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Λ  I  ' 1  Λ  Τ ό  β ι β λ ι ο π ω λ ε ί ο  τ ή ς  « Ε σ τ ί α ς »  συμπληρώνει σχεδόν
I V I  L J  ^  U  I  1 · ^ / %  έναν αιώνα ζωής, ή πιό σωστό έναν αιώνα... πορείας, ανάμεσα στάmL*A * -* JL JL ■* *■ τώοα διαφορετικό ρεύματα τής πνευματικής καί πολιτιστικής μας

ζωής, σέ μιό πολυτάραχη περίοδο τής Νεοελληνικής ' Ιστορίας. 
Δίκαια άλλωστε ή « Εστία» διεκδικεί ένα μενόλο μέρος άπό τή 
διαμόρφωση τοϋ Νεοελληνικού πνεύματος, άφοϋ μέ εύθύνη καί 
στοχαστικότητα δλα αύτά τό χρόνια προσπάθησε νά περιθάλψει 
κάθε καινούριο καί προοδευτικό ξεκίνημα τής Νεοελληνικής λογο
τεχνίας. Ή  «Εστία» ήταν ή πρώτη, καί γιά πολλά χρόνια ή 
μοναδική, πού στέγασε τό ιηνημα τοϋ Δημοτικισμού καί πού πρόσ- 
φερε έκδοτικό φορέα στήν πεζογραφία τής γενιάς τοϋ '30.

' Εφέτος ή «' Εστία» παρουσίασε τή νέα λογοτεχνική της σειρά μέ 
πεζογραφία, ποίηση, θέατρο καί δοκίμιο. Σκοπός τής νέας σειράς 
είναι νά μήν περιορισθεϊ στήν πεζογραφία, άλλά νά συνενώσει όλες 
τίς έγκυρες παρουσίες στό χώρο τής νεώτερης πεζογραφίας, τής 
ποίησης, τοϋ θεάτρου καί τοϋ δοκιμίου, όριοθετώντας έτσι τήν 
πολιτιστική θέση τής «' Εστίας» μέ τίς Ιδιες άρχές πού άκολουθεϊ ό 
έκδοτικός οίκος άπό τόν περασμένο αιώνα: τό σεβασμό πρός τόν 
συγγραφέα καί τόν άναγνώστη, τή διασφάλιση τών συγγραφικών 
δικαιωμάτων καί τής πνευματικής ιδιοκτησίας καί άκόμη τήν περι
φρούρηση τής έθνικής μας γλώσσας.Γιώργος Ιωάννου
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Τρέλα καί ψυχική άσθένεια
(Μιά συζήτηση μέ τούς Σ. Λεμποβισί, Ρ. Ά ντζελέργκ καί Α. Μπουργκινιόν)

"Ας μ ιλήσουμε γιά όρισμένους π α 
ραδοσιακούς ΰρους πού τό πεδίο  
έφαρμογής τους έχει σημαντικά  
δ ιευρ υνδεί στις μέρες μας- συγκε
κριμένα γιά τούς δρους «τρέλα», 
«τρελός». Ποιά είναι κατά τή γνώ
μη σας ή δ ιαφορά ανάμεσα στην 
τρέλα κ α ί στην ψυχική νόσο;

Άνζελέργκ: Πιστεύω πώς είναι αρκε
τά δύσκολο νά προσδιορίσουμε τά ό
ρια τής τρέλας, πολύ μάλλον πού κά
ποιος μπορεί νά θεωρηθεί «τρελός» σέ 
μιά δεδομένη στιγμή τής ζωής του καί 
όχι συνεχώς. Ή  ψυχική ασθένεια καί ή 
τρέλα διαφέρουν μεταξύ τους καί ώς 
πρός τήν καταγωγή καί ώς πρός τό 
περιεχόμενο. Ή  τρέλα είναι μιά κατά
σταση πού τοποθετείται στό περιθώ
ριο ένός συγκεκριμένου κοινωνικού 
καί πολιτιστικού συστήματος· είναι 
λοιπόν μιά ύπόθεση κοινωνικής ή πο
λιτιστικής προέλευσης, ένώ ή ψυχική 
άσθένεια θεωρείται έξ άρχής -  δίκαια 
ή άδικα -  σάν μιά λειτουργική άτέλεια 
τού όργανισμοΰ ή οποία άντανακλάται 
κυρίως στούς ψυχικούς μηχανισμούς. 
Δέν μπορούμε λοιπόν νά θεωρήσουμε 
τήν τρέλα -  μέ τήν εύρύτερη σημασία 
τού δρου - σάν κάτι πού μπορεί νά 
ύπαχθεί στήν ψυχική άσθένεια μέ τήν 
ειδική σημασία τού δρου.

"Οσον άφορά στή θεραπεία τής νό
σου, ή γνώμη μου είναι πώς πρέπει νά 
δώσουμε στόν ασθενή τό δικαίωμα νά 
μήν είναι δπως δλοι οί άλλοι, γιά νά 
μπορέσουμε νά τόν γνωρίσουμε καί νά 
συνεργαστούμε μαζί του. 'Ένας άπό 
τούς πρώτους στόχους τής ψυχιατρι
κής είναι νά μήν άπαγορεύει τήν τρέλα 
έξουδετερώνοντας τά συμπτώματά της 
εϊτε μέ τόν έγκλεισμά τού άσθενή εϊτε 
μέ τή χρήση ψυχοφαρμάκων.

Κ ύρ ιε  Λ εμποβ ισ ί, π ο ιά  είνα ι ή 
διαφορά ψυχιατρικής κα ί ■ψυχα
νάλυσης; Ή  ψυχανάλυση απ οτε
λεί μ ιά  θεραπευτική  μέθοδο τής 
ψυχιατρικής, ή είναι μιά ανεξάρ
τητη επιστήμη.

Λεμποβισί: Φαινομενικά ή έρώτηση 
δέν παρουσιάζει δυσκολίες, άφοΰ ή 
ψυχανάλυση είναι μιά μορφή ψυχοθε
ραπείας. Αύτή είναι ή έρμηνεία πού 
έχει δώσει στόν δρο ή Διεθνής Ψυχα
ναλυτική Εταιρεία: μιά μορφή ψυχο
θεραπείας πού άνάγεται στή θεωρία 
τού Φρόυντ καί πού άναγνωρίζει σάν 
κεντρικό άξονα αύτής τής θεωρίας τή 
σημασία τής παιδικής σεξουαλικότη
τας καί τού Οιδιπόδειου συμπλέγμα
τος. Ένώ ψυχιατρική είναι ή γνώση 
τών ψυχικών νόσων. Θεωρητικά λοι
πόν, ή διαφορά είναι προφανής. Στήν 
πράξη, φυσικά, δέν είναι τό ίδιο. Μπο
ρεί νά θεωρηθεί δτι υπάρχει διαφορά 
ανάμεσα στήν έφαρμογή τής ψυχιατρι
κής καί στήν έφαρμογή τής ψυχανάλυ
σης· μπορεί μάλιστα νά σκεφτεΐ κα
νείς, δπως άλλωστε κάνουν ορισμένοι 
Γάλλοι συνάδελφοί μου, δτι άν είσαι 
ψυχίατρος, έχεις προδώσει τήν ψυχα
νάλυση. Αύτή δέν είναι ή γνώμη μου.

”Ας δούμε λοιπόν τώρα τήν ιστορία 
τής ψυχανάλυσης καί τήν ιστορία τού 
Φρόυντ. Πρέπει νά θυμηθούμε δτι ό 
Φρόυντ ξεκίνησε άπό τόν κλάδο τής 
βιολογίας· είχε άσχοληθεϊ μέ τήν ιδεο
λογία τού νευρικού συστήματος καί 
είχε μελετήσει, δπως θά  ξέρετε, τά 
νωτιαϊα γάγγλια καί τό νευρικό σύστη
μα. Πρέπει έπίσης νά πούμε δτι ή 
έπιστημονική του συγκρότηση προερ
χόταν -  πράγμα πολύ σημαντικό - άπό 
τίς Φυσικές Επιστήμες (άπό τόν Νεύ- 
τωνα στόν Δαρβίνο καί στόν Χέγκελ), 
πού έκείνη τήν έποχή άντιπαραθέτο- 
νταν στίς Πνευματικές Επιστήμες.

Στό έργο του «Σπουδή γιά μιά έπι
στημονική ψυχολογία» πού, σύμφωνα 
μέ τήν έπιθυμία του, δέν θά ’πρεπε νά 
έχει δημοσιευτεί, φαίνεται καθαρά τό 
ξεκίνημα τής σκέψης του. ’Αντικείμε
νο τού ένδιαφέροντός του είναι οί

Ό  Σ . Λ εμ π οβισ ί, μ έλος τή ς  Δ ιεθ νο ύ ς  Ψ υ χα να λυτικ ή ς  
Ε τ α ιρ ε ία ς , κ αθη γη τή ς π α ιδοψ υχια τρ ικ ή ς καί δ ιε υ θ υ 
ντή ς  τ ο ύ  ψ υχια τρ ικ ού  τμ ή μ α το ς τ ο ΰ  γα λλο-μ ου σ ουλμ α -  
νικ οΰ  νο σ ο κ ο μ είο υ  στό  Paris-Nord· ό Ρ. Ά ν ζ ε λ έ ρ γ κ , ψ υ 
χία τρ ος, δ ιευ θ υ ντ ή ς  τ ο ΰ  XIII ψ υχια τρ ικ ού  τ ο μ έα  στό  
Π αρίσι, καί ό Α. Μ πουργκ ινιόν, μ έλος τή ς  Δ ιεθ νο ύ ς  
Ψ υ χα να λυ τικ ή ς 'Ε τα ιρ εία ς, κ α θη γη τή ς ψ υχια τρικ ή ς καί 
δ ιευ θ υ ντ ή ς  τ ο ύ  ψ υ χια τρ ικ ού  τ ο μ έα  τ ο ύ  Κ ρετέιγ , στό  
Π αρίσι, σ υ ζη το ύ ν  γιά μιά σύγχρονη  καί άνθρώ πινη  ψ υ 
χιατρική . Σ η μ ειω τέον ό τ ι ό XIII ψ υχια τρ ικ ός τ ο μ έα ς  στό  
Π αρίσι έχ ε ι α ντικ α τα σ τή σει τά  π αρα δοσ ιακ ά  άσυλα μέ 
μ ικρές μ ο νά δ ες  όπ οκ α τα σ τά σ εω ς· τό  δέ  ψ υχια τρικ ό  τμ ή 
μα τ ο ύ  γεν ικ ο ύ  νο σ ο κ ο μ είο υ  στό  Paris-Nord, δ έ ν  έχ ε ι  
κάγκελα στά π α ρ ά θ υ ρ α , ο ύ τ ε  δ ια φ έρ ε ι σέ τ ίπ ο τα  ά π ό  ένα  
ό π ο ιο δ ή π ο τ ε  άλλο τμ ή μ α .

Ή  α ννέντενξη  δόθηκε σ τήν  Κ. Ζαρόκω στα  
Μ ετάφραση: Ε λέν η  Β έλτσον-Κ . Ζαρόκω στα
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νευρώνες καί ή μεταφορική αναπαρα- 
στασή τους σέ συνδυασμό μέ τήν ένέρ- 
γεια πού άπορρέει καί ή όποία μέ τή 
σειρά της οδηγεί στήν ψυχική ένέργεια 
καί στήν ψυχική οικονομία. Αύτό ήταν 
τό πεδίο τοΰ Φρόυντ καί κατά συνέ
πεια ή στροφή του στήν ψυχολογία 
ήταν μία έπιστημονική έπανάσταση· 
μιά ψυχολογία δμως πού, σ’ δλη του τή 
ζωή, τήν τοποθετούσε στό πεδίο τής 
βιολογίας, δηλαδή στό χώρο τών Φυσι
κών Επιστημών. Πράγμα πού δέν ι
σχύει γιά τή σύγχρονη ψυχανάλυση, 
τουλάχιστον σέ ορισμένες χώρες δπως 
είναι ή Γαλλία, δπου ή ψυχανάλυση, 
κυρίως αύτή τοΰ κύκλου τοΰ Λακάν, 
συνδέθηκε μέ ένα γλωσσολογικό κίνη
μα πού προσδιορίζεται επιστημονικά 
σάν έντελώς άσχετο μέ τή βιολογία καί 
τήν ψυχική οικονομία καί τοποθετεί
ται άποκλειστικά στό χώρο τών ψυχι
κών άναπαραστάσεων. Αύτή είναι ή 
άκρότατη διαφορά μεταξύ ψυχιατρι
κής καί ψυχανάλυσης. Έγώ θά  έλεγα 
δτι νά έξασκεϊ κανείς τήν ψυχανάλυση 
είναι κάτι θεμιτό καί άξιέπαινο- μιά 
δεύτερη δυνατότητα είναι νά έξασκεΐς 
τήν ψυχιατρική σάν ψυχαναλυτής. Αύ
τό συνεπάγεται μιά άλλη άντίληψη 
στόν τρόπο πού άκοΰς τόν άσθενή, 
στή σχέση πού φτιάχνεις μαζί του, 
στόν τρόπο μέ τόν όποιο κατανοείς 
καί μελετάς τήν ψυχική του λειτουρ
γία. Μ’ άλλα λόγια πιστεύω πώς ή 
ψυχανάλυση είναι άπό τίς πιό γόνιμες 
θεωρίες τής ψυχοπαθολογίας· δέν εί
ναι βέβαια ή μοναδική· δέν προτίθεται 
νά έξηγήσει τά πάντα· δέν θέλει νά 
’ναι ιμπεριαλιστική· πρός τό παρόν 
δμως άποτελεί πολύτιμο εργαλείο.

Π οιά  σχέση  υ π ά ρ χ ε ι ά ν ά μ εσ α  
στήν οικογένεια  κα ί στήν ψυχική  
άσθένεια; Ως πρός τήν προέλευ
ση κ α ί τή θεραπεία  της.

Λεμποβισί: Θά ξέρετε δτι μετά τίς 
έργασίες τής Σχολής τοΰ Άλτό, ύπάρ- 
χει μιά όλόκληρη κίνηση πού τοποθε
τεί τήν καταγωγή τής ψυχικής νόσου 
στό άχθος τής οικογένειας. Δέν μπορεί 
βέβαια νά δεχτεί κανείς τόν άπόλυτα 
άξιωματικό χαρακτήρα αύτής τής θεω
ρίας παρ’ δλο πού έχει τίς ρίζες της 
στό παρελθόν μιά πού μιλήσαμε άρκε- 
τά γιά τόν Φρόυντ καί τήν ψυχανάλυση 
θά ήθελα νά ύπενθυμίσω δτι συχνά 
διαβάζομε στόν Φρόυντ πώς πολλές 
άπό τίς άντιστάσεις στήν άλλαγή τοΰ 
άτόμου πού βρίσκεται σέ ψυχαναλυτι
κή θεραπεία, προέρχονται άπό τήν 
οίκογένειά του. Τό καινούριο στοιχείο 
πού προστέθηκε στίς μέρες μας είναι ή 
σημασία τής έπικοινωνίας μέσα στήν 
οικογένεια, οί άμοιβαΐες διαπροσωπι
κές σχέσεις πού άναπτύσσονται καί 
πού καταλήγουν στήν οικοδόμηση έ
νός συστήματος πού παρεμβαίνει στα
θερά καί συντελεί στήν έπ’ άόριστο 
διατήρηση τής κατάστασης πού προ- 
κάλεσε τήν ψυχική νόσο. Φυσικά, άν 
στηριχτεί κανείς σ’ αύτή τή θεωρία 
σημαίνει δτι δέν άσχολείται πιά μέ τήν 
ψυχοπαθολογία, εϊτε τοΰ άρρώστου εί
τε τών άλλων, καί δτι θεωρεί πώς τό 
κλειδί, τό «μαύρο κουτί» δπως τό άπο- 
καλοΰν οί θεωρίες τής συμπεριφοράς 
καί ό Σκίννερ, άντιμετωπίζεται σάν ένα 
δεδομένο πού τό περιεχόμενό του δέν 
χρειάζεται νά άποκαλυφθεί. Δηλαδή 
αύτό πού καλοΰνται νά θεραπεύσουν 
είναι οί διαπροσωπικές σχέσεις πού 
καθορίζουν τή συμπεριφορά τοΰ άτό
μου. Προσωπικά πιστεύω πώς δέν 
μπορούμε νά δεχτούμε αύτή τή θεωρία 
γιά τήν οικογένεια- περικλείει μάλιστα 
καί όρισμένους κινδύνους γιά τήν ψυ
χική υγεία τού πληθυσμοΰ. Νομίζω 
πώς είναι πολύ έπικίνδυνο νά λέμε 
πώς τό υποσυνείδητο π.χ. τής μητέρας 
δημιουργεί στό παιδί τήν πνευματική 
καθυστέρηση ή βρίσκει διέξοδο μέσα 
άπό τήν παιδική ψύχωση.

Πιστεύω άντίθετα, πώς δποια κι άν 
είναι ή ψυχοπαθολογία τού άσθενή,



καί δποια κι αν είναι ή διανοητική του 
λειτουργία, ανάγονται πάντα σέ κάτι 
χιού ονόμασα «πυρήνα» καί τό όποιο 
καθορίζει τόν τρόπο συμπεριφοράς, 
τίς φαντασιώσεις καί τόν ψυχικό βίο 
του άσθένή, έτσι ώστε νά έκφράζουν 
τήν προϊστορία τής οικογένειας του 
στίς προηγούμενες γενιές. Α π ' αύτή 
την άποψη χρειάζονται τρεις γενιές γιά 
νά φτιάξουν έναν ψυχικά άρρωστο, 
δηλαδή πρέπει νά μελετήσεις τρεις γε
νιές γιά νά καταλάβεις τήν οικονομία 
αύτής τής οικογένειας, αύτής τής άρ- 
ρώστιας· πολλές φορές υπάρχουν οικο
γενειακά μυστικά πού παίζουν σημα
ντικό ρόλο στή διατήρηση τών ψυχι
κών διαταραχών. Ή  προσέγγιση τής 
οικογένειας είναι άπαραίτητη σήμερα, 
γιά μιά ψυχιατρική σύγχρονη καί αν
θρώπινη. Βοηθάει καί τήν ίδια τήν 
οικογένεια, βοηθάει καί τόν άσθενή νά 
άποτραβηχτεϊ ά π ’ αύτόν τόν πυρήνα 
γιά τόν όποιο σάς μίλησα.

Άνζελέργκ: Θά ήθελα νά προσθέσω 
τό έξής: πολλά έχουν λεχθεί γιά τήν 
έλευθερία σέ σχέση μέ τήν ψυχιατρική· 
μερικοί θεώρησαν ότι ή ψυχική άσθέ- 
νεια είναι ή απώλεια τής έλευθερίας- 
άλλοι, άντίθετα, -  οΐ άντιψυχίατροι -  
θεώρησαν τήν ψυχική ασθένεια σάν 
τήν πλήρη έκφραση τής έλευθερίας. 
Αύτά είναι ψευδοπροβλήματα. Κατά 
τή γνώμη μου ή γενετική κληρονομιά 
είναι ή βασική προϋπόθεση τής έλευ
θερίας τοΰ άτόμου ένάντια στό περι
βάλλον του καί, κατά τόν ίδιο τρόπο, 
τό περιβάλλον, δηλαδή ό κύκλος τών 
σχέσεων τοϋ άτόμου, είναι μιά προϋ
πόθεση έλευθερίας ένάντια στή γενετι
κή του κληρονομιά. Ή  ιδιαιτερότητα 
τοϋ κάθε άτόμου βασίζεται άκριβώς σ' 
αύτή τή θεμελιακή άντίθεση άνάμεσα 
στή γενετική κληρονομιά του καί στίς 
συνθήκες τοϋ περιβάλλοντος του. Μέ 
βάση αύτή τήν άντίθεση ολοκληρώνε
ται σάν. «υποκείμενο».

Μπουργκινών: Θά είχα νά προσθέσω 
ότι ό παράγοντας πού προκαλεί τίς 
ψυχικές δυσαρμονίες δέν είναι ή οικο
γένεια μέ τή στενή έννοια τοΰ όρου, 
άλλά ή οικογένεια μέ τήν εύρύτερή της 
έννοια, σάν πρώιμο περιβάλλον άνά- 
πτυξης τοϋ άτόμου. Δηλαδή θά  μπο
ρούσαμε νά παρατηρήσουμε τά ίδια 
άποτελέσματα καί σ' ένα παιδί πού 
μεγάλωσε έξώ άπό τό οικογενειακό 
περιβάλλον. Στά πρώτα χρόνια τής ζω
ής τό κεντρικό νευρικό μας σύστημα 
διανύει εξαιρετικά ευαίσθητα στάδια 
όπου καταγράφει μέ καθοριστικό τρό
πο τούς τύπους άλληλεπίδρασης μέ τό 
περιβάλλον. Δέν είναι λοιπόν ή οικογέ
νεια πού πρέπει νά κατηγορεϊται. Έ - 
τυχε ό πολιτισμός μας νά στηρίζεται 
στήν οικογένεια. Θά μπορούσε νά ήταν 
κάτι άλλο. Δέν είναι λοιπόν ό συγκε
κριμένος θεσμός πού πρέπει νά βάλλε
ται.

Λεμποβισί: Θά ήθελα νά πώ κάτι πού 
υποστήριξε καί ό Βίννικοτ στίς συνε
ντεύξεις πού έκανε μέ τό BBC πάνω 
στήν άνάπτυξη τοΰ παιδιοΰ' ότι είναι 
λίγο άπερίσκεπτο νά έπιμένει κανείς 
στίς παθολογικές πλευρές τής έξέλι- 
ξης, γιατί ή ζωή χαρακτηρίζεται άπό 
περιόδους κρίσης. 'Υπάρχουν ορισμέ
νες στιγμές πού έτσι κι άλλιώς πρέπει 
νά περάσεις τό κατώφλι, στιγμές όπου 
οί συγκρούσεις είναι δεδομένες, καί 
αύτό δέ συμβαίνει μόνο στήν παιδική 
ήλικία άλλά σ' όλη τή διάρκεια τής 
ζωής. Είναι τά στάδια τών βιολογικών 
έπαναστάσεων, τών άλλαγών πού έρ
χονται μέ τήν ήλικία, π.χ. τό στάδιο 
πού οί Άγγλοσάξωνες ονομάζουν μέ
ση ήλικία. Μέ λίγα λόγια ή ζωή πρέπει 
νά άντιμετωπίζεται στό σύνολό της· 
είναι άπερίσκεπτο νά έπιμένουμε στίς 
έξάρσεις ή στίς ύφέσεις μιάς έξέλιξης.
Θά δώσω ένα παράδειγμα γιά νά γίνω 
πιό σαφής. "Οταν μελετάμε τούς τοξι
κομανείς, τόν τρόπο ζωής τους, άντι- 
λαμβανόμαστε ότι συχνά έχουν άνα- 
τραφεϊ σ' ένα περιβάλλον όπου γινό
ταν έντονη χρήση φαρμάκων, ψυχο
τρόπων φαρμάκων, δηλαδή ήρεμιστικά 
κλπ. Πρόκειται γιά οικογένειες πού 
χρησιμοποιούν μέ εύκολία κατευναστι- 
κά χωρίς ιατρική παρακολούθηση. Κα
τά δεύτερο λόγο δέ μοιάζει νά είναι 
άλήθεια πώς ή κατανάλωση τοϋ χασίς 
-  τουλάχιστον στίς περισσότερες περι

πτώσεις -  είναι πραγματικά τό προ- 
στάδιο πού οδηγεί στά βαριά ναρκωτι
κά. Προσωπικά σάν πρώτο στάδιο θ ε 
ωρώ τόν πρώιμο άλκοολισμό καί τόν 
έθισμό στή νικοτίνη άπό μικρή ήλικία.
Η κατανάλωση φαρμάκων μέσα στήν 

οικογένεια σέ συνδυασμό μέ τή νικοτί
νη στήν προεφηβεία καί τό ύπερβολι
κό άλκοόλ όδηγοΰν στή συνέχεια στή

βοηθάει νά περιορίζει κανείς τό σημε
ρινό φαινόμενο τής τοξικομανίας ά- 
πλώς καί μόνο στό στάδιο τής κατανά
λωσης τών ναρκωτικών. Ά ν υπερτονί
σουμε αύτό τό στάδιο ξεχνάμε καί τίς 
ρίζες του καί τή μεταγενέστερη πιθανή 
έξέλιξή του. Άναφέρομαι κυρίωξ στόν 
τρόπο πού προβάλλεται αύτό τό γεγο
νός άπό τά μαζικά μέσα ένημέρωσης

Α ύτό μ έ  φέρνει στήν επόμενη έ- 
ρώτηαη. Π ισ τεύ ετε  ότι υπ ά ρ χει 
κάποια  σχέση άνάμεσα στίς διά
φορες τάσεις τής ψυχιατρικής κα ί 
στήν πολιτική συνείδηση; Μ πορεί 
V 'ψυχανάλυση ή ή ψυχιατρική νά  
είναι στρατευμένη έπιστήμη;

Μ πουργκινιόν: 'Υποθέτω ότι δέν μι
λάτε γιά κομματική πολιτική άλλά γιά 
πολιτική μέ τήν εύρύτερή έννοια τοϋ 
όρου. Ά ν  είναι έτσι, ό,τι άφορά στόν 
άνθρωπο άφορά καί στήν πολιτική. 
Έ χει μάλιστα ειπωθεί ότι τό καλύτερο 
κριτήριο γιά νά κρίνει κανείς μιά κοι
νωνία σήμερα είναι ό τρόπος μέ τόν 
όποιο φέρεται στούς ψυχοπαθείς της. 
Θά μποροΰσα νά προσθέσω: όχι μόνο 
στούς ψυχοπαθείς άλλά στούς άρρώ- 
στους γενικά, στόν άνθρωπο πάσχο- 
ντα. Είναι προφανές ότι ό τρόπος μέ 
τόν όποιο άντιμετώπιζαν τούς ψυχο
παθείς τόν περασμένο αιώνα άντικα- 
τόπτριζε μιά συγκεκριμένη άντίληψη 
γιά τόν άνθρωπο. Μ' άλλα λόγια ή 
πολιτική είναι καί μιά άντίληψη περί 
άνθρώπου. Ό τα ν άκούω π.χ. κάποιον 
συνάδελφο νά μιλάει γιά τούς άσθενεϊς 
του λέγοντας «είναι γιά δέσιμο», μπο
ρώ νά καταλάβω τί έκτίμηση τρέφει 
καί γιά τούς ύπόλοιπους άνθρώπους. 
Οταν δέν μιλάς σ' έναν άρρωστο, όταν 

δέν τοΰ λές «καλημέρα», όταν δέν τοΰ 
φέρεσαι όπως σέ όποιονδήποτε άλλον 
πολίτη, σημαίνει ότι έχεις ήδη σχηματί
σει τήν άντίληψη ότι δέν άξίζει νά είναι 
άνθρωπος. Θά φέρω ένα άλλο παρά
δειγμα: Ό  ποινικός μας κώδικας, στό 
περίφημο άρθρο 64, άναφέρει ότι δέν 
θεωρείται έγκλημα ό φόνος πού διε- 
πράχθη σέ στιγμή παραφροσύνης ή 
ύπό τό κράτος παρορμήσεων πού δέν 
μπόρεσες νά έλέγξεις. Ό  νομοθέτης 
πολύ σωστά έφτιαξε τό νόμο μέ τόν 
εύγενικό καί άξιέπαινο στόχο νά πά- 
ψουν νά άντιμετωπίζουν τούς ψυχα
σθενείς μέ τόν ίδιο τρόπο πού μεταχει
ρίζονται τούς κοινούς ποινικούς. Σήμε
ρα όμως ό νόμος αύτός μπορεί νά 
θεωρηθεί σχεδόν άπαράδεκτος, γιατί 
δηλώνει ότι οί πράξεις ένός ψυχοπα
θούς δέν έχουν νόημα. 'Ενώ, άντίθετα, 
ό Φρόυντ, έδειξε, κι είναι μιά άπ' τίς 
σημαντικότερες συμβολές του, ότι όλα 
έχουν νόημα. Δέν είναι καθόλου τυ
χαίο άν ένας γιός σκοτώσει τή μάνα 
του ή άν ένας πατέρας σκοτώσει τό γιό 
του. Προσωπικά πιστεύω ότι δέν έχου
με τό δικαίωμα νά θέτουμε ένα άτομο 
έκτός νόμου, άκόμη καί άν πρόκειται 
γιά ψυχοπαθή. Ή  άγγλοσαξωνική νο
μοθεσία σ' αύτόν τόν τομέα είναι άνώ- 
τερη άπ’ τή δική μας.

fP S s
Ά ς περάσουμε τώρα στό δεύτερο 

σκέλος τών έρωτήσεών σας, άν ύπάρ- 
χει στρατευμένη ψυχιατρική. Ή  ψυχια
τρική στρατεύεται άπό μόνη της σ’ όλα 
τά έπίπεδα. Υποθέτω πώς κάθε φορά 
πού δημιουργείται σχέση μέ έναν ά
σθενή, είναι μιά στράτευση, μιά δέσμευ
ση. Προτιμώ νά λέμε ότι στρατευόμα
στε, δεσμευόμαστε μ’ έναν άρρωστο 
παρά νά λέμε ότι άναλαμβάνουμε τήν 
εύθύνη του. Δεσμευόμαστε νά τόν συν- 
τροφέψουμε, νά τόν στηρίξουμε, νά 
τόν βοηθήσουμε. Φυσικά αύτό δηλώ
νει μιά θέση, μιά άντίληψη γιά τήν 
ψυχική άσθένεια καί γιά τή θεραπεία 
της· είναι μιά στράτευση, δέ νομίζετε; 
Χρέος μας, έμάς τών ψυχιάτρων, είναι 
νά υπερασπιζόμαστε ένάντια σέ κάθε 
κυβέρνηση τίς θέσεις μας, άκόμα κι άν 
αύτές σκανδαλίζουν έθιμα, προκατα
λήψεις καί έκλέκτορες, κι άν έχουν 
κάποιες έπιπτώσεις στόν τομέα τής 
οικονομίας. Αύτά άποτελοϋν μέρος 
τοϋ άγώνα μας, χωρίς νά σημαίνει ότι 
είμαστε ύποχρεωμένοι νά ένταχθούμε 
σέ κάποιο κόμμα. Είναι όπως μέ τήν 
έπιστήμη: κάθε έπιστημονική θεωρία 
μπορεί νά γίνει άντικείμενο έκμετάλ- 
λευσης είτε άπό τή δεξιά είτε άπό τήν 
άριστερά. Αύτό πιά δέν είναι λάθος 
δικό μας, είναι λάθος αύτών πού μάς 
χρησιμοποιούν γιά ίδιους σκοπούς.

χρήση ήρεμιστικων, χωρίς ιατρική πα
ρακολούθηση φυσικά. Ά ν  θεωρήσου
με τό γεγονός τής χρήσης τών ναρκωτι
κών σάν μεμονωμένο φαινόμενο παρα
βλέπουμε ότι ύπάρχει ένας σημαντικός 
άριθμός άνθρώπων έθισμένων στά βα
ριά ναρκωτικά, όπως ή ήρωίνη, πού 
έχουν τήν πιθανότητα νά τή σταματή
σουν σέ κάποια ήλικία. "Αν δέν πεθά- 
νουν, γιατί πολλοί πεθαίνουν, σταμα
τούν τήν ήρωίνη μετά τά τριάντα τους. 
Τά λέγω αύτά γιά νά δείξω πώς δέν

καί άπό τόν Τύπο. "Οπως έπίσης δέν 
μπορώ νά δώ σέ τί ωφελεί αύτό τό 
συνεχές κέντρισμα τοϋ κοινοϋ, μέσα 
άπό τόν Τύπο, πάνω σέ ορισμένα κε
φάλαια τής ψυχαναλυτικής κουλτού
ρας. Ό  Τύπος δέν παραλείπει ποτέ νά 
άναφέρει ότι ένας ψυχοπαθής σκότω
σε τή γυναίκα του, έπιμένοντας μάλι
στα στά σεξουαλικά προβλήματα κλπ., 
ένώ δέν άναφέρει ποτέ τό γεγονός ότι 
κάποιος ή κάποιοι ψυχοπαθείς θερα
πεύτηκαν.

Κυκλοφόρησε 
τό καινούριο βιβλίο 

τοΰ Μανόλη Πρατικάκη 
άπό τίς εκδόσεις «Μπαρμπουνάκη»

Μανώλης Πρατικάκης

Το σώμα τής 
γραφής
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Άπό τή Ράμαλλα

Μιά ιστορία τής Παλαιστίνης

Χασάν Καναφάνι

Τή στιγμή πού ό ΐσραηλινός στρατός έξοντώνει Εναν 
όλόκληρο λαό, τά διηγήματα πού μάς άφησε ό Χασάν 
Καναφάνι είναι περισσότερο άπό ποτέ μαρτυρία τής δυστυ
χίας τών άγωνιζόμενων Παλαιστινίων. "Οσο κι άν τά 
διηγήματα αύτά μπορεί νά ένοχλοΰν τό δνοχο δυτικό κοινό, 
θά ‘πρεπε νά ξέρουμε ό'τι δέν μάς περιγράφουν παρά μέρος 
τής άλήθειας.

'Ολόκληρη θά ήταν ανυπόφορη.
Ό  Χασάν Καναφάνι, άγωνιστής καί συγγραφέας, £ζησε 

μέχρι τό τέλος του, τά τραύματα καί τή μοίρα τοΰ κάθε 
Παλαιστίνιου πρόσφυγα. Ή ταν δέκα χρονών τό 1948 όταν ή 
οίκογένειά του εφυγε κυνηγημένη άπό τήν Ά κκα γιά ν ’ 
άποφύγει τίς σφαγές άπό τίς ίσραηλινές τρομοκρατικές 
όργανώσεις. Μετά άρχισε ή εξορία. Αύτή τήν αίσθηση τοΰ 
«άλλου», περαστικός, έξόριστος, τή δίνει ό Καναφάνι σ’ όλα 
του τά διηγήματα. Πότε στή Συρία, πότε στό Κουβέιτ ή στόν 
Λίβανο, μιά μοναξιά, μιά άπουσία κυριαρχεί παντοΰ. Οί 
ήρωές τοο είναι βγαλμένοι άπ’ τό λαό καί μιλοΰν τή γλώσσα 
του. Πίσω άπό τό μύθο είναι ή παλαιστινιακή πραγματικότη
τα πού μάς άποκαλύπτουν, στήν ιστορική της πορεία. Καί 
καθόλου ή διανοουμενίστικη γλώσσα έκείνων πού βαυκαλί- 
ζονται μέ ιδεολογικούς ναρκισσισμούς.

Τό 1965 άρχίζουν οί πρώτες έπιχειρήσεις τών φενταγίν. 
Μιά συλλογική παλαιστινιακή συνείδηση ξαναγεννιέται. 
’Ανάμεσα στούς πρώτους ό Χασάν Καναφάνι. ’Επαναστάτης 
άπό τήν πρώτη στιγμή, πολιτική σκέψη σπάνια όπως 
μαρτυρούν οί άναλύσεις πού άφήνει. Ταυτόχρονα συγγραφέ
ας ένός σημαντικοΰ λογοτεχνικού Εργου. Ό τ α ν  οί Ίσραηλι- 
νοί άνατίναξαν τό αυτοκίνητό του, τό 1972, ήξεραν πολύ 
καλά τί άπώλεια γιά τούς Παλαιστίνιους θά ’ταν ό θάνατός 
του. Μόνο πού πρίν πεθάνει είχε προφτάσει νά ξεσηκώσει 
χιλιάδες συμπατριώτες του. Τά μυθιστορήματα καί τά 
διηγήματά του έχουν μεταφραστεί άγγλικά, γαλλικά, γερμα
νικά, ουγγρικά.

Κ.Γ.

Εισαγωγή-μετάφραση: 
Κατερίνα Γιαννακάκον

Μας έβαλαν σέ δυό σειρές στήν άκρη τοΰ 
δρόμου πού πάει άπ' τή Ράμαλλα στήν 
'Ιερουσαλήμ καί μας είπαν νά σηκώσου
με ψηλά τά χέρια. Ό ταν ό Εβραίος 
στρατιώτης είδε τή μάνα μου νά μέ βάζει 
μπροστά στή σκιά της γιά νά μέ προστα
τέψει άπό τόν ήλιο τοΰ ’Ιούλη μ’ άρπαξε 
άπότομα άπό τό χέρι, μ’ Εστησε στή μέση 
τοΰ σκονισμένου δρόμου καί μέ διέταξε 
νά σταθώ στό ’να πόδι σηκώνοντας 
ταυτόχρονα τά χέρια μου πάνω άπ’ τό 
κεφάλι.

Ήμουνα έννιά χρονών.
01 'Εβραίοι είχαν μπεί στή Ράμαλλα 

πρίν άπό τέσσερις ώρες. Ό ρθιος στή 
μέση τοΰ γκρίζου δρόμου τούς κοίταζα νά 
ψάχνουν τίς γριές γυναίκες καί τά παιδιά 
κι δταν βρίσκανε κοσμήματα νά τ’ άρπά- 
ζουν μέ μανία. 'Υπήρχαν καί γυναίκες 
στρατιώτες πού φερόντουσαν σάν άντρες 
άλλά μέ περισσότερο φανατισμό. Ή  
μάνα μου μέ κοίταζε κι Εκλαιγε σιωπηλά. 
Θά ήθελα νά τής πώ δτι ήμουνα πολύ 
καλά κι δτι δέν ύπέφερα άπ’ τόν ήλιο 
δπως έκείνη νόμιζε.

Ήμουνα τό μόνο παιδί πού τής είχε 
άπομείνει. Ό  πατέρας μου πέθανε πρίν ν’ 
άρχίσουν τά γεγονότα. Ό  μεγάλος μου 
άδερφός πιάστηκε αιχμάλωτος μόλις Επε
σε ή Ράμαλλα. Δέν ήξερα τότε τί έκπρο- 
σωποΰσα γιά τή μάνα μου· σήμερα, μοΰ 
είναι άδύνατο νά φανταστώ τί θά γινόταν 
άν δέν ήμουνα κοντά της, δταν φτάσαμε 
στή Δαμασκό, γιά νά πουλώ έφημερίδες 
στούς δρόμους καί στίς στάσεις τών 
λεωφορείων.

Ό  ήλιος άρχισε νά λυγίζει τήν άντί- 
σταση τών γυναικών καί τών γέρων. 
Φωνές καί διαμαρτυρίες άκούγονταν άπ’ 
δλες τίς πλευρές. Παρατηρούσα τά πρό
σωπα πού μέχρι τώρα συναντούσα στά 
δρομάκια τής Ράμαλλα καί πού ή άνάμνη- 
σή τους, τώρα, μέ γεμίζει μέ μιά άπροσ- 
διόριστη θλίψη. Δέν θά μπορούσα ποτέ νά 
έξηγήσω αύτό τό παράξενο ρίγος πού 
διαπέρασε τό σώμα μου δταν είδα μιά άπ’ 
αύτές τίς ' Εβραίες νά τραβάει, γελώντας, 
τά γένια τοΰ θείου μου Άμπού Ότμαν. 
Στήν πραγματικότητα δέν ήταν θείος μου: 
ήταν ό κουρέας τής Ράμαλλα καί ταυτό
χρονα ό γιατρός της. Τόν άγαπούσαμε 
άπό τότε πού συνειδητοποιήσαμε τήν 
παρουσία του καί τόν φωνάζαμε «θείο» 
γιά νά τοΰ δείχνουμε τό σεβασμό πού τοΰ 
είχαμε. Τώρα ήταν δρθιος κι Εσφιγγε 
κοντά του τή μικρή του κόρη, τή μικρή 
Φάτμα, πού κοίταζε τήν ’Εβραία, μέ τά 
μεγάλα μαΰρα μάτια της.

«Ή  κόρη σου;»
Κούνησε τό κεφάλι του μ’ άνησυχία. 

Τά μάτια του σκοτεινά, γυάλιζαν. Μέ μιά 
άπλή κίνηση ή 'Εβραία σήκωσε τό δπλο 
της καί τό άκούμπησε στό κεφάλι τής 
Φάτμα πού τήν κοίταζε πάντα μέ τά 
γεμάτα Εκπληξη μαΰρα μάτια της.

"Ενας 'Εβραίος στρατιώτης Εφτασε 
έκείνη τή στιγμή. Τό θέαμα τράβηξε τήν 
προσοχή του, μπήκε μπροστά μου γιά νά 
μοΰ κρύψει τή σκηνή - άλλά άκουσα τρεις 
πυροβολισμούς, τόν Ενα μετά τόν άλλον. 
Αύτό πού μπόρεσα νά δώ μετά ήταν τό 
πρόσωπο τοΰ Άμπού Ότμάν ρημαγμένο 
άπό κάποιον άβάσταχτο πόνο. Τό κεφάλι 
τής Φάτμα κρεμόταν μπροστά. Βαριές 
σταγόνες άπό α\μα Εσταζαν άπό τά μαλλιά 
της καί χυνόντουσαν στήν καυτή γή.

Λίγα λεπτά άργότερα ό Άμπού Ότμάν 
πέρασε δίπλα μου κρατώντας τό κορμί τής 
Φάτμα στά γέρικα χέρια του.

Ή τα ν  σιωπηλός καί κοίταζε ίσ ια  
μπροστά του μέ μιά μεταλλική ήρεμία, 
τρομαχτική. Μέ προσπέρασε χωρίς νά μέ 
δει. Πρόσεξα δτι ή πλάτη του Εγερνε ένώ 
προχωρούσε άνάμεσα άπ’ τίς δυό σειρές. 
Στή στροφή τό βλέμμα μου στράφηκε

πίσω στή γυναίκα του πού μόλις κάθησε 
κάτω. Είδα νά πιάνει τό κεφάλι της μέ τά 
χέρια της καί νά ξεσπάει σέ λυγμούς. 
Έ νας Εβραίος στρατιώτης τήν πλησία
σε καί τής είπε νά σηκωθεί.

Δέν ύπάκουσε. Νομίζω δτι είχε άγγίξει

τό τελευταίο στάδιο τής άπελπισίας. 
Αύτή τή φορά μπόρεσα νά δώ καθαρά μέ 
τάΊδια μου τά μάτια αύτό πού Εγινε. Ό  
στρατιώτης τήν Εσπρωξε μέ τό πόδι καί τή 
γύρισε άνάσκελα. Αίμα Ετρεχε άπό τό 
πρόσωπό της. Ό  στρατιώτης άκούμπησε 
τήν κάνη τοΰ πιστολιοΰ του στό στήθος 
της καί τράβηξε μιά φορά. Μετά ήρθε 
κοντά μου- μοΰ ζήτησε μέ ήρεμη φωνή νά 
ξανασηκώσω τό πόδι μου πού εϊχα άκου- 
μπήσει κάτω χωρίς νά τό καταλάβω. Τό 
Εκανα. Μέ χαστούκισε δυό φορές καί μετά 
σκούπισε τά χέρια του άπ’ τό αίμα μου 
στό πουκάμισό μου.

Ένιωθα πολύ κουρασμένος άλλά Εριξα 
Ενα βλέμμα στή μάνα μου πού στεκόταν 
μακριά μαζί μέ τίς άλλες γυναίκες. Είχε 
σηκωμένα τά χέρια ψηλά, πάνω άπ’ τό 
κεφάλι της κι Εκλαιγε βουβά. Ό ταν τά 
βλέμματά μας συναντήθηκαν Εσκασε Ενα 
ύγρό άπό τά δάκρυα χαμόγελο. Ένας 
άνυπόφορος πόνος μοΰ πριόνιζε τό πόδι 
πού λύγιζε άπό τό βάρος μου άλλά 
άναγκάστηκε κι έγώ νά χαμογελάσω γιά 
νά δείξω στή μάνα μου δτι τά δυό 
χαστούκια δέν ήταν καί πολύ δυνατά, δτι 
δλα πήγαιναν καλά κι δτι πάνω άπ’ δλα 
δέν Επρεπε νά κλαίει ή νά άντιδρά σάν τόν 
Άμπού Ότμάν.

Άλλά αύτός ό τελευταίος ξαναπέρασε 
μπροστά μου· ή δψη του μ’ Εβγαλε άπ’ τίς 
σκέψεις μου. Ό ταν Εφτασε έκεί πού 
βρισκόταν τό πτώμα τής γυναίκας του,, 
σταμάτησε. Δέν Εβλεπα παρά τή σκυμμέ
νη του πλάτη μουσκεμένη άπ’ τόν ιδρώτα, 
άλλά φανταζόμουνα τό πρόσωπό του: 
άδειο, σιωπηλό, Ιδρωμένο. Έσκυψε γιά 
νά πάρει τό σώμα στά χέρια του... Έβλε
πα συχνά τή γυναίκα του καθισμένη 
μπροστά στό μαγαζί, περιμένοντας νά 
τελειώσει έκείνος τό φαγητό του γιά νά 
γυρίσει μαζί μέ τό πιάτο σπίτι. Πέρασε 
γιά τρίτη φορά μπροστά μου λαχανιασμέ
νος, μέ τόν ιδρώτα νά στάζει στό ρυτιδω
μένο του πρόσωπο. Μέ προσπέρασε, 
πάντα χωρίς νά μέ βλέπει καί γι’ άλλη μιά 
φορά είδα τή σκυφτή του πλάτη ν’ 
άπομακρύνεται άργά άνάμεσα άπό τίς δυό 
σειρές τών αιχμαλώτων πού είχαν σταμα
τήσει νά κλαίνε. Κι ή σιωπή τύλιξε 
άπότομα γυναίκες καί άντρες. Σάν νά 
διαπέρασαν τά κόκαλα δλων οί άναμνή- 
σεις τοΰ Άμπού Ότμαν. Αύτές τίς άνα- 
μνήσεις πού συνήθιζε νά διηγείται σ’ 
δλους τούς άντρες τής Ράμαλλα δταν 
πήγαιναν στό κουρείο του καί πού τώρα 
γέμιζαν δλα τά στήθη καί περνούσαν 
ύπουλα μέχρι τά κόκαλα γιά νά τά 
ροκανίσουν. Ή ταν Ενας άντρας άγαπη- 
τός. Είχε έμπιστοσύνη σέ δλα καί πάνω 
άπ’ δλα στόν έαυτό του. Είχε ξεκινήσει 
άπ’ τό τίποτα καί δταν ή Επανάσταση τοΰ 
Βουνού τής Φωτιάς τόν Εριξε στή Ράμάλ- 
λα ξανάρχισε άπ’ δπου ξεκίνησε· Ετσι 
άρχισε νά καταπιάνεται, χρήσιμος σάντό 
πράσινο φυτό στήν εύφορη γή τής Ράμαλ
λα. Είχε κερδίσει τήν έκτίμηση καί τήν 
άγάπη τών κατοίκων τής πόλης. Καί δταν 
ό τελευταίος πόλεμος τής Παλαιστίνης 
ξέσπασε πούλησε δ,τι είχε άποκτήσει γιά 
ν’ άγοράσει δπλα, πού τά μοίρασε σ’ 
δλους τούς συγγενείς του ζητώντας τους 
νά κάνουν τό καθήκον τους. Τό μαγαζί 
του είχε γίνει άποθήκη δπλων καί πυρο- 
μαχικών. Δέν ζήτησε ποτέ άντάλλαγμα 
γιά τίς θυσίες. Τό μόνο πού εύχόταν ήταν 
νά τόν θάψουν στ’ δμορφο νεκροταφείο 
τής πόλης, στή σκιά τών δέντρων. Κι δλοι 
οί κάτοικοι τής Ράμαλλα τό ’ξέραν δτι ό
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Άμπού Ό τμαν δέν περίμενε τίποτ’ άλλο 
άπ’ τό νά ταφεί στό νεκροταφείο τής 
πόλης τους τή μέρα πού θά πέθαινε.

Γύρω μου, τά ίδρωμένα πρόσωπα σκο
τείνιαζαν άπ’ τό βάρος τών άναμνήσεων. 
Κοίταζα τή μάνα μου, δρθια, τά χέρια 
ψηλά στόν άέρα, τό κορμίϊσιο σάν νά μήν 
δνιωθε πιά καμιά κούραση. ’Ακίνητη, 
σάν άτσάλινο άγαλμα, παρακολουθούσε 
μέ τά μάτια τόν Άμπού Ότμαν. Γύρισα 
λίγο τό κεφάλι γιά νά δώ έκεΐνον πού 
τώρα στεκόταν μπροστά σ’ έναν 'Εβραίο 
στρατιώτη. "Ελεγε κάτι κι έδειχνε τό 
μαγαζί του μέ τό χέρι... Μετά έφυγε,

μόνος, πρός τό μαγαζί. Ξαναφάνηκε μ’ 
ένα άσπρο σεντόνι δπου είχε τυλίξει τό 
πτώμα τής γυναίκας του. Τέλος, ξεκίνησε 
γιά τό νεκροταφείο.

Τόν ξανάδα λίγο άργότερα, δταν γύριζε 
πρός τό μέρος μας μέ τό βαρύ του 
περπάτημα, τήν πλάτη δλο καί πιό σκυ
φτή καί τά κουρασμένα του χέρια νά 
κρέμονται άπ’ τό σώμα. Μέ πλησίασε 
άργά. Είχε γεράσει: τό πρόσωπό του είχε 
πάρει τό χρώμα τής σκόνης. Άγκομαχοΰ- 
σε. Στό στήθος του είχε λεκέδες άπό αίμα 
καί λεκέδες άπό λάσπη. Σταμάτησε μπρο
στά μου καί μέ κοίταξε σάν νά μ’ βλέπε

γιά πρώτη φορά. Έμεινε καθηλωμένος 
έκεί, στή μέση τοΰ δρόμου, κάτω άπ’ τόν 
άνελέητο ήλιο τοΰ ’Ιούλη, γεμάτος σκό
νη, στάζοντας άπ’ τόν ίδρώτα, τά χείλια 
σκασμένα, κρεμασμένα, τό α’ιμα νά ’χει 
ξεραθεί πάνω τους. Συνέχισε νά μέ κοιτά
ζει μιά άτέλειωτη στιγμή. Στά μάτια του, 
μοΰ φάνηκε νά περνούν πράγματα πού μ’ 
άναστάτωναν, χωρίς νά μπορώ νά τά 
καταλάβω. Μετά ξαναπήρε τό δρόμο του 
βήμα-βήμα, μέ κομμένη τήν άνάσα. Ό 
ταν έφτασε στή θέση του, σταμάτησε νά 
προχωρεί, γύρισε τό πρόσωπό του πρός 
τό δρόμο καί σήκωσε τά χέρια ψηλά.

Οί κάτοικοι τής Ράμαλλα δέν μπόρεσαν 
νά θάψουν τόν Άμπού "Οτμαν δπως θά 
ήθελε. Πήγε στό γραφείο τοΰ Εβραίου 
διοικητή γιά άνάκριση. Μόλις μπήκε, οί 
άντρες ακόυσαν μιά τρομερή έκρηξη. 
"Ολο τό χτίριο καταστράφηκε καί τό 
σώμα τοΰ Άμπού "Οτμαν χάθηκε κάτω 
άπό τά έρείπια.

Άργότερα ή μητέρα μου μοΰ διηγήθη- 
κε, δταν μέ κουβαλούσε άπ’ ’ά βουνά 
στήν ’Ιορδανία, δτι δταν ό Άμπού Ό 
τμαν μπήκε στό μαγαζί του, πρίν θάψει τή 
γυναίκα του, δέν πήρε μαζί του μόνο ένα 
άσπρο σεντόνι.

----------------------------------------- — ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Πρόσωπα

Χένρι Μίλερ: «είμαι τά πάντα 
εκτός άπό δολοφόνος»

(μιά τελευταία συνέντευξή του στόν Π. Βρεμπό)
Πασίφικ-Παλισέηντς.- Ό  Μίλερ στά ογδόντα όχτώ 
χρόνια του. Στήν πραγματικότητα ό Μίλερ δέν έχει 
ηλικία. "Οπως ή ’ίδια ή ζωή είναι μισός στό έφήμερο 
καί μισός στήν αιωνιότητα.

Καθώς συζητάει ό Μίλερ δίνεται ολόκληρος. Άφη- 
γείται κινώντας τά χέρια του, μιμείται, βάζει έρωτή- 
ματα, γελάει, σκάει στά γέλια, ξαναγυρνάει σέ μιά 
λέξη, διευκρινίζει μιά σκέψη του, διανθίζει τίς φρά
σεις του μ αΰτά τά περίφημα «χμμ», θυμάται, μιλάει 
γιά τό μέλλον: ούτε ένα σημάδι κούρασης ή άφηρημά- 
δας, ούτε ένας πλεονασμός, κι ώστόσο ό Μίλερ μιλάει 
τά γαλλικά σέ σπάνιες πιά περιπτώσεις* τά μιλάει μέ 
απόλαυση, κι αν δέν βρίσκει τήν κατάλληλη λέξη τήν 
άναζητάει όσότου τήν έντοπίσει στά βάθη τής μνήμης 
του, πού είναι άκόμα τόσο γεμάτη άπό τό Παρίσι.

Ό  μυθιστοριογράφος είναι παρών σέ κάθε στιγμή: 
γι αύτόν όλα είναι προσχήματα γιά ιστορίες, γιά 
διαλόγους, γιά μεταμορφώσεις. Ή ανάμνηση ή τό 
άνέκδοτο λειτουργούν άντανακλαστικά. Ή ειρωνεία 
έπιπλέει πάντα, τό χιούμορ του είναι καμιά φορά 
δηκτικό, άλλά πάντοτε ύπάρχει αύτή ή τρυφερότητα 
γιά τόν άνθρωπο, χωρίς κάλπικα λόγια. Ό  Μίλερ τά 
λέει όλα -  όλη τήν άλήθεια του, μοναδική γι’ αύτό 
πού είναι άλλά καί παγκόσμια, μέ τή διαρκή αναζήτη
ση τού άπειρου τών ανθρώπινων όντων.

Ή ζωή του, αύλακωμένη άπ όλες τίς εμπειρίες, 
συναθροίζει όλες τίς ζωές. Καί ό κόσμος, κάτω άπό 
τήν πένα του, μεταμορφώνεται σέ καράβι άκυβέρνη- 
το, όπου βρίθουν όλα τά «έγώ» μας, σέ μιά θάλασσα 
άφρισμένη άπό μυστήρια.

Π.Β.

.... Είμαι τό θύμα ένός μύθου, καί ή 
έπιτυχία καμιά φορά είναι χειρότερη 
άπό τήν άποτυχία. Παίρνοντας κάθε 
μέρα ένα σωρό γράμματα άπ’ δλο τόν 
κόσμο, έφεϋρα μιά κάρτα δπου λέει: 
«Ή  μπορεί νά σάς άπαντήσω ή μπορεί 
ν’ άρχίσω μιά άκόμα άκουαρέλα, κάτι 
πού είναι πολύ καλό γιά τήν ψυχή μου. 
Ά ν δέν πάρετε άπάντηση θά ξέρετε τί 
διάλεξα». Γιά παράδειγμα τά αύτόγρα- 
φα, είναι πολύ δυσάρεστη κατάσταση. 
Οί Γερμανοί μού ζητούν κατά χιλιάδες. 
Μοΰ στέλνουν φωτογραφίες -τίς φω
τογραφίες τους- γιά νά βάλω πάνω τήν 
ύπογραφή μου. Έγώ, κρατάω τίς φω
τογραφίες καί δέν άπαντώ ποτέ.

Ή  ζωή μου είναι γεμάτη σκαμπανε
βάσματα. Περίμενα έξήντα χρόνια γιά 
νά βάλω λίγα χρήματα στήν τσέπη μου. 
Είναι ό πόλεμος πού μ’ έσωσε, κάτι τό 
ειρωνικό, δέν είναι έτσι; Είναι οί Α με
ρικανοί στρατιώτες πού άγόραζαν τά 
βιβλία μου: είναι φριχτό νά τό λέω, 
άλλά χωρίς τόν πόλεμο ’ίσως δέ θά μέ 
διάβαζαν σήμερα! Θά ήμουν άκόμα 
αύτός ό ζητιάνος πού σερνόταν στό 
Μανχάταν, στήν ’ίδια του τήν πόλη, 
άλλά πού δέν είχε καμιά έπιτυχία!

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

'Έ νας σ υγγρ α φ έα ς  έξα χ ο λο υδ ε ί  
νά άσκεί έπίδραση στόν κόσμο;

Έ νας συγγραφέας δέν μπορεί νά κάνει 
τίποτα. Κανείς δέν μπορεί νά κάνει 
τίποτα. Βρισκόμαστε στά χέρια τού 
διαβόλου: ό θεός χάθηκε.

Θά γελάτε πάντα  άκόμα κι άν ό 
κόσμος έκραγεί...

Θά έκραγώ μαζί του! Πιστεύω στ’άλή- 
θεια πώς ό κόσμος θά έκραγεί μιά 
μέρα, είναι κάτι πού έπίκειται, αύριο ή 
μεθαύριο... ή σ’ έκατό χρόνια... θά 
σημάνει τό τέλος. "Οταν ήμουν είκοσι- 
πέντε χρόνων είχα διαβάσει τήν Πα
ρακμή τής δύσεως τού Όσβαλντ Σπέν- 
γκλερ. Τό βιβλίο αύτό έπηρέασε δλη τή 
ζωή μου. Ό  Πολιτισμός είναι ή άρτη- 
ριοσκλήρυνση, ό θάνατος μιας κουλ
τούρας. Ό  άνθρωπος δημιούργησε τό 
δικό του θάνατο, άλλά μέσα σ’ αύτό τό 
θάνατο πρέπει νά ’ναι κανείς χαρούμε
νος: είναι τό ταμπεραμέντο μου! Πε
ρίεργο έ;

Συχνά τό όνομα Μ ίλερ έχει συνδε- 
δεί μ έ  τό σέξ, μέ τό σκάνδαλο, μέ  
τούς  Τροπικούς. Κατά τή γνώμη 
σας αύτή ή φήμη είναι δικαιολο
γημένη ή άπατηλή;

Στήν άρχή ό κόσμος είχε σκανδαλιστεί, 
γιατί κανείς δέν είχε συνηθίσει νά δια

βάζει τέτοια πράγματα. ’Όμως οί άν
θρωποι, άπό πάντα, τά έλεγαν καί τά 
έκαναν 6λ’ αύτά!... Ή ταν ή ύποκρισία. 
Τώρα νιώθω φρίκη άκούγοντας τή λέ
ξη «σέξ», ιδιαίτερα έδώ, στίς Η.Π.Α., 
δπου κάνουν σέξ χωρίς έρωτα. Τά δυό 
αύτά είναι δεμένα μεταξύ τους. Οί 
άντρες φοβούνται τίς γυναίκες. Είναι 
άπίστευτο! Είναι άδύναμοι πού παρι
στάνουν τούς άντρειωμένους. Καί οί 
μητέρες καλλιεργούν συχνά αύτή τή 
μάσκα τής άρρενωπότητας.

Στήν ’Α ϋπνία  ξαναζείτε μ έ  μιά  
άλλη γυνα ίκα  καταστάσεις ταυτό
σημες μ έ  κείνες πού  γνω ρίσατε μέ  
τή Τζιούν-Μ άρα-Μ όνα, π ενή ν τα  
χρόνια πιό πρίν: τήν άναμονή σέ 
μπάρ, τίς ψευδαισδήσεις...

Είναι άλήθεια: άγαπώ πολύ τίς γυναί
κες πού προκαλοϋν συγκινήσεις, τίς 
ηθοποιούς, τίς τραγουδίστριες, δχι τίς 
σπιτίσιες γυναίκες πού άσχολοϋνται μέ

τήν κουζίνα τους! Συχνά έλεγα σέ φί
λους συγγραφείς, δπως έγώ: μήν πα
ντρεύεστε! Είστε παντρεμένοι μέ τήν 
τέχνη σας, δέ θά γίνετε καλός σύζυγος.

Μ ά έσεϊς ό ίδιος ώστόσο παντρευ
τήκατε π έντε  φορές!

Τώρα δλα αύτά τέλειωσαν... κάθε φο
ρά έλεγα στόν έαυτό μου: Χένρι, μά 
τήν άλήθεια, περνάς καλύτερα τόν και
ρό σου μέ τή δουλειά σου παρά μέ τή 
γυναίκα σου. Αύτό δέν είναι σωστό γιά 
τίς γυναίκες.

Ή  Α να ΐς  Ν ίν έχει γράψει στό ' Η
μερολόγιό της πώς ή άντίφαση ή
ταν τό όπλο πού προτιμούσατε.

ΤΩ, ναί! Είμαι άπόλυτα μιά άντίφαση. 
Είμαι ένα χάος...ένας ψεύτης...είμαι 
σχεδόν τά πάντα έκτός άπό δολοφό
νος... καί θά μπορούσα νά είμαι κι 
αύτό... έχω άκόμα καιρό μπροστά μου!

Κανείς δέν είναι έντελώς καλός ούτε 
έντελώς κακός...

Σ ’ όλα τά μυδιστορήματά σας βά
λατε έπ ί σκηνής τούς φίλους σας, 
άποκαλύπτοντάς μας τά πάντα γι' 
αύτούς. Ποιές ήταν οι αντιδρά
σεις τους; Αναγνώ ρισαν τούς έ- 
αυτούς τους;

Υ πήρχαν ορισμένοι φίλοι πού δέν 
τούς άγαποΰσα... ό Φρενκέλ γιά παρά
δειγμα... έτσι τούς περιέγραψα σάν 
καρικατούρες... άκόμα κι αύτοί δμως 
ήταν χαρούμενοι πού περιλαμβάνο
νταν στά βιβλία μου. «Εύχαριστώ, εύ- 
χαριστώ, είναι ύπέροχο!», μού έλεγαν. 
Ή  άνθρώπινη ματαιοδοξία...

Τί άπόγιναν οί στενο ί σας φίλοι; 
Ό  Περλέ;

Ζεί στήν Αγγλία έδώ καί είκοσι χρό
νια. Γράφει πάντα άλλά δέν έκδίδει 
ποτέ. Έγραψε ένα βιβλίο γιά μένα Ό  
φίλος μου ό Χένρι Μ ίλερ πού είναι 
πολύ καλό.

Κ αί ή Τζιούν, ή δεύτερη γυναίκα  
σας κα ί ήρωίδα τών Τροπικών, 
τού Σέξους, Πλέξους, Νέξους...

Τήν ξανάδα στή Νέα Ύόρκη, τυχαία. 
Ή ταν θλιβερό. Ή ταν τόσο γερασμέ- 
νη... καμπουριασμένη... ρυτιδωμένη... 
μέρα νύχτα καθόταν μπροστά στήν 
τηλεόραση, άλλά μιά μέρα ήταν τόσο 
άηδιασμένη (feed-up) πού πήρε τή συ
σκευή καί τήν πέταξε άπ’ τό παράθυ
ρο. Τήν έβαλαν γι’ αύτό σ’ ένα άσυλο. 
"Υστερα τήν άφησαν νά φύγει. Ζεί 
στήν Άριζόνα... δέν έχω πιά νέα της... 
Κατά περίεργο τρόπο ήταν πολύ έρω- 
τευμένη μαζί μου... Μετά άπό τόσο 
καιρό είμαι άκόμα ό θεός της... ένώ 
τότε ήταν αύτή ή θεά μου... Σ’ δ,τι 
άφορά τόν έρωτα δέν έχω καμιά πίστη, 
άλλά ή πιό θαυμαστή γυναίκα ήταν ή 
Έλοΐζ... πρός τό τέλος τής ζωής της 
έγραφε στόν Άμπελάρ: «Θά ’θελα ν’ 
άγαπώ τό θεό μου δπως σάς άγαπώ»... 
Καί ήταν μιά καλόγρια! Σημαντικό αύ
τό, δέν είν’ έτσι; Αύτό είναι άγάπη... τό 
σέξ άπό μόνο του δέν είναι τίποτα, 
είναι μιά μορφή άπελπισίας...

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΤΑΒΡΟΧΘΙΖΕΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ

Στό Π ασίφικ-Π αλισέηντς ζείτε π ε 
ριτριγυρισμένος άπό τούς π ίνα
κες κ α ί τίς  άκουαρέλες σας. Πότε 
άνακαλύχρατε τό ταλέντο σας σάν 
ζωγράφος;

Δέν πίστευα δτι μπορούσα νά ζωγρα
φίσω. "Οταν δμως συναντήθηκα μέ
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Χ ένρι. Μ ίλερ

μεγάλους ζωγράφους μοϋ είπαν δλοι: 
«Είστε ζωγράφος!». «Μά δέν ξέρω πώς 
νά κάνω ένα σχέδιο». «Αύτό δέ σημαί
νει τίποτα... συνεχίστε! Καί προπάντων 
μήν παίρνετε μαθήματα ζωγραφικής!».

Ό  Πικάσο έλεγε στόν Λεζέ ή στόν 
Σαγκάλ, μέ τήν ευκαιρία μιας έκθεσης 
παιδικής ζωγραφικής: «Ά! άν μπορού
σαμε νά κάνουμε κάτι τέτοιο σήμε
ρα!». Αύτή είναι μιά μεγάλη κουβέντα. 
Μέ τή γνώση πάντα χάνει κανείς κάτι. 
Αύτό πού χρειαζόμαστε είναι τό θάρ
ρος, ή ψυχή... καί τό νά αψηφάς!

Πώς βλέπετε τό μέλλον τής λογο
τεχνίας;

Γρήγορα, σέ λίγο, δέν θά ύπάρχει πιά 
λογοτεχνία. Δέν έχουμε πιά άνάγκη

Γραμμένη μέ μικρό τό άρχικό της 
γράμμα, ή λέξη «συμβολισμός», δπως 
καί οί λέξεις «ρομαντισμός» καί «κλα
σικισμός», μπορεί νά άποκτήσει ένα 
έξαιρετικά εύρύ περιεχόμενο. Μπορεί 
νά περιγράψει κάθε είδους έκφραση, ή 
όποια άντί νά άναφερθεί σέ κάτι άμε
σα, άναφέρεται σ’αύτό έμμεσα, μέσα 
άπό κάτι άλλο. Γι’ αύτό είναι απαραί
τητος ένας περιορισμός τής έννοιας 
τής λέξης «συμβολισμός», έάν είναι νά 
χρησιμεύσει ώς κριτικός δρος.

Έ να πρώτο βήμα θά ήταν νά συμ
φωνήσουμε δτι συμβολισμός δέν είναι 
ή άπλή άντικατάσταση ένός αντικειμέ
νου μέ κάποιο άλλο - συγκρίνοντας, 
έπί παραδείγματι, δπως ό Milton, τίς 
ήττημένες λεγεώνες τοϋ Σατανά μέ «τά 
φθινοπωρινά φύλλα πού σκέπασαν τά 
ρυάκια τής Vollombrosa» -, άλλά ή 
χρήση συγκεκριμένων παραστάσεων 
γιά νά έκφράσουμε άφηρημένες ιδέες 
καί συναισθήματα. Ό μως, κι αύτό ά- 
κόμα δέν περιορίζει τήν έννοια τής 
λέξης άφοϋ, δπως ύπέδειξε ό Τ. S. 
Eliot σ’ ένα δοκίμιό του γιά τόν Hamlet, 
ό μόνος τρόπος νά έκφραστεί ένα 
συναίσθημο μέ τή μορφή τής τέχνης 
είναι νά βρεθεί, δχι κάποιο σύμβολο, 
άλλά μιά «άντικειμενική άντιστοιχία» 
(objective correlative), δπως τήν ονομά
ζει, δηλαδή «ένα σύνολο άντικειμένων, 
μία κατάσταση, μία άλυσίδα γεγονό
των, τά όποία θά  είναι ή φόρμουλα 
αύτοΰ ειδικά τοϋ συναισθήματος». Ό  
Stephane Mallarme είχε πεί κάτι άνάλο- 
γο 30 χρόνια πρίν, στά 1891, δταν είχε 
ορίσει τό Συμβολισμό σάν τήν τέχνη 
«τού νά προκαλέσεις βαθμιαία μέσα 
άπό ένα άντικείμενο τήν άποκάλυψη 
μιάς ψυχικής διάθεσης ή, άντίστροφα, 
σάν τήν τέχνη τοΰ νά διαλέξεις ένα 
άντικείμενο καί νά άποσπάσεις άπό 
αύτό μία «κατάσταση ψυχής» (6tat d’ a- 
me) . ’Αλλά είχε προσθέσει δτι αύτή ή 
διάθεση πρέπει νά έξαχθεϊ «μέ μία

άπό βιβλία. Ή  τηλεόραση θά τά κατα
βροχθίσει δλα! Είμαι έντελώς άπαισιό- 
δοξος... (Ό  Μίλερ ξεσπάει σέ γέλια), 
έγώ δέν θά βρίσκομαι πιά έδώ... Ε λπ ί
ζω πώς θά  βρίσκομαι έκεί κάτω, ποϋ; 
Δέν ξέρω τίποτα...

Ξέρετε ότι στή συλλογή τοϋ  «Livre 
de Poche», τό βιβλίο σας, Τό σύ- 
μπαν τοϋ σέξ, έχει λογοκριδεί ώ
στε έκεί πού  βρίσκονται τολμηρές  
λέξεις νά έχουν άντικατασταθεί 
μέ άποσιωπητικά;

Μπά!...στ’ άλήθεια... Ξέρετε δμως δτι 
στή Γαλλία κόντεψαν νά μέ βάλουν 
φυλακή γιά τό Σ έξους. Τό βιβλίο αύτό 
σκανδάλισε τούς άνθρώπους τοϋ νό
μου. Μέ κάλεσαν μέ κλήτευση στό 
δικαστήριο: ήταν ένα ειδικό δικαστή
ριο γιά αύτούς πού δέν είναι έγκλημα- 
τίες, άλλά πού είναι ένοχοι γιά κακές 
πράξεις. Νά 'μαι λοιπόν μπροστά σ’ 
ένα δικαστή μαζί μέ τό δικηγόρο μου. 
«Πρέπει νά μοϋ άπαντάτε στ’ όνομα 
τής τιμής σας», έλεγε καί ξανάλεγε ό 
δικαστής. "Ολο αύτό κρατούσε ήδη 
μισή ώρα κι έπρεπε νά πάω στήν 
τουαλέτα. Ρώτησα χαμηλόφωνα τό δι
κηγόρο μου ποϋ ήταν ή τουαλέτα. 
Μοϋ άπάντησε: «Δέν ύπάρχει τουαλέ
τα έδώ. Κάντα πάνω σου». Πράγμα 
πού έκανα. Κι έτσι σχηματίστηκε ένα 
μικρό ρυάκι πού κυλούσε ώς τό δικα
στή. Αύτό δέν ήταν θετικό γιά τήν 
ύπόθεσή μου! ’Αλλά ό δικαστής έκανε 
πώς δέν έβλεπε. «Προσοχή κύριε Μί
λερ, ή τελευταία έρώτηση...». Είχε μιά 
όψη σκυθρωπή, πολύ σοβαρή. «Νομί
ζετε πώς ένας συγγραφέας έχει τό 
δικαίωμα νά γράφει δ,τι θέλει σ’ ένα 
βιβλίο;» Ήξερα φυσικά τί νά τοΰ άπα- 
ντήσω, άλλά ύποκρίθηκα πώς σκέφτο
μαι βαθιά, μέ τό κεφάλι άνάμεσα στά 
χέρια... ύστερα σηκώνω τό κεφάλι: 
«Κύριε δικαστά, νομίζω πώς ναί». Ή 
ταν έκεί ένας κληρικός πού χειροκρο-

σειρά άποκρυπτογραφήσεων» (par une 
sirie de dechiffrements) καί, άξίζει νά 
σημειωθεί, δτι στό πρώτο ήμισυ αύτοΰ 
τού όρισμοϋ είχε κάνει λόγο γιά τό 
«σταδιακό» ζωντάνεμα τοΰ άντικειμέ- 
νου. Καί οί δύο αύτές φράσεις άφή- 
νουν νά έννοηθεί δτι ή «άντικειμενική 
άντιστοιχία» καί ή ψυχική διάθεση πού 
συνδέεται μ' αύτήν δέν πρέπει νά φα- 
νερωθοΰν καθαρά καί ξάστερα άλλά 
άπλώς νά γίνονται κάποτε ύπαινιγμοί 
γι’ αύτές. Πράγματι αύτό είναι κάτι 
πού ό Mallarme τονίζει καί σ' ένα άλλο 
σημείο τοΰ ’ίδιου κομματιοΰ, δπου δη
λώνει ότι «τό νά κατονομάσεις ένα 
άντικείμενο είναι σάν νά τοΰ άφαιρείς 
τό μεγαλύτερο μέρος τής άπόλαυσης 
πού προσφέρει ένα ποίημα, δταν ή 
άπόλαυση αύτή συνίσταται σέ μιά στα
διακή πορεία άποκάλυψης». Ό π ω ς ι
σχυρίζεται, τό άντικείμενο πρέπει ά- 
πλά καί μόνο νά ύποβάλλεται (sugge- 
rer, voila le reve) καί συμπεραίνει 
δτι «είναι ή τέλεια χρησιμοποίηση αύ
τοΰ τοΰ μυστηρίου πού άποτελεί τό 
σύμβολο».

Ό  μαθητής τοΰ Mallarme, Henri de 
Regnier, έκανε περίπου τήν ’ίδια παρα
τήρηση, όρίζοντας δτι «σύμβολο» είναι 
μία σύγκριση μεταξύ τοΰ άφηρημένου 
καί τοΰ συγκεκριμένου, δταν ό ένας

τοΰσε, καθισμένος στόν πάγκο του. 
Ύστερα ό δικαστής κατεβαίνει άπό 
τήν έξέδρα του καί μέ χτυπάει στόν 
ώμο: «Είστε δικός μας, άνήκετε στήν 
οικογένεια τοΰ Βιγιόν, τοΰ Ραμπε- 
λέ...».

Ν οσταλγείτε τό Παρίσι;

Ώ ! ναί, έδώ ζώ σ’ ένα νεκροθάλαμο, 
δέν ύπάρχει έδώ ζωή. Είναι όμορφα, 
καθαρά, πολύ καθαρά -  δπως στή 
Γερμανία. Τό καλοκαίρι κολυμπάω 
στήν πισίνα. Άλλά στό Παρίσι έχω 
περπατήσει πολύ, ένας περιπλανώμε- 
νος δπως ό Ρεμπό.

Υ πά ρχουν κι άλλα κοινά σημεία  
άνάμεσα στόν Ρ εμπό κ α ί σέ σάς...

Ναί, είναι άλήθεια.

Έ νόιαφέρεστε πάντα γιά  τόν ά- 
π ο κρυφ ισμό , τή μετενσάρκω ση, 
τή δεο σο φ ία ...π ο ϋ  βρ ισκόσαστε  
σήμερα;

Παραμένω εύτυχώς στό μυστήριο: δέν 
έχω καμιά βεβαιότητα γιά τό λόγο 
αύτό. "Ολα είναι μυστήριο, δλα, δλα 
δλα! Δέν ύπάρχει τίποτα πού νά μπο
ρώ στ’ άλήθεια νά πιστέψω ή νά δεχτώ 
καί είμαι εύχαριστημένος πού δλ’ αύτά 
είναι μυστηριώδη, τό σύμπαν, ή δη
μιουργία, ή μετενσάρκωση, τό έρώτη- 
μα περί θεοΰ... δλ’ αύτά είναι άδύνατο 
νά γίνουν γνωστά. Δέν είμαι άγνωστικι- 
στής, άλλά μάλλον ένας άπαίδευτος 
πού χαίρεται γι’ αύτό...

Μά πέρ α  ά π ’ όλα ύπάρχει ό θάνα
τος...

Ό  φίλος μου ό Ρενουάρ .τέθανε πρό
σφατα. Δέν έκλαψα, σκέφτηκα: «Είναι 
καλύτερα ’ίσως πού τώρα έγώ... έκεί 
κάτω πού είναι αύτός...». Ξέρετε, ή

κόλαση είναι έδώ, πάνω στή γή... τέλος 
πάντων, αύτή είναι ή άποψή μου.

Κ αί άν τύχει κ α ί μετενσαρκω θείτε 
κάποτε...

Δέν θέλω νά ξανάρθω πιά! Τέρμα! 
Ελπίζω πώς αύτός είναι ό τελευταίος 
γύρος. Πιστεύω όμως πώς είχα άλλες 
ζωές άπό μιά ένόραση πού δέν προέρ
χεται άπ’ τή νόησή μου. Πρίν άπό 
χιλιάδες χρόνια, πιστεύω πώς ήμουν 
ένας Μογγόλος, σάν τόν Άτίλα, άπ’ τή 
μιά μεριά, κι ένας ’Εβραίος, άπό τήν 
άλλη.

Μ ιλάτε γιά ένόραση... κι έχω τό 
σ υνα ίσθημα  ότι οί ένα ισ θ ή σ εις  
σας οδήγησαν τή ζωή κα ί τό έργο  
σας...

Ώ ! ναί... προπάντων τίς συναντήσεις 
μου. Καμιά φορά σκεφτόμουν: «Κά
ποιος πρόκειται νά ’ρθει» ή: «Πρόκει
ται νά πάρω ένα γράμμα πού θά  περιέ
χει μερικά δολάρια πού τά χρειάζο
μαι». Καί αύτό γινόταν! Έχω πολλές 
ένοράσεις..., καί γι’ αύτό έλκύομαι πο
λύ άπό τίς γυναίκες. Νομίζω πώς καλ
λιεργούν αύτό τό «δώρο», ένώ οί ά
ντρες χάνονται μέσα στήν άφαίρεση.

’Αφήστε με νά σάς πώ άκόμα κάτι: 
Έλαβα ένα γράμμα άπό μιά γριά άπό 
τό Νότο πού είχε διαβάσει τόν Τροπι
κό τοϋ καρκίνου: «Μέ κάνατε νά ξανα- 
νιώσω». Στά όγδόντα της χρόνια, άνα- 
κάλυψε τή χαρά καί τήν έμπιστοσύνη 
στή ζωή καί ίσως στόν έρωτα. 'Ίσως... 
Έδώ, στήν Αμερική, ένας άνθρωπος 
άρχίζει νά νιώθει ήλικιωμένος στά σα- 
ρανταπέντε του. Έγώ δέν είχα άρχίσει 
άκόμα νά ζώ στά σαρανταπέντε μου. 
Είναι περίεργο, δέν είναι;

Μτφρ.: ΑΛΕΞ. ΖΗΡΑΣ

--------------------------------------------------------------  Θεωρία

καί συναισθήματα, δχι δμως μέ τό νά 
περιγράφονται άμεσα ούτε μέ τό νά 
προσδιορίζονται μέσο φανερών παρο
μοιώσεων μέ συγκεκριμένες εικόνες, 
άλλά μέ τήν ύποβολή αύτών τών ιδεών 
καί συναισθημάτων καί μέ τήν άναπα- 
ραγωγή τους στό μυαλό τοϋ άναγνώ- 
στη μέ τή χρήση άσαφών συμβόλων.

Αύτή δμως είναι ή μία μόνο όψη τοΰ 
συμβολισμού, ή προσωπική δψη, θά 
λέγαμε, πού σταματά στό άνθρώπινο

 ►

Γιά τή θεωρία 
τοΰ συμβολισμού

τοΰ Ch. Chadwick

άπό τούς δύο όρους τής σύγκρισης 
άπλώς καί μόνον υπονοείται. Καί, δ
πως άκόμα έπισήμανε ό R6gnier, έπει- 
δή τό σύμβολο έτσι στέκεται συχνά 
μόνο του, ένώ στόν άναγνώστη δίνεται 
μιά κάποια ή καί καμία ένδειξη γι’ 
αύτό πού συμβολίζεται, ή συμβολική 
ποίηση έχει άναπόφευκτα μιάν όρισμέ- 
νη έσωτερική άσάφεια. Θεωρείται δτι 
ό Mallarme είπε πώς είχε άποβάλλει 
άπό τό λεξιλόγιό του τίς λέξεις «δπως» 
καί «σάν» καί, παρ’ όλο πού μερικά 
άπό τά πρώτα του ποιήματα χωρίζο
νται σαφώς σέ μιά εισαγωγική εικόνα 
καί σ’ ένα κομμάτι πού άκολουθεί καί 
πού έρμηνεύει αύτή τήν εικόνα, στά 
δψιμα ποιήματά του τείνει όλο καί πιό 
πολύ, δπως θά δοΰμε, νά παραλείπει ή 
τουλάχιστο νά ύποβαθμίζει τό έρμη- 
νευτικό μέρος καί νά άφήνει τό σύμβο
λο έντελώς άνεξήγητο.

Μέ τόν ’ίδιο τρόπο, τά θλιμμένα καί 
πένθιμα τοπία τού σύγχρονου τοΰ 
Malarme, Paul Verlaine, έχουν σκοπό 
νά μεταβιβάσουν στόν άναγνώστη τή 
βαθιά μελαγχολία τοΰ ποιητή, μόλο 
πού τά ποιήματά του σπάνια άφήνουν 
νά φανεί καθαρά δτι αύτή είναι ή 
πρόθεσή τους.

Μπορεί λοιπόν νά οριστεί ό Συμβολι
σμός ώς ή τέχνη νά έκφράζονται ιδέες Γ κιγιώ μ  Ά π ο λ λ ιν α ίρ  (αχ . Π ικ ά ο ο )
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έπίπεδο. 'Υπάρχει μιά δεύτερη όψη, δέα ένός άνθους, «αύτή πού άπουσιά- 
πού συχνά όνομάζεται «μεταφυσικός ζει άπό κάθε μπουκέτο» (l’absente de 
Συμβολισμός», στήν όποία συγκεκρι- tous bouquets), όπως έχει άναφερθεϊ 
μένες εικόνες χρησιμοποιούνται όχι παραπάνω.
σάν σύμβολα τών προσωπικών σκέψε- ’Αξιοσημείωτο είναι τό γεγονός ότι ό 
ων καί συναισθημάτων τοΰ ποιητή, Mallarme χρησιμοποιεί στήν παράγρα- 
άλλά σάν σύμβολα ένός ίδανικοΰ κό- φο αύτή τόν όρο «musicalement». Καί 
σμου, άπέραντου καί γενικού, τού ό- αύτό γιατί μία άπό τίς άρχές τού Συμ- 
ποίου άτελής άπεικόνιση μόνο είναι ή βολισμοΰ, τοΰ μεταφυσικού άλλά καί 
πραγματικότητα. Αύτή ή άντίληψη τής τοΰ προσωπικού, άνθρώπινου είδους, 
ύπαρξης ένός κόσμου ιδεατού πού πού βοηθά στόν άκριβέστερο ορισμό 
βρίσκεται πέρα καί πάνω άπό τόν του, ήταν ή έξίσωση τής ποίησης μέ τή 
πραγματικό, ή όποία διαδόθηκε άπό μουσική, ή μέ τή ζωγραφική πού ήταν 
τόν φιλόσοφο τοΰ 18ου αιώνα Sweden- διαδεδομένη στά μέσα τοΰ 19ου αιώνα 
borg, άνάγεται φυσικά στόν Πλάτωνα στή Γαλλία. Ό  λόγος αύτής τής πίστης, 
καθώς έπίσης καί στόν χριστιανισμό.
Άλλά μόλις τό 19ο αιώνα, όταν ή 
παρακμή τής χριστιανικής πίστης συ
νοδευόταν άπό τήν άναζήτηση νέων 
δρόμων γιά τή φυγή άπό τήν πραγματι
κότητα, έγινε ή σύλληψη τής ιδέας ότι 
αύτός ό άλλος κόσμος είναι έφικτός 
όχι μέσα άπό τόν μυστικισμό ή τή 
θρησκεία, άλλά μέσα άπό τήν ποίηση.
«Μέ τήν ποίηση καί μέσα άπό τήν 
ποίηση», είπε ό Baudelaire στίς Ν έες  
Σημειώ σεις γιά τόν Ε. A. Poe, «ή ψυχή 
διακρίνει τό μεγαλείο πού ύπάρχει πέ
ρα άπό τόν τάφο», καί συνέχισε λέγο
ντας ότι, όταν ένα τέλειο ποίημα φέρ
νει δάκρυα στά μάτια, αύτό «είναι ή 
μαρτυρία μιάς φύσης έξόριστης μέσα 
στήν άτέλεια, πού θά  ήθελε ν’ άρπάξει 
άμέσως πάνω σ’ αύτή τή γή έναν 
παράδεισο πού τής άποκαλύφθηκε».
Ό  Baudelaire καί οί διάδοχοί του ήταν 
αύτοί πού άνύψωσαν τόν ποιητή στή 
θέση ένός ιερέα ή ένός προφήτη πού ό 
Rimbaud όνόμασε «ό ποιητής όραματι- 
στής» (le poete-voyant), προικισμένου 
μέ τή δύναμη νά βλέπει πίσω καί πάνω 
άπό τά πραγματικά άντικείμενα τίς 
άλήθειες πού κρύβει ό ΐδανικ.ός κό
σμος. Ό  σκοπός τής ποίησης ήταν 
τώρα νά δημιουργεί γιά χάρη τοΰ άνα- 
γνώστη αύτόν τόν έξωπραγματικό κό
σμο μέ μιά έπιδέξια μεταμόρφωση τής 
πραγματικότητας πού γνωρίζουμε. Ό  
Mallarme προσδιόρισε αύτόν τό σκοπό 
σ’ ένα πολύ γνωστό κομμάτι, όπου 
δηλώνει ότι έχει δημιουργήσει μέ τήν 
ποίησή του όχι κάποιο ύπαρκτό λου
λούδι, άλλά τό άληθινό λουλούδι πού 
δέν βρίσκεται άνάμεσα στά λουλούδια 
αύτοΰ τοΰ κόσμου. Ό  μοναδικός σκο
πός τής ποίησης, είπε σέ μιάν άλλη 
περίφημη φράση του, είναι νά δη
μιουργεί καθαρές άλήθειες, άπρόσβλη- 
τες άπό όποιαδήποτε άντήχηση τής 
πραγματικότητας πού μάς περιβάλλει.

Άλλά, παρ' όλο πού ό σκοπός τοΰ 
μεταφυσικού συμβολιστή είναι νά προ
χωρήσει πέρα άπό τήν πραγματικότη
τα, δέν μπορεί παρά νά ξεκινήσει άπό 
αύτήν, όπως άκριβώς καί ό Συμβολι
στής πού κινείται στό άνθρώπινο έπί
πεδο. Καί γιά νά έπιτευχθεϊ αύτή άκρι
βώς ή μετάβαση άπό τόν πραγματικό 
στόν ιδεατό κόσμο, τά σύμβολα πού 
χρησιμοποιούνται στή συμβολική ποίη
ση αύτοΰ τού είδους είναι συχνά άσα- 
φή καί συγκεχυμένα. Αύτή είναι μιά 
σκόπιμη σύγχιση, έτσι ώστε ή προσοχή 
τοΰ άναγνώστη νά συγκεντρώνεται στή 
βασική ’Ιδέα (γιά νά χρησιμοποιήσου
με τόν πλατωνικό όρο, στόν όποιο 
είχαν ιδιαίτερη προτίμηση καί οί ίδιοι 
οί Συμβολιστές) τής όποιας τά διάφο
ρα σύμβολα είναι μερικές καί άνεπαρ-
κεΐς άποκαλύψεις. Γιά νά πάρουμε ένα . .
παράδειγμα πού είχε δώσει κι ό ίδιος ό οτι 6τ1λα6Ί «ολόκληρη η τέχνη αποβλέ- 
Mallarme, έάν ό ποιητής θέλει νά πα- πει ατή δημιουργία τής μουσικής» (W. 
ρουσιάσει τό ιδανικό άνθος στόν άνα- ^ater’ 1873), ήταν ότι ή μουσική κατέ- 
γνώστη, δέν πρέπει νά περιγράψει τήν *ει f'0tl ίδιόττ1τα υποβολής πού 
άκριβή εικόνα ένός τριαντάφυλλου ή ^ Toi)HUV οί Συμβολιστές· ένώ, άντίθε- 
ένός κρίνου, άλλά πρέπει νά περιπλέ- τα ' στε0είται αυτού άκριβώς τού στοι- 
ξει τίς δύο εικόνες έτσι ώστε νά γίνει *εί° υ τ*>ς ακθΦειας που άναγκαστικά 
αντιληπτή ή ιδέα καί τών δύο λουλου- ε*ουν οι και τό όποίο οί Συ^ ° -
διών μαζί. Τοΰ ίδιου τού Mallarme ό λιστές έπίίηωκαν να καταπνίξουν. «Ή  
θαυμάσιος καί σχεδόν μή μεταφράσι- Μ·ουοική πρίν άπ όλα», είναι ή περίφη
μος ορισμός αύτής τής διαδικασίας Μ  επίτα^  τ,1ν οποια αβ Χ ^  τό 
έχει περίπου ώς έξής: ποίημα. Η ποιητικη τέχνη  (Art Poeti-

que) τοΰ Verlaine, γραμμένο τό 1874, καί 
«Λέω: ένα λουλουδι! και, έξω άπό τη τελειώνει μέ μιά κατηγορηματική ά-

λησμονια οπου η φωνή μου διώχνει πόρριψη 6λων όσων δέν διαθέτουν αύ- 
καθε περίγραμμα, κάτι διαφορετικό ^  τήν άσαφή υποβλητική καί μουσική 
απο τους γνωστούς κάλυκες μουσικά ίδιότητα, έπειδή «όλα αύτά δέν είναι 
(musicalement) υψώνεται, ιδέα ίδια καί παρά άπλή φιλολογία» (et tout le rest 
ευωδιαστή, που λείπει από κάθε μπου- est n u r tu r e ) .  Καί μ' αύτόν τόν τρόπο 
κετο>>· έπαναλαμβάνει τήν ίδια κατηγορηματι-

Συνεπώς ό Mallarme ξεκινάει άπό κή άπόρριψη ολόκληρης τής γαλλικής 
τήν πραγματικότητα, άλλά κάθε πραγ- ποίησης άπό τόν Rimbaud, σ' ένα του 
ματικό λουλούδι παραμερίζεται καί κά- γράμμα τρία χρόνια νωρίτερα: «όλα 
τι διαφορετικό άπό ένα «γνώριμο κά- είναι έμμετρη πρόζα». Ό  Paul Valery, 
λυκα» ξεπετιέται, δηλαδή ή τέλεια I- ό όποιος μπορεί ίσως νά θεωρηθεί ό

τελευταίος άπό τούς Συμβολιστές, έκ- του γράψιμο. Στούς τελευταίους μήνες 
φράζει μία παρόμοια σκέψη όταν όρί- τής ζωής του, τό 1898, έγραψε τό Un
ζει τόν Συμβολισμό, σ’ ένα δοκίμιό του coup de Des, τήν πρωτοτυπία τοΰ ό-
γιά τόν Baudelaire, σάν τήν έπιθυμία ποίου δέν μπόρεσε ίσως νά φτάσει
μερικών ποιητών «νά πάρουν πίσω κανένα άλλο γραφτό άπό τότε.
άπό τή μουσική ̂ ί),τι βασικά τούς άνή- Μπορούμε τελικά νά πούμε ότι ό Συμ-
κε», σκέψη πού είχε ήδη έκφράσει ό βολισμός ήταν μιά προσπάθεια νά γίνει
Mallarme, άπό τήν άντίθετη όμως μιά διείσδυση μέσα καί πέρα άπό τήν
πλευρά, σ ένα δοκίμιό του γιά τόν πραγματικότητα πρός ένα κόσμο ίδε-
Wagner, τόν όποίο είχε άποκαλέσει ών, εϊτε τών ιδεών πού κουβαλά μέσα
«σφετεριστή τοΰ καθήκοντος τοΰ του ό ποιητής, μαζί μέ τά συναισθήμα-
ποιητή». . . .  τά του, είτε τών ’Ιδεών μέ τήν πλατω-

Εξαιτιας αύτής τής έπιθυμίας γιά τη νική σημασία, πού άποτελοΰν έναν 
ρευστότητα τής μουσικής, ή συμβολική τέλειο, ύπερφυσικό κόσμο πρός τόν
ποίηση άρνήθηκε συχνά νά συμμορ- όποίο άποβλέπει ό άνθρωπος. Μέ

σκοπό τή φυγή αύτή άπό τήν πραγμα
τικότητα, γίνεται συχνά μία σύγχιση 
τών συμβόλων, ένα είδος στερεοσκοπι
κής έπίδρασης, γιά νά δοθεί μιά τρίτη 
διάσταση. Μεγάλη έμφαση δίνεται έπί
σης στή μουσική ίδιότητα τής ποίησης 
(τήν όποία ό Valery καθόρισε ώς «αύ
τή ή συνεχής ταλάντευση άνάμεσα 
στόν ήχο καί τήν έννοια» [cette hesita
tion prolongee entre le son et le sens]). 
Γιά νά γίνει έφικτή μιά μεγαλύτερη 
εύλυγισία έγκαταλείφθηκαν, π.χ., ό 
κανονικός ρυθμός τού άλεξανδρινού 
δωδεκασύλλαβου καί τά έπαναλαμβα- 
νόμενα πρότυπα τών παραδοσιακών 
μορφών ομοιοκαταληξίας.

Αύτά ήταν τά πλαίσια μέσα στά ό
ποία περιγραφόταν ό Συμβολισμός, 
πού σιγά σιγά είχε διαμορφώσει τήν 
ταυτότητά του, σ’ ένα μανιφέστο πού 
δημοσίευσε ό Jean Moreas τόν Σεπτέμ
βριο τοΰ 1886 σέ άρθρο του στήν 
έφημερίδα Le Figaro. Μέσα άπ’ αύτό 
ύποστήριζε ότι είχε περάσει ή έποχή 
τοΰ ρομαντισμού, ότι τό κίνημα τοΰ 
Παρνασισμού στήν ποίηση καί τοΰ Να
τουραλισμού στό μυθιστόρημα ήταν 
στή δύση τους καί ότι άναμενόταν μιά 
νέα μορφή τέχνης πού ήταν καί άνα- 
γκαία καί άναπόφευκτη. ’Εξηγούσε 
ότι ή καινούρια κίνηση ήταν έναντίον 
τής συσσώρευσης πληροφοριών, ένα
ντίον τής ρητορείας, έναντίον τοΰ ψεύ
τικου συναισθηματισμού καί έναντίον 
τής άντικειμενικής περιγραφής. Καί 
διακήρυσσε ότι ό σκοπός της ήταν νά 
προσπαθήσει νά δώσει έξωτερική μορ
φή στίς ’Ιδέες (καί σαφέστατα έννοεί 
τίς ’Ιδέες τής πλατωνικής φιλοσοφίας): 
« Ή  συμβολική ποίηση έπιδιώκει νά 
ντύσει τήν ’Ιδέα μέ μιά αισθητή μορ
φή». Άνάμεσα στούς ήγέτες τού νέου 
κινήματος άποκαλούσε τόν Baudelaire 
ώς «τόν άληθινό πρόδρομο» καί έπαι- 
νοΰσε τόν Mallarme έπειδή είχε προσ- 
δώσει στό νέο αύτό είδος «τήν αίσθη
ση τοΰ μυστηρίου καί τοΰ άνείπωτου», 
ένώ ή συμβολή τοΰ Verlaine ήταν, κατά 
τή γνώμη τοΰ Moreas, «τό σπάσιμο τών 
βασανιστικών δεσμών τής μετρικής». 
Ή  άπουσία τού Rimbaud άπό τή λίστα 
αύτή μπορεί νά έκπλήσσει, άλλά άναμ- 
φίβολα έξηγείται άπό τό γεγονός ότι ή 
φήμη του μόλις είχε άρχίσει νά έδραιώ- 
νεται έκεϊνο τόν καιρό.

Ά ν καί ό Moreas παραδεχόταν ότι ό 
Συμβολισμός υπήρχε ήδη τό 1886 καί 
ότι ό ίδιος έκανε άπλώς γνωστή τήν 
ύπαρξή του στό πλατύ κοινό, πίστευε 
συγχρόνως ότι τό μανιφέστο του ήταν 
ένα μελλοντικό πρόγραμμα καί ότι ί
δρυε τήν «ecole symboliste» στήν όποια 
συμμετείχε μαζί μέ άλλους, σάν τόν 
Rene Ghil, τόν Stuart Merril, τόν Francis 

„ . , , Viele-Griffm καί τόν Gustave Kahn. Αύ-
φωθει στους αυστηρούς κανόνες τής τό πρθκάλεσε μιά ορισμένη σύγχιση,
μετρικής, που, παρα τις προηγούμενες άφού ύπάρχουν κριτικοί πού ταυτί-
έπαναστατικές απόπειρες τών ρομα- ζουν τόν £υμβολισμό μέ τήν «ecole
ντικων, κυριαρχούσαν ακόμη στή Γαλ- symboliste» καί κατά συνέπεια άφιερώ-
ι,α. °  ε ί κ α ι  0 βαθμός τής έλευθε- νουν πολύ χώρο σέ έλάσσονες ποιητές

ριας ποικίλλει, φυσικά, άνάλογα μέ τό πού άνήκουν στή δεύτερη, ένώ περιο-
ατομο -  °  πρωιμότερος άπό τούς Συμ- ρίζουν τούς Baudelaire, Verlaine, Rim-
βολιστές, ο Baudelaire, δέν ήταν μεγά- baud καί Mallarme στό ρόλο μόνο τών
ος νεωτεριστής άπό αύτή τήν άποψη, προδρόμων τής κίνησης τού Συμβολι

κοί ο erlaine δέν τόλμησε νά προχω- σμού. Άλλοι κριτικοί όμως άναγνωρί-
ρήσει περα από τούς «έλευθεριάζο- ζουν τή ματαιότητα τής σπατάλης ένός
ντες στίχους» (vers liberes) στούς «έ- χρήσιμου καί προσφερόμενου κριτικού
ευ ερους στίχους» (vers libres). Ο όρου γιά τούς λιγότερο σημαντικούς

Rimbaud ομως σύντομα ξεπέρασε αύ- ποιητές καί τήν, έξαιτίας αύτής τής
τ ς τις διατακτικές προσπάθειες γιά νά σπατάλης, έγκατάλειψη τών μεγαλύτε-
απελευθερωσει τή γαλλική ποίηση άπό ρων ποιητών σέ ένα είδος άπομόνω-
τα δεσμα τών παραδοσιακών προτύ- σης, σάν νά μήν άνήκουν αύτοί σέ
πων της ριμας καί τοΰ ρυθμού καί κανένα άπό τά τρία μεγάλα κινήματα
υιο τησε τον τυπο τού πεζού ποιήμα- πού κυριάρχησαν στή γαλλική ποίηση
τος. Οσο γιά τόν Mallarme, μολονότι τού 19ου αιώνα, δηλαδή τόν Ρομαντι-
εμφανιζεται να κινείται, στό μεγαλύτε- σμό, τόν Παρνασισμό καί τόν Συμβολι-
ρο μέρος τοΰ έργου του, στά παραδο- σμό.
σιακά πλαίσια, στήν πραγματικότητα 
είναι τό ίδιο έπαναστατικός όπως καί
ό Rimbaud, μέ τό παράδοξα διακριτικό Μτφρ: ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΛΛΗ
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Κάρμε Ριέρα, 
μιά γυναίκα συγγραφέας 

στήν ’Ισπανία

Επιμέλεια: Κατερίνα Πλαοοαρά

Ή δημιουργία ένός κόσμον τής φαντα
σίας,

κατέχει ήδη, ευθύς έξ άρχής, ένα βαθμό 
έξέγεραης.

Ή  Καταλανή Κάρμε Ριέρα γεννήθηκε 
στή Μαγιόρκα τό 1948 καί ζει στή 
Βαρκελώνη, όπου έχει τήν έδρα τής 
ισπανικής γλώσσας Castellano στό πα
νεπιστήμιο τής Βαρκελώνης. Ή  Castel
lano, γιά τά 40 χρόνια τοϋ Φρανκι- 
σμοϋ, ήταν ή μοναδική γλώσσα πού οί 
'Ισπανοί έπιτρεπόταν νά μιλήσουν, νά 
γράψουν καί νά διδαχτούν, στό όνομα 
τής «ένότητας τών λαών τής Ισ π α 
νίας», δηλαδή στό όνομα τής διαιώνι
σης τού φρανκισμοΰ, πού χρησιμο
ποίησε τό γλωσσικό γιά νά καταπολε
μήσει κάθε ιδιαιτερότητα κουλτούρας 
όλων τών ισπανικών έπαρχιών.

Ή  Κ.Ρ., μέσα στό φρανκικό κράτος, 
καί ύστερα άπ’ αύτό, γράφει στήν 
ιδιαίτερη γλώσσα της, τά καταλανικά, 
άρνούμενη κάθε συμβιβασμό, πού θά 
τής άπέφερε πολλά ώφέλη, όπως έκα- 
τομμύρια άναγνώστες στή Λατινική ’Α
μερική άλλά καί στήν ’ίδια τήν 'Ισπα
νία, άφού βέβαια τά βιβλία της πρέπει 
νά μεταφράζονται γιά νά είναι προσιτά 
στό ίσπανόφωνο κοινό.

Μετά τό θάνατο τοΰ Φράνκο, οί 
Καταλανοί διεκδικούν πλέον τό δι
καίωμα νά έχουν τή γλώσσα τους καί 
σέ λίγο τά καταλανικά άναγνωρίζονται 
ώς ή έπίσημη γλώσσα τής αύτόνομης 
Καταλωνίας.

'Ακόμα, μέ τό θάνατο τού Φράνκο, 
άρχίζει ν’ άναπτύσσεται τό γυναικείο 
κίνημα στήν ’Ισπανία. Ή  Κ.Ρ. παίρνει 
ένεργό μέρος σ’ αύτό, ώς άνεξάρτητη, 
δίνει διαλέξεις στήν 'Ισπανία καί στό 
έξωτερικό, μέ θέμα τό γυναικείο λόγο 
καί τή γυναικεία λογοτεχνία.

Έ χει γράψει τά βιβλία: «Σού άφήνω, 
άγάπη μου,· τή θάλασσα γιά ένθύμιο», 
«Μάρτυρές μου οί γλάροι», «Ή  ζωή 
τού Ramon Lluli», «Μιά άνοιξη γιά τόν 
Domenico Guarini», καί «Έ πτά ιστο
ρίες έρωτικής φαντασίας».

Στήν πατρίδα της έχει τιμηθεί μέ τά 
βραβεία: Ramon Lluli, Recull, καί 
Prudenci Bertrana.

Γιά τό ρόλο τής λογοτεχνίας ή Κ.Ρ. 
λέει: « ’Αναμφίβολα, ή δημιουργία ένός 
κόσμου τής φαντασίας κατέχει ήδη 
εύθύς έξ άρχής, ένα βαθμό έξέγερσης 
Τήν άπόρριψη τοϋ κόσμου πού ύπάρ 
χει, τήν άρνηση τοϋ συστήματος και 
τοϋ κατεστημένου καί τήν άνάγκη νά 
οικοδομήσουμε έναν άλλο κόσμο: Τήν 
"Ε πανάσταση” , τήν "Ο υτοπία” ».

Ή  Κάρμε Ριέρα μάς έστειλε τό πα
ρακάτω κείμενο, ώς άπάντηση στό έ- 
ρώτημά μας: «Ποιά είναι τά προβλήμα
τα πού μπορεί νά δημιουργεί ή τριπλή 
ιδιότητα γυναίκα, συγγραφέας, ’Ισπα
νίδα».

«Μπορώ νά πώ πώς ή γυναικεία 
μου ύπόσταση δέ μοϋ δημιούργησε 
κανένα πρόβλημα στήν έκδοση τών 
βιβλίων μου. ’Εντελώς τό άντίθετο.

Ή  ισπανική κοινωνία είναι πολύ 
προστατευτική γιά τή γυναίκα. Καί 
είναι ικανή νά δεί μέ καλό μάτι τήν 
προσπάθεια οποιοσδήποτε γυναί
κας -γιά νά τήν άφομοιώσει έτσι 
μέσα στό πατριαρχικό σύστημα. 
Φτάνει βέβαια αύτή νά χρησιμο
ποιήσει τίς παραδοσιακές μεθό
δους.

Θυμάμαι τήν πρώτη φορά πού 
έπισκέφτηκα έναν έκδοτικό οίκο, 
μέ τό πρώτο μου χειρόγραφο ύπό 
μάλης. Φορούσα μιά λουλουδάτη 
φούστα, άσπρο πουκάμισο καί πολ
λά χίπικα κολιέ. Σκοπός μου ήταν 
νά δημιουργήσω μιά έλκυστική καί 
συγχρόνως προοδευτική  εικόνα, 
χωρίς όμως νά τό παρακάνω. Καί 
ήταν άποτελεσματικό. Τά διηγήμα- 
τά μου, πού άπό τήν προηγούμενη 
τηλεφωνική έπαφή πού είχα μέ 
τούς έκδοτες κατάλαβα πώς τά εί
χαν σχεδόν άπορρίψει προτού τά 
διαβάσουν, τώρα τουλάχιστον δέ
χτηκαν νά τά κοιτάξουν μ’ ένδιαφέ- 
ρον. Καί όταν τά διάβασαν, τά άπο- 
δέχτηκαν μέ ένθουσιασμό.

Βέβαια τούς άρεσαν άπό κάποια 
άποψη πού δέν είχε καμιά σχέση μ’ 
έμένα καί μέ τή γυναικεία μου ύπό
σταση: Έ νας κάποιος τρόπος νά 
βλέπεις λίγο διαφορετικά τήν πραγ
ματικότητα, ν’ άμφισβητείς, όχι ό
μως καί ν’ άνατρέπεις τόν άντρικό 
τρόπο ζωής. Κάτι τέτοια άρέσουν 
πολύ στούς διευθυντές τών έκδοτι-

κών οϊκων τής άριστεράς.
Μετά ήρθε τό μπούμ! Οί 16 έκδό- 

σεις τού πρώτου βιβλίου, οί 10 τοϋ 
δεύτερου, ή συγγραφέας «μέ τίς πιό 
πολλές πωλήσεις», τή «γυναικεία 
εύαισθησία», τήν «τρυφερότητα», 
τόν «άλλο τρόπο»...

Ό λ’ αύτά βέβαια, χωρίς άμφιβο- 
λία, σέ έξαπατούν. Είναι κάλπικα. 
Ή  διαφημιστική μηχανή άρχίζει νά 
συσκευάζει τό προϊόν της, έπιδιώ- 
κοντας τώρα νά οίκειοποιηθεί έκεϊ- 
να άκριβώς τά στοιχεία πού πρίν 
λίγο τά άπέρριπτε ώς «γυναικεία 
πράγματα». Γιατί τώρα ύπάρχει πιά 
ένα οικονομικό ώφελος.

Λοιπόν, δέν ήταν δύσκολο γιά 
μένα νά έκδόσω βιβλία έπειδή είμαι 
γυναίκα. Άλλά ναί, γι’ αύτό άκρι
βώς, μέ παίξανε διπλά...

Ά ν  καί, έν όνόματι τής άλήθειας, 
θά πρέπει νά πώ, ότι κανένας έκδο
της ή κριτικός δέ μοΰ έκανε νύξη, 
ώς σήμερα, γιά τό δικαίωμά του τοΰ 
"Pernada” *».

Μετάφραση: Α.-Κ.-Μ.

‘ PERNADA, άπό τό PER NOCTAR= γιά τή 
νύχτα. Ισπανική έκφραση τής έποχής τής 
δουλοπαροικίας, πού άναφέρεται στό δι
καίωμα τοΰ τσιφλικά νά κοιμάται μέ τίς 
δουλοπάροικες.

~ \

C A R M E  R I E R A

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΟΥ 
ΟΙ ΓΛΑΡΟΙ

Δ  ι η γ ή μ α τ α

Ή ρ ιννα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η Ρ Ι Ν Ν Α

1 7  εκδόσεις στήν Ισ π α ν ία

“ διηγήματα γιά σένα Γυναίκα, γιά σάς πού 
δέν είστε σάν δλους τούς άλλους, γιά σάς πού 
δέν προσαρμοστήκατε, γιά σάς τούς μοναχικούς, 
τούς δύσκολους, γιά σάς πού ή ομορφιά άκόμη 
σάς ταράζει μά, και γιά δλους τούς άλλους...,,

Κ εντρ ικ ή  διάθεση : Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  Ν Ε Φ Ε Λ Η  Μ αυρομ ιχάλη  9 , Α θ ή ν α  - τη λ . 3 6 .0 7 .7 4 4



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 10 Πρόσωηα

Μελισσάνθη:.
«τό μέλλον τής ποίησης ταυτίζεται μέ 
τό μέλλον τοϋ άνθρώπου»

μιά συνομιλία μέ τόν Στέφανο Μττεκατώρο

Κ υρία  Μ ελισσάνθη, ή π ο ιη τική  
σας πορεία, δπως έχει παρατηρή
σει ή κριτική, παρουσιάζει μιά  
γρ α μ μ α το λ ο γ ικ ή  ιδ ιο τυ π ία . Ή  
πρώτη περ ίοδος τοϋ έργου σας  
άνήκει μορφολογικά στήν προπο
λ ε μ ικ ή /π α ρ α δ ο σ ια κ ή  π ο ίη σ η  
(1930-1939) κα ί ή δεύτερη στή 
νεο τερ ικ ή /μ ε τα π ο λ εμ ικ ή  (1950  
κ α ί έξης). Έγώ διακρίνω κα ί μιά  
μεταβατική περ ίοδο (1940-1950) 
μέ τίς συλλογές  Λυρική Εξομολό
γηση (1945) κα ί Ή  Εποχή τοϋ 
ϋπνου καί τής 'Αγρυπνίας (1950), 
όπου ένώ ύπάρχονν άλλαγές στή 
θεματολογία κα ί τήν ποιητική ό
ραση -ιδ ίω ς στή δεύτερη : έδώ  
συμφωνώ μέ τόν κ. Κ. Στεργιόπου- 
λο- νομίζω ότι ό έλεύθερος στίχος 
δέν έχει ακόμη κατακτηθεί ολο
κληρωτικά. Τί έχετε νά πείτε γι' 
αύτές τίς  σχηματοποιήσεις;

Στόν ποιητή τό πέρασμα άπό έναν 
τρόπο γραφής σέ έναν άλλο ή άπό μιά 
έκφραστική περίοδο σέ μιά άλλη δέν 
είναι λογικά ηθελημένο- όταν αύτό γί
νεται, έχουμε τή μανιέρα, τόν μανιερι
σμό. Τά πράγματα γίνονται κάπως δια
φορετικά. Ό  ποιητής είναι οργανικά 
συνδεμένος μέ τήν έποχή του, γι’ αύτό 
κι είναι ευαίσθητος στά αίτήματά της. 
Σύμφωνα μέ τή δεκτικότητά του δέχε
ται ή προσλαμβάνει τά στοιχεία έκεΐνα 
πού συμβάλλουν νά γίνει αύτό πού 
βλέπουμε νά γίνεται τελικά. Αύτό, δη
λαδή, πού προορίζεται νά γίνει. ’Ή , γιά 
νά τό πώ κι άλλιώς: κάτι πού προϋπάρ
χει έν δυνάμει μέσα στόν καθένα μας 
καί μάς διαφοροποιεί, κατευθύνει καί 
τήν έκλογή μας.

Θά δέλατε νά π είτε  μερ ικά  π ρ ά γ
ματα  γιά τή ζωή σας κα ί τίς γενι
κότερες συνθήκες τής πνευματι
κής ζωής κατά τήν έποχή (1930) 
πού έκδόδηκαν οί Φωνές ’Εντό
μου; Π ότε γράφτηκαν τά ποιήμα
τα τής συλλογής αύτής;

Τά ποιήματα πού ύπάρχουν στίς Φω
νές ’Εντόμου, έκτός άπό δυό τρία, 
γράφτηκαν μέσα στήν ίδια χρονιά. Γιά 
νά άποκτήσει κάποιον όγκο ή συλλογή 
είχα συμπεριλάβει καί μερικές μετα
φράσεις Γάλλων ποιητών: Σαμαίν, 
Μπανβίλ, Βερλαίν. Φοιτούσα άκόμη 
στή γαλλική ’Ακαδημία τής όδοϋ Σίνα 
καί τήν τότε δημοσιογραφική σχολή 
πού στεγαζόταν στό Μετοχικό Ταμείο. 
Ό  καθηγητής μου, ό γνωστός φιλέλλη
νας Ό κτάβ  Μερλιέ, άργότερα διευθυν
τής τής 'Ακαδημίας, έδειξε πολύ ικα
νοποιημένος γιά όρισμένα άπό τά με
ταφρασμένα ποιήματα, ειδικά γιά τόν 
Βερλαίν, πού πολλοί δόκιμοι ποιητές 
τόν μετέφραζαν έκεϊνο τόν καιρό. «Αύ
τός είναι Βερλαίν», μοϋ τόνισε μέ ιδιαί
τερη έμφαση, όταν τοΰ πήγα τό βιβλίο 
καί άρχισε νά διαβάζει τό ποίημα ύπο- 
γραμμίζοντας τό ρυθμό του. Ό  Ό - 
κτάβ Μερλιέ ήταν ό πρώτος πού είχε 
διαβλέψει τήν κλίση μου γιά τήν ποίη
ση καί μέ είχε ένθαρρύνει νά προχωρή
σω. ’Έχει μεταφράσει ποιήματά μου 
στά γαλλικά, άπ’ τό Άνδρώ πινο Σχή
μα, πού τά δίδασκε στή σχολή του, στό 
Aix-en-Provence. «Σκέπτομαι τί νά ά- 
πόγινε» ή ίδιόχρηστη συλλογή του, πού 
άποτελεΐται καί άπό άλλους "Ελληνες 
ποιητές.

Πώς έξηγείτε, σήμερα, τόν άσυνή-

Ή  γνωριμία μέ τό έργο μιας σημαντικής 
ποιήτριας τής έποχής μας, δπω ς ή Μελισσάνθη 
μέ θητεία στά γράμματά μας πάνω άπό μισό 
αιώνα, δέν μπορεί νά γίνει, φυσικά, μέσα άπό 
μιά συνομιλία. Μ ιά συνομιλία, όμως, μπορεί νά 
γίνει ένα ερέθισμα γ ιά  τή σωστή άνάγνωση καί 
κατανόηση τοϋ έργου της. Σκοπός τώ ν έρωτή- 
σεών μου ήταν νά βοηθήσουν τήν ποιήτρια  νά 
διευκρινίσει μερικά σημεία τής ποίησής της, πού 
στό παρελθόν προκάλεσαν διάφορες παρανοή
σεις στήν κριτική καί τή γραμματολογία , μέ 
άποτέλεσμα νά παραμορφώνεται ή συνολική 
πνευματική προσφορά της καί, ειδικά, ή μετα
πολεμική. Νομίζω ότι ή κύρια αιτία  τοΰ φαινο
μένου οφείλεται στό γεγονός ότι ή ποιητική της 
πορεία παρουσιάζει μιά ιδιοτυπία. Έ ν ώ  ξεκι
νούσε πρώ ιμα (1930) μέσα στά πλαίσια τής 
μεταπολεμικής παράδοσης μ’ ένα χαρακτήρα 
πού, κατά τή  γνώμη μου, συνιστα ένα είδος 
ελληνικού έξπρεσιονισμοΰ, συνεχίσθηκε καί ώρί- 
μασε μετά τό 1940 μέσα στά πλαίσια τής 
μεταπολεμικής νεοτερικής ποίησης καί ειδικά 
μέσα στό ρεϋμα τής λεγάμενης ουσιαστικής ή 
πνευματικής. "Ετσι, μιά δύναμη άδράνειας, θά 
έλεγα, έκαμε νά ύπερτονισθεΐ ή σημασία τής 
προπολεμικής της ποίησης σέ βάρος τής μ ετα 
πολεμικής, πού άποτελεϊ, νομίζω, καί τό  ση
μαντικότερο μέρος τοϋ έργου. Τό σφάλμα έπα- 
νορθώθηκε μόλις πρίν λίγα χρόνια μέ τήν 
'Ανθολογία Νεοτερικοί ποιητές τοΰ μεσοπολέμου  
(Σοκόλης, 1977). 'Α λλά καί ή ούσία τής 
ποίησής της, μολονότι κατά βάθος ενιαία στήν 
πρώ ιμη καί ώριμη έποχή της, παρουσίασε 
ορισμένες έξωτερικές διαφοροποιήσεις: στήν 
προπολεμική, ή θρησκευτική καί μεταφυσική 
άγωνία άποτελοΰν τό  έπικάλυμμα καί τό προα
νάκρουσμα τής υπαρξιακής άγωνίας, πού θά 
φανεί καθαρά μετά τό  1950 ( ’Ανθρώπινο Σχή
μα): ή Μελισσάνθη έγραψε ποιήματα υπαρξια
κής άγωνίας καί αύτοαναζήτησης προτοΰ άκόμη 
γνωρίσει τούς φιλοσόφους τής ύπαρξης, τόν 
περσοναλισμό καί τήν ψυχολογία τοΰ βάθους.

Ή  ποίηση τής Μελισσάνθης είναι έκφραση 
επιτακτικώ ν εσωτερικών βιωμάτων πού, συχνά, 
γυρεύουν μέ β ιαιότητα τή διατύπωσή τους. Γ ι’ 
αύτό ή ύφή τοϋ έργου της είναι ό/>αματ/Χ7/. Αύτό 
δέν πρέπει νά παραβλέπεται άπό τόν άναγνώ
στη. Ή  ποιήτρια άπό τήν πρώιμη κιόλας 
ήλικίας δοκίμασε έντονα έσωτερικά βιώ ματα 
πού έχουν σχέση, κυρίως, μέ μιά μετατόπιση

διατο (άκόμη κα ί γιά τήν έποχή  
τοϋ  μ εσ ο π ο λέμ ο υ ) θόρυβο π ο ύ  
όημιουργήδηκε όταν έκδόδηκαν  
τά δυό πρώτα σας βιβλία (1930- 
1931);

Οί Π ρ ο φ η τε ίες  κυκλοφόρησαν ένα 
χρόνο μετά τίς Φωνές Ε ντόμου, δη
λαδή τό 1931. Ξεσηκώθηκε τότε ένας 
θόρυβος χωρίς προηγούμενο, πού δέν 
έλεγε νά κοπάσει γιά καιρό. ΙΙώς άλλι
ώς νά έξηγηθεΐ παρά σάν ξάφνιασμα, 
ξάφνιασμα γιά κάτι τό καινούριο πού 
κρυβόταν κάτω άπό τό παραδοσιακό 
σχήμα τους. Κάτι πού δέν είχε βρει 
άκόμα τό όνομά του. Καί δέν είχε βρει 
τ' όνομά του γιατί ό ύπαρξιστής καί ή 
προβληματική του ήταν terra ingognita 
τήν έποχή έκείνη.

Νομίζω ότι αύτό τό έχει γράψει ό 
κ. Σ τερ γ ιό π ο υλο ς  σ τήν  κρ ιτική  
του  ('Εποχές, 7 αν. 1966). Δ ιαβά
ζω τό σημείο: « Η πρώτη πού  άγγι
ξε υπαρξιακά  δέματα πρίν άπό  
τόν ύποστασιακό λυρισμό τοϋ Σ α
ραντάρη κα ί τήν ιδιότυπη άπομό- 
νωση τοϋ Βαφόπουλου ήταν ή Με- 
λιοσάνδη». Αύτό δηλώνει νομίζω 
ότι γιά τήν έποχή έκείνη ή συμβο
λή σας στήν άνανέωση τής πο ίη
σής μας δέν περιορίζετα ι μόνο 
στήν άπομάκρυνσή σας άπό τούς

τής συνείδησής της άπό μιά κατάσταση τοϋ 
παρόντος σέ μιά άλλη· σέ μιά άλλη, πού είναι 
πραγματική — κι όχι φανταστική — μέ τή 
διαφορά πώ ς ή μέγιστη πλειονότητα τών αν
θρώπων δέν μπορεί νά τή γνωρίσει διότι έχει 
άποξενωθεϊ άπό τήν ούσία καί τήν άληθινή 
λειτουργία τής ζωής, άπουσιάζει άπό τή ζωή — 
έξόριστη μέσα στήν έκτύπω ση  τής κοινωνίας. 
Ό  Eliot έγραψε: «τό άνθρώπινο γένος δέν 
υποφέρει πάρα πολλή δόση πραγματικότητας». 
Ό  ποιητής δέν άναφέρεται στήν παρούσα πρα
γματικότητα , τήν ορατή, άλλά στήν άλλη' οί 
άνθρωποι μήν ύποφέροντάς την προσαρμόζονται 
στήν έκπτωση καί " ζ ο ΰ ν ”  έτσι μέσα σ’ έναν 
ϋπνο. “Ας θυμηθοΰμε καί τό πλατωνικό σπήλαιο. 
Ν ομίζω  δτι τό έργο τής Μελισσάνθης μέ δύο 
άπό τά κυρίαρχα μοτίβα του, τόν ύπνο καί τήν 
άγρύπνια, μέ μιά πεισματική θεληματικότητα 
— «πάνω νερά», δπω ς είπε ό Σεφέρης — 
άγωνίσ6ηκε νά υποβάλλει τήν άνάγκη μιας 
άπολύτρωσης άπό τήν ΰπουλη καί, κάποτε, 
καταστροφική άράχνη της φαινομενικότητας καί 
τοΰ παροδικοΰ, πού άποτελεϊ τή  βαθύτερη τάση 
τής άνθρώπινης ψυχής ν’ άντικρύσει μιά πρα
γματικότητα  σύμφωνη μέ τή βαθύτερη ούσία 
καί λειτουργία τής ζωής. Μιά πραγματικότητα 
δπου ή ψυχή καί τό πνεΰμα θά είναι παρόντα.

Τό ποιητικό "  μήνυμα”  τής Μελισσάνθης 
συναντά τήν ώριμότερη αίσθηση τών καιρών 
μας, γ ι ’ αύτό τά  ποιήματά της — ιδιαίτερα τά 
πιό πρόσφατα — είναι άπόλυτα σύγχρονα, 
δίχως νά έχουν υποταχθεί στίς κραυγές καί τά 
«θεατρικά» τοΰ σύγχρονου. "Ερχονται σέ έποχή 
πού έχουν έγκαταλειφθεΐ π ιά  οί αυταπάτες τοΰ 
λογικισμού καί τής τεχνοκρατίας τής λύτρωσης 
άπό τά  διάφορα πολιτικά ή ιδεολογικά συστή
ματα πού μέ τήν εξουσία τους εξευτελίζουν κι 
άκρωτηριάζουν τ ίς  γονιμότερες ιδιότητες τοϋ 
άτόμου καί τό πολτοποιοΰν μετατρέποντάς το 
σέ μάζα. Τό πρόβλημα τη άνθρώπινης ύπαρξης 
έντοπ ίζετα ι σήμερα σέ μιά φυγή άπό παντός 
είδους έξωτερικές λυτρώσεις καί λυτρωτές καί 
άκουμπα στήν καταξίωση τής εσωτερικής άκε- 
ραιότητας καί άξιοπρέπειας τοΰ άνθρώπου. 
Πρός τά  έκεί μας οδηγεί ό χαρισματικός λόγος 
τής Μελισσάνθης: «Μέσα μου κρύβεται ή βοή
θεια /  πού τή φωνάζω καιρούς /  ως τώρα δέν τήν 
έφτασε ή φωνή μου /  άκόμα μ ’ έμποόίζει κάποιος 
θόρυβος».

Σ.Μ .

τρόπους κα ί τά δέματα τών γυνα ι
κών ποιητριών.

Τά δύο τριολέτα άπό τίς Π ροφητείες, 
πού διαλέξατε, είναι χαρακτηριστικά. 
'Υπάρχει τό πρωταρχικό όραμα, καί 
βλέπει κανείς άπό πόσο ξεμοναχιασμέ
να μονοπάτια πορεύτηκε ή ποίησή μου 
ώσότου συναντηθεί ϋστερα άπό δεκα
ετίες μέ τά μεγάλα ρεύματα τής έπο
χής, τόν ύπαρξισμό καί τήν ψυχολογία 
τού βάθους.

’Ε μφανιστήκατε στήν άρχή ακρι
βώς μιάς έποχής μεταβατικής γιά 
τήν ποίησή μας. Οί τελευταίοι τής 
παράδοσης, βέβαια, ήσαν άκόμη 
παρόντες κ α ί έγραφαν. 'Από τό 
1930, όμως, έμφανίζεται μιά νέα  
γενιά ποιητών πού έπρόκειτο νά 
δέσε ι τέρμα  στούς π α ρ α δο σ ια 
κούς τρόπους γραφής. Πσιά ήταν 
ή σχέση σας μέ τήν πραγματικότη
τα αύτή;

Ή  άγάπη μου γιά τήν ποίηση ήταν 
τόσο άπεριόριστη ώστε νά τή δέχομαι 
όπου τή συναντούσα χωρίς έκλογή. Νά 
τή χαίρομαι στίς πιό διαφορετικές ποι
ητικές ιδιοσυγκρασίες. Πολλούς άπό 
τούς ποιητές τής έποχής έκείνης όπως 
τόν Παλαμά, τόν Μαλακάση, τόν Γρυ- 
πάρη, τόν Λάμπρο Πορφύρα, τόν Ρήγα 
Γκόλφη, τόν Ζάν Μορεάς, κι άπ’ τή

γενιά τοϋ '20 ιδιαίτερα τόν Τέλλο 'Ά 
γρα, τόν Φιλύρα καί τόν Κλέωνα Παρά
σχο τούς άγαποϋσα καί τούς ήξερα 
άπέξω. Είχα άποστηθίσει όχι άπλώς 
ποιήματά τους άλλά ολόκληρα βιβλία 
τους. Τούς κρατώ άκόμα μέσα μου μέ 
άδολη άγάπη, χωρίς άξιολογήσεις. Κι 
είναι περίεργο ότι δέν θά βρει κανείς 
στήν ποίησή μου έπιδράσεις τους φα
νερές ή κρυμμένες. 'Ισως έπειδή δέν 
είχα κανένα τους γιά πρότυπό μου. 
Αισθανόμουνα ότι πήγαινα άλλοϋ. Ε λ 
πίζω νά μή φαίνομαι άχάριστη σ’ αύτό 
πού είπα, γιατί κάτι θά πρέπει νά 
περνάει άπό τούς άλλους σ' έμάς, κα
θώς οίκοδομείται τό ποιητικό μας σώ
μα.

Ποιά έσωτερική άνάγκη νομίζετε 
ότι ώθεί έναν ποιητή στήν έκφρα
ση θρησκευτικών συναισδημάτων;

'Αναζητώ τό Θεό σημαίνει άναζητώ τό 
νόημα τοΰ κόσμου, τό λόγο τής ύπαρ
ξής μου κι άκόμα άναζητώ τήν πληρό
τητα, τήν ύπαρξιακή πληρότητα. 'Αλλά 
πρέπει νά δει κανείς τό θρησκευτικό 
αίσθημα στήν πρωταρχικότητά του καί 
πέρα άπό τούς προκαθορισμούς μιάς 
μορφής πίστης, στό δέος μιάς ψυχής 
πού ξαφνικά αντιλαμβάνεται τό γεγο
νός τής παρουσίας της μέσα στόν κό
σμο σάν ένα βαθύ καί αιώνιο μυστή
ριο. Ό  θρησκευτικός άνθρωπος ξεκι
νώντας άπό μιά τέτοια άντίληψη βιώνει 
τήν ιερότητα τής ζωής σέ κάθε της 
έκδήλωση. "Εχουμε χάσει τό αίσθημα 
τοϋ ίεροΰ γί αύτό καταστρέφουμε ό,τι 
άγγίζουμε. Ά ς  άναλογισθοΰμε πόσο 
μειονεκτοϋμε στό σημείο αύτό άπέ- 
ναντι στόν πρωτόγονο, πού δίνει στίς 
καθημερινές του πράξεις τή σημασία 
μιάς τελετής θρησκευτικής. ' Η τιμωρία 
πού ζοΰμε όλοι σήμερα έχει τήν αιτία 
της σέ μιάν άρχικά λανθασμένη στάση 
μας μέσα στόν κόσμο.

’Ε πειδή ήσαστε ή πρώτη ποιήτρια  
-πρ ίν  κα ί άπό τήν Κ αρέλλη- πού  
ξεφύγατε άπό τόν  τρόπο πού  συ- 
νήδιζαν νά γράφουν ώς τότε οί 
γυνα ίκες (επ ίτηδες δέν χρησιμο
ποιώ τόν όρο γυνα ικεία  ποίηση), 
μπ ορείτε  νά μοϋ π είτε  τ ί σάς οδή
γησε στή χρήση άρσενικών γραμ
ματικών στοιχείων;

'Από όσα είπαμε μέχρι στιγμής βγαίνει 
νομίζω ότι ύπάρχει στήν ποίησή μου 
ένας προβληματισμός άνθρωπολογι- 
κός. Μέσα σέ μιάν ύπαρξιακή άνθρω- 
πολογία ό άνθρωπος σάν ύπόσταση 
είναι ένας καί άδιαίρετος, πέρα άπό 
τούς βιολργικούς προκαθορισμούς τοΰ 
φύλλου, πέρα άπό τίς έθνολογικές, 
κοινωνικές καί άλλες διακρίσεις. Καί, 
νομίζω, θά πρέπει νά είναι άρκετά 
φανερό στήν ποίησή μου πόσο αύθόρ- 
μητα προβάλλει αύτή ή έναλλαγή τών 
ρόλων ώστε νά μήν τίθεται κάν τό 
έρώτημα.

Πώς β λέπ ετε  ορ ισ μ ένες  τά σ εις  
τών νεότερω ν ποιητριώ ν, όπως 
π.χ. νά δανείζονται, δπως κι ε
σείς, άρσενικά γραμματικά στοι
χ ε ία  (Π α υλ ίνα  Π α μ π ο ύ δ η , στή  
συλλογή  Αύτός Έγώ, 1977), ή νά  
π ρ ο σ π α θ ο ύ ν  νά δημ ιο υργή σο υν  
μιά  καθαρά γυνα ικεία  γλώσσα δ
πως π.χ. ή ’Ιωάννα Ζερβού στό 
βιβλίο της "Ιχνη (1978). Θ υμούμαι 
δύο στίχους τής τελευτα ίας ποιή-
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τριας: Έγώ ή ίδια μέ τό δικό μου  
τρόπο μ έ  τό δικό μου κορμί /  νά  
ιστορίσω τήν εικόνα τοϋ κόσμου».

Γιά τίς νεότερες ποιήτριες δέν ξέρω νά 
πώ άν ή πρώτη τάση μπορεί νά σημαί
νει μιάν άνάλογη συνειδητοποίηση, ή 
άν θέλει άπλά νά δηλώσει μιά κοινωνι
κή στάση, μιά, δηλαδή, άνδρική στάση. 
Ξέρω μόνο δτι ό σύγχρονος φεμινισμός 
όχι μόνο άποδοκιμαζει μιά τακτική 
όπως αύτή τής πρώτης περίπτωσης, 
πού άναφέρατε, άλλά άπαιτεί άπό τό 
λόγο νά δώσει τό προβάδισμα στό 
θηλυκό γένος -αύτό είναι κάτι πού 
ταιριάζει στήν περίπτωση τής δεύτερης 
ποιήτριας.

Πώς β λ έπ ε τε  τό ν  έρω τα; Σ τή ν  
προπολεμική, ιδίως, ποίησή σας 
είναι διάχυτο τό έρωτικό θέμα  
-πά ντα  δμως ό έρωτας άπελευθε- 
ρώνεται άπό τόν αισθησιασμό κα ί 
πνευματοποιείτα ι. Λ.χ. μοΰ έκανε  
έντύπω ση τό σονέτο  «Σ φ ίγγες»  
(άπό τίς  Προφητείες,!, όπου εκ
φράζεται ό εγκλεισμός τών ερα
στών στή μοναξιά τών σωμάτων 
τους, τό αξεπέραστο έμπόδιο  πού  
θέτει τό σώμα στήν έπικοινω νία  
τους. Α ύτό μού  φέρνει στό μυαλό  
τήν άντίληιρη τών συγγραφέω ν τοϋ  
Π αράλογου σχετικά μέ τήν κατα
δίκη τών άνθρώπων νά είναι μό
νοι κ α ί ξένοι μέσα στό σύμπαν  
(π.χ. ή θέση τοϋ Μ πέκετ κα ί τοϋ  
Καμύ). Κρατώ στό νοϋ μου τούς  
πρώ τους στίχους αύτοϋ τοϋ πο ιή
ματος: «Μέσα στά σκότη -ώ τών 
πλασμάτων σπαραγμός- /  σέ τρα
γική είναι μόνωση οί άνθρωποι 
κλεισμένοι».

Ό  έρωτας είναι ή μεγάλη συνεκτική 
δύναμη τοϋ κόσμου, πού έλκει στοι
χεία καί όντα στούς τρομερούς στροβί
λους τών έναγκαλισμών τους. Ά κόμα 
καί ή θανάσιμη πάλη δυό μισούμενων 
άντιπάλων μιμείται τήν έρωτική συμ
πλοκή. Κι άν ή έποχή μας είναι μιά 
έποχή παγκόσμιας συμπλοκής είναι 
γιατί είναι μιά έποχή άντιερωτική, κι 
άς ύπάρχει ή έξαρση τοΰ σέξ. Ή  βία 
τής έποχής μας έκφράζει τήν άδυναμία 
τοΰ άνθρώπου νά πραγματώσει τήν 
άληθινή κοινωνία. Είναι μιά πράξη έ
σχατης άπελπισίας. Στήν ποίησή μου ή 
άναζήτηση τοϋ Θεοΰ είναι ό έρωτας 
γιά τό άπόλυτο, ένας έρωτας πού ζητά
ει τήν πραγμάτωσή του στό έδώ καί 
στό παρόν. ’Έτσι τό έρωτικό καί θρη
σκευτικό στοιχείο συμπλέκονται άξε- 
χώριστα σ’ αύτήν τόσο πού κάποτε 
μέσα στό ίδιο ποίημα νά γίνεται ή 
μετάθεση άπό τό έρωτικό πρόσωπο 
στό πρόσωπο τοϋ λυτρωτή. Στίς Π ρο
φ ητείες  ύπάρχουν οί έναλλαγές φωτι- 
σμοΰ πού προβάλλουν τή διπλή φύση 
τοϋ έρωτα καί τής ψυχής, τή δαιμονια
κή καί τή θεία. Αναφέρω ένδεικτικά 
τό σονέτο «Γυναίκα», πού όμως δέν 
έχει συμπεριληφθεί στή συγκεντρωτι
κή έκδοση Τά ποιήματα  (1930-1974). 
Στίς «Σφίγγες» πού μνημονεύσατε δέν 
έκφράζεται μόνο ή άπόγνωση γιά τό 
άνεκπλήρωτο τής άνθρώπινης έπικοι- 
νωνίας, καταγράφεται καί ή στιγμή 
μιάς όξείας άντίληψης αύτοΰ πού συμ
βαίνει. Δέν είναι τό σώμα τό πραγματι
κό έμπόδιο γιά τήν έπικοινωνία, άφοΰ 
πραγματοποιεί μιά συνάντηση αισθη
τηριακή. Τά ξεχωριστά σώματά μας 
είναι ή μεγάλη έλευθερία μας. Γιά σκε- 
φτείτε νά ήμαστε καταδικασμένοι νά 
σέρνουμε ό ένας τόν άλλο σάν άδελφοί 
Σιαμαίοι; Αλλού πέφτει τό βάρος: στό 
δαιμονιακό νοϋ καί τόν «άπύθμενο 
γκρεμνό του». Τελικά ό γήινος έρωτας 
στή Λυρική ’Εξομολόγηση , πού είναι 
ένα έρωτικό ποίημα, είναι ή πτητική 
δύναμη τής ψυχής πού άπό τόν κόσμο 
τής άναγκαιότητας μάς ύψώνει στόν 
κόσμο τής έλευθερίας. Φοβάμαι όμως 
μήπως οί έρωτήσεις σας μέ πάνε μα
κριά στό θέμα τών διευκρινίσεων καί 
έπεξηγήσεων. Οί έπεξηγήσεις έχουν 
συνήθως έπίδραση καταλυτική σ' αύτό 
πού ύποβάλλεται μόνο μέ τήν ϊδια τήν 
ποίηση. Κάποτε, όμως, άποδεικνύον- 
ται καί άναγκαϊες, όταν ύπάρχουν πα
ρερμηνείες καί προκαταλήψεις τής κρι
τικής, πού στηρίζονται ή σέ άβασάνι- 
στες γνώμες τρίτων ή καί σέ άνακρι- 
βείς βιογραφικές πληροφορίες. Τελικά 
δέν ξέρω ώς πόσο μπορεί νά βαραί
νουν οί δικές μου έξηγήσεις πάνω στήν

ποίησή μου. Ξέρω μόνο ότι έγραψα 
ποίηση καί μετά προσπάθησα νά κα
ταλάβω τί έκανα· δυό πράγματα τελεί
ως διαφορετικά. Γιατί έγραψα άπ’ τό 
άσυνείδητο κι έξήγησα άπ’ τό συνειδη
τό.

Συμφωνώ μαζί σας. Κάθε έπαρ- 
κής άναγνώστης τών ποιημάτων 
γνωρίζει πολύ καλά δτι οί έξηγή- 
σεις τοϋ ποιητή γιά  τά ποιήματά  
του δέν δεσμεύουν κανένα. Αύτό  
τό διαπίστωσαν κ α ί ό Σ εφέρης  
κα ί ό Eliot. Ό  τελευτα ίος ύπογράμ- 
μισε ότι άν άξίζει μιά έρμηνεία άξί- 
ζει κυρίως έπειδή  είναι έρμηνεία  
προσωπική τοϋ άναγνώσ τη. Θέλετε 
όμως, νά  μοϋ π είτε  τώρα μέ πο ιούς  
άνθρώπους τοϋ πνεύματος είχατε 
συνάφεια  πρ ίν  άπό τό 1940;

Στά χρόνια 1935-40 είχα στενό σύνδε
σμο μέ τούς ποιητές καί πεζογράφους 
τής γενιάς μου Βρεττάκο, Σαραντάρη, 
Σφακιανάκη, Λασσιθιωτάκη. Ή  φιλία 
μου μέ τόν Βρεττάκο χρονολογείται

άπό τό 1933.Τοϋ όφείλω τήν άφιέρωση 
τής Λ υρικής 'Εξομολόγησης. Σιγά σι
γά μαζί καί μέ άλλους άποτελέσαμε τή 
μιά άπό τίς δυό λογοτεχνικές παρέες 
τής γενιάς τοϋ τριάντα, γιά τίς όποιες 
έχει κάνει λόγο ό Καραντώνης. Αύτό 
πού μάς συνέδεσε ξεχωριστά μέ τόν 
Σαραντάρη, διακόπηκε άπό τόν πόλε
μο. Λίγο προτοΰ πέσει τό άλβανικό 
μέτωπο, γύρισε στήν Α θήνα γιά νά 
πεθάνει. ’Έζησα άπό κοντά τήν τελευ
ταία του δοκιμασία, όπως έχω διηγηθεί 
άλλοΰ. Τόν ίδιο καιρό συναναστρεφό
μουν μέ τή Γαλάτεια Καζαντζάκη καί 
τόν Μάρκο Αύγέρη. ’Ήμαστε γείτονες 
καί βλεπόμαστε καθημερινά. Μάς έδε
νε θερμή φιλία. Στό σπίτι τους είχα 
γνωρίσει πολλούς άπό τούς νεότερους 
καί τούς παλιούς. Τά καλοκαίρια μα
ζευόμαστε κάθε βράδι στήν πλατεία 
τής Δεξαμενής μέ τακτικούς πάντα τής 
παρέας τόν Γιώργο Πολίτη καί τόν 
μουσικό Μάριο Βάρβογλη. Είναι μιά 
έποχή πλούσια σέ έμπειρείες, πού τή 
θυμάμαι πάντα μέ συγκίνηση.

Τήν έποχή αύτή γνωρίσατε τό έρ
γο τοϋ Rilke',

' Η γνωριμία μου μέ τόν -Rilke άρχισε 
γύρω στό 1940.

Στήν  ’Εποχή τοΰ "Υπνου καί τής 
Ά γρύπνιας (1950) σημειώ νετα ι, 
μοϋ φαίνεται, μ ιά  άλλαγή. Ό  κ. 
Σ τεργιόπουλος στήν κριτική του  
μιλάει γιά «άλμα». «Έ δώ  -λέει-... 
ή ποιήτρια άποκτάει πλατιά  έπο- 
πτεία  κα ί προσω πικό δραμα τοϋ  
κόσμου». Ό  ίδιος υπαινίσσεται 
κ α ί έπ ιδ ρ ά σ ε ις  άπό τόν Rilke. 
Π ρόκειται νομίζω γιά μιά μετατό
πισή σας άπό τό «έγώ» στό «ε
μείς». 'Η όμαδική δοκιμασία τής 
δεκαετίας μ π ο ρεί νά έχει κάποια  
σχέση μέ τήν άλλαγή αύτή;

Αρχικά θέλω νά πώ ότι ή προσχώρησή 
μου στή νεοτερική ποίηση δέν άρχίζει 
μέ τήν Έ ποχή  άλλά μιά δεκαετία νωρί
τερα (1940), μέ τά ποιήματα « Ή  χώρα 
τής σιωπής», « Ή  περιπέτεια», «Οί 
παιδικές άναμνήσεις», πού βρίσκονται 
δημοσιευμένα στά Ν εοελληνικά Γράμ
ματα  τοΰ Δημήτρη Φωτιάδη. Τήν ϊδια 
έποχή άρχισε νά γράφεται καί ή Λ υρι
κή 'Ε ξομολόγηση  πού συνεχίστηκε 
στά χρόνια τής Κατοχής καί βγήκε σέ

βιβλίο τό 1945. Νομίζω γενικά ότι συμ- 
πορεύτηκα μέ τήν έποχή μου, όχι μόνο 
στούς έκφραστικούς τρόπους άλλά καί 
στά βαθύτερα αίτήματά της. Δέν ξέρω 
γιατί μερικοί δέν μπόρεσαν ή δέν θέλη
σαν νά τό δούν. Γιά τήν περίοδο αύτή 
στήν ποίησή μου ισχύουν όσα άναφέ- 
ρονται στόν Πρόλογό μου τής έκδοσης 
τών Ποιημάτων (1930-74). "Ο,τι πώ 
τώρα θά είναι μιά έπανάληψη. Άλλά 
έπειδή ρωτάτε, θέλω νά διευκρινίσω 
ότι ή μετατόπιση αύτή πού σημειώνετε 
δέν σημαίνει καί άλλαγή πνευματικής 
στάσης· άντίθετα, είναι ή άπόληξη μιάς 
σταθερής όδευσης πρός τούς ίδιους 
πνευματικούς στόχους. Νομίζω μάλι
στα νά είναι φανερό ότι έκείνο πού 
κρατάει τή συνοχή τής όλης ποίησής 
μου, παλιάς καί νέας, είναι ή συνέπεια. 
Στό σημείο αύτό καί σέ ένίσχυση τοΰ 
ισχυρισμού μου θά  ήθελα νά άναφερ- 
θώ σέ ένα ποίημα άπό τή Φλεγόμενη  
Βάτο  (1935), μέ τόν τίτλο «Βρυκόλα- 
κας». Αρχίζει έτσι: «Είμαι ή σκιά ένός 
όντος πού 'χει ζήσει/Ποΰ; Πότε; Σέ 
ποιά μακρυσμένη χτίση;/Δέν ξέρω, δέν 
μπορώ νά θυμηθώ/Βρυκόλακας, γαλ- 
βανισμένο πτώμα/τ’ άδεια μου ■ μάτια 
όπου κι άν στρέφω άκόμα/μέ τοΰ υ
πνοβάτη βλέπουν τόν κανθό» καί συ
νεχίζει: «Δέ μέ προσέχουν οί άλλοι, 
άπό συνήθεια/-μ άγγίζουν, δέ μ άγγί- 
ζουνε στ’ άλήθεια/κι ίσκιος γλιστράω

στοΰ κόσμου τό άχανές/Τίς έχω ζήσει 
τάχα αύτές τίς ώρες/καί θά τίς βρώ 
στοΰ μέλλοντος τίς χώρες/-ψεύτικες 
τώρα-τότε άληθινές;» Πρόκειται γιά 
ένα έπανερχόμενο μοτίβο στήν ποίησή 
μου τό θέμα τής άπουσίας μας, όπως 
καί τής άλλοτρίωσής μας άπ’ τό βλέμ
μα τοΰ άλλου. Τό συναντάμε άκόμα 
καί στή Λυρική Εξομολόγηση. Φτά
νει στήν πλήρη άνάπτυξή του στό Α ν 
θρώπινο σχήμα μέ τά ποιήματα «"Ο
ταν ξυπνήσουμε», «’Εμείς δέν είμαστε 
έμείς, είμαστε οί σκιές μας», «Τό βλέμ
μα τοΰ ’Άλλου», «Τό άλλοθι» κ.λ.π.

Μ πορείτε νά μοϋ π είτε  τή γνώμη 
σας γιά τήν ούσιαστική ποίηση;

Ή  ούσιαστική ποίηση έκφράζει βιώ
ματα καί καταστάσεις θεμελιακές τής 
ύπαρξης. Ό  Θέμελης έχει ιδιαίτερα 
άσχοληθεί μέ τό θέμα καί τούς ποιητές 
τής σχολής αύτής. "Ο,τι θά είχα νά 
προσθέσω γιά τήν ούσιαστική ποίηση 
είναι ότι αύτό πού προέχει είναι ή 
αύθεντικότητα τών καταστάσεων καί 
τό πρωταρχικό όραμα.

Π ότε γνωρίσατε τό έργο τών φιλο
σόφων τής ύπαρξης; Σ έ ποιούς  
άπό αυτούς βρήκατε στοιχεία πού  
σάς άγγιξαν;

Ή  δεκαετία 1940-50 καλύπτεται άπό 
τό ένδιαφέρον μου γιά τή μελέτη τής 
φιλοσοφίας τοΰ ύπαρξισμοΰ καί τοΰ 
γαλλικοΰ περσοναλισμοΰ, πού είναι ή 
έπέκταση τής χριστιανικής ύπαρξιστι- 
κής σκέψης. ’Ιδιαίτερα συναναστρά- 
φηκα τούς χριστιανούς ύπαρξιαστές 
φιλοσόφους Κίρκεγκωρ, Γκαμπριέλ 
Μαρσέλ, Σεστώβ, Μπερντιάεφ κ.ά. Ή  
μεσσιανική φωνή τοΰ Μπερντιάεφ ά- 
ληθινά μέ συντάραξε, γιατί τό θέμα 
«τοΰ τέλους τών καιρών» ήταν ένα 
άκόμα μοτίβο πού ύπάρχει στήν ποίη
σή μου προτοΰ άκόμα γνωρίσω τόν 
τρομερό λόγο του ότι οΰτε ό πολιτι
σμός ούτε ή ιστορία κατέχουν τήν 
έσχατη άλήθεια· είναι ένας κόσμος έκ- 
πεσμοΰ όπου ό άνθρωπος άπό άξία 
όντολογική γίνεται πράγμα, ξεπέφτει 
στήν κατηγορία τών άντικειμένων γι’ 
αύτό καί ό Πολιτισμός καί ή 'Ιστορία 
προορίζονται γιά τόν θάνατο, κι όταν 
θά έλθει ή τελευταία κρίση θά δικα- 
σθοΰν άπό τόν “Ανθρωπο· τήν τελευ
ταία λέξη θά τήν έχει ό ’Άνθρωπος: 
είναι τά λόγια τοϋ Μπερντιάεφ.

Π ότε γνω ρίσατε τό έργο τής Κα- 
ρέλλη;

Ή  γνωριμία μου μέ τήν Καρέλλη καί 
τό έργο της γύρω στά 1950 ήταν μιά 
συνάντηση. 'Η  ποίησή της μέ τόν αύ- 
στηρό κλασικό λόγο μέ είχε καθηλώσει 
άπό τήν άρχή. Ά ν  καί διαφορετικές 
ιδιοσυγκρασίες είχαμε πολλά κοινά έν- 
διαφέροντα, τόν Eliot πρώτα πρώτα, 
όλη τή μεταπολεμική γαλλική ύπαρξια- 
κή λογοτεχνία (Καμύ, Σάρτρ κ.ά.), τό 
πάθος γιά τό θέατρο, κλασικό καί 
μοντέρνο· δέν άφήναμε νά χαθεί παρά
σταση στό 'Εθνικό, τού Κούν καί τίς 
άλλες Σκηνές.

Τά β ιβ λ ία  ’Α νθρώ π ινο  Σχήμα 
(1961), Τό Φράγμα τής Σιωπής 
(1965) κ α ί τά νεότερα ποιήματά  
σας -νομίζω 'ότι είναι τό σημαντι
κότερο τμήμα τοϋ έργου σας-  α
ποτελούν μιά περ ίοδο  π ο ύ  σάς 
φ έρνει πολύ κοντά στούς νεότε
ρους ποιητές, τήν τρίτη μεταπολε
μική γενιά. ’Αγγίζετε τώρα, μέ  πιό  
άμεσο τρόπο, θέματα πού  μάς  
κα ίνε  κυρ ιολεκτικά . Θά άπαρι- 
θμήσω μόνο λέξεις: μαζικοποίη- 
ση, άποξένω ση, π ραγμοπ ο ίηση , 
άλλοτρίωση, καταναλωτισμός, τε
ρα τοπο ίη ση  τών πόλεω ν, άπαν- 
θρωποποίηση κ.λ.π. Μέ τήν εϋκαι- 
ρία αύτή θέλετε νά σχολιάσετε τή 
σημερινή κατάσταση πού, κατά τή 
γνώμη μου, έχει οδηγήσει τόν πο
λιτισμό σέ πνευματικό  θάνατο;

Ή  κρισιμότητα τών καιρών πού ζοΰμε 
σημαίνεται άπό παντού. Τό σήμα κιν
δύνου έκπέμπεται άπό κάθε σημείο 
τοϋ πλανήτη. Ό  άνθρωπος κινδυνεύει 
όχι μόνο ώς πνευματική ούσία άλλά 
καί ώς όντότης βιολογική. Ζοΰμε τίς

 ►

Ή  ιστορία άρχισε κάπως έτσι: Σημειώθηκαν  
τά πρώτα κρούσματα σποραδικά, σάν ασύνδετα  
μεταξύ τους. Σ κάνδαλα καταχρήσεων, παραχαράξεις  
διαρρήξεις σέ δημόσια κι ιδιωτικά χρηματοκιβώτια.
Έ τσι, π έρ α σ ε άπαρατήρητη ή μεγάλη ληστεία τοϋ αιώνα 
"Οταν παραβιάστηκε τό Ά ρχαιοφυλάκιο  μέ τούς ’Αρχέτυπους.

....«Ο ύν μή γρηγορήσεις, ήξω έπ ί σέ ώς κλέπτης»...

Πολύ άργότερα μπόρεσε νά φ ανεί τό μέγεθος τής
καταστροφής, όταν άρχίνησαν  νά κυκλοφορούν
τά πρώτα κακέκτυπα  άντίγραφα. "Οταν
μέ τό σύστημα τών διεθνών συμβάσεων κα ί τών τράστ
διαδόθηκε σ ’ όλον τόν κόσμο, ή βιομηχανία τών
άπομιμήσεων. Ή  παραχάραξη, ή κιβδηλεία, ή νοθεία,
ή γενική έμπορία τών πάντων. Αύτό
έδωσε, στήν άρχή, μ ιά  τεράστιον ώθηση
στίς συναλλαγές. Μ ιάν εύχάριστη ψευδαίσθηση
εύημερίας στή διεθνή άγορά.
Στά μεγάλα άστικά κέντρα, τά Χ ρηματιστήρια  
οί χαρτοπαιχτικές λέσχες, τά  σφαιριστήρια  
τά καζίνα, τά  τεϊοποτεία  λειτουργούσαν  
μέ πυρετό . Οί πλάστιγγες τοϋ χρυσού  
άνεβοκατέβαιναν στόν ίδιο τρελό ρυθμό  
μ έ τίς κυλιόμενες τών σουπερμάρκετ.
Ή  κίνηση τοϋ πλήθους  νά  σφύζει παντού  
Ώ σότου, τό έλλειμμα στό ισοζύγιο ΧΡΥΣΟΣ-ΑΝΤΙΧΡΥΣΟΣ  
άχρήστεχρε τό μέτρο σύγκρισης τών άξιών 

'  τό μέτρο τής άνθρώπινης συναλλαγής.
Ωσότου, κάτω άπό τό βάρος τής παγκόσμιας  

ένσχής, άκούστηκεν ό άπαίσιος τρ ιγμός στόν άξονα
τοϋ πλανήτη.

«Πόλις δέ ήγέρθη έναντίον πόλεως 
κ α ί άδελφός έναντίον άδελφοϋ»...

1982
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έσχατες συνέπειες τής χρησιμοθηρικής 
μας στάσης στή ζωή. Ά ν  θελήσουμε 
νά προσέξουμε όσα μάς πληροφορούν 
οί περιβαλλοντολόγοι θά φρίξουμε μέ 
τήν εικόνα αύτού πού συμβαίνει τούτη 
τή στιγμή άπ' άκρη σ’ άκρη τής γής. 
'Η  οικολογική ισορροπία έχει τόσο 
σοβαρά διαταραχθεΐ, μάς λέει ή μελ
λοντολογία, πού άν δέν έπέμβουμε ά
μεσα καί δέν σταματήσουμε τούτη τή 
στιγμή, αύριο θά είναι κιόλας άργά. 
’Ακόμα κι άν ή παγκόσμια σύγκρουση 
άποφευχθεΐ, άκόμα κι άν δέν άλληλο- 
σπαραχτοϋμε, όπως δείχνουμε νά έ
χουμε όρεξη νά κάνουμε, ό πλανήτης 
κινδυνεύει νά καταφαγωθεί άπό τή 
βουλιμία μας, σάν έκείνο τό σπίτι άπό 
καραμέλα τοϋ γνωστού παραμυθιού. 
Ξέρουμε όμως, ότι ή έναντιοδρομική 
κίνηση πού έξισορροπεϊ τίς δυνάμεις 
τοϋ κόσμου είναι νόμος θεμελιακός, 
πού λειτουργεί άφευκτα. Ποιά θά είναι 
ή έκβαση γιά τούτη τή στιγμή τοϋ 
κόσμου, πού είναι ό κόσμος μας, ό 
πολιτισμός μας; Ή  τύχη του κρίνεται 
άκόμα ή έχει κριθεϊ; Οί χρησμοί, όπως 
πάντα, κι άπ' τήν έποχή άκόμα τών 
μαντείων, είναι διφορούμενοι. "Ομως, 
ό,τι κι άν πρόκειται, στόν άνθρωπο 
έχει δοθεί νά άγωνίζεται καί νά ξαναρ
χίζει άπό τήν άρχή. Κι αύτό είναι ή 
μόνη θετική ελπίδα γιά τήν τύχη τοΰ 
κόσμου.

Πώς βλέπετε τή δημόσια πα ρου
σία τών νεότερων ποιητών;

Ή  κοινωνία μας ύπήρξε παλιότερα 
έχθρική στό γένος τών ποιητών. "Εβλε
πε τόν ποιητή σάν ένα άργόσχολο μέ 
τήν έννοια ότι ό ποιητής έμενε έξω 
άπό τό ρυθμό πού όριζε τήν πρακτική 
ζωή τοϋ πολίτη. "Εμενε στό δικό του 
ρυθμό, τοϋ άνθρώπου πού θεάται τόν 
κόσμο. Σήμερα ή πολιτεία τόν έντάσ- 
σει έπίσημα στό σώμα τής κοινωνίας. 
Τόν έπιστρατεύει στή λεγάμενη πολιτι
στική κίνηση, τόν άμοίβει ύλικά καί 
ήθικά. "Ολα αύτά βέβαια, ποιός λέει 
ότι δέν είναι καλά καί θαυμάσια, άλλά 
λίγο νά μήν προσέξουμε μπορεί γρήγο
ρα νά άποδειχτοϋν ένας κίνδυνος γιά 
τήν αυθεντική πνευματική ζωή. 'Από 
τήν άλλη, ή ποίηση έχει μπεί σιγά σιγά 
στό κύκλωμα έμπορίας, τροφοδοτεί 
τήν έκδοτική κίνηση σέ ένα εύρύ φά
σμα. Μιά άκόμη παγίδευση τοϋ ποιη
τή, πού πρέπει νά άντιτάξει τήν άμυνά 
του. Πρέπει νά μείνει έξω άπό τήν 
πλάνη τοϋ κοινού άνθρώπου πού άφή- 
νεται στό στρόβιλο τής άλόγιστης έξω- 
τερικής δράσης κι έκμηδενίζεται. Βλέ
πουμε ότι ό διαρκώς έπιταχυνόμενος 
ρυθμός τής σύγχρονης ζωής κάνει τίς 
μέρες μας νά διαρκούν ένα λεπτό. Ό  
μικρός πρίγκιπας στό όμώνυμο παρα
μύθι τού Σαίντ Έξυπερύ λέει στό συ
νομιλητή του: «'Ώστε οί δικές σου 
μέρες διαρκοϋν ένα λεπτό». Βλέπουμε 
ότι όσο περισσότερο ζητούμε νά κερδί
σουμε τό χρόνο μέ τήν ταχύτητα, τόσο 
τόν χάνουμε καί μαζί χάνουμε τόν 
έαυτό μας, γιατί ό χρόνος ήμαστε ε

μείς. Γιά νά μεγαλώσουν οί μέρες μας 
πρέπει νά ξαναρχίσουμε νά πηγαίνου
με άργά άργά σέ μιά πηγή, όπως λέει 
πάλι ό μικρός πρίγκιπας. Κι έτσι κατα
λαβαίνουμε τή βαθιά σημασία πού έχει 
ό λόγος ένός μεγάλου σύγχρονου tjnj- 
χολόγου, ότι «όποιος κοιτάζει πρός τά 
έξω ονειρεύεται, κι όποιος κοιτάζει 
πρός τά μέσα άρχίζει νά ξυπνάει».

Θά σάς διαβάσω ένα άπόσπασμα  
άπό δοκίμιό σας τοϋ 1971 (άπό  
τόν τόμο Ό  ποιητής Γ. Θέμελης, 
Θ εο/κη): « Ή  ποίηση στή λειτουρ
γική κα ί λυτρωτική σημασία της  
είναι σ τ’ άληθινά ένας τρόπος νά  
μήν πεθάνουμε, καθώς ώς διάλο
γος μέ τά πράγματα  κα ί τούς άλ
λους άποκαθιοτά τή σχέση μας μέ  
αύτά  -  ιδ ια ίτερα  ή ούσ ια στική  
ποίηση, πού  έχει γιά στόχο της τό 
πρόβλημα τής ύπαρξης. Καθώς 
ξεκινά άπό ένα βασικό αίσθημα  
στέρησης, ε ίνα ι ή κ α τ’ έξοχήν  
πράξη πού  θεραπεύει τό ρήγμα, 
τή λύση συνέχειάς μας μέ τόν 
κόσμο. Ε ίναι μιά διαρκής άνα- 
στροφή μέ τό θάνατο κα ί μιά νίκη 
πάνω σ' αύτόν». Μοϋ έπ ιτρέπετε  
νά  τό θεωρήσω ώς ένα προσωπικό  
σας credo γιά  τήν ποίηση;

Ναί, φυσικά.

Π ισ τεύ ετε  στή χρησ ιμότητα  κ α ί

στό μέλλον τής ποίησης;

Τό μέλλον τής ποίησης ταυτίζεται μέ 
τό μέλλον τοΰ άνθρώπου, μιά καί είναι 
τό καθρέφτισμα τής έσωτερικής του 
ζωής. Σήμερα, στό μεγαλύτερο μέρος 
της, ή ποίηση δέν είναι παρά τό καθρέ- 
φτισμα τών νευρώσεων τοϋ αιώνα καί 
ϊσως ή χρησιμότητά της αύτή τή στιγμή 
νά περιορίζεται στό ψυχαναλυτικό πε
δίο. Θά έπαναλάβω αύτό πού έχω 
κιόλας πει: τό τερατώδες τής έποχής 
μας είναι γέννημα τής χρησιμοθηρικής 
μας άντίληψης τοΰ κόσμου, πού είναι 
ταυτόσημο μέ τό πνεύμα τής στυγνής 
έκμετάλλευσης σέ δλα τά πεδία. Αύτή 
ή ίδια άντίληψη έκτρέφει τό σύγχρονο 
ύπερτροφικό άτομο. 'Η  σύγχρονη κοι
νωνία ένθαρρύνει, όσο καμιά προηγού
μενη, τή χωρίς μέτρο καί φραγμό αύξη
ση τοΰ έγωκεντρικοϋ άτόμου, πού τό 
προβάλλει σάν ιδανικό πρότυπο στή 
θέση τού πνευματικού πρότυπου. Βλέ
πουμε γύρω μας σέ γοργό ρυθμό μιά 
νέα κοινωνία άπό ύπερτροφικά άτομα 
γιά τά όποια δέν υπάρχει άλλη διέξο
δος άπ’ τό άλληλοφάγωμα καί τήν 
άλληλοεξόντωση, δπως στήν έποχή 
τών δεινοσαύρων. Είναι καιρός λοιπόν 
νά ξαναδούμε τόν κόσμο μέ τό πρω
ταρχικό βλέμμα τού ποιητή, τό χωρίς 
ιδιοτέλεια. Κι αύτό είναι ή άποστολή 
τών νέων μας ποιητών.

Μ άρτιος 1982

Ό  λαβύρινθος τής σιωπής
Ιδέες

Αύτό πού κυκλοφορεί άθόρυβα στούς σκο
τεινούς διαδρόμους τής μνήμης Ανακατεύε
ται άναπόφευκτα μέ τό πλήθος τών έπιθυ- 
μιών πού συνωστίζονται Απεγνωσμένα στίς 
έζόδους τών ματιών. Έτσι ώστε μέ τήν 
παραμικρότερη κίνηση τών βλεφάρων νά 
προβάλλονται στά ύγρά τοιχώματα τής 
ψυχής έκεϊνες οί άκατανόητες έγχρωμες 
εΙκόνες, τίς όποιες άπό έλλειψη άλλου 
καταλληλότερου δρου όνομάζουμε προϊό
ντα τής φαντασίας μας.

"Ενας άνθρωπος μέ μεγάλη, σχεδόν παροι- 
μιώδη υπομονή, άπαυδισμένος άπό τίς συ
νεχείς άπαιτήσεις τής μοίρας, τής όποιας 
έχει μόλις έκτελέσει κάποιες άνόητες έπιθυ- 
μίες, άναζητεΐ ικανοποίηση σέ κάτι έξω 
άπό αύτήν. Μή γνωρίζοντας τά σημεία στά 
όποια έκτείνονται τά δριά της όδηγεϊται σέ 
περιοχές έξαιρετικά άπόμακρες καί έζίσου 
άνιαφές, τίς όποιες θά άπέφευγε ίπιμελώς 
ύπό άλλες συνθήκες.

Ή  χρησιμότητα τοΰ καθρέφτη είναι Αναμ
φισβήτητη, άρκεϊ μόνο νά μή λησμονεί 
κανείς δτι τό είδωλο είναι ή άνάποδη 
Αντανάκλαση τοΰ είκονιζομένου.

Ό  ποιητής τρέφεται μέ χώμα, σάρκες καί 
όστά καί άπομακρύνεται συχνά άπό τό 
σώμα του δίχως Ιδιαίτερο λόγο. Ή  άνα- 
γκαιότητα αύτής τής πράξης πιθανόν νά 
ύπαγορεύεται κατά ένα μεγάλος μέρος της 
άπό τήν έπιθυμία τής έπανόδου.

Πολύ συχνά. Ιδίως σέ κάποιες περιπτώσεις 
τοΰ έρωτα, τό σβήσιμο τοΰ πάθους έχει 
συνέπειες άνάλογες μ ' έκεϊνες τών ύγρών, 
τά όποια δταν ψύχονται καταλαμβάνουν 
χώρο αΙσθητά μεγαλύτερο άπ’ δ,τι στήν 
κατάσταση τής τήξεως.

Είμαστε οί Ίδιοι τό κερί πού άνάβουμε στήν 
άγων ία μας.

Ποίηση -  ή, καλύτερα, ή άναίρεση τοΰ 
μηδενός -  είναι μιά σκοτεινή λειτουργία τοΰ 
φωτός πού συντελεΐται βαθύτερα άπό κάθε 
τι στό αίμα. "Ανθρωποι πού δέν διακρίνο-

Τό πεπρωμένο χρειάζεται τούς Ανθρώπους 
γιά νά σκεπάσει τίς τρύπες του.

Δέν είναι τόσο οί γοφοί αύτής τής ήμίγυ- 
μνης ξανθιας ούτε τ ’ Ακατάστατα κρεβάτια 
στίς προθήκες τοΰ κινηματογράφου πού 
συντηρούν τό καινούργιο αύτοκίνητο τοΰ

Νάοος Βαγενάς

νται Από αύτή τή δωρεά διαθέτουν τόν 
έλεύθερο χρόνο τους καί τεράστια ποσά 
προσπαθώντας νά τήν άναπληρώσουν μέ 
άλλα μέσα

Έχοντας κατά λάθος πέσει στό νερό ένας 
άνθρωπος πού ώς λίγο πρίν περπατούσε 
έπαρμένος άνακαλύπτει δτι ή πτώση έχει 
καί τήν άστε ία της πλευρά καί λύνε cat μαζί 
μέ τούς άλλους στά γέλια.

Μιά γυναίκα στήν Ακμή τής ήλικίας της μέ 
ύπέροχο σώμα καί πνεύμα Αντισυμβατικό 
γεννάει στήν ψυχή ένός γηραιού άνδρα μιά 
σφοδρή έπιθυμία ή όποια, έξαιτίας τών 
αύστηρών προδιαγραφών τοΰ χρόνου, μή 
μπορώντας νά ικανοποιηθεί διοχετεύεται 
άκέραια στά μάτια του καί στή φωνή του 
προσδίδοντάς τους μιάν Ασυνήθιστη, σχε
δόν ύπέργεια, όμορφιά

Τό κάθε τι κινείται πρός τό κέντρο. Τό 
κέντρο μετακινείται συνεχώς.

Ψηλαφώντας στό σκοτάδι μέ τό χέρι παγω
μένο άτέλειωτα τοιχώματα ύγρά γιά κάποιο 
φώς στό βάθος τής σήραγγας, έκείνο πού 
ώς λίγο πρίν άποτελοΰσε μιάν Απλή ύποψία 
μεταβάλλεται βαθμηδόν σέ Ακλόνητη βε
βαιότητα, καί ή έλλειψη άλλων άξιόλογων 
ένασχολήσεων πού θά μπορούσαν νά έκλη- 
φθοΰν ώς ένα είδος Εναλλακτικής λύσεως 
όδηγεϊ σέ μιά θεώρηση τοΰ κόσμου άπό τήν 
όποια Απουσιάζει έντελώς ή προοπτική.

Ένας άνθρωπος γνωστός γιά τήν εύαισθη- 
σία του, ένα πρόσωπο μέ μεγάλη έκτίμηση 
στό χώρο τής μουσικής, βρίσκεται ξαφνικά 
κρεμασμένος άπό τό κλαδί μιας άμυγδαλιάς 
στό όποιο έχει χτίσει τή φωλιά του ένα 
ζευγάρι καναρίνια. Ό  ποιητής βρίσκει τρό
πο νά τά περιγράψει δλα αύτά χωρίς νά 
παρασύρεται άπό τούς συσχετισμούς στούς 
όποιους άναπόφευκτα όδηγοΰν αύτοΰ τοΰ 
είδους οί συντυχίες.

Τά φύλλα πέφτουν περισσότερο άπό τόν 
άέρα παρά άπό έλλειψη πράσινου. "Ομως ό 
Αέρας είναι άπό κάθε άποψη λυτρωτικός. 
Σφηνωμένος άσφυκτικά άνάμεσα στά τρι-

ίδιοκτήτη. Τούς γοφούς θά μπορούσε νά 
τούς δει καί μ ’ άλλον τρόπο, μάλιστα σέ 
κάποιες περιπτώσεις καί νά τούς άπολαύσει 
κανείς. Είναι κυρίως ή σιωπή μέ τήν όποια 
ό πρωταγωνιστής άνάβει τό τσιγάρο του 
στή σκηνή τοΰ μπάρ, έπειτα άπό τήν άτυχή 
άπόπειρα έκμυστηρεύσεως.

χωτά σκέλη αύτοΰ τοΰ παράδοξου, ένας 
πρακτικός φιλόσοφος προσπαθεί νά έλευθε- 
ρωθεϊ μέ τό άγγιγμα ένός έξαίσιου γυναι
κείου στήθους.

Είναι αύτονόητο δτι ή σιωπή περιέχει κι 
αύτό πού δέν ύπάρχει.

Έχοντας κατορθώσει νά θεωρηθεί δτι έχει 
άπομακρυνθεϊ πέρα άπό τά έν γένει γνωστά 
καί καθιερωμένα, ή κατάσταση πού έπικρα- 
τεϊ παύει νά φαίνεται στατική έπιδεικνύο- 
ντας μιά κινητικότητα ή όποια, χάρη Ακρι
βώς στήν προηγούμενη άπουσία της, γίνε
ται αΙσθητή ώς ένα βήμα πρός τά έμπρός.

Τό άσπρο καί τό μαύρο άν καί θεωρούνται 
άντιθετικά είναι στήν πραγματικότητα Ε
λαττωματικές καταστάσεις τοΰ φωτός ό- 
φειλόμενες σέ πλημμελή λειτουργία του. 
Έπειτα άπό μιά μακρά περίοδο παρατηρή
σεων ό εύσυνείδητος ποιητής άνακαλύπτει 
δτι άνάμεσά τους δέν ύπάρχει καμία διαφο
ρά καί στρέφει τήν προσοχή του πρός 
σπουδαιότερα ζητήματα.

( 'Α πόσπασμα άπό τό  βιβλίο τοϋ Ν.Β. Ό  
λαβύρινθος τής σιωπής -  δοκίμιο γιά τήν ποίη
ση , πού θά κυκλοφορήσει τόν Σεπτέμβριο άπό 
τ ίς  εκδόσεις «Κέδρος»)
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Ό  Τάσος Ύφάντης
μιλάει 

γιά τή θεατρική παιδεία καί εκπαίδευση

"Ας άρχίαονμε τή συζήτηση ορίζο
ντας τό τί είναι δεατρική πα ιδεία
κα ί τ ί  δεατρική έκπαίδευση.

Μέ τόν όρο θεατρική παιδεία δέν νοεί
ται μόνο ή παιδεία πού παρέχουν οί 
διάφορες δραματικές σχολές άλλά δλο 
τό πλέγμα τών πολιτιστικών προϋπο
θέσεων καί έκδηλώσεων πού τείνουν 
νά πλησιάσουν, νά γνωρίσουν, νά οί- 
κειοποιηθοϋν τό καλλιτεχνικό γεγονός 
πού είναι ή θεατρική παράσταση. Μέ
σα σ’ αύτό τό σύνολο έντάσσονται 
δλες οί άναφορές στό θέατρο πού 
ύπάρχουν στό πρόγραμμα τής δημό
σιας έκπαίδευσης σ’ δλα τά έπίπεδά 
της, οί σχολικές καί έξωσχολικές παρα- -  
στάσεις, τό έρασιτεχνικό θέατρο, τό 
σύστημα θεατρικής έκπαίδευσης (δρα
ματικές σχολές), ή μετάδοση θεατρι
κών έργων άπό τήν τηλεόραση καί τό 
ραδιόφωνο καί κυρίως τά διάφορα κυ
κλώματα τών επαγγελματικών θεά 
τρων: έμπορικό-κερδοσκοπικό κύκλω
μα, ποιοτικό-έρευνας, κρατικό καί έπι- 
χορηγούμενο κύκλωμα.

Ό λες αυτές οί συνισταμένες έπι- 
δροϋν πάνω στήν καλλιέργεια τής θεα
τρικής αισθητικής τοϋ κοινού καί κατά 
κύριο λόγο διαμορφώνουν τήν κλίση 
καί τίς βλέψεις τού μελλοντικού ήθο- 
ποιοΰ. Συνήθως δμως άγνοοϋμε τούς 
παράγοντες αύτούς καί θεωρούμε μό
νο ύπεύθυνο τής θεατρικής παιδείας 
τό σύστημα τών δραματικών σχολών. 
Φυσικά δέν μπορούμε ν’ άγνοήσουμε 
τήν παιδεία πού παρέχεται στούς ύπο- 
ψήφιους άπό τίς ύπάρχουσες σχολές. 
Ή  θεώρηση δμως αύτής τής παιδείας 
δέν μπορεί νά ξεπεράσει τό έπίπεδο 
μιάς βασικής τεχνικής έκπαίδευσης. 
Τό πρόβλημα είναι λιγάκι οξύμωρο: 
άπαιτούμε άπό μία τεχνική σχολή με- 
ταγυμνασιακού ή καί γυμνασιακού έ- 
πιπέδου (άφοΰ μπορούν νά φοιτούν 
καί χωρίς άπολυτήριο γυμνασίου τά 
έξαιρετικά ταλέντα) νά παρέχει γνώ
σεις καί έφόδια ανώτατης έκπαίδευ
σης καί έπιστημονικού προβληματι
σμού.

Κι αύτό γιατί θεωρώντας τή θεατρι
κή έκπαίδευση ύπεύθυνη γιά τήν «κα
τάντια» τού θεάτρου άναθέτουμε τήν 
άπόλυτη ευθύνη τής πορείας του 
στούς ήθοποιούς καί μόνο σ’ αύτούς, 
έφόσον γιά τό συγγραφέα π.χ. δέν 
άπαιτούμε καμιά ειδική γνώση ή χαρτί 
παρά μόνο τό ταλέντο του ή τή θεία 
φώτιση!

Έδώ μπορεί ν’ άνταπαντήσει κανείς 
δτι ό ήθοποιός είναι έκτελεστής καί 
όχι δημιουργός. Δέν είναι τής στιγμής 
ν’ άναλύσουμε τό ιδεολογικό καί αι
σθητικό πρόβλημα τής θεατρικής δη
μιουργίας. 'Υπήρξε πάντως έποχή πού 
ή τέχνη τοΰ ήθοποιοϋ ήταν ό μοναδι
κός συντελεστής καί δημιουργός τής 
θεατρικής παράστασης (comedia de 
l’arte). Καί γιά νά μήν έπεκταθοΰμε 
περισσότερο, άπό τή στιγμή πού ή 
παρουσία τού ζωντανού ήθοποιοϋ εί
ναι άπαραίτητη γιά τήν ύπαρξη τής 
θεατρικής παράστασης, ή δημιουργι- 
κότητά του είναι άναπόφευκτη. Ή  
άνάγνωση ένός θεατρικού έργου άκό- 
μη κι άπό τόν ίδιο τό συγγραφέα-δη- 
μιουργό δέν είναι θέατρο.

Βέβαια καμιά σχολή δέν έκπαιδεύει 
καλλιτέχνες-δημιουργούς. Στό μέτρο δ
μως πού ό ήθοποιός είναι κυρίως έκτε
λεστής πρέπει νά είναι έκπαιδευμένος 
κατάλληλα. Έδώ βρίσκεται καί ή άνα- 
γκαιότητα τής έκπαίδευσης τού ήθο
ποιοϋ. Αύτή όμως ή έκπαίδευση καί 
όχι ή θεατρική παιδεία, δπως λέγεται, 
δέν μπορεί νά είναι τίποτ’ άλλο άπό 
μία έκπαίδευση τεχνικών ή τεχνικής 
παιξίματος. Αύτή τήν τεχνική ή τίς 
τεχνικές, άνέκαθεν, ό νέος ήθοποιός 
τίς μάθαινε στό σανίδι. ’Ακόμη καί 
σήμερα ύπάρχουν ήθοποιοί-τεχνίτες 
πού δέν έχουν περάσει άπαραίτητα 
άπό δραματική σχολή.

Ό Τ άσος Ύ φ ά ντη ς  γ εννή θ η κ ε  σ τή ν Κ αβάλα. Σ π ο ύ δ α σ ε  στη  
δραματική Σχολή Κ. Μ ιχαηλίδη, σ τό  Ινσ τιτού το  Θ εατρικώ ν  
Σ πουδώ ν τ ο ύ  Π αρισιού , κ αθώ ς καί στό Π ανεπιστή μ ιο  Paris 3. 
Π ήρε μ έρ ο ς σ τό  8ο καί 10ο Σ εμ ινάριο  Ιστορίας Θ εά τρ ου  στή  
Β ενετία  π ο ύ  οργα νώ νει τ ό  Δ ιεθ νές  Ινσ τιτού το  γιά τή Θ εατρική  
Έ ρ ε υ ν α  (1970 καί 1972), κ α θώ ς καί σ τό  Δ ιεθ νές  Σ τέιτζ π ο ύ  
οργα νώ θη κ ε στά  πλαίσια  τ ο ύ  31ου Δ ιεθ νο ύ ς  Φ εστιβάλ Θ εά τρ ου  
Π ρόζας τ ή ς  Β ενετ ία ς  (1972). Σ υνερ γάσ τη κε μέ τά  Θ έατρα  Ν έα ς  
’Ιω νίας, « ’Α νοιχτό  Θ έα τρ ο» , «Λ αϊκό Π ειραματικό Θ έα τρ ο» , 
«Κ .Θ .Β .Ε » κ α ί « ’Α μ φ ιθ έα τρ ο »  καί δίδαξε στίς δρ αμ α τικ ές σ χο 
λές  τ ο ύ  Λ .Π .Θ ., τ ο ύ  Κ .Θ .Β .Ε . καί στό  Σ τούντιο  Θ εατρική ς  
Κ ίνησης τ ή ς  Ν έλλης Κ αρρά.

Ά ς  μιλήσουμε τώρα πιό ειδικά  
γιά τήν έκπαίδευση  τοϋ ήδοποιοϋ.

Μιά δραματική σχολή άνώτερη ή μέση 
τί θά μπορούσε νά προσφέρει άποτε- 
λεσματικότερα, άφού ή φοίτηση στή 
σχολή δέν σημαίνει καί πετυχημένη ή 
σίγουρη καριέρα στό θέατρο. Πρέπει 
νά διευκρινίσουμε έδώ ότι καμιά σχολή 
δέν μπορεί νά δώσει ή νά δημιουργήσει 
ταλέντο ούτε νά μάθει στόν ύποψήφιο 
νά λειτουργεί πάνω στή σκηνή. Πι
στεύω πώς ή αίσθηση τής θεατρικής 
λειτουργίας (μέ τήν έννοια τής λειτουρ
γικότητας) είναι συνάρτηση αύτοϋ πού 
λέμε ταλέντο. Μπορεί ν’ άντικρούσει 
κανείς πώς ή σχολή μπορεί νά διδάξει 
όρισμένους κανόνες ή νόμους αύτής 
τής λειτουργίας ή έστω τίς προϋποθέ
σεις, πράγμα πού θά μπορούσε νά 
σημαίνει τή ϊδια τή θεατρική λειτουρ
γία. Έδφ πρέπει νά σταθούμε λίγο.

μορφώνεται άπό τά παιδικά του άκό- 
μ η  χρόνια μέσα στό οικογενειακό καί 
κοινωνικό περιβάλλον πού θά  μεγαλώ
σει κι όχι άπό δύο ή τρία χρόνια 
ειδικών σπουδών.

Πιστεύω δτι δταν άποφασίσουμε 
πώς κανένα έκπαιδευτικό σύστημα 
δέν μπορεί νά «χαρίσει» ή έστω νά 
άπονείμει σάν βραβείο ή σάν «δίπλω
μα» τή σκηνική λειτουργία στόν κάθε 
ήθοποιό, τά προβλήματα τής θεατρι
κής έκπαίδευσης θά  γίνουν συγκεκρι
μένα. Κι άκόμη δταν δούμε τή βασική 
θεατρική έκπαίδευση σάν ικανή νά 
καλλιεργήσει τήν τεχνική ή τίς τεχνικές 
μέ τίς όποιες ό κάθε ήθοποιός θά 
μπορέσει νά λειτουργήσει σωστότερα 
καί άποτελεσματικότερα.

"Ενα πρόγραμμα θεατρικής έκπαί
δευσης θά  έχει νόημα κι άποτέλεσμα 
μόνο δταν θά δίνει τή δυνατότητα στά 
παιδιά, πού, έχοντας συνειδητοποιήσει

Έ νας ήθοποιός είναι θεατρικά σωστός 
ή λειτουργεί σωστά δταν μάς πείθει 
άποτελεσματικά γιά τήν ύπόκρισή του 
ή δταν μάς όδηγεί σέ μία αισθητική 
μέθεξη μέ τό σύνολο τής παράστασης. 
Αύτό τό άποτέλεσμα είναι άνεξάρτητο 
άπό τά λεγάμενα έμφανή προσόντα 
γιατί μπορεί νά συμβει καί μέ ήθο
ποιούς φαινομενικά άσήμαντους. Τό 
άποτέλεσμα αύτό είναι άπόρροια τής 
σωστής λειτουργίας τοΰ ήθοποιοϋ π ά 
νω στή σκηνή. Καί ή λειτουργία αύτή 
έξαρι*άται άπό τή σχέση τού ήθοποιοϋ 
μέ αύτό πού κάνει, τή δουλειά του, τήν 
τέχνη του. Έδώ βρίσκεται ή ειδοποιός 
διαφορά τού ήθοποιοϋ μέ τά άλλα 
έπαγγέλματα. Ή  σχέση αύτή δέν διδά
σκεται καί μάλιστα έν ψυχρώ, μέσα άπό 
όποιαδήποτε τέλεια ή ήμιτελή έκπαι- 
δευτικά προγράμματα. Προϋπάρχει 
στόν ύποψήφιο ήθοποιό καί μάλιστα 
θά έλεγα είναι καί καθοριστική τοΰ 
«έπαγγελματικού» του προσανατολι
σμού. Γιατί δέν πρόκειται γιά μιά ό
ποιαδήποτε άναγκαία έργασία έπιβίω- 
σης άλλά γιά μιά έπιλογή σέ προσωπι
κό, άτομικό έπίπεδο πού συνήθως έχει 
ζωτική σημασία γιά τόν ήθοποιό. Πρό
κειται δηλαδή γιά μιά συνειδητή ή 
έστω συναισθηματική-θυμική έπιλογή 
κι όχι γιά έναν άπλό έπαγγελματικό 
προσανατολισμό. Δέν θά μπορούσε νά 
ήταν διαφορετική. Τό θέατρο είναι 
τρόπος ζωής, δπως κάθε τέχνη. Καί ή 
προσωπικότητα τοϋ άτόμου πού άφιε- 
ρώνεται στήν όποιαδήποτε τέχνη, δια

τή συναισθηματική σχέση πού έχουν 
μέ τό θέατρο, νά έπιδοθοΰν έπαγγελ- 
ματικά στό χώρο τής σκηνικής τέχνης, 
έφοδιασμένα μέ δλες τίς άναγκαΐες 
τεχνικές καί μ ένα μίνιμουμ έκσυγχρο- 
νισμένο έπίπεδο γνώσεων γύρω άπό τό 
θέατρο. Ό  ρόλος τής πολιτείας έδώ 
είναι άναντικατάστατος, όχι μόνο γιατί 
έχει τήν εύθύνη τής καλλιέργειας τής 
προσωπικότητας τοΰ παιδιού μέχρι νά 
φθάσει σΐήν ήλικία πού θά  είσαχθει 
στήν ειδική θεατρική έκπαίδευση, άλ
λά καί γιατί έχει τήν πλήρη εύθύνη νά 
έλέγξει τή λειτουργία τών σχολών ή 
studio πού παρέχουν θεατρική παι
δεία, γιά νά μήν καπηλεύουν καί άλω- 
νίζουν τό χώρο κερδοσκόποι, έμποροι 
καί άσχετοι. Ή  εύθύνη τής πολιτείας 
είναι μεγαλύτερη όταν θά πρέπει νά 
διαφυλάξει σάν κόρη οφθαλμού τήν 
έλευθερία έκφρασης στό χώρο τοΰ θ ε 
άτρου καί τής καλλιτεχνικής έρευνας 
καί νά παρέχει ϊσες δυνατότητες σέ 
όποιονδήποτε νέο αισθάνεται τήν άνά- 
γκη ή θέλει νά μαθητεύσει στό θέατρο, 
χωρίς νά δημιουργεί πρότυπα ή ύπο- 
χρεωτικά μοντέλα καλλιτεχνικής έκ
φρασης πού ύπήρξαν πάντοτε ολέθρια 
στόν χώρο τής τέχνης.

Τί παραδείγματα  άπό τό  εξωτερι
κό δά μπορούσαμε νά πάρουμε  
ύ π  όψη μα ς κ α ί τ ί  προτείνεις  έσύ  
σάν λύσεις ή διεξόδους ατό πρό 
βλημα τής δεατρικής πα ιδείας γε
ν ικά  κα ί τής έκπ α ίδευσης τοϋ ή-

δοποιοϋ ειδικότερα.

Στή Γαλλία, μετά τό Μάη τοϋ 1968, 
δταν παράλληλα μέ τήν κρίση τής 
κουλτούρας τέθηκε καί τό πρόβλημα 
τών κρατικών έπιχορηγήσεων καί έ- 
πεμβάσεων στά ήδη ύπάρχοντα λαϊκά 
θέατρα καί Maisons de la Culture, ή 
δραματική σχολή πού λειτούργησε πιό 
καίρια καί άποτελεσματικά ήταν καί 
είναι άκόμη νομίζω ή Σχολή Δραματι
κής Τέχνης τού Θεάτρου τοϋ Στρα
σβούργου. Δηλαδή ένός θεάτρου έπι- 
χορηγούμενου, λαϊκοΰ, μέ ζωντανό αι
σθητικό καί ιδεολογικό προβληματι
σμό. Έ δ ώ  όχι μόνο οί μ α θη τές  
ήθοποιοί άλλά καί τά άλλα τμήματα- 
σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, τεχνικοί ή
ταν σέ άμεση σχέση μέ τή θεατρική 
πράξη. Τήν ’ίδια έποχή ό Ροζέ Πλαν- 
σόν, άπό τούς πρωτεργάτες τής θεα
τρικής άποκέντρωσης καί τοΰ λαϊκοΰ 
θεάτρου, ύποστήριζε δτι κάθε έπιχο- 
ρηγούμενο θέατρο θά  έπρεπε ν’ άνα- 
λάβει σάν οίκότροφους ένα ορισμένο 
άριθμό ύποψήφιων ήθοποιών. Έτσι, 
μαζί μέ όρισμένους κύκλους θεωρητι
κών μαθημάτων, ή πρακτική συμβολή 
καί έργασία τών μαθητών στό χώρο 
τοΰ συγκεκριμένου θεάτρου θ’ άποτε- 
λοΰσε καί τή μαθητεία τους πάνω στήν 
τεχνική ή τίς τεχνικές τοϋ θεάτρου. 
Χωρίς ν’ άποτελοϋν ιδανικές λύσεις οί 
κατευθύνσεις αυτές δείχνουν τουλάχι
στον μιά σωστή πορεία, πέρα άπό τήν 
ύποπτη άναρχία τής ιδιωτικής πρωτο
βουλίας καί τίς στείρες άποφάσεις ορι
σμένων γραφειοκρατών.

Στήν Ελλάδα, στά 1982 καί μέ κυ
βέρνηση πού τουλάχιστον ομολογεί τό 
ένδιαφέρον της γιά τήν άναμόρφωση 
τών πραγμάτων τού θεάτρου, πιστεύω 
ότι ή λύση θά  πρέπει ν’ άναζητηθεϊ σέ 
δύο κατευθύνσεις:

α) Ενίσχυση τοΰ ερασιτεχνικού θεά
τρου μέ σοβαρά κριτήρια καί έπιλογές, 
έφόσον τό έρασιτεχνικό θέατρο -  του
λάχιστον θεωρητικά -  ξεκινά άπό ένα 
ένδιαφέρον μή κερδοσκοπικό γιά τό 
θέατρο.

•  Εισαγωγή μαθήματος θεάτρου σ’ 
δλες τίς βαθμίδες τής δημόσιας έκπαί
δευσης.

•  Αύστηρή έπιλογή τών θεατρικών 
έργων γιά ραδιόφωνο καί τηλεόραση. 
Πρόσθετες έκπομπές γύρω άπό τό 
θέατρο, δπως π.χ. ύπάρχουν γιά τίς 
εικαστικές τέχνες.

•  Ενίσχυση καί προβολή τών νέων 
θιάσων δπου γίνεται ή έχει γίνει σωστή 
δουλειά.

β) Εισαγωγή στό πανεπιστημιακό έ
πίπεδο τής θεατρικής έρευνας καί ά- 
ναζήτησης πέρα άπό τήν "ίδρυση έδρας 
θεατρολογίας.

•  Αύστηρή έπιλογή τών σημαντικό
τερων μονάδων ιδιωτικής πρωτοβου
λίας στό χώρο τής θεατρικής έκπαί
δευσης μέ στόχο τήν οικονομική τους 
ένίσχυση γιά νά γίνουν βιώσιμες. Φυσι
κά ή λειτουργία τους θά  έλέγχεται 
τακτικότατα καί ύπεύθυνα άπό τό ά- 
νάλογο ύπόυργεΐο.

•  Ίδρυσ η  τριών ή τεσσάρων κρατι
κών σχολών, άνεξάρτητων κ α ί  αυτό
νομων άπό τά κρατικά δέατρα. Κ αί 
λέω αύτόνομων γιά νά μπορούν νά  
προοκληδοϋν νά έπανδρώ σουν αύ- 
τές  τίς  σχολές οί περισσότερο άποδε- 
κτο ί κα ί ύπεύδυνο ι άνδρωποι τοϋ  
δεάτρου.

•  Προστασία τής ιδιωτικής πρωτο
βουλίας στό χώρο τής έκπαίδευσης καί 
τής θεατρικής έρευνας γιά νά κατοχυ
ρωθεί ή έλευθερία έκφρασης κι ή δυ
νατότητα πολυμορφίας τού θεατρικού 
φαινομένου.

Ή συζήτηση έγινε μέ τόν 
Π Α Ν Ο  ΣΚ Ο Υ ΡΟ ΛΙΑ Κ Ο
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Γιά τόν ύπερεαλισμό
συζητούν: 

Άνδρέας ’Εμπειρικός 
Νίκος Γκάτσος 

καί 
Άνδρέας Καραντώνης

Τί ακριβώ ς είνα ι ό ύ π ερ εα λ ισ μ ό ς , π ο ιέ ς  είνα ι ο ί κ ινη τή 
ρ ιες  δ υ νά μ εις  π ο ύ  ά π ο τ έλ εο α ν  τή δημιουργική το υ  α φ ε 
τη ρ ία , π ο ιά  ή τα ν  ή επ ίδρασή τ ο υ  καί κατά  π ό σ ο  ή 
έπ ίδρα ση  αύ τή  έξα κ ο λ ο υ θ εϊ καί σήμερα; Α ύτό ή τα ν  
σχηματικά  τ ό  πλαίσιο  έρω τη μ άτω ν π ο ύ  ε ίχε  θ έ σ ε ι  ή 
έκ π ο μ π ή  «Μ ιλούν ο ί ειδικοί»  σ τ ο ύ ς  Ά ν δ ρ έ α  ’Ε μπειρικό, 
Ν ίκο Γκάτσο κ α ί Ά ν δ ρ έ α  Κ αραντώ νη, ό τα ν κλή θηκαν νά  
σ υ ζη τή σ ο υ ν γιά λογαρισμό το ϋ  ’Ε θνικού Ιδ ρ ύ μ α τ ο ς  
Ρ α διοφ ω νία ς (Ε .Ι.Ρ .). Ή  έκ π ομ π ή  «βγήκε σ τό ν  αέρα»  
σ τίς 20 Σ επ τ εμ β ρ ίο υ  τ ο ϋ  1960 καί ορ ισ μ ένα  άπ οσπ άσμ α-  
τά  τη ς  δ η μ οσ ιεύ τη κ α ν ένα  χρ όνο  άρ γότερα  σ’ ένα ν  
άφ ιερ ω μ α τικ ό  τό μ ο  γιά τ ό  έργο  τή ς  τ ό τ ε  ρα διοφ ω νία ς. 
Είκοσι χρ ό νια  ά ρ γό τερ α  δ η μ ο σ ιεύ ο υ μ ε  τ ό  π λή ρ ες κ ε ίμ ε 
νο  τή ς  σ υζή τη σ η ς, π ο ύ  δ έν  έχ ε ι μ όνο  κ άπ οια  σημασία γιά 
τ ή ν  ιστορία  τή ς  νεο ελ λη ν ικ ή ς λ ο γ ο τεχνία ς , άλλά καί γιατί 
α νά μ εσ α  σ τ ο ύ ς  σ υ ζη τη τές  ύ π ή ρ χα ν  δυ ό  π ο ιη τές  π ού  
θ εω ρ ο ύ ν τ α ι άπ ό  τ ο ύ ς  β α σ ικ ούς έκ π ρ οσ ώ π ους το ϋ  έλλη- 
νικ οϋ  ύ π ερ εα λ ισ μ ο ϋ .

Χένρυ Μονρ, Φιγούρα ξαπλωμένη 
1945-1946

Εμπειρικός: Ό  καλύτερος τρόπος 
γιά νά μπούμε στό θέμα είναι νά θυμη
θούμε τόν όρισμό πού έδωσε ό πρω
τεργάτης τοΰ ύπερεαλισμοϋ Άνδρέας 
Μπρετόν, ό όποιος ήτο καί έξακολου- 
θεϊ νά είναι ό κορυφαίος θεωρητικός 
καί ένας έκ τών μεγαλυτέρων ποιητών 
τού ύπερεαλισμοϋ. Ό  Μπρετόν έλεγε, 
στά 1924 περίπου, δτι ό ύπερεαλισμός 
μπορεί νά χαρακτηρισθεί ώς έξης: 
Γνήσιος αυτοματικός ψυχισμός, διά  
τοϋ όποιου δέλομε νά έκφράσομε, 
είτε διά τοϋ προφορικού λόγου είτε 
γραπτώ ς ή δ ι' ο ίου δήποτε άλλου τρό
που, τήν πραγματικήν λειτουργίαν  
τής σκέψεως. Ε'ιναι μία ύπαγόρευα ις  
τής σκέψεως έν πλήρει άπουσία κά
δε έλέγχου, άσκουμένου άπό τήν λο
γικήν, κ α ί έξω άπό κάδε έννοια αί- 
σδητική κ α ί ήδική.

Ή  λογική λοιπόν κατά τής όποιας 
έστράφησαν οί ύπερεαλισταί, ήτο μία 
άπό τάς «πέδας», ένας άπό τούς ζυ
γούς πού έμπόδιζαν τό πνεύμα σέ 
όλους τούς τομείς, πόσο μάλλον στήν 
ποίηση, νά έκδηλωθεΐ καί νά όλοκλη- 
ρωθεΐ. Διότι άν ένθυμείσθε τί ήτο 
ποίηση άλλοτε (μόνον δ,τι είχε λογικό 
ειρμό) -  δταν λοιπόν άνακάλυψε ό 
ύπερεαλισμός καί άπέδειξε τό μή λογι
κόν στοιχείον, τότε καί μόνο μπόρεσε 
ή ποίηση νά αντλήσει άπό τά βαθύτε
ρα ύποστρώματά της, άπό τά όποία 
πάντοτε έκπηδά ό λυρισμός, τή δύνα
μή της τήν όφειλομένη εις τάς μή 
λογικάς δυνάμεις, πού μέχρι τής στιγ
μής έκείνης έπρυτάνευαν καί άσκοΰ- 
σαν μιάν τυραννίδα έπί τών στοιχείων 
έκείνων πού άποτελοΰν τήν πραγματι
κήν ούσία καί δύναμη τής ποιήσεως.

Ε.Ι.Ρ.: Έ χετε λοιπόν τή γνώμη δτι ό 
συρεαλισμός άποτελεϊ ή δημιουργεί 
ένα νέο είδος λογικής; Ποιά ή δική σας 
γνώμη κύριε Γκάτσο.

Γκάτσος: Έχω τή γνώμη ότι μάς δη
μιουργεί τήν λογική τής πραγματικής 
ποιήσεως, διότι βέβαια ό ύπερεαλι- 
σμός δέν έκανε τίποτ’ άλλο, γιά δλη 
τήν ιστορία τής λογοτεχνίας, παρά μό
νο νά συνειδητοποιήσει καί νά έκθέ- 
σει, κυρίως μέ τά θεωρητικά έργα τού 
Μπρετόν, δλο τό ιστορικό τής ποιήσε
ως. Πού μέ άλλα λόγια βρίσκεται άκρι- 
βώς ή άληθινή ποίηση. "Οχι στήν άπλή

ιστορία καί στόν άπλό μύθο. Γιατί, 
βέβαια, δταν διαβάζομε σήμερα μεγά
λους ποιητές, εϊτε "Ομηρο, είτε Αισχύ
λο, εϊτε Δάντη, τήν μεγάλη καί πραγμα
τική δηλαδή ποίηση, δέν περιοριζόμα
στε φυσικά στόν άπλό μύθο, γιατί κάτι 
τέτοιο μπορούν νά μάς τό προσφέρουν 
πολλά έργα. Πού, λοιπόν, βρίσκεται 
άκριβώς ή ποίηση; Ό  ύπερεαλισμός 
ισχυρίστηκε δτι βρίσκεται στά στοιχεία 
τά έξω τής λογικής. Ά ν  αύτή ή «έξω- 
λογική» λογική είναι έπίσης μιά λογική, 
τότε είναι μιά λογική τήν όποία δέν 
γνωρίζουμε.

Ε .Ι.Ρ.: Τό θέμα τής λογικής κατέχει 
μιά καίρια θέση στά θεωρητικά κείμε

να τών ύπερεαλιστών. Μήπως έσεϊς, 
κύριε Καραντώνη, θά είχατε νά προ
σθέσετε κάτι έπ ' αύτοΰ;

Καραντώνης: Έκείνο πού θά ήθελα 
νά πώ σχετικά μέ τό θέμα τής λογικής, 
είναι δτι ό ύπερεαλισμός δέν έστράφη 
έναντίον τής λογικής, αύτής καθ' έαυ- 
τής, ώς δηλαδή ένός τρόπου μαθηματι- 
κώς καί συμπερασμάτικώς σκέπτε- 
σθαι. Δηλαδή δέν έστράφη έναντίον 
τής άλληλουχίας τών έννοιών, δσον 
έστράφη έναντίον τών διαφόρων κανό
νων καί δογμάτων πού είχαν θεσπισθεί 
διά μέσου τών αιώνων γύρω άπό τά 
θέματα τής έσωτερικής μας καί τής 
πνευματικής ζωής καί τής τέχνης, βέ

βαια, τά όποία είχαν δημιουργήσει 
φραγμούς καί έμπόδιζαν τόν καλλιτέ
χνη νά άνακαλύψει τόν έαυτό του καί 
τόν ύπεχρέωναν νά έπαναλαμβάνει άλ
λους, ή νά είναι μαθητής κάποιας πα- 
ραδόσεως μέ έλάχιστες δικές του προ
σθήκες. Νομίζω δτι αύτό άπετέλεσε 
κυρίως τόν στόχο τοΰ ύπερεαλισμοϋ. 
Καί κατά μιά παρεξήγηση -  'ίσως καί 
παγκόσμια -  άλλά στήν Ελλάδα ιδιαί
τερα άναπτυγμένη, έθεωρήθη δτι ό 
ύπερεαλισμός έστράφη έναντίον τής 
λογικής, διότι, δπως ξέρω, καί αύτοί οί 
ϊδιοι οί ύπερεαλισταί, τουλάχιστον στά 
θεωρητικά τους κείμενα, έχουν άκο- 
λουθήσει μιά διαδικασία λογικής σκέ
ψεως, γιά νά μπορέσουν νά πείοουν 
τούς άνθρώπους γιά τίς νέες άξιες πού 
είχαν φέρει στό φώς.

Θά ήθελα άκόμα νά προσθέσω δτι 
άκριβώς μ’ αύτή τήν έπίθεση κατά τής 
λογικής, ή όποία συμπεριέλαβε καί τή 
λογική, αύτή καθ' έαυτή, ώς τυπικό 
όργανο τής σκέψεως, έστράφησαν κυ
ρίως έναντίον τών άποτελεσμάτων τής 
λογικής καί ζήτησαν μιάν άπελευθέρω- 
ση τοΰ άνθρώπου άπό κανόνες καί 
δόγματα, έσωτερικών καί έξωτερικών 
τύπων, γιά νά τοΰ προσφέρουν, γιά νά 
τοΰ άνοίξουν, ένα τεράστιο πεδίο έλευ
θερίας, μέσα στό όποιο νά μπορεί νά 
ξαναβρεί τόν έαυτό του.

'Εμπειρικός: Ζητώ νά μοΰ συγχωρε- 
θεΐ ή παρέμβασις. Θά ήθελα δμως νά 
άναφέρω δτι ή παρατήρησις πού έκανε 
πρό όλίγου ό κύριος Γκάτσος, δτι κατά 
τόν ύπερεαλισμό ή άληθινή ποίησις 
ύπάρχει στά έκτός τής λογικής στοιχεία, 
ή παρατήρησις αύτή είναι ορθότατη.

Καραντώνης: ...ύστερα άπό δλα αύτά 
εϊμεθα δλοι σύμφωνοι, κατ' άρχήν, δτι 
ό ύπερεαλισμός υπήρξε ένα κίνημα 
άπελευθερώσεως, διά νά άποδεσμευ- 
θοΰν δυνάμεις κρυμμένες στόν άνθρω
πο, πού θά μπορούσε νά τίς χρησιμο
ποιήσει ώστε νά δημιουργήσει μιά νέα 
πραγματικότητα δχι μόνο στόν τομέα 
τής τέχνης, άλλά καί σέ δλες τίς έμπει· 
ρίες. Νομίζω δτι αύτό ύπήρξε τό γενι
κό ιδεώδες τοΰ ύπερεαλισμοϋ.

Ε.Ι.Ρ.: Κύριε Εμπειρικό, θά θέλατε 
νά άναφερθείτε δι' όλίγων στό ιστορι
κό τοΰ ύπερεαλισμοϋ; Πότε έμφανί- 
σθηκε, ποιά ή άτμόσφαιρα τής έποχής, 
τί προηγήθηκε.
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Εμπειρικός: Νομίζω πώς είναι χρήσι
μον νά θυμηθούμε δτι πρίν άπό τοϋ νά 
έμφανισθεί ό ύπερεαλισμός, ή πραγμα
τική αύτή βόμβα, ή πνευματική, ένώ 
διαρκοϋσε άκόμα ό Πρώτος Παγκό
σμιος πόλεμος, προηγήθη ένα άλλον 
κίνημα, τό οποίον ονομάζεται «Ντα
ντά». Στά 1916, άρχικώς στήν Ζυρίχη 
καί άργότερα στό Παρίσι, μία όμάς 
άπό νέους ποιητάς έν έξεγέρσει πα
ρουσίασαν έργα, καί παραλλήλως μιά 
στάση έξομοιωμένη μέ τά έργα τους, 
στή ζωή, πού ό κόσμος τήν έχαρακτή- 
ρισε ώς τρελή, ©ά μού πείτε: μά τά ϊδια 
έλεγαν καί γιά τούς ύπερεαλιστάς. Ά λ
λά ύπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ 
τών κινημάτων τοϋ ντανταϊσμού καί 
τού ύπερεαλισμού. Ή  δλη κίνησις 
Νταντά άπετέλει μιάν άνταρσίαν, ένώ 
ό ύπερεαλισμός, πολύ πιό έδραιωμένος 
καί γνωρίζων καλύτερα τί έπιδιώκει 
καί παρέχων, συνάμα, τά μέσα ώστε 
σιγά σιγά νά όλοκληρώσει κανείς τίς 
έπιδιώξεις του, άρχικώς στό ποιητικό 
έπίπεδο καί έπειτα είς όλα τά άλλα, ό 
ύπερεαλισμός λοιπόν, άντιθέτως μέ 
τήν κίνησιν Νταντά, ήταν μιά έπανά- 
στασις καί όχι μιά χαώδης άνταρσία. Οί 
πρώτοι ύπερεαλισταί συνεσπειρώθη- 
σαν γύρω άπό τήν μορφήν τών μεγά
λων άστέρων, ιδίως δέ τού Μπρετόν, 
καί άκολουθούντες τόν πυρσόν πού 
έσήκωσε τόσον ψηλά, ώστε δσοι δέν 
είχαν δυνατή δράση έκ τών πρώτων 
ύπερεαλιστών, γρήγορα έγκατέλειψαν 
τήν πορείαν τυφλωθέντες, θά έλεγα, 
καί μέσα στό,φώ ς αύτό διεμορφώθη 
σιγά σιγά δ,τι ονομάζουμε σήμερα ύπε- 
ρεαλισμό.

Κατ' άρχήν λοιπόν ό ύπερεαλισμός 
είναι μιά συνέχεια τού κινήματος τού 
Νταντά. Ή  κίνησις Νταντά ήταν μιά 
άνταρσία, βεβαίως χρήσιμη δπως δλες 
οί άνταρσίες, διότι προσέφερε τό δυνα
μικόν, άνευ τοΰ όποιου δέν γίνεται 
καμιά έπανάστασις. Καί ιδού! πού άρ- 
χισεν άμυδρώς νά ύποβόσκει μέσα στό 
χάος τού ντανταϊσμού τό βαθύτατα 
λυρικόν μήνυμα τού Άνδρέα Μπρε
τόν.

Γκάτσος: Ά πό τά δσα άκούστηκαν 
μπορούμε νά όδηγηθοϋμε στό συμπέ
ρασμα δτι ή πηγαία καί θεμελιώδης 
κίνηση τοΰ ύπερεαλισμοϋ στράφηκε, 
γενικά, κατά κάθε μορφής κονφορμι- 
σμοΰ, ύποταγής δηλαδή σέ κανόνες 
καί δόγματα πού δέν έπέτρεπαν στόν 
άνθρωπο νά έρευνήσει τίς ίδιες τίς 
δυνατότητές του, τόσο στό χώρο τής 
καλλιτεχνικής έκφρασης δσο καί στό

χώρο τής ίδιας του τής καθημερινής 
ζωής.

Ε.Ι.Ρ.: Φαίνεται πώς ό κύριος Καρα- 
ντώνης έχει κάποια άντίρρηση έπ' αύ
τοΰ...

Καραντώνης: Λέγω μήπως τό θέμα 
τοΰ κονφορμισμοΰ πού άνέφερε προη
γουμένως ό κύριος Γκάτσος άντιφά- 
σκει κάπως μέ τό γεγονός δτι ό ύπερε- 
αλισμός, στήν προσπάθειά του νά δη
μιουργήσει αύτό πού θέλησε νά δη
μιουργήσει, θέσπισε άλλους κανόνες 
πού, μοιραίως, είναι κι αύτοί κονφορ- 
μιστικοί, δηλαδή έπαναλαμβάνονται 
καί δεσμεύουν; Μιλώ κυρίως γιά τήν 
μέθοδο τής αύτομάτου γραφής, έφ’ 
δσον αύτή ή «μέθοδος» είναι πού άπε- 
τέλεσε τό όργανο μέσω τοΰ όποιου 
έξεφράσθη ό ύπερεαλισμός.

'Εμπειρικός: Πράγματι, ή αύτόματος 
γραφή είναι ένα άπό τά βασικότερα

στοιχεία τοΰ ύπερεαλισμού. Ό  άμεσό- 
τερος τρόπος έκφράσεως, μπορούμε 
νά ποΰμε. "Ενας τρόπος έκφράσεως 
πού γιά νά γίνει νοητός πρέπει νά 
λάβουμε ύπ ' δψιν μας τούς άποκρύ- 
φους μηχανισμούς τοΰ όνείρου, δπως 
μάς τούς άπεκάλυψεν ό Φρόυντ. "Ο
πως είς τά όνειρα, έτσι καί στήν αυτό
ματον γραφήν βλέπουμε νά έρχονται 
στήν έπιφάνεια διάφορα στοιχεία, τά 
όποία άνευ τοΰ ύπερεαλισμού θά  ήτο 
άδύνατον νά άξιοποιηθούν ύπό τήν 
γνήσια μορφή τους, καί τούτο διότι 
ύπάρχουν πολλοί πρόδρομοι λογοτέ- 
χναι, οί όποιοι σέ όρισμένα σημεία ή σέ 
έπί μέρους στοιχεία τών έργων τους 
παρουσιάζουν μιάν ύπερεαλιστικότη- 
τα. Άλλά διά νά έννοήσωμεν τήν καθ’ 
αύτοΰ ύπερεαλιστικήν έκφραση πρέ
πει νά άναφερθούμε καί νά θυμηθού
με, ότι έκεί δπου ένας συγγραφεύς 
χρησιμοποίησε τήν λογικήν καί τόν 
λογικόν ειρμόν, ό ύπερεαλιστής έκανε 
άκριβώς τό άντίθετο, παραμερίζων πά

σαν έπίδρασιν προερχομένην άπό τήν 
λογικήν ή άπό έννοιες ήθικής καί αι
σθητικής μορφής. Στό σημείο αύτό 
βλέπουμε δτι ό ύπερεαλισμός ή μάλλον 
ή αύτόματος γραφή παρουσιάζει μιά 
συγγένεια μέ τόν μηχανισμόν τών όνεί- 
ρων. Γιατί τί είναι έκεϊνο πού συμβαί
νει στά όνειρα; "Ο,τι είναι άπωθημένο 
στό άσυνείδητό μας παρουσιάζεται αύ- 
τομάτως κατά τήν διάρκεια τοΰ ύπνου 
μας. "Οπως είς τά όνειρα βλέπουμε νά 
τείνουν νά έκφρασθοΰν καί έν τέλει νά 
έκφράζονται οί μύθοι μεταμφιεσμένοι, 
έτσι καί είς τήν αύτόματον γραφήν 
βλέπουμε νά έρχονται στήν έπιφάνεια 
στοιχεία, πού άλλιώς, άν δηλαδή δέν 
άφηνόμεθα σέ αύτή τήν κατάσταση 
τοΰ αύτοματισμοΰ καί έπετρέπαμε 
στήν λογική ή τήν ήθικήν νά έπέμβουν, 
τότε τά στοιχεία αύτά πού προανάφε- 
ρα θά παραμερίζοντο καί δέν θά έκα
ναν γνωστή τήν παρουσία τους.

Καραντώνης: Ό  χρόνος δέν άρκεΐγιά 
νά έπεκταθοΰμε περισσότερο σέ αύτό 
τό τόσο ένδιαφέρον θέμα. Ά ς  κλεί- 
σουμε τή συζήτησή μας άναφέροντας 
λίγα γιά τούς 'Έλληνες ύπερεαλιστάς 
ποιητάς. Πράγματι, πιστεύω δτι ή έλ- 
ληνική ύπερεαλιστική ποίηση πραγμα
τοποίησε μερικούς άπό τούς ώραιότε- 
ρους καρπούς καί πιστεύω άκόμα ότι 
οί 'Έλληνες ύπερεαλισταί ποιηταί έπέ- 
τυχαν, έν άναλογία, περισσότερα πράγ
ματα άπ’ δσα έπέτυχαν οί πρώτοι 
διδάξαντες στήν Γαλλία, έν σχέσει πά
ντοτε μέ τόν τόπο καί μέ τήν ποίησή 
τους. Καί γιά νά τό στηρίξω αύτό θά 
άναφερθώ σέ μιά παρατήρηση ένός 
νέου μελετητού τής γαλλικής ποιήσε- 
ως, ό όποϊος, στό τελευταίο τεΰχος τού 
περιοδικού Cahiers du Sud καί στή 
μελέτη του πού τιτλοφορείται: «Μετα
μορφώσεις τής νεωτέρας ποιήσεως», 
κάνει τήν έξής παρατήρηση γιά τόν 
ύπερεαλισμό: «Οί ύπερεαλιστα ί δ ι
καίως ζητούν νά βρούν έναν κόσμο 
μαγείας  καί μάλιστα καθημερινής μα
γείας, σπάζοντας τά δρια τής παλαιός 
πραγματικότητας, άλλά τό λάθος τους 
είναι δτι συνέδεαν λαθεμένα τήν φα
ντασία μέ τήν βαθύτερη ύπαρξη τοΰ 
άνθρώπου καί τίς λέξεις μέ τά πράγμα
τα». Στήν Ελλάδα έγινε τό άντίθετο: ό 
ύπερεαλισμός βοήθησε τούς ποιητάς 
μας νά συνδεθοΰν έκ νέου μέ τά έλλη- 
νικά πράγματα καί νά μάς τά δώσουν 
μέ μιά μορφή νέας μαγείας.

ΜΛΡ» ΚΛΡΝΊ Ι.ΝΛΛ 

ΙΙΙΣίΙ 
ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΟΥ

M Y W ilO P H M A

Κ Ι \ | Ί >1 

SfcMt \«»r«>lF.XNIA

MAPI ΚΑΡΝΤ1ΝΑΛ 
E m  ΚΑΙ «ΑΥΤΟ., 

MYWtfTOPMMA

κεΛΡΟϊ 
SENH ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

μετα το ΕΓΩ ΚΑΙ «ΑΥΤΟ» τωρα 
το καινούργιο μυθιστόρημα 

ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΟΥ
Μεταω. Τατιανα Γκοιτση-ΜιλλιεΕ

της MAPI ΚΑΡΝΤΙΝΑΛ

ΕΓΩ ΚΑΙ «ΑΥΤΟ»
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ (6η έκδοση)
(Μετ. Τατιανα Γκριταη - Μιλλιεί)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 6 (Πάροδος Ακαδημίας) Τηλ. 36.15.783



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 16 Πρόσωπα

Πέτερ Χάντκε:
νά ξαναβροΰμε τή γλώσσα 

τών καθημερινών συναισθημάτων

Ό  Αυστριακός συγγραφέας Πέτερ Χάντκε πού καθιε
ρώθηκε μ’ ένα θεατρικό έργο: Ή ιππασία στή λίμνη 
τής Κονοτάνς καί μέ αρκετά μυθιστορήματα -  ιδιαί
τερα τό Ή αγωνία τον τερματοφύλακα τή στιγμή τον 
πέναλτι, δημοσιεύει καί μιά ποιητική συλλογή του: Ή  
άγνοια καί ή εντνχία. Ό  Πέτερ Χάντκε, πού έχει 
ζήσει στό Παρίσι, έκθέτει στή Νικόλ Καζανοβά τήν 
αντίληψή του γιά τήν ποίηση.

Τίτλος ένός ποιήματος σας είναι 
τό «Μιά ζωή χωρίς ποίηση». Τί 
άκριβώς είναι αύτό πού  λείπει 
άπό μιά ζωή χωρίς ποίηση;

Είναι μιά ζωή χωρίς λογική, χωρίς έλπί- 
δα, χωρίς έπικοινωνία μέ τούς γύρω 
καί χωρίς αγώνα. Μιά ζωή ρουτίνας 
δπου τίποτα καινούριο δέν συμβαίνει, 
πού μένει μακριά άπό κάθε είδους 
έρωτήματα. Δέν ύπάρχουν λύσεις πού 
ν’ άφοροϋν όλόκληρη τή ζωή, γενικά. 
Δέν ύπάρχει πιά ό Χριστός ή ό Μάρξ ή 
ό Τσέ, γιά νά βοηθήσουν, ύπάρχουν 
δμως λύσεις τής στιγμής, τής μιάς μέ
ρας. Τό νά καταφέρεις νά ξεπεράσεις 
μιά μέρα όλόκληρη, είναι κιόλας μιά 
έπιτυχία, είναι κιόλας ή εύτυχία. Αύτό 
άκριβώς είναι τό θέμα τών τελευταίων 
μου έργων καί κυρίως τών ποιητικών. 
Μόνο μερικές στιγμές μπορεί νά αι
σθάνεται κανείς άληθινός, ζωντανός, 
καθαρός. Γράφοντας, έπιτυγχάνει κα
νείς νά μακρύνει τίς στιγμές αύτές. 
Μπορεί νά προσπαθήσει έτσι νά φτιά
ξει κάποιο νόμο, έναν άστικό κώδικα 
χωρίς βία καί καταναγκασμούς πού 
δέν θ ’ άπειλει καθόλου τούς άλλους.

Σ’ αύτά τά ποιήματα θέλησα νά βρώ 
νόμους πού νά μπορούν νά βοηθήσουν 
τόν καθένα μας στήν καθημερινή του 
ζωή. Π ροσπάθησα νά ξαναβρώ τή 
γλώσσα τής καθημερινότητας, πού εί
ναι ποιητική γιατί μιλιέται άπ’ όλους 
τούς άνθρώπους καί όχι γιατί έτσι 
προσπάθησαν νά είναι. Ή  δουλειά 
μου, σάν συγγραφέα, είναι αύτή άκρι
βώς - νά μεταμορφώνω αύτή τήν κα
θημερινή γλώσσα. Ή  ποίηση τύπου 
Ρίλκε ή, άς πούμε, τύπου Σαίν - Τζόν 
Πέρς, δέν ύφίσταται πιά. Αύτό πού 
μέχρι τώρα τό θεωρούσαν ποιητικό, 
δέν μπορεί νά είναι πιά. Άλλά, άν 
κάποιος, χωρίς τήν πρόθεση νά κάνει 
ποίηση, προσπαθήσει νά δημιουργήσει 
στιγμές τής καθημερινότητας, άν κα
ταφέρει νά είναι όσο τό δυνατόν πιό 
άκριβής, τότε αύτό γίνεται ποιητικό.

Πώς έξηγεϊτε τή διαφορά πού  υ 
πάρχει στή γραφή αύτής τής συλ
λογής, μ ετα ξύ  τών π ιό  παλιώ ν  
ποιημάτων κα ί τών πιό πρόσφα
των;

Ή  μέθοδος τής δεύτερης συλλογής 
είναι πιό ενθαρρυντική. Δέν δραπε
τεύω πιά στή σφαίρα τοϋ έσωτερικοΰ. 
Στά πρώτα ποιήματα, θά μποροΰσε 
ίσως κανείς νά βρει μιά φυγή μου πρός

ντρέπομαι.
Συγχρόνως προσπάθησα νά βρώ μιά 

γλώσσα πού δέν θά  'ναι βαριά, μιά 
γλώσσα κοινή, πού θά χει χάρη. Συ
χνά μοϋ καταλογίζουν ότι ή γλαισσα 
μου μοιάζει μέ μουσική, ομιυς έγα> 
είμαι σίγουρος ότι ή χάρη είναι πού τήν 
κάνει προσιτή, πού τήν άπελευθεριΰνει 
καί πού άνακουφίζει καί μάς άκόμα 
άπό κάθε βάρος μας.

Τήν άγωνία, πού  γιά σάς είναι ή 
σύγκρουση μέ τό «μή-πράγμα», 
τή γνωρίζατε άπό τότε πού  άρχί- 
σατε νά γράφετε;

Ναί. Τώρα έχει γίνει πιό σαφής, πιό 
δυνατή καί συγχρόνως πιό άφηρημένη. 
Αύτή τή στιγμή, όπου δέν χωράνε έξη- 
γήσεις γιά τό τί είναι ζωή, τό «μή-πράγ
μα» διογκώνεται.

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΟΥΤΟΠΙΚΗ

Αύτό θυμίζει τίς  έμπειρ ίες  τών 
μυστικιστών, τίς  «Νύχτες τών αι
σθήσεων, Ν ύχτες τοϋ πνεύματος, 
Ν ύχτες τής ψυχής».

Ναί, γιατί όχι. "Οταν πρόκειται γιά 
έμπειρίες, τηρούμε σιγή ιχθύος πάντο
τε, καί κυρίως τώρα πού, πολλές φο
ρές, έκείνο πού μετράει είναι οί άριθ- 
μοί καί ή πολιτική. Άλλά χωρίς αύτά 
τά μυστικιστικά γεγονότα δέν ύφίστα- 
ται πολιτική. Είμαι βέβαιος γι’ αύτό. 
Δέν έπιθυμώ, ξέρετε, νά δημιουργήσω 
καμιά θρησκεία, ένα είδος ζέν ή βουδι-

ρευόμαστε καί λίγο άργότερα αισθανό
μαστε άρρωστοι καί πάλι μετά... Αύτό 
άκριβώς είναι ή λογοτεχνία καί ή ποίη
ση κι αύτό είναι καί ή άλήθεια. Δέν 
ύπάρχει κανενός είδους σύστημα. Γι’ 
αύτό μ' άρέσει ή λογοτεχνία, έπειδή 
άντικατοπτρίζει τήν ίδια τή ζωή.

Α ύτές λοιπόν οί στιγμές τής ύπ α ρ
ξης είναι κ α ί τό άντικείμενο τοϋ  
τελευτα ίου  σας μυθιστορήματος.

Η ΩΡΑ 
ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ

Ναί. Ό π ω ς είπε κάποιος φίλος, πρό
κειται γιά μυθιστόρημα πού προέρχε
ται άπό ένα ποίημα, όπως ύπάρχουν 
ταινίες μέ θέμα παρμένο άπό κάποιο 
μυθιστόρημα, έτσι κι αύτό προερχόταν 
άπό τό ποίημα Ή  άγνοια κ α ί ή ευ τυ 

χία. Αγαπώ τά ποιήματα, είναι άλή- 
θεια, άλλά θά προτιμώ πάντοτε τίς 
ιστορίες πού όδηγοϋν σ' αύτά. Σ’ αύτό 
τό μυθιστόρημα τά πράγματα είναι πιό 
άπτά άλλά καί πιό ώμά, δμως αύτά τά 
δυό πάνε μαζί.

Οί στιγμές τής εύτυχίας μοιάζουν  
νά ναι άσήμαντες κ α ί σπάνιες, 
δ ίπ λα  στίς  σ τιγμές  το ϋ  τρόμου  
πού περιγράφετε, όπου κα ί όταν 
συναντάτε τό παράλογο.

Έπιθυμία μου είναι νά βρώ μιά ισορ
ροπία πού νά μετράει γιά τούς άλλους. 
"Ισως αύτό νά 'ναι άπλοϊκό άλλά πρέ
πει νά ένδιαφερόμαστέ γιά τούς γύρω 
μας. Πρέπει νά 'μαστέ πολύ άκριβείς, 
νά έπινοοϋμε μύθους πού νά μή θυμί
ζουν ψέμμα άλλά, άντίθετα, νά 'ναι 
προτάσεις γιά τή ζωή. Χωρίς αύτό ή 
λογοτεχνία μοιάζει μέ λυπητερό τρα
γούδι.

Στό μυθιστόρημα « Ή  ώρα τής  
αληθινής αίσθησης» χρησιμοποιή
σατε τό Παρίσι μ έ  τόν 'ίδιο τρόπο  
πού χρησιμοποιήσατε κα ί τίς  Ε 
νωμένες Π ολιτείες ατό «Σύντομη 
έπιστολή γιά ένα  μακρύ άποχαι- 
ρετισμό», δηλ. σάν τόπο μή πρα γ
ματικό κα ί έοωτερικό;

Ό χι. Οί Ενωμένες Πολιτείες γιά τή 
Σύντομη έπιστολή  ήταν ή προβολή 
ένός «έσωτερικοΰ» κράτους, μιάς ού- 
τοπίας. Τό Παρίσι είναι ένας τόπος 
«έξωτερικός». Δέν βρήκα καμιά ούτο- 
πία στό Παρίσι. Χρησιμοποίησα τούς 
δρόμους, τόν ήλιο, τόν ούρανό - κυ
ρίως τόν παρισινό ούρανό -  τά σύννε
φα... μά ναί, 'ίσως έχετε δίκιο, ό ούρα- 
νός τού Παρισιού είναι ένα είδος ούτο- 
πίας. Τά δέντρα μετά τή βροχή, ή 
βρεγμένη άμμος, τά φύλλα, ναί, έχει 
γίνει πολύ σημαντικό, είναι τό Παρίσι,

τό Παρίσι ύπάρχει. Καί ύπάρχει στά 
δέντρα, στόν ούρανό, στή βροχή, στά 
σύννεφα, στόν ήλιο πού δύει, στά χτί
ρια πού μοιάζουν μ έκείνα τής έρή- 
μου, γιατί σύμφωνα μέ τό βιβλίο βρι
σκόμαστε στό καλοκαίρι. Συγχρόνως 
είναι καί μιά ούτοπία, μιά πόλη ουτο
πική φτιαγμένη άπό πράγματα πού 
ύπάρχουν, πού έχουν ύπόσταση.

Στά μυδιστορήματά σας χρησιμο
ποιείτε συχνά άστυνομικούς μύ 
θους. Ε ίναι ή ίδια διαδικασία πού  
στό « Ή  ώρα τής άληθινής αίσθη
σης» οδηγεί τήν έμπειρία τοϋ π α 
ράλογου. Γιατί;

Κάνω συνεχώς ύπολογισμούς. Προ
σπαθώ νά φτάσω ώς τούς άνθρώπους, 
π.χ. σκέφτομαι πώς θά μπορούσε μιά 
πωλήτρια νά διαβάσει τό βιβλίο μου. 
Άναζητώ μιά δομή πού θά άγγίζει καί 
κάποιον πού δέν συνηθίζει νά διαβά
ζει. Ά ν  τόν κερδίσω άπ’ τήν πρώτη 
σελίδα, θά  συνεχίσει. Άλλωστε, μ’ άρέ- 
σουν οί άπλές συνθέσεις, οί μύθοι πού 
κάνουν τόν συγγραφέα κάπως άπρό- 
σωπο. Δέν μ άρέσουν οί αύτοβιογρα- 
φίες. Προτιμώ τίς συνθέσεις πού χαρί
ζουν στή ζωή κάτι παράξενο. Γιά νά 
ύπάρχει ή ζωή μέσα σ’ αύτό πού γρά
φεις καί νά υπάρχει έτσι πού καί οί 
άλλοι νά τό νιώθουν, πρέπει νά τήν 
κάνεις νά φαίνεται παράξενη. Συχνά 
όνειρεύομαι ότι είμαι ένας δολοφόνος 
καί δτι, έξ αιτίας αυτού, δέν μπορώ νά 
συνεχίσω τή ζωή μου δπως πρώτα. 
'Ονειρεύομαι συχνά έτσι, άπό έφηβος.

Δέν πρέπει, ξέρετε, νά ψάχνετε γιά 
φιλοσοφικές έξηγήσεις στά ποιήματά 
μου ή στή δουλειά μου γενικά. Δέν θά 
βρείτε. Ό  Κόισνιγκ, ό άνθρωπος τοϋ 
βιβλίου μου, δέν έχει νά δώσει έξηγή- 
σεις γιά τή συνάντησή του μέ τό παρά
λογο. Δέν θά βρείτε προβλήματα σ’ 
αύτό τό βιβλίο, όπως στή Ν αυτία  τοΰ 
Σάρτρ. Δέν ύπάρχει τίποτα. Γιά μένα 
αύτό άκριβώς είναι ή άλήθεια: δτι άπ’ 
τή μιά στιγμή στήν άλλη δλα άλλάζουν. 
Ό  Κόισνιγκ γυρεύει νά βρει μιά ήρεμη 
κατάσταση πού δέν είναι θάνατος. Καί 
ξαφνικά μπορεί νά νιώσει τήν εύτυχία. 
Είναι κάτι όλότελα άντιλογοτεχνικό.

ΟΠΩΣ Ο ΡΕΗΜΟΝΤ ΤΣΑΝΤΛΕΡ

Κατά τή γνώμη σας κ α ί αύτό είναι 
κάτι πού  ξεκινάει άπό σάς, μοιά
ζει νά  έχει πεθάνει κάθε «ιδέα»  
λογοτεχνική;

Τό βέβαιο είναι δτι κανείς δέν πρέπει 
νά γράφει μέ ιδέες άλλά κι δταν τίς 
έχει, νά τίς καταστρέφει.

Θά μ’ άρεσε νά μ’ έβλεπαν σάν 
κάποιο Άμερικάνο, μέ άντιλήψεις δ
μως γύρω άπ’ τή ζωή ένός Ευρωπαίου. 
Αύτό είναι πού θέλω νά φτάσω: νά 
γράφω σάν τεχνίτης, δπως ό Ρέημοντ 
Τσάντλερ π.χ., πού κάθε μέρα μετράει 
πόσες λέξεις έφτιαξε. Άλλά νά μήν 
άλλάξω. Πρέπει νά φτιάξω ένα έμπό- 
ρευμα, τό βιβλίο καί συγχρόνως νά 
ταράξω τό ύποσυνείδητο τών άνθρώ- 
πων μέ άπλές καί σαφείς φράσεις. Δέν 
έπιθυμώ  νά γίνω «θείος» , δηλαδή 
«ποιητής». Έπιθυμώ νά δουλέψω μέ 
τή γλώσσα. Δέν ύπάρχουν πιά ποιητι
κές λέξεις στά ποιήματά μου. Ξανα- 
βρήκα τά πράγματα. Οί λέξεις γίναν 
πράγματα καί κανείς πιά δέν μπορεί 
νά τά άντικαταστήσει.

Μτφρ. ΤΖΕΝΗ ΧΑΤΖΗΣΠΥΡΟΥ

τό γράψιμο καί τή φόρμα, όχι τόσο 
λογοτεχνική όσο τεχνική. Άλλά στά 
τρία πιό πρόσφατα ποιήματα, τά Ζωή 
χωρίς ποίηση, Γαλάζιο ποίημα  καί τό 
Ή  άγνοια κ α ί ή εύτυχία, βρίσκομαι 
έκεί, είμαι ένοχος μά δέ μέ νοιάζει, δέν

σμοϋ. Αυτό θά  'ταν γελοίο. "Ομως 
ύπάρχουν στιγμές πού αύτό υπάρχει, 
πού γίνεται ή ίδια ή ζωή. 'Υπάρχουν 
στιγμές πού ή ζωή .είναι έτσι κι ένα 
δευτερόλεπτο άργότερα είναι άλλιώς.
Υπάρχει μιά στιγμή πού είμαστε εύτυ- 

χισμένοι κι ένα δευτερόλεπτο μετά αι
σθανόμαστε μιά τέτοια άπώθηση πρός 
δλα τά συστήματα καί μετά πάλι όνει-
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Συμπόσιο συγκεκριμένης ποίησης

Σ τό διά στημα άπ ό  τ ίς  13 ώς τ ίς  16 τ ο ϋ  Μ αΐου π ο ύ  μάς π έρ α σ ε , 
οργανώ θη κε μέ π ρ ω τοβ ου λία  τ ο ΰ  ’Ινσ τ ιτο ύ το υ  Γκαίτε ένα  π ολύ  
ένδ ια φ έρ ο ν  σ υ μ π όσ ιο  μέ θ έ μ α  τή συγκεκριμένη πο ίηση . Στό  
σ υμ π όσ ιο  α ύ τό , π ο ύ  σ υ μ μ ετείχα ν  45 σ υγγρ α φ είς  δια φ όρω ν έθ νι-  
κ οτή τω ν (Γάλλοι, Γ ερμανοί, Α ύστρ ια κ οί καί Ά γγλο ι), θ ίχτη κ α ν  
ιδ ια ίτερα  θ έμ α τ α  σχετικ ά  μέ τ ή ν  ο π ω σ δ ή π ο τε  όχι καί τόσ ο  
γνω στή σ τό ν  τό π ο  μας μορφ ή  π ο ίη σ η ς -  τή  σ υγκεκ ρ ιμ ένη . Μιά 
σύνοψ η τώ ν όσω ν δ ια τυπ ώ θ η κ α ν σ’ α ύ τό  τ ό  σ υμ π όσ ιο  α π ο τελ ε ί  
τό  κ είμ ενο  π ο ύ  ά κ ο λ ο υ θ εΐ.

τής Έρσης Λάγκε
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Ή  συγκεκριμένη ποίηση, δπως πολλοί 
μπορεί νά μή γνωρίζουν στήν Ελλάδα, 
είναι ή προσπάθεια τής συνειδητής 
χρησιμοποίησης τοϋ ύλικοϋ τής γλώσ
σας. Δηλαδή όχι ή μεταχείρισή του γιά 
τήν παραπέρα φραστική πιά έπικοινω- 
νία μέ έννοιες. Ή  προσπάθεια κατά
βασης στά πρώτα λιθάρια τής δομής 
τοϋ λόγου κι ή ανάλυσή του στά έπιμέ- 
ρους δομικά του στοιχεία, τά γράμμα
τα, τούς φθόγγους, τίς λέξεις καί τίς 
συλλαβές.

'Όπως λέει ό Πιέρ Γκαρνιέ, «ή συ
γκεκριμένη ποίηση» δηλώνει τό πέρα
σμα σέ μιά νέα βαθμίδα κουλτούρας. 
Μ’ αύτήν ό άνθρωπος άπαλλάχτηκε 
άπό τήν ϊδια του τήν ομιλία. Είναι 
άνόητο τό νά παρατηρεί κανείς τή 
«συγκεκριμένη ποίηση» σάν τμήμα 
μιάς ορισμένης γλώσσας (γερμανικά, 
γαλλικά, κινέζικα). Οί γλώσσες είναι 
ένα θεσμικό -  χωρικό πλησίασμα κι ή 
συγκεκριμένη ποίηση δέν δημιουργεϊ- 
ται άπό τούς ιδιωματισμούς τους, άλλά 
άπό τά κοινά τους σημεία. Ή  σημασία 
τής συγκεκριμένης ποίησης δέν είναι ή 
άλλαγή πού φέρνει στήν καθομιλουμέ
νη, άλλά ή μετουσίωση τήν όποία προ- 
καλεϊ στό σύνολο τής γλωσσικής έπι- 
κοινωνίας. Ό ,τ ι προσθέτουμε σάν όλό- 
τητα στήν όμιλία μας, είναι ή τωρινή 
μας διανοητική κατάσταση κι αύτή 
άποτελεϊται άπό τά μέσα μαζικής ένη- 
μέρωσης, άστραπιαΐες συγκοινωνίες 
καί διάστημα. Σ’ αύτή λοιπόν τή βάση 
όλοκληρώνεται ή διεργασία μας γιά καί 
μέ τή γλώσσα, σέ μιά φόρμα τοΰ σημε
ρινού άνθρώπου πού πιά ταυτίζεται μέ 
τό Διάστημα».

Κι ή "Ιλζε Γκαρνιέ συμπληρώνει γιά τό 
πώς διαβάζεται μιά τέτοια λογοτεχνία: 
«Ή  άνάγνωση μέ τή συνηθισμένη έν
νοια είναι μιά χρονική διαδικασία, λέει, 
δπως άλλωστε καί τό γράψιμο. "Ομως 
τό γραφτό, ένώ τό γράψιμο παραμένει 
φυλακισμένο στή χρονική του διάστα
ση, γίνεται φόρμα στό χώρο. Ά π ’ αύτό 
τό γεγονός, παίρνει ή "όπτική  ποίη
ση”  τίς συνέπειές της. Ή  μετουσίωση 
τοϋ χρόνου σέ χώρο γίνεται έδώ κύρια, 
άμετάκλητη καί τελεσίδικη διαδικασία. 
Ή  άνάγνωση τής "σ υγκ εκ ρ ιμ ένη ς 
ποίησης" είναι μιά κίνηση πρός τήν 
κατεύθυνση τοϋ χώρου, μέσα στόν 
όποίο ήδη βρισκόμαστε, άκόμα καί άν 
δέν μάς έχει γίνει συνειδητό. Ή  άνά
γνωση ήτανε ίσαμε τώρα μιά σιγουριά 
άπό τόν έξω κόσμο, άπόκοβε τήν ά- 
πευθείας έπαφή στή σιωπή τοϋ άνα- 
γνωστήριου, έκεί δπου μπορούσε κα
νείς γαλήνιος νά συνδιαλλαγει μέ τίς 
καταιγίδες τοϋ κόσμου. Μέ τή "σ υ 
γκεκριμένη ποίηση’ ’ ό άναγνώστης, ά- 
ντίθετα, ξαναγκρεμίζεται στό χώρο. 
Ά ν ή άνάγνωση ήταν μέχρι τώρα κάτι 
τό ξένο πρός τό έγώ τοϋ άναγνώστη,

μέ τή "συγκεκριμένη ποίηση" γίνεται 
άπωθητική. Ή  άνάγνωση φωτίζεται 
άπό τή γλώσσα, ή όποία, έξορισμένη 
πίσω στήν ύλη της, γίνεται δυσανάγνω
στη, γιατί δέν έχει πιά καμία άξία 
χρήσης. Γι’ αύτές τίς αιτίες είναι δύ
σκολο ή μάλλον σχεδόν άδύνατο νά 
"διαβάσει" κανείς ένα τέτοιο κείμε
νο».

Στό Μπήλεφελντ ιδρύθηκε πρίν πέντε 
χρόνια, μέ πρωτοβουλία τού τοπικοϋ 
Πανεπιστήμιου, άπό 30 συγγραφείς, τό 
άποκαλούμενο «Συμπόσιο Νέας Ποίη
σης», πού έξελίχτηκε σήμερα σ’ έναν 
άπό τούς σημαντικότερους χώρους συ

ζήτησης συγγραφέων, όχι Μπέστ-σέλ- 
λερς.

Ή  άρχή βρίσκεται στήν δεκαετία 
τοϋ 50 μ’ έκδόσεις άπό μικρότερους 
έκδοτικούς οϊκους, στούς όποιους ή 
κριτική δίνει λιγότερη προσοχή. Αύτή 
ή λεγάμενη μή άφηγηματική λογοτε
χνία, ξεπερνά τά δρια τής καθιερωμέ
νης «φραστικής», άς πούμε, λογοτε
χνίας, χρησιμοποιώντας γιά έπεξήγηση 
ή καί ολοκλήρωση άκουστικά, χορευτι
κά καί άλλα όπτικά μέσα. Δίνω ένα 
παράδειγμα: «Σόμπα κάρβουνου» (δη
λαδή μιά σόμπα πού καίει κάρβουνο). 
Ζωγραφίζεται πάνω σέ χαρτί μιά σό
μπα φτιαγμένη άπό κομμάτια κάρβου

νο, στή δεύτερη εικόνα βλέπεις νά τής 
βάζουν φωτιά, ένώ στήν τρίτη έχει πιά 
σωριαστεί σ’ άποκαΐδια, κυριολεκτό- 
ντας στήν έκφραση «σόμπα κάρβου
νου».

Άλλο παράδειγμα: Ζωγραφίζουμε μέ 
τή λέξη μήλο, μήλο, μήλο, τό σχήμα 
τοϋ μήλου καί στήν άκρη άντί γιά τή 
λέξη μήλο, βάζουμε τώρα ένα σκουλή
κι.

Δηλαδή άντλεϊ άπ’ δλες τίς τέχνες, 
οίκειοποιούμενη τίς δυνατότητές τους 
γιά ν’ άνοίξει νέες διαστάσεις καίϊσως- 
ϊσως νέα λογική.

Σ’ έναν κόσμο δπου ή τέχνη τοϋ 
κινηματογράφου δανείστηκε άπ’ δλες 
τίς άλλες, άποσβήνοντας ή παρακά
μπτοντας τά όριά τους, πήραν καί οί 
ύπόλοιπες τέχνες άλλότρια στοιχεία, 
μπαίνοντας σέ ξένες περιοχές. Έβαλε 
ή ζωγραφική ύπότιτλους μέσα ή πλάι 
στά πορτραϊτα καί τά τοπία της, ή 
μουσική τίναξε κραυγές έναρθρες ή 
άναρθρες στίς συγχορδίες της κι ή 
λογοτεχνία άρχισε νά χορεύεται, νά 
ζωγραφίζεται ή καί νά τραγουδιέται.

«Ή  συγκεκριμένη ποίηση, λέει ό 
Γερμανός Ζίγκφριντ Σμίτ, (ποιητής), 
έχει δοκιμάσει στά καλύτερα κείμενά 
της νά στοχεύσει σέ δύο σημεία: α) 
στόν πειραματισμό καί β) στήν κατα
νόηση τοΰ θέματος. Μόνο μέ τήν ένω
ση τών δύο αύτών παραγόντων μπορεί, 
λέει, νά έπέλθει ή έπικοινωνία.

Αντίθετα, είναι πάντα στείρα έκεί 
δπου έχει άπομονώσει μιά άπ’ τίς δύο 
αύτές άπόψεις. "Ομως σέ μιά ένσυνεί- 
δητη παράλειψη καί τών δύο παραγό
ντων, παρουσιάζονται δυνατότητες γιά 
παραπέρα έξέλιξη, τής συγκεκριμένης 
ποίησης, σέ μιά ιδεατή πιά μορφή.

Ή  ιδεατή ποίηση άπό τήν άλλη μεριά 
περιέχει δύο πάλι άρχές τής συγκεκρι
μένης ποίησης: α) τήν άρχή τής γενεο- 
λογίας τής γλώσσας καί β) τήν άρχή 
τής ολοκλήρωσης. "Ομως ή λειτουργία 
τής νόησης τέτοιου είδους, δέν είναι 
πιά μέ τά άπλά άποτελέσματα ικανο
ποιημένη. Ή  προσάρτηση ιδεατών κει
μένων σέ συστήματα έρμηνείας παρα
μένει γι' αύτό άνέφιχτη.

Ή  μή προσάρτηση καί μή κατανόη
ση τέτοιων όπτικο-χορευτικών έργων, 
άπασχολεί τόν άναγνώστη-παρατηρητή 
καί τόν κάνει συνδημιουργό καί συν- 
μπαίκτη ένός αισθητικού συμπλέγμα
τος διττής έπικοινωνίας.

Τρεις είναι οί τρόποι τής έπαφής 
πού ολοκληρώνονται: Γνώση τοΰ έρ
γου, αύτογνωσία καί νοητική έμπειρία.

’Ιδεατά κείμενα πραγματώνουν τίς 
σύνθετες δυνατότητες τής έπικοινω- 
νίας καί τής σημασιολογίας. Κάθε ιδεα
τό κείμενο, λοιπόν, δείχνει ένα πυρηνι
κό Σύμπαν πού τό κύριο χαρακτηρι
στικό του είναι ό γλωσσικός διάλογος».

Μ Α Β Μ Β
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Σέ κάθε τεύχος:

•  Παρουσίαση τών 30 σημαντικότε •  Ρεπορτάζ γιά τήν κίνηση τού βιβλί
ρων βιβλίων τοϋ μήνα ου στήν Ελλάδα καί στό έξω τε-

ρικό
•  Συνεντεύξεις μέ γνωστούς συγ •  Περιλήψεις τών διατριβών πού

γραφείς έτοιμάζονται στίς άνώτατες
σχολές

•  Βιβλιογραφίες γιά θέματα έπιστή· •  Βιβλιογραφικό δελτίο μέ δλες τίς
μης καί τέχνης νέες έκδόσεις

•  Πορτραϊτα έκδοτικών οϊκων καί βι •  Κριτικογραφία τού ήμερήσιου καί
βλιοπωλείων περιοδικού τύπου

•  Τά best-seller τού μήνα •  "Αρθρα, σχόλια, χρονογράφημα

πολυσέλιδο — ανανεωμένο — υπεύθυνο

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

Τά «Γράμματα καί Τέχνες» προκηρύσσουν διαγω
νισμό ποίησης. Μπορούν νά λάβουν μέρος σ’ 
αυτόν νέοι ποιητές άπό 15 ώς 25 έτών μέ τρία 
-τό  πολύ- όνέκδοτα ποιήματά τους ή μέ ένα 
μόνο, έφόσον πρόκειται γιά ποιητική ενότητα ή 
σύνθεση.
Η προθεσμία άποστολής τών συμμετοχών τελει

ώνει στίς 31 ’Οκτωβρίου, ώστε τ’ άποτελέσματα 
νά άνακοινωθούν στό τεύχος τού Ίανουαρίου 
1983.
Τά δέκα πρώτα καλύτερα ποιήματα-συμμετοχές 
θά δημοσιευθούν σέ τρία ή καί περισσότερα 
συνεχόμενα τεύχη τού περιοδικού καί στή συνέ
χεια θά τυπωθούν σέ ένα τόμο.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Ή  ιταλική κουλτούρα
καί 

ό φασισμός

(άπ αφορμή μιά πρόσφατη 
έκθεση στό Μιλάνο)

Ή  μεταπολεμική κριτική είχε δια
γράψει μέ ένα χ τήν δεκαετία τοΰ 
30, σάν μιά έθνική ντροπή. Τί συμ
βαίνει σήμερα;

«Θά πρέπει λοιπόν νά καταδικάσομε 
όλη τήν τέχνη, όλη τή λογοτεχνία, όλη 
τήν ιταλική κουλτούρα τοΰ φασιστικού 
καθεστώτος; Ά π ό  ιστορική άποψη, 
δέν θά  μπορούσε νά ύπάρχει καμιά 
αμφιβολία γιά τήν άπάντηση. Ή  ιταλι
κή κουλτούρα, δπως καί ή ιταλική 
λογοτεχνία καί ή ιταλική τέχνη δέν 
έκαναν τίποτα γιά νά άντιταχθοΰν 
στόν φασισμό, γιά νά διαχωρίσουν τήν 
τύχη τους άπό αύτήν τοΰ φασισμού». 
Αύτή τήν κατηγορηματική άποψη, πού 
έμφανίστηκε τό 1944 στήν κομμουνι
στική έπιθεώρηση Rinascita, μιά έκθε
ση σάν κι αύτή στό Μιλάνο γιά τή 
«δεκαετία τού 30», δέν τήν συμμερίζε
ται ούτε στό έλάχιστο. Άναφερόμενη 
στά χρόνια τά λεγόμενα τής συναίνε
σης μέ τόν φασισμό, είναι ολοφάνερα ή 
στιγμή, όχι τόσο τής νοσταλγίας, όπως 
μπόρεσαν νά πούν, άλλά μάλλον τής 
άποκατάστασης.

’Εγκυκλοπαιδική, «πολυφωνική», μή 
ψάχνοντας ούτε νά ξεχωρίσει κανέναν 
πρωταγωνιστή ούτε νά άποκαλύψει 
καμιά κυρίαρχη τάση, αύτή ή έκδήλω- 
ση στό Μιλάνο προτίθεται νά «ξαναε- 
πισκεφθεί» χωρίς προκαταλήψεις καί 
μέ κριτική ήρεμία μιά δεκαετία, αύτή 
τών χρόνων τοΰ 30, πού ή μεταπολεμι
κή κριτική τήν είχε διαγράψει μέ ένα 
X, ένοχικό πολλές φορές, σάν μιά έθνι
κή ντροπή· προτίθεται, σύμφωνα μέ τά 
λεγόμενα τών όργανωτών, νά δείξει 
αύτό πού ήταν πραγματικά ή ’Ιταλία 
κάτω άπό τόν φασισμό, πέρα άπό τήν 
ιστορία τών θεσμών της καί, κυρίως, 
πέρα άπό καταδίκες, σάν αύτή πού 
άναφέρεται στήν εισαγωγή.

Παρά τόν φασισμό

Τό «κλίμα» αύτών τών χρόνων ξαναζω
ντανεύει μέσα άπό τήν πολιτική καί 
τήν κοινωνική ζωή, τήν προπαγάνδα, 
τήν άρχιτεκτονική καί τήν πολεοδομία, 
τίς ιδέες περί αισθητικής, τή μόδα, τή 
ζωγραφική, τή φωτογραφία, τό θέατρο 
καί τόν κινηματογράφο, τή μουσική, 
τή λογοτεχνία κ.λ.π. Μέ άλλα λόγια, 
μέσα άπό τήν οριζόντια τομή τής πολι
τιστικής παραγωγής μιάς δεκαετίας 
σημαδεμένης άπό τήν εκδήλωση τοΰ

όλοκληρωτισμοΰ καί τοΰ κορπορατί- 
στικου Κράτους, τή «φασιστικοποίη- 
ση» γενικά τής ζωής, τούς άποικια- 
κούς πολέμους, τήν έγκαθίδρυση τής 
αύτοκρατορίας, τόν προοδευτικό με
τασχηματισμό τής άγροτικής οικονο
μίας πρός μιά πρώτη έκβιομηχάνιση, 
τέλος, άπό τή δημιουργία τοΰ 'Άξονα 
καί τήν καταστροφή.

Ό  κατάλογος ζυγίζει 2,8 κιλά. Κάθε 
είδους άντικείμενο άνασύρθηκαν μέσα 
άπό τή σκόνη τους, άπό πίνακες μέχρι 
ραδιοφωνικές συσκευές, γιά νά έπιχει- 
ρήσουν νά έπαληθεύσουν τήν άκόλου- 
θη έξίσωση: ή κουλτούρα «στίς μοναδι- 
κ ό τερ ες  έ ν έρ γ ε ιε ς  μ ετα μ ο ρφ ισμ ο ύ  
τής ιταλικής ίντελιγκέντσιας», ή άκό
μα, γιά νά θυμηθούμε τόν Carlo Βο, 
πού σχολιάζει τήν έκθεση τοΰ Μιλά
νου: ή ιταλική κουλτούρα έδωσε τόν 
καλύτερο έαυτό της, πα ρά  τό ν  φασι
σμό, «πληρώνοντας μιά μικρή εισφορά 
σέ μιά κρατική θρησκεία, πού, κατά 
βάθος, δέν είχε ούτε ευαγγέλια, ούτε 
κανόνες;».

Ή  έκθεση: Λίγο πειστική καί κινδυ
νεύοντας άπό φετιχισμό. "Ενα μόνο 
παράδειγμα: τό ραδιόφωνο. 'Ισχυρό 
όργανο π ροπ α γά νδα ς καί άληθινή 
«φωνή τού κυρίου του», όπως καί στή 
ναζιστική Γερμανία, τό άκουγαν σέ 
καθορισμένες ώρες, σπίτι τους ή στό 
δρόμο, όρθιοι καί σκεφτικοί. Πενήντα 
χρόνια άργότερα, έκτιθέμενο, δέν μιλά
ει πιά, μέ καμία σημασία τού όρου: δέν 
είναι πιά ζωντανό μέσον μετάδοσης 
ένός λόγου, τοΰ φασισμού, άλλά άπλώς 
ένα νεκρό πράγμα, πού, σάν τέτοιο, 
άνήκει στήν ιστορία τής τεχνικής, ή 
πού ξυπνάει κάποια πικρή νοσταλγία.

’Αμφιλεγόμενες σχέσεις

’Εδώ πρόκειται γιά κάτι περισσότερο 
άπό ένα παράδειγμα. "Εχομε συχνά

τήν έντύπωση, κυρίως διαβάζοντας τόν 
κατάλογο (πράγμα άπαραίτητο, γιατί ή 
ίδια ή έκθεση δέν προκαλεϊ τίποτα 
περισσότερο άπό ένα έπιδερμικό καί 
έφήμερο βλέμμα), ότι έχομε νά κάνομε 
μέ μιά τεράστια δεξαμενή κάθαρσης: 
άν άφαιρέσομε άπό τά χρόνια τού 30 
τή σταθερά βιωμένη παρουσία τοΰ φα- 
σισμοΰ, τί άπομένει; Ά ν  κάνομε τό 
ραδιόφωνο, έκφραστή τοΰ καθεστώ
τος, νά σωπάσει, τί μπορούμε νά κατα
λάβομε; Γιά τόν Renato Barilli, ύπεύθυ- 
νο τής έκδήλωσης, κάποιες οικονομι
κές καί κοινωνικές άλλαγές ήταν άνα- 
πόφευκτες, τό καθεστώς λειτουργεί 
άλλοτε σάν μέσο έπιτάχυνσης καί άλ
λοτε σάν φρένο. Πράγμα πού δέν μπο
ρούμε παρά νά τό δεχτούμε.

Τό ίδιο αύτό σχήμα, πού προσπαθεί 
νά παρουσιάσει τό φασιστικό καθε
στώς σάν ένα είδος έπιφαινομένου, καί 
μάλιστα σάν ένα «άτύχημα», δπως έλε
γε ήδη ό Croce, καί παρά  τό όποιο ή 
ιταλική κουλτούρα τών χρόνων τοΰ 30 
έδωσε αύτό πού άναπόφευκτα θά έδι
νε, στή ζωγραφική, στή λογοτεχνία, 
στήν άρχιτεκτονική, βρίσκομε νά τό 
έπικαλούνται περισσότερο άπό μία 
φορά. Αύτός άκριβώς ό άντίποδας, 
είναι άλήθεια πιό λεπτός, πιό καλοεκ- 
φρασμένος, άπό τήν άκατέργαστη ιδε
ολογικοπολιτική καταδίκη, καί έξάλ- 
λου άποτελεϊ τό μοναδικό ένδιαφέρον 
τής ένέργειας.

Άλλά δέν μπορούμε νά πούμε ότι 
έδώ ξαναζωντανεύει ένα «κλίμα». Ό  
Carlo Βο πάλι γράφει ότι ό Montale, ό 
Ungaretti καί «όλοι οί άλλοι» ζούσαν 
χωρίς σχεδόν νά άντιλαμβάνονται τήν 
ύπαρξη τοΰ φασισμοΰ. Άκριβώς σ’ 
αύτή τήν παρένθεση φαίνεται νά άνα- 
φέρεται καί ή έκθεση στό Μιλάνο. Ή  
συζήτηση πάνω στίς παράδοξες, άμφι- 
λεγόμενες σχέσεις τής ιταλικής κουλ
τούρας μέ τό φασιστικό καθεστώς μέ
νει άνοιχτή. Καί μάλιστα μ’ ένα τρόπο

άρκετά βαθύ καί παθιασμένο, όπως 
μαρτυρούν π.χ. τά κείμενα πού έχει 
συγκεντρώσει ή Maria -  A. Macciocchi 
στό Elements pour une analyse du fasci- 
sme («Στοιχεία γιά μιά άνάλυση τοΰ 
φασισμού»).

Μτφρ. ΓΕΩΡΓΙΑ Κ.

ΜΑΡΤΥΡΙΑ
Τά απομνημονεύμαια ιού

Νιμίτρι Σοσιακόβιτς
όπως εζιοτορούνται 
και εκδίόονται από τον

Σόλομον Βολκώφ

Νεφελη

Μ αυρομιχάλη 9 
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Ό  κυβισμός τοϋ Braque

Στό Γαλλικό ’Ινστιτούτο ’Αθηνών έ- 
κτίθενται τά χαρακτικά εργα τοϋ Georges 
Braque άπό τή συλλογή τοϋ ιδρύματος 
Maeght. Μέ τήν εύκαιρία τής έκθεσης, κι 
έπειδή τό δνομα τοΰ Braque είναι συνυ- 
φασμένο μ’ έκεϊνο τοϋ κυβισμοΰ, θ’ ανα
τρέξουμε στίς άρχές τοΰ αιώνα μας.

Οί αιτίες πού συνέβαλλαν στή δημιουρ
γία τοΰ κυβισμοΰ σχετίζονται μέ τά ρεύ
ματα τής σκέψης πού έπικρατοΰσαν αύτή 
τήν περίοδο, δπου σχηματιζόταν μιά γενι
κή άντίθεση πρός δλες τίς τάσεις τοΰ 
ρεαλισμού, άπό τόν όποιο δέν περίμενε 
κανείς πλέον τίποτε, άφοΰ δλες οί μορφές 
τής φαντασίας συνωμοτοΰσαν έναντίον 
του.

Οί πραγματικές πηγές ώστόσο τής έ
μπνευσης τοΰ κυβισμοΰ καί τών παραγώ- 
γων του βρίσκονται κυρίως μέσα στό 
χώρο τής ποιητικής φαντασίας, τής ο
ποίας ή διάθεση άντιτίθεται στή ρεαλιστι
κή πρόζα. Έ ξ άλλου υποκινείται μία 
άνάγκη τάξης τών πραγμάτων πού ένα- 
ντιώνεται σέ μερικές άνεπάρκειες τοΰ 
ίμπρεσιονισμοΰ. Ό  κλασικός νόμος πού 
συνηγορεί στίς υπαγορεύσεις τής φαντα
σίας, θά άμφισβητήσει τήν έγκυρότητα 
τής γνώσης, πού βασίζεται στήν άπλή 
αίσθηση, πείθοντας τό νεαρό κυβισμό, δτι 
ή άμεση δράση τών άντικειμένων δέν 
άρκεϊ γιά νά άναδείξει τά πλαστικά μυ
στικά τής μορφής τους.,Καί θ’ άρχίσει νά 
σχηματίζει τίς άναπαραστάσεις άκολου- 
θώντας μία ταυτόχρονα νοητική καί όπτι
κή άνάλυση. Μετά τόν προσδιορισμό τών 
προθέσεων του ό κυβισμός θ’ άναζητήσει 
τήν πλαστική θεωρία, τό στύλ καί τή 
γλώσσα πού θά τίς έκφράσεί' οί ζωγράφοι 
θά όδηγηθοΰν στήν κατασκευή τοΰ χώρου 
τους άπό τόν Cizanne και τόν Seurat πού 
είναι οί πρωταρχικοί έμπνευστές τοΰ κυ
βιστικού ρεύματος. Στά έργα τοΰ Braque 
καί τοΰ Picasso ό κυβισμός θά βρει τήν 
έπαναστατική έκδήλωση καί συνάμα τήν 
καταξίωσή του· υποκινούνται κι οί δυό 
άπό ένα βαθύ καί κοινό αίσθημα, παρ’ δλο 
πού οί ιδιοσυγκρασίες τους είναι έκ διαμέ
τρου άντίθετες.

Ένας κοινός σκοπός τούς ενώνει, πού 
τόν παρακολουθούν ό καθένας μέ τίς ιδιαι
τερότητες τής ιδιοφυίας του. Καί οί δύο 
θεωροΰν τόν πίνακα σάν ένα άρχιτεκτονι- 
κό έργο. Στόν κυβισμό τοΰ Braque άνα- 
γνωρίζουμε καθαρά τόν άκριβή ορισμό, τό 
κλασικό μέτρο, τή μεθόδευση καί τήν 
οικονομία, ένώ στοΰ Picasso ξαναθυμόμα- 
στε τήν αύστηρή μορφή δλης της ισπανι
κής τέχνης καί τόν άγέρωχο καί φανατικό 
χαρακτήρα τών ’Ισπανών καθώς καί τό 
πάθος τους.

Πρέπει νά δεχθοΰμε δτι ή μοντέρνα 
ζωγραφική δέν μπορεί νά είναι ή έκφραση 
καθαρής χαράς τών αισθήσεων.

Ψάχνει πρός δλες τίς κατευθύνσεις τά 
μέσα πού θά τή βοηθήσουν νά άναδείξει 
μιά καινούρια πραγματικότητα. Σ’ αύτό 
τό σημείο ή κυβιστική ζωγραφική ξανασυ- 
ναντάει τόν κλασικό ιδεαλισμό, άφοΰ άρ- 
νεϊται τήν έπικυριαρχία τών αισθήσεων 
σά μέσο γνώσης, κυρίως τήν άξια τής 
δράσης, πού είναι άπατηλή καί περιορι
στική καί καταφεύγει στό πνεΰμα καί 
κυρίως στή λογική, μιά εικαστική λογική, 
ή όποία γίνεται ένα είδος θρησκείας καί 
είναι αύτή άκριβώς πού αιτιολογεί τά 
στοιχεία τής τάξης καί τής άρχιτεκτονι- 
κής καί τών καθαρά κλασικών μέτρων πού 
χρησιμοποιεί. Πρέπει νά βλέπουμε τό 
κυβιστικό έργο δχι μέ «τά μάτια τοΰ 
σώματος» πού είναι έτοιμα νά δεχθούν 
παθητικά τίς εικόνες τών άντικειμένων, 
άλλά μέ τά «μάτια της ψυχής», δπως λέει 
ό Pascal, άν ψάχνουμε νά βρούμε μέσα 
στό καλλιτεχνικό έργο μιά πιό άληθινή 
πραγματικότητα. Ή  έπίφαση άταξίας 
στά έργα τοΰ κυβισμοΰ πού παραξενεύει 
τό θεατή, προέρχεται παραδόξως άπό τή 
βαθιά τάξη πού τά διέπει. Βρισκόμαστε 
μπροστά σέ μιά πραγματική εικαστική 
έπανάσταση. Ό  κυβισμός φιλοδοξεί νά 
προσδώσει στή ζωγραφική τέχνη μιά αυ
τονομία, σάν αύτή πού χαίρεται ή μουσική 
έδώ καί αιώνες, δηλαδή καθαρή έκφραση 
τής μορφής καί τοΰ χρώματος κι δχι 
άναπαράσταση καθορισμένων άντικειμέ- 
νων ή γεγονότων, θρησκευτικού, ίστορι- 
κοΰ, κοινωνικού ή ψυχολογικού χαρακτή- 
ρα.

Ό  κυβισμός πραγματοποιεί καινούρια 
σύνολα άπό γνωστές φόρμες άντικειμένων 
τά όποια υπήρχαν μακάρια καί μεγαλό
πρεπε μέσα στά παραδοσιακά έργα. Τίς 
άποσυνθέτει καί μέ τά συστατικά στοι
χεία τους κάνει πίνακες τελείως καινού
ριους. Τό καλλιτεχνικό έργο άλλωστε 
μπορεί νά έμπνεύσει συναισθήματα πού 
δέν χάνουν τίποτα άπό τήν ίδιαιτερότητά 
τους καί χωρίς τήν πιστή άναπαράσταση· 
μπορεί χωρίς ν’ άνακαλεϊ μνήμες γεγονό
των καί καταστάσεων, νά έξασφαλίζει τήν 
ετοιμότητα καί τή συμμετοχή τοΰ θεατή,

άρχές ένός κυβισμού άνεικονικοΰ (ερμητι
κός κυβισμός) δπου οί έλευθερίες πού 
έχουν ήδη κατακτηθεί, σέ σχέση μέ τά 
στοιχεία τοΰ άντικειμένου, φτάνουν στά 
άκρα καί ή πλαστική άνάλυση στήν πιό 
υψηλή διερεύνηση. Ή  άρχιτεκτονική 
παύει πιά νά είναι μηχανιστική, μαλακώ
νουν οι φόρμες, έμβαθύνεται ή όπτική 
άναζήτηση, δηλαδή τό άντικείμενο άπαλ- 
λάσσεται τελείως άπό κάθε μιμητική άνα- 
φορά, θεωρείται σάν καθαρό σύμβολο καί 
τοποθετείται μέσα στή δική του διάρκεια. 
Γύρω στά 1914 ό συνθετικός κυβισμός 
οδηγείται σέ μιά διεύρυνση τής οπτικής 
του, τά επίπεδα μεγαλώνουν καί γίνονται 
στέρεα, οί βαθεϊς τόνοι ελευθερώνονται 
άπό τήν αύστηρότητά τους καί τείνουν 
στά χρώματα τοΰ φάσματος. Ή  σύνθεση 
έλευθερώνεται μπροστά στά μάτια μας·

Χαρά Καλαϊτζίδον
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νά πείθει γιά τήν οργανική του αύτονομία 
καί τή δυνατότητα άπελευθέρωσής του 
μέσω τής φαντασίας άπό τίς συμβάσεις 
τής κοινής έμπειρίας καί γλώσσας.

"Ας έξετάσουμε τώρα τή φύση τών 
μέσων μέ τά όποια υλοποιείται αύτή ή 
καινούρια αισθητική. Γιά πρώτη φορά δ 
διδιάστατος χαρακτήρας τοΰ πίνακα κα
ταξιώνεται ώς άφετηριακό δεδομένο γιά 
τήν κατασκευή τοΰ νέου χώρου, πού τώρα 
δέν θά ’ναι μίμηση άλλά επινόηση.

Τό βάθος υποβάλλεται μέσω τής φόρ
μας δπου κυριαρχούν τά παιχνίδια μέ τίς 
γραμμές καί τίς γωνίες. Πρόκειται γιά 
ένα είδος γεωμετρικής σύνθεσης πολλών 
πλάνων πού άλληλοτέμνονται καί άκινη- 
τοποιούνται στίς δψεις καί τά προφίλ 
τους, καθώς έντάσσονται δυναμικά σ’ ένα 
σύστημα περιστροφής. Έτσι συνίσταται 
ένας άπό τούς κύριους τρόπους αύτής τής 
μεθόδου. Έ ξ άλλου οί καθαρά πλαστικές 
σχέσεις θυσιάζουν δλες τίς δυνατές έξαρ- 
τήσεις τους άπό τήν δράση, ιδίως δταν 
άναπαρίσταται ϋψος ή άναγλυφή πάνω σέ 
μιά επίπεδη έπιφάνεια. Έ τσι θεωρείται 
άπό τούς κυβιστές ή καινούρια βαθύτερη 
πραγματικότητα, δπου τό άντικείμενο έ- 
ξετάζεται άπό δλες του τίς δψεις, έξιστο- 
ρούμενο μέσα στήν άνάπτυξη δλων του 
τών πλάνων, τά όποια άντιδροΰν άμοι- 
βαϊα, μέ τόν ίδιο τρόπο πού άντιδροΰν τά 
χρώματα στούς ίμπρεσιονιστές.

Τό χρώμα στούς κυβιστές θά παίξει τό 
ρόλο πού τοΰ ’χουν άναθέσει οί φοβιστές. 
Ενσωματώνεται στή γραμμή, δηλαδή 
στό πιό οικοδομικό στοιχείο, τό όποιο 
έπιβάλλει καί κινεϊ τή φόρμα, μόνο πού 
έδώ δέν είναι καθαρό χρώμα, άλλά περιο
ρίζεται σέ μιά μειωμένη γκάμα δπου 
μόνον τά μαύρα, -τό άσπρο, τά καφετιά 
καί τά σταχτοπράσινα παίζουν ρόλο. Ε 
πίσης ό φωτισμός δέν είναι συμβατικός 
διότι δέν μιμείται τό φώς τής πραγματι
κότητας, άλλά είναι καθαρή δημιουργία 
τοΰ καλλιτέχνη, είναι έπινόημα τής φα
ντασίας του καί τίθεται γιά νά έξισορρο- 
πίσει κάποια μαύρη έπιφάνεια, δπως δια
πιστώνεται συχνά στόν κλασικισμό. Βέ
βαια στόν κυβισμό δημιουργεΐται αύτός ό 
καινούριος χώρος δπου έπανασυντίθεται ή 
εικόνα τοΰ άντικειμένου μέ τόν τρόπο πού 
υπαγορεύει ή φαντασία τού καλλιτέχνη. 
Αύτός είναι ό άναλυτικός κυβισμός 
(1906), στόν όποιο υπάρχει δμως άκόμα 
ή εικόνα. Γύρω στά 1911 τίθενται οί

γίνεται παιχνίδι χρωμάτων, μορφών πού 
μόλις υπαινίσσεται τήν πραγματικότητα.

Τά τυπογραφικά στοιχεία πού ό Braque 
εισάγει καί πού δέν είναι παρά συστατικά 
λέξεων πού έχουν άποσυντεθεϊ, έπανασυ- 
ντίθενται αύτή τή φορά σάν συστατικά 
μιας άλλης άρχιτεκτονικής, πού δημιουρ- 
γειται άπό τήν εικαστική λογική τοΰ 
έργου. Τά γράμματα, πού τά δανείζεται 
άπό τά κοσμήματα χειρογράφων, άπό 
έπιγραφές καί στίχους πού βρίσκονται 
ζωγραφισμένοι στούς παλιούς πίνακες, έ
χουν μιά πλαστική άξία άνάλογη μέ κείνη 
πού δίνει στά πρότυπά του ή γοτθική 
γραφή. Επίσης ό Braque ενσωματώνει 
στό έργο του καινούρια υλικά, άνάμεσά 
τους τό ξύλο καί τό μάρμαρο, στοιχεία 
δηλαδή τής φύσης πού βρίσκονται ξαφνικά 
σέ μιά παράξενη άντιμετάθεση ρόλων τά 
υλικά αύτά στόν παραδοσιακό πίνακα — 
άπόντα— άνήκουν στό άντικείμενο τής

άναπαράστασης. Στόν κυβισμό άντίθετα 
άναπαριστάνουν τόν ”ιδιο τους τόν εαυτό, 
παίζουν άρα ένα διπλό ρόλο· τό ίδιο τό 
ξύλο, γιά παράδειγμα, τό «άσήμαντο» 
αύτό φυσικό υλικό, γίνεται συγχρόνως 
καθαρό σύμβολο καί υλοποιεί μέ τήν πα
ρουσία του τήν καλλιτεχνική φαντασία. 
Άλλά, καί μ’ άλλο τρόπο, θά επιχειρήσει 
νά δώσει λύση ό Braque στά δυό βασικά 
προβλήματά του: τή δημιουργία διδιάστα- 
του χώρου καί μή συμβατικού φωτός. 
Αύτή τή φορά χρησιμοποιώντας τό χαρτί, 
μέ τό όποιο δημιουργεί τό κολάζ, πραγ
ματοποιεί τίς "ίδιες άντιπαραθέσεις πλα
στικών στοιχείων, κάτι πού στή συνέχεια 
συστηματοποιείται καί γίνεται τεχνική, 
μόδα.

Κατόπιν μπαίνουν στό έργο τών κυβι- 
στών κι άλλα υλικά, δπως άμμος, κερί, 
τζάμι, πανί, άλλά ό τρόπος πού χρησιμο
ποιούνται προσδιορίζει ήδη τή λυρική διά
σταση τοΰ ρόλου τους πού είναι νά μετα
μορφώσει τόν προορισμό ένός ΰλικοΰ έτσι 
άκριβώς δπως καί ή ποίηση δουλεύει μέ 
τίς λέξεις.

’Αργότερα, γύρω στά 1930, ή τέχνη 
τοΰ Braque άναθεωρεΐ πολλά άπό τά 
στοιχεία της, κλίνει πρός έναν σχετικό 
δυναμισμό της γραμμής καί τοΰ χρώμα
τος. *0 καλλιτέχνης έμπνέεται άπό τήν 
ελληνική μυθολογία καί τά ντεκόρ τών 
ελληνικών βάζων καί επιστρέφει πάλι στή 
φιγούρα.

Άλλά ή σύνθεση είναι πού τόν ένδιαφέ- 
ρει κυρίως καί άνακαλύπτει σ’ αύτόν τόν 
τομέα άπροσδόκητους καί τολμηρούς συν
δυασμούς, παραμένοντας δμως πιστός 
στήν πρόθεσή του νά υποβάλει τό βάθος 
μέσω τών δύο διαστάσεων. Άπό τό 1940 
ξαναγυρίζει στίς πιό αυστηρές άρμονίες 
καί στίς λιγότερο βασανισμένες συνθέσεις 
καί ή τέχνη του ξαναβρίσκει μιά σχετική 
ειρήνη. Τό άντικείμενο καταξιώνεται δλο 
καί περισσότερο, τά λουλούδια, τά έσωτε- 
ρικά, άνακαλοΰν μιά πιό οικεία άτμόσφαι- 
ρα. Ό  καλλιτέχνης παθιάζεται μέ τή 
λιθογραφία.

Ή  έπαναπροσήλωση σ’ αύτά τά χαρα
κτηριστικά έναλλάσσεται στόν Braque μέ 
συνθέσεις πιό άφηρημένες. Άλλά δπως 
συμβαίνει συχνά στήν ιστορία τών καλλι
τεχνικών σχολών, ό κυβισμός έπέζησε 
έξω άπό τούς δημιουργούς του, πού μέ τή 
σειρά τους δέν άποκόπηκαν ποτέ άπό τό 
δημιούργημά τους, διατηρούν ώστόσο μιά 
άμφίθυμη σχέση μαζί του, ώς τό τέλος 
τής διαδρομής τους. Ό  Braque, άν καί 
άνατρέχει μερικές φορές σέ μιά πραγμα- 
τοκρατική γλώσσα, μένει άντικυβιστής. 
Άνάλογη είναι καί ή στάση τοΰ Delac
roix «Ό ,τι πιό άληθινό υπάρχει είναι οί 
πλάνες πού δημιουργώ».

Οί παραπάνω γραμμές δέν άποτελοΰν 
παρά έναν υπαινιγμό γιά τό έργο τοΰ 
Braque, τό όποιο παραμένει, έξω άπό 
κάθε λογική, βαθιά συγκινησιακό μέσα 
στή μεγάλη του λεπτότητα καί τήν άκα
ταμάχητη δύναμη τής γοητείας του.

’Αναδρομική 
τού Σπύρου

έκθεση 
Παπαλουκά

Ή  άναδρομική έκθεση τοΰ Σπύρου· Πα- 
παλουκα, 25 χρόνια μετά τό θάνατό του, 
στό πνευματικό κέντρο τοΰ Δήμου Α θ η 
ναίων είναι ένα εικαστικό γεγονός μεγά
λης ιημασίας. Στό έργο τοΰ ζωγράφου 
δχι μόνο δέν άπουσιάζουν ή υποβαθμίζο
νται οί πολιτιστικές μας ιδιομορφίες άλλά 
άντίθετα έπιλύονται τά πλαστικά προ
βλήματα χάρη στήν προσήλωσή του στήν 
ελληνική παράδοση καί τό πρόβλημα τής 
ελληνικότητας. ' Ικανότατος καλλιτέχνης 
ό Σπύρος Παπαλουκάς κατάφερε νά χρη
σιμοποιήσει μέ τόν καλύτερο δυνατό τρό
πο τή φαντασία του. Στήν εικόνα πού 
ξεδιπλώνεται μπροστά μας, άναγνωρίζου- 
με τόν τρόπο μέ τόν όποιο οί καλλιτέχνες 
τοΰ λαού μας άναπαριστοΰν τήν πίστη,τά 
ήθη καί τούς θεσμούς τους. «Μέ ένδιαφέ- 
ρει αύτό πού δημιουργώ νά είναι άπαλ- 
λαγμένο άπό κάθε ξένο καί έπιζήμιο στοι
χείο πού θά μπέρδευε τή σαφήνεια καί τήν 
άλήθεια του...» λέει σέ κάποια συνέντευξή 
του.

Στή συνέχεια παραθέτουμε άποσπά- 
σματα άπό κείμενό του, γιατί νομίζουμε 
δτι μέσα στίς γραμμές πού άκολουθοΰν 
άποκαλύπτεται ή ψυχή πού δημιούργησε 
ένα τόσο σημαντικό έργο.

«"Οταν ήμουν άκόμα στό χωριό μου, 
γνώρισα άπό μικρός κάθε γωνιά τοΰ τό
που μου. Περπάτησα τίς λαγκαδιές, τά 
μονοπάτια του, τά βουνά του μέ τίς 
χαράδρες καί τίς νεροφαγιές τους, μές στά 
χιόνια καί στίς βροχές, σέ νεροποντές καί 
άντάρες, τά μεσημέρια μέ τά λιοπύρια, 
τίς νύχτες μέ τά σκοτάδια, σερνάμενος 
κοντά στά ζώα γιά νά μή χάνω τό δρόμο 
μου. Ξεχώρισα τά πουλιά άπάνω στίς 
κορφές, στούς θάμνους καί στά ψηλώμα
τα, κι δταν κελαηδούσαν τά μικρά τους 
στίς φωλιές κι δταν τ’ άκουγα στίς μπό- 
ρες, ώσπου δέν μοΰ κάναν πιά καμιά 
εντύπωση. Μόνο τά φίδια μέ φόβιζαν 
άκόμα κι οί άγριούπηδες, σάν πρόβαλλαν 
σέ καμιά ράχη. Μέ ξάφνιαζαν τόσο πού 
έμενα άκίνητος, κι άν δέν έφευγαν, δέν
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κουνιόμουν άπό τή θέση μου. Έκείνο πού 
μέ τραβούσε τώρα καί δέν έφευγε άπό τό 
μυαλό μου, ήτανε αύτό πού κατασκεύαζε 
ό άνθρωπος. Ό  άνθρωπος! Μεγάλο πράγ
μα. ^

Σάν έμπαινα σέ κανένα έργοστάσιο πού 
το κινούσε ό άτμός, έμενα μέ άνοιχτό 
στόμα μπρος στά σχήματα τών εξαρτη
μάτων του, τήν τέλεια προσαρμογή τους 
σέ μιά ορισμένη έργασία, κι δλα μαζί νά 
δημιουργοΰν μιά ζωή. Τί θαϋμα! 'Ο άν
θρωπος νά βάζει ζωή στά πιό νεκρά 
πραματα, στά σίδερα καί στά μαντέμια μέ 
τά διάφορα σχήματά τους, τίς τρυπητές 
σωλήνες γιά νά διέρχεται ό άτμός. Μπο
ρούσα νά κάθομαι ώρες χωρίς νά τρώγω 
καί νά κοιμάμαι, γιά νά παρακολουθώ μέ 
τό νοΰ μου τίς κινήσεις τοϋ άτμοϋ πού δέν 
τον εβλεπα, προσέχοντας νά μή μοϋ διαφύ- 
γει τό παραμικρό. Σάν πήγαινα σπίτι, 
κλεινόμουν καί συνέχιζα μέ τή σκέψη μου, 
μήνες, τό όραμα καί προσπαθώντας νά 
δώσω μιά έξήγηση σχέδιαζα τά καθέκα
στα νοερά. Έβγαζα τόν άτμό νά διέρχε
ται καί νά πηγαίνω κι έγώ μαζί του. Τί 
θαϋμα! Μποροΰσα νά μένω νηστικός ώ
ρες, μέρες, βδομάδες γιά νά μή διακόψω 
τή συνέχεια.

Καί τί μ’ έπιανε μέ τό άλλο θαϋμα: τό 
κατασκεύασμα τοΰ άνθρώπου, πού έφτια
νε τό ομοίωμά του σέ πέτρα ή σέ μάρμα
ρο! "Οταν έφευγα άπό τό χωριό μου 
κρυφά, χωρίς νά τό ξέρει κανείς, κι έφτα
να στήν κατηφοριά, πού βρίσκεται άνάμε
σα στήν πατρίδα μου καί τούς Δελφούς, 
περνούσα τή ρεματιά τοΰ ποταμιοΰ, ά- 
πορροφημένος άπ’ τό όνειρό μου. Κυλοΰσε 
τό ποτάμι πού ερχότανε κατευθείαν άπό 
τίς κορφές τοΰ Παρνασσοΰ μέ τό λιώσιμο 
τών χιονιών, πεντακάθαρο σάν τό κρύ
σταλλο καί κρύο, άνάμεσα σέ πλατάνους, 
σέ σκοινά καί σέ ρείκια, σέ θάμνους καί 
βότσαλα, πού τά ’χε στρογγυλέψει τό 
νερό, καθώς κατρακυλοΰσε άπό τόσο ΰψος 
μές σέ κελαηδίσματα πουλιών πού σέ 
ξεκούφαιναν μέ τίς φωνές τους καί σέ 
κελαρύσματα νερών πού πέφταν άπό 
γκρεμούς μέ θεόρατα βράχια, πού σέ 
έπαιρνε ό φόβος άπό τή μοναξιά.

Καί σάν περνοΰσα τό γιοφύρι κι έπαιρ
να τήν άνηφοριά, ό δρόμος ήταν πλημμυ
ρισμένος άπό νερά —πού τρέχαν δεξιά κι 
άριστερά κάτω άπό πανύψηλα πεΰκα κι 
ελαφρούς ίσκιους άπό έλαιόδεντρα— σαΰ-

Σ. Παπαλονκά, Καμμένο Χωριό, 1925

ρες πού φεύγαν άπό τή μιά πλευρά στήν 
άλλη, σά νά’θελαν νά μοΰ κόψουν τό δρόμο 
μου μέ τό ξάφνιασμα, νά μέ τρομάξουν 
καί νά μέ βγάλουν άπό τό στοχασμό μου, 
πού δούλευε σφηνωμένος στό μυαλό μου, 
άπό τότε πού τά πρωτοαντίκρυσα.

"Οταν έφτανα, τέλος, στίς κορφές κι 
άντίκρυζα στήν πλαγιά τά σκαλισμένα 
μάρμαρα, τούς μαρμαρένιους τάφους τών 
βασιλιάδων τών Δελφών, πού ’χαν ξεχώ
σει μέ τίς άνασκαφές, ή καρδιά μου χτυ- 
ποΰσε πάντα δυνατά κι έτρεμα νά τά

πλησιάσω, δπως ήμουν κατάμονος μές 
στό μεσημέρι. Ή ταν τώρα τά μόνα πού 
μέ τρόμαζαν, άπό δσα ήταν γύρω μου. 
Οΰτε τά βράχια, οΰτε τά θεόρατα δέντρα, 
οΰτε τά ποτάμια κι οί άγριες μπόρες, 
μήτε τ’ άγκάθια πού έμπαιναν στά πόδια 
μου, οΰτε ή μοναξιά. Αύτά δλα τά είχα 
συνηθίσει καί κανένα δέν μοΰ πρόβαλε σάν 
μυστήριο. Τή φύση δέν τή φοβόμουν πιά, 
δπως τήν είχα γνωρίσει άπό μικρός, καί 
τήν είχα καταχτήσει. Μά έκεϊνο πού μέ 
κρατοΰσε πάντα σέ άπορία, ήταν τά σκα

λισμένα μάρμαρα. Αύτά μοΰ μιλοΰσαν, 
αύτά τρόμαζα καί θαύμαζα, τόσο πού δέν 
μποροΰσα νά πάρω τά μάτια μου άπό 
πάνω τους. Σά νά ήταν κι αύτά πελώρια 
βράχια, πού τά ζωντάνεψε ό άνθρωπος, 
που τά σκάλισε τό άνθρώπινο χέρι καί 
τούς έδωσε σχήματα άπλά, πού είχαν 
νόημα καί ρυθμό' μέ μιά λέξη, τά είχε 
ζωντανέψει σιγά-σιγά. Έτσι, μέ τό νοΰ 
πάντα πίσω, προχωροΰσα γιά τό μαρμα- 
ριό, δπου είναι τό έμπασμα γιά τούς 
Δελφούς.

...Μά δλα αύτά γρήγορα τά άφηνα, γιά 
να πετάξει πάλι ό νοΰς μου στό μουσείο. 
Τρυποΰσε τά ντουβάρια, παρατώντας τό 
θέαμα τοϋ τοπίου, καί ρίχνονταν στά 
ζωντανά του βράχια περνώντας μπρός 
από τό καθένα μέ τή σειρά, ώσπου τά 
έπανέφερε σέ δλες τίς λεπτομέρειες. ’Ε
κεί ξεχνιόμουν ώρες καί μονάχα δταν 
άρχιζε νά πέφτει ό ήλιος έπαιρνα κι έγώ 
τό δρόμο μου γιά τό χωριό.

Παρακάτω ήταν ένα ρημοκκλήσι πού 
’χε καί χαγιάτι γιά νά ξανασαίνουν οί 
διαβάτες, τό καλοκαίρι άπό τόν ήλιο, τό 
χειμώνα άπό τίς βροχές· είχε καί πηγάδι 
μέ ένα δερμάτινο κουβά δεμένο σέ σκοινί, 
γιά νά τραβάνε νερό. Μές στό σούρουπο, 
άναβαν τά καντήλια. Όταν τά ’βλεπα 
άπό μακριά, έκανα μπουρμουριστά τήν 
προσευχή μου καί άλλοτε φωναχτά παρα- 
καλοϋσα τό Θεό νά μέ βοηθήσει στή ζωή 
μου— σέ τί; Καί γώ δέν ήξερα τί νά τοΰ 
ζητήσω. Μέ έκαιγε ό πόθος τοΰ δράματος 
πού είχα στό κεφάλι μου κι έπικαλούμου- 
να τή βοήθειά του, χωρίς κι ό ΐδιος νά 
καθορίζω άκόμα σέ τί.

"Οταν έφθανα τό βράδυ σπίτι μου άφα- 
νισμένος, ψόφιος άπό τήν κούραση καί τήν 
πείνα, έτρωγα κι έπεφτα άμέσως μέ τά 
ροΰχα γιά νά ξεκουραστώ. Μά ποΰ νά μέ 
πάρει ό ϋπνος. Ξαναγύριζα στό μουσείο' 
τά πόδια μου, πού μυρμήκιαζαν άπό τήν 
κούραση μέ έφερναν έκεί. Κι άν τύχαινε νά 
μέ πάρει ό ύπνος, πάλι βρισκόμουν κοντά 
στό μουσείο, κάτω άπό τίς κόρες τίς 
μαρμάρινες πού δέ χόρταινα νά τίς βλέπω. 
Κι δταν τό πρωί πήγαινα σχολείο κι 
άρχιζε ό δάσκαλος τό μάθημά του στήν 
παράδοση, ό νοΰς μου βρισκόταν πάλι 
έκεϊ. Μοΰ ήταν άδύνατο νά συγκεντρωθώ. 
Τά μάτια μου ήταν καρφωμένα στό δά
σκαλο, μά δέν τόν έβλεπα».

Έγγράφονται άκόμη στήν έπιφάνεια 
τοΰ πίνακα ίχνη φανερά καί άλλα πού δέν 
είναι οΰτε υλικά οΰτε φανερά. Διασχίζουν 
λοιπόν αύτά τά άόρατα ίχνη τόν χώρο τής 
μνήμης γιά νά φανοΰν, μή υλικά άλλά 
πραγματικά δσο ποτέ, γιά νά έκδηλωθοΰν 
πανω στό ecran καί νά γίνουν επιφάνεια 
ζωγραφισμένη ή σχεδιασμένη, τέτοια πού 
νά δέχεται γραμμές, χρώματα, σχήματα. 
Κυνηγώντας νά συλλάβει τό βλέμμα γιά 
νά τό ρίξει πάνω στά ίχνη.

Στίς φωτογραφίες τοΰ Lewis Carroll ή 
φύση τής φωτογραφημένης φιγούρας είναι 
διπλή. Δυό ηλικίες: γυναίκα-παιδί' δυό 
διαφορετικοί χρόνοι πού συνυπάρχουν 
στήν ΐδια παρουσία.

Ή  διπλή αύτή φύση μπορεί νά παραλ
ληλιστεί μέ τίς μεταμορφώσεις τής ’Αλί
κης (τίς μεγεθύνσεις καί τίς σμικρύνσεις 
της), γιατί δπως αύτές, άμφισβητεϊ ριζικά 
τήν άρχή τής ταυτότητας. Θά πεϊ ή 
’Αλίκη...

«Έ γώ  ήμουν αύτή πού σηκώθηκε σή
μερα τό πρωί... ένοιωσα κομμάτι άλλοιώ- 
τικη. "Ομως άν δέν ήμουν έγώ ή ίδια ποιά 
στήν εύχή ήμουν;»

Τό παιδί-γυναίκα είναι ένα δν μέ διπλή 
ταυτότητα, δηλαδή χωρίς ταυτότητα, τέ
ρας.

Οί μεταμορφώσεις τής ’Αλίκης είναι 
ζήτημα χώρου: μεγάλος χώρος-μικρή ’Α
λίκη· μικρή ή Άλίκη-μεγάλος ό χώρος.

Προϋποθέτουν κάθε φορά διαφορετικές 
οπτικές, περισσότερα σημεία όράσεως — 
άν έπιχειρούσαμε μιά γεωμετρική άναπα- 
ράσταση τοΰ χώρου.

«Καί έτσι πάνω στό χώρο τοΰ συνεχοΰς, 
τό τέρας (είναι αύτό) πού διηγείται ή 
καλύτερα παρωδεί τή γένεση τών δια
φορών, ένώ τό άπολίθωμα υπενθυμίζει 
μέ τό άβέβαιο τών ομοιοτήτων του, τά 
πρώτα πείσματα τής ταυτότητας». 
Φανταστείτε έναν τοίχο μέ τραχιά έπι- 

φάνεια, έναν τοίχο έτοιμο γιά μπογιάτι- 
σμα, τήν έπιφάνεια ένός μισογκρεμισμέ- 
νου σπιτιοΰ.

Σκηνή άναδιπλώσεων ή ζωγραφική, δέν 
κάνει άλλο άπό τό νά δημιουργεί άναδι- 
πλώσεις καί πλάνες. Τό θέμα τοΰ διπλοΰ 
καθώς καί ή έξερεύνησή του δέν βρίσκεται 
στήν άλλη πλευρά τοΰ πανιοΰ άλλά σ’ 
αύτήν έδώ τήν πλευρά, μέσα σ’ αύτά τά 
παγωμένα "ίχνη πάνω στή ζωγραφισμένη 
δψη (έπιφάνεια) πού σταματάει τήν έπέ- 
κταση τοΰ βλέμματος γιά νά τό κρατήσει 
μέσα στή μαγεία τοΰ αινίγματος καί τής 
άληθοφάνειάς του.

Έδώ καί ή έμμονή του γιά ζωγραφική 
πάνω σ’ έπιφάνεια άλλά συγχρόνως καί ή 
έπιμονή μου γιά τήν κατάργησή της.

άγγιγμα, τό χρώμα καί ή ήδονή του, οί 
γραμμές καί οί φιγοΰρες στό χώρο, τό 
σύστημα τής προοπτικής, τό σημείο το
μής τής μονοοπτικής δράσης.

Ό  μοντερνισμός έμφανίστηκε πρώτα 
σάν ένα σώμα κομματιασμένο, άπόλαυση 
κομματιασμένη πού δέν έπιτυγχάνεται 
παρά μέσα στήν ιδέα τοΰ άποσπασματι- 
κοΰ. Ό  τεμαχισμός είναι συνέπεια τής 
άνακάλυψης τοΰ σημείου όράσεως (point 
de vue) καί τών διαφορετικών εστιάσεων 
τοΰ ματιοΰ.

Τό βλέμμα λοιπόν πού εστιάζει, τό 
βλέμμα πού κομματιάζει, πού άποκλείει. 
Τό βλέμμα, ό παρατηρητής, ό ζωγράφος, 
ή σωματικότητα στή ζωγραφική. Τό σώ
μα ώς στοιχείο μέτρησης καί άναφορας 
στήν ιστορία τής ζωγραφικής. Τό σώμα 
τοΰ ζωγράφου θυμάται τήν κίνηση καί τή 
χειρονομία.

Εικαστική διερεύνηση 
στόν κόσμο τοΰ L. Carroll
Ή  γκαλερί «Δεσμός» παρουσίασε τήν 
εικαστική διερεύνηση τής Βάνας Ξένου 
στόν κόσμο τοϋ Lewis Carroll.

Τό θέμα άπασχόλησε τήν Ξένου άπό τό 
’76, δταν είδε νά ταυτίζονται οί μεταμορ
φώσεις τής ’Αλίκης μέ τή διπλή φύση τών 
φωτογραφημένων μικρών κοριτσιών άπό 
τόν Lewis Carroll (τό συγγραφέα τής 
« ’Αλίκης στή χώρα τών θαυμάτων»), Σέ 
συνδυασμό μέ τήν άναζήτησή της στή 
σύγχρονη ζωγραφική, πού έκφράστηκε μέ
σα άπό τήν ιδέα τοΰ άποσπασματικοΰ καί 
τής άποδόμησης, τό σώμα τοΰ ζωγράφου, 
οί μετακινήσεις του καί ή διά-θεσή του 
μπροστά στίς ζωγραφισμένες έπιφάνειες, 
έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο γιά τήν τελική 
τους διαμόρφωση. Ή  έκθεση συνέπεσε μέ 
τόν εορτασμό τών 150 χρόνων άπό τή 
γέννηση τοΰ Lewis Carroll, μαθηματικοΰ, 
φωτογράφου καί συγγραφέα βιβλίων γιά 
μικρά παιδιά.

Κείμενο τής ζωγράφου, μέ τό ίδιο θέ
μα, παραθέτουμε στή συνέχεια:

Εννοώ τήν κατάργηση τής διδιάστατης 
έπιφάνειας τοΰ τελάρου —σάν μιά άποδό- 
μηση, ή όποία δμως γίνεται διά μέσου 
στοιχείων πού δέν φαίνονται νά άνήκουν 
στή ζωγραφική. Τό ζωγραφισμένο είναι 
ταυτόχρονα καί άποτύπωση τής χειρονο
μίας τοΰ ζωγράφου.

Elvat σίγουρο πώς μέσα στά προβλή
ματα τής ζωγραφικής σήμερα τέθηκε τό 
ζήτημα τοΰ πίνακα, άποκαλύφθηκε τό 
τελάρο καί τό άνάποδό του, ή κηλίδα, τό
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Υπάρχει ένα κομμάτι κρυφό στή ζω
γραφική' είναι ή κίνηση καί ή χειρονομία 
τοΰ ζωγράφου μπροστά στήν επιφανεια 
πού ζωγραφίζει. Άλλωστε ό Alberti στήν 
πραγματεία του γιά τήν έφεύρεση τής 
ζωγραφικής άναφέρεται στό νεαρό έφηβο 
πού σκύβει στήν πηγή ρίχοντας τό βλέμμα 
του στήν έπιφάνεια τοΰ νεροΰ. Καί γιά να 
ωθήσω τήν παρομοίωση τοΰ καθρεφτί- 
σματος στήν έσχατη συνέπειά της, θά 
άναφερόμουν στήν άποτύπωση τοΰ προ
σώπου τής Veronique πάνω στό πανί· τήν 
κατ’ έξοχήν πράξη πού θά μποροΰσε νά

συνδεθεί μέ τις σημερινές actions - vera 
icona. Τό πανί βέβαια δέν είναι άλλο άπό 
τήν έπιφάνεια-πίνακα- άπόρροια τοΰ προ
οπτικού συστήματος π.-ύ θεμελίωσε τήν 
άναπαράσταση τοΰ χώρου του πάνω στόν 
ορισμό τοΰ ζωγραφικοΰ έπιπέδου ώς το
μής μιας πυραμίδας, πού σχηματίζεται 
άπό τίς οπτικές άκτίνες καί έχει γιά 
κορυφή τό μάτι τοΰ παρατηρητή ένώ ή 
βάση της είναι τό άναπαριστάμενο άντι- 
κείμενο (Alberti, Della Pittura).

ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ ΑΡΑΓΕ ΕΔΩ, Ο

ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ο ΓΕΩΜΕΤΡΗΣ Ή  Ο 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ;

Ό πως τά κομμάτια πού ψάχνει νά 
συστήσει σέ φιγούρα τό μάτι μας όταν 
κοιτάμε έναν τοίχο ή τά σύννεφα. Μέ τόν 
ίδιο τρόπο λειτούργησαν καί οί σταγόνες 
χρώματος πού έπεφταν στό πανί, μοΰ 
θύμιζαν ένα μέλος τής φωτογραφημένης 
φιγούρας πού είχα μπροστά μου.

Ή  πινελιά ορίζει τά δρια τοΰ σώματος 
τοΰ μικροΰ παιδιοΰ αυστηρά οπως ό χάρ
της τίς περιοχές. Οί υπερθέσεις τοΰ χρώ
ματος καί οί μετακινήσεις τών ορίων τής

ζωγραφισμένης φιγούρας, πού χρειάστηκε 
νά σβηστεΐ πολλές φορές, δημιούργησαν 
μιά ήδη φορτισμένη έπιφάνεια. Άπό τά 
'ίχνη αύτής τής έπιφάνειας ξεπήδησαν δύο' 
τρία μικρά τέρατα.

Πιθανόν καί ό “ίδιος ό Lewis Carroll νά 
υποστήριζε ότι ή θηλυκότητα είναι τερα
τώδης.

Ο ΤΡΟΠΟΣ Π Ο Ϊ ΖΩΓΡΑΦΙΣΤΗΚΑΝ 
ΑΤΤΕΣ ΟΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΖΗΤΑΕΙ 
ΝΑ ΙΔΩΘΟΤΝ ΣΑΝ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ

Μουσική

Τό κλάμπ τών μοναχικών 
τής Rickie Lee Jones

Γεννήθηκε στό Σικάγο πρίν 28 χρόνια. Τραγούδησε γιά 
πρώτη φορά δημόσια τήν ποίησή της σέ  μικρά μπάρ 
τοϋ Λός Ά ντζελες. Ό  πρώτος δίσκος της κυκλοφόρησε 
τό '79 μέ τίτλο τ’ όνομά της, κι έτυχε τών περισσότερων 
ραδιοφωνικών μεταδόσεων τό χρόνο έκεϊνο (τραγούδια 
κατάλληλα γιά άγγλόφωνους ταξιτζήδες νυχτερινής βάρ
διας). Πέρυσι τόν Όκτώβρη κυκλοφόρησε ό δεύτερος  
δίσκος της «Pirates».

Τό θέμα δέν είναι πρωτότυπο. Ή  φθο
ρά τής αμερικάνικης νύχτας, τό ήμί- 
φως τών υπόγειων μπάρ τής Νέας 
Ύόρκης, γίνονται ποίηση καί μελο
ποιούνται, σιωπηλές σκιές περιρρέου- 
σες τούς άδειους δρόμους φωτίζονται.

Πρωτότυπη είναι ή έρμηνεία, άλλες 
φορές περιγραφική τής κινησιολογίας 
τών νυκτόβιων ήρώων, άλλοτε άφή συ
ναισθηματική.

Καί στίς δύο περιπτώσεις, όχι μέ τά 
κυάλια τοϋ ναυαγοσώστη, άλλά μέ τήν 
ύγρή καρδιά τοϋ πνιγόμενου. Ή  Rickie 
Lee Jones μέ τούς στίχους της δέν 
έννοιολογεϊ, άλλά αισθάνεται. Τά αί- 
σθήματά της δέν είναι σφριγηλά καί 
άποφασιστικά, όπως θά  ταίριαζε στόν 
καθημερινό έξερευνητή τών ουρανοξυ
στών τής Νέας Ύόρκης, είναι άντίθετα 
αισθησιακά καί τρυφερά, ρομαντικά 
καί κυνικά, περήφανα μέσ' στή νυχτε
ρινή τους διάλεκτο.

Κάνε μιά  βόλτα γύρω στά μεσάνυ
χτα στήν Πόλη 

Φ ρέσκο αίμα κάπου κρύβετα ι έ- 
κεϊ.

"Αν ψάχνεις κάτι νά  κάνεις, 
πάντα  κάτι συμβαίνει έκεί. 
Έ ρχετα ι τώρα κι ή Pepe, κι έχει 

ένα  φίλο 
σέ μιά  Cheuvrolet.
"Ομως δέν τρέχει,
Π ερπατάει κάπως άργά.
Κ α ί δέν κλαίει, 
μόνο σιγοτραγουδάει.
Θά σέ βρωμίσει, λένε, αύτή ή πόλη  
φαίνεσαι όμως έντάξει.
Νιώδεις όμορφα άλήδεια, 
όταν έκείνος σφιχτά σ ' άγκαλιάζει.

Ή  πόλη σέ δά χρησιμοποιήσει,' 
λένε,

δμως αύτά είναι τά φκιασίδια ατό 
πρόσω πό σου.

Ή  άγάπη δά σέ ξεπλύνει μέσ ' στής 
νύχτας τήν άτιμία.

(άπό τό Young Blood)

Τά πρόσωπα πού άναχωροΰν ή κατα
φθάνουν, συζητούν ή μελαγχολικά σιω
πούν, έρωτεύονται κι έγκαταλείπονται, 
είναι παρ' δλη τήν άφάνειά τους χαρα
κτήρες αύτάρκεις. «Είναι εύγενικοί έκ- 
κεντρικοί πού δέν έχουν τίποτα νά 
χάσουν καί καμιά έπιθυμία νά έκπλη- 
ρώσουν». Δέν λογίζονται ώς κοινωνικά 
άποτυχημένοι, άλλά σάν συνειδητά ά- 
πομονωμένοι, έξ ού καί ή περηφάνεια 
τους, ή εύαισθησία τους.

"Ολη ή π α ρέα  π ή γε  σπίτι. 
Καδώς στέκομαι στή γωνία 
ολομόναχη.
Έ σύ κι έγώ, φώς τοϋ δρόμου, 

γκρίζα χρω ματίζουμε τήν πόλη. 
"Ω, είμαστε τόσα πολλά τά φώτα 
πού χάσαμε τό δρόμο μας.
Π ές καληνύχτα, Α μερική.
Ό  κόσμος άγαπάει άκόμα έναν  

όνειροπόλο.
Κι όλη ή πα ρέα  π ή γε  σπίτι.
Κ α ί στέκομαι στή γωνία, 
ολομόναχη.

(After hours)

Στόν πρώτο της δίσκο τό ’79 ή μουσι
κή δέν υπερβαίνει τό ρόλο της ώς 
συνοδεία στά περισσότερα τραγούδια. 
Ό μω ς στό Easy money ή μελοποίηση 
τοΰ στίχου είναι -γιά τήν άκοή, δ,τι καί 
ό μορφασμός στό λόγο -  γ*ά τήν δρά

ση. Οί συνθέσεις δέν μένουν στή δομή 
τής μπαλάντας ή τοΰ blues, άντίθετα ή 
Rickie Lee Jones άφομοιώνοντας τά 
«γένη» αύτά, δημιουργεί τό προσωπι
κό της «είδος».

Φώτης Άπέργης
Πέρυσι κυκλοφόρησε ό δεύτερος δί

σκος της μέ τόν τίτλο Pirates.
Πειρατές γιατί «...μπορούν νά κλέ

ψουν οτιδήποτε άπό σένα. Κάθονται 
δίπλα σου στά μπιστρό ή στά νάιτ 
κλάμπ, σοϋ άνάβουν τό τσιγάρο ή σοΰ 
προσφέρουν ένα ποτό, μέ άντάλλαγμα 
λίγη κουβέντα, τή στιγμή πού νιώθεις 
τέτοια μοναξιά πού θά μπορούσες νά 
κάνεις τά  πά ντα  γιά λίγη συντρο
φιά...».

...όλα τά πα ιδ ιά  είδαν έναν πολύ  
πολύ περήφανο άντρα  

κ α ί τήν τύλιξε στά δάχτυλά του  
κι ήταν έκ ε ί ξαπλωμένη σά μωρό 

στό χέρι του  
κ α ί σκαρφάλω σε στής στέγης τήν  

κορυφή
κοιτάζοντας έξω, τίς δ ιασταυρού
μενες

δάλασσες  
κ α ί τυλίγει τό σακάκι του ατούς 

ώμους της  
κι έκείνος πέφτει, κα ίτή ν  αγκαλιά
ζει κ α ί τήν κρατάει στάγόνατά του 
όμως ένας ναύτης φτάνει τώρα 
κάτω, στό σκοτεινό τέλος τοϋ  

πανηγυριού, 
νά τήν κάνει τατουάζ  
πού  δά ψιδυρίζει

Οί «Talking Heads» δέν άπογειώνονται 
δπως τά πυροτεχνήματα τής βρετανι
κής ήλεκτρονικής πόπ, πού χάριν τοΰ 
κοσμοπολιτισμού καί τής κομψότητας 
τροφοδοτούν μόνο τίς ντισκοτέκ. Ούτε 
ύπογειώνονται μέ αποδράσεις σέ ήμί- 
φωτα μπάρ άναζητώντας συνεντεύξεις 
μέ περιθωριακούς τύπους πού μελαγ- 
χολικοί έξιστορούν. Απλώς γειώνονται 
στήν άστική τους προέλευση, καί έξ 
αύτής όρμώνται.

Γόνοι πλουσίων άμερικανικών οικο
γενειών, άρχικά φοιτητές σχολών Σχε
δίου τής Νέας Ύόρκης καί Αρχιτε
κτονικής τοΰ Χάρβαρντ, καί τό ’74 
συγκρότημα μέ τ' όνομα «Artistics». 
Στούς David Byrne (σύνθεση, στίχοι, 
πρώτη φωνή καί κιθάρα) καί Chris 
Franz (τύμπανα) προστέθηκε ή Tina 
Weymouth (μπάσο, φωνητικά, συνθε
σάιζερ). Ό  γάμος της μέ τόν Franz 
ήταν καί συμβόλαιο τής ένωσης δύο 
πλουσίων οικογενειών τής ’Ανατολικής

πίσω άπό τοϋ Johny τά μαϋρα μαλ
λιά.
Κ α ί τώρα ό Johny King αύτούς  

τούς δρόμους περπατάει 
μ έ σ ’ στή βροχή, χωρίς αύτήν, 
ψάχνοντας γιά ένα δερμάτινο  

σακάκι
κι ένα κορίτσι πού  γιά πάντα  

έγραψ ε τ ’ όνομά της, 
ύπόσχεση πώς
άνήκουμε ό ένας στόν άλλον...

(We belong together)

Ή  διαφορά είναι μεγάλη. Ή  λεπτοκα
μωμένη μπαλάντα έξελίχτηκε σέ έπιδέ- 
ξια ορμητική μελωδία, σέ φωνητικές 
ριψοκίνδυνες έναλλαγές, πού ποικίλ
λουν άπό τρυφερούς μουσικούς μονό
λογους, έως τό δυναμικό funky-top Wo
ody and Dutch on the slow train to 
Peking μέ τίς φωνητικές καί οργανικές 
άντιφάσεις καί έπιθέσεις, πού έντεί- 
νουν τήν έξαψή του.

Ή  μουσική τής Rickie Lee Jones στό 
Pirates δέν είναι φορέας τών στίχων 
της, άλλά συνδημιουργός τής έκφρα- 
στικής στιγμής. Κι αύτό γιατί, παρά 
τήν -προηγούμενη τής έκτέλεσης- κα
ταγραφή τής μουσικής στήν παρτιτού
ρα, τή στιγμή έκείνη, ή τραγουδίστρια 
γίνεται συγχρόνως καί ήθο-ποιός, τονί
ζοντας, έντείνοντας τό στίχο μέσω τής 
μουσικής.

Ό  λόγος καί ή μουσική γίνονται 
συνεπιβάτες, άν είναι λεω-φορεϊο τών 
γκέτος ή δακρυοδόχος καρδιά τής Ric
kie Lee Jones.

’Ακτής. Οί τρείς έπαιζαν στά κλάμπ 
τής Νέας Ύόρκης, καί τό ’76 ήχογρά- 
φησαν τόν πρώτο τους μικρό δίσκο 
Love goes to a building on fire. Μέ τόν. 
Jerry Harrison (κιθάρα, φωνητικά, όρ
γανο) ολοκληρώθηκε τό βασικό σχήμα 
τών «Talking Heads». Έ να χρόνο μετά, 
κυκλοφόρησε τό πρώτο τους άλμπουμ 
77. Τά τρία έπόμενα χρόνια ήχογραφή- 
θηκαν τά: More songs about building and 
food  (1978), Fear o f music (1979), καί 
Remain in light (1980). Σ’ αύτά συμμε
τείχε άλλοτε σάν παραγωγός, άλλά κυ
ρίως έπηρεάζοντας δυναμικά τή μουσι
κή τους, ό Brian Eno.

Τό 1981 ήταν ή χρονιά τών προσωπι
κών πειραματισμών τών μελών τοΰ 
γκρούπ. Κυκλοφόρησαν πέρυσι: Tom 
Tom Club (Weymouth-Franz), My life in 
the bush o f ghosts (Eno-Byme), The Cathe
rine Wheel (Byrne) καί The red and the 
black (Harrison). Φέτος κυκλοφόρησε 
ή διπλή live συλλογή The name o f this 
band is Talking Pleads.

Talking Heads, 
ψυχή τε καί σώματι
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Κι έδώ νά σταματήσει ή άπλή ανα
φορά.

Στό άντίκρυσμα τών Τ.Η. άπορεϊ 
κανείς μέ τήν ουδέτερη έμφάνισή 
τους, δταν τό «Θέαμα» είναι ταυτο- 
ποιό στό χώρο τους. Στους υποψή
φιους άκροατές (έδώ θεατές) τό ντύσι
μο χρησιμεύει στήν αναγνώριση τής 
«ταυτότητας» τοΰ καλλιτέχνη, καί ό
ταν αύτοί κερδηθοΰν, στήν ταύτισή 
τους μ' αύτόν.

Οί Τ.Η. δμως στερούνται έκκεντρι- 
σμοΰ καί στύλ. ( ’Αναρωτιέται τότε κα
νείς: όλοι είναι έκκεντρικοί έκτός άπό 
τούς Τ.Η. πού ντύνονται κοινότοπα. 
Μά τότε είναι όλοι κοινό-τοποι, ένώ οί 
Τ.Η. έκ-κεντρικοί;).

Είναι σημαντική ή έμφανισιακή τους 
αύτάρκεια, όταν έπιβεβαιώνει τή μου
σική άντίστοιχη. Οί Τ.Η. δέν είναι κα- 
τατάξιμοι. Τά δημοσιοποιημένα είδη 
τοΰ new wave, τοΰ afro-funk, τής ήλε- 
κτρονικής πόπ, ή μαύρη μουσική πα
ράδοση, ιδιωτεύουν στόν David Byrne, 
πού όμως δέν είναι μεταπράτης, άλλά 
αύθεντικός δημιουργός. «Είμαι έπηρε- 
ασμένος άπό τήν άφρικάνικη μουσική 
κι άκούω ντράμερς τής 'Ασίας, ορχή
στρες μέ κρουστά άπό τήν καρδιά τής 
'Αφρικής καί μοντέρνα τζάζ, άλλά καί 
Diana Ross, Kool and the Gang καί 
Jachson 5». Ή  μουσική του, άπαλλαγ- 
μένη όμοιοκαταληξίας, είναι έγκεφαλι- 
κή, όχι όμως στερημένη συναισθηματι
σμού. "Ολα έδώ είναι σωστά χωρίς νά 
είναι ψυχρά. Τόν afro-funk ρυθμό καί 
τήν ψυχεδελική όργάνωσή του, έντείνει 
ή άπλή μελωδία, πού μέ τή σειρά της 
μεταλλάσσεται σέ άγχώδη άπολογία 
άπό τούς στίχους καί τή φωνή τοΰ 
Byrne.

Βλέπω τά  σχήματα  
Θ υμάμαι άπό χάρτες  
Βλέπω τή γραμμή τών άκτών 
Βλέπω τά λευκά  πηλήκια  
'Ένα διαμάντι ποδοσφαίρου, κα

λός κα ιρός έκεί κάτω. 
Βλέπω τό σχολείο κ α ί τά σπίτια  

όπου είναι τά πα ιδιά  
Μέρη νά σταθμεύεις δίπλα σέ 

έργοστάσια  κ α ί κτίρια. 
'Εστιατόρια κ α ί μπάρ γ ι’ άργότε- 

ρα
τό βράδυ.

Μ ετά έρχόμαστε στίς φάρμες κα ί 
τίς  υπανά πτυκτες  περ ιο 

χές
κι έχω μάθει πώς αύτά τά πράγ

ματα πά νε μαζί.
Βλέπω τό δρόμο τοϋ πάρκου πού  

π ερνά  μ έσ ’ άπ  όλα αύτά  
κι έχω μάθει πώς νά κοιτώ όλα 
αύτά τά πράγματα, κα ί λέω 
δέ θά ζοϋσα έκεί, κι άν μέ πλήρω

νες
δέ θά μπορούσα νά ζήσω έτσι, 

όχι κύριε! 
δέ θά μπορούσα  νά κάνω αύτά

π ού  κάνουν αύτο ί οί άν
θρωποι

δέ θά μπορούσα  νά ζήσω έκεί, κι
άν μέ πλήρω νες γ ι’ αύτό.
(■■■)
Κ ουράστηκα νά κοιτώ έξω, ά π ’ τό 

παράθυρο  τοϋ άεροπλά- 
νου

Κ ουράστηκα νά ταξιδεύω, θέλω 
κάπου νά βρίσκομαι.

Δέν άξίζει κάν νά μιλώ
Γι’ αύτούς τούς ανθρώπους έκεί 

κάτω
(The big country

Ά ν ή ζωή στή μεγαλούπολη είναι ίο  
άρχέτυπο, οί Τ.Η. δέν μεγεθύνουν τη μ 
καλλιτεχνική εικόνα της. Ή  θέση τους 
είναι άστική. Ή  δυναμική τους όμως; 
Ό  Byrne δρά σάν θύτης καί ύφίσταται 
σάν θύμα ταυτόχρονα. Καθημερινός 
άθλητής ούρανοξυστών, ύγιής καί πο
λυάσχολος. Δέν άντεξε. «Εικοσιτετρά
ωροι αιώνες τόν έκαναν νευρασθενή 
χωρίς νά τόν δαμάσουν». Στούς στί
χους του δημοσιοποιεί ιδιωτικές έμπει- 
ρίες. Φωτογραφικός άρχικά, έννοιολο- 
γει καί τέλος συμπεραίνει:

Κ αταραμένη τηλεόραση, τ ί κακή  
εικόνα!

Μ ήν έκνευρίζεσαι, δέν είναι δά 
κ α ί γενική καταστροφή.

Δέν έχει τίποτα άπόψε, είπ ε έκεί- 
νος, δέν ξέρω τ ί  συμβαί

νει.
Τίποτα δέν είναι γιά πάντα  άνοι- 

Χτό,

είπε έκείνη, λοιπόν δέν  
ξέρω για τί σ ’ ένοχλεϊ.
Τήν έχουμε άκούσει αύτή τή μι
κρή σ κ η ν ή , τή ν  ά κ ο ύ σ α μ ε  
πολλές φορές. "Ανθρωποι νά μα

λώνουν 
γιά  μ ικ ρο π ρ ά γμ α τα  κα ί

νά χάνουν πολύτιμο χρόνο. 
Θά ήταν καλύτερα, νομίζω, μέ τόν 

τρόπο πού πιστεύω έγώ. 
Φ τιάχνοντας τή δική τους π α ρά
σταση, πού  ίσως θά 'ταν κα
λύτερη κι άπό τής τηλεόρασης.

Ή  Judy είναι στήν κρεβατοκάμαρα  
κι έπ ινοεί καταστάπεις.

Ό  Bob είναι σήμερα στό δρόμο, 
κατοπτεύει τοποθεσίες. 

Στρατολόγησαν όλη τήν οίκογένειά  
τους.

Στρατολόγησαν όλους τούς φίλους 
τους

κι αύτό βοήθησε κι έσωσαν τή σχέ
ση τους
κα ί τήν έκαναν νά λειτουργήσει ξα

νά.
Ή  παράστασή τους δέχεται πραγ

ματικά ύψηλές διατιμήσεις, 
νομίζουν έκαναν έπιτυχία.

(found a jobj)

Τά πρόσωπα δέν είναι μοναχικές περι
θωριακές προσωπικότητες, άλλά άν
θρωποι μηχανικοί έκατομμυρίων άντι- 
τύπων πού δέν πήραν στά σοβαρά τίς 
εύαισθησίες τους.

Οί Τ.Η. δέν είναι κλειστό γκρούπ 
τών τεσσάρων. Ή  έμφαση στή μουσι- 
κή μορφή έπιτελέσθηκε μέ τήν συνερ
γασία τους μέ μουσικούς τών Parliame- 
nt/Funkadelic καί ή διεύρυνση τοΰ ψυ- 
χεδελισμοΰ τους μέ τόν Brian Eno. Οί 
προσωπικοί πειραματισμοί τών Τ.Η. 
άπομόνωσαν τό ρόλο τοΰ καθένα καί 
τό είδος τής συμβολής του στό συ
γκρότημα. Ή  Τ. Weymouth καί ό 
C.Franz διατηρούν στό Tom Tom Club 
τόν αύθορμητισμό ξεφαντώματος κα
λοκαιρινής βραδιάς. Ή  ρυθμική καί 
μελωδική ποικιλία του σπανίζει στή 
χορευτική μουσική.

Ό  Jerry Harrison άπομονώνει τό μέ
ρος τών Τ.Η. πού τοΰ άναλογεϊ, χωρίς 
όμως νά προσθέτει τήν προσωπική 
του άγωνία στή μουσική. Ή  έντασή 
του διοχετεύεται στούς στίχους. Τά 
άντικείμενα προσωποποιοΰνται καί 
πονούν. Τά πρόσωπα είναι δρώντα καί 
αισθηματικά. Ό χι όμως καί γιά τόν 
David Byrne. Ή  μελοποίηση τών χορο
γραφιών τής Twyla Tharp γιά τήν πα
ράσταση The Catherine Wheel κινητο
ποιεί χωρίς όμως νά ζωογονεί. Ή  κίνη
ση είναι μηχανική όπως καί τά πρόσω
πα τών στίχων, πού σκιαγραφοΰνται 
χωρίς νά φωτίζονται. Ή  άπουσία είναι 
γιά τό χώρο έκτυφλωτική, ή σιωπή στό 
χρόνο έκκωφαντική:

Έ να  όμορφο μεγάλο σπίτι, κ α ί 
μέσα τίποτα

Έ κείνος έρχεται σπίτι κα ί λέει 
«Περίμενε ένα λεπτό».

’Ε κείνος μπαίνει, έκείνη βγαίνει
Γυρνά κ α ί λέει «Τί σημαίνει αύ

τό;»
Κ άνουν δ,τι θέλουν, τά πα ιδιά  

στό σχολείο.
Νομίζεις έκείνη δέν ξέρει, τώρα, 

ποιός κοροϊδεύει ποιόν;
Έ κείνος γυρνά  κ α ί λέει «Ποιός 

θέλει νά ξέρει;»
"Ανοιξε τήν πόρτα , κ α νε ίς  στό 

σπίτι!
(His wife refused)

Ό  πειραματισμός τών Eno καί Byrne 
γίνεται θρησκευτική μυσταγωγία στό 
My life in the bush o f ghosts. Ή χοι 
έτερόκλιτοι, δπως τό κήρυγμα κά
ποιου Εύαγγελιστή, οι άφορισμοί ένός 
έξορκιστή ή τό τραγούδι τής Λιβανέ- 
ζας, πολλαπλασιάζουν τήν έντασή τους 
μέ ήλεκτρικά όργανα καί παραδοσιακά 
άφρικάνικα, σέ μιά όλομέλεια αισθήσε
ων.

Οί Talking Heads, δέν είναι άθλητές 
γοητείας τής μουσικής σκηνής, άλλά 
αίμομίκτες ειδών άδελφών καί μή, 
στόν όργασμό τους.

Σέ πείσμα τών κριτικών, έδωσαν στή 
Νόηση τό προνόμιο νά διανοείται χο
ρεύοντας.

Ό  προϊστορικός κόσμος στήν ποίηση 
τοϋ Κώστα Στεργιόπουλου

Βιβλίο

τοϋ Φάνη Κακριδή

Υποστήριξα άλλοτε1, δτι μπορεί κανείς 
τό συγκεκριμένο θέμα τής υποχωρητικής 
έπιστροφής στήν προϊστορία καί στόν 
πρωτογονισμό νά τό παρακολουθήσει άπό 
κοντά, καθώς εμφανίζεται καί εξελίσσε
ται στήν ποίηση τοϋ Κ.Σ. Δέν ήταν έκεί 
τόπος νά έπιχειρήσω κάτι τέτοιο' δμως 
έδώ μπορούμε νά τό δοκιμάσουμε.

Ό  Στεργιόπουλος μας εδωσε τό 1955 
(ύστερα άπό δύο άφηγηματικά έργα) μιά 
πρώτη ποιητική συλλογή («Τά τοπία τοϋ 
φεγγαριοΰ») καί τό 1960 τή δεύτερη («Ή 
σκιά καί τό φως»), δπου διαβάζουμε:2

ΜΕ δένεις πάλι μέ τό χόρτο, μέ τόν ήλιο. 
Τόσον καιρό, στ' άλήθεια, είχα χαθεί 
σ’Άγονη μεταφυσική,

Ή  ποίηση τοΰ Κώστα Στεργιόπουλου είναι ευανάγνωστη, 
χαρακτηριστικό πού δέν ξέρω άν θεωρείται σήμερα πλεονέ
κτημα ή δχι -  είναι θέμα λογοτεχνικής κριτικής. Ό μ ω ς άπό 
φιλολογική άποψη ή εύανάγνωστη ποίηση είναι πεδίο 
πρόσφορο, δπου οί μελετητές μπορούν νά ασκήσουν τήν 
όξυδέρκεια καί νά έλέγξουν τήν Ερμηνευτική μεθοδολογία  
τους. 'Ένα τέτοιο παράδειγμα άσκησης καί έλέγχου θέλησα 
νά δώσω έδώ, τίποτα άλλο.

δίχως μιά στάλα ζέστη άνθρωπινή.

Μά έσύ ξανά μέ δένεις μέ τόν ήλιο 
καί μέ τό χόρτο.

Κι ώστόσο, ξέρω, 
Ανυποψίαστη μ ' όδηγεϊς

στό μονοπάτι μέ τά χαμένα ίχνη, 
πίσω στά παγωμένα μαμμούθ 
καί στούς άπολιθωμένους δεινόσαυρους, 
έκεί πού άκούονται μόνο σκοτεινά τύμπα

να,
έκεί πού βασιλεύει ή μαύρη σιωπή.

"Ομως έγώ σοΰ χρωστώ χάρη γι' αύτή τή 
λίγη

ζέστη τοΰ ήλιου καί τού χόρτου, 
γι’ αύτή τή λίγη θερμή έγκατάλειψη.

Ή  έρμηνεία είναι άπλή: χαμένος στήν 
«άπάνθρωπη» μεταφυσική, ό πνευματικός 
άνθρωπος χαιρετίζει μέ εύγνωμοσύνη τή 
γυναίκα πού μέ τόν έρωτά της τόν ξανα- 
δένει μέ τή ζωή, δσο καί άν αύτή ή 
έπανασύνδεση θεωρεί δτι τόν γυρίζει «πί
σω» στίς πνευματικά άγονες («παγωμέ
να... άπολιθωμένους... σκοτεινά... μαύρη») 
ζωικές του καταβολές. Αύτή ή ίσως δχι 
άπροσδόκητη, άλλά οπωσδήποτε στή δια
τύπωσή της έντονη καί σημαδιακή προέ
κταση ένός έρωτικοΰ βιώματος, δείχνει,
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νομίζουμε, δυό πράγματα: πρώτα πώς 
άπό τότε οϊ μεταφυσικές του άνησυχίες 
έσπρωχναν τόν ποιητή νά άναζητήσει τήν 
πρωταρχή τής ύπαρξής του, καί δεύτερο, 
δτι ή συνείδηση τής πρωταρχής άναχάρα- 
ζε μέσα του ποιητικά μέ τήν εικόνα τοϋ 
προϊστορικού κόσμου.

'Αποδεσμευμένη άπό τόν έρωτισμό ή 
ίδια εικόνα, ξανοίγει γιά μιά στιγμή σέ 
ένα ποίημα τής μεθεπόμενης συλλογής 
(«Ό  κίνδυνος» α ' έκδ. 1965, β ' συμπλ. 
1972):

Ή  ύπόγίΐα  σήραγγγα

Ό  πιό μεγάλος φόβος νά χαθείς 
μές στήν ύπόγεια σήραγγα, 
άπό στοά σέ στοά-

ψηλαφώντας βαγόνια σκουριασμένα κι ά- 
χρηστα 

μ ' άράχνες καί καπνιές, 
κατεβαίνοντας ό’λο καί πιό βαθιά, 
άπό στοά σέ στοά μές στίς διακλαδώσεις, 
σέ στρώματα παλαιολιθικά.

Έκεί πού φτάνει τό οΰρλιασμα τοΰ άρ- 
χαίου ζώου.

Ό πιό μεγάλος κίνδυνος νά Ενταφιαστείς, 
χωρίς νά βρεις ποτέ τό φως, 
ποίύ μπαίνει άπό τήν άλλην είσοδο.

Τό «κατεβαίνοντας» άντιστοιχεΐ στό «πί
σω» τοΰ πρώτου ποιήματος καί έχει πιά 
ολοφάνερα άξιολογική σημασία: στά λα
γούμια τοΰ βιοτικοΰ λαβύρινθου, δπου 
έχει μπλέξει, θέλει δέ θέλει, ό ποιητής 
νιώθει τόν «κίνδυνο» νά υποβιβαστεί υ
παρξιακά, αν κατρακυλήσει ώς έκεϊ δπου 
ή άνθρώπινη φωνή (του) πάει πάλι να 
ταυτιστεί μέ τό ούρλιαχτό τοΰ ζώου.

Εικόνα καί θέμα ωριμάζουν καί παίρ
νουν τήν πιό δικαιωμένη μορφή τους στήν 
άμέσως επόμενη συλλογή («Τά τοπία τοΰ 
ήλιου», 1971), πού τά περισσότερά της 
ποιήματα είναι γραμμένα στά πρώτα χρό
νια της δικτατορίας. Ένας ολόκληρος 
κύκλος ποιημάτων (ορισμένα είχαν πρω- 
τοδημοσιευτεϊ τόν ίδιο χρόνο στά «Νέα 
Κείμενα») περιγράφει τό κλίμα τοϋ πρω
τογονισμού, πού μέ πολλές, ιδιαίτερα έ
ντονες τότε, μορφές πολιορκούσε τόν σω
στό άνθρωπο:
[...] Μάς τριγυρίζουν ήσκιοι άπό γερά

κια,
δρνια άρπαχτικά, 
δηλητηριώδεις σαΰρες, 
ό κόσμος τών έρπετών* [...]

(«Γή τοΰ Πυρός*^
[...] Πίσω άπ' τίς λόχμες, 
σάλευαν κρυμμένα πλήθος δόρατα, 
άόρατα μάτια καί φτερά- 
ένώ, βαθιά άπ’ τό δάσος, 
έφταναν κιόλας ήχοι άπό σκοτεινά τύμπα

να,
άπόμακρα ούρλιαχτά, βραχνά μουγγρί- 

σματα,
μαζί μέ βρυχηθμούς άλλων θηρίων [...] 

(«Ά νάμ ίσα  στούς άνθρωπο- 
φάγους»,).

Ωστόσο, μπροστά στούς συγκεκριμένους 
ποικιλοπρόσωπους έχθρούς πού τόν τρι
γυρίζουν, ό ποιητής άναγκάζεται νά συ
νειδητοποιήσει τή θέση καί τά δπλα του, 
καί θωρακίζεται:

Me τά δόντια

Σκοποί τελευταίο νούμερο, 
άνάμεσα στούς άπογόνους τών δεινοσαύ

ρων.
Νά κρατήσουμε πρέπει μ ’ 'έναν κόκκο 

σινάπεως.
'Ολιγόπιστοι, μά δχι άπιστοι.

Μέ τά δόντια πρέπει νά κρατήσουμε, 
δεκατιζόμενοι.

Ό  κόσμος μας Ετοιμοθάνατος, 
κι ό καιρός μας ένας μεθυσμένος, 
πού προσπαθούμε νά τόν στηρίζουμε, 
τρεκλίζοντας κι Εμείς μαζί του.

Κνίσες καί τελετουργικές θυσίες στό 
Μαμμωνά.

Μικροαστός στό τιμόνι κι ή συντροφιά 
δλο χαμόγελα, 

καταβροχθίζοντας έκεί τά σφάγια.
Σφίγγες ώραϊες,
μέ μυστικά καί δίχως μυστικά,
«πόπ» καί «δπ»,
καί τά πόδια τους γδύνουν τόν άέρα.

Γιατί χανόμαστε άλλοιώς,
τό καράβι κάνει νερά
καί κατεβαίνουμε δλοι στόν πάτο.

Έτσι, ό κίνδυνος μετατοπίζεται άπό τό 
άτομο στο σύνολο. Τό «κατεβαίνουμε δλοι 
στόν πάτο» διευκρινίζεται στό κεντρικό 
ποίημα τοΰ κύκλου, δπου σέ μιάν άδυσώ- 
πητη «άντίστροφη μέτρηση» ή άνθρωπό- 
τητα υποχωρεί σκαλί σκαλί ώς τά κοσμο- 
γονικά βάθη, πίσω στά πρώτα τέρατα:

Ξ α ν α γ υ ρ ίζ ο υ μ ί

Ξαναγυρίζουμε στήν έποχή τοΰ χαλκού 
καί τοΰ λίθου.

Κυκλοφορούμε άνάμεσα στά τελευταία 
μαμμούθ,

μέ ξύλινα ρόπαλα καί δέρματα ζώων, 
κυνηγώντας τό ρέννο καί τόν τάρανδο, 
άνάβοντας δαδιά καί λυχνάρια, γιά νά 
φωτίσουμε τίς τρώγλες μας, 
πασχίζοντας πάνω σέ κέρατα καί κόκκαλα 
νά ιστορήσουμε τή ζωή μας.

Ξαναγυρίζουμε στήν έποχή τών παγετώ
νων,

στή μεγάλη άδράνεια.

Ό  ήλιος δέ μπορεί νά λιώσει τούς πάγους
μας,

δέ μπαίνει άπ’ τά πάραθυρά μας.
Ξάφνου, φουντώνει σά σβηστή φωτιά, 
μάς καίει τά βλέφαρα, 
κι ώσπου νά λάμψει, 
βυθίζεται ξανά στό ύπερπόντιο χάος.

’Αποτραβιόμαστε στά σκοτεινά μας σπή
λαια·

βουλιάζουμε στήν προϊστορική νύχτα.

Ζώα θηριόμορφα, πού μόλις σέρνονται 
στή γή

βγαίνοντας άπ’ τό τέλμα τους, 
ιπτάμενα Ερπετά,
ύδρόβια σαρκοφάγο, πτεροδάκτυλα 
μαρτυρούνε τό πέρασμά μας.

Ξαναγυρίζουμε στήν έποχή τών θαλασ
σίων τεράτων.

Τστερα άπό τή μορφολογική αύτή καί 
ιδεολογική καταξίωση τοϋ θέματος καί 
τής εικόνας, ό Στεργιόπουλος θά μπορού
σε νά τά έχει έγκαταλείψει. Καί πραγμα
τικά, στήν επόμενη συλλογή «Έκλειψη» 
(1974), πού καί χρονολογικά καί θεματι
κά προσεγγίζει πολύ τή «Γή τοΰ Πυρός» 
(έχουμε τήν ίδια καί έδώ άγωνιστική 
άπαισιοδοξία άπέναντι στούς ίδιους άκό
μα έχθρούς), έλάχιστα μόνο «προϊστορι
κά» στοιχεία συναντούμε, σκόρπια καί 
άποσυνδεδεμένα4. Όμως, ύστερα άπό ο
κτώ καί παραπάνω χρόνια, στήν τελευ
ταία ώς τώρα συλλογή τοϋ Κ.Σ. «Τά 
μισά τοΰ πλοΰ» (1979), ξαναβρίσκουμε 
υλικό γιά μελέτη:

Σπήλαιο Κουτούκι

Μόλις διαβήκαμε τό κατώφλι, 
άκούστηκε ή μουσική τών χιλιετηρίδων, 
καθώς προχωρούσαμε άνάμεσα σέ σταλα- 

κτίτες καί σταλαγμίτες 
μεγαλωμένους άπ’ τούς αΙώνες· 
σταλαγματιές κρεμάμενες χρόνια καί χρό

νια πού ποτέ δέ στάλαξαν 
κι ώχροί μαρμάρινοι κορμοί πού φύτρωναν 
χωρίς ρίζες.

Ό  κρυσταλλικός σχιστόλιθος. Ό  δολομι- 
τικός άσβεστόλιθος.

’.Άνθρωποι μέ τά κυριακάτικά τους, 
πού δέν είχαν ξανακάνει άλλον Ενα τέτοιο 

περίπατο,
κι ό βραχνιασμένος δδηγός άπ' τήν ξενάγη

ση.
Γυναίκες μέ παντελόνια κι άντρες μέ 

τακούνια,
ψυχές πού κοιμισμένες έρχονται καί κοιμι

σμένες φεύγουν 
καί πάνε σ ’ άλλο σώμα νά ξυπνήσουν.

Κανείς δέν ήξερε ποΰ πηγαίναμε, 
έτσι δπως νύχτωνε καί ξημέρωνε 
μέσα στήν ύγρασία τοΰ χλομοΰ μαρμάρου. 
'Αγάλματα καί σταυροί μέ μορφές συ- 

σπασμένες, 
νεκροταφείο άπέραντο μ ’ άλλόκοτα σχή

ματα,
άλλάζανε τήν δψη τους
μόλις στεκόσουν νά τά κοιτάξεις.

Μά κάποια στιγμή φάνηκε ψηλά μακρινό 
τό φώς τής μέρας, 

κι δλοι πιστέψανε πώς δόθηκε μιά Εξήγη
ση,

πώς βρήκανε τήν άρχή.

Κι ώστόσο, πηγαίναμε σάν τά πρόβατα 
στή σφαγή 

κάτω άπ’ τίς πέτρες καί τίς χιλιετηρίδες 
κι άκόμα πιό βαθιά,
ένώ βγαίναμε πιά άπ’ τής γης τά σπλά

χνα,
νομίζοντας πώς τής ξεφεύγαμε.

"Ωσπου βρεθήκαμε πάλι έξω
στό φωτεινό φθινόπωρο τής ’Αττικής.

Τό ποίημα είναι ολοφάνερα βιωματικό’ 
δμως στήν «τουριστική ξενάγηση» δέ γί
νεται νά μή θυμηθούμε τή γεμάτη άγχος

τής «γνώσης»

ΚΑΘΕ ΤΕΥΧΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ Ε Κ Π Λ Η Ξ Η  

ό ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
τής γνώ σης

ζω ντανέψ τε τήν ώρα σας  

' ^ ^ Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε ^ Π Η Ν Π Ρ ^ Ι ^ - ^ Ε Μ Γ Ή Ί Η ^ Α Θ ^ Μ ^ Η ^ Α

τό νεο
περιοδικό έκπληξη

Στό πρώτο τεύχος θά βρείτε:

•  Σταυρόλεξα
•  Πρόβλημα κόμικ
•  Προβλήματα τοϋ SAM ■ LOYD
•  Σκάκι
•  Μπριτζ
•  Προβλήματα λογικής
•  ’Ακροστιχίδες
•  Κρυπταριθμητική
•  Διαγωνισμούς

ΑΚΟΜΑ: Π σ έ λ ιδ ο  α φ ιέρ ω μ α  σ τό ν  κ ύβ ο  το ϋ  Ρ ούμπικ  
(ά νά λυσ η  το ύ  π α ιχ ν ιδ ιο ύ  κα ί ή λ ύ σ η  του).

ΑΚΟΜΑ: Τό ΟΡΙΓΚΑΜΙ (Γ ιαπω νέζικο  π α ιχ ν ίδ ι - άσκηση  χ α ρ το γλ υ π τ ικ ή ς ) .

ΑΚΟΜΑ: Γ ε λ ο ιο γ ρ α φ ίε ς  - κόμ ικς τώ ν μ ε γ α λ υ τ έ ρ ω ν  
Ε λ λ ή ν ω ν  σ κ ιτσ ο γρ ά φ ω ν .

ΑΚΟΜΑ: Δ ιη γ ή μ α τα  σοκ

ΑΚΟΜΑ: Σ ε λ ίδ ε ς  γ ιά  το ύ ς  σ υ λ λ έ κ τ ε ς  — κα ί π ο λλά  άλλα .

Αύτή τή λίγη πίστη 
μέ πόσο πείσμα τήν κρατώ.
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υπαρξιακή περιπλάνηση στήν «Υπόγεια 
σήραγγα» τοϋ «Κινδύνου». Βέβαια, έκεϊ 
κινδύνευε νά μή βρει ποτέ «τό φως πού 
μπαίνει άπό τήν άλλην είσοδο», ένώ έδώ 
όλοι στό τέλος βρίσκονται «έξω, στό 
φωτεινό φθινόπωρο της ’Αττικής». Οί 
γραφικοί υπάνθρωποι κυκλοφοροϋν κι έδώ 
άμέριμνοι, δπως στό ποίημα «Μέ τά 
δόντια»· δμως έκεϊ συσχετίζονται άμεσα 
μέ τούς λογης λογης «άνθρωποφάγους» 
(«θυσίες στόν Μαμμωνά... καταβροχθίζο
ντας τά σφάγια... Σφίγγες»), ένώ έδώ δέν 
είναι παρά οΐ αιώνιοι κοιμισμένοι τοΰ 
'Ηρακλείτου. Κι άκόμα, άν στά προηγού
μενα ποιήματα ή κάθοδος οδηγούσε ώς τά 
«τέρατα», έδώ, στά έγκατα της σπηλιάς, 
μόνο πολύμορφα πετρώματα περιμένουν 
νά ΰποδεχτοΰν, ή έστω καραδοκούν, τούς 
έπισκέπτες. Όμως, γενικά, τό ίδιο κλίμα, 
ή ίδια χαρά στήν παράθεση «προϊστορι
κών ονομάτων» — στό προηγούμενο πάλι 
ποίημα, μέ τόν χαρακτηριστικό τίτλο « Ό  
πρόγονος», ξαναβρίσκουμε καί τήν άναζή- 
τηση τής πρωταρχής:

[ . . .]  Π ον νά πάμε π ιό  π ίσω ;
Ή  ζω ή άρχιζε μ έ  φυσαλίδες,

ά λλά  τέλειω νε πάντα σ ' εναν τάφο [ . ..]

Ό  άρχικός μεταφυσικός προβληματι
σμός, δπως τόν άνιχνέψαμε στή συλλογή 
« Ή  σκιά καί τό φώς», ξαναγυρίζει έτσι 
στά «Μισά τοϋ πλοϋ» — καί βέβαια δέν 
είναι σύμπτωση πώς καί τής συλλογής 
αύτής ό τελευταίος κύκλος (δπου άνήκουν 
« Ό  Πρόγονος» καί τό «Σπήλαιο Κουτού- 
κι») ονομάζεται «Γιά τό φώς καί γιά τό 
σκοτάδι», οΰτε πώς ό ποιητής τοποθετεί 
τώρα δίπλα στήν πρώτη άρχή έναν τάφο.

*  *  *

Τό συγκεκριμένο θέμα πού παρακολου
θήσαμε έξελίσσεται, βλέπουμε τώρα, ορ
γανικά, δεμένο μέ τήν πορεία τοΰ ποιητή 
μέσα στό χρόνο καί τίς συνθήκες πού τήν 
προσδιορίζουν:

α) Πρωτοεμφανίζεται σέ μιά νεανική 
συλλογή, δπου οί μεταφυσικές άνησυχίες 
φυσικό είναι νά συνδέονται άμεσα ή έμμε
σα, θετικά ή άρνητικά, μέ τόν ερωτισμό.

β) Ή  μεταφυσική άνησυχία γίνεται 
άγχος υπαρξιακό, καθώς ό ποιητής συνει
δητοποιεί τόν κίνδυνο πού τόν άπειλεϊ 
στά λαγούμια τής βιοτικής καθημερινότη
τας, δπου άγωνίζεται νά έπιζήσει άλώβη- 
τος.

γ) Τό άγωνιστικό-άμυντικό στοιχείο, 
άλλά καί ή άπαισιοδοξία κορυφώνεται, 
δταν στά χρόνια τής δικτατορίας ό κίνδυ
νος παίρνει συγκεκριμένη μορφή. Τό θέμα 
μεστώνει καί ή άρχική εικόνα κρυσταλλώ
νει στήν ποιητικά πιό ολοκληρωμένη της 
μορφής

δ) Ό λα ξαναγυρνοΰν στό έργο τής 
ώριμης ήλικίας, μέ μορφές ήπιότερες καί 
πιό κατασταλαγμένες. Ό χι πώς άντικει- 
μενικά οΐ μεταφυσικοί προβληματισμοί 
καί ό συγκεκριμένος βιοτικός κίνδυνος 
έχουν έκλείψει ή ξεπεραστεί, άλλά γιατί 
στόν ίδιο μέσα τόν ποιητή ή άνησυχία, τό 
άγχος, ή άγωνιστική άπαισιοδοξία, έδω
σαν μέ τά χρόνια τή θέση τους στό 
στοχασμό, στή γνώση καί στήν έγκαρτέ- 
ρηση.

Ή  λογική συνέπεια τοΰ σχήματος δπου 
καταλήξαμε δείχνει νά έπαληθεύει τήν 
ερμηνευτική μας μέθοδο καί δικαιώνει τή 
συγκεκριμένη άντιμετώπιση τοΰ ύλικοΰ· 
δμως, άς μήν ξεχνούμε δτι 'ένα μόνο ήταν 
τό θίμα πού παρακολουθήσαμε, καί πώς 
κανένα δικαίωμα δέν έχουμε νά γενικέ- 
ψουμε τά πορίσματά μας. Στή φιλολογική 
δουλειά πρέπει σπυρί σπυρί νά μαζευτεί 
πολύ τό στάρι, πρίν κάποιος καθίσει καί

γευτεί γλυκό ψωμί.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

1. Έφημ. «Τό Βήμα», 14.2.1980· πρβλ. κα ί τή 
«διαφωνία» τοΰ Γ. Πηλιχοΰ (έφημ. «Τά Νέα»,
21.2.1980), τήν άπάντησή μου («Τό Βήμα»,
13.3.1980) κα ί τίς Ανταπαντήσεις («Τό βήμα»,
27.3.1980). Σ τό  σχετικό  ύλικό θά μποροΰσα 
τώρα νά προσθέσω όρισμένους στίχους τοΰ 
Δημήτρη Αασκαλύπουλου άπό τή συλλογή του 
«Γράμματα στόν Έρμόλαο», 'Ελληνικό Λογοτε
χνικό καί Ισ το ρ ικό  Αρχείο, 'Αθήνα 1981, σ.
17.

2. Τό ποίημα δημοσιεύτηκε νωρίτερα στό  
περιοδ. «ΝέΓ. Εστία», τόμος ΞΔ ', τεΰχος 746, 1 
Αύγουστου 1958, σ. 1119.

3. Πρβλ. κα ί σ τή  συλλογή « Έ κλειψ η» (1974), 
σ. 37, τήν Αναδίπλωση: Μ έσα σ τή  βλάστηση- 
, /  παραμονεύουν κρυμμένοι: ύ σκόρπιός, ή (χιδ- 
να, /  τέρατα προϊστορικά έτοιμάζουν τήν έπίθεσή 
τους [...]

4. Βλ. π.χ. σ τή  σ. 15:
Έρχονται ο ί άσπλαχνοι καιροί, /  έρχονται οΐ 

μεγάλες μεταμορφώσεις.
Δές κ α ί τήν προηγούμενη σημείωσή μας.

Βιβλιοκριτική
Ποίηση
άνθρωπολογικής  
έντασης___________

ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΟΥΛΗΣ 
'Αμφίβια
Ή  μικρή Έ γνοτία , 1980

Ά ναλογίζομα ι α ρ κ ετές  φ ο ρ ές  ότι μ ιλάνε γιά 
βιβλία περισσότερο άπ' άοο Θά πρεπε ή Θ' 
ά ξ ιζ ε . Ή δικαιολογία ίσως βρίσ κετα ι στό ρυθμό  
τή ς  έποχής καί σ τίς μ εθό δ ο υ ς  πού υ ιο θ ε τ ε ί.  
Έ τσι τό μάρκετινγκ καί οί δημόσ ιες σ χέσ εις  
φοβάμαι άτι, μ ετά  τή  διάβρωση πού έσπειραν  
στή ζωή μας, έπ ιχειροϋν ήδη άνοιγμα καί στή 
λογοτεχνία . Επιλέγω ένα  βιβλίο ώριμο τοϋ  
όποιου ό συγγραφ έας, ε ίκοσ ι άκριβώ ς χρόνια, 
έρ γ ά ζετα ι άθόρυβα «κομ ίζοντας ε ίς  τήν τέχνην». 
Π ρόκειτα ι γιά τ '  Αμφίβια  τοϋ  Θανάση Τζούλη.

Δύο ερ μ η ν ε ίε ς  πού μπορώ νά δώσω άπό τήν  
άνάγνωση τή ς  συλλογής είνα ι α) ή έξο δ ο ς  τοϋ  
θανάτου καί β) ή έξο δ ο ς  άπό τό  θάνατο . Ή  
πρώτη περίπτωση π ερ ικλε ίε ι τή διαρκή έμφάνισ η  
τή ς  κατάστασης. Ή  δ εύ τερ η  τά  πρόσωπα. Ποίη
μα κλειδ ί, τό όποιο ξεπ ερ νά  μιά άπλή σκηνική 
συμβολή, ε ίνα ι ό « Ό ρ φ έ α ς  πού ήταν ένα  παχύ 
κοράκι». 0  π οιητής δ α ν ε ίζε τα ι τό  μύθο γιά νά 
τόν ένσω ματώ σει οτό  σύγχρονο χώρο. Παράλλη
λα άφ ήνει τά ιδιότυπο διαλεκτολογικό του  στοι
χείο  (θά νατος ή νεκρ ό ς) νά προσδιορίσει τήν  
π ραγματικότητα κο ινω νικά-βιολογικά. Άπό τήν  
άποψη αύτή ή ύπ ερρεαλιστική του λεξικο γρ αφ ία  
βρίσ κετα ι μακριά άπό τήν παραγωγή ένό ς  α ισθη
τικού ά π οτελέσ ματος -  όπότε θά δημ ιο υρ γεϊτο  
μιά μορφή συμβατικής ψ ευδ α ίσ θησ ης τοϋ μύθου. 
Πρώτα λοιπόν καί κύρια φ ο ρ τ ίζετα ι μ ' ένα  
μαγνητισμό έννοιών-σημασιώ ν πού άντλοϋνται 
άπό τόν φ α ινομενικά  π εριορισμένο χώρο θα να τι
κών καταστάσεω ν ή νεκρώ ν, θά χαρακτήριζα, 
σεκάνς. Ή  συγκομιδή είνα ι πλούσια.

Τά πρόσωπα μ ετα κ ινο ύ ντα ι μέ άουνήθιστη  
μορφή καί χαρακτηριστική νεύρω ση. Ζώα, έρπ ετά  
καί πράγματα άπειλοϋν, όρθώ νουν τή ν καταγωγή  
του ς, επ εμβαίνουν έμμονα  στό άνθρώπινο σώμα. 
"Ολη αύτή ή διαστρωμάτω ση άν δ έν  άπ ειλεϊ 

τουλάχισ τον διασπά τή  λογική καί προσχηματι- 
σμένη εικόνα. Μ π ο ρεί β έβαια  νά δ ίδ ετα ι εικόνα  
μεταφ υσ ική  ή ά ντικε ιμ εν ικ ά  μή πραγματω μένη. 
Ό σ τόο ο ενσ αρκώ νετα ι μιά άντιληπτική μυθολο

γία τή ς  όποιας ό μηχανισμός δ έν  ε ίν α ι σ τείρ ο ς  
άλλά προσδιορίσιμος, π εισ τικό ς’ μέ λίγα λόγια  
άνταπ οκρίνετα ι στήν προοπτική του.

Τό ύπ οκείμενο -  συνήθω ς σέ α '  ένικό ή 
πληθυντικό -  ε ϊτ ε  μ έ  σ αρκασ τικές, ε ιρ ω ν ικ ές  
ε ίτ ε  μέ έ ρ ε θ ισ τ ικ ές  χε ιρ ο νο μ ίες  μετα μ ο ρ φ ώ ν ε
ται· κάποτε μάλιστα ά ντικε ιμ εν ο π ο ιε ίτα ι γιά νά 
ένισχύσ ει έ τσ ι τή  λεπ το μ έρ εια  έν ά ς  ιδ ιόμορφ ου  
κλίματος. Ορατό σ τοιχείο  αύτοϋ τοϋ  κλίματος  
όχι τό καταδικασμένο σέ θάνατο  άτομο άλλά ή 
συνειδησιακή ροή τοΰ  χρόνου τοϋ θανάτου μέ  
τήν όποία έμ φ α ν ίζε τα ι. Γιά τό  λόγο το ύ το  οί 
ε ικ ό ν ες  δ έν  ε ίνα ι σ τερ ε ο μ ετρ ικ έ ς , καθώ ς μάλι
στα ή μ ετα φ ο ρ ά  τή ς  γλώ οσας ά νατρέπ ει τή 
λογική λειτουρ γία . Έ τσ ι τά νεκρά , γιά π αράδειγ

μα, πρόσωπα το ϋ  Τζούλη στήν κατά κόσμο έξοδ ό  
το υ ς  έπ ιβεβαιώ νοντα ι, έπ α ληθεύο ντα ι στό βαθμό  
μετα μό ρ φ ω σ ής το υ ς  άπά φυσικό σέ σ υνειδητό  
γίγνεσ θαι. Τό άπω θημένο δηλαδή ένσ τικτο  τοϋ

ποιητή ε ισ δ ύ ει στήν α ν εξερ εύ ν η τη  φύση το υ ς  κι 
άπό κ ε ϊ παράγει ένα  ε ύ ρ ύ τερ ο  κώδικα.

Στή  σ υνέχεια  ή σ υγκροτούμενη άτμόσφαιρα  
φ ο ρ τ ίζ ε τα ι μ έ  κο ινω νιοψ υχολογικές σ υνθέσ εις  
ένώ  ταυτόχρονα εκδηλώ νει μιά συνεχή ύπαρξια- 
κή άλλαγή. Πολύ π ερισσότερο μάλιστα δταν ό 
ίδ ιο ς  ό χαρακτήρας τώ ν προσώπων, άλλοτε  
ψ υχικός ά λλοτε  νευ ρ ω τικό ς, ά ντλ εϊτα ι μέσα άπό

τή ν έπ εξερ γα ομ ένη  πολυμορφία τή ς  πραγματικό
τη τα ς . Μ ιάς π ραγματικότητας άχι δ εδ ο μένη ς  
άλλά συνεχώ ς δημιουργημένης, τή ς  όποιας ή 
γνωστική καί παράλληλα συναισθηματική καταγρα

φ ή ε ίν α ι άπ οτέλεσ μα κυρίω ς έσ ω τερ ικ ή ς δοκιμα
σίας.

Τ ' 'Αμφίβια άποτελοϋν ποίηση άνθρωπολογι
κής έντα σ ης τήν όποία κατά τρόπο άκέραιο μάς 
μ ετα γ γ ίζε ι ό π οιητής.

Τό ψυχόδραμα  
τοΰ έρωτικοϋ 
λόγου

ΝΑΣΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ 
Τά γόνατα τής Ρωξάνης 
«Κ έδρος», 'Αθήνα, 1981

Ή  πρωτοβάθμια έρμ ηνεία  τή ς  συλλογής ύποδη- 
λώ νει τό  έρω τικό κατά βάση σ το ιχείο . Ταυτόχρο
να όμω ς προεξάρχουν: 

α) τ ’ άτομικά γνω ρίσματα, πού έπέρχονται 
άπό τό  συσχετισμό καί τ ίς  μ ετα β ο λ ές  τών 
σύγχρονων συνθηκών -  οικονομικών, κοινωνικών.

β) τά  συλλογικά φ α ινόμενα  -  ομάδα, κατηγο
ρία -  όπου ό π οιητής προσπαθεί νά καταγράψ ει 
τόαο τ ίς  έ ξ ε λ ίξ ε ις  όσο καί τ ίς  κ α τευ θ ύ νσ ε ις  τών 
μεταβολώ ν το υ ς.

"Οπως κι άν έχ ε ι πάντως τό ζήτημα  άπό τό  
ύλικό περιβάλλον προκύπτουν μετα β αλλό μενες  
σ υνθήκες, ιδεο λο γ ικές  ή εκφ ρ α σ τικές , πού επη
ρ εά ζουν άναλόγως σ υ νή θ ε ιες  κι ένσ τικτα . Β ε
βαίω ς τό  ζητο ύ μενο  ε ίν α ι κατά πόσο τό  ά π οτέλε
σμα τώ ν π ιέσεω ν, πού άσκοΰν τά  κοινωνικά 
γεγονότα  σ τίς ά τομ ικές  σ υνειδήσ εις , μπορεί ν ' 
άναχθεϊ ποιητικά.

Έ χω  τήν έντύπωση ότι τά  Γόνατα τής Ρωξά
νης δ έν  ολοκληρώνουν τό  ζη το ύμ ενο  στό βαθμό  
καί στήν ένταση πού πρίν τέσ σ ερ α  χρόνια ε ίχ ε  
έπ ιτύχει ή Βιογραφία. Τοϋτο έπ ειδή ή κοινωνική 
καί ιστορική συμπύκνωση σ υγκροτείτα ι άπό ένα  
ε ίδ ο ς  ήμίλογου' άπό ένα σύστημα φω τογραφικώ ν  
άκολουθιώ ν ά ρκετά  στατικώ ν. Μ έ αύτά  τά δ εδ ο 
μένα έπ όμενο ε ίν α ι νά μή δ ιεισδύσουν στό 
ά ντικε ίμ εν ο  το υ ς  ή γλώσσα καί πιό πέρα ή 
έκφραση. Μ ένουν δηλαδή σέ ά ,τ ι υποδεικνύει ή 
λέξη -φ ω το γρ α φ ία . Π.χ.

Από κάτω όλα τά λοιπά
Δέντρα. Σπίτια. 'Εργοστάσια. Χωράφια.
Αύτοκίνητα. Σκάλες. 'Υπόγειοι σταθμοί.
Δέντρα. Σπίτια. 'Εργοστάσια. Χωράφια.

Παράλληλα ή παράθεση εικόνω ν μέ συνεχώ ς  
δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς  κ ο ιν ω ν ικ ο -ίδ εο λ σ γ ικ ές  έ ν δ ε ίξ ε ις  
καί έκφραση πού δέν έ ξελ ίσ σ ετα ι άλλά κό βετα ι 
άνελλειπ ώ ς διανθοϋν τήν Ενορχήστρωση καί τό  
όλο γενικώ ς μοντάζ τοϋ π οιήματος· προϋποθέ
σ εις ούσ ιασ τικές γιά τή δημιουργία  ένό ς  ολοκλη
ρω μένου ποιήματος. Στήν π ροκειμένη  περίπτωση 
οί στίχοι παραμένουν ά σ ύνδετα  σχήματα-φω το- 
γρ α φ ίες  πού βεβαιώ νουν δ ρ ασ τηρ ιότητα  ή συναι
σθήματα χωρίς όμως κίνηση κι έ ξ έ λ ιξη  (ρυθμική, 
νοηματική) μέσα στό Ιδ ιο  τό  ποίημα. Π.χ.

"Ενας ζεσ τός καφ ές τό πρωΊ 
Τό διάβασμα (όσο γίνεται πιό άργά) τής  

εφημερίδας  
Μιά βροχή πότε-πότε γιά νά πλένει τά 

αισθήματα 
Τό χώμα στά καινούργια του τακούνια 
Ή  θάλαοοα τό άπόγευμα μ έ λίγη συννεφιά 

Γαρίφαλα. Πολλά γαρίφαλα.

Άντώνης Τρίφυλλης

Τό Σοφό Σημαίνον
Ή σουν ακίνητο.
Τό φώς σέ προσέγγισε.
Σ έ τύλιξε. ’Α 
κτινοβόλησες  
δλες τίς δια
δρομές τοϋ ορίζοντα.

Ή μουν έκεί τυλιγμένος  
χειμωνιάτικο φώς.
'Ένα λευκό  γερασμένο  
χειμωνιάτικο φώς.

Μ ιά άκτίνα δ ιαπέρασε  
τό γυάλινο μάτι μου.
Ά -

ποτυπώ δηκες.

Κάθε φορά
πού  γυρνοϋσα  στά Κύθηρα  
προσπαθούσα.
Ή  λέξη στά χείλη μου.
Τήν ψέλλιζα μέσα  μου δέν  
άκουγόταν ό ήχος.

’Έ μεινε χρόνια άκίνητο  
λευκό γερασμένο  
έκεί.

”Ακούσε ρόκ μουσική  
δέκα τέσσερα  χρόνια.
Ε ίδε κ α ί είδε  
πολλά.
Έ γινε
ένα  σημαίνον σοφό,

Χ τές  σέ συνάντησα πάλι. 
Ξύπνησε, πέταξε  
στιλπνό, βουερό.
Γύρισε στήν πηγή του μέ  
τρυφ ερή  νοσταλγία.

Έ μεινα  μ ’ ένα  κενό στό κρανίο  
κα ί τό φώς αύτό τό λευκό  
πού γερνάει.
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Ποίηση τής καθημερινής φθοράς
Γιά δλους α υ το ύ ς λοιπόν το ύ ς  σ υ ν τελ εσ τές  

σπεύδω ν ' άναγνωρίοω τό σ τοιχείο  τοϋ  ερω τικού  
λόγου πού στήν ούοία ά π οτελεϊ μιά γεν ίκευσ η  
άτσμικών βιογραφιώ ν καί τοϋ όποιου τόσο οί 
ροπές δσο καί τά  συναισθήματα δ έν  π ροέρχονται 
άπό κατάλοιπα άλλά διαμορφώ νονται στήν πράξη. 
Δ ιαμορφώ νονται άπό τ ίς  π ερ ισ τάσ εις, τ ίς  ιδ ιότη 
τ ε ς  καί τ ίς  ο χ έσ ε ις  κοινωνικών φαινομένω ν. 
Άπό τή  σύγκριση κατανομής το υ ς . Μάλιστα κάτι 

τέτο ιο  ε κ φ ρ ά ζετα ι καλύτερ α  δταν λ ε ιτο υ ρ γ ε ί ό 
μηχανισμός τή ς  παρομοίωσης. Τ α υ τίζετα ι, λογου- 
χάρη, τό  σώμα μ έ φ λεγό μενη  πόλη. Ή  οί 
κ ινήσ εις μερικώ ν σημείω ν τοϋ σώ ματος -  μάτι, 
χέρ ι, λα ιμός -  σ υνδέο ντα ι μέ χώ ρους έδα φ ικά  
π ροσδιορισμένους καί πρόσωπα άσκοϋντα κάποια 
έννομα σ υμφ έροντα  (π.χ. τό  ποίημα «Σονέτο»).

Β εβαίω ς τό  ευρη ματικό  σ το ιχείο , βοηθούμενο  
καί άπό τήν παρομοίωση, έ χ ε ι π ολλές φ ο ρ ές  
οδηγήσει τή ν ποίηση -  κυρίω ς τή νεό τερ η  -  σ ' 
επικίνδυνους έγκεφ α λισ μο ύς. Άπ ό τήν άλλη 
δ η μ ιουρ γεϊτα ι ή έντύπωοη ότι οί στίχοι γράφ ο
ντα ι μόνο καί μόνο γιά νά έκπ λήξουν. Δέν 
ά ν τ ιλ έ γ ιτ  π ιθανόν α ύτή  ή μ έθο δ ο ς  νά δ ημ ιουρ γεί 
στύλ. Τό πρόβλημα όμω ς ε ίν α ι άπό έ κ ε ί  κι 
έπ ειτα . Γιατί ή ποίηση δέν ζ η τά ε ι μόνο τήν  
καλλιεπή δοκιμασία λ έξεω ν  άλλά καί τή ν  κοινω- 
νιοδυναμική τη ς , τουλάχιστον, ύπόοταση.

Ό  Β αγενάς ε ίν α ι ένα ς  άπό το ύ ς  ν εό τερ ο υ ς  
π οιη τές  πού δ έν  πνίγουν τό  εύρημα  άλλά τό  
δραστηριοποιούν. Έ τσ ι στούς στίχους του δια
μορ φ ώ νετα ι ένα  ε ίδ ο ς  πλάγιας ομιλίας χωρίς 
μονοσ ήμαντες λ ε ιτο υ ρ γ ίες .

Καφές βαρύς. Γεύση βυθού. Κι ένα 
τηλεφώνημα άπό τήν  

αθέατη πλευρά τής ψυχής σου

Τά ύπ οκείμενα τοϋ  Ν.Β., σέ σημαντικό βαθμό  
έσ ω σ τρεφ ή, ά λλο τε  άλληλοαπορρίπτονται κι άλ
λ ο τε  άλληλοσυμπληροΰνται. Οί συγκρούσεις, οί 
π ροστριβές καί τά  πάθη το υ ς  όμολογοϋν τό  
ψυχόδραμα. Π ροηγουμένω ς οί εγ γ ε ν ε ίς  παρορμή- 
σ εις  το υ ς  μετα σ χη μα τίζοντα ι κατά δ ιάφ ορους  
τρόπους πρίν έκδηλω θοϋν σέ ψ υχική-έρω τική  
συμπεριφορά.

Ό οτόσο, μ έ  τήν έκδήλω σή το υ ς  π ραγματώ νε
τα ι μιά τεχνική  εσ ω τερ ικού  διαλόγου πού, παρά 
τόν  π εζολογικό τη ς  χαρακτήρα, ά π ελευ θερ ώ νει 
στοιχεία  στοχασμού (π.χ. τό  ποίημα «Τά γόνατα  
τή ς  Ρω ξάνης»). Παράλληλα, τά  κυρίω ς ά ν τ ικ ε ίμ ε -  
να πρός τά όποια π ροσ ανατολίζεται ό π οιητής 
(δ έντρ ο , θάλασσα, ά έρ α ς ) εκπροσωπούν ένα  
πεδίο γεω μετρ ικώ ν, θά 'λεγα , σχημάτων μέ 
τ ρ ε ϊς  κατά βάση κώ δικες λε ιτο υ ρ γ ία ς, 

α) ισ τορικούς  
β) ύπ αρξιακούς  
γ) α ισ θητικο ύς
Ό  πρώτος δ ιαπ ισ τώ νετα ι άπό τήν έκφ ορά  δχι 

κάποιων συγκεκριμένω ν ιστορικών χώρων άλλά 
προσώπων (πολιτικοί, σ υγγρα φ είς ) καί μέσω  
αύτώ ν α ρθρ ώ νετα ι ένα ς  λόγος πού άντιπροσω- 
π εύ ει τ ίς  δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς  κ α τευ θ ύ νσ ε ις  τοϋ σκέ- 
π τεσθαι κι α ίσ θάνεσ θαι. Πιό πέρα δμω ς ή χρησι
μοποίηση τώ ν ονομάτων (Καπ οδίοτριας, Κάλβος, 
Σ ικελιανός κλπ.), ή ενσ υνείδ ητη  γεν ικώ ς έπιλογή 
το υ ς , π ραγματώ νει σ υμβολικές σ υ ντετα γμ ένες  
πού δυνατόν νά έξη γη θο ϋ ν  δχι τόσο ώ ς δομ ικές  
άναδιοργανώ σεις ή μ ετα μ ο ρ φ ώ σ εις  άλλά ώς 
αισθητική μεγέθυνσ η  τή ς  εικόνας.

Ό  δ εύ τερ ο ς  άφορά κ α τευ θ ύ νσ ε ις  καί π ερ ιε 
χόμενα τή ς  ζω ής πού μ εταμορφ ώ νονται άπό 
φυσικό οέ σ υνειδ ητό  γ ίγνεσ θαι. Γεγονός πάντως 
ε ίνα ι ό τ ι στόν 8α γενά  οί εκβ ά σ εις  τή ς  άνθρώ πι
νης συνείδησης έχουν δ ιττή  διάπλαση -  νοητική  
καί συναισθηματική -  χω ρίς διαχωρισμό. Ή  
δράση λοιπόν τώ ν προσώπων άναπ τύσσεται κάτω  
άπό τήν παρουσία το υ ς  μέ άποτέλεσμα ή αγωνία, 
ή εξο ικείω σ η μέ τό  θάνατο καί οί φ αντασ ιώ σ εις  
νά περνούν άπό τή μορφή τοϋ ένσ τικτου  οέ 
σ υνειδητή μορφή. "Ετσι στά ποιήματα άναγνωρί- 
ζ ε τα ι ή έννοια, λογουχάρη, τοϋ θανάτου ώς ή 
ά ντεσ τρα μμ ένη  εικόνα  τή ς  άνθρώπινης σ υνείδη
σης.

Ό  τρ ίτο ς  μ ' επ ιρ ρ ο ές άπό τόν Σινόπουλο (ή 
Ρωξάνη άλλω στε ε ίν α ι όνομα πού άπαντάται 
α τούς «Δ ρ ο μο δ εϊχτες» ), υ ιο θ ε τ ε ί μιά κλίμακα 
π οιητικής δ ιά τα ξη ς  όπου συχνά στό στίχο δύο ή 
π ερ ισ σ ότερ ες τ ε λ ε ίε ς  προσπαθούν νά οτιγμ ιο - 
γραφήσουν ισ άρ ιθμες έννο ιολογ ικές  ή οπ τικές  
έ ν ό τη τε ς .

(Στό βάθος ή λίμνη. Μιά ξύλινη γέφυρα.
Οί πάπιες ακίνητες. Νούφαρα στά νερό)

Αύτή ή διαδοχή λ έ ξε ω ν  ή προτάσεω ν οδ η γεί 
άναμφ ισ βήτητα  σ ' ένα  προσωπικό ύφολόγιο πα- 
ρότι ε ίν α ι δυνατόν νά π αρ α τηρ ηθεί καί κάποια 
άκινητοποίηση τοϋ  ποιητικού ρυθμού, λόγω άκρι
βώς τώ ν διαδοχικώ ν κοπών τοϋ στίχου μέ  
τ ε λ ε ίε ς .

Παρά τα ϋ τα  γλώσσα κι έκφραπη πραγματώ
νουν τή θέασ η -  κυρίω ς έρω τική -  το ϋ  ποιητή. 
Σέ γ εν ικ ές  γρ α μ μ ές  θά έλεγ α  δ τι ή ποίηση τοϋ  
Βαγενά π ηγάζει άπό μιά διπλή αιτία : τήν ομοιότη
τα τώ ν συνειδήσεω ν καί τή ν άλληλεξαρτώ μενη  
συμπ εριφορά σ υντελεσ τώ ν μιάς καταστάσεω ς.

ΚΟΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΖΗΡΑΣ

Ό ύπνος τώ ν έρω τιδέων  
Τράμ, Θεσσαλονίκη, 1978

Στόν Ύπνο τώ ν έρω τιδέω ν  ε κ φ ρ ά ζετα ι έκδηλα  
μιά στάση δ ιαβρω τικά σκεπτικιστική καί ειρω νική, 
σ' ό ,τι, κυρίω ς, έ χ ε ι σχέση μέ τό  παιχνίδι τοϋ  
έρω τα , μέ τ ίς  ο μ ο ρ φ ιές , τ ίς  π ονηριές, τ ίς  
π αγίδες καί τ ίς  άσκήμιες του. Ό στόσο, ή στάση 
α ύτή κατορθώ νει ν' άποσπά άπ' τά  πράγματα, 
άπό τ ίς  γυ ν α ίκες  τώ ν δ ια φ ορ ετικώ ν ήλικιών, άπό 
τήν κά θε  λογής άπέκδυοή το υ ς  καί τήν άποκάλυ- 
ψη τοϋ  θ εά τρ ο υ  το υ ς , μιά ποίηση άληθινή τ ίς

π ερ ισ σ ότερ ες φ ο ρ ές , μιά ποίηση χαμηλόφω νη, 
κο υβεντιασ τή  καί οικεία . "Οπως καί άπό τή  
γενική άτμόσφαιρα τών σπιτιών καί ορισμένω ν 
πλευρών τή ς  έποχής μας. Ξέρουμε πόοο δύσκο
λο είνα ι νά γ ρ α φ τε ί έρω τική ποίηση, σήμερα, πού 
νά άπ ολακτίζει τ ίς  έσ κ εμ μ έν ες  βω μολοχίες καί 
τήν έκζήτησ η. Γ ι'α ύ τό  καί Ό ύπνος τών έρω τι- 
δέων, μέ τή ν ύποβλητική, έδώ  κι έκ ε ί, κι έξυπ νη, 
άλλοϋ, προβολή έρω τικώ ν στιγμών καί δ ια θ έσ ε 
ων, δ ια β ά ζετα ι εύχάρισ τα, καθώ ς μάλιστα όχι 
σπάνια κατορθώ νει ό π οιητής νά βρίσκει τό  
στόχο τή ς  πάντα ένεδ ρ εύ ο υ σ α ς  ε ιρ ω νε ία ς  του, 
μέ τό  νά μ ιλ ε ΐ μ ' έπ α ινετή  εγκρ ά τεια  λόγου κι 
έπ ιγραμματικότητα:

-  — - —

Μέσα ατό μισοσκότεινο α τελ ιέ  της  
θέλ ε ι νά μοϋ εξηγήσει, μ ’ άβέβαιη πειθώ 
Τή φω τεινότητα  μιάς τελευτα ία ς σύνθεσης.
Μά έκείνο πού δέ λ έγετα ι μ έ λόγια 
Είναι τό  κάλεσμα τοϋ στήθους της 
Άπ’ τό μισάνοιχτο-έπίτηδες;-πουκάμιαο.

Ό  τελ ε υ τα ίο ς  στίχος καθώ ς καί μερ ικοί άλλοι 
θυμ ίζου ν -άπ όμακρα, έ σ τ ω - Καβάφη, αύτό δμως 
δέν έ χ ε ι σημασία. Στό  ενερ γητικό  τοϋ ποιητή 
πρέπει νά π ρ ο σ τεθε ί ή ικανότητα  νά δημ ιο υρ γεί 
άτμόσφαιρα. Καί μ έ  τή  διαγραφή τοϋ έσ ω τερ ικοΰ  
χώρου, δπου δ ια δρ α ματίζοντα ι τά  έρω τικά  στιγ
μιότυπα, πού χω ρίζοντα ι στήν έ ξω τερ ική  προσχη- 
μα τικά τη τά  το υ ς  καί στόν δ ια φ ο ρ ετικό , ουσιαστι
κά, στάχο το υ ς , μ έ  τήν παρεμβολή μερικώ ν 
συνέργω ν τοϋ  έρω τα , όπως έσ θήτω ν, μουσικής, 
πινάκων, άπαγγελίας, κλπ. Αύτή ή σατιρική δ ιά θ ε 
ση -π ού δύσκολα συγκαλύπτει τή συναισθηματι- 
κ ό τη τ α - ε ίνα ι περισσότερο π ετυχημένη καί δ ι
καιω μένη α ισθητικά όπου ή άπόσταση άνάμεσα  
στό κέλυ φ ο ς καί τό ν πυρήνα δέν κατονομάζετα ι, 
άλλά δ ιατυπ ώ νετα ι μέ πλάγιο, κάπως, τρόπο. Ό ς  
άντρας, ό π οιητής, «σ κ έφ τετα ι νά έπ ιταχύνει τή 
διαδικασία γιά  τό  ούσιώ δες», ώς π οιητής όμως 
ξ έ ρ ε ι νά π ροβάλλει τά  μερικό -σ τή θ ο ς  ή κνή
μ ε ς -  γιά νά υποβάλει τό  νεανικό έπ ιθυμητό  
σύνολο.

Άπό τό μόλις τραβηγμένο φόρεμα 
Προβάλλουν ο ί λεπ τές  μακριές της κνήμες 
Κι άναδίνουν έναν τέ τ ιο  λευκό αισθησιασμό 
Μ ' αύτή τήν τελειό τητά  τους.

Ακόμα καί άπό τή γυναίκα μιάς κάποιας
ήλικίας -άπ ω θητική  συνεπώ ς, άν δ έν  τήν άγα-
π ά ς - ξεχ ω ρ ίζε ι ένα  γνώρισμά τη ς , μέσα στή 
φ θορά  καί τήν πτώση της.

Καί τώρα πού έρχετα ι κα ί μοΰ ζητάει έρωτα  
Είναι ο ί βαθιές ρ υτίδες  της 
Πού μ έ  τρομάζουν.

Εκτός όμως άπό τ ίς  ε ικ ό ν ες  μιάς άτομικής
ερ ω τική ς εμπ ειρ ία ς, ό π οιητής σ τρ έφ ε ι τήν
εύρη ματική , κάπ οτε, π αρατηρητικότητα  του καί 
τό  σαρκασμό το υ , παντού, μ ελετώ ν τα ς  το ύ ς  
τρόπους μ έ το ύ ς  όποιους άντιμετω π ίζουν πολλοί 
καί δ ιάφ οροι τό  ερω τικό  πρόβλημα. Κάτω άπό τή  
χλεύη δ ια φ α ίν ετα ι καί κάποια πίκρα γιά το ύ ς  
συμβιβασμούς τή ς  ζω ής, άπό «τ ίς  άνάγκες τή ς  
επιβίω σης». Ά νά μεσ α  σ τούς ύψ η λούς στόχους 
καί τό φ τηνό , τό  συνηθισμένο κατάντημα, δ ιακι
ν ε ί ό π οιητής καί σ μίγει τή  φ α ιδ ρ ό τητα  μ έ  τό  
άναποδογύρισμα καί τό  δραματικό στοιχείο  τής  
ζω ής.

Στά δεκαοχτώ είχε μιά πύρα δεκτική 
Μ ετά  τόν έρω τα άπάγγελνε Σεφέρη  
Καί τώρα ή διανοητική της ώριμότητσ  
Ζευγάρωσε μ ’ ένα Λαρισινά μπακάλη.
Μοϋ γράφει πώς μετάνιω σε  
Πλήν όμως ή έγκυμοούνη της 
Είναι προχωρημένη.

Πάντω ς, ε ίτ ε  γιά τόν έα υ τό  του  μ ιλ ε ΐ ε ίτ ε  γιά  
το ύ ς  άλλους, ή «περιπτωσιολογία» του  π ροσθέ
τ ε ι  καί κά θε φορά μιάν άπόχρωση στήν έρω τική  
σύνθεσή το υ , μολονότι ξ έ ρ ε ι καλά ποϋ τελ ικά  
όδηγοϋν ό λες  οί άΠοχρώ σεις, ό λες  ο ί έπ ιφ α νεια - 
κ ές  π λευρές το ϋ  παιχνιδιοϋ, ποιά ε ίν α ι « Ή μόνη 
ά λήθεια»:

Στό κομψό ρουστίκ σαλόνι της
Δέν έχει χώρο ή ποίηση πού μοϋ διαβάζει.
"Ας είμαστε λοιπόν άκροατές μ έ συγκατάβαση 
Ή πόρτα τής κρεβατοκάμαρας 

Είναι μισάνοιχτη.

Τό βιβλίο, ε κ τό ς  άπό τή ν έκφραση έρω τικώ ν  
βιωμάτων, ά ν α φ έρ ετα ι καί σέ θέμ α τα  πού έχουν  
σχέση μ έ το ύ ς  «θεσ μ ούς», τήν κ ιβδηλεία , τόν  
ύλιστικό σκοπό το υ ς . Σ 'α ύ τά  τά  ποιήματα, άκόμα 
π ερισσότερο, ή τελ ικ ή  άπόγευση -ό χ ι πολύ 
π ο ιη τική - ό φ ε ίλ ε τα ι στήν άπόδοση τή ς  ρεα λ ισ τι
κής π λευράς τή ς  ζω ής, πού παίρνει κάποια 
ύπόσταση άπό τή  διατήρηση τώ ν τύπων. Β γαλμέ- 
νο άπό τή  μ ελ έτη  τώ ν π νευματικώ ν καί λο γ ο τε 
χνικών μας πραγμάτων ε ίν α ι τό  ποίημα «Συμβου
λ έ ς  σ' ένα  νέο κριτικό», μολονότι κι άπέναντι 
τή ς  δ ικής το υ  γ εν ιά ς  βάλλει ό ποιητής, θ η ρ ευ 
τή ς  καθώ ς ε ίν α ι τοϋ σοβαροϋ καί τοϋ ούσιαστι- 
κού. Δ ίνοντας σ υμβουλές σ έ μιά φ ίλη του  ν ' 
άπαγκιστρω θεί άπό «τ ' άχρηστα ξενύ χ τια »  καί τ ίς  
«άσκοπες σ υζητήσ εις» , βρίσκει τή ν  εύκα ιρ ία  νά 
έπ ικρίνει «τό καταραμένο συνάφι τώ ν λο γ ο τε 
χνών»,

Κυριάκος Χαραλαμπίδης

Άρδανα
Κ α ί τή μιαήν αυλή του άπό  να μέρος  
πού δέ φαινότανε άλλοτε μιά πέτρα  της  
δωροϋσε μέ  τά μάτια του τυφλά.

Τό θάμα ήτανε σ τ’ όνειρο, άλλά μισό κι αϋτό.
Γ ιατί όπως ήταν κάτω άπό κληματαριά  
καλού γειτόνου κι έβλεπε πρός τήν αύλή 
τ ’ άγαπητοϋ σπιτιού του, πώς νά προχωρήσει 
πού  ’χάνε στήσει γλέντι κα ί χορό  
στήν άπλωαιά της κάτι ξένοι.

Κ αί τόν κοιτούσανε όλοι, τό πηγούνι τους  
σηκώνανε κατά  τόν ούρανό  
κα ί σημαδεύανε συνέχεια  όχι.

Μ ιάν άλλη φορά πάλι τά κατάφερε  
κα ί μπ ήκε άπό σκισμή τ' όνείρου του ατό σπίτι. 
Β γαίνοντας στήν αύλή του άπ ' τήν καμάρα  
τή βγήκε τήν Τουρκάλα π ο ύ  έβγαζε νερό.

Οΰτε πού  σκέφ τηκε νά  τή ρωτήσει τό γιατί.
Μ ονάχα π ή ρε τή γνωστή του μαντιλιά  
τήν ούρανιά κ α ί σκούπισε τό πρόσω πό του.
Έ κείνη γύρ ισε αθόρυβα, χωρίς μιλιά  
κα ί κάνει κάπω ς έτσι (κίνηση χεριών) 
σάμπως νά  τοϋ 'λεγε «δέ φταίμε μεϊς, 
κ α ί δηλαδή τά  βρήκαμε, δέν  τά πειράξαμε.
Τί νά σοϋ κάνω; Ά ν  θέλεις κόπ ιασε νά  φάμε».

Α ύτά  σημαίνουνε, Κ υριάκο, ε ίπ ε  στόν ποιητή  
ό άνθρωπος ποϋ  μπ ήκε στήν αύλή του  
πώς δέ θά πά με πίσω στό χωριό μας.
Ναί, είναι τραγικό, μά κάλλιο νά  τό ξέρουμε
πα ρά  νά ζοϋμε στό σκοτάδι άλλιώτικης έλπίδας.
Ζύγωσα σ τ’ όνειρό μου κάμποσες φορές
τό σπίτι μου, κ α ί στ' όνειρό μου βρήκα
τόν τρόπο νά διασπάσω τή γραμμή τ πήγα  πετώντας
ίσαμε κεί, τό είδα  ώς δέ θά τό 'βλεπα
σ' ειρηνικούς κα ιρούς κα ί μετρημένους.

Ά λλά συνέχισε πώς κάποιοι τόν μπόδιζαν  
νά  μπει, τόν άποτρέπανε: «Σάν έφ τανα  ώς έκ ε ί  
νά προχωρήσω έκεϊνοι δέ μ ’ άφήνανε.
Κι ούτε νά  φύγω πάλι τό μπορούσα.
Έ ξοδος δέν υπήρχε σ τ’ όνειρό μου  
κι άλλο δέν  είχα παρά  νά ξυπνήσω.

Ό  ποιητής τόν άκουσε μ έ  προσοχή  
κ α ί χαμογέλασε μέ λόγια μετρημένα.
Ά ν  τήν ’Αμμόχωστο, είπε, τήν άφήκαμε  
μ ές  ά π ’ τά χέρια  μας νά ξεγλιστρήσει, 
μιά μέρα  θά τήν πάρουμε στά σίγουρα  
μέ όρους ταπεινω τικούς· αύτό είναι άλήθεια.
Ν ά ξέρεις τούτο μοναχά: Ή  τή βλέπεις  
κ α ί νά τήν πά ρεις δ έν  μπ ορείς  στά ίσια 
ή δέν τή βλέπεις κι έχεις τήν ψευδαίσθηση  
πώς τήνε βλέπεις, έπειδή  έτσι φαίνεται.
Α ύτό είναι τό χειρότερο. Κοίτα, σάν νά ’ναι 
οί φ ύλακες έκ ε ί κ α ί σέ έμποδίζουν  
νά μ π εις  μ ές  ατά λαγούμια τής άνάμνησης, 
άπαγορεύουνε θαρρείς τή δίοδο  
άκόμα κα ί στό πέταγμα  τοϋ νοϋ.
Ωστόσο τό φτωχό σου τό χωριό Ά ρόανα , 

πλαγιά Π ενταδακτύλου, άς τό ζαλίσουμε, 
κύρ Τόμπυ, στό κρασ ί τής Ιλλυρίας.
Ά ς  π ιούμε στήν ύγειά  του, δσο κρατεί 
στούς ώμους του τήν Ο ικουμένη ό Ά τλαντας.
Γιατί ό κα ιρός περνά  κι ή φύση χάνεται.
Ή  θάλασσα πού  τώρα λιώνει στό μετάξι 
σάν αύριο θά γεν ε ί θεριό, φυλάξου.
Τότε μ π ο ρεί κι έγώ νά τρελαθώ
κ α ί σϋ νά μ π είς  ατό σπίτι τό δικό σου.

'Ιούνιος 1981
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Οί έρ ω τες  μ έ ποιητές δέ βγάζουν πουθενά 
Είναι οά ν ’ άπ οθέτεις  τ ίς  έλπίδες σου 
Σέ καραβάκια χάρτινα.

καί γεν ικά  α μ φ ισ β η τε ί , ούοιαοτικά , τή διπλωμα
τική ε ύ ελ ιξ ία  τή ς  γ εν ιά ς  του, καί μέ τόν τρόπο 
του  μάλλον τήν κα τα δ ικ ά ζε ι, όταν τή βλέπ ει νά

Βιβλιοχαχνδρομεϊο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤϋΝΙΟΥ:
Τραγούδια τοϋ Κιμπούτς καί άλλα 

Αθήνα,
« Ό δ υ ο ο έα ς» , 1981. Σελ . 38

Ή  αυλλογή π ερ ικλε ίε ι δύο έν ό τη τε ς : «Τραγούδια  
τοϋ  Κιμπούτς» καί τήν «Καί άλλα». Στήν πρώτη 
ένό τη τα  ό γεω φ υσ ικός χώρος χα ρ ακτηρ ίζει τή  
θ εμ α τική  τώ ν ποιημάτω ν. Επηρεασμένοι λοιπόν 
οί οτίχοι τοϋ  Δ.Α. άπό τήν π ροαναφερθεΐσα  
θεμα τική  ο τοχεύουν ή μάλλον, καλύτερα , α φ ή 
νουν νά δ ια φ α νεΐ οτήν παρουαία μιάς ουγκεκρ ι-

κοτορθώ νει νά ενώ νει τά  δ ιεοτώ τα :

Γενιά μου ικανοποιημένη 
Καί συνάμα άνήσυχη 
Άναρωτήθηκα συχνά πώς τά βολεύεις  
Άνάμεσα σέ κα φ ετερ ίες  καί σέ κόμματα 

Νά βρίσκεις ένα ήρεμο m odus vivend i.

Ό ίίπνος τών έρω τιδέω ν  ουμβάλλει ά ρκετά  
μέ τήν άποφλοιω τική ειρ ω νεία  του καί τήν  
άστόλιστη, ώς τήν π εζολογία, κάποτε, εκφ ρ α σ τι
κή το υ , στή γνω ριμία μ ιάς παράλογης ζω ής, τών  
προσωπείων καί τοϋ προσώπου τη ς.

μένης ιδ έα ς . Προβάλλονται έτσ ι ονόματα, όπως 
π.χ. Μπριλόφσι, Γεχούντα κ.ά., πού μ ετα φ έρ ο υ ν  
τό βάρος τής ά φ ήγηοη ς, μέ τρόπο ώστε νά γ ίνε ι 
δυνατή ή ά νέλ ιζη  τοϋ θ έμ α το ς . Μ ιλάει σέ β ' 
πρόσωπο -μ έ  έξομολογητική  δ ιά θ ε σ η - δομώ ντας  
έτσ ι πιό σ τέρ εα  δ ιαλεκτικά  τό έγώ . Ενώ ή 
έσ ω τερ ίκευσ η  τώ ν καταστάσεω ν κατατάσ σ ετα ι 
στό άτομικό έπίπεδο, ά φ ή νει πεδίο άνοιχτό γιά  
έκφ ορά  λόγου δ ια μαρ τυρ ία ς. Ή παρουσία γ εγ ο 
νότω ν συλλογικής μνήμης (π.χ. Γολγοθάς) καί 
πίστης (Χ ρισ τός, Μ ω άμ εθ) σ ταθερ οπ ο ιεί τόν  
συνδετικό κρίκο γιά τή συγκρότηση μ ιάς ιδέας

(π.χ. Α εφ τερ ιά , Αλήθεια κ.ά.).
Ή δ εύ τερ η  ένότη τα , π ροσ εκτικότερα έπ εξερ - 

γαομένη, δ ια κα τέχετα ι άπό έντονο βιωματικό  
στοιχείο. Ένώ λοιπόν ή προηγούμενη καθυπο
τάσ σ ετα ι σ' ένα  πνεύμα ο ίκουμ ενικό τητας , αύτή  
δια π ο τίζετα ι άπό τήν προσωπική πείρα- α ιτία  πού 
κάνει έντονη  τήν παρουσία τή ς  ε ιλ ικ ρ ίνε ια ς . Ή  
έννοια τοϋ θανάτου καθοδηγεί τή  νόηση, άπο- 
κλείοντάς τη ς  κάθε δ ιέξο δ ο , άναστέλλοντας  
συνάμα τήν ύγιή -  γ ιατί όχι ψύχραιμη -  ά ντιμ ε - 
τώπιοη τώ ν πραγμάτων. Μ ετο νο μ ά ζε ι έτσ ι τό  
θάνατο (π.χ. νεκροφ όρα, ε ύ θ ε ία  -  τεθλα σ μ έν η ) ή 
μ ε τα φ έ ρ ε ι τήν όδύνη στόν φυσικό κόσμο, σάν 
τρόπο κάθαρσης.

ΦΡΟΣΟΥΛΑ ΚΟΛΟΣΙΑΤΟΥ:
Διαγωγή
«Γνώση», Αθήνα 1981

Τά ποιήματα τή ς  Φ. Κολοσιάτου κουβαλούν τό  
στίγμα μιάς π ορείας σ' έναν καλά π εριχαρακω μέ
νο χώρο. Ό  έτεροπ ροσδιορισμός τοϋ άτόμου  
λ ε ιτο υ ρ γ ε ί άρνητικά στή διαμόρφωση τα υ τό τη 
τά ς  του, λόγος πού δέν τό χ ε ιρ α φ ε τε ί, άλλά 
μάλλον τό χειραγω γεί, π ερ ιορ ίζο ντάς το στά 
μέτρ α  τή ς κυρίαρχης γλώσσας τή ς  έξουσ ίας. Σ' 
όλη τή  ουλλογή κυριαρχεί ή προσπάθεια έπανα- 
προσδιορισμοϋ τή ς  χαμένης τ ιμ ή ς τή ς  ποιήτριας, 
στήν ύπάρχουσα έμπ ορευμοτική κοινωνία. Ή  
μ έθοδ ος πού έπ ιλέγε ι, έντο π ίζετα ι οτήν έπανα- 
φορά -  έπ ιστροφή τοϋ σώ ματος στήν καταγωγή, 
σ τίς ρ ίζες . Παράλληλα ό λανθάνω ν ερω τισμός μέ 
τόν έμψ υχο -έμπ ράγματο  κόσμο, ένώ  προσωρινό 
π ροσφέρει έχέγγυα  στήν άνεύρεσ η τα υ τό τη τα ς,

παρ' όλα αύτά  έν δ ίδ ε ι άντιμέτω πος στήν πραγ
μα τικότητα. Έ χουμε νά παρατηρήσουμε ότι ή 
άστοχη τοπ οθέτηση έπ ιθετικώ ν προσδιορισμών, 
οδ ηγεί τό  στίχο στήν κακοφωνία, άν όχι οτή 
μεγαλοοτομία.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ:
Τό λίγο πράσινο τής έλπίδας 
«Τομές», 'Αθήνα 1981

Τά διηγήματα τή ς  Β. Παπαδάτου προσδιορίζονται 
-  δέν  ξέρω , άπό άτυχη σύμπτωση; -  άπό άγνοια 
τοϋ  χειρ ισμού τή ς  γλώσοας. Φ ω τογρ α φ ίζει τήν 
π ραγματικότητα μέ νατουραλίστικη γραφή ή μάλ
λον κα ταγρ ά φ ει 6 ,τ ι οί α ισ θήσ εις τη ς κατορθώ 
νουν νά άντιληφ θοϋν. Ή πλοκή τώ ν διηγημάτων 
άλισθαίνει μέ το ύ ς  δ ιαλόγους πού παρεμβάλλο
νται, γ ια τ ί όχι μόνο δ έν  το ύ ς  δ έν ε ι μέ τό  
άφηγηματικό μέρ ο ς, άλλά καί δέν  έ χ ε ι τή  
δ υ νατότητα  νά δ ιε ισ δ ύα ει στούς χα ρ ακτή ρ ες. Τά 
διάφορα γλωσσικά ιδιώ ματα πού χρησιμοποιεί 
προαδιοριοτικά τή ς  κοινω νικής θέσ ης τώ ν προ
σώπων -  ρόλων, γίνοντα ι ομοιόμορφα μέσα άπό 
τό πρίσμα τή ς  συγγραφέας. Ν ομίζουμε άτι ε ίναι 
πλέον άργά -  μήν ξεχνάμε Τά χρωματιστά φώτα 
καί τή  νουβέλα Πανσιόν, b o a v l s t a  -  γιά νά 
δώσει τό  δικό τη ς  στίγμα στή σύγχρονη π εζογρα
φία.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

ΔΗΜ. Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Άπό τόν ξένο τυπο

Ή  θέα άπό τά κελιά
ΣΠΥΡΟΣ ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗΣ 
Τό συρματόπλεγμα 
«Π λειάς», 'Αθήνα, 178 αελ.

ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ 
Βιοτεχνία υαλικών 
«Κ έδρος», Αθήνα, 175 σελ.

Κ αθένα άπό αύτά  τά  βιβλία, τό πρώτο μιά 
συλλογή διηγημάτω ν, τό  δ εύ τερ ο  ένα  μυθ ισ τόρ η
μα, ε ίνα ι άντιπροσω πευτικό ένό ς  δ ια φ ορ ετικού  
ε ίδ ο υ ς  τή ς  σύγχρονης ελληνικής π εζογραφίας. 
Ό  Σπύρος Πλασκοβίτης γρ ά φ ε ι μιά λυρική πρόζα 
πού π ληοιάζει τόν τόνο τή ς  π οιητικής πρόζας, 
ένώ ό Μ ένης Κ ουμανταρέας ά φ η γε ϊτα ι τήν  
ιστορία κοινότοπων χαρακτήρω ν μέ λίγα έ ξα το μ ι- 
κευ μ ένα  χαρακτηριστικά. Καί τά δυό βιβλία  
γράφτηκαν κατά τή  δ ιάρκεια  τή ς  δ ικτα το ρ ία ς τών 
Συνταγματαρχώ ν, άλλά τό  κα θένα ς το υ ς  εκφ ρ ά 
ζ ε ι μιά δ ια φ ο ρ ετική  στάση άπέναντι στή σύγχρο
νη έλληνική πραγματικότητα.

Τά διηγήματα το ϋ  Συρματοπλέγματος ε ίναι 
γραμμένα άνάμεσα στό 1969 καί τό 1972, όταν ό 
Πλασκοβίτης ήταν πολιτικός κρ α το ύμενος, καί, 
γιά εύ νό ητου ς λόγους, δ έν  δημοσ ιεύτηκαν παρά 
μόνο μ ετά  τό  τ έλ ο ς  τοϋ κα θεσ τώ τος Ίω αννίδη.

"Οπως ό σύγχρονος μυθισ τορ ιογράφ ος χρησι
μοπ οιεί συχνά δ ια φ ο ρ ετικά  στύλ στό ίδ ιο  μ υ θ ι
στόρημα, έτσ ι καί σ' α ύτό  τό βιβλίο ό Πλασκοβί
τη ς  ά ναδ είχνετα ι οέ β ιρ τουό ζο  τώ ν διαφόρω ν 
τρόπων έγγρ α φ ης. Π έντε  άπό τά όχτώ διηγήματα  
ε ίν α ι προσωπικές μ α ρ τυ ρ ίες  τή ς  ζω ής στή 
φυλακή -  π ερ ιγρ αφ ές χαρακτήρω ν καί γεγο νό 
των ή ο κ έψ ε ις  τοϋ άφηγητή πάνω στήν ίδ ια  τήν 
κατάστασή του. 'Υπ άρχει όμως άκόμα μιά οέ 
πρώτο πρόσωπο άνάκληση τή ς  παιδικής ήλικίας  
καθώ ς καί ένα  δ ια βολεμένα  κωμικό διήγημα γιά 
έναν 'Αμερικανό πράκτορα πού τόν έχουν σ τε ί
λ ε ι νά έντο π ίοει τά ψ εύ τ ικ α  δόντια  τοϋ Χ ίτλερ , 
πού κλάπηκαν άπό ένα  μουσείο  τοϋ  Β ερολίνου, 
καί πού τά  βρίσκει στό στόμα τοϋ δ ικτάτορα  μιάς 
χώρας πού δέν κα το νο μ ά ζετα ι άλλά ή όποία έχ ε ι 
κατά π ερίεργο τρόπο άναλογίες μέ τήν 'Ελλάδα. 
Σ ' αύτό τό  διήγημα ε ίν α ι πού ό Πλασκοβίτης 
εισ ά γει τήν ιδέα  -  ά ναφ ερ όμ ενη  καί άπό τόν  
τ ίτλο  το ΰ  βιβλίου -  τοϋ συρματοπ λέγματος, πού 
κρ α τά ει μακριά τόν « Ε λεύθερ ο  Κόσμο» άπό τό  
κομμουνιστικό μπλόκ.

Τά πιό συγκινητικά πάντως δ ιηγήματα τοϋ  
Πλαοκοβίτη ε ίν α ι εκε ίν α  όπου έ κ φ ρ ά ζε ι τόν 
παραλογισμό τή ς  ζω ής στή φυλακή, μέ μέσα  
λιτά. Ο π εριορισμός δ ίν ε ι στόν κρατο ύμενο τήν

εύκα ιρ ία  νά δ ε ϊ ό τ ι ό έξω  κόσμος ε ίν α ι κι α ύ τό ς  
μιά φυλακή, ότι άκόμα καί οί αστυνομικοί ε ίνα ι 
θύματα  τοϋ ίδ ιου σ υσ τήματος πού καταδίκασε τό  
λαό νά τόν επ ιτηρούν. Β έβαια, ε ίνα ι ά λήθεια  ότι 
κάποιος άπό τόν  έξω  κόσμο -  ένα ς  σ υνάδελφ ος  
τοϋ  άφηγητή πού έξαναγκάσ τηκε νά δ ε χ τε ί νά 
π ροαχθεϊ σ ' αύτή τή  θέσ η άπ' όπου ό ά φ ηγητής  
έκδ ιώ χθηκε -  βρίσκει άνθρωπιά καί θ ερ μότη τα  
στό θάλα μο  έπ ισ κεπ τώ ν τ ή ς  φ υ λ α κ ή ς , ένώ  
«έξω », όπως λ έ ε ι,  «ύπάρχει μεγάλη μόλυνση».

Μιά άλλη ιστορία μάς μ ιλάει γιά τ ίς  σ κ έψ ε ις  
καί π ρ άξεις έν ό ς  κρατουμένου οτήν «άπομόνω- 
ση». Τό ποράλογο μπαίνει έδώ  όταν οί ύπ εύθυνοι 
τή ς  φ υλακής παίρνουν ένα  τηλεγρ άφ ημα  άπό τό 
έξω τερ ικό  γιά λογαριασμό του, τηλεγρ άφ η μα  μέ 
πληρωμένη άπό τόν άποστολέα τήν άπάντηση. 
Μ ιά καί α π ευ θύ νετα ι σ' αύτόν οάν σέ «πολιτικό 
κρατούμενο» δ έν  το ϋ  έπ ιτρ έπ ετα ι νά τό  δ ιαβάσει 
(επίσημα δ έν  ύπάρχουν «πολιτικοί κρατο ύμενο ι» ), 
άλλά ό δ ιευ θ υ ν τή ς  τή ς  φ υλακής το ϋ  ζ η τά ε ι νά 
π εϊ ότι τό  έλα β ε  καί ν ' άπαντήσει ώ στε νά 
δ ιαβεβαιώ σ ει τήν  ξένη  κοινή γνώμη ότι τόν  
μ ετα χ ε ιρ ίζο ντα ι καλά καί ότι δέ β ρ ίσ κετα ι σ' 
«άπομόνωση». Φυσικά έκ ε ίν ο ς  ά ρ ν εϊτα ι νά τό  
πράξει.

Ή  άνάκληση τή ς  π αιδικής ήλικίας στό διήγημα  
« Ά π οφυλάκιση» έ ρ χ ετα ι σάν ζωογόνα άλλαγή. 
Έδώ ό ά φ ηγητής σ υνδ έε ι τήν κοινω νία, τήν  

πολιτική καί τήν ιστορία μέ τήν προσωπική 
σ υναισθηματική καί σ εξουαλική του ώρίμανση, 
δείχνοντας τό  σ ύνθετο  πλέγμα τών συμπτωμά
των (ή καταστροφή τή ς  Μ ικράς Ασίας, ένα  
άποτυχημένο κίνημα, ή βιομηχανική άνάπτυξη τή ς  
Ε λλ ά δ α ς ) πού φ τά ν ε ι ώς τήν πρώτη σωματική 

έπαφή του μέ μιά γυναίκα. Παρά τήν άφοσίωσή 
του στήν έλ ευ θ ε ρ ία , ό Πλασκοβίτης δ ε ίχν ει ο ' 
αύτά τά  δ ιηγήματα νά συναισθάνεται τήν άξια  
πού μπορούν νά έχουν γιά τόν άνθρωπο αύτά  τά 
διδάγματα τή ς  φ υλακής. Ό  Κ ουμανταρέας, άπό 
τήν άλλη πλευρά, γρ ά φ ο ντα ς ατόν «έξω » κόσμο, 
χρ ω μ α τίζε ι τήν εικόνα  τή ς  στάσιμης φύσης τή ς  
σύγχρονης έλλην ικής ζω ής, στή Βιοτεχνία ύαλι- 
κών, μ ' ένα  άμείλ ικτο  πεσιμισμό.

Ή  πλοκή κοί οί χαρακτήρες αύτοΰ τοϋ  
μ υ θισ τορ ήμα τος ε ίν α ι έκ  π ροθέσ εω ς τυπ ικές  
μ ο ρ φ ές  τή ς  έλλην ικής ζω ής στήν πόλη, καί μάς 
δίνονται έτσ ι π ερισσότερο μέσω έντυπ ώ αεω ν  
παρά ρεαλισ τικά. Ό  Κ ουμανταρέας π ερ ιγράφ ει 
άπό άπόσταση. Ή  πληροφόρηση πού μάς π αρέ
χ ε ι γιά τ ίς  κ α θη μ ερ ινές  σ υ νή θ ε ιες  τώ ν χαρακτή
ρων του , γ ιά  ό ,τ ι φοροϋν, καπνίζουν καί όδηγοϋν, 
δέν το ύ ς  χα ρ ακτηρ ίζε ι σάν άτομα άλλά το ύ ς

τα ξ ιν ο μ εί σάν τύπους. Οί π ροσω πικότητές του ς  
μ ετα φ έρ ο ντα ι στόν άναγνώστη όχι τόσο μέσα  
άπό λ επ το μ ερ είς  π ερ ιγραφ ές τώ ν διαλόγω ν καί 
τή ς  δράσης το υ ς , όσο μέσα άπό μιά παρεμβατική  
άφήγηση, ή όποία τά κάνει νά μοιάζουν μέ 
νευρόσπαστα.

Αύτό είνα ι βέβαια  κάτι τό  έσ κεμμένο , καθώ ς 
σ ημειώ νετα ι σάν άντίθεσ η άνάμεσα σέ ζευγάρ ια  
χαρακτήρων: άπό τό  ζευγάρ ι πού έχ ε ι τό μαγαζί 
τών ύαλικών, ή Μπέμπα Ταντή είνα ι πρακτική καί 
δραστήρια όσο ό Βλάσης είνα ι όνειροπόλος καί 
άπραγος· άπό το ύ ς  δυό άνύπαντρους ο υ νερ γά τες  
το υ ς , ό Σπύρος ε ίν α ι ψ ηλός, άδύνατος, ένώ ό 
Βάσος ε ίν α ι κοντός καί παχύς. Τό κοινό χαρακτη
ριστικό το υ ς: ότι ε ίνα ι όλοι του ς χαμένοι: κα νείς  
το υ ς  δ έν  έ χ ε ι πρωτοβουλία.

Ή  Μπέμπα, ή πιό δυναμική άπά τού ς τ έσ σ ε 
ρις, ήταν κάποτε ενεργό  σ τέλεχο ς κόμματος· 
όπως καί ό άντρας τη ς  ε ίν α ι άπόφοιτος Πανεπι
στημίου. Αλλά μ ετά  άπό είκοσι χρόνια γάμου τό 
μαγαζί πού κληρονόμησε άπό τόν π ατέρα της δέν  
έ χ ε ι άναπ τυχθεϊ. Παρά τό  ότι (ή έ ξα ιτ ία ς  πού) 
έχουν αύτοκ ίνητα  καί τηλεόραση οί ζω ές  του ς  
ε ίνα ι κυρ ιολεκτικά  ρ ιγμ ένες  στή ρουτίνα. Δέ 
διαβάζουν πιά τ ίπ οτε καί βγαίνουν μονάχα μιά 
φορά τή βδομάδα μαζί μέ το ύς δυό σ υνερ γά τες  
το υ ς , νά φ ά νε στήν ίδια  ταβέρνα. Δέν έχουν  
κανένα π νευματικό ή σωματικό ερέθ ισ μ α  -  καί, 
κατά τά φ α ινόμενα, ούτε  καί διακοπές πηγαί
νουν. Ν ιώ θοντας νά γ ίνετα ι μεσόκοπη ή Μπέμπα 
έ χ ε ι ένα  σύντομο έρω τικό δεσμό μ ' έναν  
α ξιω ματικό τοΰ  σ τρατοϋ καί έδώ  ύπάρχουν 
κάπ οιες ε ν δ ε ίξ ε ις  ότι τήν έποχή πού δ ιαδραματί
ζ ε τα ι ή ιστορία ή Ε λλάδα  βρίσ κετα ι κάτω άπό 
στρατιω τικό νόμο. Ένώ ό Βλάσης μπαίνει στό 
νοσοκομείο μ ετά  άπό ένα  νευρικό κλονισμό ή 
Μπέμπα τό σκάει καί πάλι μέ τόν άξιω ματικό, τή  
φορά αύτή γιά μερ ικο ύς μήνες, έγκαταλείπ οντας  
τό μαγαζί σ τούς δυό σ υνερ γά τες  τη ς, πού 
μοιάζουν μέ τόν Λόρελ καί Χάρντι, οί όποιοι,

παρακινημένοι άπό έναν παλιό φίλο πού έχ ε ι 
πιάσει τήν καλή, κάνουν άπελπ ισμένες προσπά
θ ε ιε ς  νά δ ιευρύνουν τ ίς  δ ο υ λ ε ιές  φ τιάχνοντας  
μιά β ιοτεχν ία  μέ δανεικά  λεφ τά , άγοράζοντας  
μηχανήματα καί χρησιμοποιώντας έρ γ ά τες .

Ή  Μπέμπα έ π ιο τρ έφ ε ι τή  στιγμή αύτή, ή 
τράπ εζα  έ χ ε ι δημεύσ ει άχι μόνο τά  μηχανήματα  
άλλά καί τ ίς  μ ε το χ ές  καί τά  κοομήματά τη ς . Στό  
τ έλ ο ς  τοϋ  μ υθ ισ τορήματος ή Μπέμπα είνα ι μιά 
θλιβερή  ήλικιω μένη χήρα πού κά θετα ι έξω  άπό 
ένα  μικρό παλιομοδίτικο μαγαζί, τοϋ όποιου οί 
λίγοι π ελ ά τες  ε ίν α ι άποκλειστικά γέροι.

Οί χα ρ ακτήρ ες ύφ ίσ ταντα ι ορ ισ μένες μετα λλα 
γ έ ς . Ένώ στήν άρχή έχουμε ένο συνηθισμένο  
ζευγάρ ι π αντρεμένω ν μέ το ύ ς  δυό μάλλον άχρω
μους σ υνερ γά τες το υ ς , ά ργότερα  ό καθένας  
μ ο ιά ζε ι νά γ ίν ετα ι μιά μ εγεθυ μ ένη  δραματικά  
παραλλαγή τοΰ  εα υ το ύ  του: ό Βλάσης καταλήγει 
νά γ ίνε ι δ ιανοητικά  καί σωματικά άδρανής, ή 
Μπέμπα π α ίζει τό  ρόλο μ ιάς αισθησιακής γυναί
κας μάλλον παρά ένό ς  επ ιχειρηματία , καί τά  δυό 
γεροντοπαλλήκαρα δ ιο χ ετεύ ο υ ν  τ ίς  δ υ να τό τη τες  
πού έχουν σάν γελω τοποιοί.

Τό σ υνδετικό νήμα στό μυθιστόρημα βρίσκετα ι 
στή γνώμη πού έ κ φ ρ ά ζε ι ένα ς  Σουηδός γιατρ ό ς  
πού π αρακολουθεί τόν Βλάοη: ότι ή έλληνική 
κοινω νία δ έν  είνα ι άκάμα φ ιλ ελ εύ θ ερ η  καί ώριμη 
ά ρκετά  γιά τ ίς  έπ αναστατικές μ εθόδ ο υ ς θ ερ α 
π είας πού θά έφ ά ρ μ ο ζε  οτή δική το υ  χώρα. 0 
Κ ουμανταρέας έτσ ι χρησιμοποιεί ένα  παλιό θέμα  
πού ήδη τό  συναντούμε καί σέ άλλα ελληνικά  
μυθισ τορήματα: τήν έλ λ ε ιψ η  εύκαιρ ιώ ν πού προ- 
σ φ έρονται άπό τήν 'Ελλάδα σέ άνθρώπους μέ  
συνείδηση.

ΠΗΤΕΡ ΜΑΚΡΙΤΖ

T L S  1 4 .1 1 .1 975  
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Έηιστολές

Πάλι γιά τόν Καΐμη
Πρός τήν Συντακτική  Επιτροπή τοϋ περιοδικού  
«Γράμματα καί Τέχνες»

Σάς παρακαλώ νά δ η μ ο ο ιεύ ο ετε  οτό περιοδικό  
οας τήν έπιστολή μου αύτή:

Στό τρ ίτο  φύλλο το ϋ  περιοδικού ό σ υνεργάτης  
οας Χρήστος Ρουμελιω τάκης δ ιέπ ρ α ξε ένα  κακό
γουστο ά σ τεϊο  ε ις  βάρος μου. Δημοσίευσε σ υνέ
ν τευ ξη  πού δόθηκε άπό μένα τάχα.

Π ρόκειτα ι γιά κακή, κάκιστη ιστορία. Λυπάμαι 
πολύ γ ι' αύτό. "Επρεπε νά σ εβ α σ τεί ορισμένα  
πράγματα ή τουλάχισ τον τόν πρόσφατο θάνατο  
τοϋ ΚάΓιμη καί όχι μ έ  προκλητική θρασ ύτητα  νά 
σάς παρουσιάσει κουρελάκια  άπό μιά συζήτηση, 
σάν σ υ νέντευ ξη . Γιά π αράδειγμα, δέν  ήταν άνά
γκη νά γνωστοποιηθή στό πανελλήνιον ότι άνα- 
γκάστηκε ό Καίμης κάποτε νά πάει κάπου 
άπροσδόκητα όπου στήν άρχή προκάλεσε «γενική  
δυσφορία». Αύτά τά  πράγματα καί χε ιρ ό τερ α , 
μπ ορεί νά συμβούν οέ όλους μας' δ έν  φ ω τίζουν  
οί λ ε π το μ έρ ε ιες  α ύ τέ ς  οί ά χαρες, τόν τρόπο πού 
έζη σ ε. Ά ν  συνέβη αύτό, μπορούσε κα νείς  νά 
ά να φ έρ ε ι μ έ  έμ φ α σ η  τή  φ ιλία  καί τή ν άγάπη πού

ε ίχ ε  μ έ  τόν Φώ τη Κόντογλου, τόν  Πικιώνη, τόν 
Λούβαρι, τή  βαθιά εκτίμηση πού τοϋ ε ίχ ε  ό Ν. 
Χ ατζηκυρ ιάκος -  Γκίκας πού είσ η γήθηκε θερμά  
καί δ ίκαια τήν συνταξιοδότησή το υ  άπό τό  
'Υπ ουργείο Πολιτισμού πού ε ίχ ε  τήν ικανοποίηση 

νά μ ά θε ι τήν άγάπη καί τήν έκτίμηση τοϋ  Γιάννη 
Τσαρούχη καί τόσω ν άλλων.

Ό  'Ιούλιος Καίμης π ορεύτηκε σ' ολη του τήν 
ζωή μ έ τήν περισσή ε ύ γ έν ε ια  μ ιάς φ ιλοσ οφ η μέ
νης ψ υχής καί τήν  α φ ιλοκέρ δεια  έν ό ς  πραγματι
κά π νευματικού άνθρώπου. Φ τάνουν τά  όσα 
ύ π έφ ερ ε  δταν ζοϋσ ε, άς σ εβασ τούμε τό  τ έλ ο ς  
το υ , χω ρίς ένα  δικό του  άνθρωπο δίπλα του, 
έπ ειδή ό ά δ ελφ ό ς το υ  Α ιμίλιος Καίμης κατά κακή 
τύχη δέν ήταν στήν Ελλάδα έ κ ε ϊν ε ς  τ ίς  μ έρ ες , 
καί μ έ  τή  σωρό το υ  στά «άζήτητα» το ϋ  Νοσοκο
μείου Ν έας Ιω ν ία ς , πού σφράγισε τή μοναχική 
καί βασανισμένη ζωή του. Δέν χ ρ ε ιά ζετα ι νά 
βγαίνουμε στά μπαλκόνια μέ κ ίβ δ ηλες σ υ ν εν τεύ 
ξε ις .

«Τζούλιο» δ έν  τό ν είπα έγώ . Τ έλος πάντων, ο 
φ ίλος μου Χρήστος Ρουμελιω τάκης τά  μπ έρδε
ψ ε  πολύ, μέ στεναχώ ρησε καί ή παρέα του  στό 
Νέο Ηράκλειο χαμογελά ειρω νικά  δταν άκουσ τεϊ 
ή λέξη  «σ υ νέντευ ξη» . Φ α ίνετα ι ό τ ι ε ίν α ι πολύ 
έξυπ νος κι' έγώ  πολύ ά φ ελή ς. Πραγματοποίησε 
τά  λεγόμενό  του β α φ τίζο ν τα ς  τ ίς  επ ίμονες

έ ρ ω τή σ ε ις  πού μοϋ έκα νε μιά Κυριακή πρωί γιά 
τόν Καΐμη «σ υ νέντευ ξη» . Πολύ όψιμο τό ένδια - 
φ έρ ον το υ . τΗταν μάλλον άκατάλληλο πρόσωπο 
γιά νά ά ναλάβει ύποχρέωση γιά τόν άνθρωπο 
έκε ίν ο , πρόσθεσε καί δικά το υ  (ξ έ ρ ε ι  πολλά) καί 
σάς παρουσίασε τήν άπάτη α ύτή  προκαλώντας 
μου άπελπιοία καί ταραχή. "Εχει τά  μέσα ίσως 
στό π εριοδικό σας πού είνα ι πολύ άξιο καί τό  
άγοράζω , πλήν δμω ς, π αίζει μέ ζώ ντας καί 
νεκρ ο ύ ς ό Χ.Ρ. Τί νά κάνουμε; Δικό του τό χαμάμ, 
δικό του καί τό  τάσι!

Ν έα Ιωνία, 17 .5 .19 82

Μ έ πολλή τιμή  
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ

Λιόσα καί όχι Γιόσα

Α θή να  1 8 /5 /8 2

'Αγαπητοί άναγνώ στες τοϋ  π εριοδικού «Γράμμα
τα  καί Τέχνες»  πού έ τυ χ ε  νά δ ια βάσ ετε  τή  
βιβλιοκριτική τοϋ  κ. Η.Χ. Παπαδημητρακόπουλου  
γιά τό  βιβλίο τοϋ Μ άριο Βάργκας Λιόσα: Ή πόλη 
καί τά σκυλιά. Σάν έκδ ο τη ς  το ϋ  βιβλίου αύτοϋ

μπορώ νά σάς βεβαιώ σω πώς τό όνομα τοϋ  
συγγραφέα, παρά τή ν άπόγνωση καί τά  θαυμασ τι
κά όποιουδήποτε άρμόδιου ή άναρμόδιου βιβλιο
κριτικού λατινοαμερικανολόγου, π αραμένει άλό- 
σωστο Λιόσα καί δχι Γιόσα. Αύτό γιά νά κλείσου- 
με τό σήριαλ π ερί ο ρ θότητα ς ονομάτων τών 
ξένω ν συγγραφέω ν. "Οσο γιά τά  ύπόλοιπα καλά 
θά έκαναν οί β ιβλιοκρ ιτικοί νά χουν κάτι νά ποϋν 
όταν θέλο υ ν  νά γεμ ίσ ουν δυό σ ελ ίδ ες  περιοδικού  
ειδ ικά  γιά αριστουργήματα αάν καί τοϋ Λιόσα καί 
νά μή μάς ταλαιπωρούν μ έ  τή ν  άνύπαρκτη  
διαφορά σ τρα τιω τική ς οχολής καί στρατιω τικού  
κολεγίου, τά  κινηματογραφικά  το υ ς  άπωθημένα  
καί τ ίς  ά ν εύ θ υ ν ες  κα τα γγ ελ ίες  έπ ιμελητώ ν έκδό- 
οεω ν άπ' το ύ ς  όποιους όμως δ έν  παραλείπουν 
νά δ α νείζοντα ι σ τοιχεία . Κι άν ξέρ ο υ ν  κάτι άπό 
γεω γραφ ία  άς τό κα τα θ έτο υ ν  κι άς μή μάς 
ορίζουν τόν π ερίγυρό το υ ς  άπό Μ εσ όγεια , Κολω- 
νάκι κι Έ ξάρχεια , ε ίν α ι γνωστό οέ όλους τό  πού 
κινούνται.

Π άντω ς έγώ σάν άναγνώ στης πρώτα καί μ ετά  
σάν έκδ ο τη ς  τοϋ Λιόσα (τοϋ όποιου έτο ιμ ά ζο ντα ι 
στά έλληνικά καί άλλα έργα) πιστεύω  πώς πέρα 
άπό όποια άντίρρηση το ϋ  όποιουδήποτε, τά 
βιβλία τού  Λιόσα έχουν πολλά νά ποϋν στόν 
Έ λληνα άναγνώστη.

ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

ΜΑΡΙΑ
ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ
ΑΠΑΝΤΑ

I. Τό μ υσ τικ ό  τής πα ιδικής ηλικίας
2. Ή  άνακάλυψη τοϋ παιδιού

3 . '  Ο δ εκ τικ ό ς  νοΰς
4. Ν ά  χ τ ίσ ο υ μ ί τόν κόσμο

πού ταιριάζει σ τό  παιδί
5. Τό όραμα μ ια ς νέας αγω γής

. . „ 6. Νά εκπαιδεύσουμε τό άνθρώ πινο δυναμικόΜην περιμένετε να ερθει ^  h
ό καινούριος άνθρωπος 7' 77 πρεπει να ξεΡετε ?,ά τό πα ιδί σας

άν δέν έρθει &· Ή  διαμόρφω ση τοΰ άνθρώπου
τό καινούριο παιδί». 9. Ε κπ α ίδευσ η  γιά εναν καινούριο κόσμο

Μοντεοοόρι 10. Π ρα κτικό ς  οδηγός σ τή  μέθοδό μου

^  Εκδόσεις Γλάρος θεμ ιςτοκλεου ς 31 - ΑΘΗΝΑ 141 - ΤΗΛ. 36.18.457

ΣΤΑ ΓΙΟΦΥΡΙΑ 
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΛ. 3635413

Κυκλοφόρησε 
τό νέο βιβλίο 

τοϋ ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΟΛΛΑ 
Τό Τρυφερό Δέρμα

Θά κυκλοφορήσει 
Μιά νουβέλα 

μέ τίτλο 
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

ΠΑΓΩΝΗ

ΞΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΣΤΑΝΙΟΤΉ

«Τό σχολείο 
στάθηκε γιά τό παιδί 

μιά βαθιά άπογοήτευοη. 
Μένει άκινητό καί 

καρφωμένο στό θρανίο, 
αάν τό Χριστό στό σταυρό, 

ταπεινωμένο άπό τήν υποταγή, 
άπογυμνωμένο άπό τό δικαίωμα 

νά έκδηλωθεί 
μέ τό δικό του τρόπο καί 

νά υπερασπίσει τόν έαυτό του».
Μοντεοοόρι



/Τ ά  βιβλία τοΰ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
στίς εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ

ΜμΑτρη ΧρβκΛούλοο

τό χούπατο

Κ Ε Δ Ρ Ο Γ
tfitn iuSo tm

ΤΟ ΓΟΥΠΑΤΟ
Τρίτη έκδοοη

/ I θ ' ΤΟΜΟΙ

ΠΟΙΗΜΑΤΑΤΡΙΤΗ CUOOZH

0 ΠΟΙΗΜΑΤΑ (Α ' τόμος)
1 9 5 4 - 1964 
Τρίτη έκδοοη

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΙΟΙβΙΒ

11*0X111 κειροζ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
(Ποίηοη- 1977)

ΔΜΜΜΤΡΜ ΧΡ\ί.ΤΟ&ΝΛΟν

Τ ο ί/Μ Β Α Λ Ο

t f t tn  iuSoan

ΤΟ ΣΑΡΑΒΑΛΟ
Τρίτη έκδοοη

ΔΜΜΜΤΡΜ XPUTO&OYAW

Eft HTAMDA

_
S tu T tp n  ίΜ δοβη

ΕΛ ΝΤΑΜΠΛ
Δεύτερη έκδοοη

O UM UTPU ΧίΗΣΤΌΟΟΥηΟΥ

ΠΟΙΗΜΑΤΑTUTU IUOOIH
κεΩΡΟΣ

Θ ΠΟΙΗΜΑΤΑ (Β τόμος)
1 9 6 5 -1 9 7 5
Τρίτη έκδοση

(Ποίημα - 1978)

Τρίτη έκδοοη
Δ UMHTPH ΧΜ ΙΤΟΔΟΥΛΟΤ

εκοοΣΚιζ Κέδρος
β eu&oev

Θ Ο ΓΥΨΟΣ
Δεύτερη έκδοοη

ΔΜΜΗΤΡΜ Χ Ρ ΙΙΤ Ο Δ Ο ν Λ Ο ν

. ΤΑΤΡΑΓ·Υ<ΜΑ 
w  ~  ΠΟΛΙΤΕΙΑ!

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ 
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
(1961 - 1979)

i i i i i r a  lriiT otoT toi

EAAAAA ΜΙΙΑΫ ΝΤΕΫ

k
ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΑΥ
(Ποίηοη 1981)

ΝΤΕΫ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 6 (Πάροδος ’Ακαδημίας) Τηλ. 36.15.783

Φ  ν λ ί ξ η
ίλληναιη xai ξ*ντ, λογαΤΓχ»ιο · |

Α ΡΗ Σ  ΔΙΚ Τ Α ΙΟ Σ: Έ ρ ω τα ς  
Μ .Γ. Μ ΚΡΛΚΛΗΣ: Ή  ποίηση τού "Α ρη  Διχταίου  

(η  ή  «δίχω ς κοινω νικότητα· κοινωνικότητα)
Τ .Σ . Ε Λ ΙΟ Τ  (μϊΤ. Γ . II. Σα6βίόης): / Σ ημείω μα γ ιά  μ ιάν  ηχογράφηση  

τών  Τεσσάρων Κουαρτέτων]
Μ Α ΡΙΟ Σ Η Λ ΙΙΡ ΙΤ Η Σ: Τό μετα7τολεμιχό θέατρο (1950-1967)

Ν ΤΑΙΗ ΒΙΝ Τ Χ Ε Λ Α Ε Ρ ( μ τ .  Κ . X . Μύρης): Φρυκτωρία 
Σ Ι Ι 1 Ρ 0 Σ  Π ΛΑ ΣΚ Ο ΒΙΤΗ Σ: 'Ε ξομολόγηση ένός πεζογράψου 

Α ΙΙΜ ΙΙΤ Ρ ΙΙΣ  ΙΙΟΤΑΜ ΙΤΗΣ: Τά πυρηνικά ποιήματα  
Μ Α ΡΣΕΛ ZOTANTU (μετ. Γιάννης Βαρδάρης): Κερατωμένος, κρεμασμένος 

κι ευχαριστημένος 
Β Α Σ ΙΛ Η Σ  Κ Α ΡΑ Β ΓΠ ΙΣ: Π έντε  ποιήματα  
ΜΑΝΟΣ Τ ΣΙΛ ΙΜ ΙΛ Η Σ: -Μ έ  αφορμήν...- 

Ο ΣΚ Α Ρ ΛΚΟΣΤΛ (μετ. Μ άγια-Μ «ρί* Ρούσσου). Ν ά  μ ή ν  άναπαυθεϊ * Ή  νύχτα  *
Ισ το ρ ία  μ έ  νάνους * Μαύρος πίνακας

ή κλεψύδρα ^
Εύα Κοταμανΰου, Χρηστός Ν. Βαλα6«νί£ης, Θανάσης ΙΙαπαγεωργίου,

Κώστας Κ ω η ύ λ κ , Μανοϋσος Φάσσης
Σέ α ' πρόσωπο (έ Γιώργος Τωάννου γιά τή ζωγραφική του)

Σέ 6 ’ πρόσωπο (μιά συνομιλία μέ τόν Άρη Δικταίο)
Ή  κρίση τού θεάτρου (άπό τόν Γιάννη Βαρβέρη)

Ή  κρίση τοϋ κινηματογράφου (άπό τόν Νίκο Κολοβό)
Ή  κρίση τού βιβλίου (άπό τόν Σπύρο Τσακνιά)

Έ ξ  όνυχος: Νίκος Στάγκος, Γιώργος Παπακυριάκης, Σωτήρης Τριδυζάς

Σχέδια καί ζω γραφική τοΰ Γιώργου Ίωάννου

[λάης '82 δρχ. 100

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ετοιμάζονται
Ό  τρόπος τής γλώσσας 

καί άλλες έγγραφές 
Δοκίμια 

ΕΠΙΛΟΓΗ I 
Ποιήματα


