι τριών μηνών). Ή  ποινή αύτή είναι μικρή καί 
μπορεί νά έξαγορασθεϊ γιά λίγες χιλιάδες δραχμές. 
Έτσι ό παράνομος εκδότης δέν έχει παρά νά υπολογί
σει στά γενικά έξοδά του κι αύτή τή μικρή δαπάνη!

□
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Γκέοργχ Λούκατς

Κ ο ι ν ω ν ί α  κ α ί  τ έ χ ν η

Τό κείμενο αύτό (τό πρώτο μέρος του 
δημοσιεύτηκε στό προηγούμενο φύλ
λο) αποτελεί τόν πρόλογο τοΰ Λούκατς 
σέ μιά συλλογή δοκιμίων του πού κυ
κλοφόρησε πρίν άπό μερικά χρόνια 
στήν ’Αγγλία.

Β'

Λίγο μετά τήν άνοδο τοϋ Χίτλερ στήν εξουσία, 
πήγα στή Σοβιετική "Ενωση, δπου συμμετείχα στή 
συντακτική επιτροπή τής Λίτερ α το ύ ρ ν υ  Κ ριτία  μέ
χρι τή μέρα πού ή έκδοσή της σταμάτησε.

Τά θεω ρητικά άρθρα μου γιά τήν ουσία τοϋ 
ρεαλισμού, δημοσιεύτηκαν δλα σ’ αύτό τό περιοδικό. 
Σήμερα, ίσως νά παραξενεύει τόν άναγνώστη τό δτι 
τέτοια άρθρα μπορούσαν νά δημοσιεύονται τακτικά, 
σ’ έκείνο τό κιόλας προχωρημένο στάδιο τού σταλινι
σμού. Βέβαια, είχαν γίνει τακτικοί ελιγμοί. Νομίζω 
ότι σέ κάθε άρθρο μου, πού γραφόταν έκείνη τήν 
έποχή, περιέχονταν κάποια άποσπάσματα τού Στά- 
λιν  ό άνεπηρέαστος σημερινός άναγνώστης μπορεί, 
φυσικά, νά δεί έκείνο, πού είχε ξεφύγει άπ’ τήν 
προσοχή τής λογοκρισίας· τό δτι, δηλαδή, τ' άποσπά
σματα αύτά δέν είχαν καμιά σχέση μέ τό πραγ
ματικό, ούσιαστικά περιεχόμενο έκείνων τών άρ
θρων. Αύτή ή έξήγηση είναι, βέβαια, έπιφανειακή. 
Είμαι ύποχρεωμένος νά έπεκταθώ  σέ μιά σύντομη 
σκιαγράφηση τής κατάστασης πού έπικρατοΰσε. 
"Οσον καιρό βρισκόμουν στό Βερολίνο, στή Σοβιετι
κή 'Ένωση γίνονταν έντονες συζητήσεις πού  είχαν σά 
στόχο τους τήν "Ενωση Προλετάριων Συγγραφέων 
(RAPP), ή όποία  κυριαρχούσε στή λογοτεχνική κίνη
ση. Είναι πασίγνωστο τό δτι οί συζητήσεις αύτές 
χτυπούσάν τή σεχταριστική τάση τής RAPP. Τό 
συμπέρασμα, στό όποίο κατέληξαν -  στό οργανωτικό 
έπ ίπεδο  -  ήταν δτι έπρεπε νά καταργηθεί ή ειδική 
οργάνωση τών προλετάριων συγγραφέων καί νά 
ένωθοΰν όλοι οί Σοβιετικοί συγγραφείς σέ μιά ένωση. 
Οί γενικές γραμμές τών λογοτεχνικών έπιδιώξεων 
άναπτύχθηκαν στό ιδρυτικό συνέδριο αύτής τής 
ένωσης άπ' τόν 'ίδιο τόν Γκόρκι, ένώ ό κύριος στόχος 
πού έπρεπε νά έπ ιτευχθεί ονομάστηκε «ή μεγάλη 
τέχνη τού σοσιαλισμού» (σοσιαλιστικός ρεαλισμός). 
Αύτό σήμαινε, έπίσης, άγώνα ενάντια σ’ έκείνο πού 
ονομαζόταν λογοτεχνικός τροτσκισμός, ό όποιος 
ήταν ό μόνος πού  άναγνώριζε τή δυνατότητα μιάς 
προπαγανδιστικής λογοτεχνίας κατά τή μεταβατική 
περίοδο, πρίν άπό  τήν πλήρη ύλοποίηση τοΰ σοσιαλι
σμού. Δέν έχει καί τόση σημασία τό πώ ς έκφράζονται 
-  σχετικά μέ τό θέμα  -  γιά τόν Τρότσκι διάφοροι, 
δικαιολογημένοι φίλοι κι έχθροί· ορισμένοι εξαίρετοι 
θεωρητικοί τής Δεύτερης Διεθνοΰς, δπω ς ό Μέρινγκ, 
άντιπροσώπευαν, άναντίρρητα, αύτή τήν ά ποψ η .Ή  
οργανωτική λύση καταργούσε σέ μεγάλο βαθμό τίς 
συζητήσεις γιά τίς πραγματικές προθέσεις τού Στά
λιν άναφορικά μέ τό σύνολο τών προβλημάτων. Θά 
άναφέρω άπλά δτι δσοι άπ’ τούς ιθύνοντες τής RAPP 
είχαν έκφράσει τροτσκιστικές πολιτικές άπόψ εις -  
ειδικότερα ό ’Ά γιερμπαχ, πού τελικά χάθηκε τήν 
έποχή τών Μεγάλων Δικών -  έπαψ αν νά παίζουν 
καθοριστικό ρόλο στή διαμόρφωση τής λογοτεχνικής 
ζωής. Π ώ  σημαντικό είναι τό δτι κατορθώ θηκε νά 
στρατολογηθεί στήν ένωση ό Γκόρκι καί μερικοί 
άλλοι γνωστοί συγγραφείς πού  είχαν μείνει έξω άπ’ 
τή RAPP. Ταυτόχρονα έκείνα τά μέλη τής παλιάς 
ήγεσίας τής RAPP, πού έπαιζαν σεχταριστικό ρόλο 
στή λογοτεχνία, άλλά, σύμφωνα μέ τή σταλινική 
άποψη, έδειχναν πολιτική ύπακοή (Φαντέγιεφ, Γερ- 
μίλωφ, κλ.π.) άπόκτησαν ήγετικές θέσεις στήν ένω
ση, μέ άποτέλεσμα νά προσπαθούν, μέσα στήν 
ένοποιημένη οργάνωση, πού  άγκάλιαζε τό σύνολο 
τής λογοτεχνίας, νά έφαρμόσουν τήν παλιά γραμμή 
τής RAPP, δηλαδή, τή δημιουργία μιάς λογοτεχνίας 
πού θ ά  προπαγανδίζει, κάθε στιγμή, τίς όποιεσδήπο- 
τε τελευταίες άποφάσεις τού κόμματος, μέ δήθεν 
λογοτεχνικά μέσα. Μολοντούτο, ή προπαγάνδα αύτή 
έπρεπε τώρα νά ξαναβαφτιστεί μέ τ’ όνομα τής 
μεγάλης τέχνης τοΰ σοσιαλισμού, ή όποία  δέν έδωσε 
μόνο στό Γκόρκι άπεριόριστη ελευθερία κριτικής,

στά τελευταία χρόνια τής ζωής του, άλλά έκανε 
έπίσης δυνατή τή μίμηση τών σύγχρονων Δυτικών -  
άκόμη κι άντιρρεαλιστικών -  τάσεων, τουλάχιστον 
έφόσον ό κρινόμενος συγγραφέας δεχόταν άνεπιφύ- 
λακτα -  σέ κάθε σημείο π ο ύ ’χε κάποιο πολιτικό 
περιεχόμενο -  τούς συγκεκριμένους κομματικούς 
στόχους τής κάθε στιγμής. Παράδειγμα, τά μυθιστο
ρήματα τοΰ Ή λιά  Έ ρεμπουργκ, πού γράφτηκαν στή 
δεκαετία τοΰ ’30.
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« Ή  ευθύνη τών διανοουμένων», τό πρώτο βιβλίο τοϋ 
Λούκατς ατά ούγγρικά μετά άπό ένα διάλειμμα 20 έτών.

Ή  κατάσταση πού δημιουργήθηκε, μ' αύτόν τόν 
τρόπο στήν ένωση ήταν, φυσικά, γεμάτη άπό  εσωτε
ρικές άντιφάσεις. Διακήρυσσε γιά παράδειγμα τήν 
πίστη της σέ άρχές, άλλά σάν «άρχές» άναγνώριζε τίς 
τελευταίες άποφάσεις τοΰ κόμματος· έλεγε δτι ζη
τούσε άπ’ τούς συγγραφείς καλλιτεχνική τελειότητα, 
στήν πραγματικότητα δμως άπαγόρευε τήν ύψηλή 
τέχνη, άκόμα καί στόν πεζό νατουραλισμό, άρκεϊ νά 
μή θιγόταν ή άφοσίωση στό κόμμα. Μ ολοντούτο, ή 
άντιφατική αύτή κατάσταση έξασφάλισε -  τουλάχι
στον γιά λίγο -  έλευθερία στό κίνημα ύπέρ  έκείνου 
τού είδους κριτικής πού άπαιτούσε, πραγματικά, 
σοσιαλιστικό ρεαλισμό, τή μεγάλη σοσιαλιστική τέ 
χνη, καί προσπαθούσε νά συλλάβει θεω ρητικά καί νά 
έφαρμόσει τίς καλλιτεχνικές άρχές καί τά κριτήριά 
του. Μ’ αύτό τόν τρόπο δημιουργήθηκε μιά όμάδα 
άποτελούμενη άπό  μέλη τής συντακτικής έπιτροπής 
τής Λ ιτερ α το ύ ρ ν υ  Κ ρ ιτίκ , πού  οί πνευματικοί τους 
στόχοι είχαν χαραχτεί άπ  τόν Λίφσιτς, τόν Ούσιεβιτς 
καί μένα. ’Ανάμεσα στ άλλα μέλη αύτής τής έπ ιτρο
πής ήταν ό I. Σάτς, ό Γκρίμπ, πού  πέθανε λίγο 
άργότερα, κι ό Ά λεξαντρώφ. Μέ τήν ιδιότητα τού 
μέλους αύτής τής έπ ιτροπής, έγραψα έκείνη τήν 
περίοδο τό μεγαλύτερο μέρος τών κειμένων πού 
έμφανίζονται έδώ, έξετάζοντας τόν τρόπο μέ τόν 
όποίο τά βασικά αισθητικά προβλήματα τής καλλιτε
χνικής άπεικόνισης δημιουργοΰνται άπ’ τήν πραγμα
τική άντανάκλαση τών προβλημάτων τής κοινωνικής 
ύπαρξης. Φυσικά, έδώ, μπορώ μόνο ν’ άναφέρω τίς 
προθέσεις μου καί τίς περιστάσεις πού βοήθησαν ή 
εμπόδισαν τήν πραγματοποίησή τους. Τό πόσο κα 

τόρθωσα νά προχωρήσω, δέν μπορώ νά τό κρίνω 
έγώ. 'Ο πω σδήποτε, δμως, οί καταστάσεις πού  περιέ
γραψα μοΰ έπέτρεψ αν αύτό τό είδος δραστηριοτή
των άνάμεσα στό 1934 καί τό 1940.

Τό 1939-40 ξέσπασε μιά σφοδρή διαμάχη ΰστερα 
άπ' τήν έκδοση στά ρωσικά τοΰ έργου μου .Συμβολή 
στήν  'Ισ το ρ ία  το ϋ  Ρ εα λ ισ μ ο ύ . (Τό βιβλίο αύτό 
περιέχει τίς μελέτες μου γιά τόν Γκαΐτε, τόν Χαίλ- 
ντερλιν, τόν Μ πύχνερ, τόν Χάινε, τόν Μ παλζάκ, τόν 
Τολστόι καί τόν Γκόρκι). Ή  διαμάχη, πού κράτησε 
σχεδόν ένα χρόνο, περιστράφηκε, βασικά, γύρω άπ’ 
τό θέμα  τοΰ κατά πόσο έπ ιτρέπεται νά χρησιμοποιεί 
κανείς στή λογοτεχνική κριτική τήν άρχή τής νίκης 
τοΰ ρεαλισμοΰ, πρόβλημα πού ό Μάρξ τό είχε, 
κιόλας, θέσει στήν Ά γ ια  Ο ικογένεια , ή όποία 
άσκησε σημαντική έπιρροή στά τελευταία γράμματα 
τοΰ ’Έ νγκελς κι έγινε ή κυρίαρχη ιδέα στίς μελέτες 
τοΰ Λένιν γιά τόν Τολστόι. Βλάπτει, άραγε, τή 
«συνεπή στίς άρχές της φύση» τής λογοτεχνίας, άν τό 
μέτρο τής λογοτεχνικής άξίας είναι ή καλλιτεχνικά 
δοσμένη εικόνα τοΰ κόσμου, δπω ς έκδηλώνεται στό 
έργο, κι όχι ή συνειδητά άποκτημένη ιδεολογία τοΰ 
συγγραφέα, στήν όποία έκφράζεται άμεσα ή δεδομέ
νη άπόφαση τοΰ κόμματος; Πρίν άπ’ αύτή τή 
διαμάχη, είχαν προηγηθεί μερικές επ ιθέσεις -  πάνω 
σ’ επίκαιρα θέματα  -  ένάντια στόν Ούσιεβιτς, κυρίως 
έξ αιτίας ένός άρθρου πού έγραψε γιά τήν πολιτική 
ποίηση, στό όποίο καταδίκαζε τήν παραγωγή τής 
έποχής έκείνης σάν κατά πολύ κατώτερη, τόσο 
άνθρώπινα όσο καί ποιητικά, σέ σύγκριση μέ τήν 
ποίηση τοΰ Μ αγιακόφσκι. Π ρέπει νά ειπω θεί ότι 
καμιά άπ’ αύτές τίς δυό διαμάχες δέν είχε άμεσες 
«διοικητικές» συνέπειες. Γεγονός, δμως, είναι τό δτι 
ή Λ ιτερ α το ύ ρ ν υ  Κ ρ ιτίκ  σταμάτησε νά έκδίδεται τό 
1940, άν κι ή άπόφαση γιά τή διακοπή τής έκδοσής 
της δέν άναφερόταν ρητά στίς διαμάχες αύτές.

Αύτό, ώστόσο, μοΰ έκλεισε τίς πόρτες τοΰ ρωσικού 
φιλολογικού τύ π ο υ - όχι σάν άποτέλεσμα τοΰ κειμέ
νου τής άπόφασης, άπλά de facto. Ά π ό  κει καί έπειτα  
φιλολογικές μελέτες μπόρεσα νά δημοσιεύσω μόνο 
στήν International Literatur (Δ ιεθνής Λ ο γο τεχν ικ ή  
Έ π ιδεώ ρ η σ η ), πού  έκδιδόταν στά Γερμανικά καί 
στήν Oj Hang (Οΰζ Χάνγκ: Νέα Φωνή), στά ούγγρικά. 
Δέ θ ά  μιλήσω γι’ αύτά τά άρθρα, άφοΰ δέν περιλαμ
βάνονται στίς συλλογές. Ά ναφ έρω  μόνο δτι τήν 
«έλευθερία», πού κέρδισα μ’ αύτόν τόν τρόπο, τήν 
άφιέρωσα σέ φιλοσοφικές μελέτες. Δέ θ ά  μιλήσω 
οϋτε γιά τά γραφτά μου, πού  άσχολοΰνταν μέ 
έπίκαιρα θέματα  άρχών τής ούγγρικής λογοτεχνίας, 
τά  όποία  είχαν δημοσιευτεί πρίν φύγω καί μετά τήν 
έπιστροφή μου στήν Ουγγαρία· έλπίζω δτι κάποια 
μέρα θ ά  μπορέσουν νά έκδοθοϋν σ’ ένα χωριστό 
τόμο. ’Ά ν, παρ’ όλ’ αύτά, θ ά  άναφερθώ  σύντομα στίς 
έμπειρίες μου τής Ούγγαρίας, θ ά  τό κάνω βασικά 
έπειδή στή λογοτεχνική διαμάχη, πού  ξέσπασε τό 
1949-50, τά κείμενα αύτά έπαιξαν σημαντικό ρόλο. 
’Ιδιαίτερα, ό Γιόζεφ Ρεβάι (Jozsef Revai) προσπάθη
σε νά δείξει δτι θεωρητική καί πολιτική βάση όλων 
τών φιλολογικών μου δραστηριοτήτων ήταν έκείνο 
πού ονομαζόταν θέσεις τοΰ Μ πλούμ (1929)· δτι 
είχαν δίκιο νά κατακρίνουν τήν άποψη πού διατύπω
σα στή ρωσική διαμάχη γιά τή σχέση άνάμεσα στήν 
ιδεολογία, τήν κομματική καί τήν καλλιτεχνική δημι
ουργία, κι δτι έκανα λάθος πού  θεω ρούσα τήν 
πολιτική τοΰ Λαϊκοϋ Μ ετώπου σά στρατηγική κι όχι 
σάν άπλή τακτική. Ό  Μάρτον Χόρβατ (Marton 
Horvath), άπ  τήν άλλη μεριά, έβρισκε πώ ς ή έκφρα
ση «έπαναστατικός ρομαντισμός» ύπήρχε σέ πολλά 
σημεία τών κριτικών έργων μου, καί σ' αύτό είχε 
οπω σδήποτε δίκιο· κι ότι δπου καταπιάνομαι μέ 
σοσιαλιστές συγγραφείς, άνέφερε ιδιαίτερα τόν Ή 
ρεμο  Δόν, διαλέγω έκείνους πού τό ΰφ ος τους 
ξεφεύγει ά π  τό τυπ ικό  ΰφ ος τής Σοβιετικής λογοτε
χνίας καί δέν παίζουν άποφασιστικό ρόλο σ' αύτήν. 
Δέν έκρυβε τό γεγονός δτι στά έργα αύτά, ό 'ίδιος 
άντιπαράθετε τά  μυθιστορήματα τύπου Ά ζάγιεφ , κι 
ότι τά ύπερασπιζόταν άπ' τήν κατηγορία τοΰ νατού-
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ραλισμού, έπειδή στό νατουραλισμό αύτό, κατά τή 
γνώμη του, προβαλλόταν ό βαθιά δημοκρατικός 
χαρακτήρας τοΰ Στάλιν, κλ.π., κλ.π. Δέν άναφέρομαι 
στίς κριτικές αύτές γιά νά δημιουργήσω μερικές 
άκόμα διαφωνίες, δέν βλάπτει δμως τό νά μπορέσει ό 
άναγνώστης νά δεί δτι δέν είμαι έγώ έκεΐνος πού 
ισχυρίζεται δτι έπί δεκαετίες άντιτάχτηκα στό νατου- 
ραλιστικό τρόπο περιγραφής τών ήμερών τοΰ Στάλιν, 
καθώ ς καί τοΰ Δυτικοΰ καπιταλισμού, άλλά δτι οί 
ταλαντούχοι, έξπέρ σ’ αύτά τά θέματα, τό 'χ α ν  
δηλώσει άπό  κείνες κιόλας τίς μέρες.

Ή  έκβαση τής διαμάχης τού Ρούντας (Rudas) μού 
έδωσε τή δυνατότητα ν’ άποσυρθώ  άπ’ τίς άμεσες 
φιλολογικές δραστηριότητες (σάν κριτικός, συντά
κτης, κλ.π.). ’Αναγκάστηκα νά παραδεχτώ  ότι οί 
πολιτικές μέθοδοι, πού  άρχισαν νά καθιερώνονται τή 
«χρονιά τής άποφασιστικής καμπής», καθιστούσαν 
αδύνατη όποιαδήποτε λογοτεχνική κριτική πού βα
σιζόταν σέ άρχές. Ή  άποκαλούμενη αύτοκριτική, 
πού διευκόλυνε τό άποτράβηγμά μου, ήταν καθαρά 
τυπική. Αύτό τό είχαν, κιόλας, τονίσει ό Γιόζεφ Ρεβάι 
κι ό Μάρτον Χόρβατ, κι οί κατοπινοί σεχταριστές 
επικριτές μου κατηγορούσαν τό καθεστώς τοΰ Ρά- 
κοζι γιά τήν «έπιείκεια» πού μοΰ έδειξε. Έ πειδή  τά 
λίγα άρθρα, πού  γράφτηκαν μετά τή διαμάχη, άποτε- 
λοΰν τήν άμεση, οργανική, συνέχεια τών μέχρι τότε 
δραστηριοτήτων μου, δέν χρειάζεται νά τά σχολιάσω 
έδώ.

# * *

Πολύ πιό σημαντικό είναι τό δτι ό ελεύθερος 
χρόνος, πού  εξοικονόμησα κάτω άπ’ αύτές τίς 
συνθήκες, μ ο ΰ ’δωσε τελικά τή δυνατότητα μιάς 
λεπτομερειακής έπεξεργασίας τών αισθητικών μου 
άπόψεων. "Αν καί στό τελευταίο μέρος αύτής τής 
συλλογής περιέχονται μερικά άπ’ αύτά τά  έργα, δέ 
νομίζω πώ ς ό άναγνώστης θ ά  έχει τήν άξίωση νά 
προσπαθήσω  νά τού δώσω έστω καί μιά σύντομη 
περίληψη τών θεωρητικών προβλημάτων πού συνδέ
ονται μ' αύτή τή συστηματικοποίηση. Αύτό πού 
κάνει μιά τέτοια δουλειά άκόμα πιό περιττή, είναι τό 
γεγονός δτι ό πρόλογος στήν Α ισθη τική  άναλύει 
διεξοδικά τή σχέση άνάμεσα στή θεωρητική θεμελίω- 
ση καί δομή αύτών τών έργων καί στά θεμελιακά 
μεθοδολογικά προβλήματα τοΰ μαρξισμού. ’Αν ό 
άναγνώστης παραξενεύεται, πού, άπ ’ τή μιά μεριά, 
άποδίδω  άποφασιστική σημασία στήν ιδιαιτερότητα 
τής δομής τής αισθητικής άποψ ης τοΰ Κόσμου, κι 
άπ' τήν άλλη, συσχετίζω τήν καλλιτεχνική δημιουργία 
καί τήν άληθινή άπόλαυση τών έργων τέχνης μέ τόν 
ιδιαίτερο καί σωστό άντικατοπτρισμό τής πραγματι
κότητας, άς μοΰ έπιτρέι^ει κάποιες παρατηρήσεις 
δσον άφορά αύτά τά δυό άλληλένδετα προβλήματα. 
ΓΙρώτ’ άπ' δλα: ή ιδιαιτερότητα άποτελεί έναν ύλικό, 
άντικειμενικό, κατηγορηματικό προσδιορισμό τών 
άντικειμένων, τών διαδικασιών, κλ.π., τής πραγματι
κότητας όπω ς άκριβώς κι ή άτομικότητα ή ή παγκο
σμιότητα. "Ενα άπ' τά πιό σημαντικά επιτεύγματα 
τοΰ μαρξισμοΰ είναι τό δτι ή διαδικασία τής άφαίρε- 
σης πού δημιουργεί σύμπαντα, γιά παράδειγμα: ή 
κοινωνικά άναγκαία έργασία δπω ς άντιπαρατίθεται 
στή συγκεκριμένη άτομική έργασία, δέν είναι βασικά 
προϊόν διανοητικής άφαίρεσης· κι άκόμα περισσότε
ρο, τό δτι ή ϊδια δέν διαφέρει άπ’ τόν αντικατοπτρι
σμό τής άντικειμενικής κοινωνικής διαδικασίας στή 
συνείδηση. Αύτή ή κατάσταση άποτελεί μόνο μιά 
στιγμή τοΰ άνθρώ που -  δ,τι κι άν κάνει -  πού 
βρίσκεται πάντοτε άντιμέτιοπος μέ τήν ϊδια ομοιό
μορφη πρα γμ α τικότη τα  (τά κ ατηγορήματα  της, 
κλ.π.). ’Απ’ τήν άλλη μεριά, οί διαφορετικοί τρόποι, 
μέ τούς οποίους άντιδρούμε στήν πραγματικότητα, 
μάς άναγκάζουν νά συλλαμβάνουμε καί νά ταξιθε- 
τοΰμε αύτά τά κατηγορήματα, δσο μποροΰμε, σύμ
φωνα μέ τή φύση τών σκοπών τοΰ σωστού άντικατο- 
πτρισμοΰ. Στό δάσος, ένας κυνηγός βλέπει δ ιαφορε
τικά πράγματα άπό κείνον πού πάει νά μαζέψει 
μανιτάρια· φυσικά, ή άμεση διαφοροποίηση δέν 
σταματάει τή διασπασμένη άντικειμενική πραγματι
κότητα τοΰ συνολικού περιβάλλοντος. Αύτός είναι ό 
ρόλος πού παίζει ή Ιδιαιτερότητα σ’ δλες τίς σχέσεις 
μας μέ τήν κάθε πραγματικότητα. Ό  πρωτεύων, 
κυρίαρχος ρόλος της στήν καλλιτεχνική δημιουργία 
καί στήν αποδοχή της, έξυπηρετεί τήν κάλυψη μιάς 
μεγάλης κοινωνικής άνάγκης: τής έπιθυμίας τής 
άντιφατικής άλλά άδιαίρετης ενότητας τής μοναδικό
τητας καί τής πραγματικότητας, τής άτομικότητας 
καί τής κοινωνικότητας, ή ικανοποίηση τής όποιας, 
πάνω άπ’ ολ t, άποτελεί τό καθήκον τής τέχνης. "Οσο 
πιό έξελιγ1 ·η α ν  α μιά άνθρώπινη ΰπαρξη, τόσο 
περισσό » 'ίναι ά ίομο, αύτό, δμως, μπορεί νά τό 
συνειδητό; 'ηαει αληθινά, σοβαρά καί σέ βάθος 
μέσα της, μ ι ο άν τό άτομο είναι κάτι περισσότερο, 
καί ποιοτικά διαφορετικό, άπ’ τόν τυχαίο συνδυα
σμό συμπτωματικών ατομικών χαρακτηριστικώ ν άν, 
λοιπόν, αύτό πού εκδηλώνεται μέσα του δέν είναι 
μόνο τά κουφά καί βουβά, γνήσια φυσικά χαρίσματα 
τού άνθρώπινου είδους, άποκτάει μιά νοήμονα φω
νή, στίς πράξεις καί στά λόγια του· άν, μ’ άλλες λέξεις, 
ή, σέ διαφορετική περίπτοιση, βουβή συνέχεια τοϋ 
άνθρώπινου είδους -  μεταβιβαζόμενη ά π  τή συγκε
κριμένη κοινωνία -  γίνει ένας δρόμος γιά τήν άνθρώ
πινη ολοκλήρωση, μέ τήν έννοια τοΰ είδους, καί γιά 
τήν ταυτόχρονα κοινωνική καί άτομική ολοκλήρωση. 
’Ά ρα, ό αισθητικός τύπος, κατά rov όποιον ή

ιδιαιτερότητα έκφράζεται μέ τόν πιό καλλιτεχνικό 
τρόπο, είναι ό δρόμος τής συγκεκριμένης ολοκλήρω
σης τής άνθρώπινης ύπαρξης, σάν είδος. Αύτό είναι 
τό κύριο κατηγόρημα τής καλλιτεχνικής δημιουργίας, 
έπειδή μέσ’ άπ’ αύτό ή καλλιτεχνική δημιουργία 
γίνεται ό αισθησιακά άποκαλυπτόμενος κι ενοποιού
μενος, συγκεκριμένος αντικατοπτρισμός τής ένσω- 
μάτωσης ένός σταδίου στή μεγάλη πορεία τού άν
θρώ πινου εϊδους πού ψάχνει καί βρίσκει τόν έαυτό 
του. "Ενα καλλιτεχνικό κατηγόρημα, άκόμα καί τό 
πιό άφηρημένο, πηγάζει άπ’ τίς βαθύτερες άνάγκες 
τής άνθρώπινης ζωής, καθορίζει τίς μορφές -  θετικές 
καί άρνητικές -  συνειδητοποίησής τους καί καθορί
ζεται άπ’ αύτές.

Αύτός είναι ό λόγος πού  ό καλλιτεχνικός άντικατο- 
πτρισμός τής πραγματικότητας βρίσκεται στό επ ί
κεντρο τής αισθητικής. Τό ξέρω καλά: κάθε άστικός 
καί κ ά θε έπηρεασμένος άπ’ τούς άστούς, δογματι
κός ύποκειμενισμός διαμαρτύρεται μέ φανατισμό 
ενάντια σ’ αύτόν- στήν καλλιτεχνική φαντασία, πού 
κάποια  άντικειμενική αναγκαιότητα τή δένει μέ τήν 
πραγματικότητα, βλέπουν τόν ύποβιβασμό τής «ιε
ρής» ύποκειμενικότητας καί τής «άπεριόριστης» 
δημιουργικότητας. Μολοντούτο, άν εξετάσει κανείς 
προσεκτικά τό θέμα, τό κάθε τι πού κάνουμε, τό 
κάθε τι πού ξέρουμε, τό κάθε τι πού είμαστε σέ 
τελική άνάλυση, είναι τό προϊόν τών άντιδράσεών 
μας άπέναντι στήν πραγματικότητα. Ό  Λένιν, ένας 
ά π  τούς πιό αύθεντικούς, τούς πιό άτομικούς 
άνθρώ πους δράσης, είπε: ό δρόμος τής έπανάστασης 
είναι πάντα «πιό ελκυστικός» άπ' δτι ή άντίληψη πού 
έχει γ ΐ αύτήν, προτού ξεσπάσει, άκόμα καί τό 
καλύτερο κόμμα (καί πολύ περισσότερο, φυσικά, τά 
άτομα), καί θεωρούσε σάν σημάδι τοΰ πραγματικού 
πολιτικού τό νά είναι ικανός, έστω καί μόνο κατά 
προσέγγιση, νά άναγνωρίζει καί νά χρησιμοποιεί 
αύτή τήν «έλξη» στή δράση του. Δέν άληθεύει τό ϊδιο 
καί γιά τήν τέχνη; Δέν είναι «συνειδητοποίηση», μέ 
τήν έννοια τοΰ Σεζάν, αύτό πού δημιούργησαν οί 
μεγάλοι, ένας Λεονάρντο ντά Βίντσι, ένας Σεζάν, ένας 
Σαίξπηρ, ένας Τολστόι; Δέν είναι ή χρησιμοποίηση 
τής έλξης, πού κάνει τήν πλαγιά τοΰ λόφου νά 
άποκαλύπτει τήν ιδιαίτερη δομή ένός ολόκληρου 
τοπίου, μ έναν καινούριο κι άπρόσμενο τρόπο, ή ή 
χρησιμοποίηση τής έλξης τής λέξης ή τής χειρονομί
ας, πού κάνει κάποιο σημαντικό χαρακτηριστικό τής 
έξέλιξης τής άνθρω πότητας νά ένσωματώνεται σέ 
κάποια  στιγμή πού φαίνεται τυχαία; Οί άνθρωποι 
είναι πλάσματα πού άντιδροΰν- κάθε σφαίρα τής 
ύπαρξης καί τής δραστηριότητάς τους έκφράζει τή 
μεγαλωσύνη τους καί τήν ικανότητά τους νά προχω

ρήσουν, όχι μέ ύποκειμενίστικες φαντασιώσεις, πού 
χωρίς καμιάν έξαίρεση είναι θολές καί άπομονωμένες 
εικόνες σέ κάποιον καθρέφτη, χωρίς προοπτική, 
άλλά πού  έξακολουθούν νά είναι άντικατοπτρισμοί 
ένός άδέξια κατανοημένου τμήματος τής πραγματι
κότητας· άκριβώς, δμως, στήν ικανότητά τους νά 
ξαναδιατυπώνουν τίς «έλξεις» τής πραγματικότητας 
σέ προβλήματα πού άπευθύνονται σ’ αύτήν. Υ π ά ρ 
χει ή δυνατότητα, άναλύοντάς τα, νά βρίσκουν τήν 
άπάντηση έκείνη, στήν όποία άποσαφηνίζονται τά 
έρωτήματα πού έπηρεάζουν τόν άνθρωπο σχετικά μέ 
τήν έξέλιξη τής άνθρωπότητας. Ή  τέχνη είναι ή 
ιδιαίτερη -  ταυτόχρονα, άντιφατικά καί άδιαχώριστα, 
άτομική καί κοινωνική -  καί άρα τυπική, τυπο-δημι- 
ουργική έκδήλωση αύτής τής γενικής τάσης. Γι’ 
αύτόν άκριβώς τό λόγο, κάθε κεφάλαιο τής τέχνης 
θ ά  μπορούσε κιόλας νά έχει σάν τίτλο του: «ή 
αύτοσυνείδηση τής άνθρώπινης προόδου». Ά ν  μπο
ροΰμε ν' άνακαλύψουμε τήν πορεία τοΰ άνθρώπινου 
είδους καί νά χρησιμοποιήσουμε αύτή τήν άνακάλυ- 
ψη γιά τή δική μας άτομική έξέλιξη, τό χρωστάμε σέ 
μεγάλο βαθμό στήν τέχνη, στά έπιτεύγματα τοΰ 
καλλιτεχνικού άντικατοπτρισμοΰ' μέ τόν ϊδιο τρόπο 
πού δέν θ ά  μπορούσαμε νά προοδεύσουμε, ούτε κάν 
σάν άτομα, άν ή άτομική μας μνήμη κι ή συνείδηση, 
πού πηγάζει άπ’ αύτόν τόν καθορισμό, δέν ερμήνευε 
κι άξιολογούσε τήν ϊδια μας τήν έξέλιξη.

* * *

Στά αισθητικά μου κείμενα άποσκοποΰσα στό νά 
καθορίσω τή θέση καί τή λειτουργία τής παραγωγι
κής κι άντιληπτικής αισθητικής συμπεριφοράς, καί 
στό νά τή θεωρητικοποιήσω μέσα στά πλαίσια τής 
πραγματικής τάξης τών άνθρώπινων πράξεων. Ά π ’ 
αύτή τήν οπτική γωνία, ό υποθετικός δυαδισμός τής 
άστικής άποψης τού κόσμου καί τής τέχνης, άποδει- 
κνύεται ψευδοπρόβλημα. Αρχίζω μέ τό δυαδισμό 
τής ύποκειμενικότητας -  άντικειμενικότητας, πού 
άνάφερα. Ό  άνθρω πος ζεΐ καί τήν άτομική του ζωή 
μέσα σ' έναν έξωτερικό κόσμο, πού ύπάρχει άνεξάρ- 
τητα άπ' αύτόν. 'Επομένως ή άνθρώπινη πρακτική 
δέν μπορεί νά γνωρίσει τή γνήσια ύποκειμενικότητα, 
οϋτε τή γνήσια άντικειμενικότητα. Ά κόμ α  κι ή πιό 
άντικειμενική άνακάλυψη είναι προϊόν μεγάλων κι 
αύθεντικά ύποκειμενικών προσπαθειών, ένώ ή ύπο- 
κειμενικότητα μπορεί νά διαφοροποιηθεί καί νά γίνει 
βαθιά, πλήρης καί παραγωγική, μόνο μέ τή σωστή 
άνακάλυψη τής άντικειμενικής πραγματικότητας. Κι 
άφού, αύτές οί δραστηριότητες τοΰ άνθρώ που δια
δραματίζονται πάντοτε μέσα στά πλαίσια τής κοινω
νικής ύπαρξης, άλληλεπιδρώντας άδιάκοπα, κάθε 
άφηρημένη δυαδικότητα πού ερμηνεύει τόν άνθρω
πο, σάν κάποια  άτομική καί κοινωνική ΰπαρξη, σάν 
αύστηρές κι άπόλυτες άντιθέσεις -  πχ., ή άποψη τοΰ 
Χάιντεγκερ γιά τόν άνθρωπο «πού ρίχνεται» στήν 
πραγματικότητα -, είναι λαθεμένη. Σύμφωνα μέ τόν 
Μάρξ, μόνο μέσα στήν κοινωνία μπορεί ό άνθρωπος, 
άκόμα καί ν’ άπομονωθεΐ. Ό χι μόνο ή άπομόνωση, ή 
έσωτερική άνάγκη γιά μοναξιά, άλλά κι ή ϊδια ή 
δυνατότητα νά τήν πραγματώσουμε, άκόμα καί στά 
πιό λεπτεπίλεπτα προβλήματα μορφής, είναι προϊόν
τα τής κοινωνικής προόδου. Ή  άληθινά μεγάλη 
τέχνη κι ή γνήσια έμπειρία πού άποχτάμε άπ’ αύτήν 
άπορρίπτουν, κι οί δυό έξ ϊσου, τή σεχταριστική -  
δογματική άποψη δτι ή άνθρώπινη ούσία μπορεί νά 
έκδηλωθεΐ άληθινά μόνο σέ άμεσα κοινωνικές δρα
στηριότητες, σάν αύτό πού ονομάζεται ιδιωτική ζωή 
νά μήν ήταν παρά κάποιο, αμελητέο ϊσως, «παρεπό
μενό» της, καί τήν προκατάληψη, πού  προέρχεται 
άπ’ τή χειραγωγημένη άλλοτρίωση καί ύποστηρίζει 
ότι τό έγώ, αύτό καθ’ αύτό, μπορεί νά είναι ή βάση 
τής έπιτυχίας ή τής άποτυχίας του. Ό  μαρξισμός 
όριοθετεΐται άπέναντι στήν αστική κοινωνιολογία, 
περιβαλλοντολογία, κλ.π., όχι μόνο μέ τή ριζοσπαστι
κή κριτική πού άσκεΐ στήν κοινωνία καί στόν 
ίστορικισμό, άλλά έπίσης καί μέ τήν άναγνώριση 
αύτής τής αισθητικής ενότητας τοΰ άτόμου καί τής 
κοινωνίας. 'Εκείνο πού  διαμορφώνει τήν κοινωνία 
είναι ή άνθρώπινη δραστηριότητα, κι ή άντικειμενική 
κίνηση τής ιστορίας μπορεί νά πραγματοποιηθεί 
μόνο μέ άτομα. Τό γεγονός δτι ό άνθρω πος μπόρεσε 
νά γίνει ένα άνθρώπινο άτομο, καί νά μή μείνει μιά 
άπλή φυσική ολότητα, άποτελεί μιά κοινωνική οντό
τητα.

Ό  προσεχτικός κι άμερόληπτος άναγνώστης τών 
κειμένων πού έχουν συγκεντρωθεί έδώ θ ά  παρατη
ρήσει ϊσως δτι οί προσπάθειες πού  έκανα πρίν 
πενήντα χρόνια -  άν καί στηρίζονταν σέ λαθεμένα 
καί μισόχτιστα θεμέλια -  διείδαν αύτά τά προβλήμα
τα. Αύτό πιθανόν νά δικαιολογεί τό δτι έκδίδονται 
μαζί μέ άλλα ώριμότερα έργα. Ίσως δέν είναι έντελώς 
άσχετο τό δτι στή μοίρα καί τών δυό κατηγοριών 
έπαναλαμβανόταν ένα στοιχείο, παρ' δλες τίς μεγά
λες κρίσεις καί τούς έσωτερικούς μετασχηματισμούς: 
άν τά  πρωτόλειά μου δέν ήταν ευνοϊκά γιά τίς 
επίσημες λογοτεχνικές άπόψεις, καθώ ς καί γιά κεί
νες τής παρέας τοΰ Ν υ ο ύ γκ α τ,  τότε οί πολλοί καί 
διάφοροι κριτικοί τών πιό ώριμων χρόνων μου -  μέ 
τόν Λάζλο Ρούντας στόν έναν πόλο καί τόν Γκαροντύ 
στόν άλλον -  άντέδρασαν μέ τόν ϊδιο τρόπο. Μέχρι 
έδώ λοιπόν, παρ’ δλες τίς άλλαγές πού  συνέβηκαν, 
ύπήρχε στήν έξέλιξή μου μιά κάποια ένότητα κατεύ
θυνσης.

Μτφρ. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΠΛΗΣ

Φράντς Κάφκα

Περιγραφή 
ένός άγώνος

Μετάφραση 
ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΤΖΟΥ
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Τρεις δίσκοι-στίγμα στό χώρο 
τής ελληνικής δισκογραφίας

ΛΕΝΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ 
ΜΑΡΙΑΝ. ΚΡΙΕΖΗ

Σ α μ π ο τά ζ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΣΦΕΤΣΑ

Χ ω ρίς Σ ύνο ρα  
καί 

Σ τό  Δρόμο

Τό Σ α μ π ο τά ζ  σέ μουσική Λένας Πλά
τωνος καί στίχους Μαριανίνας Κριεζή 
είναι στήν κυριολεξία ένα σαμποτάζ 
στά λιμνάζοντα κατεστημένα νερά τής 
άποπνικτικής παραγωγής τών δισκο- 
γραφικών εταιριών.

Ό  ούρανός τής μουσικής μας ζωής 
μοιάζει μέ τόν ούρανό τής Αθήνας, 
έτσι δπω ς απλώνεται πάνω μας έδώ καί 
πολλά χρόνια. Κόκκινος άπό τίς άνταύ- 
γειες καί τίς άναθυμιάσεις μιάς πόλης 
πού άργοπεθαίνει. Ό  συννεφιασμένος 
ούρανός τής μουσικής μας ζωής θ ά  
'λεγε κανείς δτι σκεπασμένος μέ μιά 
μόνιμη ρύπανση τής έλαφρολαϊκής, 
βλαχοντίσκο ή ψ ευτοπόπ  δισκοπαρα- 
γωγής, φαίνεται τά τελευταία χρόνια νά 
ταράζεται πότε πότε άπό κάποιες με
μονωμένες άστραπές -  λάμψεις πού δέν 
καταφέρνουν φυσικά νά άναχαιτίσουν 
τήν κρίση καί τήν ήχητική ρύπανση.

Τό άν τό Σ α μ π ο τά ζ  άποτελεί μιά 
μεμονωμένη έκφραση ή δένεται οργανι
κά μέ μιά σειρά άπό  έργα πού διαμορ
φώνουν σιγά-σιγά μιά νέα πραγματικό
τητα στό μεταπολεμικό έλληνικό τρα
γούδι, είναι κάτι πού δέν έξαρτιέται 
άπό έναν δημιουργό. Τόν ξεπερνάει καί 
έξαρτιέται περισσότερο άπό τό σύνολο 
τών έργων πού μπορούν ή δέν μπορούν 
νά φτιάξουν μιά νέα πραγματικότητα, 
μιά νέα φυσιογνωμία. Αύτή ή νέα πραγ
ματικότητα πάλι, πού ολοκληρώνεται 
μόνο έάν άφομοιω θεΐ μέ τή σειρά της 
μέσα σέ μιά πλατύτερη αύθεντική έλλη
νική πολιτιστική φυσιογνωμία, είναι τό 
έναγώνιο έρώτημα κάθε γνήσιας έλλη
νικής έκφρασης άπό  τό Σολωμό μέχρι 
τόν Σεφέρη, άπό  τόν Μάντζαρο μέχρι 
τόν Σκαλκώτα, τόν Σαββόπουλο, τόν 
Χατζιδάκι καί άπό τόν Θεόφιλο μέ
χρι τόν Τσαρούχη.

«Στής ζωής τή ν  έρ ημο  
μ έ  μ ιά  γκ α μ ήλα  τρέχω  
μ ά  σ τήν  κ α ρ δ ιά  μ ο ν  έχω 
μ ιά ν όαση  γλνκ ιά  
κι ά ν  φ τά σ εις  Μ αριλένα  
έσ ύ  π ρ ίν  ά πό  μ έν α  
π ερ ίμ εν έ  μ ε  ά πόψ ε  
στά  π ρ ά σ ιν α  κ λα δ ιά

Ρ α ντεβού  σ τήν  όαση σ τίς  δ έκ α  κ α ί
τρ ιά ντα

κο ίτα  μή χα θ είς  στά  σ κο τεινά  
ρ α ντεβ ο ύ  σ την  όαση  νά  ζή σ ο νμ ε  γ ιά

π ά ν τα
μ έσ α  σ ’ έν α  φ ρ έσκ ο  άνανά .

Έ π α θ α  ήλίαση  
μ έ  ρ ίγο ς  κ α ί ζαλάδα  
νά  ψάχνω τήν 'Ε λλάδα  
π ο ύ  δ έν  ύ π ά ρ χ ε ι π ιά  
κ α ί τώ ρα π ο ύ  βρα δ ιά ζει 
τό μόνο  π ο ύ  μ έ  νο ιάζει 
είνα ι τά  δνό  σου μ ά τια  
ατά π ρ ά σ ιν α  κλαδιά ...

άκούμε στό τραγούδι Ρ α ντεβ ο ύ  στήν  
"Οαση... Τό Σ α μ π ο τά ζ  είναι μιά άκόμα 
άναζήτηση τής ' Ελλάδας πού δέν ύπάρ- 
χει πιά. Τής 'Α θήνας πού δέν ύπάρχει 
πιά. Τής 'Α θήνας δμως πού οίγεννημέ- 
νοι γύρω στά 1950 πρόλαβαν στά καλο
καιριάτικα σινεμά τά καυτά βράδια στό

Τ ροπ ικάλ  ή στό Σ ινέ  Π αρ ί, μέ τίς 
ταινίες τού Ζορό καί τά  γουέστερν, μέ 
τά πνιχτά ερωτικά ραντεβού τών έφή- 
βων κ α ίτή νύγρή  καλοκαιριάτικη φυγή. 
Τό Σ α μ π ο τά ζ  δμως είναι άκόμα ή 
σύγχρονη 'Α θήνα τού μπετόν καί τού 
μποτιλιαρίσματος μέ τό σπασμωδικό 
έρωτισμό καί πάλι μέ τή φυγή. Τής 
'Α θήνας ιδωμένης μέσα άπό  πολύχρω
μα ονειρικά γυαλιά. Σχεδόν δλα τά 
τραγούδια ψάχνουν γιά κάτι τι καί 
ονειρεύονται κάτι τι. "Εχουν μιά γοη
τευτική παρωχημένη περιθωρικότητα 
καί σμίγουν τή ρομαντική άναζήτηση 
τής χίπικης άγάπης μέ τή σκληράδα 
ένός φρικιού «μέ μάτια λέηζερ καί 
μαλλιά τυρκουάζ».

"Αν χρησιμοποιήσει κανείς τόν κακο
μεταχειρισμένο δρο «έλληνικότητα» θά  
πει σ’ ένα πρώτο άκουσμα δτι ή μουσι
κή αύτή δέν είναι έλληνική.

Μουσικά κινείται μέσα σέ μιά σύνθε
ση στοιχείων άπό  τή δυτική έντεχνη 
μουσική μέχρι τή ρόκ μέ σποραδικά 
έλληνικά καί «άνατολίτικα» άκούσματα 
όπω ς στό Χ ίλ ιες  κ α ί μ ιά  νύ χ τες  σ ιν ε 
μ ά  ή στό "Αν μ ' ά γα π ά ς  έλα  νά  
κ ά νο νμ  έρ ω τα , δπου ύπάρχει ένας 
μακρινός Χατζιδάκις άπό τό Μ εγάλο  
'Ερωτικό.

Σχεδόν παντού άναμιγνύονται σοφά 
ό Μουσόρσγκι μέ τόν Ραβέλ ή τόν 
Ντεμπυσύ, άλλά καί ό Μ πράμς μέ τούς 
Led Zeppelin ή καί μέ άλλα ρεύματα τής 
Ρόκ, μέχρι καί τής Ρέγκε. Καί δμως ό 
δίσκος είναι έλληνικός. Γιατί, πρώτ’ άπ’ 
δλα, τό έρώτημα είναι πλαστό. "Ενας 
έλληνας, μιά έλληνίδα δημιουργός δέν 
μπορεί παρά νά δημιουργήσουν έλληνι
κά. 'Αρκεί νά εκφράζουν τό δικό τους 
ρυθμό, τή δική τους ματιά, τό δικό τους 
βήμα, τούς 'ίδιους τους τούς νόμους. 
Τότε ή Ελλάδα ύπάρχει άναγκαστικά 
μέσα τους. 'Αφήνοντας πάντω ς κατά 
μέρος τό θέμ α  αύτό, πού  χρειάζεται 
μεγαλύτερη άνάλυση, μποροΰμε νά 
πούμε δτι τό Σ α μ π ο τά ζ  άποτελεί μιά 
σύγχρονη έλληνική Ρόκ μουσική. Κι 
έδώ  χρειάζετα ι, ξανατονίζοντας τό 
στοιχείο τής δημιουργικής άφομοίωσης 
ξένων έπιδράσεων πού είναι καί τό 
πρώτο χαρακτηριστικό τοΰ δίσκου, νά 
έντοπίσει κανείς κι ένα δεύτερο καίριο 
χαρακτηριστικό: δλα τά τραγούδια εί
ναι χωρίς άμφιβολία έντεχνα έπεξεργα- 
σμένα καί π ρ ο ϋ π ο θ έτο υ ν  άπό  τήν 
πλευρά τοΰ δημιουργού ιδιαίτερη μου
σική παιδεία καί τεχνική. Δέν έχουν 
τίποτα  τό κοινό μέ τόν αυθόρμητο, 
άπλό καί συχνά άπλοϊκό χαρακτήρα 
τών τραγουδιών τοΰ Νέου Κύματος τής 
δεκαετίας τοΰ '60 ή μέ τό ΰφ ος τού 
πολιτικού τραγουδιοΰ τής δεκαετίας 
τοΰ '70... Πρόκειται γιά πιό πολύπλο
κες καί πιό έντεχνες μορφές μουσικής 
έκφρασης μιάς νέας γενιάς μουσικών 
πού μπαίνουν στή μουσική μας ζωή μ' 
ένα άνεπτυγμένο ύπόβαθρο μουσικής 
παιδείας καί γνώσεων. Μιάς παιδείας 
πού σίγουρα βρίσκεται στό μεγαλύτερο 
μέρος της μέσα στή δυτική έντεχνη 
μουσική, άλλά πού  οί προθέσεις τών 
κατόχων της τήν οδηγούν σέ μιά δημι
ουργική κατάργηση τών φραγμών άνά
μεσα στά διάφορα είδη μουσικής όπως 
τής ρόκ, τής τζάζ, τής έλληνικής παρα
δοσιακής καί τής «κλασικής».

’Έτσι κι άλλιώς, πάντως, τό μεταπο
λεμικό έλληνικό τραγούδι γίνεται σιγά- 
σιγά όλο καί πιό σύνθετο, όλο καί 
περισσότερο δύσκολο, δλο καί λιγότε
ρο τραγουδιστικό. Τό δτι δέν τραγουδι
έται δέν σημαίνει δτι χάνει τήν άξία του. 
’Επενεργεί διαφορετικά, έκφράζοντας 
συναισθηματικά καί ιδεολογικά τόν ά- 
κροατή, χωρίς νά άπαιτεϊ τήν άναπαρα
γωγή τους άπό τόν τελευταίο. Είναι 
σχεδόν κυριαρχικό· έπιβάλλεται καί 
μάς άναγκάζει νά δηλώσουμε άν μάς 
έκφράζει ή όχι καί τίποτ’ άλλο. Καί άν 
μάς έκφράζει, άπό δώ καί πέρα μπορεί 
ν’ άρχίσει ένας άπεριόριστος τρόπος 
έπικοινωνίας μαζί του, π ιό έσωστρεφι-

κής, χωρίς αύτό νά σημαίνει μόνον 
έγκεφαλικής άλλά, άντίθετα, συχνά πο
λύ συγκινησιακά φορτισμένης. Ξαναγυ- 
ρίζοντας τέλος στό Σ α μ π ο τά ζ  άξίζει νά 
ειπω θεί ότι οί στίχοι τής Μ. Κριεζή, 
δεμένοι οργανικά μέ τή μουσική, δημι
ουργούν μιά νέα κατάσταση στόν έλλη
νικό στίχο. Είναι στίχοι ρόκ άλλά ελληνι
κού ρόκ. Είναι τεχνικά άψογοι, συμπυ
κνωμένοι, γεννάνε διαρκώς εικόνες, δ 
π ω ς  κ ά θ ε  σ η μ α ν τ ι κ ό ς  σ τ ί χ ο ς  
τραγουδιού, όπως στό έξαιρετικό τρα
γούδι Σ α μ π ο τά ζ :

Δημήτρης 
Μαραγκόπουλος

«Τό τρα ίνο  μ έ  τ ίς  κ ο ύ κ λ ες  τών ένο 
χων

κ α ί τών άραχνιασμένω ν π α ρ α μ νθ ιώ ν  
τό  λ ένε  Happy End Express γιά καμου-

φλάζ
σαμποτάζ
Θά τοΰ κάνουμε σαμποτάζ

Οί κ ο ύ κ λ ες  τα ξ ιδ εύ ο υ ν  ζευγαρω τά  
κρα τώ ντα ς χα λα σ μ ένα  ζαχαρω τά  
μ έσ α  αέ ρόζ κ α ί χ ρ υ σ α φ έν ια  ά μ π α λά ζ  
σα μπ οτά ζ
Θά τοϋ  κ ά νο υμ ε  σ α μ π ο τά ζ

Κι άν ά ν τί γιά  τό  τρα ίνο  
έκ τρ ο χ ια σ το ϋμ ε  έμ ε ίς  
άς π ο ϋ μ ε  πώ ς άκόμα  
γ ιά  μ ά ς  ε ίνα ι νω ρίς  
ίσω ς νά ρ θ ο υ ν  άλλα  π α ιδ ιά  
μ έ  μ ά τια  λέηζερ  
κ α ί μα λλιά  τυ ρ κ ο υ ά ζ  
κ α ί νά  κ ά ν ο υ ν ε  σαμποτάζ.

Τό Σ α μ π ο τά ζ  τής Λένας Πλάτωνος 
καί τής Μαριανίνας Κριεζή έγινε όπως 
κάθε πραγματικό σαμποτάζ. Αθόρυ
βα, σχεδόν άνώνυμα, χωρίς διαφημί
σεις, ζητώντας όμως τή θέση του μέσα

στό μεταπολεμικό έλληνικό τραγούδι, 
μέ τήν ύπόσχεση ένός πολύ ένθαρρυν- 
τικοΰ προχωρήματος.

Οί δυό δίσκοι τοΰ Κυριάκου Σφέτσα 
Χ ω ρίς Σ ύ ν ο ρ α  καί Σ τό  Δ ρόμο  άποτε
λοϋν κι αύτοί μιά νέα ριζοσπαστική 
άντίληψη μέσα στήν έλληνική μουσική. 
’Ιδιαίτερα στό δίσκο Χ ω ρίς  σύνορα  
γίνεται μιά προσπάθεια  σύζευξης τής 
έλληνικής παραδοσιακής μουσικής μέ 
τήν τζάζ. Καί οί δύο μουσικές φυσικά 
έχουν πρώτ άπ' δλα τό κοινό συνδετι
κό στοιχείο τοΰ αύτοσχεδιασμοΰ. Είναι 
ή πρώτη φορά (μέ έξαίρεση μιά άκόμα 
όμάδα άπό 'Έλληνες μουσικούς) πού 
έπιχειρείται στήν έλληνική μουσική μιά 
τέτοια σύζευξη. Τό πείραμα είναι έξαι- 
ρετικά δύσκολο καί τό άποτέλεσμα, γιά 
νά δικαιωθεί σέ σχέση τουλάχιστο μέ 
τίς προθέσεις τοΰ δημιουργού, άπαιτεί 
μία πολύ μεγαλύτερη πορεία κι ένα 
πλατύτερο κύκλο μουσικών, γιά νά 
μπορέσουν νά δεθούν πιό λειτουργικά 
τά έλληνικά θέματα μέ τήν επεξεργασία 
καί τόν αύτοσχεδιασμό. Ή  ένορχή- 
στρωση πάντω ς καί, γενικότερα, ό ήχος 
είναι άψογος καί δέν έχει νά ζηλέψει σέ 
τίποτε άπό όποιαδήποτε εύρωπάίκή ή 
άμερικάνικη τζάζ άνάλογου ύφους. ’ Ε
κεί όμως πού  ό Κυριάκος Σφέτσας 
πετυχαίνει ένα πραγματικά καινούριο 
άποτέλεσμα είναι στό δίσκο μέ τόν 
τίτλο Στό  Δρόμο, πού άποτελεί μιά 
θαυμάσια σύνθεση μουσικής καί ποίη
σης, συγκεκριμένα τή Κατερίνας Γώ- 
γου, πού διαβάζει ή ϊδια ποιήματα άπό 
τά  βιβλία της Τρία  κλικ  ά ρ ισ τερά  καί 
’Ιδ ιώ νυμο . Δέν πρόκειται σέ καμιά 
περίπτωση γιά μουσική έπένδυση. Ή  
μουσική τοϋ Σφέτσα φωτίζει στήν κυρι
ολεξία τό κείμενο μέσα σ’ ένα ένιαίο 
τελικά κλίμα άπό στοιχεία τής ρόκ καί 
τής τζάζ μουσικής, πού  είναι δμως κατά 
ένα άξιοθαύ μαστό καί άνεξήγητο τρό
πο έλληνική ρόκ καί τζάζ. Σ’ αύτό 
άκριβώς τό ύπόβαθρο, γίνονται άπό  τό 
Σφέτσα τά πιό ούσιαστικά βήματα πού 
περιμένουν καί τήν έξέλιξή τους.

Χωρίς άμφιβολία οί δίσκοι τής Πλά
τωνος καί τοΰ Σφέτσα -χωρίς νά σημαί
νει ότι δέν ύπήρξαν μέσα στό 1981 καί 
κάποιες άλλες έλάχιστες μεμονωμένες 
έξαιρετικές δουλειές- είναι έκεϊνοι πού 
δίνουν ένα άκόμα άληθινά νέο στίγμα 
στήν άντιφατική καί συγκεχυμένη πρα
γματικότητα τού έλληνικοΰ τραγουδι-

□

r Τάσου Δήμου

Ένα γαρύφαλλο 
που δεν τ'αφήνουν 

ν' ανθίσει
Τι ε ίν α ι και πως λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί  

το  ΚΚΕ σ ήμ ερ α

Λ

Το συνδικάτο 8

καταστρέφει 
την ενότητα 
τι»  εργαζομένων

Εκδόσεις Γλάρος
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Τά μικτά μέσα είναι τό μήνυμα

Κλάιβ Ά ιλ ις

Π α ρ α κ ο λο υ θ ώ ντα ς  κ α ν ε ίς  α ύ τ ά  π ο ύ  σ υ μ β α ίνο υ ν  έξω  ά π ό  
τ ά  όρ ια  τ ο ϋ  χ ο ρ ε υ τ ικ ο ύ  κόσμου, θά  δ ια π ισ τώ σ ει ό τ ι ό χο ρ ό ς  
σ ή μ ερα  β ρ ίσ κ ετα ι σέ κ α τά σ τα σ η  π ο ύ  π ρ ίν  μ ερ ικ ά  χ ρ ό ν ια  θά  
θ εω ρ είτο  ά δ ια νόη τη . Δ έ ν  ε ίν α ι ά νά γκ η  π ιά  νά  π ά τ ε  στή  
Λ υ ρ ικ ή  Σ κ η νή , ό « κ α ιν ο ύ ρ ιο ς »  χο ρ ό ς  ε ίν α ι  π ιό  π ιθ α ν ό  νά  
δ ιεξ ά γ ετ α ι σ τή ν  τ ο π ικ ή  σας β ιβλιοθ ή κη , στό γυ μ να σ τή ρ ιο  ή 
ο π ο υ δ ή π ο τ ε  ά λ λ ο ϋ  ύ π ά ρ χ ε ι  χώ ρος. Σ τ ή ν  π ρ ο σ π ά θ ε ιά  τ ο υ ς  
ν ά  τρ α β ή ξο υ ν  θ ε α τ έ ς  σ ’ έ ν α  ά λλο  ε ίδ ο ς  χορ ού , π ο λ λ έ ς  
ο μ ά δ ες  έ χ ο υ ν  δ α ν ισ τ ε ΐ μ εθ ό δ ο υ ς  κ α ί  ά π ό  ά λλα  μ έσ α  - τ ό  
λόγο , τό  φ ίλμ , τά  σ λά ιντς , τή  γ υ μ ν α σ τ ικ ή -  ά λλ ά  δ έν  έχ ο υ ν  
π ε τ ύ χ ε ι  σ τή ν  π ρ ο σ έλ κ υ σ η  μ ε γ ά λ ο υ  ά ρ ιθ μ οϋ  άτόμω ν.

Τώρα οί δύο ιδέες νέων τρόπων πλησιά
σματος τοϋ κοινού καί εισαγωγής νέων 
μέσων έχουν γίνει μέ περίφημο τρόπο, 
δίνοντας έτσι μιάν ώθηση σ' αύτά τά 
στοιχεία, άπό  τό νεαρό Ά μερικάνο 
χορογράφο Στήβ Γκρίτζ, στήν καινού
ρια δουλειά του «3 Ραδιοφωνικοί Χο
ροί».

Μιά καί τό φαινομενικά ασυμβίβα
στο τοΰ μπαλλέτου καί τοΰ ραδιοφώ- 
νου κάνει τό πράγμα δύσκολο στή 
σύλληψη τοΰ περιεχομένου του, δέν 
είναι εύκολο γιά έναν άπλό άκροατή νά 
ερμηνεύσει τίς προθέσεις τοΰ Γκρίτζ.
Ορισμένα έπ ίπεδα  σκέψης είναι, παρ’ 

όλα αύτά, άρκετά ξεκάθαρα. Ό  Γκρίτζ 
έλυσε τό πρόβλημα τοΰ άσυμβίβαστου 
βάζοντας τό έξής έρώτημα: 'Εάν κάνεις 
ένα μπαλλέτο προορισμένο γιά τό ραδι
όφωνο, πώ ς μπορείς νά χρησιμοποιή
σεις τή φύση τοϋ χορού; Ή  άπάντηση 
πού δίνει είναι, δτι άν τό μέσο ραδιόφω
νο χρησιμοποιεί τόν ήχο καί τό μέσο 
χορός τήν κίνηση, τότε μιά δουλειά πού 
συγχωνεύει καί τά δύο μέσα πρέπει νά 
έχει σάν άντικείμενο της τόν ήχο τής 
κίνησης.

Αύτοί πού γνωρίζουν τήν κυρίως δου
λειά τοϋ Γκρίτζ θά  άναγνωρίσουν σ’ 
αύτή μιά προέκταση τών ιδεών του 
πάνω στό χορό, στήν τέχνη καί στό 
κοινωνικό σύνολο. Ό  Γκρίτζ άπορρί- 
πτει σθεναρά τήν ιδέα δτι ό χορός ή 
όποιαδήποτε μορφή τέχνης έχει νά 
κάνει άποκλειστικά μέ τήν αισθητική.
’ Επιμένει στήν άποψη δτι έχει νά κάνει 
μέ τήν κοινωνία, δπω ς είναι σήμερα 
δομημένη, ιδωμένη μέ τά μάτια τοΰ 
καλλιτέχνη πού  είναι άπαραίτητα ένας 
επαναστάτης στήν τέχνη καθώ ς καί 
στήν κοινωνία· δτι ή άναπτυγμένη κα 
πιταλιστική κοινωνία δέν έχει καμιά 
σχέση μέ τό «ώραιο» καί δτι δποια 
τέχνη βλέπει τή λειτουργία της σάν 
παραγωγή ώραιότητας, ψεύδεται. "Ενα 
μεγάλο μέρος άπό τό έργο τοΰ Γκρίτζ 
είναι, μιλώντας μέ συμβατικούς δρους, 
έσκεμμένα μή έλκυστικό, ώστε οί έπι- 
φανειακές ποιότητες τής γραμμής καί 
τής φόρμας δέ μειώνουν τήν άξία αύ
τών πού  έχει νά πεί. ’ Ιδωμένο μέσα σ' 
αύτό τό πλαίσιο τό έργο «3 Ραδιοφωνι
κοί Χοροί» άντιπροσωπεύει αύτό πού 
είναι μέχρι σήμερα τό λογικό άποκορύ- 
φωμα τοΰ έμφυτου άντι-οπτικισμοϋ 
τής δουλειάς τοϋ Γκρίτζ. Καί τό το π ο 
θετε ί σ’ ένα μέσο δπου τό όπτικό 
ούσιαστικά δέν μπορεί νά παρέμβει 
μεταξύ τοΰ νοΰ τοϋ καλλιτέχνη καί 
αύτών στούς όποιους άπευθύνεται.

Αύτό δσο άφορά στήν «καλλιτεχνική 
φιλοσοφία» πού  κρύβεται πίσω άπό τό 
έργο «3 Ραδιοφωνικοί Χοροί», άλλά τί 
γίνεται πράγματι σ’ αύτούς;

Καθώς είναι φτιαγμένο (τό έργο) μέ 
μιά ριζοσπαστική μορφή, είναι έπιτα- 
κτικό νά γίνει άπόλυτα σαφές πρίν 
άποπειραθεΐ κανείς νά έρμηνεύσει τό 
νόημά του.

Τό πρόγραμμα ξεκινάει μέ κάποιον ό 
όποιος άνακοινώνει διαβάζοντας τίς 
ραδιοφωνικές διαφημίσεις καί, δπω ς μέ 

, τόν Monty Python, είναι ούσιώδες νά μή 
παραλείψει κανείς τό σημαντικό καί 
άξιόλογο μέρος τοΰ προγράμματος. 
Μ ετά άπό λίγο άκούγονται νά μπαί
νουν οί μουσικοί, χορδίζουν τά όργανά 
τους καί ό μηχανικός ήχου κάνει τίς 
ήχητικές ρυθμίσεις.

Μετά άπό μιά παύση άρχίζουν νά 
παίζουν τό «Τέσσερα λεπτά καί τριάν
τα τρία δευτερόλεπτα» τοΰ Τζών Κέιτζ, 
διασκευασμένο άπό τόν άδερφό τοΰ 
Γκρίτζ γιά κουαρτέτο έγχορδων καί 
ρόκ συγκρότημα. Στή συνέχεια μπαί
νουν οί χορευτές, ό πρώτος περπατώ ν
τας, ό δεύτερος τρέχοντας καί άπό κεΐ 
καί πέρα είναι δύσκολο νά καθορίσει 
κανείς τί άκριβώς γίνεται, άκόμη καί 
στερεοφωνικά. Μ’ αύτό τόν τρόπο ό 
χορογράφος, άρχικά, έγκαθιδρύει τόν 
έκλεκτισμό του. Ό  πρώτος χορός τότε 
άκολουθεί μ’ ένα γρήγορο καί συγκεχυ
μένο τέμπο, μέχρι τή στιγμή πού ένα 
εύρύτερο άντι-άποκορύφωμα λαβαίνει 
χώρα, μέ τή χορευτική όμάδα νά σχημα
τίζει, θορυβώδικα καί εύδιάκριτα, άνι- 
σες συναθροίσεις. Σέ στιγμές σάν αύτή 
είναι βασική ή ΰπαρξη ένός καλού 
στερεοφωνικού δέκτη, πού νά ξεχωρί
ζει σαφώς τά  δυό κανάλια μεταξύ τους.

Ό  δεύτερος χορός, άντιθέτως, είναι 
άργός καί ήρεμος. Οί χορευτές κινούν
ται ήσυχα πάνω στή σκηνή καί άνακα- 
τεύονται μέ τούς μουσικούς. Κι άν ό 
άκροατής μπει στόν πειρασμό νά αυξή
σει τήν ένταση, καλό θ ά  είναι νά άντι- 
σταθε'ι σ’ αύτόν. Πρός τό τέλος, δταν 
μερικοί άπό τούς χορευτές βρίσκονται 
άκόμη άνάμεσα στούς μουσικούς, ά- 
κούγεται ένας έκκω φαντικός ήχος ένός 
ντεφιού πού πέφ τει στό πάτωμα κοντά 
σ’ ένα μικρόφωνο.

Ά ν  καί μερικοί Ά μερικάνοι κριτικοί 
νόμισαν δτι αύτό είναι μιά εύφυής 
παράθεση άπό τίς οδηγίες τοΰ Στραβίν-

Ζέφη Δαράκη

Ή ξεχασμένη λέξη..

Φ ύλα γέ μ α ς  θ έ  μ ο υ  -  τ ίπ ο τα  δ έν  ε ίμ αστε... 
Γ ια τί έκ ε ίν η  κ ρ εμ ό τα ν ε  τώ ρα ά π  τό  σ κο ιν ί 

στό πίσω  μ έρ ο ς  το ϋ  σπ ιτιού  
άκριβώ ς έ κ ε ί  π ο ύ  σ τεν εύ ε ι γκρίζο  τό  φώς 
κ α ί κ α ν ε ίς  κρυώ νει σ τήν  αύλή  μ ετά  τή δύση  τοϋ  

ή λ ιο ν -
έκ ε ι κ ρ εμ ό τα ν ε
κ α ί τό κ εφ ά λι τη ς  στό  πλά ι
κ α ί τά  μα λλιά  τη ς  νω πά άπό  τή νύχτα  νά  τά  φ υσά ει 

τό  φ εγγά ρ ι-  
τόσο  δ ιψ ο ύσ α ν  άκόμη γιά  ζωή 
Μ ά γύρω  ά π ό  τό  σώ μα τη ς  π ερ α σ μ έν α  σφ ιχτά  

δ α χτυλ ίδ ια  δα νά το υ  
κ α ί τό  β λέμμα  τη ς  ρ ιγμ ένο  στό χώ μα σ ά ν  κάτι 

ά κόμα  ν' ά να ζη το ϋσ ε  
μ έ  μ ιά  σ τεγνή ν  ά π ελ π ισ ία  ά δε ια σ μ ένο  πάνω  στό  

δ έα μ α  τοϋ  κ ό σμ ο ν  
Κ α ί τά  χείλη  άμ ίλητα  κι ή ξεχα σμένη  λέξη  τής  

ά γά π η ς
νά  κα τα τρώ ει τό  σ κ ο ιν ί σ ά ν  π ο ν λ ί  π ο ύ  ξέκοψ ε  

ά π ’ τό  κοπά δι...

Φ ύλαγέ μ α ς  Θ έ μ ο ν  -  τ ίπ ο τα  δ έν  ε ίμ α σ τε

Γ ια τί κάτω  ά π ’ τό π α ρ ά λ ν το  σ ύνν εφ ο  κ ρ εμ ό τα νε  
τό ά κ ίνητο  χρώ μα σ ά ν  κά τι π ο ϋ  άλλοτε ή τα ν τό  
κ ο ρ μ ί μ ιά ς  ν εκ ρ ή ς . Μ ά τώ ρα μ ή τε  αύτό  π ιά  Κ α ί 
σ’ ένα  βα δϋ  χα ντά κ ι άχρηστον  κ ρ ύ σ ν  Κ α ί ό ά νε
μ ο ς  τό π η γα ιν ό φ ερ ν ε  μ υρ ίζο ντα ς  ξεβοτα νισμένο  
χώμα κ α ί σω ρούς κ α μ μ έν α  χόρτα

Ά λΧ  ά ς π ο ύ μ ε  δτι τήν  έλ εγα ν  Ραχήλ... Π όσο δά  
ή δελε  νά  ψ ιδυρ ίσει 

« Ύ π ά ρ χ ο υ ν  λο γής λο γής σ κ ο τά δ ια  τή ς  κ α ρ δ ιά ς  
μ ά  το ϋ  δα νά το υ  τό σκοτά δι τ ίπ ο τε  δ έν  μ ο ϋ  έπ ιτρέ-  

π ε ι π ιά
κ α ί ή ζωή -  αύτό  τό  σ ιγα λ ο π ερ π ά τη το  χλια ρό  φώς 
τό  άλλοτε τόσο  τρ ν φ ερ ό  γ ιά  μ έν α  
έν α  νεκρώ σημο  σ τεφ ά ν ι σ τήν  ά κ α τα σ τα σ ία  τών 

άκόμη δερμώ ν μ ο ν  μαλλιώ ν...»

(Ά π ό  ομότιτλη άνέκδοτη συλλογή)

σκι στόν έκτελεστή τών κρουστών στήν 
Π ετρ σ ύ σ κ α  -  τό νά πεταχτεί δηλαδή 
ένα ντέφι καταγής -  θά  ήταν σάν νά 
ξεφεύγουμε άπό τήν έπιτακτική αίσθη
ση τής πληρότητας πού χαρακτηρίζει 
δλο τό έργο. Είναι πιό π ιθανό νά έγινε 
τυχαία, ικανοποιώντας έτσι καί τό άλε- 
ατορικό αίσθημα τοΰ Γκρίτζ. Δυστυχώς 
είναι άδύνατο νά είμαστε άπόλυτοι, 
άκόμη καί άν άκούσουμε έπανειλημμέ- 
να τήν ταινία, γιά τό κατά πόσο τό 
ντέφι πετάχτηκε έπίτηδες ή έπεσε.

Ό  τρίτος χορός ήχογραφήθηκε στό 
κέντρο τής πόλης Ό κλαντ. Στήν άρχή 
οί χορευτές άκούγονται στό δεξί κανάλι 
καί ό κόσμος στό άριστερό. Στή συνέ
χεια μερικοί άπό  τούς χορευτές κινούν
ται πρός τό άριστερό κανάλι, δπου 
κατά διαστήματα συγκρούονται μέ κάτι 
πού θά  νόμιζε κανείς δτι είναι οί πιό 
χοντροί άπό τούς πολίτες. Βαθμιαία οί 
χορευτές πού έμειναν στό δεξί κανάλι 
γίνονται δλο καί περισσότερο στατικοί, 
καί αύτοί πού  κινήθηκαν πρός τ’ άρι
στερό δλο καί περισσότερο δυσκολοξε- 
χώριστοι άπό τούς περαστικούς. Ά ν  
καί αύτός είναι ό πιό μεγάλος σέ διάρ
κεια άπό τούς 3 χορούς, είναι δομημέ
νος μέ μεγάλη οικονομία καί δέν σπα- 
ταλιέται οΰτε μία κίνηση, δέν παρατη- 
ρείται οΰτε μία λάθος νότα. "Ετσι έρχό- 
μαστε στό τέλος αύτής τής σύντομης 
περιγραφής τών τριών χορών.

Περί τίνος πρόκειται λοιπόν; Μήπως 
ό Γκρίτζ έκφράζει τήν ούσιώδη ένότητα 
τής τέχνης καί τής ζωής; Μήπως λέει 
δτι γιά νά είναι ζωτική ή τέχνη πρέπει 
νά ξεκινάει καί νά έπιστρέφει στούς 
άνθρώπους;

’Ίσως αύτό είναι πολύ συγκεκριμένο. 
Μιά άποψη, άναφορικά μέ μιά τόσο 
τολμηρή καί καινούρια δουλειά δέν θά  
ήταν τίποτ’ άλλο άπό πειραματικές κρί
σεις, ένώ, άπό τήν άλλη, θά  μπορούσε 
νά θεω ρηθεί σάν άδυναμία τό νά μήν 
άποπειραθεΐ κάποιος νά έρμηνεύσει τό 
βήμα τοΰ Γκρίτζ μέσα στό άγνωστο. 
Μοΰ φαίνεται δτι ή πρόθεσή του είναι 
νά έκφράσει τό περιεχόμενο πού αύτός 
δίνει στήν ούσιώδη ύποκειμενικότητα 
δλων τών φαινομένω ν καλλιτεχνικών 
καί κοινωνικών, άπορρίπτοντας όχι μό
νο τήν ιδέα δτι οί έρμηνείες τής πρ α 
γματικότητας μπορούν νά είναι άντικει- 
μενικές, άλλά καί αύτή κ αθ’ έαυτή τήν 
ιδέα τής άντικειμενικότητας.

Ά ν  πρόκειται νά άπορριφθεΐ ή άντι- 
κειμενικότητα, ποιά  είναι ή άνάγκη 
ύπαρξης τών φαινομενικά άντικειμενι- 
κών φαινομένων τής μουσικής, τοϋ 
φωτός καί τής θ έα ς  τών ανθρώπων 
κινούμενων στό χώρο;

ΤΟ ΜΕΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ. 
Άλλά έάν αύτή είναι ή πρόθεσή του, 
είναι τό μέσο του ταυτόσημο μέ τό 
μήνυμα; Ή  μήπως οί «3 Ραδιοφωνικοί 
Χοροί», πού  είναι άναμφισβήτητα «άπ’ 
αύτόν» παρεμβάλλουν τήν ύποκειμενι- 
κότητά του σ’ αύτήν τοΰ άκροατηρίου;

’Ίσως ό ίδιος ό χορογράφος δώσει 
άπάντηση σ’ αύτά τά έρωτήματα μέ τήν 
προσεχή δουλειά του γιά ραδιόφωνο, 
πού είναι εύνόητο δτι θ ά  άρχίζει μέ μιά 
παράκληση πρός τόν άκροατή νά κλεί
σει τό ραδιόφωνο γιά τά  έπόμενα 15' 
λεπτά. Τό κύριο πρόβλημα πού δέν έχει 
άκόμη λύσει είναι τί θ ά  κάνει μέ δποιον 
άνοίξει τό ραδιόφωνο στά μισά τής 
παρουσίασης τοΰ έργου.

Μτφρ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Κατεστημένο καί άναζήτηση

«ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ» 
τοϋ  Ά ν τ ο ν  Τσέχωφ  
άπό τήν Κεντρική Σκηνή 
τοϋ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

«Ο ΦΟΝΙΑΣ»
τού  Μ ήτσου Εύθυμιάδη
στό ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Πένη Παπουτσή, Εϊρηνα, 'Αμαλία Γκιζά, Όλια, "Αννυ Πασπάτη, Μάσα. 
Οί τρεις άδελφές.

Δέν ξέρω άν τή στιγμή πού θά  διαβά
ζονται οί γραμμές αύτές, τό έργο τοϋ 
Τσέχωφ θ ά  παίζεται άκόμα ή άν ή νέα 
Διοίκηση τού Έ θνικοΰ  θεάτρου θά  
έχει στό μεταξύ άνακαλύψει τήν παροι
μία «καλύτερα νά σού βγει τό μάτι...» κι 
έτσι θ ά  έχει κατεβάσει τό έργο. Γιατί τό 
'Εθνικό θέατρο, κάθε άλλο παρά καλό 
όνομα έχει κληρονομήσει άπ’ τήν εφ τά 
χρονη Νέα Δημοκρατία. Τό ζήτημα 
όμως είναι πώς ύπάρχει νέα Διοίκηση. 
Καί διόλου δέν τή συμφέρει νά «διαφη
μίζεται» μέ παραστάσεις σάν τίς «Τρεϊς 
’Αδελφές» ή, μ' άλλα λόγια, μ’ ένα 
άλλαλούμ, δπου οί κρωγμοί τών ηθο
ποιών συναγωνίζονταν τά τριξίματα 
τών σάπιων καθισμάτων καί τών όστών 
τοΰ Τσέχωφ.

Έ π ί σκηνής Έ θν ικοΰ  λοιπόν, ένα 
σωρό ήθοποιοί -μερικοί άπό τούς οποί
ους άναμφισβήτητα καλοί- σουρνόν- 
τουσαν σάν χορός άρχαίας τραγωδίας, 
σκούζοντας καί κλαίγοντας σάν κακο- 
δασκαλεμένες Κλυταιμνήστρες. Κι όσοι 
άπ’ αύτούς θέλησαν, γιά νά διασωθούν, 
νά μπούνε στό πνεΰμα τοΰ τσεχωφικού 
έργου, κρατούσαν σιωπές καί στιγμές 
τέτοιες, πού τό έργο βούλιαζε σέ τερά
στιες κοιλιές, σέ βαθμό πού νά τρομά
ζεις γιά τό μαζοχισμό σου σάν θεατή, 
καί νά άπορείς γιατί δέν ξεχνάς τά 
προσχήματα καί δέν φεύγεις άπό τή 
μέση τής παράστασης.

Τό Ε θ ν ικ ό  Θέατρο μάς έχει δώσει 
άναμφισβήτητα ύπέροχες παραστάσεις 
άρχαίας τραγωδίας. Ό μως, όταν, μέσω 
τής σχολής του, κυρίως, διδάσκει τούς 
ήθοποιούς του νά κρατάνε ένα στύλ 
συγκεκριμένο καί «φιαχτό», πού  τό 
πλασάρουν τό ϊδ ιο  σ ’ δλα  τά  έρ γα , 
τότε τό άποτέλεσμα είναι μιά καλή 
παράσταση τραγωδίας καί, ταυτόχρο
να, ή κατακρεούργηση τών έργων τού 
Τσέχωφ. Ή  παράσταση τοΰ έργου τοΰ 
Τσέχωφ, ήταν ένα συνονθύλευμα άπό 
πόζες, φωνακλάδικα κρεσέντο, ύπερ- 
βολικούς καί αύθαίρετους τονισμούς, 
μπασίματα καί όπερετίστικες άποχω- 
ρήσεις, όπου οί ήθοποιοί έβγαιναν, 
λέγανε τά λογάκια τους καί φεύγανε. Κι 
έρχεσαι ν’ άναρωτηθεϊς άν αύτή ή 
άπίθανα κακή παράσταση είναι σκηνο- 
θετημένη άπ' τόν Μιχάλη Κακογιάννη 
ή άν έβαλαν στήν είσοδο τ’ όνομά του 
γιά νά τραβήξει κόσμο. Γιατί δέν είναι 
δυνατό ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης 
νά ρισκάρει τόσο πολύ τό όνομά του.

Τό πρόβλημα όμως παραμένει. Κι 
Ισως θ ά  ’ταν άδικο νά κατηγορηθούν 
μόνο οί ήθοποιοί γιά τήν παράσταση. 
Αύτή πού πρέπει, γιά άλλη μιά φορά, νά 
βρεθεί κατηγορούμενη γιά τήν κατα
κρεούργηση τού άριστουργηματικοΰ 
αύτοΰ θεατρικοΰ έργου, είναι ή νοο
τροπία πού  έχει γιά δεκαετίες βασιλέ
ψει στό ’Εθνικό Θέατρο. Μιά νοοτρο
πία γερασμένη καί ξεπερασμένη -  φεΰ, 
όμως, ζώσα - πού διδάσκει τή μεγαλο- 
στομία καί τό καυγαλέο στούς ήθοπο ι
ούς. Καί άν δέν φαίνεται σ’ άλλες 
παραστάσεις αύτή ή νοοτροπία, τουλά
χιστον μέ τό έργο τού Τσέχωφ, τό 
Ε θ ν ικ ό  πρέπει νά έρθει άντιμέτωπο μέ 
τήν πραγματικότητα. Ό  Τσέχωφ δέν 
άνεβαίνει χωρίς μέθοδο Στανισλάβσκι. 
Κι άν τό Ε θ ν ικ ό  δέν θέλει άκόμα νά 
τήν άποδεχθεϊ, τουλάχιστον μήν ξανα- 
τολμήσει ν’ άνεβάσει Τσέχωφ. Τσέχωφ 
σημαίνει σιωπές, λεπτές άποχρώσεις

τών χαρακτήρων, άνεβάσματα και στα- 
ματήματα, άπότομα καί τραγικά άπό 
μόνα τους, άλλά καί άνευ όρων «δόσι
μο» τού ήθοποιοΰ στό ρόλο, φ θορά καί 
άκμή του στήν προσπάθειά  του νά μή 
δείχνει άλλά νά είναι άληθινός, σέ μιά 
άπόσταση άπό τό ρόλο άψογα ισορρο
πημένη, έτσι πού νά μή χάνεται ούτε 
στιγμή ό έλεγχος πάνω σ’ αύτόν. "Ο
μως, καί ήθοποιοί σάν τόν Κ. Καστανά 
ή τόν I. Ψαρά, πού προσπάθησαν νά 
άποδώσουν έτσι τούς ρόλους τους, 
χάθηκαν μέσα στό....γενικό συμπαρα- 
συρμό.

Οί ήθοποιοί ήταν άπαράδεκτα κραυ
γαλέοι έκεί πού χρειαζόταν π ά θο ς μυ
στικό καί σιωπή καί μαγεία. Γιατί κανέ
νας πλέον σήμερα -  έκτός άπό τό 
’Εθνικό -  δέν μπορεί, άν όχι νά δεχθεί 
άπόλυτα, πάντω ς νά βγάλει διδάγματα 
άπό τή δουλειά Κ Α Ι  τού Στανισλάβσκι, 
πού πρώτα στά έργα τού Τσέχωφ δίδα
ξε τήν τεχνική του.

Κι άν τό ρεπερτόριο τοΰ Έ θνικοΰ  
είναι πλούσιο, δυναμικό καί μοντέρνο, 
αύτό δέν άποκτά  ιδιαίτερη βαρύτητα, 
άπ’ τή στιγμή πού  δέν ύπάρχει ριζική 
άλλαγή νοοτροπίας. Κι άν οί ήθοποιοί 
τού Ε θ ν ικ ο ύ  έχουν δυνατότητες, δέν 
ύπάρχει τό κατάλληλο κλίμα γιά νά τίς 
άναδείξουν. Φαίνονται σά νά βιάζονται 
νά πούνε τά λόγια τους νά τελειώνουν -  
δημόσιοι ύπάλληλοι γάρ...

"Ολα στό θέατρο  τής Ά γιου  Κων
σταντίνου μυρίζουν μούχλα. Ά π ό  τούς 
μακάβριους άραχνιασμένους πολυέλαι
ους καί τίς γάτες -  ναί, τίς γάτες πού 
προφανώ ς τίς έχουν άφημένες γιά νά 
κηνυγάνε τά  ποντίκια, άλλά αύτές προ
τιμούν νά έμφανίζονται τρείς-τρεϊς στή 
σκηνή σέ ώρα παράστασης, προκαλών- 
τας τά γέλια τοϋ κοινοϋ καί τόν ψυχικό 
κλονισμό καί τών πλέον ύγιών ήθοποι- 
ών -  μέχρι τούς κλητήρες τής εισόδου, 
πού θυμίζουν είσοδο κάποιου όργανι- 
σμού μέ τρομερά οικονομικά έλλείμμα- 
τα, παρά ’ Εθνικό Θέατρο, κι άπό τούς 
ή θ ο π ο ιο ύ ς  μέχρι τούς σ κη νοθέτες, 
σκηνογράφους κλπ, πού φαίνονται ά- 
ποκλεισμένοι σ’ αύτή τήν ποντικοπαγί- 
δα. Ή  Κρατική μας Σκηνή, μέ τίς 
«Τρεις Ά δελφές» τού Τσέχωφ, άπόδει- 
ξε περίτρανα π ιά  πώς κυκλοφορεί σάν 
φάντασμα καιρών άλλοτινών στά θ ε α 
τρικά μας πράγματα, ύπεροπτική , κου
φή καί ξεπερασμένη άπό τόν ίδιο τόν 
καιρό. Ή  καινούργια Διοίκηση τοΰ 
Έ θν ικοΰ , πού  συγκαταλέγει άνάμεσά 
της άξιόλογους άνθρώ πους, έχει νά 
κάνει -κα ί πρέπει νά κάνει- ριζικές 
άλλαγές. Α λλαγές όμως...

# * #

Φαίνεται πώς ή πορεία πρός τήν ώριμό
τητα σέ κάποιους άνθρώ πους άκολου- 
θε ΐ τούς νόμους τής διαλεκτικής: κάνει 
ποιοτικά άλματα. Κάτι τέτοιο συμβαί
νει καί μέ τόν Μήτσο Εύθυμιάδη. Τά 
μέχρι σήμερα δείγματα δουλειάς πού

μάς έχει δώσει, άποδεικνύουν αύτό 
άκριβώς.

Ξεκινώντας άπό  τούς Π ρ ο σ τά τες , ό 
Μήτσος Εύθυμιάδης, έδωσε ένα έργο 
πού άν καί δέν μπορεί νά χαρακτηρι
στεί ώς πρωτόλειο, πάντως είχε έγγενή 
προβλήματα καί «έχανε» μέσα στήν 
τόση άπλοϊκότητα πού τό χαρακτήριζε. 
Κι άν δέν ύπήρχε ένας Κούν νά τό 
έμπλουτίσει σκηνοθετικά, νά τό άνεβά- 
σει καί νά τό άναδείξει, ίσως νά μήν είχε 
κάν άκουστεΐ ούτε τό έργο, ούτε ό 
συγγραφέας.

Ό  Φ ώ ντας, πού είδαμε πρίν μερικά 
χρόνια, ήταν όχι ένα, άλλά πέντε σκαλο
πάτια π ιό  πάνω! Ά ποφ εύγοντας τό 
κλισέ, ό Μ. Εύθυμιάδης ξαφνιάζει μέ 
τόν Φ ώ ντα -  ένα έργο κόντρα, πέρα γιά 
πέρα, σέ σχέση μέ τούς Π ρο σ τά τες . Ό  
συγγραφέας πέρασε μέ άνεση άπό τό 
ένα είδος θεάτρου σέ άλλο, άκρως 
άντίθετο. "Ομως καί ό Φ ώ ντας  είχε 
άρνητικά στοιχεία. Ή  θεματολογία του 
λ.χ. σήμερα φαντάζει φθαρμένη, γιατί 
ήταν ή εύκολη λύση γιά τούς "Ελληνες 
θεατρικούς συγγραφείς.

Τώρα όμως, μέ τό Φ ονιά , ό Μ. 
Εύθυμιάδης κάνει ένα άκόμα πιό έντυ- 
πωσιακό άλμα στή θεατρική του π ο 
ρεία. Δέν είναι μόνο πού διαθέτει σάν 
έργο, Ό  Φ ονιάς, όλες τίς βασικές 
θεατρικές άρετές. Είναι πού διαθέτει 
ένα πλεονέκτημα σπανιότατο γιά τά 
έλληνικά θεατρικά  δεδομένα: παγκο
σμιότητα. Μ’ άλλα λόγια, μπορεί ν’ άνέ- 
βει σέ όποιαδήποτε γωνιά τής γής, 
χωρίς νά χάσει ούτε χιλιοστό άπό τή 
δύναμη καί τήν άμεσότητά του. Είναι 
ένα γεγονός άξιοσημείωτο γιά τά  έλλη
νικά έργα πού συνήθως μπορούν άπο- 
κλειστικά καί μόνο νά απευθύνονται 
στό έλληνικό κοινό. Στό Φ ονιά  ύπάρχει 
μιά άλλη διάσταση, πού τόν κάνει ένα 
άπό τά σημαντικότερα νεοελληνικά έρ
γα. ' Η θεματολογία του είναι έλληνική

άλλά καί παγκόσμια. Τό ζεύγος τών 
βολεμένων άλλά γεμάτων ένοχές μικρο
αστών, ό Φονιάς καί ό συγκροτούμενος 
ταρζάν δέν είναι μόνο έλληνικό φαινό
μενο. Τό ίδιο καί οί σχέσεις πού  δένουν 
καί χωρίζουν αύτούς τούς άνθρώπους, 
οί σκέψεις καί οί άντιδράσεις τους.

Ό  Φονιάς (Ά ντώ νης Α ντωνίου) α
πολύετα ι άπό τή φυλακή καί γυρίζει 
στό πατρικό του σπίτι, πού  τώρα μένει 
ή άδελφή του (X. Σιμοπούλου) μέ τόν 
άντρα της (Ντίνος Λύρας). Μαζί του 
φέρνει έναν συγκροτούμενο του, τόν 
Ταρζάν (X. Μάνεσης). Διαδοχικά άρχί- 
ζει ένα παιχνίδι λεόντων μέσα στό ίδιο 
κλουβί, γιά νά φανεί πρώτα ή πραγματι
κότητα τών φυλακών, ύστερα ή άντιμε- 
τώπιση τών «έκτός τών τειχών» άπό 
τούς κρατούμενους, γιά νά καταλήξει, 
θαρρείς, σ’ ένα παιχνίδι πεπρωμένου.

Μέ μαεστρία ό Μ. Εύθυμιάδης ξεκι
νάει άπό  τήν κλασική θεατρική φόρμα, 
γιά νά προχωρήσει σ’ ένα ιδιόρρυθμο 
ψυχολογικό θρίλερ, πέρα γιά πέρα έλ
ληνικό, πού  τό χειρίζεται μέ άπόλυτο 
έλεγχο καταστάσεων καί λόγου. Ά δρά  
καί σέ δεύτερο έπ ίπεδο ξεπηδάει ένας 
κόσμος άνθρώπων, πού ό καθένας έχει 
άναλάβει κάποιο ρόλο πού είναι άδύνα
το νά τόν άρνηθεί, έτσι πού νά μοιάζει 
πώ ς τά πάντα καθορίζονται άπό κά
ποιο πεπρωμένο. "Ομως στό πρώτο 
έπ ίπεδο  άνάλυσης τού έργου φαίνεται 
πώς αύτό πού λέμε πεπρωμένο είναι 
άνθρώπινο δημιούργημα -  μιά συνέχεια 
τοΰ παράλογου στόν κόσμο.

Στόν Φ ονιά  ύπάρχουν σφιχτοί διάλο
γοι μέ συνεχείς έξάρσεις, καλοκουρδι- 
σμένη σκηνοθεσία καί σαφή τοποθέτη 
ση τών ρόλων άπό τούς ήθοποιούς. ' Η 
X. Σιμοπούλου άποδίδει άδρά καί κα
θόλου άβανταδόρικα τό ρόλο της. Λιτή 
έρμηνεία πού  θυμίζει ύποκριτική γιά 
κινηματογράφο, μιά φιγούρα «ψυχρή» 
καί μέ έσωτερικό παίξιμο, πού άνεβαί- 
νει σωστά καί σίγουρα πρός τήν έκρη
ξη. Ό  Ντίνος Λύρας είναι τό ϊδιο λυτός 
καί σωστός στό ρόλο τού μικροαστού. 
Ό  X. Μάνεσης, τώρα, είναι ή μεγάλη 
άποκάλυψη τής παράστασης. Κυριολε
κτικά άλωνίζει. Μέ έκπληκτικό ταπε- 
ραμέντο καί ένα «δόσιμο» παθιασμένο 
στήν έρμηνεία τού ρόλου του, ξαφνιά
ζει, καί δημιουργεί έναν συγκλονιστικό 
κατάδικο. Δέν θ ά  ήταν ύπερβολή άν 
λέγαμε πώ ς καί μόνο γιά τήν έρμηνεία 
τού Μάνεση, άξίζει νά δεί κανείς τήν 
παράσταση.

Τέλος, ό Ά ντώ νης Α ντωνίου, πού 
όλοι άναγνωρίζουμε τό σπουδαίο τα 
λέντο του, δημιουργεί έναν Φονιά όλο- 
κληρωμένο, άλλά σέ όρισμένες στιγμέι 
γίνεται πιό ύπερβολικός άπ' όσο άπαι- 
τεί ό ρόλος.

Ά ν  ό Φ ονιάς  δέν είναι ή καλύτερη 
παράσταση τής χρονιάς, είναι πάντως 
σίγουρο πώ ς πάει μπροστά τό έλληνικό 
θέατρο.

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΥΠΡΑΙΟΣ

τά βιβλία της «γνώσης»

Δ. Π. ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ
(Πρώτο Κρατικό Βραβείο Ποίησης 1981)

ΠΟΙΗΣΗ, 2
Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  ΓΝ Ω ΣΗ , ΓΡ. Α Υ Ξ Ε Ν ΤΙΟ Υ  26, ΙΛΙΣΙΑ 
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Ποιητική πεζογραφία
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ X. ΜΑΚΡΟΓΛΟΥ  

Ό χώρος τής Ιωάννας καί ό χρόνος τοΰ 
Ιωάννη 

Τράμ, έκδ . Έ γνατία , Θεσσαλονίκη, 1 9 8 0 . 
Σ ελ . 56.

Μετά άπό τά ποιητικά βιβλία: Έγκλειστοι (1962), 
Χωροστάθμιση (1965), Τά κύματα καί οί φωνές 
(1971), Τό δόντι τής πέτρας (1975) καί τό τελευ
ταίο του Συνοπτική διαδικασία (1980), ό ποιητής 
Πρόδρομος Μάρκογλου «δοκιμάζεται» τώρα καί 
ατόν πεζό λόγο, μέ μιά συνέπεια πού όχι μόνο δέν 
τόν άπομακρύνει άπό τό ποιητικό του κλίμα καί τό 
ιδεολογικό του ύπόβαθρο άλλά πού τοϋ ανοίγει 
κάποιους άλλους δρόμους άπ’ όπου έκφράζει 
ανάγλυφα μιά δραματική πραγματικότητα πού ενυ
πάρχει μέοα α' δλο τό ποιητικό του έργο.

Σέ μιά έποχή, πού ό χαφιεδισμός καί οί συλλήψεις, 
οί ταπεινώσεις καί ό θάνατος είναι καθημερινή 
ύπόθεοη άλλά καί προσωπικό δράμα, έκεί μέοα 
«παίζεται» τό σώμα καί ή ψυχή τοϋ Ιωάννη καί τής 
Ιωάννας, μ' έναν τρόπο πού άργότερα καθορίζει 

τίς δύο μορφές καί τίς σφραγίζει μέοα σ' ένα δικό 
τους χρόνο καί χώρο. Μέσα άπό ένα διαχρονικό, νά 
πεϊ κανείς, πλαίσιο, τά δύο πρόοωπα μονολογούν, 
σά νά χάθηκαν κάπου καί άξαφνα βρέθηκαν μέσα 
στή μνήμη καί τήν άνάμνηση, μ' όλες τίς φωτεινές 
πληγές τους.

Πέρα όμως κι άπ' τήν έξιστόρηση τών γεγονό
των, πού ώστόσο έχουν μιά κυρίαρχη θέση οτό δλο 
κείμενο, διαγράφεται έντονα ή «οχέση» τοϋ 'Ιωάν
νη μέ τήν Ιωάννα, μιά σχέση μέ τίς βαθύτερες 
άντιθέσεις καί αντιφάσεις της. Ή τόσο άνθρώπινη 
άλλά καί διψααμένη ύπαρξη τοΰ 'Ιωάννη γιά τίς 
βαθύτερες «άλήθειες» τόν κάνει νά άποφαίνεται 
τραγικά μέοα σ' ένα μονόλογο-διάλογο μέ τόν 
έαυτό του: «"Ομως χωρίς τήν άγάπη τί μπορώ νά 
φτιάξω. Ή μοναξιά είναι έξευτελισμός τοϋ άνθρώ
που. "Ολα βουλιάζουν σ' έναν παραλογισμό». «"Ενας 
κύκλος έξευτελιομοΰ. Μιά χαμένη ύπόθεση. Στή 
μοναξιά».

Ό 'Ιωάννης φαίνεται νά σηκώνει μόνος του όλο 
τό κοινωνικό καί υπαρξιακό άλγος.

Κάτι τρομερό έχει ουμβεϊ έδώ στόν παρελθόντα 
χρόνο τοϋ 'Ιωάννη καί τής 'Ιωάννας πού ή μνήμη 
τό επαναφέρει «σωματικά» νά πει κανείς, εφόσον 
πρόκειται γιά γεγονότα οδυνηρά καί συγκεκριμένα 
(άν λάβουμε μόνο ύπ' όψη μας τό άριστερό 
κομμένο χέρι τοϋ ποιητή).

Ή παρουσία ή άπουσία τής Ιωάννας ανάμεσα 
στήν αναδρομική μαρτυρία -  μαρτύριο τοϋ Ιωάννη 
γίνεται άπ' τή μιά μεριά καί διά μέοου τοϋ έρωτα 
σάν μιά κατάθεση ζωής πού σχετίζεται άναπόσπα- 
στα μέ τόν Ιωάννη, άπό τήν άλλη όμως μεριά 
προδίνει τήν ύποστασιακή μοναξιά τών δύο προσώ
πων. Αύτά τά θαυμάσια ερωτικά κομμάτια, οτήν 
άρχή τοϋ κειμένου, μάς πάνε, άς πούμε, στό «"Ασμα 
άσμάτων» άλλά μόνο γιά μιά στιγμή φυσικά καί μέ 
μιά ούσιαστική διαφορά, όταν, άνάμεσα στήν ήδονή 
τών περιπτύξεων παρεμβάλλεται ή οδύνη καί ή 
αγωνία τών προσώπων, μιά άγωνία σχεδόν μεταφυ
σική, πού βγαίνει άπό τά άδυτα τών άδύτων μέ τή 
μορφή έρωτικής κραυγής: «Οί μαστοί σου Ιωάννα 
σάν τρούλοι έκκλησίας, δέχονται τό σώμα μου στήν 
ψαλμωδία τών άφανιομών, οί ρόγες σου ράμφη 
άρπακτικών μέ ρίχνουν σέ άγριους σπασμούς μέχρι 
νά μέ ξεκάνουν». « Ιωάννη, φίλησέ μου πάλι τά 
μάτια, πάρε τά άγρια όνειρα, οκότωσε τά φαντάσμα
τα ξεχορτάριασε τό σώμα μου, κι άλλο, βρέξε, ρίξε 
κατακλυσμό, νά φυτρώσει ή ψυχή μου, σάν ένας 
άγρός μέ όλα τά λουλούδια τής χαράς. Ή ψυχή μου 
σαπίζει στά σκοτεινά».

Καί τά δύο πράσωπα, υψώνονται σάν σύμβολα 
τοϋ τραγικού καί μοναχικοϋ άνθρώπου. Καθώς τά 
διαπερνάει ή άλγεινή πραγματικότητά τους μ' έναν 
τρόπο οχεδάν μυθικό, μένουν ώς τό τέλος άδιάλει- 
πτα παράντα μέσα στόν παρελθόντα χρόνο τους 
άλλά καί τά δύο πρόοωπα ύπάρχουν πρό πάντων 
μέσα στόν άτομικό χρόνο τοϋ Ιωάννη, έκεϊ όπου 
διαδραματίζεται ή προσωπική του ζωή. "Ολο σχεδόν 
τό κείμενο τοϋ Πρόδρομου Μάρκογλου, είναι έκ- 
φρασμένο μέσα άπό μιά «διπλή» ουνείδηοη. Σάν 
flash-back ή μία εικόνα εναλλάσσεται μέ τήν άλλη 
χωρίς όμως νά συγχωνεύονται μεταξύ τους κι αύτό 
γίνεται ϊσως σάν άνάγκη άπάλειψης τής οδυνηρής 
μνήμης ή σάν μιά έξιοορρόπηση τής ίδιας τής 
ζωής. Λέει ό Ιωάννης: «Ή φωτογραφία είχε 
παρθεϊ τό μεοημέρι οτήν παραλία. "Εβαλε ό γιατρός 
πάνω στό φωτεινό ταμπλό τήν άκτινογραφία, τοϋ 
έδειξε τό σημείο. Ή Ιωάννα σέ πρώτο πλάνο καί 
φαίνονταν τά καΐκια, στό βάθος ή παλιά πάλη 
ιδωμένη άπ' τήν παραλία. Εδώ οτό βρόγχο είναι ό 
καρκίνος είπε ό γιατρός. Τό πηγούνι της εϊτανε 
μικρό καί τά χείλη διαγράφονταν άδρά. "Επεσε τό 
κεφάλι τοϋ πατέρα άποκαμωμένο πάνω στά μαξιλά
ρια. Ρόγχοι τέντωναν όλα τά νεΰρα στό λαιμό. Τά 
μάτια της εϊτανε οάν ψάρια, σταγόνες άπό άγρια 
λάδι τής έλιάς» κ.λ.π.

Νομίζω πώς άχι μόνο ό «χρόνος» άλλά καί ό 
«χώρος» είναι περιοσάτερο τοϋ Ιωάννη παρά τής 
'Ιωάννας, ένας χρόνος καί χώρος πού έχει βέβαια

άποκρυσταλλωθεϊ σέ όλότελα διαφορετικά πράγμα
τα άπό κεϊνα τής Ιωάννας. Τό αντρικό πρόσωπο 
βρίσκεται έδώ οέ πρώτο πλάνο- είναι πιό παρόν οτό 
παρελθόν καί οτό μέλλον καί πιό πλούσιο οέ 
άναμνήσεις πραγμάτων. "Οταν π.χ. περιδιαβάζουν 
μαζί τήν πόλη κι ό Ιωάννης κάνει άναφορές οτούς 
άλλοτινούς ζωντανούς χώρους καί σημεία (τής 
πόλης) μέ κάποια διάθεση άναπόλησης, ή Ιωάννα 
στέκεται δίπλα του κάπως έπιλήσμων καί αδιάφορη 
όταν λέει ότι «κρυώνει» ότι «φυσάει καί κουράστη
κε» ή ότι - καί τό κυριότερο -  «δέν βλέπει τίποτε», 
ένώ ό Ιωάννης έπιμένει: «Κοίταξε καλά. Πίοω άπ' 
τή νύχτα είναι ή θάλασσα, ύπάρχει, είναι τά νησιά, 
πιό πέρα είναι ό ήλιος πού σέ λίγο θά προβάλει. 
Στίς 6.55 '. Αναπότρεπτα».

Αύτό τό «άναπότρεπτα», σημαίνει βέβαια τήν 
άδιάψευστη συνέχιση τής ίδιας τής ζωής άλλά καί 
τήν έλπίδα τοϋ Ιωάννη σέ μιά γιά λογαριασμό καί 
τών δυό τους δυνατότητα έξόδου άπά τό οδυνηρό 
παρελθόν. Τέλος, άν θέλουμε νά τοποθετήσουμε τά 
δυό πρόσωπα οριακά, θά λέγαμε άτι, ένώ μέσα στόν 
Ιωάννη γίνεται μιά προσπάθεια όχι νά ξεπεραστεϊ 

όπως όπως ό δραματικός χρόνος του άλλά νά 
«μεταμορφωθεί» γιά νά ύπάρξει άπό άλλες πιά 
συντεταγμένες ζωής, μέσα στήν ερειπωμένη Ιωάν
να δέν φαίνεται νά γίνεται άκόμα ή «έξοδος» ή ή 
«κάθαρση». Γιατί, ένώ ό Ιωάννης δέν αποφεύγει νά 
βυθίσει τό μαχαίρι ώς τά κόκαλο καί δέν άποστρέ- 
φει τήν κεφαλή άπό τό τραγικά βιωμένο παρελθόν 
του, ή Ιωάννα λέει κάπου: «"Οχι δέν θ' άφήσω 
πάλι τό μυαλό μου νά διαρρεύσει. Τά ξέχασα όλα. 
Αύτές οί πόρτες πού ανοιγοκλείνουν μέ πάταγο ή 
εντελώς σιωπηλά, νά σταματήσουν τό σκοτεινό 
τους παιχνίδι». Κοί στό τέλος ή ίδια: «Δέν θυμάμαι 
παρά έλάχιστα πράγματα». «Σχεδόν δέν μπορώ νά 
σοϋ περιγράφω τό δωμάτιό μου».

«Προσπάθησε (ό Ιωάννης) νά τήν κοιτάξει στά 
μάτια άλλά ή Ιωάννα είχε γυρίσει τό πράοωπό της 
άπό τήν άλλη πλευρά».

Ο Ιωάννης λοιπόν είναι έκεΐνος πού «κερδίζε
ται» πάλι άπ' τή ζωή καί μάλιοτα -  καί τοΰτο είναι 
σημαντικό - χωρίς νά χάνει τήν άκρα εύαισθησία 
του, όταν, στό τέλος, έπιμένει ότι τό δελφίνι 
«πέθανε» κι όχι «ψόφησε», δπως προτιμάει νά λέει 
ή Ιωάννα.

Τοΰτο τό έργο τοϋ Πρόδρομου Μάρκογλου πού 
είναι έκφρασμένο καί ποιητικά άλλά καί μέ τόσο 
βαθιά «εύαισθησία» καί «γνώση», στέκεται ισάξιο 
δίπλα στή μέχρι τώρα ποιητική του προσφορά.

ΜΑΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ - ΑΓΑΘ0Π0ΥΛ0Υ

Τό σύμπλεγμα ερωτισμού 
κι αισθήματος στήν ποίηση
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 

Ερωτικό σώμα 
Κ ασ τα νιώ της , 1981  

ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 
'Ερωτογράφημα 
Αθήνα, 1981  

ΠΕΤΡΟΣ Μ Ο ΡΟ ΖΙΝΗΣ  
Ή συνάντηση 
Αθήνα, 1981

ΓΙΟΡΓΟΣ ΚΑΛΙΕΝΤΖΙ1ΗΣ  
Μικρές σιωπές 

Αθήνα, 1981

Μέ τό Ερωτικά σώμα ό Άνδρέας Άγγελόκης 
κλείνει είκοσι σχεδόν χρόνια στήν ποίηοη. Ή 
έκδοση δμως αύτή δέν άποτελεί καινούρια συλλογή 
άλλά άνθολόγηση έρωτικών ποιημάτων άρχής γενο- 
μένης άπό τίς Ομιλίες τοϋ θεού καί τής θάλασσας 
(1962) μέχρι καί τήν Όδό Θρασυβούλου (1979).

Ώστόσο αύτή ή άπόοταοη δέν έχει τόσο χρονική 
όσο θεματική σημασία. Τό λέγω δέ έπειδή διαπιστώ
νονται προοδευτικές μεταπλάαεις όχι μόνο ο' έπί
πεδο τεχνικής ή αισθητικής άλλά ταυτόχρονα καί 
άναζήτησης -  καταγραφής ένός διαφορετικού μύ
θου. "Ετσι χαρακτηρίζω - μέ κάποια ίσως αύθαιρε-

οία - ώς πρώτη περίοδο τά ποιήματα άπό τό 1962 
μέχρι καί τό 1971, όπου έκδόθηκαν τέσσερις 
συλλογές. Κοινό τους γνώρισμα τό έρωτικό στοι
χείο- μέ λέξεις, φράσεις καί εικόνες πού άνταπο- 
κρίνονται στίς λυρικές, κατά βάση, προθέσεις τοϋ 
ποιητή. Παράδειγμα:

Συγνώμη πού ύλη ή ψυχή μου κορυφώνεται
στούς γαλανούς φθόγγους τού προσώπου

σου

'Από τό 1973 όμως κι έπειτα -  έξαίρεοη τό ποίημα 
«θά μπορούσα» άπό τόν Πρίγκηπα τών Κρίνων 1964 
- προβάλλεται ό ερωτισμός τών προσώπων. Παρα
κολουθούμε έν όλίγοις μιά ένταση τής όρμής τοϋ 
γενετήσιου ένστικτου. Ή γραφή τώρα γίνεται 
κυρίως ρεαλιστική μ' έμφαση άπό τή μιά ο' έξωτε- 
ρικές λεπτομέρειες καί σωματικά όργανα, άπό τήν 
άλλη σέ ψυχολογικές κλίμακες. Τό ύποκείμενο 
άποσπαομένο άπό θεωρητικές διαδικασίες υποβάλ
λεται οέ δοκιμασία, εϊτε πρόκειται γιά όνειρογράφη- 
μα εϊτε γιά εμπειρία. Συνεπώς βρίσκεται σέ διαρκή 
πάλη, πρώτα μέ τόν έαυτό του κι έπειτα μέ τούς 
άλλους. Προσπαθεί, μέσα σ' ένα καθεστώς άλλοτε 
διαστροφικών κι άλλοτε κολάσιμων έπιθυμιών, νά 
δικαιώσει τή σάρκα. Γι' αύτό καί οί λέξεις, έτσι 
όπως καταγράφονται σκληρές καί πολλές φορές 
ώμές, αποδίδουν τίς εικόνες ρεαλιστικά. Εικόνες 
πού διεκδικοϋν άπό τήν περιθωριακή ζωή τόν 
έρωτισμό καί τή σεξουαλική συμπεριφορά.

Πάντως γεγονός είναι ότι ό Α.Α. δέν κατόρθωσε

ν' άποφύγει στά ποιήματα τής δεύτερης περιόδου 
τήν ήχηρότητα αύτής τής συμπεριφοράς. Καί βέ
βαια δέν είναι έδώ τό ούσιαστικά πού ένοχλεΐ. Κάθε 
άλλο τό έπίθετο έχει αύτή τήν ιδιότητα, κοθώς 
κινδυνεύει νά έρμηνευθεϊ στούς στίχους ώς έρωτο- 
ληψία.

Τά Έρωτογράφημα τοϋ Νίκου Λάζαρη άποτελεί τήν 
τρίτη συλλογή του. Προηγήθηκαν Ό βυθός τής 
γκαζόζας 1975 καί τά «Δάσος τών έκρήξεων» 1978.

Άπά τή δεύτερη συλλογή καί συγκεκριμένα άπό 
τό ποίημα « Εκδοχή» τής ενότητας « Ηλικιωμένες 
μαργαρίτες» διαφαίνεται ή πρόσφατη θεματογρα
φία. Πραγματικά ό Ν.Λ., παρακάμπτοντας τό πλάτος 
καί τήν κλίμακα μιάς κοινωνικής θεματικής, κινητο
ποιεί τό λόγο του ερωτικά. Βέβαια ή ειδοποιός 
διαφορά άνάμεοα στήν « Εκδοχή» καί στό «Έρωτο
γράφημα» έντοπίζεται στό γεγονός ότι τώρα ό 
χώρος δέν είναι οπτική ή ονειρική ένατένιση άλλά 
χώρος έπαληθεύοιμος. Χώρος άνάπλααης συμβάν
των - γεγονότων καί παράλληλα διαλογισμού πού, 
κατά κύριο λόγο, υποδηλώνει τόν έοωτερικό σπαρα
γμό τοΰ προσώπου.

Ανάβουν τά κορμιά μας ένωμένα 
τά πράγματα εξατμίζονται γύρω μας 

καθώς μέ σπασμούς 
περνάμε μυστικά στήν άλλη άκρη

Ιέ όλη τήν έκταση τής συλλογής δυό πρόσωπα 
συνδιαλέγονται. Πάντοτε δέ άντιπαραβάλλουν τούς 
ρόλους τους κατά τρόπο διττό: μυστικοπαθή καί 
σεξουαλικό. Στό σημείο αύτά θά πρόσθετα μιά 
σκόπιμη εξώθηση ώς τίς έσχατιές τοϋ πάθους καί 
τής έξαρσης, έτσι ώστε ή ερωτική τους μέθεξη 
οηματοδοτεΐται ώς άναμέτρηση καί σύγκρουση. Κι 
έδώ άκριβώς τό πρόβλημα, καθώς άναφύεται, μέοα 
άπό τό ϊδιο τό ποίημα, ή έλλειψη ισορροπίας 
άνάμεσα στήν ήρεμία καί στήν έντοοη. ΓΓ αύτά 
άκριβώς καθίσταται άπαραίτητο τό δάνειο ένός 
ικανού έκφραστικοϋ οργάνου, γιά ν’ άποδοθεϊ στά 
άκέραιο ή συναισθηματική φόρτιση τών στίχων.

Ύπάρχουν ποιήματα (π.χ. «Σέ κοιτώ άπό τό πλάι 
-  φυσάει», «Ξαπλωμένη στό στρώμα άνάσκελα», «Τά 
σώματα άνασκαμμένα» κλπ.), όπου οί λέξεις προχω
ρούν πιό μακριά άπό τή νοηματική τους ταυτότητα. 
"Ετσι διακρίνονται γιά τήν πιστότητα καταγραφής 
στίχων μέ δραματικές, συγκινησιακές όσο καί σε
ξουαλικές ιδιότητες.

Αντίθετα δέν έδραιώνεται μιά άντίστοιχη γωνία 
λήψεως, οέ στίχους δπου τό εύρηματικό στοιχείο - 
λόγου χάρη «πλένω τίς λέξεις, στεγνώνω/τίς σιω
πές» - δημιουργεί μάλλον ένας είδος άπατηλής 
γοητείας’ μιά ψευδαισθητική ύφή μέ συμβατικές 
εικόνες.

Συνεπώς ή βαθύτατη συναισθηματική φύση τών 
προσώπων (κυρίως τοΰ α ), ώς έπίσης καί ό 
άναπόφευκτο δραματικός τους τόνος άποκαλύπτον- 
ται έκεϊ όπου δέν ύπάρχει αισθητική έφεύρεση 
άλλά μιά γενική έτυμολογία.

Ή συνάντηση τοϋ Πέτρου Μοροζίνη περιλαμβάνει 
έπτά ένότητες. Χρησιμοποιώντας έπιδέξια ό ποιη
τής τά στοιχεία τής νεοϋπερρεαλιστικής καί τής 
ρεαλιστικής έκφραστικής πλάθει συνθετικά ένα 
μύθο προσανατολιζάμενο στήν έντύπωση τοϋ πρα
γματικού καί τοϋ ψυχολογικού. Τό ύποκείμενο τοϋ 
Π.Μ. ύπακούει περισσότερο σέ βουλητικές καί 
συγκινησιακές παρορμήοεις. Επιμένει έντονα οτήν 
άποκάλυψη τών νευρωτικών του εκδηλώσεων - 
σχεδόν αύτοανακρίνεται. Στόχος του: α) ν' άντιτά- 
ξει τή φαντασία (ώς διαίσθηση καί ταυτόχρονα ώς 
κατασκευή λεπτομερειών) άπέναντι οέ μιά έντεινά- 
μενη σχηματοποίηση τοΰ χώρου, β) νά καταγράψει 
τά αϊοθημα άκόμα κι έκεϊ όπου προβάλλεται ένας 
άξιοθρήνητο ετοιμόρροπος χώρος.

Λευκές γραμμές σκάβουν τούς δρόμους-
φλέβες

κυκλοφορία κι άσπρο φώς, σφυγμός, ματώ
νοντας

ρυθμικά τ’ οξυγόνο κι ό ήχος τού φεγγα
ριού

μές τά καλώδια. "Ομως τά χέρια σου

Ή άντίληψη καί ή γνώση μέσ' άπά αισθητήρια 
όργανα μεταβάλλουν τήν ορθολογική φύση καθημε
ρινών περιστάσεων σέ άνορθόλογη παράθεση. Κύρι
ος άγωγός τό ιδιότυπο εκφραστικό κλίμα τοϋ 
ποιητή. "Ετσι, άπομονώνοντας τίς λεπτομέρειες τής 
εικόνας, σχηματίζει μιά νέα έμφορούμενη τόσο άπό 
συναισθηματικά όσο καί άπό ψυχικά στοιχεία. Q- 
ατόσο έκείνο άκριβώς πού χαρακτηρίζει τήν ποίηση 
τοϋ Π.Μ. είναι ή χρήση μιας γλώσσος κυρίως 
οπτικών θά λεγα σημείων. Παράδειγμα:

Σ’ ένα μπαλκόνι ένας άνθρωπος
κυματίζει ύφάσματα, τά λεπτά της μπράτσα
βαθαίνουν τό ημίφως κι ή μέση σφίγγει 

άναλάφρα
τό γκρίζο βάθος κι άγαπώ, δέν ξέρω τί. Καί

βλέπω

Διαπιστώνεται πώς έδώ τό πρόοωπο έπιζητεΐ, 
μέσα άπά τήν έμπλοκή πραγμάτων κι άλλων προσώ
πων, τήν ενεργητικότητα - συναισθηματική ή ψυχι
κή - τοϋ χαρακτήρα του. Τό λεκτικό ύλικό καί γενικά 
ή τεχνική τής έκφραοης τοϋ ποιητή είναι τέτοιο 
ώστε επιτυγχάνεται κατά τρόπο καίριο ή έξεικόνιση 
τοϋ εσωτερικού κι έξωτερικοΰ κόσμου. Παράλληλα 
προσδίδοντας μιά διαφορετική σημασία στήν έκφρα
ση τοϋ κάθε στίχου, δημιουργεί κι ένα άλλο 
έννοιολογικό έπίπεδο, καθώς ένοωματώνονται έντυ- 
πώσεις ή δράσεις κοινωνικού περιεχομένου. Στήν 
προκειμένη περίπτωση οί εικόνες αντιμετωπίζουν 
τό χώρο καί τόν διαφοροποιοϋν άπό τά μέσα. Από 
τό άνάλογο δηλαδή αϊοθημα καί τίς ψυχικές διαθέ
σεις τοϋ ποιητή, ποΰ επικυρώνονται δόκιμα στή 
γλώσσα του.
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Οί Μικρές σιωπές τοΰ Γιώργου Καλιεντζίδη προκύ
πτουν άπό άμεσες οχεδόν ζωντανές εικόνες ένός 
χώρου ό όποιος χάνει μ' εκπληκτικό ρυθμό τή 
φυσιογνωμία του. "Ετσι, οί λέξεις, δίνοντας έμφαση 
σ' αύτή τήν πλαστικότητα, γίνονται άφ' ένός άντι- 
κείμενα γνώσης, άφ' έτέρου σημείο αύτογνωσίας. 
Ταυτόχρονα άντικατοπτρίζουν τήν αίσθηση τοϋ βιω- 
μένου μέ ρεαλιστικό τρόπο. Προπαντός όμως σημα
τοδοτούν μιά ένταση ιστορικής συνείδησης έκφρα- 
ζόμενη μέ οτοιχεΐα σαρκασμού καί ειρωνείας. Αύτή 
άκριβώς ή τεχνικοποιημένη εκφραστική έχει τή 
δυνατότητα νά προσδώσει διαστάσεις στό στίχο, 
καθότι δέν δημιουργεί ένα μονοδιάστατο έννοιολο- 
γικό πλαίσιο άλλά πολλαπλό.

Φοράς τή μπλέ Λακόοτ μπλούζα 
καί τό ατήβος οου δείχνει πιό όμορφο 
Τό περπάτημά οου μές στό στενό Λιβάις 
είναι μιά κίνηση ίεροτεΚεστείας

Όλος ό κόσμος τής μόδας καί τών διαφημίσεων 
προσπαθεί νά συνενωθεί σ ένα κοινό πρόγραμμα 
στόχων δίνει μεγαλύτερη έμφαση στό άντικείμενο 
έτσι ώστε ή κατανάλωση νά κατέχεται άπό μιά 
παθητική αναμονή. Νά έξαρτάται δηλαδή άπό τό 
άντικείμενο καί, τέλος, νά τό θεωρεί άναγκαϊο, 
άπαραίτητο.

Οί στίχοι τοϋ Γ.Κ. μεταφέρουν αύτή τήν παγωμέ
νη άντικειμενοποίηση. Χωρίς γλωσσική εκζήτηση ή

έπιτήδευση οροθετούν τόσο τό μορφικό όσο κοί τό 
ιδεολογικό περίγραμμα προσώπων-πραγμάτων.

Άπό τήν άλλη πλευρά ύπάρχει μιά συγκεκριμένη 
άντίληψη τής καθημερινής ζωής ώς καί τών 
αντικειμένων πού τήν συνθέτουν. Τ αντικείμενα 
αύτά άπομονώνει ό Γ.Κ. δένοντας τή λειτουργία 
τους μέ τό βίωμα καί τόν ιδιαίτερο ψυχισμό τών 
προσώπων. "Ετσι κατορθώνει παράλληλα ν' απελευ
θερώσει καί τήν αισθητική τους άγωγή, πού σέ 
πολλά σημεία άναγνωρίζεται ώς συγκίνηση, άπογοή- 
τευση, πίκρα κλπ., οδηγώντας πάντα τό πρόσωπο 
σ' ένα άλλο έπίπεδο ψυχικής άντίδρασης.

Ιέ χαιρετοϋαα κι όλο ξεμάκραινα

ώσπου σηκώθηκα καί χόρεψα 
ζεμπέκικο

Άν έξαιρεθοϋν ορισμένα άπλοϊκά - ο' έκφραση 
καί νόημα - ποιήματα, ή συλλογή διαπνέεται άπό 
στίχους μέ κοινωνικά κι αισθηματικό ένεργήματα, τά 
όποία κατακτούν τήν άνάγνωοη μέ τή χρήση ένός 
άπλοϋ λεκτικού οργάνου.

ΚΟΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

* * *

Ξένη 
πεζογραφία

ΜΑΡΙΟ ΒΑΡΓΚΑ ΛΙΟΣΑ 

Ή πόλη καί τά σκυλιά 
Ό δ υ σ σ έα ς , Αθήνα 1 9 8 1 , σ. 4 3 6

0 κλειστός στρατιωτικός βίος άσκεί μιά ιδιαίτερη 
έλξη στούς συγγραφείς. Ή στρατιωτική ζωή προ
σφέρει ιδεώδεις συνθήκες, περίπου έργαστηρίου, 
γιά τή οπουδή ποικίλων καί ειδικών ενδιαφερόντων: 
κοινωνιολογικών, ιατρικών, έπιδημιολογικών, σωμα
τομετριών, έπισιτιοτικών, μεταβολικών κ.ο.κ. 0 
στρατός διαθέτει ένα καταλογογραφημένο έμψυχο 
δυναμικό, πού χρησιμοποιούμενο κατά τό δοκοΰν, 
συνήθως ώς άδρανές ύλικό, άποτελεί έδαφος 
πρόσφορο γιά τήν άσκηση καί τή μελέτη τοϋ 
φαινομένου τής έξουσίας (τόοο τής βίας, όαο καί 
τής ύποταγής), καθώς καί τήν άνάπτυξη κάθε 
είδους παρασιτισμού (προμηθευτές, ράπτες, καθη
γητές, χοροδιδάσκαλοι, ύδραυλικοί, διαφωτιστές, 
κουρείς), τήν διάθεση σειράς προϊόντων (τυρόπι
τες, γλυκά, άναψυκτικά, πατάτες, μήλα, εμβλήματα, 
λεξικά, βιβλία, κινηματογραφικές ταινίες, θεατρικές 
παραστάσεις, χορωδιακές εμφανίσεις, λόγοι, ποιή
ματα, ομιλίες, διαλέξεις) καί, έν γένει, γιά τήν 
πολύμορφη καταπίεση τής άνθρώπινης φύσης. Α
ποθέωση αύτοϋ τοϋ κλειοτοϋ, πειραματικού μοντέ
λου, άποτελεί ή στρατιωτική σχολή, όπου οί χλωροί 
(καί, όχι σπάνια, κάπως προικισμένοι) νέοι, πού γιά 
λόγους άνέχειας, άγνοιας, ή, καί ματαιοδοξίας 
έγκλείονται έκεϊ, αφήνονται έρμαιοι στίς συνέπειες 
τοΰ έκάστοτε έν ίσχύι καί πρά πολλοΰ ξεπερασμέ
νου κανονισμού. Στήν πραγματικότητα, άφήνονται 
έρμαιοι τών άντιλήψεων καί τών βιωμάτων τών 
έκάστοτε διοικήσεων - προσώπων, δηλαδή, πού τά 
ίδια, γιά δικούς τους (άτομικούς, ή, καί ίδιοτελείς) 
λόγους, έπιδιώξανε καί έπιτύχανε αύτή τή θέση καί 
τήν τοποθέτηση, χωρίς (πολλές φορές) νά διαθέ
τουν τήν στοιχειώδη (έστω) επαγγελματική έπάρ- 
κεια - άσε, πιά, τίς παραπέρα δυνατότητες, όπως 
τό ήθος, ή εύθύνη, ή, οί γνώσεις...

"Ετσι, έκ προοιμίου, σέ άλλο έπίπεδο κινείται καί 
τυρβάζει ή διοίκηση, καί σέ έντελώς άλλο οί 
μαθητές - καί, κατ' εξοχήν έκεϊνοι, πού φοιτούν 
κανονικά σέ σχολές πανεπιστημιακές, προκειμένου 
νά άποτελέσουν μόνιμα καί ειδικά στελέχη τοΰ 
στρατεύματος (γιατροί, κτηνίατροι, οδοντίατροι, 
φαρμακοποιοί, δικαστικοί κ.ά).

Δέν εϊναι αύτή άκριβώς ή περίπτωση τοΰ μυθιστο
ρήματος Ή πόλη καί τά σκυλιά (καίτοι ύφίοτανται 
συντριπτικές άναλογίες), καί άς σημειώνεται, κάπως 
άνεύθυνα στό οπισθόφυλλο τοΰ βιβλίου «ή πλοκή 
διαδραματίζεται οέ μιά στρατιωτική σχολή...». Στήν 
τυπογραφία μας, ό έπιμελητής έκδόσεως εξακολου
θεί πολλές φορές νά θεωρείται εϊδος άγνωστο, 
πολυτελές, ή, καί άχρηστο - έξ ού καί ό έκδοτης 
αύτοΰ τοΰ βιβλίου, μέ τό λανθασμένο καί ατελέστα
το εισαγωγικό σημείωμα, τά τυπογραφικά του 
λαθάκια, τίς μεταφραστικές άβλεψίες, τήν έλλειψη 
μιάς στοιχειώδους πληροφόρησης γιά τό Περού τής

έποχής τοΰ βιβλίου καί, ειδικότερα, γιά τήν πρωτεύ
ουσα, τή Λίμα (άφοϋ ή τοπογραφία τής Λίμα παίζει 
τόσο σημαίνοντα ρόλο στήν άφήγηση, τής όποιας 
καί άποτελεί έναν άπό τούς κύριους άξονες άναφο- 
ράς, μέ τίς λυρικότατες περιγραφές τών δρόμων, 
τών πάρκων, τής βόλτας, τής γειτονιάς κλπ), 
ύποβαθμίζει (ό έκδοτης!) τήν δουλειά τοΰ συγγρα

φέα καί δυσκολεύει (ό εκδότης!) καί τήν άνάγνωοη 
τοΰ βιβλίου, μιά καί ό έλληνας άναγνώστης καλείται 
άφελέστατα νά άναγνωρίσει τήν χώρα καί τόν χώρο, 
λές καί πρόκειται γιά τά Μεσόγεια, τά Έξάρχεια, ή, 
τό Κολωνάκι! Πάλι καλά (καί οφείλουμε χάριτες γι 
αύτά), πού τό βιβλίο στοιχειοθετήθηκε μέ ώροία καί 
εύανάγνωστα στοιχεία!

Δέν πρόκειται, λοιπόν, περί στρατιωτικής σχολής, 
άλλά γιά ένα ειδικό κολέγιο, διοικούμενο άπό 
στρατιωτικούς κατά τά πρότυπα τών στρατιωτικών 
σχολών, σχολείο μάλλον λαϊκό (όπως μαθαίνουμε 
οτή σελίδα 246), οί τρόφιμοι τοΰ όποιου εϊναι 
περαστικοί άπό τόν στρατό (οελίς 190), ονομάζον
ται μετά τρία χρόνια φοίτησης έφεδροι άνθυπολο- 
χαγοί, άφοϋ δέ άποφοιτήσουν, ακολουθούν διάφορα 
άλλα επαγγέλματα (μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί), 
σπανιότατα δέ κάποιος συνεχίζει, άλλου, γιά μόνι
μος άξιωματικός. Πρόκειται, ούσιαστικά, γιά ένα 
είδος άναμορφωτήριου, προορισμένου νά μεταλαμ
παδεύσει στούς μαθητές τά αιώνια αστικά νάματα. 
Ή διαφορά εϊναι σημαντική, όχι γιατί οί διαπιστώ
σεις καί οί προτάσεις τοϋ Λιόοα δέν έχουν 
γενικότερη ισχύ (τουλάχιστον γιά τό Περού), άλλά 
γιατί ό συγγραφέας χρησιμοποιεί άποδεικτικό ύλικό 
άλλης ποιότητας, άφοϋ άλλες εϊναι καί οί προοπτι
κές τών ήρώων του.

Έτσι ένα κείμενο μέ κάποιες δυσκολίες στήν 
άνάγνωοη (οί ήθοποιοί τοϋ Λιάσα εναλλάσσονται 
συνεχώς, άφαιροϋν δέ τά προσωπεία τους μόνο 
στίς τελευταίες σελίδες τοΰ βιβλίου), καθίσταται 
στά έλληνικά χωρίς λόγο δυσκολότερο καί (καμιά 
φορά) άκατανόητο.

Καί όμως πρόκειται γιό έξαιρετικό βιβλίο. Οί 
ειδικοί περί τήν λογοτεχνία τής λατινικής άμερικής, 
όπως ό Φ.Δ. Δρακονταειδής, θά ήταν εύκταΐο νά 
μάς έδιναν μερικούς όρους συγκρίσεως.* 0 συντά
κτης αύτοϋ τοΰ σημειώματος, δέν διαθέτει τέτοιες 
γνώσεις, άλλά μόνο μερικές έμπειρίες συγγενικές 
πρός τό πρωτογενές ύλικό τοΰ βιβλίου, τήν άξιοπι- 
στία τοϋ όποιου μπορεί μέ άρκετή ακρίβεια νά 
ελέγξει.

0 Λιόοα χρησιμοποιεί καί άντιπαραθέτει, γιά νά 
άναπτύξει τόν μύθο του, τό δίπολο σχολείο -  πόλη. 
Ή ιστορία, πού διαδραματίζεται στό ειδικό αύτό 
σχολείο, οδεύει κανονικά μέσα στό χρόνο, ό όποιος 
καί κομματιάζεται μέ τόν παραδεδεγμένο, παραδο
σιακό τρόπο. Άντίθετα ή ιστορία οτήν πόλη, 
εξελίσσεται συνήθως άντίστροφα πρό τήν ροή τοΰ 
χρόνου, μέ άσυνεχεϊς αναδρομές (θά άποφύγω νά 
χρησιμοποιήσω τόν γνωστό κινηματογραφικό όρο, 
γιά λόγους, πού 8ά έξηγήσω πιό κάτω). 0 άφηγη- 
τής αλλάζει τά προσωπεία καί τά πρόσωπα μέ 
ταχύτητα ταχυδακτυλουργού, προοφέροντας στόν 
άναγνώστη, μέσα άπό τό παιχνίδι τοϋ χρόνου, 
ψηφίδα ψηφίδα τά γεγονότα καί τίς καταστάσεις 
τοϋ μύθου, καθώς καί τόν χαρακτήρα τών ήρώων.

"Οπως εϊναι έπόμενο, ή άντιστικτική αύτή τεχνική 
θά . οδηγήσει, κάποτε, στή σύμπτωση τών έπί 
μέρους κινήσεων τοϋ χρόνου καί τοϋ τόπου: τότε ή 
άφήγηση τής πόλης θά καταστεί ό ένεστώτας 
χρόνος τοϋ βιβλίου, τά πρόσωπα θά άρχίσουν νά 
συναρμολογοϋνται καί νά αναγνωρίζονται, καί τά 
σχήματα νά παίρνουν μορφή - άκριβώς όπως 
τακτοποιείται, μέ τήν κατάλληλη κίνηση, ό άπό γυαλί 
χρωματιστός κόσμος ένός καλειδοσκόπιου. Πρόκει
ται γιά μιά γραφή μεγάλης τεχνικής, ή όποία 
υπερφαλαγγίζει, στό έπίπεδο τού διαλόγου, τίς 
δυνατότητες άκόμη καί τοΰ κινηματογράφου, οτό 
πιό οικείο του παιχνίδι, τό παιχνίδι δηλαδή τοΰ 
χώρου καί τοϋ χρόνου.

Εδώ δέν μπορώ νά παρακάμψω κάποια παρένθεση. 
Αποφεύγω συστηματικά νά ονομάσω αύτοϋ τοϋ

Κατερίνα Άγγελάκη - Ρονκ

Στόν Κουρέα

"Ασπρο τρ ια ντά φ υλλο  
ή π ε τσ έ τα  το ϋ  κ ο υ ρ έα  
γύρω  ά π ’ τό  πρόσω πό  σου  
π ο ϋ  σ ά ν  μ α μ ο ύν ι λα μ π ερ ό  
στά  π έτα λλα  καρφώ δη.
Τ ο ύφ ες  το ύ φ ες  ατό πάτω μα  
οί μ έ ρ ε ς  μ ο υ  π ο ύ  σ' ά γα π ο ϋ σ α  τόσο, 
ένώ ψ αλίδ ιζε ό π ο λύλο γο ς  
α ισθ ητικός τή ς  κ εφ α λή ς  
ο,τι π ερ ιττό  φ υτρώ νει μ ές  τό χρόνο.
“Αχ! κ α ί σ ’ έκ α ν ε  ό ά σ υν ε ίό η το ς  α ύτό ς  
άκόμη π ιό  ώ ρα ίο ·
γρ ά φ τη κ ε  κ α δ α ρ ά  ή κ α τη φ ό ρ α  τών φ ρυδιώ ν  
κ α ί κάτω  ά π ’ το ύ ς  ν εφ ρ ίτε ς  τών ματιώ ν  
μ ισά νο ιγα ν  τά  άνθη σου, τά  χείλια .
Τό μ α γα ζ ί τυπ ώ νο ντα ν  μ έσ α  μ ο υ
μ έ  κ ά δ ε  λεπ το μ έρ ε ια ,
σ ιγά  σ ιγά ' τό  τίπ ο τα
π ο ύ  δ ά τα ν ε  σ έ λίγο  ή ζωή μ ο υ
δίχω ς σένα ,
έμ π α ιν ε  ο ο υρ νά μ ενο
στόν π α ρ φ ο υ μ α ρ ισ μ ένο  χώρο.
Μ ές τό ν  κ α δ ρ έφ τη  γέλα σ ες , 
διπλώ δηκα  στά  δυό  
π ο ύ  σ ’ ε ίχα  κ α ί δά σ ’ έχα να  
σ ά ν  τή  ζωή π ο ύ  σ τα μ α τά ει 
κλα σ ική  μ ' έ να  ψαλίδι.

Μεγάλη Τετάρτη

Π ρό ς τή ν  ’Α κ ρ ό π ο λη  μ ιά  Μ εγάλη  Τ ετάρτη ... Ν ά  
λο ιπ ό ν  π ο ύ  κ έρ δ ιζε  έδ α φ ο ς  ό υπ ο ψ ή φ ιο ς  δα ν α τό ς  
μ ο υ  κι έγώ άν έβα ινα  μ έ  τό  σ α ρά βα λο  μ η χα νά κ ι τή ς  
κ α ρ δ ιά ς  μο υ , τά  ζωώδη ένσ τιχ τά  μ ο υ  όλα σ’ ένα  
κ ο υ τ ί κ λεισμ ένα . Έ γ ρ α φ ε  ΕΡΩΤΑΣ ά π ’ έξω κ α ί τό  
κ ρ α το ύ σ α  πα ρ α μ ά σ χα λα . Κ α μ π ά ν ες  συμπλήρω 
να ν  τή  σπ α ρ α χτικ ή  ε ικ ό να  το ϋ  τε τελ εσ μ έν ο υ  κι ό 
μ π λ έ  σ κ η νο θ έτη ς  ψηλά, π ά ν τα  ά ν ικα νο π ο ίη το ς , 
φώ ναζε το ύ ς  κ ο μ π ά ρ σ ο υ ς  π ό ν τ ικ ε ς  νά  ξανα π ιά-  
σ ο υ ν τ ή  σκη νή  ά π ’ τή ν  άρχή. «Ζηλεύω  τό ν  Χ ριστό . 
Λ ά τρ εψ ε  τά  π ά δ η  του  κ ι έν δ ο υ σ ια σ μ έν ο ς  μ έ  τή 
λύση  π ο ύ  βρήκε, έβ α λε τέλο ς  σ’ όλες  τ ίς  έρω τικές  
ισ το ρ ίες  το υ  μ έ  τό ν  κόσμο». Έ λ ε γ α  στό  σ υνο δό  
μο υ  π ο ύ  βά διζε δ ίπ λα  μ ο υ  σ κ υ φ τό ς  γ ια τ ί τόν  
β ά ρ α ινε  ή εύ δ ύ ν η  το ϋ  ώ ραίου.

(άπό τό βιβλίο ’Ε νά ντιο ς  Έ ρ ω τα ς  
π ο ύ  δά  κ υκ λο φ ο ρ ή σ ει σύντομα ).
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είδους τήν τεχνική κινηματογραφική (όπως συνή
θως γίνεται στίς παρουσιάσεις βιβλίων), έπειδή 
πιστεύω, πώς άκριβώς τό άντίθετο συμβαίνει. 0 
κινηματογράφος, δηλαδή, δέν άκολουθεί παρά τήν 
οπτική τής λογοτεχνίας, μέοω τής όποιας καί 
διέρχεται υποχρεωτικά. Ό καλούμενος έμπορικός 
έλληνικός κινηματογράφος άποτελεί τήν μοναδική 
έξαίρεοη, γιά τόν άπλούστατο λόγο, ότι οί δημιουρ
γοί του, όντας άδιάβαστοι καί αγράμματοι γενικά, 
χρησιμοποίησαν άφειδώς τά μόνα προσιτά σέ αύ
τούς (καί κάπως χυδαία) θεατρικά στοιχεία. Έτσι 
αύτοΰ τού είδους ό κινηματογράφος (δπως καί ή 
τηλεόραση τών σήριαλ, πού τόν ύποκατέοτησε μέ 
μεγάλη άκρίβεια), άποτελεί έκ γενετής ένα θνησιγε
νές θεατρικό ύβρίδιο, πού απλώς κινηματογραφεί- 
ται - καί άκριβώς αύτή ή παρά φύοιν καταγωγή 
ερμηνεύει, μέχρις ένός σημείου, καί τήν όλη 
άθλιότητα τοϋ σεναρίου, τής γλώσσας καί τής 
ήθοποιίας.

Λοιπόν, γιό νά έπιατρέψουμε στό μυθιστόρημα τοΰ 
Λιόσα, τό όλο σκηνικό δέν είναι άπλώς έτοιμο, άλλά 
καί δεδομένο. Μιά νηαίδα νέων ατίς παρυφές τής 
πόλης, άποκομμένη άπό τήν πόλη καί τή ζωή της. 
Εκεί μέσα περιέχονται χίλιοι πεντακόσιοι νέοι, 

γύρω στά 16, όρεοίβιοι καί άστοί, ποικίλης φυλετι
κής συνθέσεως, σκοτεινού παρελθόντος καί άβέβαι- 
ου μέλλοντος. Ό εγκλεισμός τους έχει, συνήθως, 
άποφαοισθεί άπό τήν βούληση τών γονέων, τών 
κηδεμόνων, ή, καί κάποιας άρχής. Πάνω τους, 
πάντως, άσκείται ή έλέω θεοΰ έξουσία, πού θεωρεί 
έαυτήν ταγμένη νά ύπηρετεί τίς μεγάλες κατεστη
μένες έννοιες, τίς όποιες νομίζει, ότι γνωρίζει 
περίπου έξ άποκαλύψεως, χωρίς ποσώς νά ύπο- 
πτεύεται τί δομές καλύπτουν αύτά τά ήχηρό 
ένδύματα.

Ή έξουσία διαθέτει τήν κλασική ιεραρχία της 
(συνταγματάρχης - διοικητής, ύπολοχαγοί, ύπαξιω- 
ματικοί), καί οί μαθητές τή δική τους (έτη, τάξεις, 
βαθμοφόροι). Άνάμεσά τους, κάπως χύμα, τό 
τελικό (καί άσήμαντο) όργανο τής έξουοίας, οί 
φαντάροι.

Ή έξσυσία περιβάλλεται άπό τά αιώνια στοιχεία 
της: ή στολή, οί μηχανισμοί τής διοίκησης, οί 
γενικές, άπρόσωπες, συχνά παρανοϊκές διαταγές, ή 
καταπίεση, όλα όσα εύοδώνουν τήν άσκηση μιάς 
σκοτεινής βίας. Ό χρόνος έχει κουρδιστεί σκληρά. 
Τό πρόγραμμα τής ημέρας (καί τής νύχτας) δέν 
είναι, μόνο, ένα πρόγραμμα έκπαίδευσης καί ζωής, 
άλλά μιά δοκιμασμένη μέθοδος γιά τήν έπιβολή 
αύτής τής βίας: τό μίζερο περιβάλλον, οί θάλαμοι 
μέ τά επάλληλα κρεβάτια (τριπλά), τό εγερτήριο 
μέσα στή νύχτα καί τό κρύο, τό βιαστικό ξύρισμα, ή 
γυμναστική, ή πρωινή άναφορά («θέλω τά ονόματα 
τών τριών τελευταίων άπό κάθε τμήμα» διατάζει ό 
κύριος ύπολοχαγός, ή, «έξι ημέρες κράτηση σέ 
όοους έχουν τόν άριθμό τρίο καί τά πολλαπλάσιά 
του» κ.ο.κ.), τό πρωινό ρόφημα οτό παγωμένο 
εστιατόριο, οί ασκήσεις πυκνής τάξεως, τό άναγνω- 
ατήριο, τά προσκλητήρια, τά γεύματα μέ τίς άτε- 
λεύτητες διαδικασίες, τά περιορισμένα έπισκεπτή- 
ρια, ή υπηρεσία, ή έξοδος, τό θλιβερότατο δείπνο, 
ή οκοπιά, ή περίπολος, τό σιωπητήριο... Πίσω (καί 
πάνω) άπό κάθε επίσημο πρόγραμμα, οί άνεξέλεγ- 
κτες έξουσίες τών άξιωματούχων, πού καταντούν 
τήν έπιβολή ξεκάθαρη έπιβουλή: τό σκληρό καψόνι, 
οί στερήσεις έξόδου (πού θά ύποθάλψουν τήν 
άτομική ρουφιανιά καί τό κάρφωμα), οί ποινές, ή 
φυλακή.

Οί μαθητές άμύνονται καί προσπαθούν νά περισώ
σουν τήν ιδιαίτερη, προσωπική ζωή τους. Περιφρο- 
νοΰν καί μισούν τούς ήγήτορές τους, τούς γελοιο
ποιούν στήν πρώτη εύκαιρία (χαρακτηριστική είναι ή 
περιγραφή μιάς γελοιογραφίας, στήν όποία ό μικρός 
ήγήτωρ τους έμφανίζεται μέ φουστάνι, έν ώρρ 
αύνανισμοϋ), οργανώνονται σέ κλειστές ομάδες, 
φαλκιδεύουν τίς διαταγές, άποφεύγουν τίς ασκή
σεις, αντιδρούν άρνητικά οέ δλα κλπ. κλπ. Είναι 
κυριολεκτικά απίστευτη ή άκρίβεια καί ή πειστικότη
τα τής περιγραφής αύτής τής κλειστής, άχαρης καί 
μή φυσιολογικής ζωής, έτσι πού τή διαμόρφωσε τό 
σύστημα. ( Ή περιγραφή προσώπων, πραγμάτων καί 
καταστάσεων παίζει γενικά, μεγάλο ρόλο στήν όλη 
τεχνική τοϋ Λιόσα καί άποτελεί, μαζί μέ έναν 
διάλογο πρωτοφανούς φυσικότητας, τήν κυρίαρχη 
μέθοδο διηγήσεως).

Πέρα άπό τήν επίσημη καί οριζόντια διάστρωση τοϋ 
κάθε κύκλου, βράζουν οί κάθετες άντιθέσεις. Άπό 
τή μεριά τών φορέων τής έξουσίας είναι χαρακτη
ριστικός ό τρόπος συμπεριφοράς στούς έπί μέρους 
κρίκους της, πού ποικίλλει άπό τήν ύποκρισία, μέχρι 
τήν ιδιοτέλεια καί τήν βαναυσότητα. Ή αδιαφορία, 
ή χυδαιότητα καί ή βία πρός κάθε κατώτερο, ή

δουλοπρέπεια, ό φόβος καί τό τσανακογλύιμιμο 
πρός κάθε άνώτερο, άποτελοϋν τούς δύο γενικούς 
τρόπους συμπεριφοράς, πού ύπονομεύουν έξ άντι- 
κειμένου κάθε θεωρητική διακήρυξη καί άρχή.

Οί μαθητές (rri σκυλιά, γιά νά συνδεθοϋμε λίγο καί 
μέ τόν τίτλο τοϋ βιβλίου), άποκομμένοι άπό τήν 
πόλη, τό σπίτι τους, τούς φίλους, τίς σχέσεις καί 
τίς χαρές τής ήλικίας τους, ζώντας ύπό συνεχή 
άπαγόρευση καί πίεση, μετατρέπονται ταχύτατα 
(μέσα άπό διαδικασίες άμυνας) σέ τέλεια καθάρμα
τα. "Οταν, μετά τό σιωπητήριο, ό ταλαίπωρος 
άξιωματικός ύπηρεαίας άρχίζει νά λαγοκοιμάται σέ 
κάποια καρέκλα, οργιάζει ή ύπόγεια, ή πραγματική 
ζωή τοϋ οχολείου: τά χαρτιά, τό κάπνισμα, τό ποτό, 
οί χυδαίες χειρονομίες, τά χοντρά άστεία, τό 
δούλεμα, ή άσκηση γενικά μιάς άλλη βίας, ή 
έξουθένωση κάθε άδύνατου, ό αύνανιαμός, ή έπι- 
δειξιομανία, ή πορνοφιλολογία, ή ομοφυλοφιλία, ή 
κτηνοβασία. Πολλές άποτρόπαιες σκηνές, όπως τό 
καψόνι, ή κτηνοβασία κ.ά., δίνονται μέ μιά άνυπέρ- 
βλητη πιστότητα, σκληρότητα καί σεμνότητα, ένώ οί 
φράσεις -  κλειδιά τοϋ περιγραφόμενου κόσμου καί 
τής εσωτερικής του λειτουργίας («ό σκοπός δέν 
εγκαταλείπει τή θέση του παρά μόνο νεκρός»), 
έντείνουν τό παράλογο.

Κοινός ιδεολογικός τόπος, κάπως άπώτερος καί 
πάντως μή όμολογούμενος, παραμένει μιά άπόλυτη 
έννοια περί άνδριομοϋ - έννοια κυριαρχική, νομίζω, 
οέ όλη τήν νοτιοαμερικάνικη φιλολογία. Ή έννοια 
μάλιοτα αύτή διέρχεται ύποχρεωτικά μέοα άπό τίς

συμπληγάδες τής βίας καί τών πορνείων, μέ 
κορυφαίες οτιγμές (σέ πολλά βιβλία καί, φυσικά, 
τόν κινηματογράφο) τίς σκηνές μονομαχίας.

Σιγά αιγά ξεκαθαρίζουν τά πρόσωπα. Άπό τήν μεριά 
τής διοίκησης σκεύη έκλογής, γιά τήν διαδικασία 
τής εσωτερικής διάλυσης τών θεομών είναι κυρίως, 
ένας ύπολοχαγάς καί ό συνταγματάρχης-διοικητής. 
Άπό τήν μεριά τών μαθητών ά ρόλος άνατίθεται οέ 
έναν κλειστό, άλλά άρκετά άντιπροσωπευτικό κύκλο. 
Μιά καθαίρεση καί ένας θάνατος θά διαλύοουν 
τελικά όχι μόνο τόν κύκλο, άλλά ολόκληρη τή 
φιλοσοφία τοϋ συστήματος. "Ολα πιά καταρρέουν: 
οί άρχές, τά ιδανικά, οί φιλίες, οί σχέσεις. Οί 
άβέβαιες, έξ άλλου, σχέσεις άνάμεσα στούς διάφο
ρους βαθμούς τής ιεραρχίας (πού έπιμάνως θέλει 
νά έμφανίζεται σάν μιά μεγάλη οικογένεια), άποδει- 
κνύονται άνύπαρκτες, ταπεινές, ίδιοτελεϊς. "Ωστε, 
λοιπόν, ό φόβος καί ή βία, τά θεμέλια αύτά τής 
έξουσίας, παρά τίς επιταγές τοϋ χράνου καί τής 
συντροφικότητας, άδυνατούν νά δημιουργήσουν ό- 
ποιοδήποτε στέρεο δεσμό, πέρα άπό τίς διηνεκείς 
ύποκρισίές τών έξαρτημένων υπηρεσιακών σχέσε
ων, μέ τά συχνά, πισώπλατα μάλιστα, καρφώματα; 
"Ολα ξεπουλιούνται οτήν πρώτη εύκαιρία - καί 
μάλιστα όαο όοο; Ό Λιόσα δέν φαίνεται νά έχει 
καμιά άμφιβολία γιά όλα αύτά, πράγμα πού, κοντά 
στά άλλα, ουνετέλεσε άσφαλώς οτό νά δεϊ τό 
βιβλίο του πυρπολούμενο σέ έπίσημη πυρά!

Τό μυθιστόρημα τελειώνει όπως καί ή ζωή: οί 
έπιζώντες τακτοποιούνται στό τέλος, καί όλοι, λίγο

πολύ, βολεύονται. Ή πόλη αναλαμβάνει καί πάλι τόν 
αιώνιο ρόλο της, οί γλυκειές ώρες τής βόλτας 
ξαναρχίζουν, οί άνθρωποι ξαναβρίσκονται καί άπο- 
λαμβάνουν τή ζωή μέσα άπό τούς σπασμένους 
έρωτες τής εφηβείας. Ό στρατιωτικός περίγυρος 
βρίσκεται ξαφνικά άποξεχασμένος καί άπόμακρος, 
καί άπό τό περίφημο τρίπτυχο τοϋ στρατιωτικού 
πνεύματος (ύπακοή, έργασία, θάρρος!) δέν άπόμει- 
ναν οϋτε κάν οί λέξεις. Καί όλο αύτό τό μάταιο 
κακό καί τά χαμένα χρόνια, δέν χρηοίμευσαν τελικά 
αέ τίποτα άπολύτως - έκτός άπό τό νά προσφέρουν 
τό πικρό ύλικό μιας έλεγείας, τήν όποία ό συγγρα
φέας της κλείνει μέ μιά ονειρική σκηνή σπάνιας 
τεχνικής καί ομορφιάς. Όταν τελειώνει ή πρώτη 
άνάγνωση, τό βιβλίο προσφέρεται γιά τό έπόμενο 
διάβασμα: κοντά στά άλλα, ό Λιόσα παρέχει φειδωλά 
στίς τελευταίες αράδες τά λιγοστά κλειδιά, πού θά 
έπιτρέψουν στόν άναγνώατη νά αναγνωρίσει καί νά 
ταυτίσει άναδρομικά τούς ρόλους τών έπί μέρους 
ήρώων.

Αξίζει, έδώ, νά γίνει μιά έλάχιστη (έστω) μνεία 
γιά τήν τεχνική τοΰ Λιόοα ατίς σκηνές άναδρομών. 
Χρησιμοποιεί τότε, άδιακρίτως ήρωος, πάντα τό 
πρώτο πρόοωπο καί έναν διάλογο μοναδικής ένάρ- 
γειας. Συνήθως σέ μιά φράση ερωτηματική, ή 
άπάντηση δίνεται αίφνιδίως άπό ένα άλλο, τρίτο 
πρόοωπο, καί άφορά σέ χρόνους παρελθόντες καί 
τόπους μακρινούς. Ένθέτονται, έτσι, άπλές φρά
σεις, ή, καί άποσπάσματα παλιότερων γεγονότων, 
μέ άποκορύφωμα τήν τελευταία σκηνή, όπου τό 
δεύτερο πρόσωπο τοϋ διαλόγου είναι ταυτόχρονα 
αφηγητής, άκροατής καί θεατής ένεστώτος καί

Δικοί μας και δικοί σας
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παρελθόντος. Ύψιοτο, νομίζω, μάθημα πεζογραφί
ας!

Οί μεταφραστικές απαιτήσεις (καί δυσκολίες) ένός 
τέτοιου μυθιστορήματος είναι προφανείς. Ό μετα
φραστής κ. Λέανδρος Πολενάκης πρέπει πολύ νά 
έμόχθησε: δέν ξέρω πόσο πιστή είναι ή μετάφραση, 
είναι όμως γλαφυρή καί πειστική. Μερικές μάλιστα 
φορές, όπως στήν άπόδοση τών βωμολογιών, είναι 
άνυπέρβλητη! Φυσικά κάθε μετάφραση ύπόκειται 
οτούς νόμους τής (σκληρής) άγοράς, τήν κόπωση 
καί τίς σκοτούρες τοϋ μεταφραστή, τήν έλλειψη 
χρόνου κλπ. Δέν μπορούν, όμως, νά παροραθσύν τά 
πολλά άνισο σημεία της - όπως είναι ή κακή 
απόδοση σωρείας στρατιωτικών όρων (έφοδείο 
άξιωματικοϋ, ή λίστα τής άναφοράς, κάνουν αναφο
ρά, είχα εξόδου, νά βγώ έξόδου κλπ, κύριε

στρατηγέ, ύπολοχσγέ μου, οτολή έργασίας, όμεαη 
συγκέντρωση, προέλαση διακεκομμένη, αναφορά 
παρόντων, τεχνητή έκθεση, ασκήσεις στά μονόξυλα, 
στρατηγική συμφωνία, τό φυλλάδιο, τό καοκέτο, 
έπιτόπου τροχάδην, τάς πεζικός άσκήσεις, νά 
λύσουμε ζυγούς κ.ά.), οί αδόκιμες έκφράσεις (πα- 
ραμύθες, τό περίγελο τοϋ Μιραφλόρες, σεισμικός 
ορυμαγδός, κινητικό βλέμα), τά συχνά μπερδέματα 
βαθμών καί όρων (ύπαξιωματικοί άντί άξιωματικοί, 
συνταγματάρχης άντί ύπολοχαγός, διοικητής άντί 
υποδιοικητής, ιατρείο άντί νοσοκομείο, ιατρείο άντί 
άναρρωτήριο, οόλες -  τό νόμισμα - άλλά καί σόλες 
τών άρβύλων), οί αβλεψίες (έριξε τά χαρτί οτό 
πάτωμα - ένώ ή σκηνή διαδραματίζεται οτό δρόμο 
(κ.ά.).

Βλέπουμε, δηλαδή, πώς σπάνια κάποιο καλό ξένο

βιβλίο, θά έχει οτόν τόπο μας τήν μεταχείριση, που 
τοϋ άξίζει. Πότε ή μετάφραση, πότε τό λειψό 
κείμενο, πότε ή κακή έκδοση, πότε τά τυπογραφικά 
λάθη καί (συνήθως) όλα μαζί, ύποβαθμίζουν συστη
ματικά τό πρωτότυπο. Έπειδή τό πράγμα πολύ 
τράβηξε, μήπως είναι πιά καιρός οί εταιρίες τών 
έλλήνων συγγραφέων, νά εξετάσουν τό φαινόμενο, 
καί νά δημιουργήοουν ένα όργανο, πού θά παρακο
λουθεί καί θά προστατεύει τούς ξένους συναδέλ
φους των, άλλά καί τούς γηγενείς άναγνώστες;

10/11.81
ΗΛΙΑΣ X. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

‘Είχα προχωρήσει πολύ στή σύνταξη αύτοϋ τοϋ σημει
ώματος, όταν ό Αλέξανδρος Κοτζιάς μοϋ έπισήμανε,

Βιβλιοταχυδρομεΐο

ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ  

Οί συζητητές  
Π ο ρ φ ύ ρ α ς , Κ έρκυρα  1981

Έντονους καβαφικούς άπόηχους βρίσκω σ' αύτή 
τήν πρώτη συλλογή ποιημάτων τού Δ. Κονιδάρη.
' Ωστόσο καί ό ρυθμός καί τό βασάνισμα τής γλώσσας 
δείχνουν πώς ή σπορά τοϋ 'Αλεξανδρινού βρίοκεται 
οέ καλό έδαφος. Σημειώνω τήν όριοτη χρήοη τής 
άποστσσιοποίησης στό συχνά θεατρικό στήσιμο τών 
ποιημάτων. Ούσιαστικά πλέκεται στή συλλογή αύτή 
ένας διάλογος, ομιλητή καί συζητητών. 'Υπάρχει 
ένας λόγος όπου χρησιμοποιώντας τό πρώτο πρόσω
πο επιχειρεί ό ποιητής μιά κατάδυση στή συναισθη
ματική σχέση του μέ τόν κόομο, καί ύπάρχει ένας 
άντίλογος, άρρητος, άφοϋ δέ μιλούν οί συζητητές 
άλλά ό ποιητής γιά λογαριασμό τους, πού ώστόοο 
έκφράζει ή εκπροσωπεί τήν άπειλητική παρουσία τοϋ 
άλλου. Σέ λίγα μόνο ποιήματα βρήκα πώς γίνεται 
ύπερβολική χρήση τοϋ δραματικού τόνου, λ.χ. οτίς 
σελ. 19, 20, 24.

ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
’Εντεύθεν τής Πλακιώνας,

Δ ιο γένη ς, Αθήνα 1981

Αύτό πού διακρίνεται άπό τήν άρχή σ' αύτά τά 
ποιήματα είναι ό ρωμαλέος τόνος τους, μιά γλώσσα 
δωρική πού στοχεύει περισσότερο στή μετάδοση 
ένός μηνύματος καί λιγότερο στό αισθητικό της 
άποτέλεομα. Ό ποιητής άνατρέχει σέ παιδικές 
μνήμες προσπαθώντας νά συνταιριάσει πολιτικές 
έμπειρίες, βγαλμένες άπό τή ζωή τοϋ λαοϋ τής 
ύπαίθρου, καί μιά άδολη είσπραξη τοϋ φυσικού 
τοπίου, πού τώρα πιά μονάχα έμμεοα μπορεί νά γίνει. 
Νομίζω πάντως ότι οί προθέσεις του άδικούνται άπό 
μιά θεληματική έκλογή άδόκιμων λέξεων, πού 
σκοτεινιάζουν τό λόγο του καί τόν κάνουν ουχνά 
ανολοκλήρωτο.

ΚΟΣΤΑΣ ΓΑΡΜΠΗΣ  
Όδυσσέας 

Τ ο μ ές , Αθήνα 1981

Καί στή συλλογή αύτή βρίσκω πώς λέξεις ή φράσεις 
πού έχουν μπει μέ έξεζητημένο τρόπο άδυνατίζουν 
καί συσκοτίζουν τίς εικόνες τών ποιημάτων. Ένώ ό 
γενικός τόνος είναι στοχαοτικός, άκόμη καί στήν 
ένότητα τών ερωτικών ποιημάτων τοϋ Κ. Γαρμπή, 
τήν πιό πετυχημένη σάν άποτέλεομα, ή χρήση 
πολυσύνθετων λέξων (Ελύτης) καί άρκετών ιδιωμα
τισμών συντελούν στή γενική πτώση τοϋ κυρίαρχου 
τόνου τής συλλογής.

ΕΛΛΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  
Ήμουν έκ ε ϊ 
Αθήνα 1981

Ποιήματα χαμηλόφωνα, ιδιαίτερα λυρικά, όπου δίνε

ται προπάντων βαρύτητα στό ρυθμό καί στό παιχνίδι- 
σμα τοϋ λόγου. Τίς περισσότερες φορές ή συγκινη- 
μένη έκφραση τής Ε. Γιαννοπούλου τρέπεται στή 
μελοδραματικότητα. Αντίθετα, όταν ό τόνος είναι 
ελεγχόμενος ύπάρχουν άξιόλογα άποτελέσματα, ό
πως λ.χ. τό ποίημα τής σελ. 12.

ΙΑΣΟΝ ΛΕΙΔΙΝΟΣ 

’Ενυδρείο 
Κ έδ ρ ο ς , Αθήνα 1980

Ερωτικά ποιήματα, άπεικονίσεις συναισθημάτων σέ 
τόνο άργό, χαμηλό καί μουσικό. Ιδιαίτερα ή έπίδρα
ση τής μουσικής αίσθησης είναι έντονη οτίς δυό 
πρώτες ένότητες τής συλλογής. Εύστοχες οί άλλη- 
γορίες καί άρκετά πετυχημένες οί συμβολικές 
άναπαραστάσεις τοϋ έρωτικοϋ προσώπου, σέ εικό
νες ονειρικές ή φανταστικές.

ΛΙΖΑ Μ ΙΧΕΛΗ -Κ Ο ΚΟ ΛΗ  
Εύεργεοίας ένεκεν  
Κ έδ ρ ο ς , Αθήνα 1 9 8 0

Οδοιπορικό σέ τόπους μέ βαθιά τά ίχνη τών 
σημαντικών ιστορικών στιγμών. Μέ τρόπο λιτό, πού 
ένσυνείδητα άποφεύγει τούς ποιητικούς ύπαινι- 
γμούς, ή Λ. Μιχελή-Κοκόλη εξιστορεί τήν περιδιάβα
σή της οέ χώρους όπου ή αίσθηση τής ιστορίας 
διαπλέκετσι μέ τήν άνθρώπινη μοίρα. Ή πολιτική 
σκόπευση δέ μειώνει τήν εύαισθησία μέ τήν όποία 
διαγράφονται οί άνθρώπινοι χαρακτήρες, ή μοναξιά 
τους καί τό έξαθλιωμένο τοπίο τής πόλης. 'Αντίθε
τα, άν καί τό ϋφος τής ποιητικής συλλογής είναι 
γενικά μονότροπο, παρατήρησα μιά εύστοχη χρήση 
τής ειρωνείας, σάν τρόπου άναίρεσης τών κοινωνι
κών ήθών καί συνθηκών. Παράδειγμα, τό ποίημα 
«Περιοχή Όμονοίας», σελ. 61-65.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΜΠΑΛΛΗΣ  
Παρθενογέννηση 
Β όλος 1 979

Ίσως τά κείμενα τοΰ Μ. Μπαλλή νά μήν όμαδοποι- 
οϋνται ο' αύτό πού συμβατικά λέμε ποίηση. Ένας 
λόγος άναρχος, πού δέν θέλει νά σέβεται τίποτα, 
διαποτίζει μέ καυστική ειρωνεία, άλλά προπάντων μέ 
άπέραντο χιούμορ, μικρά στιγμιότυπο τής καθημερι
νής ζωής. Ή άπελπισία τοΰ Μ. Μπαλλή γιά τίς 
συνθήκες όπου ζεί, συχνά μεταμορφώνεται σέ μιά 
καταλυτική όργή -σέ άρκετά σημεία θυμίζει ένα 
πρωτεϊκότερο Πούλιο- πού παρασύρει στό πέρασμά 
της τά όσα έζηοε καί τά όσα θέλει νά ζήσει καί δέν 
μπορεί. Ακόμα καί οί ερωτικές σχέσεις γίνονται 
άντικείμενο έμπαιγμοϋ μέ τή συμβατικότητα πού τίς 
διακρίνει. Ξεχώρισα τό κείμενο τής σ. 27.

ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ 

Ρίζες τού Εύηνου 
"Οστρακα 1981

Ποιήματα πού θέλουν νά συνδεθοΰν μέ τήν παράδο
ση τής δημώδους ποίησης. 'Υπάρχει κι έδώ ή

παγανιστική θεώρηση τής φύσης, ό βαθύς έρωτικός 
καημός, οί άδρές φυσιογνωμίες τών άνθρώπων τής 
ύπαίθρου, άλλά σπάνια έχουμε κάποιο σημαντικό 
ποιητικό άποτέλεομα. Δέν άρκεί μονάχα ή παράθεση 
λυρικών εικόνων ή ή μίμηση δημοτικών τραγουδιών.

Α.Ζ.

ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
"Εγχελυς ή 'Επιστροφή 
Σ το χα σ τή ς , 1981

Πρόκειται γιά ποίηοη μ' έντονο τά στοιχείο τού 
κοινωνικού προβληματισμού. "Αν καί οί στίχοι δέν 
έμπεριέχουν ρεαλιστικές παραστάσεις έν τούτοις οί 
λέξεις φορτίζονται έτσι ώστε νά άποπνέουν έναν 
καίριο έξομολογητικό τόνο.

Ποιήματα όπως «θά κοιμηθεί στά χωράφια», 
«Όρέστεια», «Μά στοΰ ματιού σου τό βυθό», «Τό 
πέτρινο δέρμα μου», «Τόσα χρόνια χαμένοι» κ.ά. 
πέρα άπό τή λυρική αίσθηση άνακαλοϋν τό όραμα, 
τήν άνθρώπινη άντίσταση καί γενικά ένα είδος 
προσωπικής δράοης πού παραπέμπει οέ παρελθόν 
καί παρόν. Στούς δύο αύτούς χρόνους ολοκληρώνε
ται κι ένας μύθος πού διατηρεί διαυγή τήν εικόνα 
τής έπιθυμίας καί τοΰ σκεπτικισμού τών προσώπων.

Όστόσο έπισημαίνω σχήματα ρητορισμού (π.χ. 
«Ό εργάτης τοϋ λαοϋ», «Γιά τό λαό», « Όμως οί 
άγωνιστές τοϋ λαοϋ»), στομφώδη, φορές μάλιστα 
ουνθηματολογικά, τά όποία λειτουργούν εις βάρος 
τής ποιητικής σύνθεσης.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΦΑΣ
"Εκταση τής αισθηματικής ήλικίας
'Αθήνα

Τρία ποιήματα τής συλλογής, «Μιά συνηθισμένη 
περίπτωση», «Γράμματα μακρυά άπό τή θάλασσα» 
καί « Ασκήσεις», σηματοδοτούν έναργέστερα τήν 
προσωπική άναζήτηση τοϋ A.K. τόσο θεματικά όοο 
κι εκφραστικά. Πραγματικά, μέ λιτή, σχεδόν άποδρα- 
ματοποιημένη έκφραση, οί στίχοι παραπέμπουν οτή 
δράση, στό βίωμα σέ κάθε ομολογία έμπειρίας πού 
κατοχυρώνει τελικά τήν ποιητική άναγωγή τοϋ 
μύθου.

Αντίθετα, στό μεγαλύτερο μέρος τών ποιημά
των, ή γλώοσα καί πιό πέρα ή έκφραση, έκπσρεύον- 
τας στοιχεία πλατυασμοϋ κι έπιτήδευσης, άποδυνα- 
μώνουν τήν ποιητική πρόθεση, ή τό έγχείρημα τοΰ 
Α.Κ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΝΤΟΣ 
Τό πέραν τοϋ γυμνού 
Σ υ μ εΐο ν , 1981

Ή έντονα ύποκειμενική μορφοποίηση τών έξωτερι- 
κών εντυπώσεων όσο καί ό ύπερβολικός τονισμός 
τής έκφρασης, σέ σημείο μάλιστα πού νά καθίστα
ται επίπονη όποιαδήποτε νοηματική έρμηνεία, άπο- 
τελοΰν τά χαρακτηριστικά γνωρίσματα τής συλλο
γής. θά πρόσθετα δέ ότι, άπό τό ένα μέρος 
φαίνεται νά έπιδιώκεται ή έκφραστική έκζήτηζη 
άπό τό άλλο νά μήν ύπάρχει αυσχέτιση - άνταπόκρι- 
ση τοΰ ένός στίχου μέ τόν άλλο. Τό άποτέλεσμα

ότι σέ ήμερες διακοπών (9 Ιουλίου 1981) ό Φ.Δ. 
Δρακονταειδής είχε ήδη δημοσιεύσει οτήν «Φιλολογική 
Καθημερινή» μιά πολύ χρήσιμη παρουσίαση τοϋ βιβλίου 
ύπό τόν έπίτιτλο «Ένας θαυμαστός Λατινοαμερικά
νος». Στήν παρουσίαση έκείνη παρέχονται άκριβώς οί 
πληροφορίες, πού άπουοιάζουν άπό τήν έλληνική 
έκδοση, έπισημαίνονται λάθη καί παραλείψεις καί 
εξαίρετοι ιδιαιτέρως τό πεζογραφικό έργο τοϋ Λιόοα, 
τό όνομα μάλιοτα τοϋ όποιου διορθώνεται σέ Γιόσα! 
Οΰτε γιά τό όνομα τών ξένων συγγραφέων δέν 
μπορούμε, λοιπόν, νά είμαστε σίγουροι οί άναγνώστες 
έν έλλάδι;

□

είναι ό λόγος νά έκτίθεται τρέφοντας παράλληλα 
έννοιολογικά κενά.

Ώοτόσο τήν υπερρεαλιστική αύτή έπίφαση ξε
περνούν ορισμένα ποιήματα, π.χ. « Ένας περιπατη
τής περήφανος», «Τόσο πολύ χιονίζει», «Παρ ότι ή 
ήπειρωτική» κλπ., τά όποία καί διακρίνονται γιό τό 
συγκροτημένο τοϋ θέματος καί τής έκφρασης.

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΡΣΗ  
Ποιήματα 

'Αθήνα, 1981

Πέρα άπό τήν κρυπτικότητα καί τό άμβλυμένο 
συναίσθημα, ή θεματική τής Μ.Κ. μεταγγίζει τή 
συνειδησιακή ροή τών προσώπων οέ οημεία καί 
χώρους μέ διαφοροποιήσεις καί μεταπτώσεις. Έ- 
τοι, γιό παράδειγμα, ό τοίχος γίνεται σάρκα, φρά
γμα, ταβάνι κλπ.

Παράλληλα ό μύθος δέν έχει τά γνωρίσματα ένός 
βιώματος τυχαίων γεγονότων άλλά μιάς χρονολογι
κής έξέλιξης, στήν όποία προβάλλονται ίεραρχικά 
-θά λεγα- τά στοιχεία τής μνήμης τοϋ παρόντος 
χρόνου καί τοϋ ψυχισμού πού, φορές μάλιστα, 
ύπερτονιζόμενος, χάνει κάθε συσχετισμό τόσο μέ 
τήν άφηγηματική συνέχεια όοο καί μέ στοιχεία 
έμπράγματα. Βέβαια αύτή ή ιδιοτροπία τής σύνθε
σης άποδιαρθρώνει τήν έκφραση πού, άν οτό 
μεταξύ προστεθεί μιά έμφανής τόση ώροιολογίας κι 
έπεξήγησης,τήν οδηγεί σέ λεμφατισμό. 'Οπωσδήπο
τε όμως αύτή ή άποψη δέν παραποιεί τή, γενικώς, 
θετική εικόνα τής συλλογής, καθώς μάλιστα οί 
στίχοι μέ τήν έξομολογητική άμεσότητα, τό ρυθμό 
καί τή διεισδυτικότητα πού τούς διακρίνει, άποκαλύ- 
πτουν τίς προοπτικές καθημερινών εικόνων κι 
αισθήσεων.

Κ.Γ.
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Σέ κάθε τεύχος:

•  Π αρουσίαση τώ ν 30 σ η μ α ντικ ό τε 
ρων βιβλίω ν το ϋ  μήνα

•  Σ υ ν ε ν τε ύ ξε ις  μέ γνω σ το ύ ς  σ υ γ 
γραφ είς

•  Β ιβ λιογρα φ ίες γιά  θέματα ε π ισ τή 
μης καί τέ χ νη ς

•  Π ορτρα ϊτα  έκδοτικώ ν οίκω ν καί βι
βλιοπω λείω ν

•  Τά  best-seller το ϋ  μήνα

•  Ρ επ ορτά ζ γιά  τή ν  κίνηση το ύ  βιβλί
ου σ τή ν  'Ε λ λ ά δ α  καί σ τό  έξω τε- 
ρικό

•  Π εριλήψ εις  τώ ν διατριβώ ν πού 
έτο ιμ ά ζο ντα ι σ τίς  ά νώ τα τες 
σ χο λές

•  Β ιβλιογρα φ ικό  δ ε λτ ίο  μέ δ λες  τίς 
νέες  έκδόσεις

•  Κριτικογραφία τοϋ ήμερήσιου καί 
περιοδικού τύπου

•  "Α ρθ ρα, σχόλια , χρονογρά φ ημα

πολυσέλιδο —  άνανεωμένο —  ύπεύθυνο

J

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΑΚΙΝΘΟΣ

Πανεπιστημίου 44 1ος όροφος, τηλ. 36.07.951 
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Θοόωρής Καλούμενος: Σκέψεις γιά τό 

σύμβολο καραγκιόζης καί μιά 
εικονογραφημένη ιστορία 

Πέτρος Τατσόπουλος: Οί άνήλικοι 
Πέτρος Τατσόπουλος: Τό παυσίπονο 
Μαρίνα Ζουμπουλάκη: Οί βαλίτσες 
Κώστας Χωματιανός: φίλμ Νουάρ

Θά κυκλοφορήσουν
Γιώργος Χρυσοβιτσάνος: Ή  συνέχεια στό 

επόμενο
Σταύρος Αντωνίου: ’Επικίνδυνες ιστορίες
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(Διηγήματα)
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τά βιβλία τής «γνώσης»

ANDRE JAQUES

ΧΙΛΗ: ΑΡΠΙΓΙΕΡΑΣ 

ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΚΕΝΤΑ 
ΤΗ ΖΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΟΝΕΣ ΤΟΥ
"Ενα λεύκωμα μέ μιά επιλογή
άπό τίς εκπληκτικής ομορφιάς καί δύναμης
κεντητά χαλιά —  γνωστά σάν ΑΡΠ ΙΓΙΕΡΑΣ.
Στό βιβλίο ύπάρχουν, έκτός άπό άντιπρο- 
σωπευτικά δείγματα Άρπιγιέρας, 
συνεντεύξεις άπό τίς γυναίκες δημιουργούς 
(φυλακισμένες ή γυναίκες άνέργων) καί 
πληροφοριακά στοιχεία γιά αύτή τήν πράξη 
έπιβίωσης πού τελικά γίνεται καλλιτεχνικό έργο.
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