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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 
έναν αιώνα ζωής, ή πιό σωστά έναν αιώνα... πορείας, άνάμεσα στά 
τόσα διαφορετικά ρεύματα τής πνευματικής καί πολιτιστικής μας 
ζωής, σέ μιά πολυτάραχη περίοδο τής Νεοελληνικής Ιστορίας 
Δίκαια άλλωστε ή « Εστία» διεκδικεΐ ένα μεγάλο μέρος άπό τή 
διαμόρφωση τοϋ Νεοελληνικού πνεύματος, άφοϋ μέ εύθύνη καί 
στοχαστικότητα δλα αύτά τά 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 κίνημα τοΰ 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 δλες 
τίς έγκυρες παρουσίες στό χώρο τής νεώτερης πεζογραφίας, τής 
ποίησης, τοΰ θεάτρου καί τοΰ δοκιμίου, όριοθετώντας έτσι τήν 
πολιτιστική θέση τής « Εστίας» μέ τις Ιδιες άρχές πού άκολουθεί 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.
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Σκ ίτσα 
άπό τή 
Νικαράγουα
(Μετά τό θρίαμβο τών Σαντινίστας)

ιοϋ Χούλιο Κοριάοαρ

Πολλοί άναγνώστες ξέρουν τή Νικαρά
γουα μόνο άπό τίς έφημερίδες. Γι’ 
αύτούς γράφω έτοϋτες τίς γραμμές, 
ελπίζοντας πώς μέ άπλά ιχνογραφήμα
τα θά  φέρω λίγο πιό κοντά τους τόν 
άέρα πού άναπνέει κανείς σ' αύτή τή 
χώρα, τίς καθημερινές χειρονομίες καί 
τά λόγια τοΰ λαοϋ της. Μέ σκίτσα πιό 
πολύ παρά μέ φωτογραφίες: νά δανεί- 
σω κατά κάποιο τρόπο, τά μάτια μου 
στόν άναγνώστη, γιά νά μπορέσει κι 
αύτός μέ τή σειρά του νά πλανηθεί γιά 
λίγο στούς δρόμους καί τά σοκάκια 
τής χώρας καί νά σχηματίσει μιά πιό 
άμεση ιδέα γιά όσα συμβαίνουν έκεί 
κάτω.

"Οσο τετριμμένο κι άν φανεί (οί 
παρατηρητές, άπασχολημένοι συνήθως 
μέ βαθύτερα προβλήματα, σπάνια σχο
λιάζουν τέτοια πράγματα), άρκεσε μιά 
πρώτη βόλτα μέσα στή Μανάγκουα γιά 
νά άνακαλύψω ό,τι μοΰ φάνηκε σάν 
άλάνθαστο σύμβολο τοΰ τί κατόρθω
σαν νά πραγματώσουν στή Νικαρά
γουα στό διάστημα πού μεσολάβησε 
άπό τήν προηγούμενη έπίσκεψή μου 
πρίν δύο χρόνια. Μέ έκείνη τήν εύκαι- 
ρία είχα έπισκεφθεϊ τίς λεγόμενες «ά- 
νατολικές» συνοικίες, τίς φτωχότερες 
ϊσως γειτονιές αύτής τής τόσο φτωχι
κής πρωτεύουσας, καί τίς είχα περπα
τήσει μέ τά πόδια, μιάς καί τά λεωφο
ρεία καί τά ταξί δέ θά μποροΰσαν νά 
είσδύσουν έκεί μέσα χωρίς νά βουλιά
ξουν στούς δρόμους πού ’μοιαζαν πε
ρισσότερο μέ βαλτοτόπια. Αύτή τή φο
ρά, όταν τό συνειδητοποίησα, τό αύτο- 
κίνητό μας διέτρεχε τίς ίδιες γειτονιές 
πρός κάθε κατεύθυνση, ένώ ό «compa- 
nero» πού τό όδηγοΰσε μοΰ ’δείχνε τά 
νέα τέρματα τών λεωφορείων καί τούς 
λαμπερούς νέους λιθόστρωτους δρό
μους.

«Αύτά γίνηκαν πολύ γρήγορα, μοΰ 
έξήγησε καί τώρα όλος ό κόσμος πάει 
καί έρχεται χωρίς καμιά δυσκολία.

-Έ δώ , όμως στρώθηκαν πολλά χι
λιόμετρα, είπα μέ έκπληξη.

-Ναί, λέει, άλλά κινητοποιήθηκαν 
όλοι οί άνθρωποι τής συνοικίας καί 
σκίστηκαν νά τελειώσουν σέ μιά νύ
χτα».

Έ κεί πού παλιότερα τά γουρούνια 
σκάλιζαν τό βόρβορο τών τελμάτων, 
περνάνε τώρα λεωφορεία γεμάτα έργά- 
τες καί μαθητές. Θυμόμουν τά σπίτια 
καί τά πεζοδρόμια, βρώμικα κι έγκατα- 
λελειμμένα καί δυσκολευόμουν νά τά 
άναγνωρίσω· οί κάτοικοι σκοτώνονται, 
νά τά διατηρούν καθαρά κι άσβεστω- 
μένα. Κατά μήκος τών πεζοδρομίων 
μεγάλες γλάστρες μέ λουλούδια δίνουν 
μιάν έντύπωση κοινότητας καί εύθυ- 
μίας. «"Ολα αύτά τά κάνανε οί 'ίδιοι οί 
κάτοικοι», έπανέλαβε ό σύντροφός 
μου, σάν νά 'βλεπε τό φυσικότερο 
πράγμα τοΰ κόσμου.

Δυό ώρες άργότερα, άκούσαμε στό 
ραδιόφωνο πώς οί συμμορίες τοΰ Σο- 
μόζα είχαν άνατινάξει ένα φράγμα καί 
πολλές γέφυρες· ή μέρα έκλεινε μέ 
έναν ισολογισμό πού συμβόλιζε τή 
σκληρή νικαραγουάνικη πραγματικό
τητα.

Ναί, έγιναν ένα σωρό πράγματα σ' 
αύτό τό διάστημα, τών δυό έτών, κι οί

άλλαγές είναι όλοφάνερες. Κανένας 
δέν χάνει τόν καιρό του στή Νικαρά
γουα, εϊτε γιά τό καλό έργάζεται, εϊτε 
γιά τό κακό. Ό  λαός, στή μεγάλη του 
πλειοψ ηφία , άνταποκρ ίνετα ι πάντα  
στίς όδηγίες τής κυβέρνησης, δπως 
έκανε πρίν καί μετά τή νίκη κατά τής 
τυραννίας τοΰ Σομόζα, μία νίκη πού 
κερδίθηκε μέ τόσα χρόνια άγώνων, καί 
τόσες θυσίες· ναί, πολύ σύντομα θά 
φανούν τά θετικά άποτελέσματα άφοΰ 
έχουν ήδη άρχίσει νά γίνονται όρατά. 
'Αλλά όπως κανένας δέν έχασε τόν 
καιρό του, έτσι κι οί άνοιχτοί ή κρυφοί 
έχθροί τής νέας Νικαράγουας, συνέχι
σαν τίς προσπάθειές τους νά έπαναφέ
ρουν τή χώρα στίς παλιές συνθήκες, μέ 
κάθε τρόπο. Διακρίνει κανείς καθαρά 
τίς δυό γραμμές πού άκολουθοΰν γιά 
νά πετύχουν τό στόχο τους: άπό τή 
μιά, κραδαίνουν τίς άρχές τοΰ δημο
κρατικού φιλελευθερισμού, πού δέν 
έχει τίποτα τό δημοκρατικό ή τό φιλε
λεύθερο, καί πού δέν έπιδιώκει τίποτε 
άλλο άπό τήν άποκατάσταση τών προ
νομίων τών γαιοκτημόνων καί τών με
γάλων έμπορικών καί βιομηχανικών έ- 
πιχειρήσεων άπό τήν άλλη, οί πρώην 
guardias τοΰ Σομόζα, μανιακά άνυπό- 
μονοι νά κερδίσουν μέ φωτιά καί τσε
κούρι τό χαμένο έδαφος καί νά έκδι- 
κηθοΰν έκείνους πού τούς έκδιώξανε, 
συγκεντρώνονται στά σύνορα τής 'Ον
δούρας καί στίς Η.Π.Α. Κι έχουν λα
μπρές εύκαιρίες νά παραβιάζουν τά 
σύνορα, νά κάνουν σαμποτάζ καί πλιά
τσικο, νά δολοφονούν τούς χωρικούς 
καί τούς πολιτοφύλακες, σέ σημείο 
πού, τή στιγμή πού γράφονται αύτές οί 
γραμμές, τό ραδιόφωνο ανακοινώνει 
τήν άπόφαση τής νικαραγουάνικης κυ
βέρνησης νά άποσύρει τόν πρεσβευτή 
της άπό τήν 'Ονδούρα· κατέληξε στό 
συμπέρασμα πώς κάθε διαμαρτυρία 
διά τής διπλωματικής όδοΰ είναι μά
ταιη.

’Αντιμετωπίζοντας μιά μόνιμη άπει- 
λή εισβολής, είναι άναγκασμένοι νά 
διαθέτουν όλο καί περισσότερους πό
ρους γιά τήν ένίσχυση τής άμυνας, 
πόρους πού είναι ήδη πάρα πολύ άβέ- 
βαιοι σ’ αύτή τή μικρή ύπανάπτυκτη 
χώρα. 'Αρκεί νά λογαριάσει κανείς ότι

ή πολιτοφυλακή άπαρτίζεται άπό άν- 
δρες οπλισμένους κι έκγυμνασμένους, 
κι αύτό συνεπάγεται μείωση τής έργα- 
τικής δύναμης σέ μιά στιγμή πού ή 
Νικαράγουα μπαίνει σέ μιά φάση έντα- 
τικής ανάκαμψης, υστέρα άπό όλες τίς 
δυσκολίες πού ακολούθησαν τό θρίαμ
βο τών σαντινίστας. Τό μέρος τοΰ 
προύπολογισμοΰ πού, κάτω άπό όμα- 
λές συνθήκες, θά πήγαινε στή γεωργία, 
στή βελτίωση τής κατοικίας καί τής 
έκπαίδευσης, ροκανίζεται άπό τίς άνά- 
γκες τής άμυνας. Οί άνθρωποι εργάζο
νται μέ τό όπλο άκουμπισμένο δίπλα 
τους, καί μολονότι πρόκειται γιά μιά 
κατάσταση πού κρατάει χρόνια τώρα, 
άπό τήν έποχή πού ό έχθρός κυβερ
νούσε τή χώρα, τό δικαίωμα τής έλευ
θερίας καί τής ειρήνης κοστίζει πολύ 
άκόμα σέ χρόνο καί έπαγρύπνηση: βρί
σκονται μονίμως σέ έπιφυλακή.

Ά ν κάποια μέ^α πάτε στή Μανά
γκουα, μή παραλειψετε νά έπισκεφτεΐ- 
τε τό μουσείο ένοπλων δυνάμεων. ’Άν 
καί δλα μέσα έκεί μιλάνε γιά μάχες καί 
άγώνες, δέν είναι ένα στρατιωτικό μου
σείο· είναι, κυρίως, τό εικονογραφημέ
νο χρονικό τής μακριάς πορείας ένός 
λαού, πού ντόπιοι καί ξένοι έχθροί τοΰ 
στέρησαν τήν έλευθερία του, κι έφτα
σε στή νίκη μόνο χάρη στά άνείπωτα 
βάσανά του. Δέν πρόκειται βέβαια, γιά 
κάτι πρωτοφανές στήν ιστορία τών 
έθνών, κι είναι έλάχιστες οί χώρες πόύ 
δέν διαθέτουν μουσείο στό όποιο νά 
παρακολουθεί κανείς τούς ιστορικούς 
σταθμούς τών έθνικών άγώνων. Τό 
μουσείο τής Νικαράγουας, ώστόσο, 
διαφέρει άπό όλα τά άλλα μέ τό πνεύ
μα πού τό διέπει καί μέ τό μήνυμά 
του: μέσα σέ αύτό τό μικρό μουσείο, 
όπως καί σέ ένα πλήθος άλλες κατα
στάσεις, βρήκα μιά νοοτροπία καί μιάν 
αίσθαντικότητα πού ποτέ μου δέν είχα 
συναντήσει σέ καμιάν άλλη χώρα.

Ά π ό  τίς πρώτες εισβολές τών βο- 
ρειοαμερικανών, ώς τήν άτέλειωτη τυ
ραννία τών Σομόζα, πατρός καί υίοΰ (ό 
έγγονός, πρόσφυγας στήν 'Ονδούρα, 
ονειρεύεται έκδίκηση καί προετοιμάζει 
τούς μισθοφόρους του μέ τή βοήθεια

τών Η.Π.Α.), τό μουσείο δείχνει τήν 
άργή, όδυνηρή καί κάποτε άπίστευτη 
πορεία ένός λαού, άοπλου σχεδόν, πού 
είχε νά άντιμετωπίσει έναν έχθρό τόσο 
ισχυρό όσο καί άμείλικτο. "Οπως θά 
περίμενε, κανείς, ή μορφή τοΰ Άου- 
γοΰστο Σέσαρ Σαντίνο κατέχει μιά δε
σπόζουσα θέση, άλλά οί όργανωτές 
τοΰ μουσείου άπέφυγαν έπιμελώς τούς 
εύκολους συναισθηματισμούς καί τή 
δημαγωγική προπαγάνδα. ’Άς τό πώ 
άλλη μιά φορά: διαπιστώνει κανείς τή 
σοβαρότητα, τήν άξιοπρέπεια καί τήν 
έμπιστοσύνη σέ έναν λαό πού ξέρει 
ποΰ βρίσκεται ή άλήθεια καί δέν χριά- 
ζεται νά τοΰ τήν έπαναλαμβάνει κανείς 
μέ τή μορφή πομπωδών πατριωτικών 
παραγγελμάτων.

Οί αίθουσες τοΰ άπέριττου καί τα
πεινού μουσείου διαδέχονται ή μιά τήν 
άλλη όπως οί στιγμές ένός καλοΰ μα
θήματος ιστορίας: ντοκουμέντα, χάρ
τες, φωτογραφίες, στρατιωτικά αντι
κείμενα. Φτάνοντας στήν τελευταία 
περίοδο, καθένας θά  περίμενε νά βρεί 
τά τεκμήρια τών δσων έζησε ό λαός 
τής Νικαράγουας μέσα στόν τρόμο καί 
στό αίμα: τίς δολοφονίες, τά βασανι
στήρια καί τίς λεηλασίες πού διέπραξε 
ή guardia τοΰ Σομόζα. Έ  λοιπόν δέν 
ύπάρχει τίποτα. Οί πατριώτες πού πέσα
νε στίς μάχες ή σφαγιάστηκαν μέσα 
στίς φυλακές, μάς κοιτάνε σοβαρά μέ
σα άπό οικογενειακές φωτογραφίες, 
φωτογραφίες μέ φιλικές συντροφιές, 
ένσταντανέ σέ όρεινά στρατόπεδα ή 
μέσα στή ζούγκλα. Βρίσκει κανείς άκό
μα καί πινελιές χιοΰμορ: μιά άπό τίς έ- 
πιστολές τού Σομόζα, μέ όλων τών ειδών 
τά παράσημα καί τά μετάλλια νά καλύ
πτουν κάθε κομματάκι ύφάσματος 
άπό τό γιακά ώς τά ρεβέρ πού τήν 
παράτησε στό φευγιό του. Σέ ένα με
γάλο τοίχο έκτίθενται τά όπλα τών 
άγωνιστών τής έπανάστασης, τά παλιά 
τουφέκια τών στρατιωτών τοΰ Σαντί
νο, φκιαγμένα άπό άπλούς τεχνίτες· 
όπλα σχεδόν άβλαβή άν σκεφτεί κα
νείς τά τάνκς καί τά πολυβόλα τοΰ 
έχθροΰ... Μιλώντας γιά τάνκς νά κάτι 
νόστιμο: τό τάνκ πού πρόσφερε ό 
Μπενίτο Μουσολίνι στόν πατέρα τοΰ 
Σομόζα, πού σοΰ φέρνει γέλια μέ τίς 
κωμικά μικρές διαστάσεις του. Φαντα
ζόμουνα τόν έαυτό μου ύποχρεωμένο 
νά τό οδηγεί, καί ζήτησα νά μέ φωτο
γραφήσουν πλάι του, γιά νά διατηρήσω
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μιά άπό τίς πιό κωμικές άναμνήσεις 
τής ζωής μου.

Αύτή τή φορά πήγα στή Μανάγκουα 
γιά νά πάρω μέρος στή συνδιάσκεψη 
τής έπιτροπής διανοουμένων πού συ- 
στήθηκε κατά τή διεθνή συνάντηση 
τής Αβάνας, στό τέλος τοϋ 1981. "Η
ξερα πώς ένα άπό τά πιό έπείγοντα 
καί πιό άναγκαία καθήκοντά μας θά 
'ταν νά προτείνουμε στή Νικαράγουα 
αύτό πού είχε κιόλας συζητηθεί στήν 
Κούβα: τή σύναψη θετικών σχέσεων 
μέ όρισμένα τμήματα τοϋ λαοΰ καί τών 
διανοουμένων τής βόρειας 'Αμερικής, 
πού κάθε μέρα άποκτοΰν δλο καί 
σαφέστερη συνείδηση τών ιμπεριαλι
στικών παραβάσεων καί αύθαιρεσιών 
τής κυβέρνησης Ρήγκαν. Μέσα στό 
άεροπλάνο είχα τό χρόνο νά άναρωτη- 
θώ πώς θά γινόταν δεκτή στή Νικαρά
γουα μιά τέτοια στάση πού σέ πολλούς 
θά φαινόταν άντίθετη στό άνταγωνι- 
στικό ρεύμα -άπολύτως δικαιολογημέ
νο- πού προκαλούν οΐ Η.Π.Α. στήν 
κεντρική Αμερική, κι ιδιαίτερα στή 
χώρα τοϋ Σαντίνο, πού πολέμησε τόσα 
χρόνια έναντίον τών προσβολών καί 
τής άλαζονείας έκείνων πού έξακολου- 
θοΰν νά θεωρούν τή Λατινική ’Αμερι
κή «πίσω αύλή τους».

01 άνησυχίες μου όφείλονταν σέ 
πλήρη άγνοια τής δυνατότητας τών 
Νικαραγουανών, άκόμα καί τών πιό 
ταπεινών, νά διαχωρίζουν σαφώς τήν 
άμερικανική κυβέρνηση άπό τό λαό 
τών Η.Π.Α.: τά έγκαίνια τών συνεδριά
σεων τής έπιτροπής κατέδειξαν άπό 
τήν πρώτη στιγμή δτι βρισκόμασταν 
στό εύνοϊκότερο δυνατό έδαφος γιά 
τήν προώθηση τής δράσης μας. Μετά 
τήν όμιλία τοΰ Άρμάνδο Χάρτ, ύπουρ- 
γοϋ πολιτισμού τής Κούβας, πού χωρίς 
περιστροφές έπικαλέστηκε.τήν άνά- 
γκη νά μεταφέρουμε έπειγόντως τό 
μήνυμά μας στούς διανοούμενους καί 
στούς τίμιους πολίτες τών Ηνωμένων 
Πολιτειών, τά λόγια τοΰ Σέργιο Ραμί- 
ρες πού μίλησε έξ όνόματος τής νικα- 
ραγουάνικης κυβέρνησης, έπιβεβαίω- 
σαν τή θέληση, γιά τήν έναρξη ένός 
τέτοιου διαλόγου πού δέν είναι μόνο 
δυνατός άλλά καί άναγκαίος. Προσπά
θησα έν συνεχεία νά σφυγμομετρήσω 
τίς λαϊκές άντιδράσεις καί πουθενά δέ 
συνάντησα κάποιαν άντίρρηση βασι
σμένη σέ άταβιστικά μίση πού ή Ιστο
ρία, έτσι κι αλλιώς, θά δικαιολογούσε 
άπολύτως. Μέ τήν ευαισθησία πού τόν 
χαρακτηρίζει, ό Νικαραγουανός ξέρει 
δτι άνάμεσα στό λαό τών Η.Π.Α. πολ
λοί είναι έκεΐνοι πού κατανοούν τό 
κίνημα τών σαντινίστας καί τόν άπε- 
λευθερωτικό άγώνα τοΰ Σαλβαδόρ καί 
κάνουν δλο καί πιό αισθητή τήν άντί- 
θεσή τους στήν πολιτική Ρήγκαν στήν 
κεντρική 'Αμερική.

Ώ ς  μέλη τής έπιτροπής παίρνουμε 
κουράγιο άπό αύτή τή διάθεση γιά νά 
προχωρήσουμε στό έπόμενο βήμα πού 
είναι μιά συγκέντρωση στό Μεξικό, 
τόν προσεχή Σεπτέμβριο, ένός μεγά
λου άριθμού διανοουμένων καί καλλι
τεχνών, τόσο άπό τίς ΗΠΑ δσο καί 
άπό τίς χώρες τής Λατινικής ’Αμερι
κής. Αν τό πράγμα φαίνεται σχετικά 
φυσικό γιά τό Παρίσι ή γιά τό Μεξικό, 
τό δτι μπορεί νά συμβεϊ σέ μιά χώρα 
πού ύφίσταται καθημερινά τίς άπειλές 
καί τίς πιέσεις τής Ούάσινγκτον, δέν 
είναι μόνο κάτι έξαιρετικό, άλλά καί 
θαυμαστό. Ιδίως δταν ξέρει κανείς 
πώς οί Νικαραγουάνοι είναι έτοιμοι νά 
πολεμήσουν μέχρι θανάτου όποιαδή
ποτε άπόπειρα πραγμάτωσης τών φαν
φαρονισμών τοΰ Ρήγκαν, τοΰ Χαίηγκ 
καί τών συμβούλων τους.

Ο διάσημος Αργεντινός συγγραφέας Χούλιο Κορτάσαρ γεννή- 
Γ**®™ 1914 στί€ Βρυξέλλες, όπου υπηρετούσε ό πατέρας του 
υπάλληλος τοΰ  διπλωματικού σώματος. Τό 1918 έπιστρέφ ει 
στην Αργεντινή. Στή δεκαετία  1935-1945 εργάζεται ώς καθη
γητής στή μέση έκπαίδευση. 'Α ναμιγνύεται δμως σέ πολιτική 
κίνηση κατά τοΰ  Περόν καί διώκεται. Γιά νά ζήσει εργάζεται ώς 
μεταφραστής. ’Από τό  1951 ζεϊ στό Παρίσι.

Τήν παγκόσμια φήμη του τή  χρωστάει κυρίως στά μυθιστο- 
Ρ ιη ί ί ϊΤ ”  ΤΟυ <<Τ°  Χ ο υ τ σ ό »  (1963), «01 νικητές τοΰ  λαχνού » 
(1967) καί τό  « Εγχειρίδιο τοϋ  Μανουέλ» (1970), όλα βγαλμένα 
στη Γαλλία. Τό διηγηματογραφικό έργο του  συγκέντρωσε σέ 
τρε ις  όγκώδεις τόμους ό έκδοτικός οίκος τής Μ αδρίτης « ’Α- 
λιανσα».

Τό φανταστικό στοιχείο τοΰ  έργου του κάνει πολλούς νά 
μιλάνε γιά επιδράσεις Μ πόρχες. Ώ στόσο, τό  φανταστικό στοι
χείο στόν Κορτάσαρ παραπέμπει άμεσότερα στή συγκεκριμένη 
πολιτική καί κοινωνική πραγματικότητα.

Τά «Σκίτσα άπό τή Νικαράγουα» δημοσιεύτηκαν στό «Monde 
Diplomatique» τοΰ Μ αΐου, άπό δπου καί μεταφράστηκαν στά 
ελληνικά.

εύθυμο καί συντροφικό, καί κάθε 
πρόφαση καλή γιά νά άρχίσει μιά συζή
τηση ή πειράγματα καί καλαμπούρια. 
Αντίθετα, στά λιγότερο λαϊκά κέντρα, 

έκεϊ πού ή έμπορική τάξη διατηρεί τίς 
πολυτελείς καί πανάκριβες «μπουτίκ» 
της, ή άτμόσφαιρα είναι λιγότερο έ- 
γκάρδια. Μυρίζει κανείς στόν άέρα τήν 
άντίθεση έκείνων πού συνεχίζουν νά 
σκέφτονται μά άτομιστικά κριτήρια, τά 
ϊδια κριτήρια πού διατυμπανίζονται 
στήν έφημερίδα La Prensa, ή όποία 
έκμεταλλεύεται καθημερινά τήν έλευ
θερία έκφράσεως γιά νά άντιπολιτεύε- 
ται καί τόν παραμικρότερο περιορισμό 
πού θίγει τά συμφέροντα τών ιδιοκτη
τών καί τών έμπόρων, οί όποιοι πα
λεύουν μέ πείσμα νά διατηρήσουν τά 
παλιά τους προνόμια.

Γιά μένα έν πάση περιπτώσει, στό 
δρόμο κι όχι στίς έφημερίδες μπορεί 
κανείς νά πιάσει τό σφυγμό τής πραγ
ματικότητας καί τής άλήθειας· έκεί 
μπορεί κανείς να δει καί νά αισθανθεί 
τή λαϊκή άντίδραση στόν έγωισμό μιάς 
μειοψηφίας πού έπιμένει νά σώσει τά 
άπομεινάρια τής παλιάς πανδαισίας 
της· καί τό έμφανέστερο σύμβολο αύ
τής τής άντίδρασης βρίσκεται μέσα σ’ 
αύτές τίς όμορφες κι εύθυμες άγορές, 
πού άντιπαρατίθενται σέ κάποιες, άλ
λες, μιάς διαφορετικής νοοτροπίας, 
πού έμφανίζεται άκόμη σέ τόσες κα
τοικίες, τόσα αύτοκίνητα, τόσα ρεστο- 
ράν καί τόσες μπουτίκ.

Ανάμεσα σέ δυό συνεδριάσεις τής έπι
τροπής, πήγα ξανά έναν περίπατο, ά- 
ναζητώντας έκείνη τήν καθημερινή 
πραγματικότητα πού χωρίς τή βοήθειά 
της οί καλύτεροι λόγοι είναι νεκρό 
γράμμα. Πολύ σύντομα άνακάλυψα δτι 
μέσα σέ δυό χρόνια ή Νικαράγουα 
μπόρεσε νά βελτιώσει σημαντικά τήν 
ποικιλία, τή διανομή καί τίς τιμές τών 
καταναλωτικών άγαθών. Τώρα άντικα- 
θιστοΰν τίς ύπαίθριες άγορές μέ έμπο- 
ρικά κέντρα δπου πωλητές καί πελά
τες συναντιούνται μέσα σέ ένα περι
βάλλον εύρύχωρο καί καθαρό, μέσα σέ 
καλοσχεδιασμένα κτίρια. "Οπως σέ τό
σους χώρους δπου συναντιούνται οί 
άνθρωποι τοΰ λαοΰ, τό κλίμα είναι

'Έχω συνηθίσει στίς έκρήξεις άγανά- 
κτησης πού προκαλεϊ σέ όποιαδήποτε 
χώρα κάθε έπιθετική ένέργεια πού 
στρέφεται κατά τής έθνικής κυριαρ
χίας καί τών έθνικών συμφερόντων· 
έκρήξεις προκαλούμενες ή χειραγω
γούμενες συχνά άπό άσυνείδητα καθε
στώτα πού προσπαθούν νά έκμεταλ- 
λευτούν έναν άπερίσκεπτο πατριωτι
σμό, δπως συμβαίνει αύτή τή στιγμή 
στή Μεγάλη Βρετανία καί στήν ’Αργε
ντινή έξαιτίας τής διαμάχης γιά τά 
νησιά Φάλκλαντ.

’Ίσως γι’ αύτό έξακολουθώ νά έκ- 
πλήσσομαι βλέποντας δτι στή Νικαρά
γουα ή πιό σταθερή άποφασιστικότη- 
τα, κι ένα άποδεδειγμένο κουράγιο, 
συμβαδίζουν μέ μιά ήρεμία, μιά καλή 
διάθεση, καί μιά εύγένεια πού θά πρέ
πει νά έχουν σαστίσει πολλούς εύρω- 
παίους δημοσιογράφους ή έπισκέπτες. 
"Οταν έφτασα στή Μανάγκουα μιλού

σαν πολύ γι’ αύτή τή δημοκρατική 
Κοινότητα τής κεντρικής 'Αμερικής, 
αύτή τή χονδροειδή συμμαχία τής Κό
στα Ρίκας, τής ’Ονδούρας καί τοΰ Έλ 
Σαλβαδόρ, πού άποκλείει σκόπιμα τήν 
Κούβα καί τή Νικαράγουα, καί πού 
είναι γέννημα τών βορειοαμερικανικών 
μηχανορραφιών, μέ ξεκάθαρο προορι
σμό τήν άσκηση στρατιωτικής καί ψυ
χολογικής πίεσης πάνω στή Νικαρά
γουα άπό τίς πιό γειτονικές της χώρες. 
Σέ όποιαδήποτε άλλη χώρα, μιά τέτοια 
περικύκλωση θά είχε έναυσμα πραγ
ματικής ύστερίας· οί Nicas, άντιθέτως, 
άκούγανε τά νέα μέ τρόπο πού θά 
μπορούσε νά έκληφθεϊ μοιρολατρικός, 
άλλα πού δέν είναι καθόλου* δέν ύπάρ- 
χει ’ίχνος μοιρολατρείας στή θέλησή 
τους νά συνεχίσουν τό έργο τους είς 
πεϊσμα τέτοιων δολοπλοκιών (στίς ό
ποιες προστίθενται οί άμεσες άπειλές 
άπό τίς Η.Π.Α. καί ό καθημερινός 
κίνδυνος μιάς άντεπαναστατικής ει
σβολής).

Σέ συζητήσεις πού είχα μέ διάφο
ρους άξιωματούχους τοΰ πιό ύψηλοΰ 
έπιπέδου -τόν Τόμας Μπόρχε, τόν 
Σέργιο Ραμίρες, τόν Μιγέλ δ’ Έσκότο, 
μεταξύ άλλων- είχα πάντα τήν ϊδια 
έντύπωση: σοβαρότητα καί εύθυκρι- 
σία άπέναντι στόν κίνδυνο, πού δέν 
μειώνει σέ τίποτα τή βεβαιότητα δτι ή 
ιστορική πορεία τής Νικαράγουας θά 
συνεχιστεί είς πεϊσμα κάθε άντιξοότη- 
τας· κι άν αύτό καθαυτό είναι κατα
πληκτικό, πώς νά μήν έκπλαγεϊ κανείς 
άκόμα περισσότερο δταν διαπιστώνει 
τήν ϊδια στάση, τήν ϊδια διάθεση, στό 
μεγαλύτερο μέρος τοΰ πληθυσμού, σέ 
συζητήσεις μέσα στά καφενεία καί 
στούς δρόμους; Θυμάμαι άναπόφευ- 
κτα τό προηγούμενο ταξίδι μου, δταν 
είχα παρακολουθήσει κάποιες δίκες 
έγκληματιών πολέμου, όπαδών τοΰ Σο- 
μόζα. Είχα έντυπωσιαστεϊ άπό τό κλί
μα ήρεμίας καί άπό τήν έπιθυμία άπό- 
δοσης δικαιοσύνης (δχι έκδίκησης) 
πού πρυτάνευαν δχι μόνο στά μέλη 
τών δικαστηρίων άλλά καί στό άκροα- 
τήριο. Δέ θά ξεχάσω ποτέ τή δίκη ένός 
συνταγματάρχη, έναντίον τοΰ όποιου 
υπήρχαν ένοχοποιητικά στοιχεία κάτι 
παραπάνω άπό έπαρκή, πού άπόδει- 
χναν πώς -μεταξύ άλλων φρικαλέων 
έγκληματων- πέταγε τούς χωρικούς 
άπό τά έλικόπτερα, έτσι ώστε νά σκά- 
νε μέσα στά ϊδια τά χωριά τους, γιά νά 
σπείρει προφανώς τόν τρόμο καί τή

φρίκη. Στίς κατηγορίες αύτές ό συ
νταγματάρχης άπαντοϋσε κυνικότατα· 
έλεγε πώς δχι μόνο ήταν ψευδείς, άλλά 
καί δτι τό χριστιανικό του χρέος (sic) 
τόν είχε όδηγήσει στήν έκπλήρωση α
ποστολών κοινωνικής πρόνοιας στήν 
ύπαιθρο. Σέ άλλες χώρες θά ήταν δύ
σκολο νά άναχαιτισθοΰν οί άντιδρά- 
σεις τοΰ κοινοΰ· στή Μανάγκουα τόν 
άκουγαν σιωπηρά, μέ τή βεβαιότητα 
πώς θά άποδιδόταν δικαιοσύνη· καίτό 
γεγονός δτι δέν έπιβλήθηκε ή ποινή 
τοΰ θανάτου, παρά τά τόσα άχαρακτή- 
ριστα έγκλήματα, δέν ήταν κιόλας τό 
βαρόμετρο μιάς μορφής ύπαρξης πού 
διαχωρίζει κατά τρόπο ριζικό τόν αύ- 
θεντικό λαό τής Νικαράγουας, άπό 
κείνους πού χρόνια καί χρόνια ήταν οί 
βασανιστές καί οί δήμιοί του;

Πιστεύω πώς οι εύρωπαίοι είναι άρκε
τά ένήμεροι, σέ δ,τι άφορά στήν έκ- 
στρατεία κατά τοΰ άναλφαβητισμού 
τού 1980, έκστρατεία πού όδήγησε σέ 
πτώση τοΰ άναλφαβητισμού άπό 50% 
σέ 11%. Μπορεί νά πεϊ κανείς πώς ό 
μισός πληθυσμός δίδαξε τόν άλλο μισό 
νά διαβάζει.

Είναι φανερό -τό ξέρουν άλλωστε ή 
ΟΥΝΕΣΚΟ καί οί ειδικοί- πώς τά 
πραγματικά προβλήματα άρχίζουν με
τά τήν πρώτη έξόρμηση, δταν πρέπει 
νά διατηρήσεις τό κερδισμένο έδαφος 
καί νά οικοδομήσεις λίγο λίγο τή συνή
θεια τής άνάγνωσης σέ έκείνους πού 
λόγω τής άπομόνωσης καί τής δου
λειάς έχουν τήν τάση νά λησμονούν 
αύτό πού άπόκτησαν. Οί «Nicas» δέν 
άποκοιμήθηκαν ούτε σ’ αύτό τό πεδίο, 
τό άντίθετο μάλιστα: οί C.E.P. (colec- 
tivos de education popular) είναι πυρή
νες δασκάλων καί σπουδαστών πού 
τόν 'Απρίλιο, ύστερα άπό μιά περίοδο 
προγραμματισμού καί προετοιμασίας 
τοΰ ύλικοΰ θά ριχτοΰν σέ μιά νέα 
καμπάνια, στήν όποία θά πάρουν μέ
ρος 180.000 σπουδαστές καί κάπου 
26.000 δάσκαλοι.

Αλλη μιά φορά, άποσπάσματα δια
νοουμένων καθηγητών σπουδαστών 
καί λυκιόπαιδων θά σκορπίσουν σέ 
δλη τή χώρα γιά νά βελτιώσουν τό 
μορφωτικό έπίπεδο τοΰ πληθυσμού.
Σέ μιά χώρα πού τό έπίπεδο τών ρα
διοφωνικών προγραμμάτων είναι χαμη
λό, δπως άλλωστε σέ δλες τίς χώρες 
τής Λατινικής 'Αμερικής, ύπάρχει του
λάχιστον μιά έκπομπή πού έχει άπο- 
κλειστικό σκοπό νά βοηθήσει τό έργο 
τής διδασκαλίας τού άλφάβητου. Ή  
πρόοδος είναι έξίσου σημαντική καί 
στά πιό ύψηλά έπίπεδα κουλτούρας. 
Από δ,τι μπορώ νά ξέρω πάνω σ’ 

αύτό τό θέμα, πιό άξιοσημείωτο άπό 
δλα μοΰ φάνηκε ή "ίδρυση ένός έκδοτι- 
κοΰ οίκου τής Nueva Nicaragua, πού 
μέσα σέ έλάχιστο χρόνο έχει δημοσιεύ
σει μιά σειρά βιβλία τσέπης μέ τρομα
κτική διάδοση, καί τώρα έτοιμάζεται 
νά θέσει σέ κυκλοφορία μιά νέα σειρά 
έκατό περίπου τίτλων, πού θά περι
λαμβάνει τά άριστουργήματα τής πα
γκόσμιας λογοτεχνίας. Παράλληλα, αύ- 
ξάνει ό άριθμός τών έβδομαδιαίων έ
ντυπων πού είναι άφιερωμένα στήν 
κουλτούρα· άνάμεσα σ' αύτά ή Venta- 
ηα, παράρτημα τής έφημερίδας Barrica- 
da, δπου έκτός άπό τό άφθονο λογοτε
χνικό περιεχόμενο βρίσκει κανείς καί 
άξιόλογη αισθητική ύλη, reproduction 
ζωγραφικής καί κριτικές έργασίες ύ- 
ψηλής στάθμης· τό έβδομαδιαϊο αύτό 
έντυπο έχει πλατιά κυκλοφορία.

"Ολα αύτά άντανακλώνται δλο καί 
ζωηρότερα στή λαϊκή συμμετοχή στίς 
πολιτιστικές έκδηλώσεις, τίς όποιες 
δέν παρακολουθούν ούτε άπό πολιτι
κή ύποχρέωση ούτε γιά νά σκοτώσουν 
τήν ώρα, άλλά γιατί έπιζητοΰν έναν 
άμεσο διάλογο μέ τούς ποιητές, τούς 
συγγραφείς, τούς ζωγράφους, τούς 
γλύπτες. Είχαμε μιά θαυμάσια εύκαι- 
ρία νά τό διαπιστώσουμε, ό Γκαμπριέλ 
Γκαρσία Μάρκες, ό Ροχέλιο Όλγουίν 
κι έγώ, ένα βράδι πού διαβάσαμε κά
ποια κείμενά μας σέ ένα κοινό πού 
είχε κατακλύσει ένα λαϊκό πάρκο τής 
Μανάγκουα· έκατοντάδες ένήλικες, νέ
οι καί παιδιά, ρούφαγαν μέ άπληστία 
κάθε λέξη. Προσωπικά δέν μοΰ άρέσει 
καθόλου νά διαβάζω κείμενά μου φω
ναχτά, ούτε νά άκούω άλλους νά τά 
διαβάζουν ύποθέτω πώς αύτό όφείλε- 
ται στήν κακή συνήθεια τής μοναχικής
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ανάγνωσης, κι έκείνη τή βραδιά μέ 
κάτεχε ό φόβος πώς ή συγκέντρωση 
τράβαγε σέ μάκρος καί πώς οί άνθρω
ποι έμεναν στίς θέσεις τους άπό ευγέ
νεια. Άλλά τή στιγμή πού φεύγαμε μιά 
όμάδα νεαροί μέ πλησίασαν νά μοΰ 
ποϋν εύγενικά πώς δυσαρεστήθηκαν 
πού είχαμε διαβάσει τόσο λίγο!

Στό τέλος αύτών τών άποσπασματικών 
άναμνήσεων, κάποιες ξεκομμένες ει
κόνες πάνε νά κρυσταλλωθούν σέ ένα 
είδος au revoir. "Οπως σέ δλη τή δική 
μας 'Αμερική, ή γοητεία τής λαϊκής 
άφέλειας, χρωματισμένη πάντα μέ κά
ποια ειρωνεία καί χιούμορ είναι άπε- 
ριόριστη. "Οπως λ.χ. ή έπιγραφή ένός 
ταπεινού μαγαζιού στίς άνατολικές συ
νοικίες, δπου διαβάζεις: Barberia Deme- 
trio Tehnica unisex (Κουρείον ό Δημή-

τριος, τεχνική γιούνισεξ), πού σέ στα
ματάει νά σκεφτεις καί νά όνειροπολή- 
σ ε ις . Σ έ ένα  άλλο μ ικ ρ ο μ ά γα ζο

πουλάνε πινακίδες πού μπορεί κανείς 
νά άναρτήσει στό γραφείο του: Εη las 
horas de trabajio, las visitas al carajo (τήν 
ώρα τής δουλειάς οί έπισκέπτες νά

πάνε νά γαμηθούνε). Είδα κάπου μιά 
τρισάθλια καλύβα, καμωμένη άπό άχυ
ρα καί χαρτοκιβώτια, σέ μιάν άλάνα

μέσα στήν πόλη, δπου μιά γριά θρονια
σμένη στήν αιώρα της περίμενε ύπομο- 
νετικά έκείνους πού θά πήγαιναν νά 
άγοράσουν τούς σβίγγους της. Στή

στέγη τής καλύβας της φιγουράριζε 
μιά άνεξήγητη'έπιγραφή «C.I.T.» καί 
μέσα στήν άλάνα δπου όργίαζαν τά 
άγριόχορτα μιά άλλη έπιγραφή ειδο
ποιούσε: «Πάρκινγκ προοριζόμενον 
διά τήν πελατείαν τοΰ CIT». Πλήθος 
τέτοια πράγματα, καθώς άφήνω τή 
Νικαράγουα παίρνοντας μαζί μου σάν 
πρωταρχική έντύπωση ένα στοιχείο 
τρυφερότητας, μέ κάνουν νά θέλω νά 
τήν έπισκέπτομαι δσο συχνότερα μπο
ρώ. Καί γι' άλλη μιά φορά σκέφτομαι 
τή φράση τού ταγματάρχη Τόμας 
Μπόρχε πού συμπυκνώνει θαυμάσια 
δ,τι δέν κατάφερα νά πώ έδώ: «Δέν 
μπορείς νά 'σαι έπαναστάτης χωρίς 
τρυφερότητα στά μάτια καί στά χέρια, 
χωρίς άγάπη γιά τούς φτωχούς καί τά 
παιδιά».

Μτφρ. ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ

Ποίηση

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ IV

Συχνά βλέπω τό πρόσω πό μου
όπως δά τό έβλεπες έαύ

κα ί δέν είναι αύτό
πού έαύ είχες γνωρίσει. 

Είναι αύτό στό όποιο δέν ανήκει ή ζωή.
Τό μοναχικό πρόσωπό μου.

Σχεδόν δπως σέ κάτοπτρα
τό ένα μετά  τό άλλο πολλαπλασιάζοντας

τό είδωλό τους νεκρό
βλέπω αύτούς  

πού δέν δά είμαστε 
ποτέ έμείς.

Έγώ μόνη μου  
δά ανήκω στόν κόσμο.

Στήν κάδε έσοχή του
δά ήταν δυνατόν νά μέ βρεις.

Στήν κάδε ένοχή τοϋ χρόνου.

Μ ιάς τάσης αποτρεπτικής.
Τής άοτραπής πού  δά είχε χτυπήσει

ατό απόλυτο σημείο τής γης
άν δά  ύπήρχε. 

Εκτυφλω τική φεύγω  
κα ί άπό δώ κ α ί άπό κεί.

Κ α ί πιά δέν υπάρχει τρόπος ναρδείς.
Κ αί νά σκεφτείς: τίποτα

δέν έχει μετρηδει: άκόμα.
Ποιά ήταν ή έποχή κ α ί πο ιές  

οί μέρες τής βροχής.
Ποιός ό στρόβιλος 

μιάς πτυχής τοϋ άνέμου.
"Οπότε δέλω νά πώ γιά τόν καιρό

μιά πυκνή σημασία ομίχλης
καλύπτει τόν έαυτό μου. 

Πώς δέν ήμουνα οΰτε έδώ 
κ α ί ούτε έκεί.

Κ αί ποτέ ή ζωή μου.

II

Μόνη μου δά ήταν δυνατόν νά μ έ  δείς.
Σ άν νά φορούσα μαύρη κάπα κα ί μαύρα φτερά

"Αν κα ί καπνίζοντας μόνο.
Σκεφτική. 

Κ αί χωρίς οϋτε τίποτα  
πού δά είχες ποτέ νά μοϋ πεις.

Σ έ μία κρυστάλλινης δ ιαύγειας σκηνή.
Μ ιά λάμψη έπ ιρροής τών άστρων.

"Οταν κάπα κα ί φ τερά δά άστραφταν  
κα ί δά ήταν στήν ίδια τή φύση τής καταστροφής  

ή συνάντηση σέ αύτό έδώ τό ποίημα
τών δύο μας ξένων.

III

"Οχι: τό πρόσωπό μου
δέν είναι αύτό ποϋ  είχες γνωρίσει έαύ.

Είναι αύτό μέ τό όποιο
δημιούργησα τήν έρημο  

στήν κάδε γωνία τής γής.
Α ύτό μέ τό όποιο περαστική περπάτησα  

κα ί όταν στάδηκα
δέν ύπήρχε κανείς.

Ε ίναι τό άγριο πρόσωπο
τών χαμένων στιγμών.

Ε ίναι τό πρόσωπό μου.

Κ αί νά σ κεφ τείς: ήταν δικά μας όλα.
Τά τέρατα  τής αποκάλυψης κα ί τά  σημεία τής γραφής.

"Ολα στή διάδεσή μας.
Κι έμείς διαλέξαμε τή σιωπή.

Τήν κενή άποψη.
Α ές κι ένας μεγάλος ύπνος

είχε π εράσει πάνω άπό τήν κάδε άνάπτυξη.
Ά ν  κα ί έπ εφ τε  ή άνοιξη 

σέ παροξυσμούς βροχής 
οϋτε ένα  όνειρο φύλλων 

δέν είχε ύπ ο π τευδε ί ή φύση.

VI

"Οχι: τίποτα  νά γίνει πιά.
Ή  μαύρη κάπα κα ί όπως σέ όραμα τά μαύρα φτερά

είναι ό υπόλοιπος έαυτός μου. 
Α ύτός ποϋ σοϋ είχε πεί: είμαι άπόλυτος.

"Οχι: τό πρόσωπό μου δέν είναι αύτό
πού είχες γνωρίσει έαύ.

Είναι μόνο τό άγριο κενό  
στό βάδος ένός άστραφτεροϋ ίσκιου.

Τό ώραίο άν κ α ί νεκρό πρόσωπο τοϋ πάδους.

Μάρτιος 82



Όκτάβιο Πάζ:
«άποθέτω τίς έλπίδες μου
στούς περιθωριακούς, τούς έξόριστους,
τούς άνθρώπους τοϋ αύριο...»

(μιά συζήτηση μέ τόν Ά . Λόντ)

Μ ετά άπό άρκετά χρόνια έπιστρέψα- 
τε στό Μεξικό. Α ύτή ή έπιστροφή  
μετέβαλλε ή όχι τίς βαθύτερες σκέ
ψεις σας;

Τό Μεξικό πού ξαναβρήκα άλλαξε 
καί δέν άλλαξε. Ξαναβρήκα πολλά 
άπό τά παλιά του χαρακτηριστικά, 
ένα μίγμα παλιών καί νέων, μοντέρ
νων χαρακτηριστικών. Ά πό τόν δέ
κατο ένατο αιώνα, άπό τήν έποχή 
τής άνεξαρτησίας, πολλές άπό τίς 
λατινοαμερικανικές χώρες ρίχτηκαν 
σ έναν άγώνα δρόμου πρός τόν 
έκσυγχρονισμό. 'Υπήρξαμε Ι α κ ω β ί 
νοι, θετικ ισ τές,. μαρξιστές-λενινι- 
στές. Ή  έπιστροφή αύτή έπιβε- 
β α ίω σ ε  τή σκέψη μου σ’ δ,τι άφορά 
τήν ά λ λ ο τ ρ ίω σ η  πού έχει ζήσει ή 
ήπειρός μας. Προσωπικά νιώθω πο
λύ κοντά στά άπελευθερωτικά πο
λ ι τ ι κ ά  κ ι ν ή μ α τ α .  Σκέφτομαι πώς τ ό  
πετρέλαιο μάς προσφέρει μιά όρι- 
σμένη άναστολή, όχι δμως καί τή 
λύση. Τά προβλήματα μπορεί νά 
γίνουν πολύ γρήγορα έκρηκτικά. 
Υπάρχει ή διαφθορά, πάγιο έλάτ- 

τωμα τού μεξικανικοΰ ι δ ι α ί τ ε ρ α  
κράτους, υπάρχει τό ντελίριο τών 
τεχνοκρατών... Α πέναντι σ’ δλα 
αύτά τά κακά δέν βλέπω παρά έ ν α  
γιατρικό: τήν κριτική μέσα άπό δη
μοκρατικές διαδικασίες.

Π οιές είναι οί τω ρινές σχέσεις σας
μέ τήν 'ιστορία κ α ί τήν πολιτική;

Είμαστε αναγκαστικά καταδικασμέ
νοι νά βρισκόμαστε μέσα στήν ιστο
ρία καί στήν πολιτική. Αποτελούν 
μιά διάσταση τού άνθρώπου. Βέ
βαια, δοκιμάζει κανείς τήν έπιθυμία 
νά ξεπεράσει τό δεδομένο χρόνο. 
Συζητώ λοιπόν μέ τήν πολιτική καί 
τήν ιστορία μέσα άπό σχέσεις άντι- 
φατικές και πολεμικές. Εϊμαστε 
ταυτόχρονα πολίτες καί ποιητές. 
Παραμένω δμως πάντα παθιασμένα 
σύμφωνος μέ τά λόγια τοΰ Μπενζα- 
μέν Περέ στήν :Ατίμωση τών ποιη
τών: «ό ποιητής πρέπει νά παραμέ
νει έλεύθερος». Ά πό τήν άποψη 
αύτή παραμένω πεισμένος δτι οί 
σουρεαλιστές ήταν π ιό  δ ιαυγείς 
άπό πολλούς άλλους.

Η ποίηση καταλαμβάνει πάντα  τήν 
πρώτη δέση στό έργο  σας;

ι ο ί  Κ Η Τ * 5 7τοιΤ>τ1ί« Όκτάβιο Πάζ γεννήθηκε τό 
' ΕλαΡε μ*β°ς στόν Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο καί 

υπηρέτησε ως διπλωμάτης σέ πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 
Στό έργο του δέχτηκε τήν έπίδραση τοΰ σουρεαλισμού 
και ιδιαίτερα τοϋ Ά ντρέ Μπρετόν, άν καί στή γραφή του 
ελν“ 1. ! νΤονα, τά  «δχετυπικά στοιχεία τής πατρίδας του. 
Η μέθοδος αναπτυξης τών ποιημάτων του όφείλει άρκε- 

τα και στη μουσική σύνθεση τών Τεσσάρων Κουαρτέτων  
™  Ελ.ιοτ· Μερικά άπό τά έργα του: Las peras del

iTdera e Z  i ί β β β Γ "  ™  (1965>’ Sa tm u a d n  (1962>’

Α.Ζ.

Ενα καφεκαπνοπωλείο στή γωνιά τής όδοϋ Μπάκ μέ τή 
μπουλβάρ Σαίν Ζερμέν, μερικά βήματα άπό τήν άξιοσέ- 
ραστη οδό  Σεμπαστιέν Μποτέν. Ζέστη καί μισοσκόταδο. 
Περιμένω τόν Οκτάβιο Πάζ. Ό  Μεξικανός ποιητής καί 
δοκιμιογράφος, συγγραφέας τοΰ Λ αβύρινθον τή ς  μονα- 
ξίάς, τή ς  Π έτρα ς  το ν  ήλιον , τοϋ Σ ημ είον  σύγκλισης, έχει 
έρθει στή Γαλλία γιά νά παραλάβει τόν χρυσό άετό άπό 
τό Φεστιβάλ βιβλίου τής Νίκαιας. Έ χουμε νά ιδωθούμε 
εοω κι αρκετό καιρό. Γιά λίγο συναντιέμαι μέ τόν Περου
βιανό ποιητή Χοσέ-Κάρλος Ροντρίγκεζ, πού τά ποιήματά 
του βρίσκονται στήν πρώτη γραμμή προτίμησης τών νέων 
γενεών. Τέλος, ό Πάζ φτάνει. Τά μάτια του ψάχνουν μές 
στό μισοσκόταδο.

Στά έξηνταπέντε χρόνια του ό Όκτάβιο Πάζ διατηρεί 
την εκπληκτική του ομορφιά καί τήν έκπληκτική άνεση 
που τόν χαρακτήριζε δταν ήταν νέος. Τόν παρατηρώ μέ 
την άκρη τοϋ ματιού. Σημειώνω τήν άπλή κομψότητα 
τών ρούχων του. Πιάνω τή φωτεινότητα τής ματιάς του, 
την τόσο βαθιά, έντονη καί περίεργη, μιά φωτεινότητα 
που τά γυαλιά του, μέ τά όποία θά έξακολουθεϊ νά παίζει 
σ ολη τή διάρκεια τής συζήτησής μας, δέν καταφέρνουν 
να τη σβήσουν. Ό  ποιητής τής Έ λενδ ερ ία ς  λόγω τιμ ή ς  
έκφραζεται άργά, βαριά, μέ πολύ χιούμορ.

Έ χετε ζησει στό Παρίσι, κοντά  στόν  
Α ντρέ Μ πρετόν. Τί διατηρείτε άπό  

τό σουρεαλιστικό «μάθημα»;

Δέ μ αρέσει ή λέξη «μάθημα». Γιά 
μένα ό σουρεαλισμός ήταν μιά μύη
ση, μιά παρακίνηση άκόμα. Εξαρ
τώμαι πάντα άπό τήν ηθική τοΰ 
κινήματος. Σκέφτομαι πώς ή αισθη
τική άνήκει σέ μιά δεδομένη έποχή. 
Αμφιβάλλω πολύ γιά τις ικανότη

τες τής αύτόματης γραφής. Άλλω
στε, τό ξέρετε, ό ϊδιος ό Μπρετόν 
είχε πάνω σ αύτό τό θέμα άρκετές 
άμφιβολίες.

Ή  ποίηση βρίσκεται στό έπίκε- 
ντρο. Άλλά δέν μπορεί κανείς νά 
γράφει καθημερινά ποίηση, καλή 
ποίηση, έκτός κι άν είναι Βικτόρ 
Ούγκό. Οί ποιητές θά πρέπει νά 
τρέφονται άπό τήν Πρόζα. Είναι ή 
τροφή τής ποίησης. Γράφω δοκίμια, 
κριτικές, μεταφράζω άκόμα. Ό μω ς 
ή ποίηση είναι στό κέντρο δλων 
αύτών. Είναι έπίσης τραγούδι, ά
κουσμα. Σκέφτομαι ξάφνου τόν τε
λευταίο περίπατο πού έκανα στίς 
Les Hailes μαζί μέ τόν Άντρέ Μπρε
τόν. Απρόσμενα άρχισε νά μοΰ ά- 
παγγέλλει τήν Τσιγγάνα  τοΰ Ά πο- 
λινέρ. ΤΗταν ύπέροχο. Ναί, ή ποίη
ση είναι πάντα έπικεφαλής. Ά ν 
θέλει κανείς νά γνωρίσει τήν κατά
σταση μιάς κοινωνίας δέν θά πρέ
πει νά ρωτήσει τούς οικονομολό
γους, άλλά τούς ποιητές καί τούς 
πεζογράφους.

Υπήρξατε ένθερμος λάτρης τής μ υ 
στικής κ α ί στοχαστικής Ανατολής. 
Ε ξακολουθείτε νά  είστε;

Νομίζω πώς ναί. Ή  Ανατολή ύπήρ- 
ξε γιά μένα μιά θεμελιώδης άποκά- 
λυψη. Κι ύστερα, στήν Ανατολή 
συνάντησα τή γυναίκα μου. Πι
στεύω ακόμα δτι η πιό ριζοσπαστική 
σκέψη, ή πιό σωτήρια στό βαθύ 
πεσιμισμό της σκέψη είναι ό βουδι
σμός. Η άνθρωπότητα, γιά τή σω
τηρία της, θά πρέπει, κατά τή γνώ
μη μου, νά ξεφύγει άπό τόν άθεϊ- 
σμό καί τό μονοθεϊσμό. Ό  μονοθεϊ
σμός σημαίνει τήν 'Ιερή Εξέταση 
καί τό Γκουλάγκ. Ό  άθεϊσμός δέν 
είναι έλευθερία. Ό  βουδισμός, αύ
τός προσφέρει τήν ιερότητα χωρίς 
Θεό. Ή  άνθρωπότητα έχει άνάγκη, 
άν θέλει ν' άναγεννηθεΐ, νά ξεφύγει 
άπό τήν καταστροφή, μιάς μακρό

χρονης θεραπείας κάτω άπό τό 
βουδισμό, Γιά τούτο είμαι άπόλυτα 
πεισμένος.

Θεωρείτε πώς ή νεότερη λατινοαμε
ρ ικα ν ική  λογοτεχνία  έμβαθύνει σ ’ 
αύτή τή «λογοτεχνία τών άρχετύπων»  
πού  κάποτε έπικαλεστήκατε, έσείς  ό 
ίδιος, α ένα  δοκίμιο σας;

Μπορεϊ νά μιλήσει κανείς γιά εύρω- 
παίκή λογοτεχνία. Ό  Σαίξπηρ πα
ραμένει άκατανόητος χωρίς τόν 
Μονταίνιο, δπως καί οί Γάλλοι σου
ρεαλιστές χωρίς τούς Γερμανούς 
ρομαντικούς. Ό  20ός αιώνας είδε 
νά ξεπηδάει ξαφνικά τή Λατινική 
Αμερική πού, μέ τήν ισπανική ή 

τήν πορτογαλλική γλώσσα, έξακο- 
λουθεί νά στηρίζει τό όνειρο καί τό 
δυνατό. Αύτή ή «έκρηκτική» λογο
τεχνία άνακαλύπτει τήν ήπειρό μας, 
τή μέλλουσα έλευθερία μας.

Σ άς άπαοχολει καθόλου ό θάνατος;

Ό  θάνατος είναι τό κατεξοχήν άν- 
θρώπινο έρώτημα. Μετά τήν έποχή 
τοϋ Νεάντερταλ βλέπω νά ύπάρ
χουν τρία προβλήματα: τό σέξ, ή 
έργασία, ό θάνατος. 'Ομολογώ πώς 
είμαι ιδιαίτερα μπερδεμένος άπό τή 
συμπεριφορά τών ζώων πού φαίνε
ται πώς έχουν τό προαίσθημα τοΰ 
θανάτου, δταν αύτός τά τριγυρίζει, 
καί πού δέχονται αύτό τό θάνατο.
Ο άνθρωπος, αύτός είναι τρελός. 

Έξεγείρεται έναντίον τού θανάτου.

Είναι δυστυχισμένος. Οί μόνοι μεγά
λοι πολιτισμοί είναι έκείνοι δπου ή 
ζωή συμφιλιώνεται μέ τό θάνατο. 
Θά πρέπει ή ιδέα τοϋ θανάτου νά 
ξαναγυρίσει στό έπίκεντρο τής ζω
ή?·

Π ιστεύετε ότι τό τωρινό φαινόμενο  
τοϋ «σχίματος» προεικάζει μιά «ά- 
νατροπή τής ζωής» πού  θά τήν οδη
γήσει τελ ικά  στήν πα λ ιά  έξώθηση  
πρός τό θάνατο, πρός τούς καθημε
ρινούς φασισμούς, τό γκουλάγκ, τό 
ψυχρό βασίλειο  τή ς έμπορευμ ατο-  
ποίησης;

Ά ς θυμηθούμε κατ’ άρχήν δτι τό 
σχίσμα ύπάρχει ήδη άπό τή δεκαε
τία τού 1920, τουλάχιστον στήν πε
ρίπτωση τής Κροστάνδης, τοΰ Βι- 
κτόρ Σέρζ, τοΰ Άντρέ Μπρετόν. 
Σήμερα δμως τό φαινόμενο τοΰ σχί
σματος έχει διευρυνθεί. Οί Ρώσοι, 
Τσέχοι, Κουβανοί, Κινέζοι διαφω- 
νοϋντες... ξαναδίνουν τήν εύγένεια 
σ' έναν κόσμο έξευτελισμένο. Στίς 
καπιταλιστικές χώρες τό φαινόμενο 
αύτό είναι, κατά ένα όρισμένο τρό
πο, λιγότερο έπικίνδυνο. 'Υπάρχει 
πολύ περισσότερο στήν ήπειρό μου, 
δπου κανείς μπορεί νά μιλήσει γιά 
ένα μεγάλο σχίσμα τής Λατινικής 
Αμερικής, ύποκείμενης σέ δικτα
τορίες, καταπιέσεις, σέ ιμπεριαλι
στικές έκμεταλλεύσεις. Αύτό τό σχί
σμα πού παίρνει διάφορες άποχρώ- 
σεις άνάλογα μέ τή χώρα καί τούς 
άνθρώπους, δέν μπορεί παρά νά 
πραγματοποιείται άντίκρυ στό σύγ
χρονο καί άπεχθές φαινόμενο τής 
γραφειοκρατίας. Γι' αύτό τό λόγο 
τό τελευταίο βιβλίο μου πού κυκλο
φόρησε στό Μεξικό τιτλοφορείται 
Ο φιλανθρωπικός δράκος. Είναι 

μιά συλλογή άρθρων, δπου έπιχει- 
ρώ μιά δηλητηριώδη κριτική τού 
κράτους καί τού γραφειοκρατικού 
μηχανισμού.

Τι άπομένει άπό τήν εποποιία  τοϋ
Ζαπάτα, σήμερα, ατό Μεξικό;

Ή  σέ βάθος έξέγερση, στό Μεξικό, 
κατάγεται άπό τόν Ζαπάτα. Ή  έ- 
ποποιία του κυοφορήθηκε άπό τό 
χιλιόχρονο όνειρο, άπό τή νοσταλ
γία τής χρυσής έποχής. Ή ταν ένα 
κίνημα τοπικό πού προσπάθησε νά 
έγκαθιδρύσει μιά συλλογική κοινό
τητα. Απομακρυνόμενοι άπό τό ό
νειρο τού Ζαπάτα άπομακρυνόμα- 
στε άπό κάθε εύκαιρία νά δούμε νά 
θριαμβεύει τή δικαιοσύνη. Ή  μορ
φή τού Έμιλιάνο Ζαπάτα στοιχειώ
νει τή συνείδησή μου δπως καί τή 
συνείδηση πολλών Μεξικανών. Πρέ
πει νά βρούμε τό δικό μας δρόμο 
πρός τόν έκσυγχρονισμό, δπως μάς 
προέτρεψε άλλοτε ό μεγάλος έπα- 
ναστάτης στοχαστής Μαριατέγκι.
Θά πρέπει νά άρνηθοΰμε τή μηχανι
στική έφαρμογή τών ευρωπαϊκών 
μοντέλων. Οί ιδεολογίες τής εισαγω
γής διαφόρων μοντέλων άπό έξω 
πάντοτε λησμόνησαν -γιά κακό δι-
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κό μας- τήν πολυπλοκότητα, τή 
μοναδικότητα, τήν πρωτοτυπία τών 
χωρών καί τών κοινωνιών μας.

Πώς όργανώνεται γιά σάς ή «έργα
σία» τον συγγραφέα;

Δέν είμαι ένας έπαγγελματίας συγ
γραφέας. Γράφω μέ τρόπο ιδιόρ
ρυθμο. Θεωρώ τόν έαυτό μου πε
ρισσότερο, σύμφωνα μέ τήν εικόνα 
τοϋ άγαπητοΰ φίλου μου Ε.Μ. Σιο- 
ράν, σάν ένα «έπαγγελματία άνα-

κά, πού θά συμπεριληφθούν σέ μιά 
λιτή συλλογή, γιά λογαριασμό κά
ποιων νέων Μεξικανών ποιητών. Τό 
ουσιώδες είναι πώς τά μυστικά έρ
γα ώριμάζουν, λίγο πολύ άργά, στό 
βάθος τής σιωπής, τά έργα τής 
φαντασίας. Ύπάρχουν πολλά δοκί
μια, πολλές κριτικές. Ή  ποίηση άλ
λωστε άνήκει στό βασίλειο τής ευ
νουχισμένης ιδεολογίας.

Είστε ένας άνθρωπος πού  έλπίζει;

γνώστη». Γράφω μονάχα δταν εκ
δηλώνεται μέσα μου ή ανάγκη, δταν 
ζωπυρώνεται ή έπιθυμία. Γράφω 
έντελώς δ ια φορετικά  πράγματα, 
κάποτε ένα ποίημα, κάποτε τήν 
άρχή ένός δοκιμίου, μιά άλλη φορά 
ένα άρθρο κριτικής. Μ’ άρέσει έπί- 
σης νά βαδίζω, νά περιπατώ. Ά πό 
τήν προτίμησή μου αύτή βγαίνει, 
άναμφίβολα, ένα μεγάλο μέρος τοΰ 
πάθους πού τρέφω γιά τόν Άπολι- 
νέρ, τοΰ όποιου μόλις άλλωστε άπέ- 
δωσα μερικά ποιήματα στά ίσπανι-

Πιστεύω δτι ζοΰμε κάποια μορφή 
τοΰ τέλους τοΰ κόσμου, άλλά αύτό 
’ίσως δέν σημαίνει τό θάνατο. Κάτι 
προετο ιμάζετα ι ύπόγεια . Τό π ι
στεύω μ’ δλες τίς δυνάμεις μου. 
Ά ποθέτω τίς έπίγειες έλπίδες μου 
στούς περιθωριακούς, στούς έξόρι- 
σ τους , σ τούς γεμ ά το υ ς φλόγα, 
στούς άνθρώπους τού αύριο...

Le Monde, 10.8.1979,

Μτφρ. Άλέξ. Ζήρας.

’Ένταξη καί στράτευση---------------- 'ΐδέες

Ή  έντονη καί συνεχιζόμενη συζήτηση γιά τίς σχέσεις τών 
συγγραφέων μέ τήν κοινωνία παίρνει συχνά τή μορφή 
μιάς συζήτησης γιά τήν ονομαζόμενη «ένταξη» ή «στρά
τευσή» τους. Πολύ γρήγορα διαπιστώνεται όμως δτι 
συζητοϋνται άρκετά διαφορετικά έρωτήματα καί δτι 
δημιουργείται κάποια σύγχιση άπό σημαντικές παραλλα
γές πάνω στό τί έννοούμε μέ τήν «ένταξη» ή τή «στρά
τευση».

Ρέημοντ Ονίλιαμς

Μιά κεντρική πρόταση τοϋ μαρξισμού, 
πού έκφράζεται μέ τή φόρμουλα «βά
σης έποικοδομήματος» ή μέ τήν έναλ- 
λακτική άποψη τής κοινωνικά διαμορ
φωμένης συνείδησης, είναι δτι τό γρά
ψιμο, δπως καί άλλες πρακτικές, είναι 
μιά έννοια σημαίνουσα καί πάντα  
προσδιορισμένη: δηλαδή, δτι έκφράζει 
μέ διάφορους άμεσους καί έμμεσους 
τρόπους μιά ειδικά διαλεγμένη έμπει- 
ρία, κοιταγμένη άπό μιά ειδική σκο
πιά. 'Υπάρχει φυσικά ή δυνατότητα νά 
συζητηθεί ποιά άκρι,βώς είναι ή φύση 
αύτής τής «σκοπιάς». Δέν είναι, γιά 
παράδειγμα, άναγκαίο νά έξαχθεί ή 
σκοπιά αύτή άπό ένα έργο, δπως πα- 
λιότερα γινόταν, μέ τήν έννοια τοΰ 
«μηνύματος». Δέν είναι άναγκαίο νά 
είναι ή σκοπιά αύτή ειδικά πολιτική, ή, 
άκόμα, καί κοινωνική, μέ τή στενότερη 
έννοια. Δέν είναι, τέλος, άναγκαίο νά 
άντιμετωπίζεται σάν κατ’ άρχήν ξεχω
ριστή έννοια άπό κάθε άλλη έννοια 
πού ύπάρχει στό έργο. Οί χαρακτηρι
σμοί αύτοί δέν έπιδιώκουν, ώστόσο, νά 
έξασθενίσουν τόν άρχικό ισχυρισμό άλ
λά νά τόν άποσαφηνίσουν. Ή  ένταξη, 
μέ τήν έννοια αύτή, δέν είναι τίποτα 
παραπάνω άπό τή διαπίστωση ότι ειδι
κοί άνθρωποι έχουν ειδικές σχέσεις 
(ταξικές κατά τό μαρξισμό) πάνω σέ 
ειδικές καταστάσεις καί έμπειρίες. Μιά 
τέτοια διαπίστωση έχει φυσικά άποφα- 
σιστική σημασία, άπέναντι στούς ισχυ
ρισμούς γιά «αντικειμενικότητα», «ου
δετερότητα», «άπλή πίστη στήν άλή- 
θεια», πού πρέπει νά δοΰμε δτι άποτε- 
λοΰν φ όρμ ουλ ες έπ ικ ύ ρ ω σ η ς τώ ν 
άπόψεων πού θεωρούν τίς άντιλήψεις 
καί προσεγγίσεις τους σάν οικουμενι
κές.

Ά ν δμως κάθε γραπτό είναι, μέ τήν 
έννοια αύτή, «ένταγμένο», τότε γιά 
ποιό λόγο νά ζητιέται σέ όποιαδήποτε 
στιγμή μιά στράτευση; Μήπως ή έντα
ξη δέν σημαίνει πάντα τήν άπαίτηση 
νά γράφεται κάτι άπό μιά ορισμένη 
σκοπιά καί δχι άπό άλλες; Ή  άπαίτη
ση αύτή δέν έχει τή σημασία ένός 
προσηλυτισμού, μιάς προσάρτησης ή 
καί μιάς ύπακοής; Οί διαμαρτυρίες 
ένάντια σ’ αύτή τήν άπαίτηση προέρ
χονται πολύ συχνά άπό έχθρούς τού 
μαρξισμοΰ πού ύποθέτουν, έσφαλμέ- 
να, δτι μόνο ό μαρξισμός καί τά κινή
ματα πού συνδέονται μ’ αύτόν τή δια
τυπώνουν. Ά ς άναφέρουμε δμως έδώ 
καί τή διαμαρτυρία ένός μαρξιστή: τήν 
κριτική πού άσκησε ό Μπρέχτ κατά 
τοΰ Δούκατς καί τών άλλων συναδέλ
φων του στή Μόσχα, κατά τή δεκαετία 
τοΰ 1930:

«Είναι, γιά νά τό ποΰμε έξω άπό τά 
δόντια, έχθροί τής καλλιτεχνικής 
παραγωγής. Δέ νιώθουν άνετα σέ 
σχέση μέ τήν παραγωγή. Ποτέ δέν 
ξέρεις ποΰ βρίσκεσαι μέ τήν παρα
γωγή, άφοΰ είναι άπρόβλεπτη. Πο
τέ δέν ξέρεις τί θά  βγει. Κι αύτοί δέ 
θέλουν νά παράγουν. Θέλουν νά 
παίζουν τόν άπαράτσνικ  [τό στέλε
χος τοΰ κομματικοΰ μηχανισμού] 
καί νά άσκοΰν έλεγχο πάνω στός 
άλλους. Ή  κάθε κριτική τους πε
ριέχει καί μιά άπειλή1».

Πρόκειται γιά μιά πραγματική διαμαρ

τυρία, γιά μιά πραγματική κατάσταση, 
δπου στό όνομα τοΰ σοσιαλισμού πολ
λοί συγγραφείς έπαινέθηκαν, καταπιέ
στηκαν ή καί καταστράφηκαν. Δέν 
είναι δμως παρά μόνο ένα παράδειγμα 
τών άναρίθμητων διαμαρτυριών πολ
λών συγγραφέων, σέ πολλές περιό
δους, ένάντια στόν ίσχύοντα ή ένάντια 
στόν άπειλούμενο έλεγχο πάνω στήν 
καλλιτεχνική παραγωγή, πού έκπο- 
ρευόταν άπό τήν ’Εκκλησία, τό Κρά
τος ή τίς συνθήκες τής άγοράς.

Άλλά αύτή ή θεωρητική ή πρακτική 
άσκηση πίεσης πάνω στούς συγγρα
φείς έχει, άναγκαστικά, κάποια σχέση 
μέ τή «στράτευση»; Ή  στράτευση, άν 
έχει κάποιο νόημα, είναι σίγουρα συ
νειδητή, ένεργός καί άνοιχτή: είναι μιά 
έπιλογή  θέσης. Μπορεί δμως νά γίνει 
κατάχρηση κάθε ιδέας άπό μιά αύτο- 
προσδιοριζόμενη καί έλέγχουσα αύ- 
ταρχική έξουσία. Η «έλευθερία τής 
έκφρασης μέσω τοΰ τύπου», γιά παρά

δειγμα, μπορεί νά έπαναπροσδιοριστεΐ, 
στήν πράξη, σάν «έλευθερία τής έκ
φρασης μέσω τοΰ τύπου, μέ χρηματικό 
κέρδος». Τό έρώτημα κλειδί σχετικά 
μέ τήν ένταξη καί τή στράτευση είναι ή 
φύση τής μετάβασης άπό τήν ιστορική 
άνάλυση, δπου τό κάθε είδος ένταξης 
καί στράτευσης μπορεί νά διαπιστωθεί 
στά υπάρχοντα γραπτά κείμενα, στή 
σύγχρονη πρακτική, δπου δλες οί έ- 
ντάξεις καί οί στρατεύσεις τίθενται σέ 
ένεργό άμφισβήτηση. Τό σκέλος τοΰ

Άνθρωπος πού σχεδιάζει
έρωτήματος, πού σχετίζεται μέ τή σύγ
χρονη πρακτική δημιουργεί προφανώς 
πολλά προβλήματα, ένώ τό πρώτο σκέ
λος, πού άναφέρεται σέ δεδομένες καί 
νεκρές θέσεις, γίνεται εΰκολα άποδε- 
κτό. 'Υπάρχει ένας μαρξιστής πού ά- 
σκεί κριτική έξ άποστάσεως καί περιο
ρίζεται στήν ιστορική άνάλυση. Προ- 
σαρμοζόμενος στόν τρόπο άνάλυσης 
τών άκαδημαϊκών μελετών άκολουθεί, 
κατά τά φαινόμενα, τόν ίδιο δρόμο

πού άκολουθοΰν κι έκείνες. Ό μω ς ή 
κεντρική αιχμή τοΰ μαρξισμού άφορά 
στή σύνθεση θεωρίας καί πράξης. Πώς 
ύλοποιεϊται δμως κάτι τέτοιο, δχι μόνο 
στήν περίπτωση τής στράτευσης άλλά 
καί στή φαινομενικά λιγότερο άμφι- 
σβητούμενη περίπτωση τής ένταξης;

Ό  Μάρξ καί ό Ένγκελς ήταν άρκε
τά σκληροί άπέναντι στήν περίπτωση 
τής «κατευθυνόμενης λογοτεχνίας»:

«Συνηθίζεται δλο καί περισσότεροι, 
ιδιαίτερα άπό τούς κατώ τερους 
ποιοτικά λογοτέχνες, νά άντικαθί- 
σταται ή έλλειψη εύφυίας στά έργα 
πού παράγουν άπό πολιτικούς ύ- 
παινιγμούς πού είναι σίγουρο δτι 
τραβοΰν τήν προσοχή τοΰ άναγνώ- 
στη. Ή  ποίηση, τά μυθιστορήματα, 
οί βιβλιοκρισίες, τό θέατρο, καί κά
θε  λογής λογοτεχνική παραγωγή 
συμπαρατάσσονται σ’ αύτό πού λέ
με 'κατευθυνόμενη λογοτεχνία'2».

«... ένας άνάξιος τύπος, πού, λόγω 
έλλειψης ταλέντου, έφτασε στά ά
κρα μέ μιά μεροληπτική σαβούρα, 
γιά νά κάνει γνωστές τίς πεποιθή
σεις του, άλλά πού στήν πραγματι
κότητα έχει σάν στόχο του ν’ αύξή- 
σει τό άκροατήριό του3».

Τά σχόλια αύτά δμως, πέρα άπό τή 
χαρακτηριστική τους έπιθετικότητα, 
άναφέρονται σ’ αύτό πού θά  μπορού
σαμε νά όνομάσουμε «μεροληψία άπό 
πρόθεση», δηλαδή μιά άπλή προσθήκη 
πολιτικών άπόψεων καί φράσεων, ή 
άσχετων ήθικών σχολίων, δπως αύτά 
πού βρήκε ό Μάρξ στόν Εύγένιο Σύη, 
«τόν πιό άξιοθρήνητο άπόβλητο τής 
σοσιαλιστικής λογοτεχνίας4».

Τό ίδιο δέν ισχύει γιά τή βαθιά 
κοινωνική καί ιστορική άνάλυση πού 
χαρακτηρίζει άλλους συγγραφείς, έστω 
κι άν είναι έμμεση, δπως λ.χ. στόν 
Μπαλζάκ, ή άμεση, δπως στήν όνομα- 
ζόμενη άπό τόν Μάρξ «σημερινή λα
μπρή άδελφότητα τών μυθιστοριογρά- 
φων στήν Αγγλία». Έφερνε σάν παρά
δειγμα τούς Ντίκενς, Θάκερεη, Μπρο- 
ντέ καί Γκάσκελ,

«πού οί παραστατικές καί εύγλωτ
τες σελίδες τους έχουν προσφέρει 
στόν κόσμο περισσότερες άλήθειες 
άπό όλους μαζί τούς έπαγγελματίες 
πολιτικούς, δημοσιολόγους καί ήθι- 
κολόγους5».

Οί συζητήσεις τοΰ Μάρξ καί τοΰ Έ ν
γκελς γιά τό θεατρικό έργο τοΰ Δασάλ 
Φ ράντς φόν Ζ ίκ ινγκεν  ύπογράμμιζαν 
τήν άνάγκη γιά μιά βαθιά κατανόηση 
τής κοινωνικής καί ιστορικής, σέ άντί- 
θεση μέ περιορισμένες ή άπλουστευ- 
μένες έπεξεργασίες. Σέ καμιά δμως 
περίπτωση δέν άμφισβητεϊται δτι μιά 
τέτοια κατανόηση είναι «αισθητικά» 
άναγκαία καί δτι συνδέεται ριζικά μέ 
μιά κοινωνική καί ιστορική (άκόμα καί 
πολιτική) κατανόηση. Έτσι, ή κριτική 
ένάντια στή «μεροληπτική λογοτεχνία» 
δέν στρέφεται καί ένάντια στή «στρά
τευση», άλλά άποσκοπεϊ σέ μιά σοβα
ρή στράτευση στό πλευρό τής κοινωνι
κής πραγματικότητας.

 ►
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Ή  πολεμική σχετικά μέ τή στράτευ
ση δέν μπορούσε, δπως ήταν φυσικό, 
νά παραμείνει σ’ αύτό τό γενικό έπίπε
δο. Πήρε ένα χαρακτήρα ένεργό, σέ 
διάφορες κοινωνικές καί ιστορικές κα
ταστάσεις, δταν ή στράτευση έγινε 
πρακτική καί μάλιστα προγραμματι
σμένη. ’Έτσι, τά έπιχειρήματα τού 
Σάρτρ γιά τή στράτευση, στίς ίδιάζου- 
σες συνθήκες τής μεταπολεμικής Εύ- 
ρώπης, βασίστηκαν στήν πίστη γιά τό 
άναπόφευκτό της:

«’Άν ή λογοτεχνία δέν είναι τά πά
ντα, τότε δέν άξίζει τίποτα. "Οταν 
περιορίζεται στήν έκφραση τής ά- 
θωότητας τού συγγραφέα ή σέ τρα
γούδια, τότε μαραίνεται. "Αν κάθε 
γραπτή πρόταση δέν άπηχεϊ σέ κά
θε άνθρώπινο καί κοινωνικό έπίπε
δο, τότε δέν έχει νόημα. Τί άλλο 
είναι ή λογοτεχνία μιάς έποχής άπό 
τήν οικειότητα μιάς έποχής άπό τή 
λογοτεχνία;6»

Οί συγγραφείς πού άσχολούνται ά- 
ναγκαστικά μέ νοήματα «άποκαλύ- 
πτουν, άποδεικνύουν, άναπαριστοϋν. 
Μετά άπ’ αύτό οί άνθρωποι μπορούν 
νά βλέπονται πρόσωπο μέ πρόσωπο 
καί νά κάνουν δ,τι θέλουν». Ό  Σάρτρ 
έπιχειρηματολόγησε έναντίον τών άντι- 
λήψεων τής «καθαρής τέχνης», πού 
όταν είναι σοβαρές είναι πάντα (άν καί 
καλυμένα) μορφές κοινωνικής στρά
τευσης, ένώ δταν είναι ρηχές δέν είναι 
παρά άπλές υπεκφυγές. Ταυτόχρονα 
έκανε πιό σύνθετη αύτή τή θέση του 
μ’ ένα τεχνητό διαχωρισμό τής ποίησης 
άπό τήν πεζογραφία, έπιφυλάσσοντας 
τό άναπόφευχτο τής στράτευσης στά 
«νοήματα» τοϋ πεζογράφου καί θεω
ρώντας δτι τά νοήματα καί τά συναι
σθήματα σ’ ένα ποίημα έχουν μετα
πλαστεί σέ «πράγματα», κι έτσι δέν 
έχουν μιά τέτοια δπως τής πεζογρα
φίας διάσταση. Ή  κριτική αύτής τής 
θέσης τού Σάρτρ άπό τόν Άντόρνο 
είναι πειστική. Ό  τεχνητός διαχωρι
σμός τής πεζογραφίας υποβαθμίζει 
κάθε είδος γραφής πού δέν άνήκει 
στήν κλειστή περιοχή τής ποίησης σ’ 
ένα έννοιολογικό πάγιο καθεστώς, καί 
άφήνει άναπάντητα δλα τά έρωτήματα 
τά σχετικά μέ τή στράτευση κατά τό 
χρόνο τής γραφής. (Τό γεγονός πώς 
μένουν άναπάντητα είναι φυσικά μιά 
πλευρά τής άντίληψης τοΰ Σάρτρ γιά 
τήν έλευθερία). 'Επιπλέον, μ αύτόν τό 
γενικό ορισμό, δπως στή συνέχεια έπε- 
σήμανε ό Άντόρνο, «ή στράτευση... 
παραμένει πολιτικά πολύπλευρη, δσο 
δέν ύποβαθμίζεται σέ προπαγάνδα7».

Πρόκειται γιά εύέλικτες διατυπώσεις 
καί έκτιμήσεις ένός είδους μαρξιστικής 
σκέψης, πού  βρίσκεται κοντά στό 
πνεΰμα τών όσων περιστασιακά άνέ- 
φεραν ό Μάρξ καί ό Ένγκελς. Τά 
δυσκολότερα έρωτήματα καί, ταυτό
χρονα, ή άνάγκη γιά πιό καθοριστικές 
διατυπώσεις, άνέκυψαν σέ άμεση σχέ
ση μέ τήν άνοιχτή έπαναστατική πρα
κτική: στήν έπανάσταση στή Ρωσία 
καί ύστερα στήν Κίνα. Τόσο ό Λένιν 
δσο καί ό Τρότσκι έλεγαν δτι οί συγ
γραφείς καί οί άλλοι καλλιτέχνες πρέ
πει νά έχουν τή δυνατότητα νά έργά- 
ζονται δπως αύτοί θέλουν: «Νά δη
μιουργούν έλεύθερα, σύμφωνα μέ τά 
ιδεώδη τους καί μέ πλήρη άνεξαρτη- 
σία» (Λένιν)8, «νά παρέχεται άπόλυτη 
έλευθερία αύτοδιάθεσης στόν τομέα 
τής τέχνης» (Τρότσκι)9. Άλλά καί γιά 
τούς δυό υπήρχαν περιορισμοί. Γιά τόν 
Λένιν: μέ τήν πολιτιστική πολιτική τής 
έπανάστασης πού δέν μπορούσε «νά 
άφήσει τό χάος νά άναπτυχθεί σ’ ό
πο ια δή πο τε  κατεύθυνσ η» ' γιά τόν 
Τρότσκι: μέ τήν αύτοδιάθεση, πού ύ- 
πόκειται δμως στή «ρητή τοποθέτηση 
ύπέρ ή κατά τής έπανάστασης». Οί 
περιορισμοί καί δχι οί γενικότεροι ι
σχυρισμοί καί διαβεβαιώσεις είναι πού 
οδήγησαν σέ μιά πρακτική καί ίσχύου- 
σα μορφή τής «στράτευσης», ή όποία, 
άπό τό έπίπεδο τής γενικής πολιτικής 
τών πολιτιστικών προεκτάθηκε σέ έ- 
ξειδικεύσεις πάνω στή μορφή καί τό 
περιεχόμενο τής «στρατευμένης» ή 
«σοσιαλιστικής» (οί όροι αύτοί έγιναν 
πιά ταυτόσημοι) γραφής.

Τά δσα γράφονταν τότε δέν ήταν 
όλα, ή, κυρίως, «κατευθυνόμενη πολι
τικά λογοτεχνία», δμως ή πιό τρέχουσα

μορφή έπιχειρηματολογίας θεωρούσε 
τή «στράτευση»: σάν πολιτική ένταξη, 
μέ μιά σειρά δλο καί πιό περιοριστικών 
ορισμών (πού συχνά μπέρδευαν τήν 
έπιχειρηματολογία μέ τά διοικητικά 
μέτρα) πού ξεκινούσαν ώς τήν ύπερά- 
σπιση τής άνθρωπότητας καί έφταναν 
ώς τήν ύπεράσπιση τής ύπόθεσης τοϋ 
λαού, τής έπανάστασης, τοϋ κόμματος, 
καί τής (μεταβαλλόμενης) γραμμής τοΰ 
κόμματος.

Είναι φανερό ότι ή άκόλουθη κρίση 
πού δημιουργήθηκε έτσι στή μαρξιστι
κή σκέψη δέν ξεπεράστηκε άκόμα. 
Ή ταν χρήσιμο, μετά άπό μιά τέτοια 
έμπειρία, νά βρίσκει κανείς τόν Μάο- 
Τσέ-Τούνγκ νά λέει: «είναι βλαβερή γιά 
τήν άνάπτυξη τής τέχνης καί τής έπι- 
στήμης ή υιοθέτηση διοικητικών μέ
τρων, μέ σκοπό νά έπιβληθεί 'ένα ιδιαί
τερο ύφος στήν τέχνη ή μιά ορισμένη 
σχολή σκέψης καί νά άπαγορευτεί κά
ποια άλλη10». Αύτό όμως δέν σήμαινε 
μιά έπιστροφή στό φιλελευθερισμό· ή
ταν μιά διαπίστωση τής ύπαρξης μιάς 
έλεύθερης πάλης, άνάμεσα σέ νέες καί

παλιές μορφές συνείδησης, άνάμεσα 
σέ νέα καί σέ παλιά είδη έργων τέχνης. 
Άλλά καί πάλι υπήρχε μιά επιφύλαξη: 
«δσο γιά τούς φανερούς άντεπαναστά- 
τες καί αύτούς πού ναρκοθετούν τή 
σοσιαλιστική ύπόθεση τό ζήτημα είναι 
άπλό: τούς άφαιροΰμε μόνο τήν έλευ
θερία νά μιλούν». Άλλά, στήν άρχή 
τουλάχιστον, δέν ύπήρχε καμιά δογμα
τική άντιστοιχία άνάμεσα στή συγγρα
φική πράξη, πού συντελεΐται σέ μιά 
έπαναστατική κοινωνία, καί σέ κάποιο 
ιδιαίτερο ύφος γραφής: «ό μαρξισμός 
περιλαμβάνει τό ρεαλισμό στήν καλλι
τεχνική καί τή λογοτεχνική δημιουρ
γία, άλλά τή δημιουργία αύτή δέν μπο
ρεί νά τήν άντικαταστήσει». Ά ντί γι’ 
αύτό δίνεται έμφαση στίς δημιουργικές 
παρορμήσεις πού «οί ρίζες τους βρί
σκονται στό λαό καί στό προλεταριά
το», καί έκφράζεται μιά άντίστοιχη 
αντίθεση ώς πρός τίς δημιουργικές 
παρορμήσεις πού προέρχονται άπό άλ
λες τάξεις καί ιδεολογίες. Ά ς  μήν ξε
χνάμε ότι ό ορισμός αύτός άφορά στό 
έργο τών σοσιαλιστών συγγραφέων.

Στίς σύνθετες συνθήκες τής πρακτι
κής, διατυπώσεις αύτοΰ τού είδους 
μπορεί νά άναπτυχθοΰν σέ άρκετά 
διαφορετικές κατευθύνσεις. Άλλά αύ
τό πού είναι τό πιό ένδιαφέρον στήν 
έπιχειρηματολογία τού Μάο, σχετικά 
μέ προγενέστερες γνωστές μας τοπο
θετήσεις, είναι ή έμφαση πού δίνεται

στό μετασχηματισμό τών κοινωνικών 
σχέσεων άνάμεσα στούς συγγραφείς 
καί στό λαό. Αύτό μπορεί νά περιορι
στεί ώς τή γνωστή μας έμφαση πάνω 
σέ όρισμένα είδη περιεχομένου καί 
ΰφους, άλλά μιά έμφαση πού έχει άνα- 
πτυχθεί μέ τέτοιους τρόπους ώστε νά 
άλλάζει τό δλο πρόβλημα. Ή  «στρά
τευση» είναι ή άποφασιστική κίνηση 
μιάς ώς τώρα άποχωρισμένης, πολιτικά 
καί κοινωνικά άποστασιοποιημένης, ή 
άλλοτριωμένης γραφής. Ή  έναλλακτι- 
κή, θεωρητική καί πρακτική έμφαση 
πού προσφέρει ό Μάο, άναφέρεται 
στήν ένσωμάτωση: όχι μόνο στήν έν- 
σωμάτωση τών συγγραφέων στή ζωή 
τοΰ λαοΰ, άλλά καί στήν άποφασιστική 
κίνηση πέρα άπό τήν ιδέα τοΰ έξειδι- 
κευμένου συγγραφέα σέ καινούρια εί
δη λαϊκής, άλλά καί συλλογικής, γρα
φής. Οί δυσκολίες τής έφαρμογής όλων 
αύτών στήν πράξη είναι καί πάλι σοβα
ρές, τουλάχιστον δμως θεωρητικά αύ
τό είναι τό έμβρυο μιάς ριζικής έπανα- 
τοποθέτησης τοΰ προβλήματος.

Στήν πραγματικότητα οί περισσότε

ρες προγενέστερες συζητήσεις πάνω 
στή στράτευση ήταν ή παραλλαγές τού 
φορμαλισμού (άφηρημένος ορισμός ή 
έπιβολή ένός «σοσιαλιστικού» ύφους) 
ή μιά πρόσφατη έκδοχή τοΰ ρομαντι
σμού, κατά τήν όποία ένας συγγραφέ
ας στρατεύεται (σάν άνθρωπος καί 
συγγραφέας, ή μέ κάποιες άμυδρές 
διαφορές άνάμεσα σ’ αύτά τά δυό) σέ 
μιά ύπόθεση. Ή  πιό χαρακτηριστική 
μαρξιστική θέση είναι ή άναγνώριση 
τής ριζικής καί άναπόφευκτης σύνδε
σης άνάμεσα στίς πραγματικά κοινωνι
κές σχέσεις ένός συγγραφέα (πού θεω
ρείται όχι μόνο στό «άτομικό» έπίπε
δο, άλλά καί στά πλαίσια τών γενικών 
κοινωνικών Σχέσεων πού καθορίζουν τή 
«γραφή» σέ μιά ορισμένη κοινωνία καί 
χρονική περίοδο, καί πού μέσα τους οί 
κοινωνικές σχέσεις ένσωματώνονται σέ 
όρισμένα είδη γραφής) καί τοΰ «ύ
φους» ή τών «μορφών» ή τοϋ «περιε
χομένου» τοϋ έργου του, πού τώρα 
θεωρούνται όχι μέ άφηρημένο τρόπο 
άλλά σάν έκφράσεις αύτών τών σχέσε
ων.

Ή  διαπίστωση αύτή είναι άνίσχυρη 
άν άπό μόνη της είναι άφηρημένη καί 
στατική. Οί κοινωνικές σχέσεις δέν 
έπιδρούν μόνο: διαμορφώνονται έπί- 
σης καί μπορεί νά μετασχηματιστούν. 
Άλλά στό άποφασιστικό έκεϊνο ση
μείο πού είναι σχέσεις κοινωνικές ύ
πάρχουν ορισμένες πραγματικές πιέ
σεις καί όρισμένα όρια -αύθύπαρκτα

προσδιορισμένα- στά πλαίσια τών ό
ποιων πρέπει νά άποσαφηνιστεί ή έ
κταση τής στράτευσης, σάν άτομική 
ένέργεια καί χειρονομία.

Ή  στράτευση, μέ τήν πιό συγκεκρι
μένη της έννοια, είναι ή συνειδητή 
ένταξη ή ή συνειδητή άλλαγή ένταξης. 
Κατά τήν ύλική κοινωνική πρακτική, 
δμως, τοΰ γραψίματος, δπως καί σέ 
κάθε άλλη πρακτική, αύτό πού είναι 
δυνατό νά γίνει ή νά έπιχειρηθεί ύπό- 
κειται άναγκαστικά σέ πραγματικές 
σχέσεις πού ύπάρχουν ή πού είναι 
δυνατό νά άνακαλυφθοΰν. Ή  κοινωνι
κή πραγματικότητα μπορεί νά τροπο
ποιήσει, νά μεταθέσει ή νά παραμορ
φώσει όποιαδήποτε πρακτική πού ά- 
πλώς σκοπεύει κάπου, καί στά πλαίσια 
αύτά (μερικές φορές μέ τρόπο τραγι
κό, μερικές φορές μέ τρόπους πού 
οδηγούν στόν κυνισμό ή στή δραστική 
άπογοήτευση) ή «στράτευση» μπορεί 
νά λειτουργήσει σάν κάτι παραπάνω 
άπό μιά ιδεολογία. Γιά τοΰτο ή συνει
δητή «ιδεολογία» καί «προκατάληψη», 
πού στηρίζει ή μιά τήν άλλη, πρέπει 
συχνά νά άντιμετωπισθοΰν σάν συ
μπτώματα ειδικών κοινωνικών σχέσε
ων ή καί σχέσεων πού έχουν άποτύχει. 
’Έτσι, ή πιό ένδιαφέρουσα μαρξιστική 
θέση, έξαιτίας τής έμφασης πού δίνει 
στήν πρακτική, είναι αύτή πού καθορί
ζει τίς καταπιεστικές καί περιοριστικές 
συνθήκες, μέσα στίς όποιες, σέ όποια
δήποτε στιγμή, μπορούν νά ύπάρχουν 
ιδιαίτερα είδη γραψίματος, καί ή όποία 
θέση άντίστοιχα δίνει έμφαση στίς ά- 
ναγκαϊες σχέσεις πού άπαιτοΰνται σέ 
άλλα είδη γραψίματος. Ή  κινέζικη ι
δέα περί τής ένσωμάτωσης στό λαό, ή 
ή ιδέα γιά τό ξεπέρασμα τής άποκλει- 
στικότητας τοΰ ρόλου ένός ειδικού 
συγγραφέα, είναι άπλώς συνθήματα άν 
ή μεταμορφωμένη κοινωνική πρακτι
κή, άπ’ όπου τέτοιες ιδέες έξαρτώνται, 
δέν είναι άληθινά ένεργός. ’Οφείλουμε 
νά ποΰμε δτι στίς πιό σοβαρές μορφές 
τους, οί ιδέες αύτές, δέν είναι άπλές 
καί άφηρημένες ιδεολογικές θέσεις. Σέ 
κάθε ιδιαίτερη κοινωνία, σέ μιά ιδιαίτε
ρη φάση της, οί συγγραφείς μπορούν 
νά άποκαλύψουν μέσα στά γραφτά 
τους τίς άλήθειες τών κοινωνικών τους 
σχέσεων, καί μ' αύτή τήν έννοια: τήν 
ένταξή τους. "Αν έπιδιώξουν νά άλλά- 
ξουν αύτές τίς σχέσεις, τότε ή πραγμα
τικότητα τής δλης κοινωνικής διαδικα
σίας μπαίνει σέ άμφισβήτηση, καί ό 
συγγραφέας πού συμμετέχει σέ μιά 
έπανάσταση κατέχει άναγκαστικά μιά 
διαφορετική θέση άπό τό συγγραφέα 
πού βρίσκεται κάτω άπό ένα φασιστι
κό ή καπιταλιστικό καθεστώς ή πού 
είναι έξόριστος.

Αύτό δέ σημαίνει ή δέ χρειάζεται νά 
σημαίνει δτι ό συγγραφέας άναβάλλει 
ή έγκαταλείπει τή δουλειά του ώσπου 
νά συμβεϊ μιά άλλαγή πού έπιθυμεί. 
Ούτε θά πρέπει νά σημαίνει δτι άρκεΐ- 
ται στήν κατάσταση πού βρίσκει. "Ο
μως κάθε λογής πρακτική παραμένει 
ίδιάζουσα, καί στό πιό σοβαρό καί 
αύθεντικά στρατευμένο γράψιμο, δ 
που ύπάρχει δλο τό είναι τοΰ συγγρα
φέα, καί, συνεπώς, άναγκαστικά, ή 
πραγματική κοινωνική του ύπαρξη, εί
ναι άναπόφευκτα δεδομένο δτι είναι 
κυριολεκτικά άδιανόητο, άπό τό πιό 
έκδηλο ώς τό πιό άπροσδιόριστο έπί
πεδο, νά διαχωριστεί ή πρακτική άπό 
τή συγκεκριμένη κατάσταση. Ά πό τή 
στιγμή δπου δλες οί καταστάσεις είναι 
δυναμικές μιά τέτοια πρακτική είναι 
ένεργός πάντα καί ικανή γιά ριζικές 
καί άποφασιστικές έξελίξεις. "Οπως 
είδαμε δμως οί πραγματικά κοινωνικές 
καταστάσεις είναι βαθιά ένσωματωμέ- 
νες στήν ϊδια τήν πρακτική τοΰ γραψί
ματος, δπως καί στίς σχέσεις στά πλαί
σια τών όποιων διαβάζεται τό γραφτό. 
Τό νά γράψεις μέ διαφορετικούς τρό
πους σημαίνει τό νά ζεϊς μέ διαφορετι
κούς τρόπους. Σημαίνει έπίσης νά δια
βάζεσαι μέ διαφορετικούς τρόπους, 
κάτω άπό διαφορετικές σχέσεις καί, 
συχνά, άπό δ ια φ ορετικούς άνθρώ- 
πους. Αύτό τό πλαίσιο δυνατότητας 
καί, έπομένως, έκλογής, είναι ίδιάζον, 
συγκεκριμένο καί όχι άφηρημένο, καί 
ή στράτευση, μέ τή μοναδική σημαντι
κή της σημασία, είναι συγκεκριμένη 
κάτω άκριβώς άπό αύτούς τούς όρους. 
Είναι συγκεκριμένη γιά ένα συγγραφέα 
μέ δρώσες καί δυναμικές κοινωνικές
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σχέσεις, πού άποτελεϊ ένα είδος παρα
γωγού. Είναι έπίσης συγκεκριμένη χά
ρη στίς άκόμα πιό συμπαγείς μορφές 
αύτών τών ’ίδιων δυναμικών καί δρα
στικών σχέσεων, σημείων, συμβάσεων, 
μορφών καί γλώσσας! Τό νά άναγνωρί- 
σουμε έτσι τήν ένταξη σημαίνει νά 
διδαχτούμε, άν θέλουμε, τή σκληρή

καί συνολική ιδιαιτερότητα τής στρά
τευσης*.

* Τό δοκίμιο αύτό άποτελεϊ τό  ένατο κεφάλαιο 
τοϋ βιβλίου τοϋ Ρέημοντ Ούίλιαμς, Μ α ρξ ισ μ ό ς  
κ α ί  λο γο τεχν ία , πού  θ ά  κυκλοφορήσει προσεχώ ς 
άπό τίς έκδόσεις «Πλέθρον».

1. Ά να φ έρετα ι άπό  τόν Βάλτερ Μ πένιαμιν στό 
«Συνομιλίες μέ τόν Μ πρέχτ». Βλ. κα ί τήν έλληνική 
μετάφραση πού  δημοσιεύτηκε στό περ . Γ ρ ά μ μ α 
τα  κ α ί  Τ έχνες ,  άρ. 1. ’Ιανουάριος 1982.
2,3. Κρίσεις τοϋ Έ νγκελς, σέ γράμματά του τοΰ 
'Ο κτωβρίου 1851 καί Αύγουστου 1881, άντίστοι- 
χα. Βλ.' καί Ο Μ ά ρξ  κ α ί  ό "Ενγκελς γ ιά  τή  
λο γο τεχν ία  κ α ί  τή ν  τέχν η , σελ. 119 καί 123.
4. Ή  ά για  ο ικ ο γέν ε ια , 1845.
5. Ή  ά γγλικ ή  μ εσ α ία  τάξη.

6. Ζ.Π. Σάρτρ, Τί ε ίνα ι λογοτεχν ία ;
7. Τέοντορ Ά ντόρνο, «Στράτευση», στό περ . Έ · 
π ώ εώ ρη ο η  τή ς  Ν έα ς  'Α ρ ισ τερός, 1974, 87-8.
8. Λένιν, Γιά  τή  λο γο τεχν ία  κ α ί  τή ν  τέχνη , Μό
σχα 1967.
9. Τρότσκι, Λ ο γο τεχν ία  κ α ί έπ α νά σ τα σ η .
10. Μάο-Τσέ Τούνγκ, Γ ιά  τή  λο γο τεχν ία  κ α ί τήν  
τέχνη , Π εκίνο 1960.

Μτφρ. ΠΕΤΡΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ

     Διήγημα

Ό  αιχμάλωτος
Ό  γερο-Βιτσέ Γκουαρνότα, Θαρρείς καί 
περπατούσε στή δημοσιά-τόσο κανονι
κά κουνιόταν πέρα δώθε τό  σώμα του μέ 
τό  βάδισμα τού  μικρού γαϊδάρου όπου 
καθόταν. Τά πόδια του κρέμονταν έξω 
άπό τίς σκάλες καί σχεδόν σέρνονταν 
πάνω στό χωματόδρομο. Γυρνούσε, ό 
πως κάθε μέρα αύτή τήν ώρα, άπό τό 
χτήμα του στήν άκρη τού  οροπεδίου, 
πάνω σχεδόν άπό τό  π έλα γο ς .' Ο γερα - 
σμένος γάιδαρος, πιό κουρασμένος καί 
πιό μελαγχολικός καί άπό τόν άφέντη 
του, ε ίχ ε  αρχίσει νά λαχανιάζει άπό τήν 
προσπάθεια νά άνηφορίσει στόν ά τέ -  
λειω το δρόμο, πού σκαρφάλω νε στό 
βουνό μέ άλλεπάλληλες κορδέλλες καί 
άπότομες στροφές. Κατάκορφα στό δ ιά 
σελο υψώνονταν τά  ετοιμόρροπα σπίτια 
τού  χωριού στριμωγμένα τό  ένα δίπλα 
στό άλλο, τό  ένα άπάνω στό άλλο. Ή ταν 
άργά καί όλοι οί χωριανοί είχανε γυρίσει 
στά σπίτια τους άπό τά χωράφια, ή 
δημοσιά ήταν έρημη. Κι άν τύχα ινε ν' 
άνταμώσει κανένα ό Γκουαρνότα, ό ά λ 
λος τόν χαιρετούσε φιλικά γ ια τί -δόξα  
σοι ό θ ε ό ς -  όλοι ε ίχαν τόν Γκουαρνότα 
σέ ύπόληψη.

Στά μάτια τού γέρου, ολάκερος ό κ ό 
σμος ήτανε τώρα έρημος όπως ετο ύ τη  ή 
δημοσιά, καί ή ζωή του σταχτιά όπως 
ετούτο  τό  σούρουπο. Κοιτούσε τά  γυμνά 
κλαριά πού προβάλλανε πάνω άπό τούς 
χαμηλούς, σαραβαλιασμένους το ίχους, 
τούς ψηλούς σκονισμένους κάκτους, καί 
τούς σωρούς τά  χαλίκια κάθε είκοσι β ή 
ματα, πού κάποιος θά σκέφτηκε ίσως ν' 
άπλώσει πάνω άπό τίς άναρίθμητες λα- 
κούβες καί χαρακιές τού  δρόμου. Τά π ά 
ντα ολόγυρά του  ήταν ήσυχα, σιωπηλά 
καί έρημα, θαρρείς καί τά  κατέθλιβε, ό 
πως καί τόν ίδιο, μιά αίσθηση άτέρμονης 
άνίας καί ματαιότητας. Ώ ς  καί ή σιγαλιά 
έμοιαζε μέ σκόνη -σκόνη πού ήταν τόσο 
παχιά στρωμένη ώστε δέν άκουγε τά 
βήματα τού  γαϊδάρου του.

Πόσους σωρούς άπό αύτή τή σκόνη 
τής δημοσιάς κουβαλούσε κάθε βράδι 
στό σπίτι του ό γέρος! "Οπότε έβγαζε τό 
σακάκι του ή γυναίκα του τό  άρπαζε καί 
τό  κρατούσε πέρα μέ τά  χέρια της τ ε 
ντωμένα. Καί γιά ν' άλαφρώσει τήν ψυχή 
της, τό  έδειχνε ολόγυρα στό δωμάτιο -  
στίς καρέκλες καί στό ντουλάπι, στό κρε
βάτι καί στήν κάσα, ξεφωνίζοντας: «Κοί
τα ! Ό χι, κοίτα! Μ πορείς νά γράψεις μέ 
τό  δάχτυλό σου έδώ πάνω!».

Ά ν  όμως τήν άκουγε καί δέν φορούσε 
τό  μαύρο τσόχινο κοστούμι του στό χτή - 
μα... Μήπως δέν τού χε παραγγείλει 
τρία μπαμπακερά κουστούμια γι’ αύτό  
καί μόνο τό  λόγο -  όχι ένα, τρία; Κϊ ένώ 
άφριζε καί οργισμένα χειρονομούσε, ό 
Γκουαρνότα, καθώς καθόταν μέ τό  π ο υ 
κάμισο, συχνά έμπαινε στόν πειρασμό νά 
βυθίσει τά  δόντια του  στά τρία κοντόχο
ντρα δάχτυλα, πού τού  κουνούσε μπρο
στά στά μάτια ' άλλά, σάν καλοαναθρεμ
μένος σκύλος, περιοριζόταν νά τής ρίχνει 
λοξές ματιές όλο δυσαρέσκεια καί νά τήν 
άφήνει νά συνεχίζει τή γκρίνια της. Μ ή 
πως έδώ καί δεκαπ έντε χρόνια -σ ά ν  
π έθανε ό μοναχογιός τ ο υ -  δέν ε ίχ ε  πά - 
ρει όρκο νά φοράει μαύρα όλη τήν ύπ ό- 
λοιπη ζωή του; Λοιπόν...

«Μά γ ια τί θές νά φοράς τά  μαύρα στά 
χωράφια; Θά σού βάλω μαύρο κρέπ στά 
μανίκ ια  τώ ν μπ αμπ ακερώ ν σακακιώ ν 
σου. Αύτό καί μιά μαύρη γραβάτα φ τάνει 
-  έπ ε ιτα  άπό δεκαπ έντε χρόνια!».

Τήν άφηνε νά γκρινιάζει. Μήπως όλό 
κληρη τήν εύλογημένη μέρα δέν ήτανε 
μακριά της κοντά στή θάλασσα; Χρόνια 
καί χρόνια ε ίχ ε  νά φ α νε ί στό χωριό ό 
γέρος. Κι έτσι, άν δέν φορούσε τό  πένθος 
γιά τό  γιό του  στά χωράφια, πού θά τό 
φορούσε; Γιά τ' όνομα τού Θεού, γιατί 
προτού άνοίξει τό  στόμα της δέν σ κε
φ τότα ν  λίγο νά τόν άφήσει στήν ήσυχία 
του... Ά !  ώστε θά 'π ρεπ ε νά πενθεί τό

γιό του στήν καρδιά του, έ; Αλήθεια! Καί 
ποιός ε ίπ ε  ότι δέν πενθούσε ή καρδιά 
του; Ή θελε όμως νά βλέπει καί ό κόσμος 
κάποιο εξωτερικό σημάδι. Ά ς  τό  βλέπαν 
λοιπόν τά  δέντρα καί τά  πουλιά στόν 
άέρα -  άφού τό  παιδί, άλίμονο, δέν μπ ο

ρούσε πιά νά δεϊ τί φορούσε γιά δική του 
χάρη ό π ατέρας του... Γιατί, στά κομμά
τια, γκρίνιαζε τόσο ή γυναίκα του  γι' 
αύτό  τό  ζήτημα; ’Επειδή έπρεπε κάθε 
βράδι νά τινάζει καί νά ξεσκονίζει τά 
ρούχα; Γιατί δέν άφηνε νά κάνουν τή 
δουλειά αύτή οί υπηρέτριες; 'Υπήρχαν 
τρεϊς γιά δυό μόνο πρόσωπα. Μήπως γιά 
λόγους οικονομίας; Ιώ π α  δά, άνοησίες. 
Ένα μαύρο κοστούμι τό  χρόνο στοιχίζει 
ογδόντα μ’ ενενήντα λιρέττες. "Επρεπε 
νά τό  καταλάβει ή γυναίκα του όπ έχει 
άδικο -  δέν ήτανε σωστό νά συνεχίζει 
αύτόν τόν τρόπο. Ή τα ν  ή δεύτερη γ υ 
ναίκα το υ ' ό γιός του, πού πέθανε, ή τα 
νε άπό τήν πρώτη του γυναίκα. Ό  γ έ 

ρος δέν ε ίχ ε  άλλους σ υγγενείς  -  μήτε 
μακρινούς' γ ί αύτό  καί μέ τό  θάνατό του, 
όλόκληρη ή περιουσία του (καί δέν ήταν 
μικρή) θά περνούσε στά χέρια της καί στ ' 
άνίψια της καί τίς άνιψ ιές της. Τότε β έ 
βαια δέν θά γκρίνιαζε, έστω  καί γιά λ ό 
γους εύπρέπειας... Ά ς  είνα ι! Τέτοια γ υ 
ναίκα πού ήταν δέν έβλεπε, φυσικά, τό  
πράγμα έτσι.

Γι’ αύτό  λοιπόν ολάκερη τήν ήμερα 
έμενε μακριά άπό τό  σπίτι, ολομόναχος 
στά χωράφια του, ολομόναχος μέ τά  
δέντρα του  καί μέ τό  πανόραμα τής 
θάλασσας νά ξανοίγει στά πόδια το υ ' καί 
καθώς άφουγκραζόταν τό άσταμάτητο 
άπαλό θρόισμα τών φύλλων καί τό  με- 
λαγχολικό τραγουδάκι τών κυμάτων -  
πού τού  φαίνονταν νά έρχονται κ α τα 
πάνω του  άπό τά  πέρατα  -  ένα αϊσθη - 
μα ματα ιότητας τών πάντων καί άνυπό- 
φορης πλήξης άπό τή  ζωή π ίεζε ολοένα 
τήν ψυχή του.

Είχε φτάσει σ' ένα σημείο κάπου χίλια 
βήματα άπό τό  χωριό καί άκουγε τήν 
άπαλή καμπάνα τού εσπερινού άπό τό 
έκκλησάκι τής Ά ντολοράτα  στήν κορυφή

τού λόφου, όταν σέ μιά άπότομη στροφή 
τής δημοσιάς, άκούστηκε μιά φωνή. «Πέ
σε μπρούμυτα!».

Τρεις άντρες, πού ε ίχαν στήσει καρτέ - 
ρι στή σκιά, ρίχτηκαν πάνω του ' πρόσεξε 
ότι φορούσαν μάσκες καί ήταν οπλισμέ

νοι. 'Ο  ένας έπιασε τό  καπίστρι του 
γαϊδάρου, ένώ οί άλλοι, έν ριπή οφ θαλ
μού τόν έσυραν άπό τό  σαμάρι καί τόν 
π έταξαν καταγής' ό ένας γονάτισε καί 
τού  έδεσε τά  χέρια, στό μεταξύ ό άλλος 
τού  έδεσε τά  μάτια μ’ ένα διπλωμένο 
μαντήλι πού τό  σφίξε ολόγυρα στό κ ε 
φάλι του.

Μόλις πρόφτασε νά πεϊ, «Μά τ ί γ υ 
ρεύετε, παιδιά μου;» —καί τόν άναγκάσα - 
νε νά σταθεί στά πόδια του, μέ σπρωξιές 
τόν έβγαλαν άπό τή  δημοσιά καί τόν 
έσυραν βίαια στήν κατηφόρα τής βουνο
πλαγιάς κατά  τόν κάμπο.

«Μά, παιδιά μου...».
«Πάψε γιατί πέθανες!».

Είχε τρομάξει άπό τή  σκληρή μ ετα χε ί
ρισή τους, άλλά άκόμα περισσότερο άπό 
τήν τρομάρα πού ε ίχαν οί τρεις  άντρες -  
σίγουρα έξα ιτίας τής πράξης τους. Τούς 
άκουγε νά λαχανιάζουν σάν άγρια θηρία. 
Κάτι φοβερό θά τού  έκαναν.

Ίσως όμως καί νά μή σκόπευαν νά τόν 
σκοτώσουν -  τουλάχιστον στήν άρχή. 
Ά ν  ε ίχα ν  πληρωθεί γιά  νά τόν σκοτώ 
σουν ή άν ήταν καμιά βεντέτα  θά τόν 
ε ίχαν ξεπαστρέψ ει έπ ί τόπου στή δημο
σιά, άπό κεί πού λούφαζαν στή σκιά. Θά 
πρέπει λοιπόν νά τόν άρπαξαν γιά νά 
πάρουν λύτρα.

«Παιδιά μου...».
Τού άδραξαν πιό σφιχτά τά  χέρια, τόν 

τίναξαν καί τού  παν ξανά νά πάψει.
«Τουλάχιστον ξεσφ ίξτε λιγάκι τό  μα

ντήλι στά μάτια μου, είνα ι πολύ σφιχτό... 
δέν μπορώ...».

«Προχώρει! Περπάτα!».
Πρώτα κάτω, ύστερα πάνω, τώρα ίσια, 

μετά κατά  πίσω ξανά κάτω, έπ ειτα  ξανά 
πάνω καί πάνω. Πού νά τόν πήγαιναν;

Φ οβερές ε ικόνες στρ ιφογύρ ιζαν στό 
μυαλό του  σ' αύτή  τήν τρομερή τυφλή

πορεία πάνω άπό πέτρες κι άγκάθια, 
καθώς τόν έσπρωχναν καί τόν τραβού
σαν μέσα στό άδιαπέραστο σκοτάδι. Κι 
ύστερα, ξαφνικά, είδε τά  φώ τα — τά  
φώτα τού  χωριού στήν κορυφή τού διά - 
σελου, τά  λυχνάρια νά λάμπουν άπό τά 
σπίτια καί τούς δρόμους -  έτσ ι όπως τά  
'χ ε  δει άπό τή  στροφή μιά στιγμή π ρο
τού  νά τού  ριχτούν, έτσ ι όπως τά  'βλεπε 
τόσες καί τόσες φορές καθώς γυρνούσε 
στό σπίτι του άπό τά  χωράφια τήν ίδια 
ώρα τού δειλινού. Τί παράξενο! Τά 'β λε
π ε καθαρά άνάμεσα άπό τό  σφιχτό μα
ντήλι στά μάτια του -  τόσο καθαρά όσο 
καί άλλοτε όταν τά  μάτια του ήταν άνοι- 
χτά. Τί παράξενο... Καθώς ολοένα σκό- 
νταφτε, καί οί ληστές τόν έσπρωχναν καί 
τόν τραβούσαν άγρια τόσο πού ή καρδιά 
του γέμιζε τρόμο, πήρε τά  μικρά λυχνάρια 
μαζί του ' κι όχι μονάχα έκεϊνα  τά  φ τω χ ι
κά, θλιβερά λυχνάρια, παρά ολάκερο τό 
διάσελο τού  βουνού μέ τό  χωριό κα τά 
κορφα — τό  χωριό όπου οί χωριανοί
συνέχιζαν άσφαλείς καί ειρηνικά τά  έργα 
τους δίχως νά ύποψιάζονται τή  φοβερή 
π ερ ιπ έτειά  του.

Σέ μιά στιγμή άκουσε τό  βιαστικό τόκ- 
τόκ άπό τά  πέλματα τού  γαϊδάρου του.

"Α! 'Ώ σ τε  έσερναν μαζί τους καί τόν 
κουρασμένο του γερο-γάιδαρο! Καημένο 
ζωντανό, δέν μπορούσε νά καταλάβει. Τό 
μόνο πού θά πρόσεχε θά 'τα ν  ή άνεπ ι- 
θύμητη τρεχάλα καί ή κακομεταχείριση, 
άλλά θά πήγαινε όπου τόν οδηγούσαν, 
δίχως νά 'χε ι ιδέα τ ί συνέβαινε. Ά ν  σ τα 
ματούσαν μιά στιγμή μονάχα κι άν τόν 
άφηναν νά μιλήσει, θά τούς έλεγε  ήσυχα 
πώς ήταν πρόθυμος νά πληρώσει όσα 
καί άν τού  ζητούσαν. Δέν τού  άπόμενε 
νά ζήσει πολύ άκόμα, καί δέν άξιζε στ 
άλήθεια τέτο ια  κακομεταχείριση γιά μ ε
ρικά παλιολεφτά -  γιά  λεφ τά  πού δέν 
τού χάριζαν καμιά ικανοποίηση.

«Παιδιά μου...».
«Σιωπή! Προχώρει!».
«Δέν καταλαβαίνω... Γιατί μού τό  κά νε

τε  αύτό; Είμαι πρόθυμος...».
«Σιωπή! Θά τά  πούμε άργότερα. Προ- 

χώρει!».
Τόν άνάγκασαν νά σέρνεται έτσ ι γιά 

ένα αιώνα καθώς τού  φάνηκε. Τέλος, 
τσακισμένος άπό τήν κούραση καί τήν 
άηδία καί ζαλισμένος άπό τό  σφιχτό μα - 
ντήλι λιποθύμησε καί έμεινε άναίσθητος.

Ξανάβρε τίς αισθήσεις του  τό  άλλο 
πρωί καί ε ίδε πώς βρισκόταν, τελείως 
έξαντλημένος, μέσα σέ μιά χαμηλή σπη
λιά.

Μιά δυνατή μυρωδιά μούχλας έμοιαζε 
νά έρχετα ι άπό τό  πρώτο φώς τής αύ - 
γής, πού έμπαινε χλωμό άπό τή γυριστή 
μπασιά ώς τή  σπηλιά. "Οσο καί άν ήταν 
άσθενικό τό  φώς α ύτό  τόν άνακούφισε 
μές στόν πόνο του  — τόν πόνο πού 
ένιωθε άπό τή σκληρή μεταχείριση πού 
ε ίχ ε  ύποστεϊ. Θυμόταν τήν κτηνώδη έ 
κείνη βία σάν νά ήταν έφ ιάλτης -  θυμό
ταν πώς, όταν τού  ήταν πιά άδύνατο νά 
σ ταθεί στά πόδια του, τόν φορτώσανε 
πρώτα σέ μιά πλάτη καί ύστερα σέ άλλη, 
τόν π ετάξα νε  καταγής καί τόν έσερναν, 
κι έπ ειτα  τόν κρατούσανε άπό τά  χέρια 
καί τά  ποδάρια.

Πού βρισκόταν τώρα; Ά φ ουγκραζόταν 
προσεχτικά' άπό τή σιγαλιά έξω, φαντά - 
στηκε πώς θά ήταν ψηλά σέ καμιά π α 
νύψηλη κορυφή. Καί μόνο αύτή ή σκέψη 
τόν ζάλιζε. Ή τα ν  άνήμπορος νά κουνη
θεί, γ ια τί χέρια καί πόδια του ήτανε 
δεμένα, κι άπόμεινε καταγής σάν ψοφίμι. 
Τά μέλη του καί τό  κεφάλι του ήταν τόσο 
βαριά, πού τού φαίνονταν σάν άπό μο
λύβι. 'Αναρωτήθηκε μήπως ήταν π ληγω 
μένος. Ίσως νά τόν παράτησαν έκε ϊ δά 
νομίζοντάς τον γιά πεθαμένο.

Ό χ ι. Εδώ ήταν, έξω  άπό τή  σπηλιά καί

Λονίτζι Πιραντέλο
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κάτι κουβέντιαζαν. "Ωστε ή τύχη του  δέν 
ε ίχ ε  άκόμα κριθεϊ... Ά ναλογίστηκε όαα 
τού  είχανε συμβεϊ, καί διαπίστωσε ότι 
δέν σκεφ τότανε ιτιά καθόλου νά π ρο
σπαθήσει νά ξεφ ύγει άπό τήν έπικίνδυ- 
νη θέση του. "Ηξερε πώς δέν μπορούσε 
νά ξεφύγει, καί σχεδόν ε ίχ ε  χάσει τή 
θέληση νά ξεφύγει. ' Η καταστροφή ήταν 
ολοκληρωτική -  ήταν σάν νά ε ίχ ε  συμβεϊ 
πρίν άπό πάρα πολύ καιρό, θά έλεγες σέ 
κάποια προηγούμενη ζωή. Έκείνη ή ζωή 
ήταν μιά δυστυχία, καί τήν ε ίχ ε  άφήσει 
πέρα, μακριά, κάτω στήν κοιλάδα όπου 
τόν ε ίχα ν  αρπάξει. Τώρα ε ίχ ε  μονάχα τή 
σιγαλιά αύτής τής βουνοκορυφής -  ένα 
κενό όπου τά  περασμένα ε ίχαν λησμο
νηθεί. Ά κόμα  καί άν τόν έλευθέρωναν, 
δέν ε ίχ ε  πιά τή  δύναμη, ϊσως ούτε καί 
τήν έπιθυμία, νά κατέβει στά χαμηλά καί 
νά ξαναρχίσει τήν παλιά του  ζωή.

Ά ξα φ να  ένα κύμα συμπόνιας γιά τόν 
εαυτό  του τόν έπνιξε καί άρχισε νά 
τρέμει άπό τό  φόβο γιά τή  μοίρα πού 
τόν καρτερούσε, καθώς είδε έναν άπό 
τούς ληστές νά μπαίνει μπουσουλώντας 
στά τέσσερα μέσα στή σπηλιά. Ένα κόκ - 
κινο μαντήλι μέ τρύπες άνοιγμένες στά 
μάτια  το ϋ  σκέπ αζε τό  πρόσωπο. Ό  
Γκουαρνότα έριξε μιά ματιά στά χέρια 
του. Δέν κρατούσε όπλο, μοναχά ένα 
καινούριο μολύβι -  άπό κείνα πού άγο - 
ράζεις γιά μιά πεντάρα -  πού δέν τό 
χαν άκόμα ξύσει. Στό άλλο του  χέρι 

ήταν τσαλακωμένο ένα κομμάτι κοινό 
έπ ισ το λ ό χ α ρ το , μ' ένα  φ ά κ ελ ο  σ τήν 
τσάκισή του.

Ό  γέρος ήσύχασε. Α θ έλη τα  χαμ ογέ
λασε. Τήν ίδια στιγμή καί οί άλλοι δυό 
—μ α σ κοφ ο ρεμένο ι έπ ίσ η ς— μπ ήκανε 
μπουσουλώντας στά τέσσερα στή σ π η
λιά. Ό  ένας τους τόν πλησίασε καί τού 
έλυσε τά  χέρια, όχι όμως καί τά  πόδια. 
"Υστερα έκείνος πού μπήκε πρώτος μ ί
λησε. «Καί τώρα έλα ' στά συγκαλά σου! 
Γράψε ό,τι θά σού πούμε».

Ό  Γκουαρνότα νόμιζε πώς άναγνώρι- 
σε τή  φωνή. Ναί, βέβαια! Ή ταν ό Μ ανού- 
τσα -  τόν έλεγαν έτσι γ ια τί τό  ένα του 
χέρι ήταν κοντύτερο άπό τό  άλλο. Ή ταν 
όμως έκείνος πράγματι; Μιά ματιά στό 
άριστερό χέρι τού ληστή έπιβεβαίωσε 
τήν ύποψία του. Ή τα ν  σίγουρος πώς θ 
άναγνώριζε καί τούς άλλους δύο, άν έ 
βγαζαν τίς μάσκες τους, γ ια τί ήξερε ό 
λους τούς χωριανούς.

Τούς άπάντησε, «Στά συγκαλά μου, 
ναί! Εσείς, παιδιά μου, πρέπει νά ’ρθεϊτε 
στά συγκαλά σας. Σέ ποιόν θέλετε  νά 
γράψω; Καί μέ τ ί νά γράψω; Μ έ τούτο;». 
Τούς έδειξε τό  μολύβι.

«Γιατί όχι; Μολύβι δέν είναι;»
«Ναί, μολύβι είναι, βέβαια. Μά δέν ξ έ 

ρετε μήτε πώς τό  χρησιμοποιούν».
«Τί θές νά πεις;»
«Πώς! Πρέπει νά τό  ξύσ ετε πρώτα!». 
«Νά τό  ξύσουμε;»
«Ναί, νά τό  ξύσ ετε μ' ένα σουγιά, έκε ί 

— στήν άκρη».
«Σουγιά -  δέν έχω  σουγιά», ε ίπ ε  ό 

Μ ανούτσα καί πρόσθεσε. «"Ελα στά σ υ
γκαλά σου, λέω -  νά, έλα στά συγκαλά 
σου!» Κι άκολούθησε ένα κομπολόι άπό 
βλαστήμιες.

«Εντάξει, στά συγκαλά μου είμαι, Μ α 
νούτσα...».

«"Α!», άνάκραξε ό άλλος. «Μέ άναγνώ - 
ρισες;»

«Καί τ ί π ερ ίμενες άφ ού  κρύβεις τά  
μούτρα σου καί άφήνεις άσκέπαστο τό  
ζερβί σου χέρι; Βγάλε τό  μαντήλι καί 
κοίτα με στά μάτια. Γιατί μού τό  κάνετε 
αύτό... σέ μένα;»

«Σταμάτα τή  φλυαρία», βροντοφώναξε 
ό Μανούτσα, τραβώντας τό  μαντήλι άπό 
τό  πρόσωπό του. Σού ε ίπ α  νά 'ρθεις 
στά συγκαλά σου. Θά γράψεις γ ια τί άλ- 
λιώτικα θά σέ σκοτώσω!».

«Ναί, ναί! Εύχαρίστως νά γράψω», άπά - 
ντησε ό Γκουαρνότα, «μόλις μού ξύσεις 
τό  μολύβι. Άλλά, γιά νά ρωτήσω κι έγώ 
κάτι, λεφ τά  θέλετε, παιδιά μου; Πόσα;» 

«Τρεις χιλιάδες φιορίνια!».
«Τρεις χιλιάδες! Δέν ε ίνα ι καί λίγα». 
«Τόσα άξίζεις! Καί άσε τά  παζάρια!». 
«Τρεις χιλιάδες φιορίνια;»
«Ναί, καί παραπάνω. Παραπάνω άπό 

τρεις!».
«Σωστά. Παραπάνω άξίζω, άλλά δέν 

έχω  τόσα λεφ τά  στό σπίπ. θά πρέπει νά 
πουλήσω κάνα σπίτι καί κάνα χωράφι. 
Φ αντάζεστε πώς μπορεί νά γίνουν αύτά  
μέσα σέ μιά μέρα καί χωρίς νά είμα ι έγώ 
παρών,·»

«Πές τους νά δανειστούν τά  λεφτά!». 
«Σέ ποιούς νά τό  πώ;»
«Στή γυναίκα σου καί στ’ άνήψια σου!»
Ό  Γκουαρνότα χαμογέλασε πικρά καί 

προσπάθησε ν' άνασηκωθεϊ στόν άγκώ - 
να του. «Τούτο δά ήθελα άκριβώς νά σάς 
εξηγήσω», άποκρίθηκε. «Παιδιά μου, κ ά 
να τε ένα μεγάλο λάθος. 'Υπολογίζετε 
στή γυναίκα σου καί σ τ ’ άνήψια της; Ά ν  
λογαρ ιάζετε νά μέ σκοτώσετε, σκοτώστε 
με. Έδώ 'μαι! Σκοτώστε με καί μή λέτε  
κουβέντα. "Αν όμως γυρ εύετε  λεφτά, 
μόνο άπό μένα μπορείτε νά π άρετε τά

λεφτά, μέ τόν όρο βέβαια ότι θά μ’ 
άφ ήσ ετε νά γυρίσω στό σττίτι νά τά  
μαζέψω».

«Τί κουβ εντιά ζε ις  τώρα; Μ άς κ ο ρ ο ϊ
δεύεις;»

«"Οχι, άλλά...» άρχισε ό Γκουαρνότα μ' 
ένα στεναγμό.

Ό  Μ ανούτσα άρπαξε θυμωμένος τό 
έπ ιστολόχαρτο άπό τό  χέρι τού  συντρό - 
φου του  καί έπανάλαβε: «Κόψε τή  φ λυ α 
ρία, καί όπως σού ε ίπ α-γράψ ε! Τό μολύ
βι... ώχ, θεούλη μου, ναί... πρέπει νά τό  
ξύσουμε... Καί πώς ξύνεται;»

Ό  Γκουαρνότα τούς έξήγησε τόν τρ ό 
πο καί οί τρ εις  ληστές κοιταχτήκανε καί 
βγήκαν άπ' τή  σπηλιά. Καθώς τούς έ 
βλεπε νά μπουσουλάνε στά τέσσερα 
—σάν τρία ζω ντα νά - δέν κρατήθηκε καί 
χαμογέλασε ξανά. Σκεφτόταν ότι τώρα 
οί τρεις  τους ε ίχα ν  καταπ ιαστεί νά ξύ - 
οουν τό  μολύβι, καί πώς ίσως κλαδεύο
ντας το  μέ δύναμη σάν τό  κλαρί ένός 
δέντρου, δέν θά τά  κατάφερναν. Τούτο 
σίγουρα θά γινόταν καί χαμογέλασε μέ 
τή  σκέψη πώς τά  κατάφερναν. Τούτο 
σίγουρα θά γινόταν καί χαμογέλασε μέ 
τή σκέψη πώς αύτή τή στιγμή ή ζωή του 
έξαρτιόταν άπό τή  γελοία δυσκολία, πού 
θ’ άντιμετώπιζαν οί τρ εις  τους, προσπα
θώντας νά βγάλουν πέρα μιά δουλειά 
πού π οτέ τους δέν ε ίχα ν  ξανακάνει. 
Οταν έβλεπαν τό  μολύβι νά φυραίνει 

όλο καί π ιό πολύ, ίσως νά πειράζονταν 
τόσο, ώστε ξαναμπαίνοντας στή σπηλιά 
νά τού έδειχναν πώς άν τά  μαχαίρια 
τους δέν ήταν καλά γιά νά ξύσουν ένα

μολύβι, ήταν άπεναντίας πολύ καλά γιά 
νά τού  κόψουνε τό  λαρύγγι... 'Ανόητος 
στάθηκε κι έκανε άσυχώρητο λάθος λ έ 
γοντας σέ δαύτο τόν Μ ανούτσα ότι τόν 
ε ίχ ε  άναγνωρίσει... Ναί, τούς άκουγε τώ 
ρα νά μιλάνε καί οί τρ εις  ταυτόχρονα — 
έξω  άπό τή  σπηλιά, νά φωνάζουν καί νά 
βλαστημάνε. Ή τα ν  σίγουρος πώς τό  κ α 
ταραμένο  α ύ τό  μολύβι τή ς  π εντάρας 
περνούσε άπό χέρι σέ χέρι καί πώς 
ολοένα φύραινε κάτω  άπό τίς  άδέξιες 
προσπάθειές τους. Ό  Θεός ξέρει τ ί λο- 
γής μαχαίρια ε ίχαν στίς μεγάλες, σκλη
ρές φ ούχτες τους... Νά το ι πού μπ ου
σουλάνε πάλι ό ένας πίσω άπό τόν άλλο, 
χωρίς νά τό  έχουν ξύσει.

«Τό ξύλο είνα ι σάπιο», ε ίπ ε ό Μ ανού
τσα. «Δέν ε ίνα ι καλό μολύβι. Έσύ άφού 
ξέρεις νά γράφεις μήπως έχεις  κάνα 
μολύβι τής προκοπής στήν τσέπη σου, 
ξυσμένο καλά;»

«Όχι, δέν έχω, παιδιά μου», άποκρίθη
κε ό Γκουαρνότα. «Καί πάντως, θά ήταν 
άχρηστο, σάς βεβαιώνω. "Αν μού δώσετε 
χαρτί καί μολύβι έγώ  θά γράψω. Αλλά 
σέ ποιόν νά γράψω; Στή γυναίκα μου καί 
στ’ άνήψια της; Δικά της άνήψια είναι, δέν 
είνα ι δικά μου — τό  καταλαβαίνετε αύτό; 
Νά ’σ τε άπολύτως βέβαιοι πώς κανείς 
τους δέν θ’ άπαντήσει. Θά ύποκριθούν 
πώς δέν πήραν τό  άπειλητικό γράμμα, 
καί θά νίψουν τάς χείρας των. Ά φ ο ύ  
θέλα τε λεφ τά  άπ’ αύτούς, δέν έπρεπε 
ν’ άρχίσετε άρπάζοντάς με. Έπρεπε νά 
τά  κανονίσετε μαζί τους -ά ς  πούμε χίλια 
φ ιορ ίν ια - γιά νά μέ σκοτώσετε. Ά λλά 
μήτε καί τόσα δέν θά σάς πλήρωναν... Τό 
παραδέχομαι βέβαια ότι περιμένουν τό 
θάνατό μου άλλά -β λ έ π ε τ ε -  είμαι γ έ 
ρος, καί έλπίζουν ότι ό Θ εός θά τούς τόν

χαρίσει πολύ γρήγορα χωρίς έξοδα κι 
έτσι δέν θά έχουν καί τύψεις. Δέν τό 
κα τα λα β α ίνετε  πώς δέν π ρόκειτα ι νά 
σάς πληρώσουν δεκάρα, ού τε  μιά δεκά 
ρα, γιά νά μού σώσουν τή  ζωή; Τά κάνατε 
θάλασσα. Μ ονάχα έγώ  ένδιαφέρομαι γιά 
τή ζωή μου’ κι έγώ άκόμα, δέν ένδ ιαφέ- 
ρομαι καί πολύ πολύ — αύτή είνα ι ή 
άλήθεια. Πάντως, τ' ομολογώ, δέν θέλω 
νά πεθάνω έτσι, — αύτός ό θάνατος ε ίνα ι 
φοβερός. Γι' α ύτό  καί μόνο, γιά νά γλυ 
τώσω άπό τέτο ιο  τέλος, σάς δίνω τό  
λόγο μου καί σάς ορκίζομαι στήν ψυχή 
τού  άγαπημένου μου γιού, πώς μόλις τά  
καταφέρω  -μ έσ α  σέ δυό τρ εις  μ έρ ες - 
θά σάς φέρω μόνος μου τα  λεφ τά  όπου 
έσεΐς ορίσετε».

«Ναί! Αφού πρώτα μάς καταγγείλεις!».
«Σάς ορκίζομαι πώς δέ θά σάς κ α τα γ 

γείλω. Σάς ορκίζομαι λέξη νά πώ σέ 
κανένα γ ϊ α ύτό  τό  ζήτημα. Μήν τό  ξ ε 
χνάτε, ή ζωή μου κινδυνεύει!».

«Κινδυνεύει τώρα, άλλά θά κινδυνεύει 
όταν θά σαι έλεύθερος; Έσύ, προτού 
πάς στό σπίτι σου, θά μάς καταγγείλεις 
στήν άστυνομία!».

«Σάς ορκίζομαι πώς δέν θά σάς κ α τα γ 
γείλω! Πρέπει νά μού χ ε τε  έμπιστοσύνη. 
Μήν τό  ξεχνάτε, κάθε μέρα βγαίνω στά 
χωράφια, καί κε ϊ ή ζωή μου είνα ι στά 
χέρια σας. Μήπως δέν ήμουν πάντα γιά 
σάς σάν πατέρας; Μάρτυς μας ό Θεός, 
πάντα μέ σεβόσαστε... Νομίζετε πώς θ έ 
λω νά έκτεθώ  στόν κίνδυνο καμιάς β ε 
ντέτας; Πρέπει νά έμπ ιστευθεΐτε στό 
λόγο μου καί νά μ' άφήσετε νά γυρίσω

στό σπίπ, καί νά 'σ τε σίγουροι πώς θά 
π ά ρ ετε τά  λεφτά».

Δέν τοϋ  ε ίπ αν  τίπ οτε άλλο, παρά κο ι
ταχτήκανε καί μπουσουλώντας βγήκανε 
άπό τή  σπηλιά.

' Ολόκληρη τήν ήμέρα δέν τούς ξανάδε. 
Στήν άρχή τούς άκουγε πού κουβεντιά - 
ζανε άπ' έξω ' σέ λίγο όμως, έπαψ ε κάθε 
θόρυβος.

Ά π όμεινε έκεί, στριφογυρνώντας στό 
μυαλό του  όλα τά  ένδεχόμενα, κι άνα- 
ρωτιότανε σέ ποιά άπόφαση θά κατα - 
λήγανε. Ένα πράγμα τού  φαινότανε ξ ε 
κάθαρο — πώς ε ίχ ε  πέσει στά χέρια 
τριών κουτεντέδω ν, ή ταν  ερασ ιτέχνες 
καί α ύτή  ήταν πιθανόν ή πρώτη τους 
εγκληματική έπιχείρηση. Είχαν ρ ιχτεί σ' 
αύτή στά στραβά, λογαριάζοντας μόνο 
τά  λεφ τά  του  καί χωρίς νά σκεφτούν 
πώς ήτανε άνθρωποι παντρεμένοι καί 
φαμελίτες: Τώρα πού ε ίχαν καταλάβει 
τή  γκάφα τους, δέν ήξεραν τ ί νά κάνουν 
παραπέρα, καί δέν έβρισκαν τρόπο νά 
βγούνε άπό τό  αδιέξοδο. "Οσο γιά τόν 
όρκο του  πώς δέν θά τούς καταγγείλει, 
κανείς τους δέν θά τόν π ίστευε, καί λ ιγό 
τερο άπ’ όλους ό Μανούτσα, πού ε ίχ ε  
ξεσκεπ αστεί ποιός ήταν. Τί θά γινόταν 
τώρα λοιπόν;

Ή  μοναδική του έλπίδα ήταν πώς κα 
νείς τους δέν θά σκεφτόταν νά μετανοιώ- 
σει για τήν ήλίθια, παράλογη πράξη τους 
καί κανείς τους κατά συνέπεια δέν θά 
ε ίχ ε  τήν έπιθυμία νά έξαφανίσει κάθε 
ίχνος αύτού τού  πρώτου έγκλήματος. 
“Αν άποφάσιζαν νά συνεχίσουν τίς λ η 
σ τε ίες  καί νά βγούν στό κλαρί, ϊοως τό τε  
τού  χάριζαν τή  ζωή καί τόν έλευθέρω 
ναν, χωρίς νά σκοτιστούν άν θά τούς 
κα ταγγείλε ι' άν όμως μετάνοιωναν καί ή 

θελαν νά ξαναγίνουν τίμιοι άνθρωποι, 
τό τε  κατ' άνάγκη έπρεπε νά προλάβουν 
τήν καταγγελ ία  πού ήταν σίγουροι ότι θ' 
άκολουθούσε τήν άπελευθέρωσή του, 
καί γι' αύτό  θά έπ ρεπ ε νά τόν σφάξουν.

Τούτο σήμαινε πώς ίσως τόν βοηθούσε 
ό Θεός, καθώς τό  έλπιζε, φωτίζοντάς 
τους -  κάνοντάς τους νά καταλάβουν όπ 
δέν ε ίχαν νά κερδίσουν τίποτα ζώντας 
τίμια. Δέν θά τού ήταν δύσκολο νά τούς 
πείσει γ ί αύτό, δεδομένου όπ είχανε 
κιόλας δείξει, μέ τήν άπαγωγή του, πώς 
ήταν έτοιμοι νά διακινδυνέψουν τήν άθά - 
νατη ψυχή τους. Τόν άνησυχούσε όμως 
ή άπογοήτευση πού θά πρέπει νά δοκί
μασαν όταν άνοίξανε τά  μάτια τους καί 
είδανε τ ί γκάφα είχανε κάνει στό ξεκ ίνη
μα τής έγκληματικής σταδιοδρομίας τους' 
γιατί ή άπογοήτευση πολύ εύκολα γυρ 
νάει σέ μετάνοια καί σέ έπιθυμία νά 
έγκαταλείψ ει κανείς τό  δρόμο πού τόσο 
άσχημα πήρε. Προκειμένου νά τραβη
χτούν λοιπόν άπ' α ύτό  τό  δρόμο, έξα - 
φανίζοντας όλα τά  χνάρια τους πάνω 
του, ίσως καταλήγανε στό λογικό σ υ
μπέρασμα ότι δέν τούς έμενε άλλη δ ιέ
ξοδος παρά νά διαπράξουν ένα έγκλημα' 
γ ια τί άν ήθελαν νά τόν άπελευθερώσουν 
δέν θά ήταν, έξ  ίσου λογικά, υποχρεω μέ
νοι νά έξακολουθήσουν τά  έγκλήμοτά 
τους; Θά έφταναν λοιπόν στό συμπέρα
σμα πώς ήταν καλύτερο νά διαπράξουν 
α ύτό  τό  ένα καί μοναδικό έγκλημα στήν 
άρχή -  πράξη πού θά έμενε κρυφή, 
τελείω ς άνεξιχνίαστη — παρά νά δια- 
πράττουν ποιός ξέρει πόσα έγκλήματα, 
στ άνοιχτά σάν φυγόδικοι. Κάνοντας μό
νο μιά παρανομία, ε ίχαν άκόμα τήν έλπ ί
δα νά σωθούν, όχι βέβαια στή συνείδησή 
τους, άλλά τουλάχιστον στά μάτια τών 
άνθρώ πων άν τόν άπελευθέρωναν -  θά 
συλλογίζονταν — ήταν χαμένοι ά νεπ α- 
νόρθωτα.

Καρπός τών τυραννικών αύτών συλλο
γισμών, ήταν τό  συμπέρασμα πώς σήμε
ρα, αύριο, ίσως άπόψε τή  νύχτα  ένώ θά 
κοιμόταν, θά τόν έσφαζαν.

Περίμενε ώσπου σκοτείνιασε μέσα στή 
σπηλιά. "Υστερα, γεμάτος τρόμο άπό τή 
σκέψη πώς ίσως τόν έπαιρνε ό ϋπνος 
μέσα σ' αύτή τή  σιωπηλή καί άπαίσια 
τρύπα, άποφάσισε νά συρίθεϊ έξω  άπό 
τή  σπηλιά, μολονόπ τά  χέρια καί τά  
πόδια του  ήτανε άκόμα δεμένα. Μέ ά - 
φάνταστη δυσκολία κουνήθηκε, κουλου- 
ριαζόταν καί τεντω νότανε σάν σκουλήκι, 
καί συγκροτούσε τόν ψυχόρμητο φόβο 
του προσπαθώντας νά κάνει όσο τό  
δυνατόν λιγότερο θόρυβο. Τί έλπ ιζε στ' 
ά λήθ εια  πασχίζοντας νά ξετρυπώσει τό  
κεφάλι του  σάν πυγολαμπίδα άπό τήν 
τρύπα της; Τίποτα. Ά λλά  τουλάχιστον 
ήθελε νά δεϊ τόν ούρανό καί νά τόν βρεϊ 
ό θάνατος στ' άνοιχτά, κι όχι νά τού 
ρ ιχτε ί ύπουλα μές στόν ύπνο του. Κάτι 
ήταν καί τούτο.

”Α! νά έπιτέλους... ήσυχία... σεληνόφω- 
το  ήταν αύτό; Ναί, ε ίχ ε  καινούριο φ ε γ 
γάρι, καί άναρίθμητα άστέρια... Τί ύπ έρ- 
λαμπρη νύχτα! Πού νά βρισκόταν ά ρα 
γε;... Σέ κάποια βουνοκορφή -  α ύτό  έ λ ε 
γαν ή άτμόσφαιρα καί ή σιγαλιά... "Ισως 
έκεϊνο  πέρα νά ήταν τό  Μ όντε Καλτα- 
φ αράτσ ι ή τό  Σάν Μ π ενεντέτο .,.Τότε 
ποιά είνα ι έκείνη ή κοιλάδα; Εϊτε ό κ ά 
μπος τής Κονσολίντα ε ίτε  ή κοιλάδα τού 
Κλερίτσι. Ναί, κα ί τό  βουνό έκεϊνο  στά 
δυτικά θά πρέπει νά ε ίνα ι τό  Καραπέ- 
τσα. Τότε όμως τ ί ήταν έκεϊνα  τά  φώτα 
πού τρεμοσβήνουν έκε ϊ κάτω, πού λ ά 
μπουν σάν σμήνη άπό πυγολαμπίδες 
μέσα στό χλωμό σεληνόφωτο; Νά 'ταν 
τά  φ ώ τα  τού  Γκιργκέντι; Μά τό τε , Θ εέ 
μου, τό τε  βρισκόταν πολύ κοντά! Καί τού 
χε  φ α νε ί πώς τόν άναγκάσανε νά π ερ 

πατήσει τόσο μακριά, τόσο μακριά...
Κοίταξε άνήσυχος γύρω του, λές καί τό  

ένδεχόμενο νά είχανε φύγει παρατώ 
ντας τον έδώ χάμω, τού  έφερνε φόβο 
μάλλον παρά έλπίδα. Σκοτεινός καί άσά- 
λ ευ το ς , άνακλα δ ισ μένος σάν μεγά λη  
κουκουβάγια στήν άκρη ένός βράχου, 
καθόταν ό ένας άπό τούς τρ εις  ληστές, 
γιά νά τόν φυλάει' φα ινότανε καθαρά 
στό άσθενικό χλωμό σεληνόφωτο. Κοι- 
μότανέ τάχα;

Ό  γέρος προσπάθησε νά συρθεί λ ιγά 
κι πιό πέρα, άλλά άξαφνα τά  χέρια του 
χάσανε όλη τή  δύναμή τους, καί άκουσε 
μιά φωνή νά τού  λέει ήσυχα. «Σέ βλέπω 
δόν Βιτσέ. Γύρνα πίσω άλλιώτικα θά σού 
ρίξω!».

Κράτησε τήν άνάσα του  καί άπόμεινε 
άκίνητος, περιμένοντας. Ίσως νά νόμιζε 
ό ληστής ότι ε ίχ ε  λαθέψει.

«Σέ βλέπω».
«Ά σε με ν' άνασάνω λίγο καθαρό άέ - 

ρα», τόν παρακάλεσε. «Πνίγομαι έκ ε ϊ μ έ 
σα. "Ετσι θά μέ κρατήσετε; Έχω σκάσει 
άπό τή  δίψα...».

Ό  ληστής έκανε μιά άπειλητική χειρο
νομία. «Καλά, μεϊνε κεϊ, άλλά τσιμουδιά. Κι 
έγώ  πεινάω καί διψάω όσο καί σύ. Μή 
μιλάς, γ ια τί θά σέ γυρίσω μέσα».

Σιωπή... Τουλάχιστον όμως ε ίχ ε  τό  
φεγγάρι, πού τού  άποκάλυπτε όλες αύ -

Γιάννης Πατίλης

Τό τραγούδι δέν σταματά ποτέ

Είναι άνάποδη ή έποχή κι ώστόσο 
-  καθώς τά νερά σ' ένα πλοίο 

πού βυθίζεται -  
ή όμορφιά είσβάλλει άπό παντού.
Οί στίχοι
φτωχά ψίχουλα πάνω στό χαρτί 
Μπορούν νά θρέψουν τούς κουρασμένους 

καί τούς νηστικούς.
Μπορούν νά σχίσουν τά βουνά 

νά περάσουν τή θάλασσα.
Νά κατεβοΰν άπ’ τόν ούρανό 

στά ύψωμένα ποτήρια 
στά τρυφερά μέλη.

Ή  καρδιά μας Ιξέχει.
Σάν τ' αύτιά τοΰ λαγοΰ πίσω 
άπ’ τή φτέρη.
Οί πυροβολισμοί τή γεννάνε.
Ή  άδιαφορία τήν τρέφει.
Ή  παγωνιά τή ζεσταίνει 

κόκκινη τρυφερή.
Πληθαίνουν οί μελαγχολικοί κι ώστόσο 
τό τραγούδι δέν σταματά ποτέ.
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τές  τίς ήσυχες κοιλάδες καί τά  βουνά... 
καί τήν άνακούφιοη τοϋ καθαρού άέρα... 
καί τή  θλιβερή άναλαμττή άπό κείνα  τ' 
άττόμακρα φώ τα πού φώτιζαν άπό τό  
χωριό του.

Πού νά ε ίχα ν  πάει οί άλλοι δυό; Είχαν 
άναθέσει σέ τούτον δώ τόν τρ ίτο νά τόν 
ξεπαστρέψει τή νύχτα. "Αν ναί, γ ια τί δέν 
τόν έσφ αζε άμέσως; Τί περίμενε; Περίμε
νε τάχα  νά γυρίσουν καί οί άλλοι δύο 
άπόψε;

Καί πάλι ένιωσε τόν πειρασμό νά μιλή - 
σει, άλλά συγκρατήθηκε. "Ας είνα ι, άν 
είχαν άποφασίσει νά τό  κάνουν...

Κοίταξε πάλι κατά  κεί πού ήταν άνα- 
κλαδισμένος ό ληστής καί τόν ε ίδε πού 
ε ίχ ε  ξαναπάρει τή θέση του. Κρίνοντας 
άπ ό τή  φω νή κα ί τή ν  π ροφ ορά , ό 
Γκουαρνότα  έβ γ α λ ε  τό  συμπ έρασμα  
πώς ό ληστης ήταν άπό τό  Γκρόττε, ένα 
κεφαλοχώρι στίς μίνες τού  θειαφιού. Αές 
νά ήταν ό μπέ Φίλλικο, έκείνος ό φρόνι
μος καί άγαθός άνθρωπος, ένα σωστό 
ζαγάρι, δυνατός σάν άλογο; ”Αν στ’ άλή- 
θεια ήταν αύτός -  άν αύτός ό λιγομίλη- 
τος δουλευτής ε ίχ ε  άφήσει τόν ίσιο δρό
μο, τό τε  τά  πράγματα ήταν άσχημα.

Δέν μπόρεσε νά βαστάξει άλλο καί 
σχεδόν ασυναίσθητα μίλησε, όχι σάν νά 
ρωτούσε, δέν ε ίχ ε  πράγματι κανένα σ υ
γκεκριμένο σκοπό -  άλλά σά νά 'θ ελε ν' 
άκούσει τό  όνομα όπως άν τό  ξεστόμιζε 
κάποιος άλλος. «Φίλλικο...». Ό  ληστής δέν 
σάλεψε.

Ό  Γκουαρνότα περίμενε, έπ ειτα  τό 
έπανάλαβε στόν ίδιο τόνο, σά νά μιλούσε 
κάποιος τρ ίτος' καί καθώς μιλούσε, π α 
ρατηρούσε έντονα τό  δάχτυλό του  πού 
έγραφε σχέδια πάνω στήν άμμο.

«Φίλλικο».
Τούτη τή  φορά μιά άνατριχίλα έτρεξε 

τή  ραχοκοκαλιά του  μέ τή  σκέψη πώς ή 
επιμονή του νά έπαναλαμβάνει αύτό τό  
όνομα -σχεδόν ά θ έ λ η τα - ήταν πιθανόν 
νά πληρωθεί μέ μιά πιστολιά.

Καί πάλι όμως ό άλλος δέν σάλεψε. 
Τότε ό Γκουαρνότα άφησε ένα βαθύ 
στεναγμό άπόγνωσης' άξαφνα τό  κεφά - 
λι του  έγ ινε ένα άσήκωτο βάρος. Ά π ό - 
μεινε κε ί δά σά ζώο πού ψοφάει, μέ τό 
πρόσωπο μές στήν άμμο -  ή άμμο έ 
μπαινε στό άνοιχτό στόμα του -  καί 
μολονότι τού  ε ίχ ε  άπαγορεύσει νά ξ α 
ναμιλήσει φοβερίζοντας ότι θά τού  ρίξει, 
άρχισε νά παρατηρεί, άσταμάτητα. Μ ι
λούσε γιά τ' όμορφο φεγγάρι -  τό  άπ ο- 
χαιρετούσε, γ ια τί ε ίχ ε  κιόλας δύσει' μι
λούσε γιά τ’ άστέρια πού τά  ε ίχ ε  πλάσει 
ό Θεός καί τά  έβαλε στά έπουράνια, έτσ ι 
πού τό  κτηνώδες δημιούργημα νά μήν 
ξέρει πώς ύπήρχαν στ άλήθεια άναρίθ- 
μητοι κόσμοι πολύ πιό μεγάλοι άπό τού  - 
τη  έδώ τή  γή ' μιλούσε γιά τή  γή, λ έγ ο 
ντας πώς όποιος δέν είνα ι κτήνος -έ ν α  
όρθιο ζώ ο - ξέρει πώς ή γή στριφογυρίζει 
σάν σβούρα' έμοιαζε σάν νά άνακουφ ι- 
ζόταν λέγοντας πώς τούτη  δά τή στιγμή 
ύπήρχαν πάνω στή γή άνθρωποι πού τά  
κεφάλια τους ήταν γυρισμένα πρός τά  
κάτω, καί πώς δέν έπ εφ ταν  στόν ούρανό 
γιά λόγους πού ό καθένας έπρεπε νά 
μπει στόν κόπο νά έξακριβώσει, έκτός 
πιά καί άν ήταν ζώο -έ ν α ς  σβώλος λ ά 
σπη όπου ό Παντοδύναμος Θεός δέν 
ε ίχ ε  έμφυσήσει τό θείο  πνεύμα.

Καί άνάμεσα σ' αύτό  τό  άγριο π αρα
λήρημα, άξαφνα κατάλαβε πώς μιλούσε 
γιά τήν άστρονομία, καί πώς τήν έξηγού - 
σε σάν κανένας καθηγητής' καί ό ληστής 
πού σιγά σιγά τόν ε ίχ ε  σιμώσει καθόταν 
τώρα δίπλα του, μπροστά στή μπασιά 
τής σπηλιάς' καί πραγματικά ήταν έ κ ε ί-  
νος πού ε ίχ ε  ύποθέσει -  ό Φίλλικο άπό 
τό  Γκρόττε' κι έτσι έτυχε, πού ό Φίλλικο 
άπό χρόνια επιθυμούσε νά μάθει γ ί α ύ 
τά  τά  πράγματα -  όλα τά  σχετικά γιά τό 
ζωδιακό κύκλο, τόν γαλαξία, τά  νεφελώ - 
ματα... Δέν ήταν όμως εύκολο νά π ει- 
σθεί, δέν π ίστευε πώς οί έξηγήσεις πού 
δίνονταν ήταν οί σωστές.

Ή τανε μιά παράξενη κατάσταση. Κι 
ήταν άκόμα παράξενο, πώς ένώ οί δυνά - 
μεις του βρίσκονταν στό τέλος τους, κι 
ήταν εξαντλημένος άπό τήν άπόγνωση, 
μέ μιά κάννη νά τόν σημαδεύει όληνώρα, 
κατάφ ερε ώστόσο νά καθαρίσει μέ μ ε 
γάλη προσοχή τά  νύχια του  χρησιμο
ποιώντας τό  κοτσάνι ένός χόρτου, καί 
προσέχοντας νά μή σπάσει ή νά μή 
λυγίσει. 'Εξέτασε άκόμα όσα δόντια τού 
άπόμεναν -μονα χά  τρία μπροστινά καί 
ένα σκυλόδοντο— καί γιά πολλή ώρα τόν 
άπασχόλησε τό  πρόβλημα άν ό γείτονάς 
του, έκείνος πού έφ τιαχνε κρασοκανά
τες, καί πού τοΰ  πέθανε ή γυναίκα έδώ 
καί δυό βδομάδες, ε ίχ ε  τρία παιδιά ή 
τέσσερα...

«Λοιπόν, νά κουβεντιάσουμε σοβαρά. 
Πές μου, τί νομίζεις πώς είμαι; Γιά τ’ 
όνομα τή ς  Παναγίας! Μήπως νομίζεις 
πώς είμαι κάνα χορτάρι -  νά έτο ύτο  δώ 
τό  χορτάρι πού μπορείς νά τό  κόψεις 
έτσι, σά νά μήν είνα ι τίπ οτα; Πιάσε με! 
Γιά τ’ όνομα τής Παναγίας, ε ίμα ι άπό 
σάρκα καί αίμα, κι έχαχψυχή, πού ό Θεός 
μού τήν έδωσε, όπως έκείνος σού έδωσε 
καί τή  δίκιά σου, καί σκοπεύεις, λοιπόν,

νά μού κόψεις τό  λαρύγγι ένώ θά κοιμά - 
μαι; "Οχι... μή φεύγεις... στάσου, άκου με.. 
Τί; Δέν φεύγεις ; "Α! Κατάλαβα -  όσο 
μιλούσα γιά τ’ άστέρια... "Ακου τί θά σού 
πώ, κόψε μου τό  λαρύγγι τώρα ένώ είμαι 
ξύπνιος -ό χ ι μπαμπέσικα ένώ θά κοιμά
μαι... μ’ άκούς; Τί έχεις νά πεις; Δέν μού 
άπαντάς; Μά γ ιατί τό  άναβάλλεις; Τί π ε 
ριμένεις; Θέλω νά ξέρω. "Αν περιμένεις 
λεφτά, δέν θά τά  πάρεις. Δέν μπορείς νά 
μέ κρατάς έδώ καί νά μή μ’ άφήνεις νά 
φύγω... θέλεις νά μέ σκοτώσεις; Λοιπόν, 
γιά τ’ όνομα τού  θεού, σκότωσέ με καί 
τέλειωνε!».

Μιλούσε όμως στό κενό. Ό  άλλος ε ίχ ε  
φ ύ γ ε ι κα ί ήταν ξανά άνακλαδισμένος 
στήν πλαγιά σάν κουκουβάγια, γιά  νά 
τού  δείξει πώς ήταν όλότελα περ ιττό νά 
μιλάνε πάνω σ’ αύτό τό  θέμα -  δέν 
ήθελε ν' άκούσει λέξη.

Σ τό  κ ά τω  κ ά τω , ά ν α λ ο γ ίσ τη κ ε  ό 
Γκουαρνότα, ήταν κουτό ν' άνησυχεί έ 
τσι. "Αν ήταν νά τόν σφάξουν, δέν ήταν 
προτιμότερο νά τόν σφάξουν μέσα στόν 
ύπνο του; Αποφάσισε μάλιστα πώς άν 
ήταν άκόμη ξύπνιος τή  στιγμή πού θά 
τούς άκουγε νά μπουσουλάνε άργότερα 
μέσα στή σπηλιά, θά έκλεινε τά  μάτια 
του καί θά 'κανε τόν κοιμισμένο. "Οχι 
πώς ύπήρχε καμιά άνάγκη νά κλείσει τά 
μάτια του  — θά ήτανε σκοτάδι καί μπο
ρούσε νά τά  κρατήσει άνοιχτά. Τό μόνο 
πού ε ίχ ε  νά κάνει ήταν νά μήν κουνηθεί 
όταν θά τόν ζύγωναν καί θά ψάχνανε νά 
βρούν τό  λαρύγγι του  γιά νά τού  τό 
κόψουν σάν τού  άρνιού.

Κι έτσι ε ίπ ε  άπλά. «Καλή νύχτα» καί 
σύρθηκε μέσα στή οπηλιά.

Δέν τόν σφάξανε, ώστόσο. Παραδε
χτήκανε τή  γκάφα τους' άλλά δέν ή θ ε 
λαν ούτε νά τόν άφήσουν ούτε όμως καί 
νά τόν σκοτώσουν. Θά τόν κρατούσαν 
έκεί.

«Τί! Γιά πάντα;»
"Οσον καιρό θά όριζε ό Θεός. Παραδί

νονταν στά χέρια Του. Ή  αιχμαλωσία θά 
τέλειω νε άργά ή γρήγορα, άνάλογα μέ 
τό  άν Εκείνος άποφάσιζε νά τούς έπ ι- 
βάλει σύντομη ή μακρόχρονη έξιλέωση 
γ ιά  τό  κρίμα το υς  νά π ιά σ ο υ νε  τόν  
Γκουαρνότα.

Καί λοιπόν, ποιές ήτανε οί προθέσεις 
τους; "Επρεπε αύτός νά πεθάνει άπό 
φυσικό θάνατο έδώ πάνω; Α ύτές ήταν οί 
προθέσεις τους; ρώτησε.

Ναί, αύτές ήταν.
«Μά γιά τ' όνομα τών Αγίων Πάντων, 

δέν τό  καταλαβαίνετε, ήλίθιοι, πώς δέν 
είνα ι ό Θεός έκείνος πού θά μέ πάρει;
Εσείς θά μέ σκοτώσετε, κρατώντας με 

δώ πάνω μές στή σπηλιά, θά πεθάνω 
άπό τήν πείνα καί τή  δίψα καί τό  κρύο, 
δεμένος σά ζώο, νά κοιμάμαι καταγής καί 
ν' άποπατίζω  καταγής σάν ζώο».

Μ άταιες οί διαμαρτυρίες το υ ' ε ίχαν 
έναποθέσει τό  ζήτημα στά χέρια τού 
Θεού καί τό  ίδιο θά τανε άν ό αιχμάλω 
τός τους μιλούσε σέ λιθάρια. Πάντως τού 
τόνισαν πώς όσο γιά νά πεθάνει άπό τήν 
πείνα, αύτό  δέν ήταν σωστό' ούτε ήταν 
σωστό πώς θά πρεπε νά κοιμάται κ α 
ταγής. Τού ε ίχαν άνεβάσει τρία δεμάτια 
σανό γιά τό  κρεβάτι του, καί, γιά νά μήν 
κρυώνει, ύπήρχε ένα παλιό παλτό ν τυ 
μένο μέ μαλλοβάμβακο, ήταν τού ένός 
άπό τούς τρεις. Κι επιπλέον, θά 'χε  
καθημερινά τό  ψωμί του  καί κάτι άλλο νά 
βάζει στό στόμα του. Από τά  δικά τους 
τά  στόματα τό  έπαιρναν καί άπό τά  
στόματα τών γυναικών τους καί τών π α ι
διών τους γιά νά τού  τό  δίνουν. "Ητανε 
ψωμί πού τούς κόστιζε τόσο μόχθο νά τό 
εξασφαλίσουν, γ ιατί π ότε ό ένας π ότε ό 
άλλος άπό τούς τρεις  θά μενε πάντα 
κοντά του  νά τόν φυλάει καί οί άλλοι δυό 
νά πήγαιναν νά δουλέψουν. Στό πήλινο 
κουμάρι ύπήρχε νερό πόσιμο -  κι ένας 
Θεός τό  ξέρει πόσο δύσκολο ήταν νά 
βρεθεί νερό σέ τούτο  τόν ξερότοπο. 
"Οσο γιά τήν άνάγκη του δέν θά τήν 
έκανε μέσα στή σπηλιά, τή νύχτα μπο
ρούσε νά βγαίνει έξω  στόν καθαρό άέρα.

"Οταν διαπίστωσε ότι δέν ήταν δυνατό 
νά έντυπωσιάσει αύτή τήν ήλίθια ίσχυ- 
ρογνωμοσύνη, άρχισε νά βροντάει τά 
πόδια του  σάν παιδί. "Ητανε λοιπόν κτή - 
νη; Από πέτρα ήτανε ή καρδιά τους;

«Γιά προσέξτε! Παραδέχεστε ότι κάνα 
τε  ένα μεγάλο λάθος -  ναί ή όχι;»

Ναί, τό  παραδέχονται.
«Παραδέχεστε ότι πρέπει νά πληρώ

σ ετε γι' αύτό  τό  λάθος;»
Ναί, καί θά πλήρωναν, άφού άποφάσι- 

σαν νά μήν τόν σκοτώσουν, άλλά νά

περιμένουν νά τούς χαρίσει τό  θάνατό 
του  ό Θεός κι άφού θά προσπαθούσαν 
ν' άλαφρύνουν, όσο περνούσε άπό τό  
χέρι τους, τή συμφορά πού τού ε ίχαν 
φέρει.

«Πολύ καλά. "Α, ναί, πάρα πολύ καλά! 
Αύτή είνα ι ή έξιλέωσή σας -χ ο ν τρ ο κ έ 
φαλοι— γιά τό  άμάρτημα πού ομολογεί
τε  ότι διαπράξατε; Κι έγώ; Πώς μπερ
δεύομαι; Εγώ τί άμάρτημα διέπραξα; Εί
μαι ή δέν είμαι τό  θύμα τού λάθους σας; 
Γιατί πρέπει νά μέ κάνετε νά τιμωρηθώ 
γιά τό  άμάρτημα πού έσείς  διαπράξατε; 
Αφού έγώ δέν έχω καμιά σχέση μ' αύτό, 

γ ιατί νά ύποφέρω κατ’ αύτό  τόν τρόπο 
— γιά τό  δικό σας σφάλμα; Πώς τό  δικαιο
λογε ίτε  αύτό;»

Ό χ ι, δέν πάσχιζαν νά βρούν καμιά 
δικαιολογία, μοναχά τόν άκουγαν -  τά 
σκληρά χαρακτηριστικά τους γεμάτα  ά - 
πάθεια, τά  μάτια τους κοντά καί άκίνητα. 
Νά τό  άχερο, νά καί τό  παλτό... νά καί τό 
κουμάρι μέ τό  νερό... καί ψωμί πού τό 
χάνε βγάλει μέ τόν ιδρώτα τού  προσώ

που τους... κι έπιπλέον, όπ οτε ε ίχ ε  άνά - 
γκη μπορούσε νά βγαίνει άπό τή  σπηλιά.

’Επέμεναν σ’ αύτού τού  είδους τήν 
έξιλέωση, καί ένας ένας έκανε τή  βάρδια 
του γιά νά τόν φυλάη. 'Ό π ο τε  τού  κρα
τούσαν συντροφιά, τόν βάζανε νά τούς 
λέει γιά τ’ άστέρια καί γ ιά  ένα σωρό 
πράγματα στήν πολιτεία καί στό χωριό -  
τί σπουδαίες σοδειές πού γίνονταν τόν 
παλιό καιρό τό τε  πού οί άνθρωποι ήταν 
στ άλήθεια θρήσκοι καί πώς μερικές 
άρρώστιες στά φ υτά  ήτανε άγνωστες 
τό τε , τόν παλιό καλό καιρό, όταν ύπήρχε 
μεγαλύτερη πίστη. Τοϋ φέρανε ένα π α 
λιό καζαμία πού άπό κάπου τόν μά ζε
ψαν, γιά νά περνάει τήν ώρα του διαβά - 
ζοντας καί στέκανε ολόγυρά του π αρα
κολουθώ ντας τον  γεμά το ι ζήλια πού 
μπορούσε καί διάβαζε.

«Πές μας τί πάει νά π ε ι αύτό — τούτο  
τό  τυπωμένο χαρτί μέ τό  φεγγάρι καί τή 
ζυγαριά καί τούτο  δώ τό  ψάρι καί ό 
σκόρπιός;»

Τά λόγια του  τούς ξυπνούσαν τήν π ε 
ριέργεια καί ήταν άχόρταγοι νά μάθουν 
περισσότερα’ τόν άκουγαν έκθαμβοι σάν 
παιδιά καί κάθε τόσο σιγογρύλλιζαν άπό 
θαυμασμό. Σ ιγά-σιγά, έφ τα σ ε νά τόν εύ - 
χαριστεί ή κουβέντα μαζί τους. Λέγοντάς 
τους τόσα πράγματα πού τούς ήταν 
πρωτάκουστα, τού  φαίνονταν καί τού 
ίδιου σχεδόν πρωτάκουστα, λές καί κάτι 
ζωντανό άνάδευε μέσα του, λές καί ή 
ψυχή του  ξυπνούσε έπ ειτα  άπό π ολύ
χρονη νάρκη στήν προηγούμενη βασανι
σμένη ζωή του. Μόλις καταλάγιασε ό 
θυμός του, είδε πώς άρχιζε γ ί αύτόν μιά 
καινούρια ζωή καί προσπάθησε νά π ρο
σαρμοστεί σ’ αύτή. Καθώς περνούσαν οί 
μέρες ύποτασσόταν στό άναπόφευκτο.

Μ’ όλο πού τό  περιβάλλον του ήταν 
ξένο καί δέν ε ίχ ε  κανένα ένδιαφέρον, δέν 
ζούσε πιά κάτω άπό τό  φόβο ένός άπ α ί- 
σιου τέλους.

Τώρα πιά, άναλογιζόταν, θά ήταν πιά 
πεθαμένος γιά όλους, στό μακρινό χτήμα 
του  πάνω άπό τό  πέλαγος, καί στό 
χωριό πού έβλεπε τά  φώ τα του τίς 
νύχτες. "Ισως κανένας δέν θά σκοτίστηκε 
νά τόν άναζητήσει έπ ειτα  άπό τή  μυ
στηριώδη έξαφάνισή του ' άκόμα καί άν 
έψαξαν δέν θά τό  'καναν μέ μεγάλο 
ζήλο, άφού δέν ύπήρχε κανένας πού νά 
ένδιαφέρετα ι πραγματικά νά τόν βρει.

Μιάς καί ή καρδιά του  ε ίχ ε  μαραθεί 
πρίν άπό τόσα χρόνια, τί λόγος ύπήρχε 
τώρα νά ξαναγυρίσει στή ζωή -  στή ζωή 
έκείνη πού έκανε; "Ενιωθε πώς δέν ε ίχ ε  
πραγματική βάση νά παραπονιέται γιά 
τίς στερήσεις το υ ' γ ια τί άν ξανάβρισκε τίς 
παλιές του  άνέοεις, θά ξανάβρισκε καί τή 
φοβερή κατάθλιψη τής άλλοτινής ζωής 
του  -  μιάς ζωής πού σερνόταν κουρα
σμένη χρόνια ολόκληρα άφόρητης π λή
ξης! Καί πρέπει νά ειπωθεί γιά τήν α ιχ 
μαλωσία του τό  έξής, πώς άν καί π ερ 
νούσε τόν καιρό του  ξαπλωμένος κα τα 
γής, δέν έν ιω θ ε νά σ έρ νοντα ι τόσ ο  
κουραστικά οί ώρες. Μέρα έμπαινε μέρα

έβγαινε σ’ αύτό  τό  σιωπηλό διάσελο 
χωρίς καμία νά ’χει γεύση καί προορισμό 
καί τού  φαινόταν σάν νά 'χ ε  σταματήσει 
ό χρόνος. Σέ τούτη  τήν άπόλυτη άπομό- 
νωση, άκόμη καί ή αύτοσυνείδηση τής 
ύπάρξεώς του χανόταν. Κοιτούσε τούς 
ώμους του καί τόν άσπρο το ίχο  τής 
σπηλιάς πλάι του, σάν ετο ύ τα  νά ήταν 
τά  μόνα πράγματα πού ε ίχαν άληθινή 
ύπόσταση' ή τό  χέρι του, άν έπ εφταν 
πάνω του τά  μάτια είχαν άληθινή ύπ ό 
σταση' ή τό  χέρι του, άν έπ εφ ταν πάνω 
του  τά  μάτια του  -να ί, τούτο  δώ ήταν 
πραγματικό καί ζούσε άπό μόνο του ' ή 
μπορεί νά ήταν έκείνος ό βράχος ή τό 
χαμόκλαδο — ύπήρχαν σ' ένα κόσμο 
τρομαχτικής μοναξιάς.

Καθώς έσβηνε ό θυμός τού γέρου γιά 
τήν άδικη μεταχείρισή του, καί κατέληγε 
σιγά σιγά στό συμπέρασμα πώς αύτό 
πού τόν βρήκε δέν ήταν τόσο μεγάλη 
καταστροφή όσο τού 'χε  φανεί στήν 
άρχή, άρχισε ν’ άντιλαμβάνεται πώς οί 
τρ εις  ληστές ε ίχαν έπιβάλλει στόν έαυτό  
τους πραγματικά σοβαρότατη τιμωρία — 
τήν ύποχρέωση νά τόν συντηρήσουνε 
σάν αιχμάλωτο. "Αν καί γιά  όλους τούς 
άλλους ήταν νεκρός, άπόμενε ζωντανός 
μονάχα γ ί αύτούς τούς τρεις, πού είχαν 
έπωμιστεί ολόκληρο τό  βάρος τής συ- 
ντηρήσεώς του. Θά μπορούσαν νά ε ίχ α 
νε γλυτώσει άπ’ αύτό  τό  βάρος εύκολα, 
μιάς καί τό  άτομό του κανείς δέν τό  
λογάριαζε πιά, μιάς καί δέν ένδιαφερόταν 
γ ί αύτόν. 'Απεναντίας, όμως, έξακολου- 
θούσαν νά τό  σηκώνουν καί μέ α ύτα - 
πάρνηση τηρούσαν τήν τιμωρία πού οί 
ίδιοι ε ίχαν έπιβάλλει στόν έα υτό  τους. 
"Οχι μόνο π οτέ δέν παραπονέθηκαν, ά λ 
λά βάζαν τά  δυνατά τους νά έκτελούν τό  
χρέος τους μέ μεγαλύτερο ζήλο, φ ροντί
ζοντας όληνώρα γιά τόνα καί γιά τ’ άλλο 
μικροπράμα. Γιατί, πέρα άπό τό  καθήκον 
πού τούς ε ίχ ε  έπιβάλλει ή συνείδησή 
τους, καί οί τρεις  τους ε ίχαν στ άληθινά 
δεθεί μέ τό  γέρο, θεωρώντας τον σάν 
ιδιοκτησία τους πού κανένας άλλος δέν 
μπορούσε νά τή  διεκδικήσει. Κατά κ ά 
ποιο μυστηριώδη τρόπο, τούτο  τούς χά - 
ριζε μεγάλη ικανοποίηση — μιά ικανο
ποίηση πού θά τήν έχαναν γιά όλη τήν 
ύπόλοιπη ζωή τους σάν έφ τα νε  ή ώρα 
νά τόν χάσουν.

Κάποια μέρα ό Φίλλικο έφ ερ ε  στή 
σπηλιά τή  γυναίκα του. Βύζαινε τό  μωρό 
της καί κρατούσε ένα κοριτσάκι άπό τό  
χέρι' τό  παιδί κουβαλούσε ένα ώραίο 
σπιτικό γλύκισμα, δώρο γιά τόν «παπ
πού».

Πώς τόν κοιτούσανε -  ή μάνα κι ή 
κόρη. Λογάριαζε πώς θά πρέπει νά ε ί 
χαν περάσει κάμποσοι μήνες άπό τό τε  
πού τόν αιχμαλωτίσανε καί ή θωριά του  
θά 'τα νε  άξιοθρήνητη -  βρώμικος, κου 
ρελής, μέ τούφ ες πυκνά γένια στό π η 
γούνι καί στά μάγουλα. Εύχαριστημένος 
άπό τήν έπίσκεψη τούς δέχτηκε μ’ ένα 
φιλικό χαμόγελο. "Ισως τό  χαμόγελο α ύ 
τό  στό άποσκελετωμένο πρόσωπο νά 
τρόμαξε τήν καλή γυναίκα καί τήν κο- 
ρούλα της.

«Μή φοβάσαι, καλή μου! "Ελα έδώ, μι
κρούλα... έτσι. Βλέπεις, νά καί γιά σένα 
μιά δαγκωνιά. Ναί, νά τό  φάς. "Ετσι λο ι
πόν, ή μαμά σου τό  ’φτιάξε;»

«Ή μαμά».
«Τί καλά. "Εχει άδελφάκια;... Τρία; "Α, 

καημένε Φίλλικο. Κιόλας τέσσερα παιδιά... 
Νά μού φ έρ ετε  καί τ’ άγόρια. Θέλω νά τά  
δώ. Τήν άλλη βδομάδα, ναί, βέβαια -  μόνο 
πού έλπίζω νά μήν ύπάρχει γιά μένα 
άλλη βδομάδα...».



Ή  άλλη βδομάδα έφθασε μέ τήν ώρα 
της, στ’ άλήθεια, ό Θεός θέλησε ή έξ ιλέ- 
ωση τών τριών ληστών νά κρατήσει π ο 
λύ, γ ιατί τήν τράβηξε πάνω άπό δυό 
μήνες άκόμα.

Π έθανε μιά Κυριακή, ένα  υπ έρ οχο  
βράδι πού φώ τιζε άκόμα σάν μέρα, πάνω 
στά βουνά. Ό  Φίλλικο ε ίχ ε  φέρει τά 
παιδιά του  νά δούνε τόν παππού καί ό

Μανούτσα τά  δικά του. Πέθανε ένώ έ 
παιζε μέ τά  παιδιά, κι έκανε σάν παιδί καί 
ό ίδιος, τυλίγοντας ένα κόκκινο μαντήλι 
πάνω στό κεφάλι του  γιά νά κρύψει τά 
φουντω τά μαλλιά του. Κι ένώ διασκέδαζε 
τά  παιδιά καί γελούσε μέ τά  καμώματά 
του, ξαφνικά σωριάστηκε καταγής' οί 
τρ εϊς  τους τρέξανε νά τόν πιάσουν άλλά 
ήτανε πιά νεκρός.

Τράβηξαν τά  παιδιά παράμερα καί τά 
στείλανε μέ τίς γυνα ίκες στό χωριό. Γο
νατίζοντας ολόγυρα άπό τόν νεκρό, οί 
τρ εϊς  άνδρες ξέσπασαν σέ ποταμούς 
δάκρυα καί άρχισαν νά προσεύχονται μέ 
θέρμη γιά τήν άνάπαυση τής ψυχής του 
καί γιά  τή  σωτηρία τους. Μ ετά  τόν θ ά 
ψανε μέσα στή σπηλιά.

Ό λ η  τήν ύπόλοιπη ζωή τους, άν τύ -

χαινε κανείς ν’ άναφέρει μπροστά τους 
τόν Γκουαρνότα καί νά μιλήσει γιά τή 
μυστηριώδη εξαφάνισή του, εκείνοι έ λ ε 
γαν: «Άγιος ήταν αύτός ό άνθρωπος.... 
σίγουρα πήγε ολόισια στόν παράδεισο».

Μτφρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Μαρτυρία

' Η Ρόζα Λούξεμπουργκ 
γράφει από τή φυλακή

Βερολίνο, όδός Μ πάρνιμ, 
Γυναικείες φυλακές

Παρασκευή, 9 τοϋ Απρίλη 1915

’Αγαπητή μου!
Επιθυμία μου οί άράδες αύτές νά 

φτάσουν σέ σάς σάν μιά κυριακάτικη 
«Καλημέρα». Τό έλπίζω. Σάς_ευγνωμο
νώ γιά τά γράμματα πού μοϋ στέλνετε 
καί έπαναλαμβάνω συχνά τό διάβασμά 
τους γιατί μοΰ φέρνουν εύεξία.

Σήμερα μοΰ ήρθε ή δεύτερη επιστο
λή σας άπ’ τήν Ίένα (τό ξενοδοχείο 
πού άναφέρετε μοϋ είναι άγνωστο) μέ 
τά ώραία έσώκλειστα. Τρελάθηκα άπ 
τή χαρά μου άνακαλύπτοντας τή φω
τογραφία τής Μιμή. Μά καί κάθε φο
ρά πού τή βλέπω ξεκαρδίζομαι στά 
γέλια. Τίς σκηνές αύτές τής άγριας 
άντίδρασής της, όταν έπιχειροϋσε κά
ποιος νά πετύχει κάποια «συμφιλίω
ση» μαζί της, τίς έχω ζήσει τόσες 
πολλές φορές, ώστε αύτή τή στιγμή, 
καθώς τήν άντικρύζω στή φωτογρα
φία, νά νομίζω πώς άκούω τά τσιριχτά 
νιαουρίσματά της. Σπάνιο επίτευγμα. 
’Αλλά καί στό νεαρό γιατρό πού ’ δείξε 
τόσο ένδιαφέρον γιά τή Μιμή μου τρέ
φω άπεριόριστη συμπάθεια.

Ό σο γιά τά λουλούδια, τί νά σάς πώ; 
"Ενα μεγάλο εύχαριστώ; Δέ θά μπορέ
σετε ποτέ νά διανοηθείτε τί καλό μοϋ 
κάνατε: τό δτι μπορώ καί πάλι ν 
άσχολοΰμαι μέ τή βοτανική, νά ικανο
ποιώ τό πάθος μου γι’ αύτήν καί νά 
ξεκουράζομαι άληθινά μετά άπό έναν 
πνευματικό κάματο. Δέν ξέρω άν σάς 
έδειξα τά τετράδια, δπου έχω συλλέξει 
250 φυτά χρονολογημένα άπ τό Μάη 
τοϋ 1913 καί πού όλα διατηρούνται 
περίφημα. Τά έχω μαζί μου έδώ, δπως 
καί όλους τούς βοτανικούς μου ’Άτλα- 
ντες. Τώρα θά  έγκαινιάσω ένα καινού
ριο τετράδιο, ειδικό, μέ τόν τίτλο «ό
δός Μπάρνιμ». Τά λουλουδάκια πού 
μοΰ στείλατε δέν τά είχα στή συλλογή 
μου. Τώρα τά ταξινόμησα κι αύτά. Τό 
«χρυσό άστράκι» καί τό γαρούφαλλο, 
πού έδώ στό Βερολίνο σπανίζει, μοΰ 
άνοιξαν τήν ψυχή.

’Αλλά καί τά δύο κισσόφυλλα τής 
«Κυρίας φόν.Στάιν» τά άποθανάτισα. 
Ή  όνομασία τους στά λατινικά hedera 
helix.

Μ’ ένθουσίασε ή καταγωγή τους. 
’Εκτός άπό κείνες τίς νεραγκούλες, 
δλα τά άλλα τά πατίκωσα μέ φροντίδα 
καί σύστημα, πράγμα άπ’ τό όποίο 
έξαρτάται πολύ ή διατήρησή τους.

Χαίρομαι πού βλέπετε τόσα πολλά. 
Έγώ θά  τό ’κανα σάν τιμωρία νά 
έπισκέπτομαι Μουσεία κι άλλα παρό
μοια. Μέ πιάνει κεφαλόπονος καί πα
ραζάλη. Τό μόνο άντίδοτο ένάντια στή 
στεγνή καθημερινότητα πού υφίστα
μαι, θά 'ταν νά μοϋ δίνεται ή ευκαιρία 
ν’ άλητεύω πάνω στό γρασίδι κατάφα
τσα στόν ήλιο, νά παρακουλουθώ τά 
σκαθάρια καί νά κάνω όνειρα κοιτάζο
ντας τά σύννεφα. Ό λ’ αύτά ad notam 
γιά ένα μελλοντικό κοινό μας ταξίδι. Δέ 
θά σάς δυσκόλευα ούτε στό έλάχιστο 
στίς έπισκέψεις σας στά άξιοθέατα 
μέρη. Νά μοΰ τό συγχωρήσετε. Εσείς 
συνδυάζετε καί τά δύο, κι αύτό είναι 
τό πιό σωστό.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Ή  Ρόζα Λ ούξεμπουργκ γεννήθηκε στίς 5 Μ αρτίου 1870 άπό 
Πολωνοεβραίο πατέρα  έμπορο στό Ζαμόσκ τής Πολωνίας. Η 
γνωριμία τη ς μέ τό μαρξισμό άρχίζει κιόλας άπό τό Γυμνάσιο. 
Τό 1889 απελαύνεται καί εγκαθίσταται στήν Ελβετία. Παρακο
λούθησε πανεπιστημιακές σπουδές καί παίρνει ντοκτορά τό 
1898 στή Ζυρίχη. Έ π ισ κέφ τηκε τή Γαλλία καί Γερμανία. Το 
1898 εγκαταστάθηκε μόνιμα στό Βερολίνο. Παίρνει τή γερμανι
κή ύπηκοότητα  μέ λευκό γάμο. Συνεργάζεται μέ τόν Καρ 
Κάουτσκυ. Τό 1905 γιά λίγο στή Ρωσική Έ πανάσταση. To 190b 
συλλαμβάνεται φυλακίζεται γιά μήνες στή Βαρσοβία. Τό φ θινό
πωρό τοϋ  1906 επ ισ τρέφ ει στή Γερμανία. Δίνει διαλέξεις 
πολιτικού περιεχομένου καί διδάσκει στό ελεύθερο Π ανεπι
στήμιο τοϋ  Βερολίνου. Κατά τή  διάσπαση τοϋ Σοσιαλδημοκρα
τικού κόμματος κλίνει αποφασιστικά υπέρ  τής μή συμμετοχής 
στόν πόλεμο καί κατά τοϋ  εξοπλισμού. Διαφωνεί μέ τόν Καρλ 
Κάουτσκυ. Τό 1915 εκδίδει τό  βιβλίο της « Ή  συσσώρευση του 
κεφαλαίου». Τό 1915 καταδικάζετα ι γιά τ ίς  απόψεις τη ς ενα
ντία στόν πόλεμο. Τό 1916, έξαιτίας τής σύλληψης του  Κ. 
Λήμπκνεχτ, καταδικάζετα ι σέ προληπτική κράτηση μέχρι τό 
τέλος τοϋ πολέμου. Τόν Ό κτώ βρη  τοϋ 1918 απολύεται. Ι
δρύει μέ τόν Κάρλ Λ ήμπκνεχτ τόν όμιλο «Σπάρτακος». Το 
Γενάρη τοϋ  1919 δολοφονείται στό Βερολίνο άπό σφαίρες ένος 
πράκτορα τή ς ’ Α ντιμπολσεβίκικης "Ενωσης, οργάνου τών Ρώ
σων έμιγκρέδων τού  Τσαρικού Κ αθεστώ τος, μαζί κ ι ο Λή
μπκνεχτ, κατά τή  μεταφορά τους στίς φυλακές, μετά άπό μια 
σύντομα δίκη.

Ναί. Είδα ένα πορτραίτο τής λαίδης 
Χάμιλτον στήν έκθεση τών Γ άλλων ζω
γράφων τοϋ 18ου αιώνα. Δέ θυμάμαι 
τίνος ήταν. Ώστόσο κράτησα στή θύ
μησή μου τήν έκθαμβωτική, δυναμική 
καί κραυγαλέα ομορφιά της, πού μέ 
πάγωσε άπ  τήν πρώτη στιγμή. Ή  
αισθητική μου γεύση προτιμά τίς γυ
ναικείες φυσιογνωμίες, έκεΐνες πού ά- 
ναδείχνουν περισσότερη φινέτσα.

Άντίθετα, εύεργετική έπίδραση είχε 
πάνω μου ή προσωπογραφία τής Μα
ντάμ ντε Λαβαλλιέρ τοϋ Λεμπραίν, σέ 
τόνο άσημί-γκρίζο, πού συνδυάζεται 
περίφημα μέ τό διαφανές δέρμα τοϋ 
προσώπου της, τά γαλάζια της μάτια 
καί τό άνοιχτόχρωμο φουστάνι πού τήν 
έντυνε.

Μέ κόπο άποχωρίστηκα τόν πίνακα 
αύτόν, δπου ένσάρκωνε όλη τή φινέ- 
τσα τής προεπαναστατικής Γαλλίας, 
ένώνοντας τή γνήσια άριστοκρατική 
κουλτούρα μ’ ένα φευγαλέο έπίχρισμα 
σήψης.

Μπράβο! Διαβάζετε τόν «Πόλεμο 
τών χωρικών»; Έχετε ύπ’ όψη σας τό 
ομώνυμο βιβλίο τοϋ Τσίμμερμαν; Ό  
Ένγκελς, ούσιαστικά, στό βιβλίο του, 
δέ μάς έκθέτει τά ιστορικά γεγονότα, 
άπλώς κάνει κριτική φιλοσοφία τοϋ 
πόλεμου τών χωρικών. Τό θρεφτικό 
ψαχνό τών γεγονότων μάς τό προσφέ
ρει ό Τσίμμερμαν.

"Οταν περνώ μέσα άπ’ τά νυσταλέα 
χωριά τής Βυρτεμβέργης, διασχίζοντας 
τά μυριστικά τους άχούρια καί τίς 
μακρολαίμικες χήνες πού πλαταγίζουν 
ένοχλημένες μπρός στόν κίνδυνό τοϋ 
αύτοκινήτου καί ή τοπική πολλά ύπο- 
σχόμενη νεολαία πετά κι άπό καμιά 
βρισιά στόν ταξιδιώτη, μοϋ είναι άδύ- 
νατο νά διανοηθώ, δτι κάποτε, στά 
ϊδια αύτά χωριά, ή 'Ιστορία περπατού
σε μέ βήμα βροντερό καί μορφές ήρωι- 
κές, δραματικές βρίσκονταν σέ άνα- 
βρασμό.

Γιά ξεκούραση διαβάζω τή Γεωλογι
κή .'Ιστορία τής Γερμανίας. Σκεφτεΐτε, 
πάνω σέ στρώματα άργίλου τής πα- 
λαιότερης έποχής τής, 'Ιστορίας τής 
Γής, προτοΰ άκόμη άναφανεί ίχνος 
οργανικής ζωής, πρίν άπό άμέτρητα 
έκατομύρια χρόνια, έπάνω λοιπόν σέ 
τέτοιες πλάκες, στή Σουηδία βρέθη
καν άποτυπώματα άπό σταλαγματιές 
βρόχινες μιάς σύντομης νεροποντής! Τί 
μαγευτική αύτή ή παρουσία άπ’ τό 
άπώτερο παρελθόν. Ή  έπιστήμη τής 
Γεωλογίας μέ συναρπάζει.

Λίγα λόγια καί γιά τήν κυρία φόν 
Στάιν, παρ’ όλη τήν άναγνώρισή μου 
στά κισσόφυλλά της. "Ομως, άς μέ 
τιμωρήσει ό θεός, άποδείχτηκε άγελά- 
δα! Γιατί, όταν ό Γκαΐτε τής έδωσε τά 
παπούτσια στό χέρι, συμπεριφέρθηκε 
σάν πλύστρα ξέφρενη. Καί έπιμένω σ 
αύτό. Ό  χαρακτήρας τής γυναίκας 
δείχνεται, όχι έκεί πού άρχίζει ό έρω
τας, άλλά όταν τελειώνει.

Ά π ’ δλες τίς Δουλτσινέες τοϋ Γκαϊ- 
τε μοΰ άρέσει μονάχα ή λεπταίσθητη, 
συγκρατημένη Μαριάννε φόν Βίλεμερ, 
ή Σουλέικα στό «Δυτικό-Ανατολικό 
Ντιβάνι».

Μιά κούρα άνάπαυσης τήν είχατε 
όπωσδήποτε άνάγκη. Ή  άπόφασή σας 
μέ ικανοποίησε! Έγώ τά πάω πολύ 
καλά.

Πάντα δική σας 
Ρόζα

Μτφρ.
ΜΑΡΙΑ-ΛΟΥΙΖΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
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'Ημερολόγιον
τών
Μεγάλων Στρατ. Γυμνασίων 

τοϋ έτους 1912
ύπό 

Χαραλ. Π. Παυλοπούλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σέ ένα άπό τά  λίγο πολύ μυθικά, ταξίδια του άπό τόν Πύργο 
στήν Αθήνα, ό ποιητής Γιώργης Παυλόπουλος (πού κατέλυε 
άπαραιτήτως, δσο ζούσε ό Τάκης Σινόπουλος, στό σπίτι τού 
τελευτα ίου , στόν Περισσό, φιλοξενούμενος στό μικρό παρά
σπιτο τού  Ιατρείου, στό βάθος τή ς αύλής), κρατούσε ένα μικρό 
τετραδιάκ ι μέ μαύρο μαλακό έξώφυλλο, κάτι άνάμεσα σέ 
σημειωματάριο καί κατάστιχο. Ο Γιώργης μού ένεχείρισε τό 
τετράδιο  λέγοντάς μου, ότι είναι ένα σύντομο ήμερολόγιο τού 
πατέρα του, πού τό  φυλάει χρόνια καί χρόνια.

Τό κράτησα καί τό  διάβασα. Ή τ α ν  ένα μικρό χρονικό τών 
μεγάλων στρατιω τικώ ν γυμνασίων τού  1912, όπου είχαν κατα- 
γραφεϊ μέ έξαιρετική, σχεδόν άνεξήγητη, άκρίβεια τά  καθέκα
στα τών ημερών έκείνων, δπως τά  έβλεπε, μέ μιά μυστήρια 
παρατηρητικότητα, ό πυροτεχνουργός ένός συντάγματος π εδ ι
νού πυροβολικού.

Δημοσίευσα λίγες σελίδες τού  ημερολογίου (πού περιείχαν καί 
μερικές ύγειονομικές πληροφορίες), σέ ένα ιατρικό περιοδικό. 
Έ στειλα στόν Παυλόπουλο τό  σχετικό δοκίμιο καί, στό έπόμε- 
νο ταξίδι του , τού  έδωσα ένα τυπω μένο μονόφυλλο. Τό περ ιο
δικό βρισκόταν στό βιβλιοδετείο. Ό  π α τέρ α ς  μου  άδημονεϊ, 
μοϋ λέει ό Γιώργης, το ν  φ α ίνοντα ι ά π ίσ τ ε ν τα  όλα αυτά .

Τό περιοδικό κυκλοφόρησε μετά μιά βδομάδα καί τα χυδρό
μησα αύθημερόν ένα τεύχος στόν Παυλόπουλο. Καθώς μέ 
πληροφόρησε αργότερα ό ίδιος έφθασε στόν Πύργο τήν ήμερα 
τής κηδείας τοϋ  πατέρα  του , ό οποίος άπεβίωσε άπό αιφνίδιο 
θάνατο στίς 3 Μ αρτίου 1981, σέ ήλικία 91 έτών.

Γιατί κράτησε αύτές τ ίς  σημειώσεις ό μακαρίτης Χαράλαμπος 
Παυλόπουλος; Π ρέπει νά τόν έντυπω σίασε ή δλη προετοιμασία 
τών γυμνασίων, γιά τήν έπιτυχία  τών όποιων (όπως τουλάχι
στον, τήν έννοοϋν οί κατά καιρούς έπιτελεΐς), τ ίς  οίδε τ ί 
ταλαιπω ρίες προηγήθηκαν -  άσε π ιά  έκεϊνες, κατά τή  διάρκεια 
τώ ν άσκήσεων.

Είναι έντυπωσιακή ή εύσυνειδησία καί ή ακρίβεια, μέ τήν 
όποία καταγράφονται λεπτό πρός λεπτό , τά  γεγονότα -  ένώ 
παρέχονται, μέ μεγάλη σαφήνεια, οί έκάστοτε τα κτικές κατα
στάσεις καί τό  τακτικό, έν γένει, πλαίσιο τώ ν άσκήσεων. Στό 
τέλος παρα τίθετα ι καί μιά στατιστική τών φυσιγγίων, πού 
καταναλώθηκαν, ή όποία (ίσως) καί νά αποτελεί τή μοναδική 
τής στρατιω τικής μας βιβλιογραφίας.

Εκείνο, όμως, πού θέλγει μέσα άπό όλη αύτή τήν καταγρα
φή, είναι οί ποικίλες μαρτυρίες γιά τή  ζωή καί τά  ήθη τής 
έποχής, καί μάλιστα μέ αρκετές κοινωνικές (άκόμη καί πολιτι
κές) προεκτάσεις. Τέλος πάντων, λίγο νά όνασηκώσουμε τή 
φλούδα τοϋ  έθνικοϋ μας παρελθόντος, καί άμέσως άπό κάτω 
τά  γνωστά σχήματα: τά  άνάκτορα, οί ξένες στρατιω τικές 
αποστολές, οί κυρίες τών ιθυνόντων νά γευματίζουν στή χλόη, 
ένώ ιππείς καί έλάται, άνατραπέντες καί τραυματισθέντες στό 
ύνίο, νά μένουν στόν τόπο, ό λαός νά χαζεύει καί νά χειροκρο
τε ί άπό τά  πέριξ ύψώματα ή δέ Α.Β.Υ. νά καταλαμβάνει τήν 
καθορισθείσα θέση γιά τήν τελική παρέλαση, ή όποία αρχίζει 
ήγουμένης τής μουσικής τή ς Φ ρουράς.

Τό μικρό αύτό, καί χωρίς καμιά φιλοδοξία χρονικό, έχει γραφεί 
σέ μιά καθαρεύουσα, τήν όποία ό συντάκτης της προσπελάζει 
περισσότερο ήχητικά, μέ τ ίς  σ τέρεες, όμως, γραμματικές γνώ
σεις τού Σχολαρχείου. Αποτέλεσμα είναι αύτό τό  χάρμα τής 
ζωντάνιας καί τή ς ομορφιάς.

Ακριβώς, γιά νά περισω θεΐ όχι μόνο ή μαρτυρία, άλλά καί ό 
λόγος τοϋ καταγραφέα, διατηρήθηκαν, όπω ς άκριβώς είχαν 
στό πρω τότυπο, ή ορθογραφία, τά  κεφαλαία άρχικά, ή σύνταξη 
καί ή στίξη.

Ή λίας X. Π απαδημητρακόπουλος

Πρώτη Η μέρα  8η Μ αΐον 1912

Ή  έκ τοΰ Συν/τος έκκίνησις έγένετο 
τήν 7+40' μέ βηματισμόν βάδην μέχρι 
Πολυτεχνείου κατόπιν όδηπορικώς μέ
χρι 9+15' ήμίπαυσις 15' ώρας έκκίνη- 
σις 9+30' όδηπορικώς είς τάς 9+40' ό 
ϊππος έπολοχίου έμωλώπησε τόν πυ- 
ροβ. Βαρούνην κα θ’ όδόν εις τάς 
10+40' έφθάσαμεν είς Μενίδιον λαβό- 
ν τες  δ ια τά ξε ις  π ρ ό ς  κατα υλισ μόν 
πράγμα τό όποιον καί έγένετο άμέσως 
τό Ιον στοιχείον έτέθη ώς στρατονομι- 
κή φυλακή μέ άρχηφύλακα ένα δεκα
νέα, καί αί άλλαγαί έφύλαττον άνά 
μίαν ώραν ένεκεν τής ύπερβολικής ζέ
στης έν τώ μεταξύ έγένετο καί μικρά 
πετάλωσις τών 'ίππων.

Είς τάς 2+35' φορείον νοσοκομείου 
μετέφερεν τόν έπιλοχίαν Αύλοναρίτην 
εις τό χειρουργεΐον προσβληθέντα έκ 
πυρετοΰ, καθώς καί τόν πυροβολητήν 
Μανωλάκην έξ έλωδών πυρετών. Παρά 
τώ σταθμώ Μενιδίου έχει σταθμεύσει 
τό χειρουργεΐον καί τό Στρατηγεΐον τής 
Β' Μεραρχίας. 5 ' ώρας έξωθεν τοΰ 
Μενιδίου έχει καταυλισθεί μία ορειβα
τική μοίρα πυροβολικού τό 2ον ιππι
κόν Σύν/μα καθώς καί τό Ιον καί 3ον 
Πεζικά Συν/ματα πρός Νότον ήμών 
έχει καταυλισθεί ένα τάγμα μηχανικού.

Κατά τήν 6ην άπογευματινήν καθ’ δν 
χρόνον ό Ά νθυπολοχαγός Παναγό- 
πουλος παρέδιδε θεωρίαν περί τής έ- 
κτελέσεως τών έν γένει καθηκόντων 
τών άνδρών είς παρομοίας, άφίχθη ό 
Κος Μέραρχος Δαγκλής άκολουθούμε- 
νος παρά τοΰ ύπασπιστοΰ του καί 
τίνος ύπολαχαγοϋ Φιλίππου όνόματι 
καί έζήτησε διαφόρους πληροφορίας 
άς τώ παρέσχε ό Κος Διοικητής μας 
Παρασκευόπουλος, συγχρόνως έδόθη 
διαταγή δπως αί Πυρ/χίαι έκκινήσουν 
τήν έπομένην κατά τήν 5ην πρωινήν 
λαμβάνουσαι τήν άγουσαν διά Κακο
σάλεσι όπως καταυλισθώσι ό δέ Κος 
ύπολ. Φιλίππου μετ’ άλλων άξιωματι- 
κών έξέδραμον είς Κακοσάλεσι πρός 
άνίχνευσιν τοΰ έδάφους. Τήν 6ην μ.μ. 
έγένετο ή διανομή συσσιτίου καί άφοΰ 
έφαγον οί άνδρες άνεπαύθησαν.

Ά φ ’ έσπέρας έδόθη διαταγή τής 
Μεραρχίας όπως τά μαγειρεία άναχω- 
ρήσωσι τήν 2+30' πρωινήν καί πορευ- 
θώσι πρός Κακοσάλεσι καί έτοιμάσωσι 
τό συσσίτιον.

Δευτέρα  Η μέρα  9η Μ αΐον 1912

Κατά τάς 3+30' ώρας ήγέρθησαν άπα- 
σαι αί Πυρ/χίαι όπως συσκευάσωσι 
πρός άναχώρησιν. Κατά τήν διανομήν 
τοϋ πρωϊνοϋ ροφήματος παρετηρήθη 
άνεπάρκεια σχεδόν τό 1/3 τής δυνάμε- 
ως τών άνδρών έμεινε χωρίς ρόφημα.

Ή  έκκίνησις έγένετο είς τάς 5 τό 
πρωΓ, κατόπιν ήμυσίας ώρας βάδην 
άνήλθομεν έπί τών οχημάτων μέ βάδην 
βηματισμόν είς τάς 6+10' εύρισκόμε- 
θα είς τόν Σταθμόν ΤατοΓου καί Δεκε
λείας είς τάς 6+25' ήμύπαυσις 6+40' 
έκκίνησις έπί τών οχημάτων τροχάδην 
έως τάς 7 π.μ. κατόπιν κατήλθομεν 
τών όχημάτων μέ βηματισμόν βάδην 
είσελθόντες είς τό ώραίον καί ρομαντι- 
κότατον δάσος τοΰ Τατοΐου κατάφυ- 
τον έκ Πευκών, Λεύκων, Ελατών καί 
άλλων διαφόρω ν δένδρω ν, είς τάς 
7+40' άφίππευσαν οί έλάται ένεκεν 
άνοφερείας τής διά τοΰ δάσους Μαλα-

κάσης όδοΰ. Είς τάς 7+55' έγένετο 5' 
ήμύπαυσις κατόπιν έκκίνησις, είς τάς 
8+25' ήμύπαυσις έως τάς 8+40' έκκί- 
νησις μέ βηματισμόν βάδην έως τάς 
10+55' ώρας ήμύπαυσις 20' ώρας κα
τόπιν έκκίνησις έπί τών όχημάτων βά
δην έως τό Χωρίον Κακοσάλεσι εις τήν 
Ιην μ.μ. φθάσαντες κατευλίσθημεν. Εί
σελθόντες είς τάς 7 π.μ. είς τό δάσος 
ΤατοΓου διηνύσαμεν έπί δύο ώρας τό 
δάσος ύπό τά φυλλώματα τών δένδρων 
καί Πευκώνων καί άλλων δένδρων ήτο 
ό,τι εύχάριστον, κατά διαστήματα συ-

νηντώμεν τούς φρουρούς τοϋ δάσους 
έν τώ μεταξύ διήλθομεν τό Άνάκτο- 
ρον τοΰ Βασιλέως, έντός διακρίνομεν 
όλοκλήρους έκτάσεις έσπαρμένας κα
θώς καί άμπελώνας.

Ευρισκόμενοι έν Καταυλισμφ είς Κα
κοσάλεσι μετά τό πότισμα τών 'ίππων 
άφέθημεν έλεύθεροι ένώ παρεσκευά- 
ζετο τό συσσίτιον έκ φασιόλων άπα- 
ντες οί άνδρες οί έκτός υπηρεσίας μή 
παρουσιάζοντες ούδέ τήν έλαχίστην 
κόπωσή έπεδόθησαν είς χορούς καί 
άσματα άλλοι δέ είσελθόντες έντός τοΰ

χορίου παρέμειναν μέχρι τής 9ης έσπε- 
ρινής διασκεδάζοντες καί εύωχούμε- 
νοι.

Τρίτη ημέρα 10η Μ αΐον 1912

Κατά τάς 6+30'π.μ. ήγέρθησαν οί άν
δρες καί κατόπιν τοΰ πρωϊνοϋ ροφή
ματος έκαμαν περιποίησιν είς τούς 
ίππους, ένφ συγχρόνως ήτοιμάζετο τό 
συσσίτιον έκ κρέατος τραγείου. Κατά 
τάς 8+30'π.μ. άφίχθησαν οί πρόσκο
ποι τοΰ 7ου Πεζικοΰ Συν/ματος δπως 
έκλέξωσι κατάλληλον μέρος πρός 
Στάθμευσιν, μετά παρέλευσιν ένός τε
τάρτου, άφίχθη τό άνω Πεζικόν ύπό 
τούς ήχους τών σαλπίγγων οί άνδρες 
άκμαΐοι, εύσταλεΐς ούδεμίαν κόπωσιν 
παρουσιάζοντες κατευλίσθησαν δεξιά 
ήμών περί τά 600 μέτρα, είς τάς 9 
άκριβώς π.μ. άφίκετο καί ή όρειβατική 
μοίρα ή όποία κατευλίσθη άριστερό- 
θεν ήμών καί σχεδόν πλησίον τοΰ χο
ρίου Κακοσάλεσι ταυτοχρόνως άφίκε
το καί τό τάγμα τοϋ Μηχανικού, όπερ 
καί έστάθμευσε παραπλεύρως τής ό- 
ρειβατικής μοίρας, είναι ή ώρα 10η καί 
άφικνεΐται τό Ιον Πεζικόν Συν/μα 
προηγουμένης τής μουσικής, παρήλα- 
σεν όλόκληρον τό Συν/μα έν πάση 
μεγαλοπρεπείς παιανιζούσης τής μου
σικής διάφορα έμβατήρια καί έστάθ
μευσε όλίγα μέτρα πόρωθεν ήμών κα
τόπιν ήκολούθουν τά μεταγωγικά σώ
ματα, καθώς καί τά κινητά Νοσοκο
μεία.

Καθ’ ήν στιγμήν έγένετο ή διανομή 
τού συσσιτίου περί τήν ήμύσιαν μ.μ. 
άραιά βροχή ήρχισε νά περιλούη τά 
πέριξ ή όποία διήρκησε περί τό τέταρ
τον τής ώρας, οί άνδρες άφησαν κατά 
μέρος τό συσσίτιον καταγινόμενοι ό
πως έπισκευάσωσι τάς σκηνάς καί μή 
βραχώσι, μετά τό συσσίτιον οί άνδρες 
άνεπαύθησαν. Τήν τετάρτην άπογευ- 
ματινήν ή όρειβατική μοίρα 2 λόχος 
μηχανικού καί τμήμα τοϋ 7ου Πεζ. 
Συν/ματος άνεχώρησαν κατευθυνόμε- 
να είς Σχησματάριον, διότι κατά τό 
δοθέν θέμα τοϋ Κου Μέραρχου πρό
κειται τήν έπομένην νά γενή άσκησις 
μικτών αποσπασμάτων.

Τήν 5ην άπογευματινήν έγένετο ή 
διανομή τοϋ συσσιτίου καί συγχρόνως 
έπιθεώρησις έν γένει τοϋ όπλισμοϋ είς 
τό Ιον Πεζ. Συν/μα έν τώ μεταξύ κα- 
τεύθαναν διάφοροι άγγελιοφόροι ιπ
πείς κομίζοντες διαφόρους διαταγάς. 
Τό Έπιτελεΐον τής Βας Μεραρχίας έχει 
κατασκηνώσει έκ τής προηγουμένης 
έν μέσφ τού χωρίου Κακοσάλεσι.

’Απεριγράπτως ώραίον είναι τό θέα
μα έκ τής καθιδρύσεως διαφόρων μι- 
κροπωλητών κινητών μαγειρείων, Ζυ
θοπωλείων, Παντοπωλείων καί ό,τι δύ- 
ναταί τις νά φαντασθή. Κατά διαστή
ματα περίπολοι περιφέρονται έντός 
τού χωρίου τηροϋντες τήν τάξιν. Τήν 
5+30 μ.μ. ή μουσική τής φρουράς εί- 
σήλθεν έντός τοΰ χωρίου καί έξωθεν 
τής σκηνής τής Μεραρχίας ήρχισεν νά 
παίζη διάφορα τεμάχια μέχρι τής 7ης 
οί χωρικοί καί χωρικαί προσήρχοντο 
όπως άκούσωσι τής μουσικής διότι οί 
πλεϊστοι πρώτην ήδη φοράν ήκουον.

Τετάρτη ή μέρα  11η Μ αΐον 1912

Περί τά έξημερόματα ήγέρθησαν οί 
άνδρες όπως συσκευάσωσι πρός άνα- 
χώρησιν διά Σχησματάριον όταν άνέτη- 
λεν ό ήλιος άνεχώρησεν ό Μέραρχος
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μετά τοΰ Επιτελείου του, πρό τής 
άναχωρήσεως τοϋ Μεράρχου τμήμα 
τοϋ λόχου τών τηλεγραφητών έβάδιζε 
πρός Σχησματάριον.

Έ νεκεν άσθενείας τών 'ίππων τοΰ ταγ
ματάρχου Μπαζαίου ένός τής έππτάξε- 
ως καί έτέρου ήναγκάσθη ή Πυρ/χία ν' 
άφήση δύο άνδρας πρός έπίβλεψιν αυ
τών. Εις τάς 6+20' άνεχώρησαν τά 
σώματα προπορευομένης μιάς Πυρ- 
/χίας ώς έμπροσθοφυλακής καί άκο- 
λουθούντων τοΰ ύπολοιπομένου 7ου 
Πεζ. καί κατόπιν τών δύο Πυρ/χιών 
έπομένου τοΰ Ιου Πεζ. Συν/ματος είς 
τάς 7+15' ήμύπαυσις 5 ' ώρας έκκίνη- 
σις είς τάς 7+30' ένώ έβαδίζαμεν διά 
Σχησματάριον ήκούσθησαν έπανειλλη- 
μένοι πυροβολισμοί καί τό Πεζικόν 
άμέσως έλαβε διεύθυνσιν άριστερόθεν 
ώς πλαγιοφυλακή ένώ συγχρόνως με- 
τεβιβάσθη διαταγή όπως αί δύο Πυρ- 
/χίαι άκολουθήσωσι τροχάδην πρός έ- 
νίσχυσιν τής βαλλούσης Πυρ/χίας μετά 
5 'ώρας έλήφθησαν αί διατάξεις πρός 
μάχην ένώ οί πυροβολάρχαι Κοντό- 
πουλος ήμέτερος 4ης καί Μπάμπης 
5ης άπήλθον πρός άναγνώρησιν, τεθέ- 
ντος άρχηγοΰ τής μοίρας τοΰ Άνθ. 
Μπαρντζούκου καί άναμένοντος δια- 
ταγάς. Αμέσως έδόθη διαταγή, όπως 
ή μοίρα καταλάβη λοφίσκον τινά καί 
νά μένη έν έπιτηρήσει, άμέσως έτάχθη- 
μεν πρός πυροβόλησιν καί εϊμεθα έν 
έπιτηρήσει περί τά 35 ' ώρας, κατόπιν 
διετάχθημεν δπως κάνωμεν όπίσω εις 
παράταξιν καί μετά ταϋτα έβαδίσαμεν 
δεξιόΟεν καί έπροκαλύφθημεν εντός 
πυκνοτάτου δάσους ταχθέντες πρός 
πυροβόλησιν άφ’ ού προηγουμένως ό 
Πυροβολάρχης Κοντόπουλος έδωσε 
διαταγάς όπως έκαστος τών αρχηγών 
στοιχείου τάξη κατά θέλησιν τό πυρο
βόλον του πρός πυροβόλησιν, εις αύ- 
τήν τήν θέσιν έμείναμεν έν άναπαύσει 
ένώ τ’ άλλα σώματα έπολέμουν καί 
ήκούοντο μακρόθεν οί πυροβολισμοί 
τέλος ή άνω άσκησις έληξε περί τήν 
10+30' όλα τ’ άνωτέρω έγένοντο μέ 
κάποιαν άταξίαν λόγφ κακής έλξεως 
τών ίππων καί τής άπροσεξίας τών 
έλατών ή άνωτέρω άσκησις έλαβε χώ
ραν μεταξύ Κακοσάλεσι καί Σχησματα- 
ρίου. Συνεπλάκησαν δέ ή όρειβατική 
μοίρα οί λόχοι τού Μηχανικού καί τό 
τμήμα τοΰ 7ου Πεζ. άτινα άνεχώρησαν 
τήν προτεραίαν, μέ τά ύπόλοιπα σώμα
τα άτινα έξεκίνησαν τήν πρωίαν τής 
σήμερον. Είς τάς 10+40' άνεχωρήσα- 
μεν διευθυνόμενοι είς Σχησματάριον. 
Είς τάς 2 τό άπόγευμα άφού ύποφέρα- 
μεν άπό νερό καί άναγκαζόμενοι νά 
σταθμεύωμεν συχνώτατα ένεκεν τού 
βαδίζοντος έμπροσθέν μας Πεζικού τό 
όποιον παρημπόδιζεν τήν περαιτέρω 
προχώρησίν μας τέλος άφού μάς συνέ
βη νά πέση ένεκεν άπροσεξίας ένός 
έλάτου καί ένα πυροβόλον έντός χάν- 
δακος καί άφού τό έβγάλαμεν έφθά- 
σαμεν έξωθεν τοΰ Σχησματαρίου καί 
κατευλίσθημεν. Είς τάς 7+20' μ.μ. ά
φίχθη ή όρειβατική μοίρα είς τάς 
9+30' έγένετο ή διανομή τοΰ συσσι
τίου καί μετά οί άνδρες έξηντλημένοι 
καί κατάκοποι δντες άπεκοιμήθησαν.

Μέρος Δεύτερον

Έ κτη  ημέρα 13η Μ αΐου 1912

Οί άνδρες ήγέρθησαν είς τάς 2 μετά τό 
μεσονύκτιον δπως συσκευάσωσι πρός 
άναχώρησιν πράγμα τό όποιον καί έγέ
νετο.

Ή  Μεραρχία διετάχθη ϊνα συγκε- 
ντρώση τά στρατεύματα είς Σχησματά
ριον διότι ό έχθρός βαδίζει έκ Λεβα- 
δείας έναντίον μας καί ή μέν όρειβατι- 
κή μοίρα διετάχθη δπως ένισχύση τό 
7ον Πεζ. ή δέ ήμετέρα μοίρα τό 3ον 
τοιοΰτον τό ιππικόν καί τά λοιπά σώ
ματα θά  βαδίσουν έμπρός είς Σχησμα
τάριον, θά  άναμένητε καί δύναμις έκ 
Κακοσάλεσι. Ή  έκκίνησις έγένετο τήν 
5ην πρωινήν καί μετά παρέλευσιν μιάς 
καί ήμύσεως ώρας διαφόρων έλιγμών 
άνεπαύθημεν είς τό δεξιόν μέρος τοΰ 
Χωρίου άναμένοντες διαταγάς. Έ ν τώ 
μεταξύ καταφθάνουν έξ Αθηνών διά
φορα αυτοκίνητα τό έν κατόπιν τού 
άλλου φέροντα δημοσιογράφους καί

Η Αθήνα τό 1912

διαφόρους θεατάς δπως παρακολου- 
θήσωσι τάς άσκήσεις σημειωτέον δτι ή 
άπόστασις άπ’ Αθηνών μέχρι Σχησμα
ταρίου είναι περί τάς 13 ώρας.

Τό 3ον Πεζ. καί τό ιππικόν έκαναν 
έφοδον έναντίον τών Θηββών πρός 
κατάληψιν καί άπεκρούσθησαν καί ύ- 
πεχώρησαν άφήσαντες ένα λόχον είς 
τό χωρίον Χλεμβοτσάρι καί ένα τάγμα 
είς χωρίον Μπράτσι τό δέ ιππικόν έχει 
όπισθοχωρήσει μάλλον είς Δρίτζα, καί 
ήμεϊς εύρισκόμεθα περί τά 1500 μέτρα 
Νοτιοανατολικώς τοΰ Σχησματαρίου 
τό 7ον Πεζικόν εύρίσκεται είς άπόστα- 
σιν 2000 μέτρων πρός δυσμάς τού 
Σχησματαρίου έν καταυλισμώ έχων 
ένα τάγμα ώς έμπροσθοφυλακήν καί 
όπισθεν αύτοΰ ή όρειβατική μοίρα, τό 
δέ Ιον Πεζ. εύρίσκεται άθικτον μεταξύ 
Σχησματαρίου καί Νεκροταφείου αί 
άνωτέρω εϊσήσεις άνεκοινώθησαν π α 
ρά τοΰ λοχαγού μας Κοντοπούλου είς 
τούς ύπαξιωματικούς ό Κος Μέραρχος 
εύρίσκεται έπί τινων υψωμάτων άναμέ- 
νων ειδήσεις έκ τού Πεζ. καί ιππικού 
έρεύνης δπερ εύρίσκεται έμπροσθεν 
δπως δώση διαταγάς.

Είς τάς 9 άκριβώς έσπευσμέναι διατα- 
γαί διατάσουν τό Πυροβολικόν δπως 
τροχάδην καταλάβη τούς βορειοδυτι- 
κώς τοΰ χωρίου Σχησματαρίου κειμέ
νους λοφίσκους, ένώ όλίγον πρό τής 
καταλήψεως παρά τού Πεδ. Πυροβολι
κού τών άνωτέρω λόφων έχει άρχίσει 
βάλλον κατά τοΰ έχθροΰ τό όρειβατι- 
κόν τοιοΰτον εύρισκόμενον ώς άνω 
ήρειται. Είς τάς 9+40' έτάχθη όλόκλη- 
ρος ή ήμετέρα μοίρα πρός πυροβόλη- 
σιν βάλλουσα πρός δυσμάς άμέσως 
ήρχισε τό πΰρ καί ή μοίρα έβαλλεν 
έναντίον Πεζ. καί Πυροβολικού.

„ Είς τάς 10+30' ό Άνθυπολ. Μπαρ- 
ντζούκος διέκρυνε μακρόθεν έρχόμε- 
νον έχθρικόν πυροβολικόν βαδίζον είς 
φάλαγγα κατ' όχημα άμέσως ή Πυρο
βολαρχία μας έβαλλε έναντίον του κα
τόπιν καί ή άλλη Πυρ/χία βάλλουσα 
κατ’ αύτού τό έθεσαν έκτός μάχης έν 
τώ μεταξύ άφίχθη καί ό έπιθεωρητής 
τοΰ Πυροβολικού Άντισυνταγματάρ- 
χης Κ. Λεπιντί δστις είναι διαιτητής καί 
έζήτησε σχετικός πληροφορίας άλλ' έκ 
τών ύστέρων άπεδείχθη δτι δέν ήτο

Πυροβολικόν τό τεθέν έκτός μάχης 
άλλ’ ιππικόν έχθρικόν. Τό πύρ έξακο- 
λουθεΐ έκ τού συστάδην μεταξύ τών 
Πεζ. σωμάτων, οί δέ χωρικοί καί άλλοι 
περίεργοι παρακολουθούν τήν έξέλιξιν 
τής μάχης άπό τίνος λοφίσκου διότι 
είναι ήμέρα Κυριακή καί κάθονται ό
λοι τέλος είς τάς 10+20' έσήμανε ή 
σάλπιγξ παΰσιν πυρός καί ένώ είχε 
παύσει τελείως τό πύρ είς τάς 11+30' 
τό έχθρικόν Πυροβολ, έβαλλεν ένα
ντίον τοΰ ήμετέρου ιππικού αλλ’ ήτο 
άργά πλέον διότι ή μάχη είχε λήξει, έν 
τώ μεταξύ προσήλθον οί άξιωματικοί 
άμφοτέρων τών Μεραρχιών ένώπιον 
τοΰ Έντοΰ καί λοιπών Γάλλων, όπως 
άκούσωσι τής κριτικής τής μάχης. Τήν 
Ιην μ.μ. άνεχώρησαν αί Πυρ/χίαι κα
θώς καί τά λοιπά σώματα λαβοΰσαι 
τήν άγουσαν είς Κακοσάλεσι καί μετά 
2 1/2 ώρών πορείαν έφθάσαμεν είς τό 
άνω χωρίον καί κατευλίσθημεν είς τό 
ϊδιον μέρος, καθ’ όδόν μάς συνήντησε 
τό αύτοκίνητον τής Α.Υ. τοΰ Διαδόχου 
καθώς καί τού Κου Πρωθυπουργού. 
Τήν 5+30'μ.μ. έφθασαν καί τά Πεζ. 
Συν/ματα τής Βας Μεραρχίας καί κα- 
τευλίσθησαν είς Κακοσάλεσι δπου έχει 
ήδη καταυλισθεΐ καί ή φάλαγξ τής 
Πελοποννήσου, έν τώ μεταξύ έγένετο 
πλήσις τών πυροβόλων. Ά πασα ή Με
ραρχία Λαρίσσης έμεινε είς Σχησματά
ριον ή δέ τών ’Αθηνών συνεκεντρώθη 
είς Κακοσάλεσι, αύριον θά  δοθή τό 
θέμα διά τήν άσκησιν.

Παρέλειψα ν’ άναφέρω ότι καθ’ δν 
χρόνον ύποχωρούσαμεν έκ Κακοσάλε
σι διότι ήτο τό θέμα τοιοΰτο, άν καί 
ένικώμεν νά όπισθοχωρήσωμεν, καθ’ 
όδόν έτραυματίσθη καί είς πυροβολη
τής πεσών έκ τοΰ όχήματος έφ’ ού 
έπέβαινον κάγώ, σημειώσατε ότι ήτο 
αύτός ούτος δστις έτραυματίσθη σοβα- 
ρώς κατά τήν φονικήν συμπλοκήν 
Πύργου καθ’ ήν έφονεύθη ό άτυχης 
μάγειρος Ιω ά ννη ς Γιαννουλόπουλος 
παρά τήν άγοράν.

Έ βδόμη ήμέρα 14η Μ αΐου 1912

Ή γέρθημεν είς τάς 4 π.μ. δπως έτοι- 
μασθώμεν διά τήν σημερινήν μάχην 
χωρίς ένοεϊται νά λάβωμεν μεθ’ ήμών

καί πλήρη συσκευασίαν ώς συνέβαινε 
μέχρι τούδε καί τοΰτο κατόπιν διατα
γής τοΰ Κου Μεράρχου διότι πρόκει
ται νά συνεχισθή ή μάχη είς τό ϊδιον 
μέρος. Είς τάς 4+30' έγένετο ή έκκίνη- 
σις τών Συν/μάτων καί μετά δίωρον 
πορείαν έφθάσαμεν έξωθεν τοΰ χω
ρίου Στανιάτες εύρισκομένου μεταξύ 
Σχησματαρίου καί Κακοσάλεσι λαβό- 
ντες τάς διατάξεις πρός μάχην άναμέ- 
νομεν διαταγάς. Καθ’ όδόν παρετηρή- 
θη τό έξής ότι πολλοί άνδρες έκ τών 
Πεζ. Συνταγμάτων εύρίσκοντο έκτά- 
δην ένεκεν ύπερβολικής κοπώσεως οί 
Νοσοκόμοι προθυμότατοι παρείχον 
βοήθειας είς αύτούς.

Είς τάς 7+50' διετάχθημεν δπως κατα- 
λάβωμεν θέσιν κατάλληλον καί άμυν- 
θώμεν διότι ό έχθρός ήρχισε ήδη ν’ 
άναφένηται, πράγματι έντός 1/2 ώρας 
τό ήμέτερον πυροβ. ταχθέν πρός πυ- 
ροβόλησιν ήρχισε νά βάλλη είς άπόστα- 
σιν 4 χιλιάδων μέτρων έναντίον τού 
άναφανέντος έχθρικοΰ πυροβολικοΰ 
εύστόχως καί άποτελεσματικώς έν τώ 
μεταξύ άφίχθη είς τό πεδίον τής βολής 
ό Κος Μέραρχος μετά τού Γεν. ’Επιτε
λάρχου Γάλλου άντισυνταγματάρχου 
Κ. Μπόσκ καί συνεσκέφθησαν έπί τού 
θέματος τής μάχης ένώ συγχρόνως ή- 
μεις έβάλλομεν έναντίον τοΰ έχθρικοΰ 
πυροβ/κοΰ άκαταπαύστως ό Κος Μέ- 
ραρχος διέταξε δπως έν Τάγμα τοΰ 
7ου καταλάβη ένα λοφίσκον δπισθεν 
ήμών. Ή το 9+15' καί προελέχθη πα
ρά τοΰ Κου Μεράρχου δπως όπισθο- 
χωρήσωσι αί δύο πυρ/χίαι Κοντοπού
λου καί Κλαδά 6ης καί καταλάβωσι 
θέσεις νοτιοανατολικώς τού Πύργου 
κλειμένου έπί ένός ύψώματος τοΰ χω
ρίου Στανιάταις ύποστηριζομένης ταυ- 
τοχρόνως τής όπισθοχωρήσεως ύπό 
τής Πυρ/χίας Μπάλμη. Είς τάς 9+20' 
τό ήμέτερον Πυροβ. έβαλλε έναντίον 
Πεζ. κατερχομένου έκ τού Σχησματα
ρίου καί βαίνοντος Ν.Α. καθ’ ήμών 
όρατού όμως καί άκαλύπτου έπί 10' 
ώρας, ταυτοχρόνως είς τάς 9+21' έτά
χθη άπροόπτως πρός πυροβόλησιν έπί 
μιάς όφρύος άπεχούσης άφ’ ήμών περί 
τά 3.500 μέτρα τό έχθρικόν πυροβολ.

Μαρτυρία 15 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

τό όποιον άκριβώς πρό ολίγων λεπτών 
τής ώρας είχε βληθεί άπό ήμάς καί τό 
όποιον έάν ήτο πραγματικότης δέν θά 
ήδύνατο κάν νά ταχθή πρός πυροβό- 
λησιν, τότε ήρχισε νά βάλλη έναντίον 
τού ήμετέρου άπό τής στιγμής αύτής 
ήρχισε σφοδρά μονομαχία πυροβ. 
πρός πυροβολικόν έξηκολούθησε δέ 
αύτη μέχρι τής δεκάτης παρά 14' όπό- 
τε τό έχθρικόν πυροβ: ήρχισε νά βάλλη 
έναντίον τού ιππικού μας τό όποιον 
όλως άδεξίως όπισθοχωροΰν άπεκαλύ- 
φθη είς τά όματα τοΰ έχθροΰ. Είς τάς 
10 άκριβώς ήρχισεν ή άλλαγή θέσεως 
τών δύο Πυρ/χιών κανονικώς καί ή 
τοποθέτησις αύτών όπισθεν τού Πύρ
γου ώς άνωτέρω άναφέρω, έτελέσθη 
δέ αύτη έντός ένός τετάρτου, έν τώ 
μεταξύ κατόπιν μικράς διακοπής τοΰ 
πυρός ήρχισε πάλιν μεταξύ τών έμπρο- 
σθοφυλακών καί κατόπιν τό ήμέτερον 
πυροβ. έβαλλε έναντίον Πεζ.

Είς τάς 10+20' άνεφάνη άπαν τό έ
χθρικόν Πεζ. παραταγμένον καθ’ όλην 
τήν πρό ήμών έκτασιν τής κοιλάδος είς 
άραιάς τάξεις καί έντελώς άκάλυπτον 
τό όποιον ήρχισε βάλλον έναντίον τού 
ήμετέρου τό όποιον καί ήνάγκαζε βαθ
μηδόν νά όπισθοχωρή, είναι ή ώρα 12 
παρά 20' ώρας καί τό έχθρικόν Πεζ. 
θέτει έφ’ όπλου λόγχη καί έπιτίθεται 
κατά τοΰ ήμετέρου Πεζ. Κλιμακιδόν 
τοΰτο δ’ έξ άποστάσεως 200 μέτρων 
καί θά ήρχοντο είς χεΐρας άμφότεροι 
έάν δέν έσήμαινε παΰσιν πυρός ό 
Στρατηγός είς τάς 12 παρά 10' ώρας.

Είναι άδύνατον νά περιγραφώσι λεπτο- 
μέρειαι τοΰ μεγαλοπρεπούς θεάματος 
δπερ έξελύσσετο πρό ήμών. Αύτοκίνη- 
τα έτρεχον δαιμονιοδώς κομίζοντα πε
ριέργους οϊτινες ήρχοντο νά άπολαύ- 
σωσι τού θεάματος έκ τού σύνεγγυς 
καί άνήρχοντο έπί τοΰ λόφου Πύργου 
τοϋ χωρίου Στανιάτες. Έ ν τέλει τά 
Στρατεύματα ύπεχώρησαν είς τάς οι
κείας θέσεις πρός άνάπαυσιν δηλαδή ή 
Α ' Μεραρχία είς Σχησματάριον καί ή 
Β' είς Κακοσάλεσι. Έ ν τώ μεταξύ 
άπαντες οί άξιωματικοί προσήλθον ό
πως άκούσωσι τής κριτικής τοΰ Στρα
τηγού. Είς τάς 2 μ.μ. έπανήλθεν ό κ. 
Πρωθυπουργός είς ’Αθήνας είς τάς

3+20 άφίκετο είς Κακοσάλεσι καί ό 
Επιτελάρχης Μποσκιέ μετά ταϋτα οί 
άνδρες άφοϋ έφαγαν κατά τό σύνηθες 
άνεπαύθησαν όπως συνεχίσωσι τήν 
μάχην τήν έπαύριον είς τό σημεΐον 
όπου διεκόπει.

Έ νατη ήμέρα 16η Μ αΐου 1912

Είς τάς 3 π.μ. ήγέρθημεν πρός έτοίμα- 
σιν πλήρους συσκευασίας.

Εΐνε ή ώρα 9η πρωινή καί άναχωρεΐ 
διευθυνόμενον είς Καπανδρίτι τό Ιον 
Πεζικόν καί κατόπιν τό 2ον έπειτα 
άκολουθεΐ ή ορειβατική μοίρα καί κα
τόπιν ή πεδινή τοιαύτη όπισθεν ήμών 
άκολουθεΐ τό 3ον Πεζικόν μετά παρέ- 
λευσιν τριών χιλιομέτρων βάδισμα, έ- 
στάθημεν άποτόμως καθ’ ήν στιγμήν 
έβάδιζεν παραπλεύρως ήμών τό Στρα- 
τηγεΐον τής Β' Μερ/χίας.

Έ ν τώ μεταξύ καταφθάνουν έξ ’Αθη
νών περί τά 11 ότομομπίλ (αύτοκίνη- 
τα) φέροντα τούς ξένους στρατιωτι
κούς άκολούθους τήν Α.Β.Υ. τόν Διά
δοχον τόν Πρίγκιπα ’Ανδρέαν μετά τής 
Πριγκιπίσσης ’Αλίκης τόν ύποστράτη- 
γον Σοϋτσον τόν Κον Πρωθυπουργόν 
καί τινάς άλλους. Μή δυνάμενοι νά 
προχωρήσουν ένεκεν τών όχημάτων 
έστάθμευσαν περί τήν ήμύσιαν ώραν 
καί κατελθόντες τών αυτοκινήτων ά- 
ντήλλαξαν χειραψίας μετάξι) των, ή 
δεσποινίς Σούτσου προσέφερε διά τοΰ 
Ταγματάρχου ’Αντωναροπούλου πρός 
τήν Α.Β.Υ. τόν Διάδοχον ποτήριον Ζύ
θου όπερ δέν έδέχθη ή Α.Β.Υ. καί τό 
έπιε ό Άνω ταγματάρχης άντ’ αύ
τοΰ. Ή  Α.Υ. ό Διάδοχος ήτο διαχυτικό
τατος, συνομίλησε έπ’ όλίγον μετά τοΰ 
Κου Πρωθυπουργού.

Κατόπιν γενομένου χώρου άνεχώρη
σαν τ’ αύτοκίνητα διευθυνόμενα είς 
Κακοσάλεσι. Ένώ έλάμβανον χώραν τ’ 
άνωτέρω καί περί ώραν 7+50' π.μ. 
διακρίνομεν άνωθέν μας ύπτάμενον τό 
άεροπλάνον τοΰ Κου Καμπέρου διευ- 
θυνόμενον πρός βορράν καί άγνωστον

είς ήμάς ποΰ θέλει κατέλθη, εΐνε ή 
δευτέρα πτήσις μετά τήν βλάβην ήν 
ύπέστη τήν πρωτεραίαν. Έ ν τώ μεταξύ 
έπληροφορήθημεν δτι τά έναπομείνα- 
ντα μεταγωγικά Σώματα είς Κακοσάλε
σι ήχμαλωτίσθησαν παρά τής Έ πιθέ- 
σεως μή προφθάσαντα ν’ άκολουθή
σωσι τά κύρια σώματα καί ότι τά 
ιππικά σώματα συνεπλάκησαν. Ά μέ
σως ολόκληρος ή Πεδινή μοίρα καί 
μέρος τής ορειβατικής έλαβε διεύθυν- 
σιν δεξιά καί είσήλθε έντός παρακειμέ
νου δυσβάτου δάσους, Μαυροβούνου 
καί έτάχθη πρός πυροβόλησιν ένώ 
συγχρόνω ς πλαγιοφ υλακαί Π εζικού 
κατέλαβον τά πέριξ εΐνε ή ώρα 10 καί 
35' καί άρχίζει τό πΰρ μεταξύ πεζικού 
σώματος, εις τάς 10 καί 45 ' φθάνει ό 
Λεπιντί είς τό πεδίον τής βολής πάντο
τε άκμαΐος, άκούραστος καίτοι προβε- 
βηκός τήν ήλικίαν. Είς τάς 11 καί 15' 
σφοδρόν πύρ διεξάγεται μεταξύ πυ
ροβ. σωμάτων, μετά παρέλευσιν μιάς 
ώρας έσήμανε παΰσιν πυρός άμέσως 
διετάχθημεν πρός όπισθοχώρησιν διότι 
άπέναντι τής πολυαρίθμου στρατιάς 
τής έπιθέσεως άδυνατεΐ ν’ άντιστή ή 
άμυνα, άναχωρήσαντες διευθυνόμεθα 
πρός Καπανδρίτι όπως καταλάβωμεν 
καταλλήλους θέσεις καί άποκρούσω- 
μεν τόν έχθρόν.

Καθ’ όδόν συναντώμεν ένα σκαπανέα 
δστις είχε μεταφέρει ένα θύμα ήλιάσε- 
ως είς Μαλακάσαν, μάς έπληροφόρησε 
δέ ότι έχουν πάθει καί άλλοι δηλαδή 
άπέθανον άλλά τηρείται μεγάλη έχεμή- 
θ ε ια  προχω ροϋντες δ ιερχόμεθα  έκ 
Μαλακάσης δπου άναπαύεται τό Ιον 
Πεζ. εΐνε 2α άπογευματινή καί πο- 
ρευόμεθα είς όμαλοτάτην όδόν κατα- 
σκευασθεισαν παρ’ ένός λόχου Μηχα
νικού έπί τούτου διά τήν διέλευσιν τών 
όχημάτων τοΰ πυροβολ, καί μεταγωγι
κών όσο προχωροΰμεν τόσον ό καύ- 
σων καθίσταται άνυπόφορος κατά δια
στήματα δέ εύρίσκομεν πεζούς διε
σπαρμένους τήδε κακεϊσε κεκμηκότας 
έκ τής μεγάλης πεζοπορείας, τέλος τήν 
5ην άπογευματινήν φθάνομεν είς Κα
πανδρίτι καί καταυλιζόμεθα καθ’ ήν 
δέ στιγμήν στείνομεν τά άντίσκηνα κι
νηματογραφική μηχανή λαμβάνει δια
φόρους στάσεις τέλος μετά τό συσσί-

τιον άναπαυόμεθα.

11η ήμέρα 18η Μ αΐου 1912

Τήν τετάρτην πρωινήν εϊμεθα έτοιμοι 
πρός έκκίνησιν τήν 5 καί 30' άναχω- 
ρούμεν όπως καταλάβωμεν καταλλή
λους θέσεις καί άποκρούσωμεν τόν 
έχθρόν δστις προελαύνει διά Καπαν- 
δρίτιον καί μάς έκτοπίσει, πράγματι 
πρός βορράν τοΰ Καπανδριτίου έτοπο- 
θετήθη όλόκληρος ή Πεδ. μοίρα καί 
μέρος τής όρειβατικής τό 8ον Πεζ. τό 
όποιον είχε προσληφθεΐ ώς ένίσχυσις 
τής Έ πιθέσεως ήδη έχει ταχθεί μέ τό 
μέρος μας ύποτιθεμένου ότι άποβιβά- 
σθη επίκουρος δύναμις είς Ό ροπόν 
καί έρχεται πρός ένίσχυσίν μας έχει δέ 
καταλάβει κατάλληλον μέρος όπως ύ 
περφαλαγγίση τόν έχθρόν, πρέπει νά 
σημειώσεται δτι τό μέρος δπου πρό
κειται νά φιέλθη ό έχθρός εΐνε πολύ 
στενόν καί δέν δύναται νά άναπτυχθή 
είς τάς 9 καί 5 ' ήρχισαν οί πρώτοι 
άκροβολισμοί μεταξύ τών έμπροσθο- 
φυλακών είς τάς 9 καί 30' έμφανίζεται 
ιππικόν έχθρικόν τό όποιον προελαύ
νει σιγά σιγά δπως καταλάβη τά νότα 
μας καί έπιχειρίσει έπέλασιν έναντίον 
τοΰ ήμετέρου πεζικοΰ άλλά πρώτη ή 
Πυρ/χία Κοντοπούλου άντιλαμβάνεται 
αύτό καί άρχίζει σφοδρόν πΰρ καί 
κατορθώνει νά θέση έκτός μάχης τό 
πλεΐστον μέρος αύτοΰ, εΐνε ή ώρα 11 
καί 15' καί ύποχωρεί όλίγόν κατ’ όλί
γον είς τάς 11 καί 20' άφικνούνται οί 
στρατιωτικοί άκόλουθοι τών ξένων 
κρατών έν οΐς καί είς Άγγλος Συνταγ
ματάρχης δστις έρχεται είς τό πυροβό
λον ένθα ύπηρετώ ώς σκοπευτής, καί 
άφ’ ού έζήτησε διαφόρους λεπτομε- 
ρείας περί τής λειτουργίας τοΰ πυρο
βόλου άς τώ παρέσχε ό Ταγματάρχης 
Ά ντω ναρόπουλος κατόπιν λαμβάνει 
δι ένσταντανέ μίαν στάσιν ολοκλήρου 
τοΰ πυροβόλου μετά τών ύπηρετών 
καί κατόπιν εύχαριστών άπέρχεται ι
διαιτέραν έντύποσιν τοΰ έπροξένησαν 
τά πλεονεκτήματα τοΰ Πυροβόλου ώς 
τό τελειότερον τοΰ κόσμου.

Κατά τήν 11 καί 30' άρχίζει ή έφοδος 
τού 8ου Πεζ. έναντίον τοΰ έχθρικοΰ 
ύποστηριζομένη ύπό τοΰ ήμετέρου π υ 
ροβολικού, τό θέαμα ήτο γραφικότα- 
τον ή άτμόσφαιρα άντιχεΐ άπό κρότους 
τών δπλων, πολυβόλων καί πυροβό
λων, ένώ συγχρόνως τό έχθρικόν ιππι
κόν έπιχειρεΐ έπέλασιν έναντίον τοΰ 
Πεζικοΰ μας άλλά προφθάνει τό ιππι
κόν μας καί άποκρούει καρτερικότατα 
τήν έπέλασιν ένώ ταυτοχρόνως καί τό 
πεζικόν βάλλει εύστόχως, τέλος άμφό- 
τερα τά ιππικά έρχονται είς χεΐρας καί 
τραυματίζονται περί τούς 3 ιππείς καί 
θά  έπικολούθουν δυσάρεστα γεγονότα 
έάν δέν έσήμενε παΰσιν πυρός τήν 
12+5' καί ούτω πως έληξε καί αύτη ή 
μάχη ή όποία θά  συνεχισθή καί αύριον 
οί άξιωματικοί άπέρχονται όπως άκού
σωσι τής κριτικής τού Στρατηγού.

Η μείς έπανερχόμεθα είς τό μέρος δ
που εϊχομεν καταυλισθή είς χορίον 
Μπογιάτι κείμενον Ν. Ανατολικά τοΰ 
Καπανδριτίου δπως καταλάβουν θ έ 
σεις καταλλήλους διότι ήδη έχει μετα- 
βληθή τό θέμα ήμεΐς γινόμεθα Έ πίθε- 
σις καί βαίνομεν έναντίον τών Αθηνών 
καί αύτοί γίνονται Άμυνα, μέ τό μέρος 
μας τάσσεται καί τό 11 ον Πεζικόν τό 
όποιον είχε προσληφθή ώς ένίσχυσις 
τής έπιθέσεως, αύριον θά  συνεχισθή ή 
μάχη·

Τό έσπέρας άναγιγνόσκεται μετά τό 
προσκλητήριον διαταγή τοΰ Συντάγμα
τος έν τή όποία ό Στρατηγός Διοικητής 
τών Μεραρχιών Έντοΰ έκφράζει τήν 
πλήρη εύαρέσκειάν του διά τήν προθυ
μίαν καί τό πνεύμα τό όποιον έπικρα- 
τεΐ έν τφ στρατώ καί εύχεται δπως έν 
δεδομένη στιγμή φανώμεν άντάξιοι 
τών προσδοκιών μας.

12η Ή μέρα  19η Μ αΐου 1912

Λίαν πρωίαν έγηρόμεθα καί εϊμεθα 
πρός έκκίνησιν. Αϊφνης διακρίνομεν
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είς τά ύψη τό άεροπλάνον τοΰ Κ. 
Καμπέρου τό όποιον ύπταται άνωθεν 
ήμών καί κατοπτεύει τά στρατεύματα 
περί τά 15' ώρας καί έκτελεΐ διαφό
ρους έλιγμούς άνωθεν τών στρατευμά
των άτινα εύρίσκονται εις άεναον κίνη- 
σιν πρός άναχώρησιν, Ζητωκραυγαί ά- 
κούονται πανταχόθεν, μανδύλια σειό
νται, πιλήκια πετώνται είς τόν άέρα, 
άκράτητος ένθουσιασμός έπικρατεί 
άπό άκρου εις άκρον τό θέαμα εΐνε 
μεγαλοπρεπέστατον, τέλος γίνεται ά- 
φαντον όλίγον’ κατ' όλίγον διευθυνθέν 
είς Μπογιάτι όπου έχουν καταυλισθεί 
τά στρατεύματα τής Α' Μεραρχίας.

Ή  έκκίνησις γίνεται τήν 6+15' ή μάχη 
θ' άρχίση έκ τής θέσεως τής όποιας 
διεκόπη πρέπει νά σημειώσεται ότι 
σήμερον ήμεΐς άποτελοϋμεν τήν έπίθε- 
σιν καί ή Α ' Μεραρχία τήν "Αμυναν 
πρόκειται νά τούς έκτοπίσωμεν έκ Κα- 
πανδριτίου.

Πράγματι κατά τήν ένάτην ήρχισε τό 
πΰρ μικρά άψυμαχία ή όποία δέν πα
ρουσιάζει τό θέαμα τών προηγούμε
νων μαχών λόγω τοΰ δτι ή ήμετέρα 
δύναμις άποτελεϊται έκ τοΰ διπλάσιου 
σχεδόν στρατοΰ, τέλος μετά μικράν 
άντίστασιν ό έχθρός άναγκάζεται νά 
ύποχωρήση είς Μπογιάτι Χορίον κεί
μενον μεταξύ Κηφισίας καί Καπανδρι- 
τίου.

Συγχρόνως καί ήμεΐς προχωροϋμεν δ
πως φθάσωμεν είς Μπογιάτι διότι πρό
κειται νά καταυλισθώμεν πράγματι τήν 
3ην άπογευματινήν φθάνομεν είς τό 
άνω χορίον όπου έχουν καταυλισθεί 
άπαντα τά σώματα άμφοτέρων τών 
Μεραρχιών, καθ’ όδόν μεταξύ Καπαν- 
δριτίου καί Μπογιάτι συναντήσαμεν 
καί τήν Α.Υ. τόν Διάδοχον μετά τών 
ύπασπιστών του δστις παρακολουθού
σε τά γυμνάσια, παρακολουθούμενοι 
ύπό τής Α.Υ. μέχρι Μπογιάτι έπιβαίνει 
αύτοκινήτου καί άναχωρεΐ δι' Α θή 
νας.

Είς Μπογιάτι εύρίσκομεν τόν ’Αεροπό
ρον Καμπέρον ύπολ. τοΰ πυροβ. τόν 
όποιον έκ τοΰ ένθουσιασμοΰ ένηγκαλί- 
ζονται καί φιλούν οί πρώην συνάδελ
φοί του.

Τέλος άναπαυόμεθα τό άπόγευμα κα
τά τήν 5+30' έκαμε πτήσιν ό Άργυρό- 
πουλος άεροπόρος, δστις εύρίκετο είς 
Μπογιάτι άπό πρωΤας καί διευθύνεται 
είς τό έν Φαλήρω άεροδρόμιον, τό 
άεροπλάνον του άπέναντι τού Διπλά- 
νου τοΰ Κ. Καμπέρου εΐνε πολύ μι
κρόν καί διαφορετικού συστήματος.

"Οπισθεν ένός προαυλίου εύρίσκεται 
τό διπλάνον τοΰ Καμπέρου τό όποιον 
περιστοιχίζουν χιλιάδες στρατιωτών 
καί άξιωματικών καί τό περιεργάζο
νται ένώ ό Καμπέρος δίδει διαφόρους 
έξηγήσεις εΐνε ό Κος Μέραρχος Δα
γκλής διάφοροι διοικηταί τών σωμάτων 
κ.λ.π. τέλος ό κ. Καμπέρος διά νά 
ευχαρίστηση τούς παρισταμένους έτοι- 
μάζεται όπως έκτελέση μικράν πτήσιν 
πράγμα τό όποιον καί έγίνετο ή πτήσις 
διήρκεσε 5 ' ώρας δέν δύναμαι νά περι- 
γράψω τό τί έπηκολούθησε ζητωκραυ- 
γαί χειροκροτήματα φωναί έν άκρατή- 
τω ένθουσιασμώ. Μετά τήν πτήσιν δια
λύονται τά πλήθη άπερχόμενος έκα
στος είς τά ’ίδια.

Παρέλυψα προηγουμένως ν’ άναφέρω 
ότι κατά τήν πρώτην μετά μεσημβρίαν 
καθ’ όν χρόνον έβαδίζαμεν διά Μπο
γιάτι ό άξιωματικός τών μεταγωγικών 
μάχης όστις άκολουθεΐ τήν Πυρ/χίαν 
βολής προσέρχεται καί άναφέρει είς 
τόν Πυρ/χην Κοντόπουλον ότι ό έλά- 
της Μουσής όνόματι καθ’ ήν στιγμήν 
έθετε τόν πόδα του έπί τού άναβολέως 
όλίσθησε καί κατέπεσε κατά γής όστις 
κτυπήσας είς τό ύνίον τής κεφαλής καί 
μείνας άναίσθητος έν τφ μεταξύ τώ 
παρεσχέθησαν οί δέουσαι βοήθειαι καί 
μετά παρέλευσιν 6 ώρών έγένετο καλά 
καβαλικεύσας συγχρόνως μήπως έλθει 
πεζοπορεία, τ’ άνωτέρω έλαβον χώραν 
καθ’ ήν στιγμήν άπαντες οί πυροβολη- 
ταί κατεγίνοντο πρός έπισκευήν μέ
ρους όδοΰ διαβάτου πρός διάβασιν 
τών όχημάτων. ’Επίσης τήν πρωΓαν τής 
σήμερον προσβληθείς ύπ’ έλονοσίας ό

Π υροτεχνίτης Σ ταματάκος τής 3ης 
Πυρ/χίας άπεστάλη είς ’Αθήνας διά 
Νοσοκομείον.

13η Η μέρα  20ή Μ αΐον 1912, 
Τελευταία μάχη κ α ί παρέλασις

Σήμερον άπαντα τά σώματα θέλουν 
εισβάλει είς ’Αθήνας καί μικρά δύνα- 
μις στρατοΰ θά παρεμποδίση τήν ει
σβολή καί μετά ταΰτα θεωρούνται λή- 
ξασαι αί άσκήσεις.

Εΐνε ή ώρα 6η π.μ. καί δαιμονιώδης 
κρότος άκούεται εΐνε τό διπλάνον τοΰ 
Κ. Καμπέρου έτοιμάζεται διά πτήσιν 
πράγματι μετ’ όλίγα δευτερόλεπτα ύ- 
πταται είς τόν όρίζοντα καί άφού έξε- 
τέλεσε διαφόρους έλιγμούς άνωθέν 
μας μάς άπεχαιρέτησε κατευθυνόμε- 
νον είς Κηφισιάν δπως παρακολουθή- 
ση τάς σημερινός άσκήσεις.

Κατά τήν 8ην πρωινήν συνεκρούσθη- 
σαν αί έμπροσθοφυλακαί μεταξύ Κη
φισίας καί Μπογιάτι ή 1η Μεραρχία ώς 
"Αμυνα έχει καταλάβει καταλλήλους 
θέσεις καί άποκρούει καρτερικότατα

τόν έχθρόν ήμάς δηλαδή χιλιάδες πυ
ροβολισμοί άκούονται ή Πυρ/χία μας 
ώς έκ τής Θέσεως τήν όποιαν έχει 
καταλάβει δέν δύναται νά παρακολου
θήσει τό πεδίον τής βολής καί νά παρά- 
σχη βοήθειαν τό πυροβολικόν τής Ά- 
μύνης βάλλει άενάως έναντίον τοΰ Πε
ζικού μας καί ένίοτε έναντίον πυροβο
λικού, ήμεΐς άδυνατοΰμεν διότι δέν 
δυνάμεθα νά εϊδωμεν έκ τοΰ σύνεγγυς 
τήν μάχην ή όποία ϊσως ε’ινε ή μεγαλο- 
πρεπεστέρα.

Είς τάς 9 + 4 0 ' έσήμανε παΰσιν πυρός 
μή δυναμένης έπί πλέον τής άμύνης ν’ 
άντιστή άπέναντι τής πολυαρίθμου δυ- 
νάμεως τής έπιθέσεως, ένταΰθα έθαυ- 
μάσθη ή δεξιότης καί Στρατηγική τέ
χνη τοΰ Κ. Μανουσογιαννάκη όστις 
έταξε έπιδεξίως τήν άμυναν καί έάν 
ήτο πραγματικότης θά κατέστρεφε 
πολύ στρατόν τής έπιθέσεως καί τέλος 
θά ένικάτο.

Κατόπιν γίνεται ή έκκίνησις τών σωμά
των άτινα συγκεντροΰνται κατά τήν 
10+30' είς θέσιν Καστράκι κειμένην 
είς τούς πρόποδας τής Πεντέλης καί 
άπεχούσης περί τήν ήμύσιαν ώραν άπό

Κηφισιάς. Τό τί γίνεται δέν περιγράφε- 
ται όλόκληρες έκτάσεις έχουν καλυ
φθεί άπό στρατόν, πολίτας, αύτοκίνη
τα, άμάξας, μεταγωγικά κ.λ.π. εΐνε ή 
ώρα 11η π.μ. καί ή Α.Υ. ό Διάδοχος 
άκολουθούμενος ύπό τοΰ Στρατηγού 
Έντού τοΰ έπιτελάρχου Μποσκιέ καί 
ύπό 9 Στρατιωτικών άκολούθων καί 
τέλος ύπό τής λοιπής Γαλλικής άπο- 
στολής άρχίζει ύπό τούς ήχους τών 
σαλπίγγων τήν έπιθεώρησιν τοΰ Στρα
τοΰ πρώτον τής Βας Μεραρχίας καί 
κατόπιν τής 1ης. Μετά ταΰτα ή Α.Υ. 
καταλαμβάνει κατάλληλον θέσιν όπως 
παρελάση άπας ό Στρατός έμπροσθεν 
του.

Πρώτα τά 2 ιππικά Συν/ματα έν έπε- 
λάσει διέρχονται έμπροσθεν τής Α.Υ. 
κατόπιν ή Μουσική τής Φρουράς τάσ
σεται παραπλεύρως τής Α.Υ. καί άρχί- 
ζει ή παρέλασις τών Πεζ. Συν/μάτων 
κατόπιν τοΰ Μηχανικοΰ τής όρειβατι- 
κής μοίρας καί τέλος ή Πεδινή μοίρα 
Πυροβολικού τής Βας Μεραρχίας. Κα
τόπιν έπονται τά συν/ματα τής 1ης 
Μεραρχίας καί τοιουτοτρόπως έτε- 
λείωσε ή παρέλασις διαρκέσασα περί 
τάς 2 ώρας κατόπιν άνεχώρησαν οί 
Στρατιωτικοί άκόλουθοι ή Α.Υ. ό Διά
δοχος κ.λ.π. ένφ ήμεΐς άναπαυόμεθα 
έπ’ όλίγον όπως άνακτήσωμεν δυνά
μεις διότι σημειώσατε δτι ή ώρα είναι 
2α μ.μ. καί εύρισκόμεθα ύπό τό κρά
τος ύπερβολικοΰ καύσωνος μή έχοντες 
όλίγον ύδωρ ϊνα δροσισθώμεν.

Μετ’ όλίγον γίνεται ή έκκίνησις ένώ 
προχωρούμεν είς θέσιν ’Άδαμες κάτω
θεν τών σκιερών φυλλωμάτων παμμε- 
γίστων πευκών γευματίζουν οί Στρα
τιωτικοί άκόλουθοι μετά τοΰ Στρατη
γού Έντοΰ καί τής λοιπής Γαλλικής 
άποστολής μετά τών Κυριών των κ.λ.π. 
προχωροΰντες φθάνωμεν κατά τάς 
2+15' είς Κηφισιάν καί άναπαυόμεθα 
έπ’ όλίγον κάτωθεν σκιερών δένδρων 
ένφ συγχρόνως εισέρχονται έκ διαφό
ρων διευθύνσεων ήχούντων τών σαλ
πίγγων έπί κεφαλής τά διάφορα σώμα
τα άπαντες οί Κηφισιώται έξέρχονται 
δπως θαυμάσωσι τοΰ μεγαλοπρεπούς 
θεάματος Δεσποινίδες καί Κυρίαι προ- 
σφέρονται ινα γεμίσωσι τά ύδροδοχεϊα 
ύδωρ.

Οι άνδρες ψάλλουσι διάφορα έθνικά 
άσματα όλόκληρος ή Κηφισιά σείεται 
άπό άκρου εις άκρον, έν τφ  μεταξύ 
Κυρία μεγάλης περιοπής όλόκληρον 
καπνοπωλεΐον σείρει μαζί της καί δια
νέμει σιγαρέτα άφειδώς είς όλόκληρον 
τήν μοίραν τοΰ Συν/ματός μας, τήν 
έρωτώ όπως μοΰ χαρίση τό όνομά της 
άλλά άρνείται όπως μοΰ τό είπή κατό
πιν όμως καθώς έπληροφορήθη ήτο ή 
άδελφή τοΰ πεσόντος έν Μακεδονία 
Παύλου Μελά.

Κατόπιν έκκινήσαντες καί σταθμεύο- 
ντες κατά διαστήματα ένεκεν τής ύ
περβολικής κοπόσεως τών ίππων καί 
τοΰ άφορήτου καύσωνος έφθάσαμεν 
τέλος είς τάς Α θήνας κατά τήν 6ην 
’Απογευματινήν, ένταΰθα πρέπει νά 
σημειώσητε ότι οί άνδρες, οί άξιωματι- 
κοί κ.λ.π. δέν έχουν καθολοκληρίαν 
φάγει.

Έξωθεν τής λεωφόρου Κηφισίας ήτο ό 
Στρατηγός Έντού καί ό Μέραρχος Δα
γκλής καί παρήλαυνεν έμπροσθέν των 
ό Στρατός πλήθος κόσμου κατέκλιζε 
τάς πέριξ παρόδους δπως θαυμάση 
τήν παρέλασιν άν καί δέν ήτο όλόκλη
ρος ό Στρατός διότι ό τής 1ης Μεραρ
χίας παρήλασεν έκ τής όδοΰ Πατησίων 
καί κατευθύνθη είς τό Πολύγωνον 
Πλατείαν τοΰ "Αρεως.

Τοιουτοτρόπως έτελείωσαν αί Μεγάλαι 
’Ασκήσεις τώρα ϊσως έρωτήσετε τάς 
έντυπώσεις μου έγώ ώς έκ τής θέσεώς 
μου δέν δύναμαι νά έκφέρω κρίσεις 
καί έπικρίσεις τό μόνον βέβαιον εΐνε 
ότι ό στρατός έδειξε παραδειγματική 
άντοχήν διότι ή μεραρχία Ααρίσης έβά- 
δισε περί τά 400 χιλιόμετρα τό δέ 
ένδέκατον Σύνταγμα Τριπόλεως περί 
τά 370 καί κατ’ άναλογίαν τά λοιπά 
σώματα μόνον τό ζήτημα τής έπιμελη- 
τείας άπέτυχε κατά τι καί τοΰτο κατ’ 
άρχάς κατόπιν δμως διορθώθη. Β

Μαρία Κυρτζάκη

Ρύγχος Θαλάσσης

Τόσο κοντά καί τόσο

Πανθορών πανδαμάτωρ
καί τσακίζεται ή σάρζ τής άγάπης
Καί τά μάτια

Βουλοκέρι αΙώνων 
καί τό χέρι σου τρέμον 
θά μιλήσεις;

Τούς φθόγγους μου πιάσε λοιπόν σάν
λίγο κρέας καί κόκαλο
στό βυζί μου τό α\μα
παίδεψέ με σάν λάσπη
σάν τή μέρα βουλιάζεις
καί πέφτεις στή νύχτα μου
τών σπηλαίων φωτιά
καί τοϋ δρνιθος ϋπνος
παίδεψέ με σάν ήχος
σάν κραυγή τής νυκτός
σάν άράχνη

ήμερο καί λαγνό σκουλήκι μου.

Σάν κερήθρα τό κεντρί σου μαζεύω 
όμορφο θαλασσινό μου ρύγχος 

Τή φωνή μου σοΰ στάζω

Τή βελόνα περνάς στό κορμί μου 
Σάν κλωστή τό κορμί σου 

σάν νήμα
τών ψαράδων πού βαθιά σ' άρμενίζουν.
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Ό  έξορκισμός τής ποίησης

"Οπου κα ί νά σάς βρίσκει τό κακό, 
άόελφοί,

όπου κα ί νά θολώνει ό νοϋς σας, 
μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό 
κα ί μνημονεύετε 'Αλέξανδρο  

Π απαδιαμάν τη.
Ή  λαλιά πού  δέν ξέρει άπό ψέμα  
δ ’ άναπαύσει τό πρόσω πο τοϋ  

μαρτυρίου  
μέ τό λίγο βάμμα τοϋ γλαυκού ατά 

χείλη.

Σέ μιά συνηθισμένη άνάγνωση τοϋ "Α
ξιόν Έστί, μιά κατά μόνας έπανάληψή 
του, θά είχα, δπως κι άλλες φορές 
μέχρι τώρα, παρατρέξει τούς στίχους 
πού, έτσι κι άλλιώς, δέ μέ πολυενθου- 
σιάζουν ("Α, δέ μοϋ άρέσει καθόλου 
τό... έπτάστιχο αύτό!). Θά τούς είχα 
παρατρέξει, δέ θά 'χα τελοσπάντων 
ένδιατρίψει ιδιαιτέρως σ’ αύτούς, ά
φοΰ, σέ ποίημα τοϋ ε’ίδους τοϋ *Αξιόν 
Έ στί καί τής δικής του έκτασης, είναι 
πιστεύω αύτονόητο, κοντά στούς πολ
λούς καί θαυμαστούς στίχους νά βρί
σκονται καί μέτριοι καί άλλοι πού πέ
φτουν. Πέφτουν άπλώς, τίποτα περισ
σότερο ούτε λιγότερο. Ό π ω ς συμβαί
νει σέ δλα τά ποιήματα τού είδους, 
άπό τό Δωδεκάλογο τοϋ Γύφτου  ώς 
τόν 'Ακάθιστο Ύμνο. Πέφτουν γιά νά 
σηκωθοϋν ξανά παρακάτω, στήν ϊδια 
σελίδα ή στήν άμέσως έπόμενη.

’Άν τώρα άναλαβαίνω τό ρόλο τοΰ 
άντιπαθητικοΰ Σιδώνιου (νά διαφωνή
σει ό έρίφης μέ τόν Αισχύλο, «”Α, δέ 
μοϋ άρέσει καθόλου τό τετράστιχο 
αύτό...») είναι γιατί βλέπω τή χρήση 
καί κατάχρηση τών στίχων άπό τούς 
φιλολόγους καί τό συνάφι. Ό τα ν ό 
λόγος γιά τούς δύο κορυφαίους τής 
λογοτεχνίας μας στίς σχολικές τάξεις, 
Παπαδιαμάντη ή Σολωμό, συχνότατα 
συνεπώς, ζήτημα πλέον νά λείψουν 
άπό τό μαυροπίνακα οί στίχοι μας. 
Τούς γράφουν έκεϊ τών διδασκάλων τά 
χέρια -  μιά παραπάνω άπονομή εύσή- 
μων στά δυό όνόματα καί μιά νέα 
ιεράρχηση τών ποιητικών πλάι στίς 
άλλες πνευματικές κατηγορίες.

Καί στήν κριτική δμως τοϋ καιροΰ ή 
έπιτυχία τους δέν πάει πίσω. Τελευ
ταία φορά τούς είδα στό ώραΐο δοκίμιο 
τοΰ φίλου Δημήτρη Πλάκα «Ή  Ρομα
ντική διάσταση τοΰ Παπαδιαμάντη». 
«Πρός τό παρόν» καταλήγει (κι άφοΰ 
άναθέσει στούς άκαδημαϊκούς χώρους 
τά περαιτέρω, «τήν τελική κατάταξη 
τοΰ Παπαδιαμάντη, μετά άπό τήν έξα- 
ντλητική καί σοβαρή ερευνά»), «πρός 
τό παρόν άς μείνουμε στήν παραίνεση 
τοΰ ποιητή

(καί παραθέτει τούς στίχους)» 
“Ακόυσα τέλος τούς στίχους -  ή μεγά
λη δόξα τά έχει κι αύτά... -  άπό άσχε
τους τελείως μέ τή λογοτεχνία. Σέ συ
ζήτηση, άν δέ σφάλω, γιά τό μονοτονι
κό ή κάτι τέτοια.

"Οπου κα ί νά σάς βρίσκει τό κακό, 
άόελφοί,

μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό, κ.τ.λ.

Οί στίχοι βρίσκονται στή ΙΑ' ώδή (ό
πως γραμματολόγησε τό ποίημα ό Γ. 
Π. Σαββίδης), στό κέντρο σχεδόν τοΰ 
δλου έργου. Έ χει προηγηθεϊή Γένεση, 
κι άπό τά Πάθη -  Πάθη τοϋ λαοϋ στόν 
Πόλεμο τοΰ ’40, στήν Κατοχή, στόν 
Εμφύλιο -  τό μεγαλύτερο μέρος. Ή  
Πορεία πρός τό Μέτωπο, ή Μεγάλη 
Έξοδος, τό Οικόπεδο μέ τίς Τσουκνί
δες· άκολουθεϊ ή Αύλή τών Προβάτων, 
τό Προφητικό καί τ’ άλλα, Ψαλμοί καί 
’Ωδές πού διαπλέκονται άντάμα. Είναι 
τά πράγματα δσο ποτέ δύσκολα γιά

τήν πατρίδα, ή τάξη έχει χαλάσει: 

Δέν άντέχω
κα ί τά σταυροδρόμια πού ήξερα  

έγιναν άδιέξοδα.
Σελδζοϋκοι ροπαλοφόροι 

καραδοκούν.
Χ αγάνοι όρνεοκέφαλοι 

βυσσοδομοϋν.
Σκυλοκοϊτες κ α ί νεκρό  σίτοι κι 

έρεβομανεϊς  
κοπροκρατοϋν τό μέλλον.

Πάνω σ’ αύτό, ψάχνοντας βοήθεια καί 
στήριγμα ό ποιητής γιά τόν έαυτό του 
καί τό λαό, βγάζει στή μέση τούς 
στίχους:

"Οπου κα ί νά σάς βρίσκει τό κακό, 
άδελφοί,

μνημονεύετε  κ.τ.λ.

Δέ μέ ένθουσιάζουν, είπα, ούτως ή 
άλλως, οί στίχοι, προπάντων δμως ά- 
φότου πέρασαν σέ μιά έξωποιητική 
χρήση - μιά κριτική μάλλον κατάχρη
ση, θά έλεγα.

”Ας τούς παρακολουθήσουμε άπό 
κοντά.

* * *

Γίνεται άμέσως αισθητό ένα ιερατικό 
ϋφος πρώτα, μιά άτμόσφαιρα λειτουρ
γική. Ή  προσφώνηση «άδελφοί», τά 
δύο «μνημονεύετε», «τό πρόσωπο τοΰ 
μαρτυρίου».

Ή  παρουσία τοϋ κακοϋ ΰστερα, όχι 
μέ κεφαλαίο, ούτε καθαρά μεταφυσι
κού ϊσως, ένεργητικοΰ κακοΰ δμως, 
ίκανοΰ νά «βρίσκει» τόν άλλο καί νά 
πέφτει άπάνω του. Ό  θολωμένος νοϋς 
τέλος, κοντά πάντα σέ κάποια έννοια 
άμαρτίας...

Έάν σοϋ τύχει, έλεγαν τά παλιά 
παραθρησκευτικά γράμματα, καθώς 
καί ή παραδοσιακή θρησκευτικότητα 
δμως, έάν σοϋ τύχει λοιπόν τό άλφα ή 
δείνα κακό, έκεϊνο τό άπρόοπτο, ή 
άλλη άμαρτία, κάνε τοϋτο, τό άλλο, 
«πές σαράντα φορές Κύριε έλέησον» 
«κάμε τρεϊς σταυρούς» «πές τό Πάτερ 
Ήμών» κ.τ.λ. καί θά ίδεϊς σωτηρία. 
(Εντεύθεν καί τό γνωστότερο λαϊκό 
«ούτε τό διάολο νά δεις ούτε τό σταυ

ρό σου νά κάμεις», προκειμένου γιά 
άπευκτέα πράγματα. Δύσπιστο δηλαδή 
αύτό, τό λαϊκό πνεΰμα, καί στή δύνα
μη τοΰ σταυροΰ...).

Έ κεϊ λοιπόν πού είναι έτοιμη μιά 
ιερατική τάξη καί παράταξη, περιμένο- 
ντας μιά συνέχεια άνάλογη, κανέναν 
δραστικό έξορκισμό, «δπου καί νά θο
λώνει ό νοϋς σας, καί τά βρίσκετε 
σκοΰρα, μνημονεύετε τόν "Αγιο Δείνα,

ιοΰ 
Λουκά 

Κούοουλα

καί θά ίδήτε καλό», ή δουλιά πέφτει 
αιφνίδια στό  Σολωμό καί τόν Παπαδια- 
μάντη! Τούς λογοτέχνες! Ν’ άναπαύ- 
σουν αύτοί, ούτε λίγο ούτε πολύ, τό 
πρόσωπο τού μαρτυρίου!

Νά έπενεργήσουν διαφορετικά ό- 
πωσδήποτε άπ’ δ,τι ξέρουμε καί προ
σμένουμε άπό τή λογοτεχνία. Πού εί
ναι μέγας ό ρόλος της καί ύψηλός, 
ούτε δμως ταυτίζεται ούτε έξισώνεται 
μέ τής θρησκείας. Ένώ είναι αύτή 
παρούσα τώρα έδώ καί πάνω στό έργο 
της.

Ό  ποιητής τού "Αξιόν Έστί, μέ 
πλήρη συνείδηση, κόβει δικαιοδοσίες 
άπό τή θρησκεία καί τίς παραχωρεί 
στή λογοτεχνία.

Οί παραγνωρισμένοι, καί ώς λογοτέ
χνες καμιά φορά, οί περιθωριακοί πά
ντα ούτως ή άλλως, οί έντεταλμένοι νά 
διασκεδάζουν τούς ματαιόσπουδους, 
νά γεμίζουν άκαδημαϊκούς χώρους 
στήν καλύτερη περίπτωση, νά παρηγο
ρούν έστω ψυχές έπιδεκτικές, καλού
νται τώρα ν’ άναλάβουν άλλου εϊδους 
έργα, τά ιερά τού κόσμου, «ν’ άναπαύ- 
σουν τό πρόσωπο τού μαρτυρίου - μέ 
τό λίγο βάμμα τοΰ γλαυκού στά χείλη». 
Γιατί αύτή είναι «ή λαλιά πού δέν ξέρει 
άπό ψέμα».

Γιά νά έξηγούμαστε: δέν πρόκειται 
άλήθεια γιά όποιουσδήποτε λογοτέ
χνες. Ό  Σολωμός ϊσα-ϊσα κι ό Παπα- 
διαμάντης! Κάποια έξαίρεση μπορεί νά

περιμένει κανένας μαζί τους...
Ό  Σολωμός. Ό  Πατέρας, πού τ’ 

όνομά του έμαθαν πάππου-προσπάπ- 
που οί "Ελληνες καί δέν είχε στό νοΰ 
του «πάρεξ έλευθερία καί γλώσσα». Κι 
δπως οί άγωνιστές στή στεριά καί στή 
θάλασσα τοΰ ’21, έφερε κι αύτός στόν 
άγέρα μας τήν έλευθερία, τής έδωσε 
όψη καί κόψη... Τί άλλο; Ό  Εύρωπαϊος 
ποιητής, πού άγωνίστηκε γιά τήν έκ
φραση, κ’ ή πάλη του άφησε τά χνάρια 
της στήν πνευματική μας ζωή, δπως οί 
πατημασιές μιά φορά τών Άνδρειομέ- 
νων σώζονται άκόμα σέ κάτι έλληνικές 
πλάκες.

Κι ό Παπαδιαμάντης. Ό  άμελητέος 
καί ταπεινός γιά τούς κοσμικούς, ένα 
παράδοξο έκειπέρα γιά τούς συγχρό
νους του, πού ήταν ώστόσο άκέρια ή 
πατρίδα, ή κιβωτός πού θά  τήν ταξιδέ
ψει στά χρόνια. Καί λίγο άγιος έξάλλου 
άποπάνω. Ό χι τών γραμμάτων μας 
μόνο πού έπιμένουν μερικοί, άλλά κα- 
θεαυτοΰ άγιος -ϊλεως γενοϋ, Κύριε- μέ 
τήν καλογερική του καί τήν πίστη του.

Πώς δέν είναι λοιπόν οί δυό τους σέ 
θέση νά ξορκίσουν αύτοί τό κακό πού 
λυμαίνεται τό λαό; Κι άν όχι αύτοί, πού 
θά βρεθούν οί καταλληλότεροι;

Κάπως έτσι μπαίνει τό ζήτημα.
Έδώ βέβαια καί ή διαφωνία. Στό 

κακό έπιτέλους καί στό θολωμένο νοΰ 
έχει ό καθένας τόν τρόπο του νά 
παραδίνεται ή νά τά βγάζει πέρα. Ούτε 
λόγος. Νά μνημονεύουμε δμως Διονύ
σιο Σολωμό κι ’Αλέξανδρο Παπαδια- 
μάντη έκείνη τήν ώρα, πώς νά τό 
κάμουμε, είναι παράταιρο, δέν συντρο- 
φιάζει.

Τί; Πώς; Ά φοΰ ξέρουμε -  ξέρει δη
λαδή πολύ καλά ό Έλύτης τουλάχιστο 
-  άπό Σολωμό καί Παπαδιαμάντη, κάτι 
δέν πάει καλά, φαίνεται, μέ τό «κακό» 
έκεϊνο καί τό «θολωμένο νοΰ». Τί εί
δους κακό έννοεΐ, ποιός τελοσπάντων 
είναι ό θολωμένος αύτός νοΰς, πού 
βρίσκουν τό μάστορή τους στό Σολωμό 
καί στόν Παπαδιαμάντη.

Έτσι άλλωστε καταλαβαίνω καλύτε
ρα τήν έξαιρετική δημοτικότητα τών 
στίχων. Παρά νά κάθεται ό δάσκαλος 
τής έποχής, σάν τόν Έλύτη, νά γνωρί
ζει τούς λογοτέχνες μας, νά ίδεΐ μέ τί 
καί πώς συντροφιάζουν, μαθαίνει αύ
τός τήν άλλη πλευρά τής άντίθεσης, τό 
κακό καί τό θολωμένο νοΰ, τό μαθαί
νει, τό άκριβοζυγιάζει καί ισοφαρίζει...

Τούς ποιητές, γιά νά τό πώ τελικά, 
τιμώ κ’ έγώ μέ τό παραπάνω, καί 
μακάρι νά ήταν στό χέρι μου νά τούς 
ανεβάζω ψηλά καί ψηλότερα, στή θέση 
όδηγητών τού λαοΰ, σωτήρων κι ά
γιων... Καί νά βάλω στά τάρταρα τούς 
ροπαλοφόρους πού καραδοκούν, τούς 
όρνεοκέφαλους πού βυσσοδομοϋν καί 
δλο τό σκυλολόι -  σκυλοκοιτες κ.τ.λ.

Στό μεταξύ -δέν έννοώ κανένα χρο
νικό μεταξύ- άντί νά περιπλέκουμε τά 
πράγματα πιό πολύ, δπως κάνουν οί 
στίχοι μας καί προπαντός οί έρμηνευ- 
τές τους, στό βαθμό τουλάχιστο πού 
έξαρτάται άπ’ τήν ποίηση, άς καθαρί
ζει ό καθένας, δσο γίνεται, τά δικά του 
χωράφια. Αύτό άς είναι τό σύνθημα:

"Οπου κα ί νά σάς βρίσκει τό κακό, 
άδελφοί,

όπου κα ί νά  δολώνει ό νοϋς σας, 

(προπαντός τότε)
κοιτάζετε πώς θά  τά βγάλετε καλύτε
ρα πέρα μέ τίς δυνάμεις κι άδυναμίες 
του ό καθένας, κι άς άφήνουμε τό 
Σολωμό καί τόν Παπαδιαμάντη στά 
δικά τους βάσανα, πού δέν ήταν καθό
λου λίγα. Ιδίω ς έκείνη τήν ώρα.

Καί νά δίνει ό Θεός νά διαβάζουμε 
δλοι τούς κορυφαίους μάς, νά τούς 
διαβάζουμε λέω, νά έχουμε αύτή τήν 
άνεση καί τή χάρη, δσο γίνεται ταχτι
κότερα καί σέ συνθήκες καταλληλότε
ρες. Γιά νά τούς μνημονεύουμε, δέν 
ξέρω, άλλά τό πράγμα δεϊται, νομίζω, 
ειδικών κλίσεων καί άποκλίσεων... g
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Η γέννηση τής ελληνικής 
τραγωδίας 

καί ή ιστορία τοϋ μπαλέτου

Τά δραματικά πρόσωπα άρχισαν νά 
παρουσιάζονται δταν ή τραγωδία -τρά
γων ώδή- πήρε μορφή μ’ έναν ιερέα 
πού ήταν καί ό ποιητής. Καθώς τρα
γουδούσε τήν ιστορία τοΰ θεοΰ του, οί 
άκόλουθοί του χόρευαν καί μιμούνταν 
τά έργα τοΰ θεοΰ, ένώ τό κοινό στήν 
κορύφωση ή στό τέλος τής άφήγησης 
έμπαινε στήν τελετουργία παρουσιάζο
ντας τόν άνάλογο έκφραστικό χορό 
τής χαράς, τής λύπης, τής βακχικής 
έξαρσης καί άλλων παρόμοιων κατα
στάσεων.

Αύτή ή μορφή τελετουργίας άλλαξε 
χαρακτήρα δταν μέ τήν έμπνευση τών 
ποιημάτων τού 'Ομήρου έμφανίστηκε 
μιά κοσμική μορφή δραματικής δια
σκέδασης στήν όποία ραψωδοί καί μί
μοι— χορευτές έξέφρασαν μέσω τού 
τραγουδιού καί τής κίνησης τά κατορ
θώματα κάποιου μεγάλου ήρωα, τή 
σχέση του μέ τούς θεούς καί τίς μοίρες 
πού όρίζουν τή ζωή του καί τό θάνατο· 
ό Θέσπις, ό πατέρας τής τραγωδίας, 
εϊσήγαγε ήθοποιούς έπιτρέποντας έτσι 
τό διάλογο κατά τόν όποιο μπορούσαν 
νά άποκρίνονται καί νά άνταλλάσσουν 
σχόλια διευρύνοντας τό πλαίσιο τού 
δράματος. Ή  άγάπη τού κοινού γι’

άναπτύχθηκαν τά λιμπρέτα πολλών με
ταγενέστερων δραματικών έργων, τών 
μπαλέτων καί τής τεχνικής τοΰ κλασι
κού χορογραφικοΰ σχεδίου.

Ή γενίκευση τής δράσης καί τού 
χαρακτήρα

Ή  τραγωδία συχνά έπαιρνε τή μορφή 
μιάς τριλογίας μέ τό κάθε έργο νά 
άποτελεϊ μιά πράξη τού δλου, στήν

Τζόαν Λόουζον

όποία τά γεγονότα πού προοιωνίζονται 
καί έπηρεάζουν τίς πράξεις τοΰ ήρωα 
καί τή ζωή του, πού ’ναι στά χέρια τών 
θεών καί τής μοίρας, τά πραγματεύο
νται έτσι ώστε νά μεταδίδουν κάποιο 
πολιτικό ή ήθικό μήνυμα.

Οί ϊδιοι χαρακτήρες έμφανίζονται 
άπό έργο σέ έργο, μαζί καί οί πράξεις 
τους, τά αίσθήματά τους, ή διάθεσή 
τους πού πραγματεύονται οί διάφοροι 
συγγραφείς μέ τούς ’ίδιους περίπου

δρους. Οί ήρωες Θησέας, Ίάσωνας, 
Ηρακλής καί Όδυσσέας δέν έχουν 
μόνο κοινό τύπο περιπετειών, άλλά 
μοιάζουν μεταξύ τους στίς κινήσεις, 
στή δράση καί στήν όψη. Οί θλιμμένες 
ήρωιδες ’Ανδρομάχη, Εκάβη, οί πι
στές άδελφές ή οί κόρες ’Αντιγόνη, 
Ήλέκτρα, ’Ιφιγένεια καί ή τραγική 
Κασσάνδρα προκαλοΰν παρόμοιες 
δραματικές έκδηλώσεις συγκίνησης, 
διάθεσης καί δράσης. Οί ώραίες, Ε λέ
νη καί Φαίδρα, μάχονται έναντίον τού 
πεπρωμένου δπως κάνει καί ό Όρέ- 
στης καί ό Οίδίποδας προτού έκπλη- 
ρωθεϊ ή μοίρα τους. Άκόμα καί ό 
παράξενος μάντης Τειρεσίας σέ μερικά 
έργα έπιδεικνύει τά μαγικά προσόντα 
τής τραγικής μάγισσας Μήδειας. Οί 
θεοί καί οί θεές έμφανίζονται σπανίως, 
άλλά δπως καί οί ύπηρέτες τους Ε ρ 
μής καί Ίριδα, δταν έμφνίζονται, τό 
κάνουν πάντα μέ τά προσόντα καί τά 
χαρακτηριστικά πού είναι συνδεδεμέ- 
νοι. Έ πί πλέον, άπδ τόν καιρό τοΰ 
Εύριπίδη, τό κύριο καθήκον τους ήταν 
νά κατεβαίνουν συχνά σάν άπό μηχα
νής 8εοί καί νά κάνουν κάποιο σχόλιο 
ή νά δίνουν κάποια έξήγηση τού δρά
ματος ή άκόμα νά κάνουν κάποια

προφητεία σάν έπίλογο στό έργο.

Τεχνικές

Ά φοΰ γίνονταν τέτοιες γενικεύσεις 
στίς πλοκές, τούς χαρακτήρες καί τίς 
πράξεις αυτών τών έργων, μετά γινό
ταν γενίκευση γιά τή ρύθμιση τής τε
χνικής παρουσίασης, ιδιαίτερα όσον 
άφορά στό χορό, πού άντιπροσώπευε 
τό περιβάλλον τών κοινών άνθρώπων 
άπ’ τούς όποιους οί ήρωες καί οί 
ήρωιδες είχαν δημιουργηθεί γιά νά παί
ξουν έναν πρωταρχικό ρόλο στό δρά
μα. "Οταν ή τραγωδία πού είχε έπιλε- 
γεί, έπρεπε νά μεταβιβάσει τό μήνυμά 
της σωστά, τότε ό χορός θά ’πρεπε νά 
χρησιμοποιεί μόνον ορισμένους άνα- 
γνωρισμένους τύπους, ύφος καί χαρα
κτηριστικά τού λόγου, τραγούδι καί 
κίνηση γιά νά μεταφέρει τίς δικές του 
συγκινήσεις καί άντιδράσεις τής κατά
στασης πρός τούς θεατές καί νά τούς 
κάνει νά άνταποκριθοΰν.

Ά πό τότε πού οί τραγωδίες άρχισαν 
νά παίζονται στά τεράστια θέατρα, ή 
Ελλάδα διέθετε άναρίθμητους τελε
τουργικούς χορούς, οί όποιοι έπιτε- 
λοΰσαν κι ένα ξεχωριστό σκοπό καί ό

καθένας είχε τό ιδιαίτερο φυσικό, μου
σικό καί συγκινησιακό χαρακτηριστικό 
κίνησης. Στοιχεία άπό τέτοιους χορούς 
δανείζονταν ό άρχηγός τοΰ χοροΰ καί 
ό συγγραφέας τοΰ έργου γιά νά δη
μιουργήσει τό άναγκαίο περιβάλλον 
καί τήν άτμόσφαιρα τής έκδιηγούμε- 
νης ιστορίας άπ’ τούς ήθοποιούς στή

σκηνή, τής όποιας τό μέγεθος προέ- 
βλεπε περισσότερη δραματική κίνηση. 
Ό  χορός στήν πραγματικότητα παρεί
χε στήν πλοκή περισσότερα πράγματα 
άπό τή δημιουργία περιβάλλοντος καί 
άτμόσφαιρας. Ή ταν ή όρατή ένσάρκω- 
ση τής δράσης.

Ό  ρόλος τού χορού

Στό έλληνικό δράμα ό χορός είχε τρεις 
λειτουργίες: έξηγοΰσε ή άντιδροΰσε 
στά λόγια τών ήθοποιών, ένώ ή τρίτη 
λειτουργία τοΰ έλληνικοΰ χορού ήταν 
νά δημιουργεί άτμόσφαιρα καί νά 
φτιάχνει τό περιβάλλον τού δράματος, 
μιά δουλειά πού τήν κάνει καί τό 
μοντέρνο corps de ballet.

Μερικές τεχνικές έξελίξεις πού άρχι
σαν νά κατευθύνουν τό περιεχόμενο 
καί τό χορογραφικό σχέδιο όλόκληρου 
τοΰ μετέπειτα μπαλέτου, προέκυψαν 
άπό αύτές τίς τρείς λειτουργίες τοΰ 
χοροΰ.

αύτή τή μορφή διασκέδασης μεγάλω 
σε, καθώς ό δεύτερος ήθοποιός έγινε 
σημαντικός δσο ό πρώτος καί καθοδη
γούσε ένα χορό πού δέν άπέδιδε μόνο 
τά λόγια μέ πράξη, καθώς έκαναν οί 
πρώτοι μίμοι-χορευτές, άλλ’ άντιδροΰ- 
σε κιόλας έκφραστικά στά λόγια τών 
δύο ήθοποιών. Αύτή ή δουλειά έκανε

τελικά τό χορό νά δημιουργήσει τό 
φόντο καί τήν άτμόσφαιρα στήν όποία 
άναπαριστοΰνται οί πράξεις τοΰ ήρωα. 
Σ’ ένα μεταγενέστερο στάδιο, οί ποιη
τές άρχισαν νά συναγωνίζονται γιά τή 
διάκριση παρουσιάσεως τέτοιων έργων 
στούς 'Ολυμπιακούς άγώνες καί σέ 
άλλους άγώνες πού συνέδεαν τούς πο
λίτες τών έλληνικών πόλεων. Ή  τραγω
δία πού έπιλεγόταν, παιζόταν σάν άπό- 
τιση φόρου τιμής στό θεό τής πόλης. 
Σκοπός της ήταν νά παρακινήσει τή 
φαντασία καί τό πνεΰμα τών κατοίκων 
τής πόλης. ’Έπρεπε νά άρέσει στόν 
καθένα καί έτσι ή πλοκή της περιορι
ζόταν σέ μερικά παραδοσιακά θέματα 
στά όποία οί ήρωες πού παρομοιάζο- 
νταν μέ τούς θεούς, παρουσίαζαν ή 
άναμένονταν νά παρουσιάσουν τά κα
τορθώματα καί τίς πράξεις πού ήταν 
γνωστές. Γίνονταν γενικεύσεις γιατί οί 
χαρακτήρες καί οί πράξεις τους έπρε
πε νά άναγνωρίζονται σάν άνήκουσες 
στό θέμα πάνω στό όποίο βασιζόταν 
μιά ιδιαίτερη πλοκή. Ά πό  τίς γενικεύ
σεις τής δράσης καί τοΰ χαρακτήρα Π ρομηθέας λυόμενος, τον Α Ιοχύλον
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’Ερμηνεία τών λ ό γ ω ν  ή τών πράξεων

Αύτό οδήγησε κατ’ άρχάς στήν άνά- 
πτυξη τών δυνατά ζωηρών κινήσεων 
καί χειρονομιών πού περιγράφουν τίς 
πράξεις καί τά έργα πού παρουσιά
ζουν οί κύριοι συντελεστές. Αύτές τίς 
χειρονομίες τίς δανείζονταν άπό τίς 
κινήσεις τής καθημερινής ζωής, άπό 
τίς διάφορες ασχολίες τού άνθρώπου 
καί κυρίως άπ’ τίς πράξεις τών ήρώων, 
άπό τόν Πυρρίχιο καί άπό τίς άθλητι- 
κές τελετές. Καί στή συνέχεια, προήλ
θαν αύτές οί κινήσεις πού περιέγρα
φαν τόν τρόπο μέ τόν όποιο έπρεπε νά 
παρουσιάζονται τέτοιες άμεσες πρά
ξεις- έτσι, ό χορός βοήθησε στό νά 
δημιουργεϊται μιά πλήρης εικόνα τών 
χαρακτήρων πού περιγράφονται στή 
σκηνή.

Αντίδραση στά Λόγια ή στίς Πρά
ξεις

Ά ν οί χαρακτήρες πού κατασκευάζο
νται έτσι, μέ άμεσες χειρονομίες, ήταν 
ισχυροί, τότε ή έπίδρασή τους πάνω 
στούς άλλους έπρεπε νά γίνεται άμεσα 
άντιληπτή. Μ1 αύτή τήν προϋπόθεση 
άναπτύχθηκαν οί συγκινησιακές έκ- 
φραστικές χειρονομίες πού περιγρά
φουν τίς άντιδράσεις τοϋ χοροϋ στά 
λόγια πού λέγονται ή στίς πράξεις πού 
διαδραματίζονται. Έ να σημαντικό ση
μείο γιά νά θυμόμαστε αύτή τήν κατη
γορία τής δουλειάς τοΰ χοροϋ, είναι ότι 
στό έλληνικό δράμα όλες οί βίαιες 
πράξεις φόνου, αυτοκτονίας, άδελφο- 
κτονίας καί άλλων, έκτοπίζονταν άπό 
τή σκηνή άπό τό φόβο τής έπίδρασης 
πού θά μποροΰσε νά έχει ή θέα μιάς 
τέτοιας πράξης στό κοινό. Ή ταν λοι
πόν πολύ σημαντικό ό χορός νά δείξει 
τήν άμεση άντίδρασή του σέ τέτοια 
φρικτά πράγματα πού περιέγραφαν οί 
ηθοποιοί.

Δημιουργία άτμόσφαιρας καί περι
βάλλοντος

Παρόμοια, όταν ή άντίδρασή τού χο
ρού στά γεγονότα πού διαδραματίζο
νταν έκτός σκηνής έπρεπε νά είναι 
καταφανής, τότε έπρεπε κατ’ άρχάς 
νά δημιουργήσουν ένα περιβάλλον καί 
μιά ατμόσφαιρα όμαλότητας. Ό ποια
δήποτε παρέκβαση άπ’ αύτή τήν όμα- 
λότητα θά έφερνε άμέσως τήν αιτία 
τής άλλαγής σέ μεγάλη έξαρση. Τά 
άποτελέσματα δηλαδή τών κύριων χα
ρακτήρων θά  γίνονταν πιό ξεκάθαρα 
έξαιτίας τής άμεσης έπίδρασης πού 
είχαν έπάνω στούς άντιπροσώπους 
τοϋ κοινού.

’Ίσως τελικά τό πιό σημαντικό καθή
κον τού χοροϋ στά περισσότερα Ελλη
νικά έργα ήταν ή σύνδεση τών διαφό
ρων έπεισοδίων μέ τή διαρκή παρου
σία καί κίνησή του· έτσι, ό χορός 
έδωσε στό δράμα, όπως τώρα στό μπα
λέτο, συνοχή καί ροή στήν πλοκή.

Μουσική

Ή  άνάπτυξη κάθε θεατρικής τεχνικής 
προκύπτει άπό τήν άνάγκη νά γίνει 
πιό άποτελεσματική χρήση τών υλικών 
πού ύπάρχουν. Ή  βασική άνάγκη κά
θε έλληνικού έργου, κλασικού δράμα

τος ή μπαλέτου πού παρουσιάζεται 
σήμερα είναι νά κυλάει πρός τά μπρός 
ή δράση καί ή γραμμή τής κίνησης 
έπιτυγχάνοντας συνοχή, καθώς ταυτό
χρονα άναπτύσσεται καί φτάνει στό 
άποκορύφωμά της ή πλοκή.

Ή  δουλειά τοΰ έλληνικού χορού νά 
συνδέει τά έπεισόδια τοΰ έργου έξαρ- 
τιόταν πολύ άπό τόν τόνο καί τήν 
ίδιότητα τής μουσικής καί τοΰ τραγου
διού πού συνόδευαν τό χορό καί τήν 
κίνηση. Επενεργούσε σάν ένοποιητι- 
κό στοιχείο κατά τόν ’ίδιο τρόπο μέ τίς 
ειδικά γραμμένες παρτιτούρες τών μο
ντέρνων μπαλέτων, όπως ό «Πετρού- 
σκα» καί τό «Πουλί τής φωτιάς».

Ό  άριθμός τού έλληνικού χορού κυ
μαινόταν άπό δώδεκα ώς πενήντα άτο
μα καί μπορεί νά 'ταν κι άπό τά δύο 
φύλα, σύμφωνα μέ τίς άνάγκες τοΰ 
δράματος. Μέ σπάνιες έξαιρέσεις, ή
ταν παρών σέ δλο τό έργο κι αύτό 
σήμαινε ότι οΐ ένέργειές του ήταν προ
σεκτικά κανονισμένες εϊτε όταν κινιό- 
ταν εϊτε όταν έμενε άκίνητος. Δέν είναι 
δυνατόν νά ξέρουμε πώς άναπαισσό- 
ταν στήν ορχήστρα, κι άν βρισκόταν 
μπρός ή πίσω άπό τό έπίπεδο τής 
σκηνής δπου έπαιζαν οί ήθοποιοί. Πα
ρόλο πού οί μοντέρνοι "Ελληνες παρα

γωγοί δέν ισχυρίζονται δτι σκηνοθε
τούν άντιγραφές τών άρχαίων δραμά
των στά μεγάλα άνοικτά τους θέατρα, 
τά έργα τους μποροϋν καί μάς δίνουν 
κάποια ίδέα γιά τό τί γινόταν. Πιστεύο
ντας ότι αύτές οί τραγωδίες είναι σέ 
άμεση έπαφή μέ τή ροή τής ζωής άπό 
τό παρελθόν μέχρι σήμερα, χρησιμο
ποιούν ύλικό άπό τίς παλιότερες χο
ρευτικές τελετουργίες.

Ή  σκηνή, δπως κι ένας βωμός, είναι 
τό κεντρικό σημείο όλης τής δραστη
ριότητας τού χοροϋ, γιατί έδώ οί κύ
ριοι ήθοποιοί έκτελοϋν τό δράμα. "Ο
λοι οί σχηματισμοί χοροϋ πού γίνονται 
σέ στατικές στιγμές κατευθύνονται σέ 
μιά καί μόνο περιοχή, σέ ευθεία γραμ
μή μέ τήν όπτική γωνία τοΰ κοινού γιά 
νά δίνεται προσοχή όπου καί δταν 
ύπάρχει άνάγκη.

Γιά νά είναι αύτοί οί σχηματισμοί 
έντυπω σιακοί έπ ιτρεπ ότα ν  μεγάλη 
ποικιλία στίς στατικές εικόνες πού 
σχηματίζονταν στή διάρκεια τών πιό 
δραματικών στιγμών κάθε χορευτής 
παίρνει ϊσως μιάν άτομική στάση σέ 
σχέση μέ τήν κατάσταση. Κάθε δμως 
μέλος τής όμάδας βλέπεται σάν μέρος 
τοΰ δλου, παρόλο πού ϊσως νά είναι 
πλατιά διατετεγμένοι άνά τήν όρχή- 
στρα. Γι’ αύτό τό λόγο γίνονται πολλές 
κινήσεις καί βήματα άπό τίς παραδο
σιακές άλυσίδες  καί τά κώλα πού 
μπορούν καί φέρουν τούς χορευτές 
άπό τό ένα μέρος στό άλλο, ένώ είναι 
πιασμένοι άπό τά χέρια, τούς άγκώνες 
καί τούς ώμους ή μέ τά χέρια τού ένός 
στή ζώνη τοϋ άλλου.

Αύτές οί παραδοσιακές μορφές κώ- 
λου  είναι έπίσης κι ένας πολύτιμος 
τρόπος κίνησης τοϋ χορού σ’ δλο τό

πλάτος καί τό βάθος τής όρχήστρας. 
'Ιδιαίτερα τίς στιγμές τοΰ έργου όπου 
χρειάζεται ή δημιουργία τής κατάλλη
λης άτμόσφαιρας καί περιβάλλοντος.

Τό γεγονός ότι ό χορός ήταν συνήθως 
παρών καί ύπήρχαν πολύ λίγες εύκο- 
λίες γιά άλλαγές τής σκηνής ή τών 
κοστουμιών, χωρίς άμφιβολία βοήθησε 
τόν Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.) νά εί- 
σηγηθεΐ μερικούς κανόνες γιά τό δρά
μα, πού τούς πήραν οί άκαδημαϊκοί 
τής Αναγέννησης, τούς διαμόρφωσαν 
σέ μιά αύστηρή πειθαρχία τών δραμα
τικών ένοτήτων τού καιρού, χώρου καί 
δράσης καί δημιούργησαν μιά άσφυ- 
κτική κατάσταση στό χορό γιά 150 
περίπου χρόνια. Στην πραγματικότητα 
δμως λίγοι "Ελληνες συγγραφείς έντά- 
χτηκαν άπολύτως σέ αύτούς τούς κα
νόνες καί ή έλλειψη εύκολιών γιά άλλα
γή δέν έμπόδισαν τούς ήθοποιούς νά 
ένισχύσουν τά άποτελέσματα τού παι
ξίματός τους μέ τή χρησιμοποίηση μα
σκών, ένισχυμένων παπουτσιών καί 
άλλων προσθηκών πού θά βοηθούσαν 
στό δόσιμο μιάς πληρέστερης εικόνας 
τοΰ χαρακτήρα πού υποδύονταν. Χρη
σιμοποιούνταν έπίσης οΐ «περίακτοι» 
ή τά τριγωνικά πρίσματα δπου ή κάθε 
πλευρά τους είχε ζωγραφισμένη μιά 
σκηνή καί περιστρέφονταν άνάλογα μέ 
τήν έξέλιξη τού έργου. "Ο έλληνικός 
χορός δέν είχε ειδικά ρούχα, ή έλλειψη 
δμως τών κατάλληλων κοστουμιών δέν 
έμπόδισε ποτέ τούς χορευτές νά έκ- 
φράζονται μέσω τής κίνησης, άκόμα κι 
δταν αύτή ύποτάσσεται στήν αύστηρή 
τεχνική τοϋ κλασικού χοροϋ, άρκεΐ νά 
έχουν στό μυαλό τους τή σωστή νοητι- 
κή κατάσταση. Τό παράδειγμα ορισμέ
νων μοντέρνων μπαλέτων άποδεικνύει 
ότι ή παντελής έλλειψη κοστουμιών 
καί διακοσμητικών μπορεί καί κάνει 
τούς χορευτές νά είναι πιό έκφραστι- 
κοί, γιατί πρέπει νά στηρίζονται έντε
λώς στίς δικές τους ικανότητες γιά νά 
μεταδώσουν τό νόημα μέσω τής κίνη
σης. Αύτό ήταν ή βασική δουλειά τού 
έλληνικού χορού, όπως καί γιά τούς 
μετέπειτα παρουσιαστές, τούς panto- 
mimi τής ρωμαϊκής Αύτοκρατορίας, 
πού δέν ύπήρξαν μόνο ψυχαγωγοί στά 
μεγάλα θέατρα καί τά τσίρκα, άλλά καί 
διερμηνείς στίς διαταγές πού έδιναν οί 
λεγεώνες πού κατακτούσαν. Μπορού
σαν νά μεταδώσουν τό νόημα μέσω τής 
κίνησης καί τών χειρονομιών σέ πολύ 
μεγάλα πλήθη, όπου λίγοι θά μπορού
σαν νά καταλάβουν τή γλώσσα τοϋ 
κατακτητή.

Μτφρ. ΜΑΡΙΑ ΚΕΛΕΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

Τά «Γράμματα καί Τέχνες» προκηρύσσουν διαγω
νισμό ποίησης. Μπορούν νά λάβουν μέρος σ’ 
αύτόν νέοι ποιητές άπό 15 ώς 25 έτών μέ τρία 
-τό  πολύ- άνέκδοτα ποιήματά τους ή μέ ένα 
μόνο, έφόσον πρόκειται γιά ποιητική ένότητα ή 
σύνθεση.
Ή 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 δημοσιευθοϋν σέ τρία ή καί περισσότερα 
συνεχόμενα τεύχη τού περιοδικού καί στή συνέ
χεια θά τυπωθούν σέ ένα τόμο. Ή έπιτροπή 
κρίσης τών συμμετοχών θά είναι ή συντακτική 
έπιτροπή τοΰ περιοδικού, μέ πιθανή τή σύμπρα
ξη καί άλλου ή άλλων γνωστών προσώπων.
Σέ επόμενα τεύχη θά γίνουν γνωστές περισσότε
ρες λεπτομέρειες γιά τούς ένδιαφερόμενους.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ίπιβεββΗΣΗ ra r  i m i a r

Ιτά τεύχη του δημοσιεύονται:

•  Α φιερώ ματα σέ κλασικούς σ υ γ γρ α φ ε ίς  μέ τή 
σ υνεργασ ία  το ϋ  M agazine LlttAraire

•  Κριτική παρουσίαση  τώ ν 30 σημαντικότερω ν 
βιβλίω ν τοϋ  μήνα

•  Σ υ ν εν τε ύ ξ ε ις  μέ γνω σ το ύ ς σ υ γ γρ α φ ε ίς
•  Β ιβλιογραφ ίες γιά  Θέματα έπ ισ τή μη ς καί τ έ 

χνη ς
•  Σ ελ ίδ ες  ά φ ιερ ω μ ένες  στό πα ιδ ικό  βιβλίο
•  Π ορτραϊτα έκδοτικώ ν οϊκω ν, β ιβλιοπω λείω ν 

καί βιβλιοθηκώ ν
•  Τά best-se lle r τοϋ  μήνα
•  Α νταποκρίσεις άπ ' δλη  τή ν  Ελλάδα καί τό 

έξω τερικό
•  Β ιβλιογραφικό δελτ ίο  μέ δ λ ε ς  τ ίς  ν έ ε ς  έκδό- 

σ ε ις
•  Κ ριτικογραφία το ϋ  ήμ ερή σ ιου  καί π ερ ιοδ ικ ού  

τύ που
•  Α ρθρα, σχόλια , χρο νο γρ ά φ η μ α

υπεύθυνο -  άβέσμευτο -  άντικειμενικό
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40 χρόνια άπό τό θάνατό του

Ό  Ρώμος Φιλύρας 
καί ό πηγαίος λυρισμός

(Κι ένα όνέκδοτο αύτοβιογραφικό κείμενό του)

Ή  λυρική έξαρση κι ό αυθορμητισμός 
αποτελούν μάλλον κοινούς τόπους μέ
σα στήν ποιητική μας παράδοση, άλλά 
σέ πολύ λίγες περιπτώσεις έμφανίστη- 
καν τόσο έντυπωσιακά, όσο στήν περί
πτωση τού Ρώμου Φιλύρα, μιάς άπό 
τίς γνησιότερες φωνές άνάμεσα σέ ό
σους ξεκίνησαν άπό τόν μεταπαλαμικό 
λυρισμό, γιά νά φτάσουν ώς τίς πιό 
άκραιες άνανεώσεις τοΰ παραδοσια
κού στίχου. Σπάνια, στ’ άλήθεια, δ,τι 
συνήθως όνομάζουμε έμπνευση καί 
φυσικό δώρο τό συναντάμε καί σέ 
άλλους δπως στόν Φιλύρα, μά καί σπά
νια βρίσκουμε τόσες ποιητικές διαλεί
ψεις καί άνισότητες σέ ποιητή μέ τέ
τοια λυρική ποιότητα· μιά ποιότητα 
πού κατάφερε νά τή διατηρήσει ώς τήν 
τελευταία του στιγμή, κι δταν άκόμα 
είχε διαβεϊ τή θύρα τοΰ δημόσιου ψυ
χιατρείου:

Έχω λήθαργον μοίρα κι είχα παραμιλήσει 
χρόνια· κι δμως ό Στίχος, ό Ρυθμός δέν 

έλείπαν.
(«Ποιητής»)'

Γιατί ή λυρική έξαρση γι’ αύτόν δέν 
ήταν μονάχα ένας ποιητικός τρόπος· 
άποτελοΰσε καθολική στάση καί τρό
πο ζωής, μοναδική λυτρωτική διέξοδο 
άπό τά δεσμά τού βίου, ώστε καί μόνη 
της νά άντιπροσωπεύει τόν άκρογω- 
νιαίο λίθο τής ποιητικής του:

Δέν είναι άλλο στόν κόσμο άπό τήν έμπνευ
ση μόνο,

μόνο αύτή ξελυτρώνει άπό τά γήινα δεσμά, 
μόνο αύτή νανουρίζει τόν πικρό μας τόν 

πόνο.
(«Έμπνευση»)'1

Γιά τοΰτο καί τίς ώρες τοΰ πικροΰ 
άπολογισμοΰ μέσα στό ψυχιατρείο, μα
ζί μέ τήν τραγική του μοίρα, θά θρηνή
σει καί τή μεγάλη του διάψευση: δτι 
«παρήλθε», χωρίς νά μπορέσει νά συ
γκλονίσει «σέ σεισμό» τήν ψυχή τοΰ 
κόσμου, δτι δέν έγινε τελικά, δπως τό 
διασαλπίζει άλλοΰ σέ στιγμές άνατάσε- 
ων καί ψευδαισθήσεων: «ό έμπνευσμέ- 
νος ονείρων καί κόσμων προφήτης, ό 
πηγαίος ποιητής πού στό σύννεφο κεϊ- 
ται, ό μεγάλος ό θείος τών ρυθμών 
ύποφήτης»3:
Μά δέν κατόρθωσα θεία νά μιλήσω, 
παλμό νά δώσω καί νά συγκλονίσω 
τήν άπειρη ψυχή τοΰ κόσμου σέ σει
σμό.

(«Διαθήκη»)4

Έγώ παρήλθα, τραγουδώντας τή χαρά, 
τίς όμορφες, τά ρόδα καί τά άηδόνια [...]

Σέ νότα καί ρυθμό, στίχο μεστό, 
σέ ένα τραγούδι έπόθησα νά κλείσω 
μιάν Αρμονία, νόημα σωστό.

Μά δέν κατόρθωσα θεία νά μιλήσω, 
παλμό νά δώσω καί νά συγκλονίσω 
τήν Απειρη ψυχή τοΰ κόσμου σέ σεισμό.

(Διαθήκη)*.

Ό  τύπος τοΰ γνήσιου ποιητή γιά τόν 
Φιλύρα, τόσο πρίν δσο καί μετά τήν 
άρρώστια του, είναι «ό πηγαίος ποιη
τής πού στό σύννεφο κείται», μόνον ό 
έμπνευσμένος καί μόνον ό πηγαίος, 
χωρίς λογιότητα καί έργαστηριακές άλ- 
χημείες πάνω στό ποίημα, χωρίς έπι- 
στημοσύνη καί σπουδές, ό «μποέμ τού 
όνείρου», ό «πιστός στό ώραίο» καί 
«στή γοητεία τής στιγμής»5 -  κι αύτό 
στάθηκε άπό τήν άρχή μισοσυνειδητά 
μισοασυνείδητα τό ιδανικό του πρότυ
πο. ’Έχω στά χέρια μου μιά έπιστολή 
του, γραμμένη άκατάστατα μέ μολύβι 
σέ χαρτί περιτυλίγματος, κι άπό τίς

δυό δψεις τοΰ μοναδικοΰ - σέ σχήμα 
κόλλας άναφοράς -  φύλλου, καί σταλ
μένη στόν Τέλλο ’Άγρα άπό τό Δρομο- 
καΐτειο, δίχως ύπογραφή καί δίχως 
ήμερομηνία. Ά π ό  τό περιεχόμενό της, 
ώστόσο, εύκολα μποροΰμε νά συμπε- 
ράνουμε, πώς πρέπει νά γράφτηκε γύ
ρω στά 1933, κι δχι νωρίτερα άπό τό 
1932, μιά καί τότε συγκέντρωνε ό Ά -

Κώστας Στεργιόπονλος

γρας δσες βιογραφικές πληροφορίες 
τού χρειάζονταν γιά τά άρθρα τών δύο 
τελευταίων τόμων τής «Μεγάλης Ε λ 
ληνικής Εγκυκλοπαίδειας». Έκεί, λοι
πόν, μέ τό γαμψό έκείνο γραφικό του 
χαρακτήρα, άνάμεσα άπό τίς γραμμές,

πού άνεβοκατεβαίνουν κι άλληλοσυ- 
μπλέκονται, έτσι ώστε νά μήν ξέρει 
κανείς πού τελειώνει ή μιά κι άρχίζει ή 
άλλη, καί μέσα άπό ένα σωρό φαντα
σιώσεις κι άνακρίβειες, ό Φιλύρας, 
πληροφορώντας τόν "Αγρα γιά τά βιο- 
γραφικά του, μάς άφήνει νά μαντέψου
με κάτι πολύ πιό πέρα: τήν ίδια τήν 
ποιητική του ταυτότητα, δπως βγαίνει 
άπό τό άποδεσμευμένο του ύποσυνεί- 
δητο. Μεταφέρω μέ κόπο, είναι ή άλή- 
θεια, όλόκληρο τό γράμμα, διατηρώ
ντας πιστά τήν όρθογραφία καί τή 
στίξη:

«Φίλε κ. Άγρα,
» Έλαβα τήν έγκύκλιόν σου, έκ τής Γ.Γ. 

τής «Μ. Έλλ. Έγκ.», καί Απορώ πώς δέν 
ήλθες νά μ ' έπανεύρεις, άφοϋ, τρις, είχες 
τήν καλωσύνη νά μ ’ έπισκεφθής. Τά τής 
γεννήσεώς μου κ.λ.π. τά ξέρεις. Έχουν 
δημοσιευθεϊ στό μαγκοζίν «Παναθήναια».

Ώς έξης, διατύπωσε τήν σύντομον άναγρα- 
φήν.

»Φιλύρας (Ρώμος). Έγεννήθη είς Δερβέ- 
νιον, Κορινθίας, τήν Ιην Αύγούστον 1888, 
διήκουσε μαθήματα παρά τοΰ Ιδιου αύτοΰ 
πατρός, διδασκάλου, ούδέποτε δ ’ έπεζήτη- 
σεν άλλας, σχολικός ή Πανεπιστημιακός 
σπουδάς, αύτοθελήτως. Συνειργάσθη κι έ- 
νεφανίσθη, είς τήν «Χαράν» περιοδικόν, 
έκδιδόμενον είς Ψάρι Στυμφαλίας, είς ήλι- 
κίαν 6 έτών, έπειτα είς τήν «Διάπλασιν τών 
Παίδων», ΙΟετής άλλά άπό τής ήλικίας τών 
5 έτών άνεγίγνωσκεν έψημερίδας καί 8ετής 
συνέθεσε, τό Ιον του ποίημα, «Είς τ ’ 
άηδόνι». Χειρόγραφοι μαθητικαί του συλλο- 
γαί, άπωλέσθησαν, περιοδικά παιδικά, έπί 
πολυγράφου, πλήθος έργων, πεζών καί έμ- 
μέτρων, έκεϊ, δπου διαμένει, σήμερον ώς 
μία Ιστορική μονογραφία «Τόν καιρό τής 
Φραγκοκρατίας στήν Πελοπόννησο», μιά 
θεατρική φεερί «Τό φρέαρ τοΰ Έλιέζερ», 
μιά διάλεξις περί Βαλαωρίτη, άμητός ποιη

μάτων του καί άλλα. Έγραφεν είς τά 
περιοδικά «Χαραυγή», τής Μυτιλήνης, 
«Νουμας», « ’Ακρίτας», παλαιά «Παναθή- 
ναια» τοΰ Κίμ. Μιχαηλίδη, έξέδωκε δέ, είς 
συλλογάς, τά «Ρόδα στόν Άφρό» (1911), 
τούς «Γυρισμούς» (1916), τό «θεατρίνο 
τής Ζωής», πεζόν σκαλάθυρμα (1916), τήν 
«Κλεψύδραν» 1920, τόν «Πιερρότον» 
1921, τίς « Ερχόμενες» 1922, τήν «θυ
σίαν», ώραίαν πολυτελή έκδοσιν τό 1923, 
έκ τοΰ Τυπ. « Εστία». Έκτοτε ούδέν βι- 
βλίον έξέδωκε, καί τά έκδοθέντα τυγχάνουν 
έξηντλημένα είς ούδέν βιβλιοπωλεϊον εύρι- 
σκόμενα. Ό  Μιχ. Σαλίβερος, τό 1927, είς 
έποχήν άσθενείας του, τοΰ έξέδωκεν, άνευ 
άδειας του, τό «Τραγούδι», μέ νεωτέραν 
φωτογραφίαν τής τοΰ 19236, ήν ό ίδιος 
θεωρεί, μόνον ταύτην, Αντιπροσωπευτική 
του.

»Διατελεϊ έκ τών Ιδρυτών (1914) τοΰ 
«Σωματείου Συντακτών Άθ. Εφημερί
δων», τοΰ παλαιού καί δχι, τοΰ λαθροβίου 
τών λεγομένων Δημοσιογράφων ή διαχειρι
στών, τυχόν. Άγνωστον άν μετεφράσθη-

σαν έργα του, μόνον είς τά «Annales» τών 
Παρισίων, ώφθησαν δημοσιευόμενα ένια. Ή  
« ’Ανθολογία» Παράσχου, περιέλαβέ τινα, 
τή Αδείφ του, δημοσιευμένα, καί δυνάμει 
τοΰ Νόμου περί πνευματικής Ιδιοκτησίας, 
περιελήφθη, δέ, μία κριτική τοΰ Ιδίου, είς 
τήν «Ν. Εστίαν». Έχει, Ανεκδότους, συλ
λογάς ποιημάτων, κριτικός έφ’ δλων τών 
ποιητών τής ΙΟΟετηρίδος, διδακτικά βιβλία 
καί τά θεατρικά, λυρικά έργα «Συγκομιδή» 
τά, είς Αρχαιοπρεπή χορικά, « Ίαπετός», 
«Δήλια», « Έλευσίνεια», Απωλεσθέντα, τάς 
σειράς ποιημάτων «Μοίρα Αγει», Απωλε- 
σθεισαν1, τάς « Άκουαρέλλας τοΰ ΑΙγαίου», 
τά «Τοπεϊα», τά «Βουκολικά», τά « ’Αετώ
ματα», τούς «θριγκούς», τούς «Κρηδέ- 
μνους» καί πλήθος πολύ, Αλλων ποιημά
των, πεζών, διηγημάτων, poemes en pro
se. Δέν έταξείδευσε, ποτέ, ούδαμοΰ, οΰτε, 
είς Πειραιά, 'Αθήνας· Αφοΰ, οΰτε ίζησεν 
ούδέ έν τή Ιδιαιτέρά έπαρχίφ του Κορινθίη., 
ής Αγνοεί, πλήν τής Συκιάς, Ξυλοκάστρου, 
Καριάς, πατρικοΰ του, πάσας τάς κώμας, 
χωρία, όδούς, δρη, Ιδίως, δέ, τά χωρία 
Τρίκκαλα, Μάζι κ.λπ. πλήν τοΰΜουλκίου, 
Βασιλικού, Δημινιοΰ, Ιδίως καί τά όρεινά, 
έν γένει, Γκούρα, Νεμέαν, Χιλιομόδι, Κλει
νός καί αύτήν τήν Κόρινθον, έντός. Είς 
ήλικίαν 2 έτών, κατώκει είς περιφέρειαν 
Ζαχόλης, τά χωρία Πΰργος καί Γοΰτος, 
δπου καί έδίδασκεν, ό πατήρ του, Βασί
λειος Ν. Οίκονομόπουλος, σχολάρχης, υιός 
καί ΐγγονος Ιερέων. Δέν ήσχολήθη, οΰτε 
ήθέλησε, μ ' έπιστημονικάς ή Αλλας μελέ- 
τας, θεωρών, τά τοιαΰτα, Αναξιοπρεπή».

«Θεωρών τά τοιαΰτα άναξιοπρεπή»! 
'Υπογραμμίζω τίς τελευταίες σειρές, σέ 
συνδυασμό μέ τό «ούδέποτε δ’ έπεζή- 
τησεν άλλας, σχολικός ή πανεπιστημια
κός σπουδάς, αύτοθελήτως» -πού δέν 
άληθεύει, άλλωστε- κι άφήνω τά ύπό- 
λοιπα στήν άντίληψη τοΰ άναγνώστη. 
Ό σο γιά τά συγκεκριμένα βιογραφικά 
στοιχεία, μολονότι πολλά άπ' αύτά τά 
σημειώνει σωστά, μάλλον θά  μάς προ- 
καλούσαν, άν τά παίρναμε στά σοβα
ρά, μεγαλύτερη σύγχυση άπ' δση έχει 
κιόλας δημιουργηθεί κατά καιρούς μέ 
τά βιογραφικά του8. Καλύτερα νά τά 
ξαναδούμε δλα άπ’ τήν άρχή.

*  *  *

Γιός τοΰ Βασιλείου Οίκονομόπουλου 
καί τής Ασπασίας Σαρηγιάννη, ό Ρώ
μος Φιλύρας γεννήθηκε τήν 1η Αύγού- 
στου 1888 στό Κιάτο τής Κορινθίας9, 
καθώς έπιβεβαιώνεται κι άπ’ τά παλιά 
μαθητολόγια τού Α ' Γυμνασίου Άρρέ- 
νων Πειραιώς, άλλά κι άπό συνέντευξή 
του μέ τόν Θ. Πρόδρομο άπ’ τίς μάλ
λον άξιόπιστες10. Στά έπίσημα χαρτιά 
του λεγόταν ’Ιωάννης Οίκονομόπου
λος, μά ό ’ίδιος πολύ λίγο φαίνεται νά 
χρησιμοποίησε τό πραγματικό του ό
νομα. Τό Δημοτικό καί τό Σχολαρχείο 
τέλειωσε στήν πατρίδα του, μέ δασκά
λους ένα θείο του καί τόν πατέρα του, 
κι όταν ή οίκογένειά του μεταφέρθηκε 
στόν Πειραιά, γράφτηκε στό έκεί Α ' 
Γυμνάσιο Άρρένων, άπ’ όπου άποφοί- 
τησε τό 1904. Τό γεγονός ότι παρου
σιάστηκε στό στρατό μέ τήν ιδιότητα 
τοΰ σπουδαστή11, μάς έπιτρέπει νά 
ύποθέσουμε, πώς πρέπει νά είχε γρα
φτεί στή συνέχεια καί σέ κάποια άνώ- 
τερη σχολή· είναι ζήτημα δμως, άν 
φοίτησε καθόλου. Κατά τήν περίοδο 
τών βαλκανικών πολέμων, υπηρέτησε 
στό 7ο Σύνταγμα Πεζικού, κι έλαβε 
μέρος στίς μάχες τής Μακεδονίας καί 
τής ’Ηπείρου, μέ άποτέλεσμα νά πάθει 
κρυοπαγήματα. Τό 1916 διορίζεται 
Άνθυπολοχαγός Άρχειοφύλαξ καί κα
τόπιν Στρατιωτικός Γραφεύς Β' τάξε- 
ως μέ τό βαθμό τοΰ ύπολοχαγοΰ, ένώ
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’Ανέκδοτο χειρόγραφο τοΰ Ρώμου Φιλύρα 
καί σκίτοο άπό ψυχοπαθή φίλο του.

ταυτόχρονα συνεχίζει νά δημοσιογρά
φε!. Ή  δημοσιογραφία, άλλωστε, υ 
πήρξε τό μονιμότερό του έπάγγελμα 
μετά τήν άποφοίτησή του άπ’ τό Γυ
μνάσιο. Στό μεταξύ, γύρω στά 1920, 
άρχίζουν νά έμφανίζονται, υστέρα άπό 
άνίατη άφροδίσια άρρώστια, τά πρώτα 
συμπτώματα τής βλάβης τοϋ λογικού 
του, τό 1924 διαγράφεται άπό τά στε
λέχη τών στρατιωτικών ύπαλλήλων «ώς 
πάσχων έξ άνιάτου νοσήματος» καί τό 
1927 είσάγεται στό Δρομοκαΐτειο, ό
που έμελλε νά περάσει τά ύπόλοιπα 
χρόνια του. Πέθανε στίς 9 Σεπτεμ
βρίου 1942, χωρίς νά πάψει δλο αύτό 
τό διάστημα νά γράφει καί νά δημο
σιεύει.

Τό ποιητικό ταλέντο τοϋ Φιλύρα έκ- 
δηλώθηκε πολύ πρώιμα. Ό  ϊδιος, σέ 
σ τιγμ ές μεγα λύτερη ς π νευ μ α τ ικ ή ς  
διαύγειας άπό κείνες τής έπιστολής 
στόν ’Άγρα, μάς πληροφορεί, ότι τό 
πρώτο του ποίημα τό έγραψε σέ ήλικία 
όκτώ χρονώ, κι ότι έργα του πρωτοδη- 
μοσίεψε στό περιοδικό «Χαρά», πού 
έβγαινε τό 1897 στό χωριό Ψάρι τού 
Δήμου Στυμφαλίας, κι άργότερα στή 
«Διάπλαση τών Παίδων» «ύπό τό ψευ
δώνυμον "Κορινθιακόν κϋμα” καί ύ
πό...βροχήν έγκωμίων τοϋ Γρ. Ξενο- 
πούλου»12. Τήν πρώτη του, ώστόσο, 
έμφάνιση στή λογοτεχνία έκανε άπό 
τόν «Νουμά», τόν ’Ιούλιο τοϋ 1903, 
ένώ φοιτούσε άκόμα στό Γυμνάσιο, κι 
άπό τότε συνεργάστηκε, χωρίς διακο
πή, τόσο στό πρωτοποριακό αύτό πε
ριοδικό τοϋ Ταγκόπουλου όσο καί σέ 
πλήθος άλλα: στά «Παναθήναια», στόν 
«’Ακρίτα», στόν «Καλλιτέχνη», στήν 
« Ήγησώ», ώς άρχισυντάκτης στόν λαϊ
κής κυκλοφορίας «Εικονογραφημένο 
Παρνασσό», στόν «Βωμό», στό «’Ε
μείς» κι άλλοϋ, καί μετά τήν είσοδό 
του στό Δρομοκαΐτειο σέ όλο σχεδόν 
τόν περιοδικό τύπο, άπό τά λαϊκά καί 
τά κάπως λαϊκότερα έντυπα ώς τά 
έγκυρότερα λογοτεχνικά περιοδικά, κι 
άπό τά πιό λιγόζωα ώς τά μακροβιότε
ρα. Συχνή καί ποικίλη ύπήρξε κι ή 
δημοσιογραφική καί λογοτεχνική συ

νεργασία του στίς έφημερίδες, δπου 
έγραφε κατά καιρούς τό χρονογράφη
μα, τήν κοσμική στήλη, τήν κριτική 
τοϋ θεάτρου καί τοϋ βιβλίου ή δημο
σίευε ποιήματά του.

Λιγότερο σχετικά είναι τό δημοσιευ
μένο σέ συλλογές έργο του. Πρίν κλει
στεί στό δημόσιο Ψυχιατρείο, είχε τυ
πώσει τά ποιητικά βιβλία: «Ρόδα στόν 
άφρό» (1911), «Γυρισμοί» (1919), «Οί 
έρ χ ό μ εν ες»  (1 9 2 0 ), «Κ λεψ ύδρα »  
(1921), « Ό  «πιερρότος» (1922), «Θυ
σία» (1923) καί τό πεζό « Ό  θεατρίνος 
τής ζωής» (1916), πού συγκεντρώθη
καν όλα μαζί τό 1939 άπό τίς έκδόσεις 
Γκοβόστη, μέ κριτική εισαγωγή καί 
έπιμέλεια τοΰ Αιμίλιου Χουρμούζιου, 
ώς πρώτος τόμος τών «'Απάντων» του, 
χωρίς νά κυκλοφορήσει ποτέ καί δεύ
τερος. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος άπό 
τήν παραγωγή τής τελευταίας του δε
καπενταετίας, γραμμένο τίς ώρες τών 
φωτεινών του διαλειμμάτων καί σκορ
πισμένο στίς έφημερίδες καί τά περιο
δικά, έξακολουθεί νά παραμένει άσυ- 
γκέντρωτο κι άγνωστο, ένώ άρκετά 
άπ’ τά άνέκδοτα χειρόγραφά του έ
χουν ϊσως χαθεί γιά πάντα, άν λάβουμε 
ύπ’ όψη μας μέ πόση εύκολία καί 
γενναιοδωρία τά μοίραζε ό ίδιος σέ 
όσους τόν έπισκέπτονταν κατά τήν 
περίοδο τής άρρώστιας του. Γιατί, βέ
βαια, ή φιλότιμη προσπάθεια τοΰ Τά
σου Κόρφη νά βοηθήσει στή συγκέ
ντρωση τών ποιημάτων καί τών πεζών 
«τής διασποράς», δίνοντάς μας στό 
βιβλίο του «Ρώμος Φιλύρας» (1974) 
έναν πρώτο έργογραφικό κατάλογο κι 
άνθολογώντας 70 άπό τά ποιήματα τής 
έποχής τοΰ ψυχιατρείου μαζί μέ τό 
έξαιρετικά ένδιαφέρον πεζό.»«Ή ζωή 
μου στό Δρομοκαΐτειο», έλάχιστα κα
λύπτει τήν έλλειψη μιάς οριστικής έκ
δοσης. Άκόμα μικρότερη συμβολή ά- 
ποτελεί καί τό τομίδιο μέ άνέκδοτα 
ποιήματά του «Πορτραϊτα καί Κειμή
λια», πού κυκλοφόρησε τό 1981 μέ τήν 
έπιμέλεια τοΰ Ναπ. Παπαγιωργίου.

*  * *

Ή  ποίηση τοΰ Φιλύρα είναι ύμνητικά 
έρωτική καί φυσιολατρική καί, παράλ
ληλα, άστική τοΰ κλειστοΰ χώρου, πά
ντοτε μετεωριζόμενη καί μέ ταυτόχρο
νες τάσεις πρός τόν ρεαλισμό καί τή 
σάτιρα, άφοΰ παρόμοια μέ τόν ήρωά 
του στό πεζό « Ό  θεατρίνος τής ζωής», 
έκτός άπ’ τή μαγική ικανότητα νά 
κυνηγάει τό «σύννεφο», είχε κι έκεϊ- 
νος μέσα του τόν Φασουλή καί τόν 
Μώμο. Ή  σάτιρά του, ώστόσο, δέν 
διατηρεί πυκνό κι αύτοδύναμο τό τρα
γικό στοιχείο, δπως ή σάτιρα τοΰ Κα- 
ρυωτάκη. Μαζί μέ τίς ύλικές άντιστά- 
σεις, έχει άποβάλει καί τήν όξύτητα, κι 
άπομένει κάτι άνάμεσα στή φάρσα, τή 
μιμική τοΰ κλόουν καί τήν αύτογελοιο- 
ποίηση -  κι άπό κεί παίρνει, έμμεσα κι 
άντανακλαστικά, καί τό δραματικό της 
χαρακτήρα.

Στήν πρώτη του συλλογή «Ρόδα 
στόν άφρό» ξεκινάει μ’ ένα άπλωμα 
στό φυσικό καί τόν έξω χώρο, συνεχί
ζοντας τήν παράδοση τοΰ μεταπαλαμι- 
κοΰ λυρισμού, γιά νά κλειστεί στή συ
νέχεια, μέ τούς «Γυρισμούς» καί τίς 
έπόμενες συλλογές ώς τή «Θυσία», στό 
σαλόνι καί τήν πόλη, σταθεροποιώντας 
τήν ποιητική του γλώσσα, νά ύμνήσει 
σχεδόν άποκλειστικά καί νά έξιδανικέ- 
ψει τή γυναίκα καί νά έξαρθεί άργότε
ρα, όταν είχαν έπιδεινωθεΐ πιά τά συ
μπτώματα τής βλάβης τού λογικού 
του, σέ ύψος καί πλάτος, μέ άπροσδό- 
κητες λυρικές κορυφώσεις καί δραμα
τικές πτώσεις. Στά ποιήματα αύτά τής 
άρρώστιας, όπως τό σημείωσε κι ό Αίμ. 
Χουρμούζιος, «δυό κυρίως συναισθή
ματα άντιπαλαίουν μέσα στό ταραγμέ
νο μυαλό του: τό συναίσθημα τοϋ ά- 
νέκκλητου τής μοίρας του (έχει δέ ό 
ποιητής τή διαύγεια πού χρειάζεται γιά 
ν’ άτενίζει τό βάραθρό του) καί τό 
συναίσθημα τής άκράτητης προσδο
κίας. Πιστεύει καί περιμένει τήν άνάρ- 
ρωση, τό νέο ξύπνημα, μιά νέα άνθο- 
φορία τού πνεύματος πού θά  άναδοθή 
άπό τήν ύγεία τοΰ σώματος. Στήν πρώ
τη συναισθηματική κατάσταση παρα
κολουθούμε τήν πένθιμη έκφορά τής 
ψυχής του, ό τόνος τής έγκαρτερήσεως 
άναδίνει στίχους θλιβερούς, νεκρώσι
μους, χωρίς μεγάλες έξωτερικεύσεις, 
άλλά μέ παθητικήν ύποβλητικότητα. 
Στή δεύτερη κατάσταση άκοϋμε τό 
φτεροκόπημα τής χαράς καί παρακο
λουθούμε τήν έτοιμασία γιά τή χαρμό
συνη ύποδοχή τής μεγάλης φωνής πού 
θά είπή στήν ψυχή του καί στό πνεϋμα 
του: "Δεΰρο έξω!...” »13. Μά κι άπ’ τίς 
δυό τοΰτες καταστάσεις έλάχιστα ολο
κληρωμένα ποιήματα άπομένουν γιά 
νά προστεθούν στά όχι καί τόσο πολλά 
άρτια κομμάτια τοϋ πρίν άπ’ τήν άρ- 
ρώστια έργου του.

Ό  Φιλύρας -τό τονίσαμε κιόλας άρ
κετά- ήταν ποιητής μέ σπάνια έξαρση 
καί πηγαία λυρικά άναβρύσματα, άλλά 
καί μέ όλα τά μοιραία έπακόλουθα τού 
ποιητικού αύτοσχεδιασμού στή μορφή 
καί στή δομή τών ποιημάτων του, ώστε 
νά μοιάζει περισσότερο νεορρομαντι- 
κός καί φανταιζίστας παρά νεοσυμβο- 
λιστής, όπως οί άλλοι τής νεορρομαντι- 
κής καί νεοσυμβολιστικής σχολής, ό
που τελικά άνήκει κι αύτός. Κατ’ έξο- 
χή ν  ά ν τ ιε ρ γ α σ τ η ρ ια κ ό ς ,  ά φ η ν ε  
έλεύθερα τήν έμπνευση νά τόν κυβερ
νήσει, σπάζοντας άπ’ τίς πρώτες του 
άκόμα συλλογές τήν ώς τότε λογοκρα- 
τική άντίληψη γιά τήν ποίηση καί φρο
ντίζοντας νά βολεύει «έκ τών ένόντων» 
τά κενά πού δημιουργούσε στό στίχο, 
στή γλώσσα καί στήν έννοιολογική συ
νοχή τού ποιήματος ή έγκατάλειψή 
του στή διάθεση τής στιγμής. Ά ν τώρα 
προσθέσουμε καί τόν άντίχτυπο πού 
είχε άπό ένα σημείο καί πέρα στήν 
ποίησή του ή περιπέτεια τοϋ σαλεμέ
νου του λογικοϋ, μποροΰμε νά πάρου
με μιά ιδέα τής όλης ακαταστασίας τοϋ 
κατακερματισμένου άπ’ τήν άρρώστια 
έργου του, ένός έργου, πού παρά τίς 
άνισότητές του δέν παύει ν’ άποτελεί 
έκφραση μιάς άπ’ τίς πιό αύθεντικές 
καί τίς πιό γνήσιες φωνές τοΰ νεοελλη
νικού λυρισμού, όταν μάλιστα φτάνει 
νά μάς δίνει μερικά κομμάτια μέ άνα- 
πάντεχες προεκτάσεις ή όταν ή έ
μπνευση καί ή πνοή διατηρούν άμείω- 
τη τή λυρική ουσία τοΰ ποιήματος άπ’ 
τήν άρχή ώς τό τέλος, όπως έδώ:

ΜΠΟΡΑ ΤΟΥ ΜΑΗ'·1 
Μέσα στό Μάη άλάλαζεν ό θρίαμβος 

τοϋ χειμώνα 
κα ί στής βροχής τό σϋθαμπον έβρό- 

ντα
ό κεραυνός  

κα ί τό χαλάζι έμάρα ινε τήν τροφαντή  
άνεμώνα

κα ί τά μπουμπούκια , πού άνοιγαν  
ματάκια πρός τό φώς.

Κ αί μέσα  στό τρισκόταδο δέν έλαμ- 
ψεν 
ή μέρα

κα ί δέν άκούοαμε γλυκό κελάϊδισμα  
πουλιών,

μά νά βογγάει άπόκοσμα τόν κατα- 
λύτη  
άγέρα

στά τρίστρατα τών λειβαδιών κα ί τών 
περιβολιών.

Κ α ί τ' όνειρό μας πού  έλεγε νά  
λουλουδιάσει τώρα, 

προσμένοντας τόσον καιρό τοϋ Μάη 
τό λαϋρο φώς, 

άλλοίμονον! ή άπάντεχη τό πρόφτα- 
σεν
ή μπόρα

κα ί σά μπουμπούκι τδκαχρεν ό μέγας  
Κ εραυνός...

Πιό πολύ κι άπ’ τόν μάλλον κοινό 
συμβολισμό καί τή θεματογραφική ά- 
ντίθεση τής χειμωνιάτικης μπόρας μέ
σα στό Μάη, ό,τι μάς κάνει προπάντων 
έντύπωση στό ποίημα τούτο είναι ή 
ήχητική τοΰ στίχου, ή χρησιμοποίηση 
δραστικών λέξεων στά σημεία τών ι
σχυρών τονισμών (τό «άλάλαζεν» καί 
ό«θρίαμβος», τό «έβρόντα» καί τό «ά
πόκοσμα», ή «άπάντεχη» καί ό «μέ
γας»), ό καταρράκτης τών ρώ («θρίαμ
βος», «βροχής», «έβρόντα», «κεραυ
νός», «έμάραινε», «τροφαντή»), οι αύ- 
ξομειώσεις στήν ένταση τής φωνής καί, 
γενικότερα, τό στήσιμο καί τό χτίσιμο 
τοΰ ποιήματος, σά νά 'ναι -καί σίγου
ρα είναι- όλόκληρο πιασμένο μέ μιά 
πνοή, ώστε καί μόνο μέ τήν ήχητική 
καί τή λυρική του ούσία νά μάς μεταγ
γίζει πολύ περισσότερα άπ' όσα μέ τό 
-άνύπαρκτο, άλλωστε- νοηματικό πε
ριεχόμενό του, μιά καί ούσία του είναι 
ή ούσία τοΰ λυρισμού του: τό άπιαστο, 
δηλαδή, καί τό φευγαλέο τών συναι
σθηματικών καταστάσεων καί τών έ- 
ντυπώσεων τοΰ ποιητή, πού κανένα 
λογικό σχήμα δέν μπορεί νά τό έκφρά- 
σει καί νά τό ύποκαταστήσει. Τέτοιες 
άκέραιες μονάδες όμως δέν τίς βρί
σκουμε καί πολύ συχνά. Ό  Άγρας, σέ 
μιά σύντομη νεκρολογία του, έχει δώ
σει άρκετά παραστατικά τίς διαλείψεις 
καί τίς ποιητικές άφασίες τοΰ Φιλύρα, 
κι όχι μονάχα στά ποιήματα τής άρρώ- 
στιας, άλλά -ώς ένα μικρότερο, φυσικά 
βαθμό- καί στά προηγούμενα:

«Τό ποίημα προχωρεί, δυνατό κι 
ώραίο, μέ τήν εύγενικιά του πνοή, τή 
σπατάλη τών εικόνων του, τήν άέρινη 
διάθεση, τόν άνάριο ρυθμικό κλυδωνι- 
σμό, παρόμοιον μ έκεΐνον πού συχνά 
άπαντοΰμε καί στά τετράστιχα τοΰ 
Μαλακάση, προχωρεί ώς τό μοιραίο 
σημείο -  κ' έκεί, έξαφνα, αύτός ό 
ρυθμός μπερδεύεται, γίνεται κάτι πού 
όλίγο βέβαια τοΰ ταιριάζει νά τ’ όνομά- 
σει κανείς άσύνδετον, ύπερβατό  ή 
άνακόλουθο, -ένα είδος ίλιγγου τής 
ποιητικής σκέψεως, ένα είδος δίνης 
πού άποσυνθέτει τό ποίημα καί τ' 
άφήνει ναυάγιο στά ρηχά, σκόρπιο, 
άχρηστο· προχωρεί ώς τό σημείο πού 
ένεδρεύει ή μοιραία λέξη, ή ξένη, ή 
άσχετη μέ τό νόημα, πολλές φορές ή 
γελοία- ή λέξη πού μέσα στόν ποιητικό 
σκελετό είναι ώσάν μιά βίδα βγαλμένη 
άπό τή θέση της, ώσάν μιά πληγή, μιά 
τρύπα, όπου τό ύπόλοιπο διαρρέει στό 
κενό...»15

Συνήθως, οί πρώτοι στίχοι άποτελούν 
καί τό δημιουργικό φύσημα, πού δια
περνά δλο τό ποίημα. Κι είναι τόσο 
δυνατό μερικές φορές τό φύσημα τού
το, ώστε νά διαρκεί ώς τό τέλος ή ν' 
άφήνει τήν έντύπωση πώς διαρκεί. Μά 
συνηθέστερα προχωρούμε μέ τήν άρχι- 
κή ώθηση. Στό μεταξύ, τό μαγικό που
λί τής έμπνευσης έχει πετάξει, άφήνο- 
ντας μόνο τά ϊχνη του, ένώ ό ποιητής 
έξακολουθεϊ άνυποψίαστος νά ψάχνει

 ►
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στά χαμένα νά ξαναδέσει κάπου τό 
κομμένο νήμα, χωρίς νά καταλαβαίνει, 
πώς δσα ήταν νά πεί τά είπε κιόλας 
άποσπασματικά στούς δύο, στούς τρεις, 
στούς τέσσερις στίχους, καμιά φορά 
καί στόν ένα. Δέν αποκλείεται, βέβαια, 
νά ξαναφυσήξει πιό κάτω ή λυρική 
πνοή, δίχως καί πάλι ν' άντιληφθεί ό 
’ίδιος τή διαφορά, γιά νά γυρίσει πίσω 
καί ν’ άντικαταστήσει δ,τι έμεινε νε
κρό σώμα.

Καθώς τόν χαρακτήρισε ό Βάρνα- 
λης, ό Φιλύρας είναι «όρμεμφυτικός, 
άδιανόητος, έκρηκτικός»16. Γι’ αύτό 
ίσως, έκτός άπό κάποια έπιπόλαια μα
θητεία στόν Παλαμά, στά σονέτα τού 
Μαβίλη καί περισσότερο στόν Μαλα- 
κάση, δέν παρουσιάζει σπουδαίες έπι- 
δράσεις. ’Αντιφατικός καί διακυμαινό- 
μενος, έχει συχνά ύφος καί έξαρση 
«μείζονος» καί θέματα«έλάσσονος». 
Ή  πτητική του ούσία έμφανίζεται με
γαλύτερη άπ’ τό βάρος πού θέλει νά 
σηκώσει, καί κάποτε άπομένει ή διά
θεση γιά τό πέταγμα, χωρίς άλλο συ
γκεκριμένο στόχο. Έ τσ ι, βρίσκεται 
διαρκώς σ’ ένα μετεωρισμό όνάμεσα 
στήν πραγματικότητα καί τήν έξιδανί- 
κευσή της, μέ μιά ολοένα αυξανόμενη, 
έξ αιτίας καί τής άρρώστιας του, άπό- 
κλιση πρός τήν υπέρβαση τού πραγμα
τικού, μεταγγίζοντας στόν άναγνώστη 
κάτι άπ’ τήν έφήμερη μέθη τοϋ πετάγ
ματος κι άφήνοντας κατόπιν τή γεύση 
τοϋ κλαυσίγελου, σά νά παίζει μεταξύ 
σοβαρού καί άστείου.

Καί ή γυναικολατρεία του περνάει κι 
έκείνη άπό παρόμοιες διακυμάνσεις. 
Πρόκειται γιά ένα είδος άδιάκοπου 
έρωτικοϋ οργασμού, πού έχασε τό 
δρόμο του κι έμεινε στήν κατάσταση 
τής έφηβείας. Γιατί ό Φιλύρας, δπως · 
σωστά τό έπισήμανε κι ό Γ. Φτέρης, 
πού τόν γνώρισε καί τόν έζησε άπό 
κοντά, «είναι ένας αισθησιακός τραγι
κά άνικανοποίητος, ένας έραστής, πού 
βλέπει τήν ένέργεια μόνο μέ τό φαντα
στικό φωσφόρισμά της, ένας Δόν 
Ζουάν τής έρωτικής οπτασίας. Γι’ αύ
τό όλα τά έρωτικά του ποιήματα είναι 
έτσι λαχανιασμένα [...]. Δέν μπορεί νά 
απομονώσει τή γυναίκα, νά τήν άπο- 
σπάσει άπό τίς άλλες, νά τήν κάνει μιά 
συγκεκριμένη, μιά άπτή έρωτική περί
πτωση. Τίς βλέπει όλες μαζί. Είναι οί 
πολλές, οί άλλες, οί κούκλες, οί δυτι
κές, οί καθολικές, οί έρχόμενες»17. 
Προπάντων δμως, χαρακτηριστικό καί

τοϋτο τοϋ έρωτικοϋ του άνικανοποίη- 
του καί τής ρομαντικής καταγωγής 
του, είναι οί απρόσιτες, οί άπιαστες 
οπτασίες, «έκ.εινες πού τοϋ φύγαν». Οί 
πραγματικές, όποιες μπόρεσε νά τίς 
κρατήσει μέσα στά χέρια του, έμειναν 
γι’ αύτόν «συνηθισμένες»:

ΟΙ ΑΛΛΕΣ18 
"Ολες έφυγαν οί όμορφες σέ χώρα 

μακρυνή, 
όσες οέ μιά γλυκεία στιγμή τίς έταξα  

δικές μου, 
ή κάπου ξάφνου έκρύφτηκαν, τίς 

πήραν οί ουρανοί, 
κι' έμειναν μόνες οί καλές κ ι’ οί 

συμπαθητικές μου.

Λίγο χλωμές,λίγο μ ικρές ή λίγο πιό  
μεγάλες,

ήαανε νόστιμες κι' αύτές, μά όχι 
όπως

οί άλλες,
σ υνη θ ισ μ ένες  έμεινα ν, μά  έκ ε ϊν ες  
ποϋ

μοϋ φύγαν, 
μοϋ γνέφαν πάντα  σ τ’ όνειρο, πλα- 
τειά  άγκαλιά  

μ ’ άνοιγαν.

* * *

Άλλά ό Φιλύρας, πέρα άπ' τήν ίδια τήν 
ποιότητα τού λυρισμού του, παρουσιά
ζει ένδιαφέρον κι άπό τήν άποψη τή 
γραμματολογική. Μέσα στό έργο του, 
καθώς καί στό έργο δυό τριών άλλων 
σύγχρονών του, σημειώνεται μιά στρο
φή ιδιαίτερα σημαντική γιά τήν ποίησή 
μας. Ά πό τήν παλαιότερη ποιητική 
νοοτροπία περνάμε στή νεώτερη, άπό 
τήν άδρότερη αίσθηση στή λεπταισθη- 
σία, ένώ, άπ’ τήν άλλη μεριά, πρίν καί 
μαζί μέ τόν Καρυωτάκη, γίνεται κι 
ένας άπ’ τούς πρώτους πού άνοίγουν 
ρήγμα στήν παράδοση. Ή δη ή κυριαρ
χική έπικράτηοη τοΰ ήχου κι ή διασά
λευση τής νοηματικής συνοχής, άπ’ τή 
δεύτερη κιόλα συλλογή του, τόν όδη- 
γούν σ’ ένα προεισαγωγικό πήδημα 
έξω άπ’ τή λογοκρατία. ’Αργότερα, μέ 
τό άποδεσμευμένο ποιητικό του ύπο- 
συνείδητο καί τούς χαλαρωμένους λο
γικούς του συνειρμούς, έφάρμοσε άνε- 
πίγνωστα τή θεωρία τοΰ ύπερρεαλι- 
σμοΰ, κατά τρόπο αύθεντικότερο άπ’ 
τούς 'ίδιους τούς υπερρεαλιστές. Μπό
ρεσε ν' άποδεσμεύσει δσα δέ θά τολ

μούσε, άν ό έλεγχος τής λογικής του 
δέν είχε χαλαρώσει άπ’ τήν άρρώστια. 
Κι έχ^ιδή ήταν πραγματικός ποιητής, 
μάς έδωσε, άκόμα καί στήν τελευταία 
φάση του, μερικά έξοχα αποσπάσματα 
καί λιγότερα ολοκληρωμένα ποιήματα, 
πού προαναγγέλλουν σταθερά τή νεώ
τερη ποίηση:

Κ αί έγόυνόσουνα...
Κ αί έφ οροϋσες έσύ αραχνοΰφαντο  

νυκτικό,
κα ί έγώ άπ' έξω τά σάβανά μου.
Ή  κάμαρά σου 
ευγενικά  χαριτωμένη, 
μικρή, άρωματική 
-κι άπ' έξω άπέραντος, 
μαύρος ό δρόμος...
Τώρα κάτσε έαύ - κα ί κοιμήσου... 
Έγώ τραβώ - ή μουσική άς προηγη- 
δε'ι!
Άγνωστοι κόσμοι, πεδαμένοι άστέ- 
ρες,
πλανήται μ έ  χρυσές ούρές  
άς έμπουν μπροστά!
Ό  Γαλαξίας άς άκολουδεί 
σάν χρυσή διαδήλωσις!
'Έπειτα, άς παραταχθούν  
τά έξαπτέρυγα  τών έρώτων!

Έ πειτα, ό ίππος μου  
ό πολεμικός!
Κι έπειτα, έγώ, 
ό νεκρός!

(«Παραλήρημα»)19

Τό άπόσπασμα αύτό -  μεταγραμμένο 
άπό τόν Ρένο Άποστολίδη, χωρίς άλλη 
τροποποίηση ή έπέμβαση, έκτός άπ’ 
τό χωρισμό του σέ στίχους -  δέν είναι 
άπό ποίημα τού Φιλύρα, άλλά άπό τό 
πεζό του. «Ή  ζωή μου στό Δρομοκαΐ- 
τειο»20, δπου έχει δώσει μερικές άπ' 
τίς πιό δραματικές καί τίς πιό δυνατές 
άναμφισβήτητα σελίδες μέσα σ' δλο τό 
έργο του. Άποτελεϊ δμως χαρακτηρι
στικό δείγμα μιάς άπελευθερωμένης 
άπό τούς λογικούς συνειρμούς ποιητι
κής γλώσσας, ώστε ή σύγχρονη ποίηση 
θά μπορούσε, δίχως καμιά δυσκολία, 
νά τό υιοθετήσει καί νά τό άναγνωρί- 
σει γιά δικό της.
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Ο Λούκατς 
κριτικός τοϋ Τόμας Μάν 

α'
Οί σημειώσεις πού ακολουθούν καί πού άναφέρονται στή λογοτεχνική κριτική τοΰ 
Λ ούκατς έχουν σάν άφορμή τήν άνάγνωση μιάς συλλογής δοκιμίων του  γιο: τον Ιομας 
Μάν· πρόκειτα ι γιά άρθρα πού ό Λούκατς έγραψε άνάμεσα στά 1909 καί 1955, κυρίως 
δμως στήν περίοδο 1930 ώς 1950. Τό βιβλίο άποτελεΐτα ι άπό μιά σύνθεση αποσπασματων 
πού δέν είναι άπολύτως συνεκτικά: τό  πιό έντυπωσιακό είναι ή συνέχεια τής σκέψης του 
Λούκατς, συνέχεια πού είναι φανερή στή θεμελιώδη έρμηνεία τού  έργου τού  Τομας Μ  αν.

Στό πρώτο άπό τά δοκίμιά του, ό Λούκατς, μιλών
τας γιά τό μυθιστόρημα τοΰ Τόμας Μάν Βασιλική  
Υψ ηλότητα , πού έκανε τήν έμφάνισή του λίγο μετά 
τούς Μ πουντενμπροκς, συνόψιζε σέ μιά μόνο φρά
ση τοΰ έπιλόγου τήν έντύπωσή του άπό τό έργο τοΰ 
Μάν: «Στά γραπτά τοΰ Τόμας Μάν βρίσκει κανείς 
κάτι πού τείνει νά εξαφανιστεί. Τό άριστοκρατικό 
αύτό νόημα τής άξιοπρέπειας, πού είναι τό χαρα
κτηριστικό τής άστικής τάξης καί πού έλκει τήν 
καταγωγή της άπό τήν άργή πρόοδο καί αΰξηση 
ένός μεγάλου πλούτου». Ό  κριτικός πού τά έγραφε 
αύτά δέν ήταν φυσικά άκόμα μαρξιστής. Εθιγε 
δμως ήδη έδώ ένα θέμα πού έπρόκειτο νά έπανέρ- 
θει σέ πολλά άπό τά μετέπειτα σχόλιά του. Τό είχε 
θίξει ξανά στό μεσοπόλεμο καί άργότερα τό 1945 
θεωρούσε «τό ιδανικό τής άστικής τάξης σάν τήν 
κατευθυντήρια ίδέα τής ζωής καί τού έργου τού 
Τόμας Μάν». Αύτό πρέπει βέβαια νά θεωρηθεί σάν 
μία άντικειμενική κρίση συνδεμένη μέ μιά προσπά
θεια ταξινόμησης καί όχι σάν μομφή. Τά άφηγήματα 
τοΰ Τόμας Μάν, λέει ό Λούκατς, δέν μάς δείχνουν 
ποτέ τή γερμανική άστική τάξη στίς καθημερινές 
της άσχολίες καί κυρίως δέν μάς τή δείχνει στίς πιό 
άντιδραστικές της συνήθειες· αντιπροσωπεύουν άν
τίθετα «τό σύνολο τής άστικής συνείδησης». ’Ακόμη 
κι δταν ό Τόμας Μάν άντιτίθεται στήν άστική τάξη 
«δέν χωρίζεται ποτέ άπόλυτα άπό αύτήν»· αύτή 
είναι «τό έδαφος έπάνω στό όποιο ό Μάν στήνει τό 
έργο του». «...Συμβολίζει ο,τι καλύτερο ύπάρχει 
μέσα στή γερμανική άστική τάξη». Καί στά 1955 ό 
Λούκατς έπαναλαμβάνει: «αύτό πού άποτελεΐ τήν 
πρωτοτυπία τοΰ Τόμας Μάν (τήν ισορροπία, τήν 
ήρεμία του, τό χιούμορ του) είναι τό δτι έχει μιά 
άληθινή συνείδηση τής σύγχρονης μπουρζουαζίας».

Δυστυχώς αύτή ή «άληθινή συνείδηση» ε’ιναι μιά 
έννοια δχι πολύ καθαρή καί σχεδόν έγελιανή· άντι- 
προσωπεύει μέ άληθοφάνεια τό σύνολο αύτό τής 
άπόκτησης συνείδησης όπου έπρεπε νά φτάσει ή 
γερμανική άστική τάξη, άλλά, δπου στήν πραγματι
κότητα δέν έφτασε ποτέ· πρόκειται έδώ γιά ένα 
ιδεώδες μάλλον παρά γιά μιά ιστορική πραγματικό
τητα, ιδεώδες δμως παρουσιασμένο σάν πραγματι
κότητα. (Είναι πολύ συχνό φαινόμενο οί συγγραφείς 
αύτοί πού πιστεύουν δτι μποροΰν, δπως ό Μάρξ, 
«νά άντιστρέψουν τόν Χέγκελ» γιά νά τόν άποκατα- 
στήσουν όρθό στά δικά του πόδια, νά καταλήγουν 
νά βρεθούν, νά περπατούν οί ίδιοι άντίστροφα, μέ 
τά πόδια πάνω). Στήν πραγματικότητα ή στάση τού 
Τόμας Μάν άπέναντι στή γερμανική άστική τάξη δέν 
ύπήρξε τόσο ίδεαλιστική δσο άφήνει νά φανεί ό 
Λούκατς. ’Από τό έργο του Θάνατος στή Βενετία  
καί τό Μ πούντενμηροκς  έως τό Μ αγικό Βουνό, ό 
Τόμας Μάν μίλησε γιά μεγαλεία καί άθλιότητες, γιά 
μεταμορφώσεις, γιά καταπτώσεις τής ίδιας του τής 
κοινωνικής τάξης, μέ συγκεχυμένα συναισθήματα, 
άγάπης καί μίσους ή άκόμη καί άπελπισίας περισσό
τερο παρά μέ κάποια «ισορροπία καί ήρεμία». Καί 
πώς θά μπορούσε άλλωστε ό Τόμας Μάν νά είναι 
ήρεμος τή στιγμή πού ενσάρκωνε αύτή τή συνείδηση 
τής γερμανικής άστικής τάξης;

’Οπωσδήποτε θίγουμε έδώ τό στοιχείο εκείνο πού 
ύπήρξε γιά τόν Λούκατς ύπόθεση διανοούμενης 
καρδιάς: κάθε μυθιστόρημα τοΰ Τόμας Μάν είναι γι’ 
αύτόν μιά βαθμίδα αύτής τής ήρωικής μάχης τοΰ 
συγγραφέα γιά ν’ άνακαλύψει τήν ψυχή τοΰ έθνους 
του, μιά στιγμή «τής άναζήτησης τοΰ άστού» στή 
Γερμανία. («Διαφωτίζει καί προσδιορίζει στήν καλλι
τεχνική μορφή τίς μικρότερες εκδηλώσεις τού δημο
κρατικού πνεύματος μέσα στή γερμανική άστική 
ψυχοσύνθεση»).'Οπωσδήποτε ό Τόμας Μάν είχε τίς 
δικές του άξιοκρατικές στιγμές: κατά τή διάρκεια 
τοΰ Α ' Παγκοσμίου Πολέμου έδειξε έναν άξεστο 
μιλιταριστικό σοβινισμό καί μιά ύπερήφανη εχθρό
τητα άπέναντι σέ κάθε τι πού διεκδικοΰσε ή άριστε- 
ρά καί οί γερμανικές δημοκρατικές δυνάμεις. Σ’ ένα 
κάπως άπολογητικό άπόσπασμα ό Λούκατς μιλάει 
γιά τήν «παράδοξη καί σχεδόν τραγική στάση τοΰ 
Τόμας Μάν» καί προσθέτει: «οί ίδιοι μεγάλοι άντρες 
δέν χρειάζεται νά κοκκινίσουν άπό ντροπή μπροστά 
στά περασμένα τους λάθη, πολύ περισσότερο μάλι
στα καθώς στήν περίπτωση τοΰ Τόμας Μάν δέν 
έπρόκειτο γιά προσωπικά, ύποκειμενικά λάθη, άλλά 
γιά σφάλματα πού κινούνται άπό τούς βαθείς δε
σμούς πού τόν συνέδεαν μέ τή Γερμανία...». Τά 
πρώτα χρόνια τοΰ Γ ' Ράιχ, ορισμένες ιδεολογικές 
άντιφάσεις στή συμπεριφορά τοΰ Τόμας Μάν δημι
ούργησαν καινούριους φόβους στόν Λούκατς: άνα-

ρωτιόταν άν «ή σχεδόν οργανική άντίδρασή τοΰ 
Τόμας Μάν, πού στά 1914 τόν είχε ήδη κάνει νά 
κρατήσει μιά τόσο όργισμένη στάση, δέν κινδύνευε 
νά θέσει γιά μία άκόμα φορά σέ κίνδυνο τήν πορεία 
του». Μήπως ό Λούκατς φοβόταν μιά προσωρινή 
συμφωνία άνάμεσα στόν Τόμας Μάν καί τούς Ναζί; 
Στήν περίπτωση αύτή ό φόβος του είχε βάσεις. Τό 
γεγονός δμως δτι μπόρεσε έστω νά δημιουργηθεί 
δείχνει καλά τήν ιδεολογική ασάφεια τής στάσης τοΰ 
Τόμας Μάν καί τών καταβολών του.

Ίοαάκ Ν ι ό ι ισ ε ρ

Ή  ειλικρίνεια καί τό βάρος τοΰ Τόμας Μάν στήν 
άντίθεσή του πρός τό Γ' Ράιχ βρίσκονται ύπεράνω 
κάθε ύποψίας. Καί οί έσωτερικές άντιστάσεις πού 
έπρεπε νά ύπερπηδήσει δέν είναι παρά μόνο έπικυ- 
ρωτικές στή στάση του. Ή  άρνηση αύτή δμως πού 
έπρεπε νά φτάσει ώς τήν έξορία δέν έδειχνε μόνο 
στόν Μάν έναν «άντιφασιστικό» λιμπεραλισμό ή τήν 
«άναζήτηση τοΰ άστού»: άντιπροσώπευε περισσότε
ρο τόν τρόμο ένός εύγενοΰς άστού, καλλιεργημένου, 
γιά τίς λαϊκές όρδές τών μικροαστών καί λούμπεν 
προλετάριων πού παραληρούσαν στή θεά τού αγκυ
λωτού σταυρού. ’Ακριβώς έπειδή ήταν τόσο ίδιάζου- 
σα, ή άρνηση αύτή δσο καί ή άντίσταση τού συγγρα
φέα στό ναζισμό, ύπήρξε «οργανική» καί βίαιη. 
’Αλλά γι’ αύτό άκριβώς, παρά τίς προσπάθειες τού 
Τόμας Μάν, ύπήρξε καί σχετικά περιορισμένη.

Τόμας Μ άν
Αύτό είναι ένα πρόβλημα πού ό Λούκατς λίγο 

πολύ παρακάμπτει χωρίς άμφιβολία, έπειδή δέν έχει 
έκτιμήσει τή σωστή άξία τοΰ κοινωνικού περιβάλ
λοντος τού Γ ' Ράιχ, μέσα στό όποίο πρέπει νά 
ξανατοποθετηθεϊ τό μεγαλύτερο μέρος τού έργου 
τοΰ Τόμας Μάν. Ή  κριτική τοΰ Λούκατς είναι πολύ 
άπογοητευτική άν τή συγκρίνει κανείς μ’ έκεϊνο πού 
ήταν ή κριτική του στό Ιστορικό Μ υθιστόρημα' ή 
θεώρησή του είναι έδώ πιό επιφανειακή, λιγότερο 
σαφής καί συγκεκριμένη. Δέν πρέπει νά ξεχνάει 
κανείς δτι τά περισσότερα άπό τά δοκίμιά του 
γράφτηκαν στή Ρωσία καί στήν Ούγγαρία, σέ μιά 
έποχή δπου ή φιλολογική κριτική είχε υποβαθμιστεί 
στά χειρότερα σταλινικά κλισέ: καί είναι έντυπωσια- 
κό νά δεϊ κανείς σέ πιό σημείο ό Λούκατς παραμένει 
πιστός στήν προτίμησή του γιά τίς λογικές κατηγορί
ες, γιά τόν ακαδημαϊκό εγελιανισμό, μέ όλα τά 
πλεονεκτήματα καί όλα τά μειονεκτήματα πού κάτι 
τέτοιο παρουσιάζει. Παρ’ δλα αύτά, στήν ούσία, 
είναι ένα προϊόν τής σταλινικής έποχής· καί παρά τό 
μύθο πού τόν κάνει ήρωα τής άντίστασης τής 
διανόησης στό σταλινισμό, παρ’ δλες τίς προστριβές 
του μέ τό καθεστώς Ρακόζι στή γενέτειρά του, 
μπορεί νά θεωρηθεί δίκαια σάν τόν μόνο μεγάλο 
φιλολογικό κριτικό τής έποχής τοΰ Στάλιν. Είναι 
άλήθεια δτι οί φιλοσοφικές του άποσκευές καί ή 
φιλολογική του εύαισθησία τόν έμπόδισαν νά άφε- 
θεϊ άπόλυτα νά κυριαρχηθεί άπό τή μαρξιστική 
ορθοδοξία. ’Αλλά είναι άναμφισβήτητο δτι καί αύ
τός είχε ύποταχθεί στό σταλινισμό: ύποταγή οδυνη

ρή, δύσκολη, άλλά θεληματική, πράγμα πού μέ μία 
έννοια τήν έκανε άμετάθετη.

Δέν πρόκειται άποκλειστικά γιά τή συμμετοχή τού 
Λούκατς στά τυπικά τής λατρείας τής προσωπικότη
τας, συμμετοχή πού όρισμένα θλιβερά παραδείγμα- 
τά της βρίσκει κανείς καί μέσα σέ αύτό τόν τόμο γιά 
τόν όποίο μιλάμε, καί πού ό "ίδιος τόν έχει προλογί
σει τό 1963. Γιά τίς δημοκρατικές καί σοσιαλιστικές 
γερμανικές παραδόσεις, λέει λ.χ. δτι «άπό τήν έποχή 
τοΰ Μάρξ καί τοΰ "Ενγκελς άσφυκτιοΰν κάτω άπό 
τίς άντιδραστικές παραποιήσεις. Αύτό πού δείχνει 
έντονα τή φτώχεια τής γερμανικής ιστορίας, καί στό 
άστικό έπίπεδο καί στό έπίπεδο τής έργατικής 
τάξης, είναι τό γεγονός δτι ό Μάρξ καί ό Ένγκελς 
δέν έχουν άφοσιωθεί στήν πολιτιστική κληρονομιά, 
δσο ό Λένιν καί ό Στάλιν στή Ρωσία». Ά π ό  ιστορική 
άποψη αύτό δέν είναι καθόλου άκριβές. Στή διάρ
κεια τοΰ μισοΰ αιώνα πού έχει περάσει άπό τό 
θάνατο τοΰ Μάρξ ώς τήν άνοδο τού Χίτλερ στήν 
έξουσία, ή συνείδηση τής έργατικής τάξης στή Γερ
μανία σημαδεύτηκε βαθύτατα άπό τό μαρξισμό: 
δπως άκριβώς λ.χ. ή άγγλική έργατική τάξη χαρα
κτηρίστηκε βαθιά άπό τό μεθοδισμό καί τό φαμπια- 
νισμό. Μέ μιά κοντυλιά ό Λούκατς διαγράφει τό 
μισό αύτόν αιώνα τής ιστορίας καθώς καί τή δράση 
τής Ρόζα Λούξεμπουργκ, τοΰ Κάρλ Λίμπκνεχτ τού 
Φράντς Μέρινγκ, χωρίς νά άναφέρουμε καί τόν 
Κάουτσκι (πού τά καλύτερα έργα του άσκησαν 
άποφασιστική έπίδραση έπάνω στόν Λένιν), τόν 
Μπέμπελ καί άλλους άκόμη. Είναι άκριβές δτι άπό 
τό 1933 καί μετά τό 1945, οί προσπάθειες τοΰ 
ναζισμοΰ, τού κοινωνικού ρεφορμισμού καί τέλος 
καί κυρίως τού σταλινισμού, πέτυχαν νά καταστρέ
ψουν τή μαρξιστική παράδοση στή Γερμανία. Αλλά 
άντί νά άναγνωρίσει τά γεγονότα αύτά ό Λούκατς 
περιορίζεται νά άντιθέσει στήν «ιστορική φτώχεια» 
τής Γερμανίας τήν έποικοδομητική συμβολή τού 
σταλινισμού στή «ρωσική πολιτική κληρονομιά». 
Φτάνει μάλιστα μέχρι τοΰ σημείου νά βεβαιώσει 
στόν πρόλογό του δτι είναι «πάνω άπό τριάντα 
χρόνια πού ό σοσιαλισμός ύπάρχει καί δέν παύει νά 
ισχυροποιείται στή Σοβιετική ‘Ένωση».

Ή  ιδεολογική δμως ύποταγή τοΰ Λούκατς στό 
σταλινισμό φτάνει πολύ πέρα άπό δτι άφήνει νά 
ύπονοηθεί μέ τίς διακηρύξεις του. Ό  «σοσιαλιστι
κός ρεαλισμός» βρήκε στό πρόσωπό του έναν έρμη- 
νευτή μέ θεωρητική διαμόρφωση, πράγμα σπάνιο, 
καί τό «αισθητικό ιδεώδες» τού ζντανοβισμοΰ βρή
κε σ’ αύτόν τόν καλύτερο ύπερασπιστή του. ’Αναλύ
οντας (σ’ ένα δοκίμιο τοΰ 1948) τόν Δόκτορα  
Φ άουοτους, τοΰ Τόμας Μάν, ό Λούκατς δηλώνει: 
«Ά πό μία άξιοσημείωτη σύμπτωση, έάν βέβαια 
είναι σύμπτωση, μόλις πού είχα τελειώσει τό διάβα
σμα τοΰ Δόκτορα Φ άουοτους, δταν ή Κεντρική 
Έπιτροπή τοΰ Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμ,. ι- 
τος έξέδωσε τό διάταγμά της γιά τή μοντέρνα 
μουσική. Στό διανοητικό έπίπεδο, δπως καί στό 
καλλιτεχνικό, τό μυθιστόρημα τοΰ Τόμας Μάν δίνει 
στό διάταγμα αύτό τήν πλήρη του δικαίωση...». Τό 
διάταγμα δμως στό όποιο άναφέρεται ο Λούκατς 
είναι έκεϊνο μέ τό όποιο ό ζντανοβισμός καταδίκαζε 
τά έργα τοΰ Σοστακόβιτς καί τοΰ Χατσατουριάν, 
πράγμα πού άποτέλεσε τήν άφετηρία ένός ξέφρενου 
κυνηγητοΰ μαγισσών ένάντια στούς «παρακμίες», 
τούς «φορμαλιστές» καί τούς «κοσμοπολίτες», τόσο 
στή μουσική όσο καί στίς άλλες τέχνες. Ό  Λούκατς, 
βέβαια, δέν συμμετείχε σ’ αύτά προσωπικά, άλλά 
δεχόταν καί ύπερασπιζόταν τό ίδιο τό πνεύμα τών 
διωγμών αύτών καί τό έξύψωνε στήν τάξη τής 
φιλοσοφικο-ιστορικής θεωρίας. Εφάρμοσε στόν το
μέα τής πολιτιστικής κληρονομιάς φιλοσοφικές κα
τηγορίες πού είχαν χρησιμοποιηθεί στήν έκστρατεία 
ένάντια στόν παρακμιακό μοντερνισμό. Καθώς ό 
σοσιαλιστικός ρεαλισμός είχε άνακηρυχτεϊ σάν τό 
αισθητικό ιδεώδες τής μετεπαναστατικής έποχής, ό 
Λούκατς βρήκε ύποκατάστατά του στόν «κριτικό 
ρεαλισμό» τής τέχνης καί τής μεγάλης άστικής 
λογοτεχνίας τής προεπαναστατικής έποχής. ’ Ανέλα
βε μιά ταξινόμηση, μιά λεπτομερειακή άξιολόγηση 
τής πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα μέ μιά ένι- 
αία άρχή: θέτοντας άπό τή μία πλευρά τής προόδου 
οτιδήποτε ήταν κριτικός ρεαλισμός καί άπορρίπτον- 
τας σάν άντιδραστική κάθε ίδέα, κάθε στύλ, πού
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δέν συμφωνούσε μέ αύτό τό ρεαλισμό. Κρατάει γιά 
τόν Τόμας Μάν μιά έπίλεκτη θέση, κάνοντάς τον 
«τόν τελευταίο μεγάλο άντιπρόσωπο τού κριτικού 
ρεαλισμού», πού «δέν ύπήρξε ποτέ μοντέρνος μέ 
τήν παρακμιακή έννοια τού δρου».

Πώς προσδιόρισε ό Λούκατς αύτό τόν «κριτικό 
ρεαλισμό»; Πολλές φορές δίνει μιά έρμηνεία τόσο 
πλατιά, πού ή έννοια αύτή δέν είναι δυνατόν πιά νά 
χρησιμοποιηθεί σάν κριτικό έργαλείο· άλλες φορές, 
άντίθετα, ή έρμηνεία του είναι τόσο στενή πού δέν 
είναι παρά μιά δογματική έπιβεβαίωση. « Ό  Τόμας 
Μάν», σημειώνει, «είναι ένας ρεαλιστής πού δείχνει 
έξαιρετικό σεβασμό, θά έλεγα μάλιστα ύποκλίνεται 
μέ ένα έξαιρετικό σέβας μπροστά στήν πραγματικό
τητα. Μπορεί οί περιγραφές του, καί άκόμα περισ
σότερο οί πλοκές του, οί μυθιστορηματικές δομές 
του νά μήν ταιριάζουν στήν έπιφάνεια τής καθημε
ρινής ζωής: άπό τήν άποψη τής μορφής δέν είναι 
νατουραλιστής. 'Οπωσδήποτε δμως μέ τό περιεχό
μενο τού έργου του δέν άπομακρύνεται ποτέ άπό 
τόν πραγματικό κόσμο». Αύτό βέβαια είναι καθαρή 
ταυτολογία. Μπορεί νά πεί κανείς πραγματικά, γιά 
όλους αύτούς τούς «παρακμιακούς», τούς πιό κατα
δικαστέους, άπό τόν Προύστ καί τόν Τζόυς ώς τόν 
Σάρτρ άκόμη καί τόν Μπέκετ, δτι μέ τό «περιεχόμε
νο τού έργου τους δέν άπομακρύνονται ποτέ τελικά  
άπό τόν πραγματικό κόσμο». Ή  περίπτωση τοΰ 
Τόμας Μάν θέτει ένα πρόβλημα στόν Λούκατς, στ’ 
άλήθεια, μέ τή διφορούμενη στάση του άπέναντι 
στήν παρακμιακή πρωτοπορεία καί μέ τίς συγγένει
ες πού διακηρύσσει ότι έχει μέ τόν Τζόυς καί τίς μή 
άφηγηματικές μορφές τοΰ μυθιστορήματος. ' Ο Λού
κατς θέλει, σέ κάθε περίπτωση, νά σώσει τόν Τόμας 
Μάν έστω καί παρά τή θέλησή του: προσπαθεί νά 
έξηγήσει μέ κάπως άκατάληπτο τρόπο δτι ό ορθο
λογισμός, ή άντικειμενικότητα τοΰ Τόμας Μάν δέν 
έπιτρέπουν νά τόν άναμίξει κανείς μέ τή λογοτεχνία 
τής άστικής παρακμής. Γιά τόν Λούκατς ό κριτικός 
ρεαλισμός είναι τό ’ίδιο πράγμα μέ τόν ορθολογισμό, 
τήν άντικειμενικότητα, τήν κοινωνική αισιοδοξία. 
Προβάλλει μέ εύαισθησία τόν θετικό ήρωα τών 
κανόνων τοΰ ζντανοβισμού στό δυτικό μυθιστόρημα 
καί τό θέατρο. Δέν καταφέρνει νά δει δτι ή άπαισιο- 
ξία, ή άπελπισία τοΰ σύγχρονου δυτικού καλλιτέχνη, 
μπορούν νά είναι μορφές διαμαρτυρίας ένάντια στήν 
κοινωνική τάξη καί τήν άποσύνθεση τοΰ πολιτισμού 
μας, καί δτι ένα μεγάλο μέρος τοΰ παραλογισμοΰ 
τών σύγχρονων συγγραφέων καί τών ζωγράφων 
έκφράζει τή δυσπιστία τους μπροστά στήν κονφορ- 
μιστική καί όρθά σκεπτόμενη λογική τής άστικής 
κάστας. ' Η άπαισιοδοξία μάλιστα τών παρακμιακών 
άντικατοπτρίζει κατά ένα ορισμένο μέτρο τήν άδυ- 
ναμία τους μπροστά στήν άρνητική ισορροπία, άνά
μεσα στήν έπανάσταση καί στήν άντεπανάσταση (ή 
μάλλον άνάμεσα στίς κυρίαρχες παρακμασμένες τά
ξεις καί τίς έργατικές τάξεις πού είναι ήθικά παρα
λυμένες), φαινόμενο πού δηλώνει τό κλίμα τής 
έποχής μας. Πώς ένας μαρξιστής θά  μπορούσε νά 
ζητήσει άπό τήν τέχνη καί τή λογοτεχνία νά βγοΰν 
ιδεατά άπό τό ιστορικό άδιέξοδο έφ’ όσον ή πολιτι
κή πρακτική παραμένει άκινητοποιημένη;

Μόνο στήν άστική ιδεολογία μπορεί νά ριζώσει ή 
άντίθεση άντιτάσσοντας έναν όρθολογισμό πού έμ- 
πνέει έμπιστοσύνη σέ έναν άπαισιόδοξο παραλογι- 
σμό. Στή Βικτωριανή ’Αγγλία ό Μακόλεϊ καί ό 
Καρλάιλ ένσαρκώνουν τά δύο δρια τής άντίφασης 
αύτής. Ό  μαρξισμός, μέ ό,τι καλύτερο έχει, δέν 
άπέρριψε τό ένα άπό τά άκρα γιά νά ταυτιστεί μέ τό 
άλλο. Πήρε ό,τι θεμελιώδες ύπήρχε καί στά δύο, 
ξεπερνώντας τα καί τά δύο.

Οί συμπάθειες τού Μάρξ καί τοϋ Ένγκελς έξάλ- 
λου έκλιναν περισσότερο πρός τό μέρος τού Καρ- 
λάιλ καί τής έπανάστασής του ένάντια στή λογική, 
παρ’ δλη τή σύγχιση πού τή χαρακτήριζε, κι όχι στή 
λαμπρή καί έπιπόλαιη αισιοδοξία τού Μακόλεϊ. Οί 
προτιμήσεις τού Λούκατς είναι άντίστροφες. Άνα- 
φερόμενος στό γερμανικό σύνολο, βλέπει τίς ιδεολο
γικές πηγές τοΰ ναζισμοΰ μέσα στήν καταστροφή  
τής λογικής  τοΰ Βάγκνερ, τοΰ Νίτσε καί τοΰ Σοπεν- 
χάουερ, θεωρώντας κάπου κάπου ότι ϊσως σωστά 
άποδίδονται στό ναζισμό πρόγονοι σάν κι αύτούς. 
Γιατί, στήν πραγματικότητα, έάν ό ναζισμός οίκειο- 
ποιόταν μιά φιλοσοφική παράδοση τής «έπανάστα
σης», αύτό θά γινόταν άφοΰ τήν παραποιούσε μέ 
τόν πιό φριχτό τρόπο, όπως άκριβώς, σ’ ένα διαφο
ρετικό έπίπεδο, έκμεταλλεύτηκε καί μετάστρεψε 
στούς δικούς του στόχους τόν άντικαπιταλισμό, τόν 
συνδεδεμένο μέ τήν πικρία τών μεσαίων τάξεων πού 
καταστράφηκαν, τής δεκαετίας τού τριάντα. Οίκειο- 
ποιήθηκε άκόμα καί τό όνομα τοΰ σοσιαλισμού, 
άκόμα καί τά σύμβολά του: αύτοτιτλοφορήθηκε 
’ Εργατικό Κόμμα καί μπόρεσε έτσι νά προσελκύσει 
μέ τό μέρος του, στόν άντιεπαναστατικό σκοπό του, 
ορισμένες έπαναστατικές τάσεις πού βρίσκονται σέ 
έμβρυακή κατάσταση καί έκδηλώνονταν έδώ κι έκεϊ 
στή γερμανική κοινωνία. Πραγματικά, προσέλκυσε 
ένα μεγάλο μέρος λαοϋ, μέ τήν άφομοιωτική δύναμή 
του, στήν άντίδρασή ένάντια σ’ αύτή τή «λογική» 
τών άστικών τάξεων πού είχαν χάσει κάθε εμπιστο
σύνη. Καί αύτό τό πέτυχε έξαιτίας τής πολιτικής καί 
ιδεολογικής άδυναμίας τών κομμάτων τής έργατικής

Τζέημς Τζόνς

τάξης νά σχηματίσουν ένα ένιαϊο μέτωπο έναντίον 
του. ’Εν πάση περιπτώσει, ό ρόλος ένός μαρξιστή 
δέν είναι νά έπικαλεστεϊ τή «λογική» έναντίον τού 
ναζισμού, τήν «εύγενή άξιοπρέπεια» καί τίς άξιοσέ- 
βαστες παραδόσεις τής άστικής τάξης· άκόμη λιγό
τερο είναι ό ρόλος του νά άρνηθεΐ όλες τίς μορφές 
έπανάστασης πού δέν είναι όρθολογικές καί πού 
δέν έχουν άκόμα ώριμάσει. 'Ο  μόνος τρόπος, άν 
ύπάρχει ένας, γιά τόν μαρξισμό, νά έπιπλεύσει, ήταν 
νά ξαναδιαμορφώσει τό πρόγραμμά του μέ πειστικό 
τρόπο, νά έπιδείξει τήν πληρότητά του στή φοβερή 
κρίση έκείνων τών χρόνων. 'Ο  ρόλος όμως τού 
Λούκατς, στό πεδίο τής λογοτεχνικής κριτικής, ήταν 
άκριβώς νά άντιθέσει στό ναζισμό τόν ορθολογισμό 
καί τόν άξιοσέβαστο χαρακτήρα τής άστικής παρά
δοσης. Ή  στάση του είναι ό άντικατοπτρισμός τής 
διπλής άποτυχίας τοΰ κομμουνιστικού κόμματος: νά 
μή βλέπει ποιός ήταν ό σκοπός του καί νά μήν 
άναγνωρίζει ποΰ βρισκόταν τό λάθος του μετά τήν 
πάροδο τών γεγονότων.

Ά π ό  έδώ άπορρέει ή ούσιαστική συντηρητική αι
σθητική τοΰ Λούκατς. «Αύτό πού χαρακτηρίζει τόν 
Τόμας Μάν, όπως καί τόν Γκαΐτε», λέει, «είναι νά 
ένημερώνεται πάντοτε γιά τά καινούρια λογοτεχνικά 
κινήματα άλλά νά μήν τά δέχεται παρά μέ κάθε 
έπιφύλαξη». Αύτό ταιριάζει περισσότερο στόν ’ίδιο

Γ κ ι ο υ ζ έ π ε  Ούνγκαρέ ϊ ΐ

Ι τ α λ ί α

Είμαι ενα ποιητής
Μιά ολόψυχη κραυγή
Είμαι ενας θρόμβος τών όνείρων

Είμαι ενα φρούτο
Άπό Αναρίθμητες Αντιθέσεις μπολιασμένο 
Ώριμασμένο σέ μιά νύχτα

Μά ό λαός σου σύρθηκε 
Άπό τήν Ιδια γη 

Πού σύρομαι κι έγώ 
'Ιταλία

Καί σ' αύτή τή στολή 
Τοΰ στρατιώτη 
Αναπαύομαι
"Οπως ϊσως στήν κούνια 
Τοΰ πατέρα μου

Μτφρ. ΣΤ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ

τόν Λούκατς παρά στόν Γκαϊτε ή στόν Τόμας Μάν: 
Ό  Γκαΐτε ύπήρξε ό ’ίδιος ένας μεγάλος νεωτεριστής 
καί στό τέλος τής ζωής του ήξερε νά ύποδεχτεϊ μέ 
ένθουσιασμό τήν ποίηση τοΰ Μπάιρον, πού άντι- 
προσώπευσε τόν πιό άκραϊο νεωτερισμό τοϋ εύρω- 
παϊκοϋ ρομαντισμού. "Οσο γιά τόν Τόμας Μάν, 
εϊδαμε μέ ποιό τρόπο ό Λούκατς προσπαθούσε νά 
δικαιολογήσει τό θαυμασμό του γιά τόν Τζόυς. Κι 
όσο γιά τίς έπιφυλάξεις τού ίδιου τοΰ Λούκατς 
άπέναντι στούς «νεωτερισμούς», φθάνουν τά όρια 
τοΰ παράλογου όταν προσεγγίζει τή μοντέρνα ψυχο
λογία καί έπιδίδεται σέ βίαιες καί κακοστηριγμένες 
κατηγορίες ένάντια στόν Φρόυντ. Ή  ψυχανάλυση 
παραμένει, γι’ αύτόν, μιά άπό τίς πιό έπίφοβες 
ύπερβολές τοΰ άντιδραστικοΰ παραλογισμοΰ. « Ό  
Φρόυντ καί ό Χάιντεγκερ, όπως ό Νίτσε καί ό 
Σπένγκλερ, λέει,«είναι οί πιό θεαματικοί καρποί τής 
διανοητικής καταστροφής τής ιμπεριαλιστικής περι
όδου». Φτάνει μάλιστα στό σημείο νά βάλει τόν 
Φρόυντ καί τή ναζιστική ιδεολογία στό ίδιο τσουβά
λι. ’Εδώ καί πάλι ό Τόμας Μάν, ένθερμος θαυμα
στής τοΰ Φρόυντ, τού προκαλεί άμηχανία, άλλά γιά 
νά βγεί άπό αύτή θεωρεί τό περίφημο Τιμή στόν 
Φ ρόυντ τού Τόμας Μάν, μία άπλή παρέκκλιση τοΰ 
δοκιμιογράφου πού άφήνεται στόν ίλιγγο τών ιδεών. 
Φυσικά κάθε έργο τέχνης πού έχει τίς ρίζες του 
στήν ψυχανάλυση, τοΰ φαίνεται καί μόνο άπό αύτό 
τό γεγονός άμελητέο ή έπικίνδυνο. Οΐ άκαδημάίκές 
καί συντηρητικές προκαταλήψεις τοΰ προφρούδι- 
κού φιλόσοφου άναμιγνύονται έδώ μέσα του μέ τήν 
άπλή ζντανοβιστική άδυναμία κατανόησης.

Τίθεται μία άλλη παρατήρηση, πού θίγει τά πολιτικά 
παρασκήνια μιάς τέτοιας στάσης. Ό  Λούκατς δέν 
ύποτάσσεται μέ τήν ίδια εύκολία σέ όλες τίς όψεις 
τού σταλινισμού. ’Απογοητεύτηκε χωρίς άμφιβολία 
πολλές φορές άπό τή χυδαιότητα, τή σκληρότητα 
τής λατρείας τής προσωπικότητας. Άλλά άν καί 
έδειξε πάντα ύπακοή, τοΰ χάλασε οπωσδήποτε ή 
διάθεση μπροστά στίς ύπαναχωρήσεις τής άκρας 
άριστεράς τοΰ σταλινισμού. Άντίθετα, εύχαρίστως 
συμφώνησε μέ τά μετριοπαθή ρεύματα τής δεξιάς 
τοΰ σταλινισμού, ιδιαίτερα μέ τά λαϊκά μέτωπα τής 
δεκαετίας τοΰ τριάντα καί τίς έπεκτάσεις τους στίς 
δεκαετίες τοΰ σαράντα. Δέν είναι τυχαϊο ότι τό 
μεγαλύτερο μέρος τοΰ έργου τής λογοτεχνικής κριτι
κής άνάγεται στήν περίοδο αύτή. Ά π ό  τό λαϊκό 
μέτωπο, άπλή τακτική, έφτιαξε μιά ιδεολογία καί 
τήν εφάρμοσε κυρίως στή φιλοσοφία, στήν ιστορία 
τής λογοτεχνίας καί στήν κριτική τής τέχνης. Είναι 
γνωστό ότι τό λαϊκό μέτωπο ήταν ή άντίδρασή πού 
προέβαλε ό σταλινισμός στίς παραπλανήσεις τής 
δικής του άκρας άριστεράς, παραπλανήσεις πού 
διευκόλυναν τήν άνοδο τού Χίτλερ στήν έξουσία. Ό  
σταλινισμός έπιζήτησε μιά έγγύηση γιά τίς συνέπειες 
αύτής τής καταστροφής, έπικαλούμενος τήν άντιφα- 
σιστική συνείδηση τής δυτικής άστικής τάξης, καί γι’ 
αύτό τό λόγο έγκατέλειψε καί έφτασε μέχρι νά 
άπαγορέψει κάθε μορφή προλεταριακής καί έπανα- 
στατικής δράσης καί κάθε προσανατολισμό πρός 
τόν σοσιαλισμό.

Ό  Στάλιν άκολούθησε καί πάλι τή γραμμή αύτή 
μετά τήν έπίθεση τοΰ Χίτλερ στή Σοβιετική "Ενωση 
καί τή διατήρησε στά άμέσως μεταπολεμικά χρόνια, 
έλπίζοντας άκόμη νά προφυλάξει τή Μεγάλη Συμμα- 
χία. Μέσα άπ’ αύτές τίς συνθήκες τά κομμουνιστικά 
κόμματα τών άλλων κρατών προσπαθούσαν νά πά
ρουν μέ τό μέρος τους μιά άστική τάξη πού ξεπερ- 
νούσε τή δυσπιστία της πρός τή Ρωσία καί τό φόβο 
της γιά τόν κομμουνισμό- γ ί αύτό έκάλυψαν, ή 
έφτασαν ώς τό σημείο νά άρνηθούν τό μαρξιστικό 
τους δεσμό μέ τήν έπανάσταση γιά νά ύποστηρίξουν 
καί σέ ορισμένες περιπτώσεις νά βοηθήσουν στήν 
άνοικοδόμηση τών άστικών δημοκρατιών καί ταυτό
χρονα τών ιδεολογιών τους. Ό  μαρξισμός είχε ξυ
πνήσει τήν έχθρότητα τών μικροαστών άπέναντι 
στίς κυρίαρχες τάξεις. Ό  σταλινισμός ήρθε σέ σύμ
πραξη μέ τίς τελευταίες, κάθε φορά πού ήταν αύτό 
δυνατό, καί τίς βοήθησε νά διατηρήσουν τήν έξου
σία τους πάνω στίς λαϊκές μάζες. Γιά τήν ίντελιγκέν- 
τσια πού εύθυγραμμιζόταν μέ τά κομμουνιστικά 
κόμματα, αύτό οδήγησε σ’ ορισμένες ίστορικοφιλο- 
σοφικές άνακατατάξεις καί σ' ένα σχήμα μέ πολυά
ριθμες μορφές σκέψης. Οί διανοούμενοι τής άριστε
ράς, οΐ συγγραφείς, οί καλλιτέχνες, μάθαιναν ότι δέν 
έπρεπε πιά νά άπορρίπτουν τά πατριωτικά ιδεώδη, 
ότι δέν έπρεπε νά καλλιεργούν ένα στρατευμένο 
άντικληρικαλισμό· ότι δέν έπρεπε, στήν πολιτιστική 
τους κληρονομιά, νά δείχνουν μιά πολύ έντονη 
προτίμηση γιά τά λαϊκά κι έπαναστατικά ρεύματα, 
ένάντια στά «άριστοκρατικά» ρεύματα. Οί κομμου
νιστές, άπό τή δική τους πλευρά, μάθαιναν νά 
συμπεριφέρονται σάν καλοί πατριώτες· νά άπλώ- 
νουν τό χέρι στόν κληρικαλισμό, έκεϊ πού μέχρι τότε 
τόν θεωρούσαν έχθρό- τέλος, νά κολακεύουν λίγο ή 
περισσότερο διακριτικά τίς πολιτιστικές, συμβατικές 
άξίες τής άστικής τάξης.

Μτφρ.: ΑΛΕΞ. ΖΗΡΑΣ

( Ή  συνέχεια καί τό τέλος στό έπόυενο)
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Ά πό τούς δρους πού προαναφέρα- 
με θά σταθούμε στό «λαϊκό», γιατί 
άκριβώς είναι ό δρος πού κυριαρχεί 
καί προβληματίζει στίς μέρες μας, ένώ, 
συγχρόνω ς, ε ίνα ι ά να β α π τισ μ ένο ς 
στούς άλλους δύο. Στίς συνεννοήσεις 
τών άνθρώπων τοΰ θεάτρου στόν τόπο 
μας, ό δρος «στρατευμένο» ευδοκίμη
σε, κύρια, στήν περίοδο τής χούντας, 
γιά εύνόητους λόγους. ' Ο δρος «πολιτι
κό» χρησιμοποιήθηκε γιά νά συμπαρα
τάξει τό θέατρο μέ τήν πολιτική δρα
στηριότητα, ένώ συγχρόνως άποκήρυ- 
ξε έντονα τό «άπολιτικό», μέ τόν ισχυ
ρισμό δτι άκόμα καί τό δόγμα «τέχνη 
γιά τήν τέχνη» είναι μιά άντιδραστική 
πολιτική θέση. Τό «λαϊκό» χρησιμο
ποιήθηκε στή θεατρική καθομιλουμέ
νη παράλληλα μέ τήν προσπάθεια νά 
δημιουργηθεί ένα πλατύ, μαζικό, πολι
τιστικό κίνημα. ’Έτσι λοιπόν τό «λαϊ
κό» ήδη προϋποθέτει μιά πολιτική 
στράτευση έπηρεάσμένο άπό τίς προη
γούμενες ζυμώσεις.

Τό «λαϊκό» δέν είναι μιά πρόσφατη 
ύπόθεση στό χώρο τοΰ θεάτρου. Ή  
διαδρομή του είναι πολυκύμαντη καί 
οί ρίζες του παλιές. Χρησιμοποιήθηκε 
γιά νά έκφράσει πολλών ειδών άπόψεις 
καί συμφέροντα. Έμείς κύρια θά  έν- 
διαφερθοΰμε γιά τή σημερινή φόρτιση 
τοΰ δρου, γιά τή δυναμική λειτουργία 
καί τίς έπιρροές του πάνω στήν πρα
κτική τοΰ σύγχρονου έλληνικού θεά
τρου. Ή  άποψη ή καλύτερα ή έπαγγε- 
λία γιά ένα λαϊκό θέατρο -καί είναι 
δημοφιλής στίς μέρες μας- συνοψίζεται 
στήν οίκοδόμηση ένός θεάτρου πού νά 
έκφράζει προοδευτικές Αντιλήψεις, μέ τρό
πο κατανοητό, ώστε νά άπευθύνεται καί νά 
συνειδητοποιεί τίς πλατιές μάζες. 'Οπότε 
διαπιστώνουμε δτι τήν έννοια «λαϊκό» 
πρέπει νά τήν προσεγγίσουμε άπό ορι
σμένες πλευρές. Ά π ό  τή μεριά τού 
φορέα τής λαϊκής θεατρικής πράξης, 
άπό τή μεριά τής ιδεολογίας πού μετα
δίνει καί τό βαθμό τής άποτελεσματι- 
κότητάς της καί άπό τή μεριά τοΰ 
κοινοΰ πού είναι ό άποδέκτης τής 
θεατρικής πράξης.

Λαϊκός φορέας
Ή  έννοια «λαϊκός», παλιότερα, δέν 
περιλάμβανε τήν προσπάθεια πού κά
νουμε σήμερα νά μιλήσουμε κοινή 
«γλώσσα» μέ τό λαό. Αύτή ή κοινή 
γλώσσα ήταν δοσμένη, μιάς καί οί λαϊ
κοί ήθοποιοί (θεατρίνοι) άνήκαν κα
τευθείαν στό λαό, δέν είχαν διαφορετι
κή κουλτούρα. Δέν ήταν λόγιοι... Ή  
πρακτική αύτών τών θεατρίνων καλ
λιέργησε συγκεκριμένες φόρμες παρά
στασης, τέτοιους κώδικες πού έπικοι- 
νωνούσαν κατευθείαν μέ τό λαό, τό 
κοινό τους. Τό πρόβλημα τής έπικοι- 
νωνίας παρουσιάστηκε μέ αιτία τό 
προχώρημα τού καπιταλισμού, πού νο
μοτελειακά πολυδιάσπασε τίς κοινωνι
κές λειτουργίες καί δημιούργησε μεγά
λες ποικιλίες τρόπων ζωής καί αυστη
ρά ειδικευμένες γνώσεις. Κατάλυσε 
σταδιακά τόν συνεκτικό κρίκο τής λαϊ
κής κουλτούρας, τήν παράδοση. "Ετσι 
οί άνθρωποι τοΰ θεάτρου μεταβλήθη
καν σέ διανοούμενους πού έχουν γιά 
άντικείμενό τους μιά ειδικευμένη τέ
χνη καί καλούνται νά σπουδάσουν τά 
μυστικά της. Ή  έποχή τού σαιξπηρι
κού Στημόνη καί τής παρέας του έχει 
τελειώσει έδώ καί δεκάδες χρόνια καί 
μαζί τους καί ή έποχή τών λαϊκών 
θιάσων.

Ξεκίνησα τήν προσέγγιση τοΰ λαϊ- 
κοΰ θεάτρου άπό τή μεριά τοΰ φορέα, 
γιατί τό ζήτημα είναι ξεκάθαρο. Ό  
καπιταλισμός στήν άνάπτυξή του έξά- 
λειψε τήν ύπαρξη λαϊκών φορέων τής 
θεατρικής πράξης. Τό θέατρο έγινε 
μιά έργασία, ύποτάχτηκε στήν οικονο
μική ύποδομή, στούς μηχανισμούς πα
ραγωγής - διανομής. Κυκλοφορεί πα
ρόλα αύτά ή άποψη δτι οί έρασιτεχνι- 
κοί θίασοι σήμερα δέν είναι τίποτα 
άλλο άπό τήν έκφραση αύτών τών 
παλιών λαϊκών θιάσων. Ό  ισχυρισμός 
στηρίζεται στό γεγονός δτι οί έρασιτέ- 
χνες δέν άμοίβονται άπό τό θέατρο, 
κάνουν άλλη βιοποριστική έργασία καί 
έπί πλέον δημιουργούν άπό μεράκι, 
χωρίς κάποια ιδιαίτερη θεατρική παι
δεία. 'Οπωσδήποτε δμως, ή ιστορία, 
πίσω δέν γυρνάει. Κι δ,τι χάνεται, χά
νεται γιατί οί συνθήκες παύουν νά τό 
συντηρούν. "Οσοι ένστερνίζονται τήν

Λαϊκό Θέατρο
Π ο λ ιτ ικ ό , σ τ ρ α τ ε υ μ έ ν ο  λ α ϊκ ό . . .  Έ ν ν ο ιο λ ο γ ικ ο ί  
π ρ οσ διορ ισ μ οί, π ο ύ  έχ ο υ ν  τ ή ν  π ρ ό θ εσ η  νά  κ α θ ο ρ ί
σ ο υ ν  ένα  θ έ α τ ρ ο  δ ρ α σ τή ρ ιο  κ α ί π ρ ο ο δ ε υ τ ικ ό .  
Π ροσδιορ ισμ οί σ υ νυ φ α σ μ ένο ι μ ετα ξύ  τ ο υ ς , π ο ύ  
ο π ω σ δ ή π ο τε  α φ ο ρ ο ύ ν  στή θεω ρ ία  τ ο ύ  θ ε ά τ ρ ο υ ,  
άλλά σπάνια  έτ υ χ α ν  μιάς έπ ιστη μ ονικ ή ς μ ετα χείρ ι
σ η ς. Χ ρη σιμ οπ οιή θη κ α ν α ύ θ ό ρ μ η τα , γιά νά  τ ο ν ί
σ ο υ ν  δτι τό  θ έα τ ρ ο , σ ά ν κοινω νική λειτου ρ γία , δ έν  
μ π ο ρ εί νά  μ ένε ι ά δ ιά φ ορ ο  ά π ένα ντ ι στίς μ εγάλες  
κ οινω νικ ές έξελ ίξεις . Π ρ έπ ει νά  σ τ ρ α τευ θ ε ΐ, νά  
π ά ρ ει θ έσ η , νά  γ ίνει πολιτικ ό  καί λαϊκό. 'Ό π ω ς  
σ υμ β α ίνει συχνά  μέ π α ρ ό μ ο ιες  π α ρ α ινέσ εις , δη- 
μ ιουρ γή θη κ ε μιά μ εγα λύτερ η  σύγχιση στό χώ ρο τή ς  
θ εα τρ ικ ή ς  πρακ τικ ή ς. Σ τό π εδ ίο  τή ς  θ εω ρ ία ς οί 
σ υζη τή σ εις  π ρ οκ ά λ εσ α ν ά ντιδ ικ ίες  κι ένα  σωρό  
δ ια φ ο ρ ετ ικ ές  α π ό ψ εις , όχι μ όνο  γύρω  άπό τή ν  
άπ οδ οχή  αύ τώ ν τώ ν δρω ν, κύρ ια , γύρω  άπό τό  π ο ιά  
ακριβώ ς είνα ι ή έκ φ ρα σ ή  τ ο υ ς  σ τή ν πράξη . ’Έ τσι 
έχ ο υ μ ε  τ ό ν  Μ πέρνα ρ Ν τό ρ τ  νά  ισχυρ ίζετα ι ό τ ι ό 
Ζ ενέ ά ντ ιπ ρ ο σ ω π εύ ει τό  ν έ ο  πολιτικό  θ έα τ ρ ο , 
σ υ γγρ α φ έα  π ο ύ  άλλοι τ ό ν  θ ε ω ρ ο ύ ν  μ ετα φ υ σ ικ ό . Ό  
Γιάν Κ ότ τ ο ν ίζε ι ό τ ι δ τα ν ζη τάνε ώ μό ρεαλισμό στή  
σκηνή ά νεβ ά ζο υ ν  Μ π έκ ετ , ό τα ν  ζη τάνε φ α ντα σία  
ά νεβ ά ζο υ ν  Μ π ρ έχτ , μιά άποψ η  π ο ύ  ξεν ίζει όρ ισ μ έ-  
νο υ ς  π ο ύ  σ χετ ίζοντα ι μέ τό  λαϊκό θ έα τ ρ ο . Οί δ υ 
σκ ολίες έμ φ α νίζο ντα ι γιατί σ έ ζη τή μ ατα  θ εω ρ ία ς  
τ ο ύ  θ ε ά τ ρ ο υ  οί ύ π ο θ έ σ ε ις  δ έν  έπ ιβ εβ α ιώ νοντα ι μέ  
σαφ ή μαθη ματική  μ έθ ο δ ο , άλλά έκ φ ρ ά ζο υ ν  κ άπ οια  
γεν ικ ό τερ α  ρ εύ μ α τα  καί μ όνο  έτσ ι έπ ιδ ρ ο ύ ν  σ τή ν  
π ρά ξη . Π αρόλα α ύ τά , άν ένσ κ ύ ψ ου μ ε άπό τή ν  
π λ ευ ρ ά  τή ς θ εω ρ ία ς σ’ έκ ε ίνο υ ς  τ ο ύ ς  δ ρ ο υ ς  π ο ύ  
χα ρ α κ τη ρ ίζουν τή θ εα τρ ικ ή  δράση τ ή ς  έπ ο χή ς μας, 
μ π ο ρ ο ύ μ ε  ά π ο τελεσ μ α τικ ά  νά  ξεκ α θα ρ ίσ ουμ ε έ ν 
νο ιε ς  καί π ρ ο θ έ σ ε ις  κι άν τό  π ε τ ύ χ ο υ μ ε  θ ά  κ α τ α φ έ
ρ ο υ μ ε  νά  π ρ ο σ α να το λ ίσ ο υ μ ε  α ύ τή ν τ ή ν  ’ίδια τή  
θεα τρ ικ ή  δράση σ έ π ιό  ούσ ια στικ ά  κανάλια.

Γιάννη$ Καραχισαρίόη$

παραπάνω άποψη πρέπει νά άναρωτη- 
θοΰν γιατί οί έρασιτεχνικοί θίασοι δα
νείζονται τό ρεπερτόριό τους άπό τόν 
έπαγγελματικό χώρο. Γιατί ύπάρχει έ
νας γενικότερος μιμητισμός σέ δλες τίς 
θεατρικές διαδικασίες πού άκολου- 
θούν. Ή  δική μας έξήγηση δέν ικανο
ποιεί, βέβαια, τούς ρομαντικούς, έχει 
δμως περισσότερη σχέση μέ τήν πραγ
ματικότητα. Ή  διάδοση τής έρασιτε- 
χνικής θεατρικής δραστηριότητας σχε

τίζεται μέ μιά πολιτική πολιτιστικής 
άνάπτυξης καί δχι μέ τήν άναβίωση 
τών λαϊκών θιάσων. Ά κόμα καί τά 
διάφορα δρώμενα καί οί περίφημες 
Ζακυνθινές ομιλίες άνάγονται σέ μιά 
έθιμική συντήρηση λαϊκής μνήμης. Ό  
λαός άποξενώθηκε άπό τήν καλλιτεχνι
κή δημιουργία άπό τότε πού έντάχθη- 
κε σέ μιά αύστηρή οικονομική δόμηση. 
Ό  λαός δέν κάνει θέατρο, είναι μονά
χα άποδέκτης καί θά  δούμε άργότερα

KU t i Z  ;Α 7 - ) -5 7  (·τ *Π·ΙΘ4Ρ«1

Η Μ Ρ Δ Ι Α  TO

* ,* · · .

Σ ω τήρη Σηαϋ'άρη, Κ αραγκιόζης

μέ ποιό τρόπο.

’Ιδεολογική παραγωγή

Παρόλο πού δπως είπαμε λαϊκοί θία
σοι δέν ύπάρχουν πιά, δημιουργήθη- 
καν μιά σειρά άπό θεατρικά συγκροτή
ματα πού περιείχαν τό «λαϊκό» στούς 
σκοπούς τους καί πολλές φορές στήν 
έπωνυμία τους. Έδώ βέβαια ή πρόθε
ση είναι φανερή. Επιχειρούν νά διευ
ρύνουν τό θεατρικό κοινό τους καί μ’ 
αύτόν τόν τρόπο νά έπηρεάσουν τίς 
άπόψεις τών πλατιών μαζών. Δηλαδή 
στόχος τους είναι νά έπέμβουν στίς 
κοινωνικές διεργασίες, νά παράξουν 
ιδεολογία (ΣΗΜ. Ό  δρος χρησιμο
ποιείται έννοώντας ένα σύστημα άπό- 
ψεων, μιά κοσμοθεωρία). Χρησιμο
ποιούν τό θέατρο σάν ένα μέσο πολιτι
κής καί κοινωνικής συνειδητοποίησης. 
Ή  ιδεολογική πάλη είναι στό στόχα
στρο τών θιάσων πού προτάσσουν στίς 
έπιδιώξεις τους τό λαϊκό θέατρο. Ά 
κριβώς d αύτό τό σημείο πρέπει νά 
άντιμετωπίσουμε τά προβλήματα πού 
γεννάει αύτή ή πρόθεση καί νά συλλο
γιστούμε πάνω στήν ποιότητα, τήν ά- 
ποτελεσματικότητα καί στά δρια τής 
ιδεολογικής πάλης πού είναι έφικτή 
μέσα άπό τή θεατρική δράση.

Τά δρια της ιδεολογικής άποτελε- 
σματικότητας τής θεατρικής πράξης 
έξαρτώνται άπό τό ειδικό βάρος τοΰ 
θεάτρου στήν τέχνη καί γενικότερα 
στό χώρο τής ύπερδομής, σάν μορφής 
κοινωνικής συνείδησης. Αύτό τό ειδικό 
βάρος, κύρια μεταπολεμικά, περιορί
στηκε. Κάποτε τό θέατρο ήταν ή 
μοναδική όπτική ζωντανή τέχνη, πού 
μπορούσε, μέσα άπό τήν άναπαράστα- 
ση, νά έκφράσει τίς κοινωνικές σχέ
σεις. Ή  εισαγωγή τής κάμερας στά 
μαζικά μέσα περιόρισε τήν παντοδυνα
μία τοΰ θεάτρου ούσιαστικά. Σχετικά 
άναφέρει ό Μ. Ντόρτ δτι ό ϊδιος ό 
θεσμός τού θεάτρου, σάν μέσου έκ
φρασης, άλλαξε ριζικά έδώ καί τριάντα 
χρόνια. Τό μεγάλο θέατρο τών μαζών 
στίς άρχές τοΰ αιώνα ήταν πρόσφορο 
νά κάνει τό λαό νά ξαναζεί τά μεγάλα 
γεγονότα, τό σοβιετικό άγκιτ-πρόπ εί
χε σάν άποστολή νά άντικαταστήσει 
τήν έλλειψη ένημέρωσης. Σήμερα τήν 
καθολική άποψη τών γεγονότων μάς 
τήν προσφέρει τό ραδιόφωνο καί ή 
τηλεόραση, πού δχι μόνο άγγίζει πολύ 
περισσότερο κόσμο, άλλά δίνει έπί 
πλέον τήν ψευδαίσθηση στό θεατή 
πώς είναι παρών στά γεγονότα τοΰ 
κόσμου. Ά π ό  τήν άλλη μεριά στό χώ
ρο τής τέχνης τήν ψευδαίσθηση τής 
πραγματικότητας τή δίνει ό κινηματο
γράφος μέ τόν έντυπωσιακό ρεαλισμό 
καί τής παραμικρής λεπτομέρειας. Αύ
τό πού άπόμεινε στό θέατρο είναι ή 
ζωντανή άμεσότητα καί τό σκηνικό 
παιχνίδι στόν ένεστώτα χρόνο.

'Η καινούρια κατάσταση περιόρισε 
τά δρια τής ιδεολογικής άποτελεσματι- 
κότητας τής θεατρικής πράξης καί κα
τά ένα άλλο τρόπο. Τή μετάτρεψε σέ 
άποδέκτη τών ιδεολογικών ζυμώσεων 
πού διακινοΰνται πλέον μέ άλλα μέσα, 
έδραιώνονται στίς συνειδήσεις, γιά νά 
έπηρεάσουν τελικά τή θεματολογία 
τοϋ θεατρικού έργου. Δέν παρατηρού
νται πιά περιπτώσεις σάν κι έκείνη τού 
Ίψ εν, πού δταν πρωτοανεβάστηκαν 
τά έργα του βρέθηκαν στήν πρωτοπο
ρία τής ιδεολογικής πάλης τής έποχής 
του. Τό θέατρο σάν φορέας κοινωνι
κών άντιλήψεων έπεται. Είναι ύποχρε- 
ωμένο νά άπευθυνθεΐ σέ συνειδήσεις 
ήδη διαμορφωμένες ή διαμορφωνόμε- 
νες μέ άλλους τρόπους. 'Ο θεατής άν 
έπικοινωνήσει μέ τό θεατρικό έργο θά 
έπιβεβαιώσει τίς άπόψεις του άν συμ
φωνεί μέ τό περιεχόμενο ή στήν άλλη 
περίπτωση θά έναντιωθεϊ άσχετα άν 
καί πάλι θά χειροκροτήσει. Βασικά 
έπιθυμεϊ νά άποκομίσει ένα είδος δια
σκέδασης ή πάλι νά προβληματιστεί σέ 
θέματα πού δμως είναι σέ μεγάλο βαθ
μό ένημερωμένος καί κατασταλαγμέ
νος. Γιατί βαραίνουν πολύ περισσότε
ρο στή δεκτικότητά του τά μαζικά 
μέσα ένημέρωσης καί ή προπαγάνδα 
τών πολιτικών όργανώσεων σέ συνδυα
σμό μέ τήν καθημερινή βίωση τών 
προβλημάτων του.

Τό θέατρο διαπιστώνοντας τή γενι
κότερη κρίση στήν έκφρασή του, άλλά 
καί τό κοινό του νά φθίνει, προσπάθη-
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σε νά άντιδράσει. Πειραματίστηκε. Ό  
βασικός του στόχος ήταν νά έπανα- 
προσδιορίσει τίς διόδους έπικοινωνίας 
μέ τό πλατύτερο δυνατό κοινό. Μέσα 
σ’ αύτές τίς διεργασίες οί προσπάθειες 
γιά ένα λαϊκό θέατρο πού θά έπηρεά- 
σει τίς συνειδήσεις έγκλωβίστηκαν στήν 
άντίληψη ένός έργου κατανοητού ώς πρός 
τή φόρμα καί φορέα κοινόχρηστων προο
δευτικών Ιδεών ώς πρός τό περιεχόμενο. 
Πρόθεση λοιπόν, νά μεταβληθεΐ ή θεα
τρική πράξη σέ ένα έπιπλέον άγωγό 
μετάδοσης τής προοδευτικής ιδεολο
γίας, πού ήδη διαθέτει, όπως είπαμε 
παραπάνω, καί πιό ευέλικτα καί άπο- 
τελεσματικότερα κανάλια γι' αύτόν τό 
σκοπό. Διευκρινίζουμε ότι αύτό τό κεί
μενο άναφέρεται στό κυρίαρχο ρεύμα, 
ένώ έχουν παρατηρηθεί κι άλλες άπό- 
πειρες, σποραδικές όμως.

Μέχρι έδώ παρατηρήσαμε ότι τά ό
ρια τής ιδεολογικής άποτελεσματικό- 
τητας τής θεατρικής πράξης έχουν πε
ριοριστεί γιά λόγους άντικειμενικούς, 
δτι τό θέατρο έγινε βασικά δέκτης 
ιδεολογικών ζυμώσεων πού έχουν προ- 
ηγηθεϊ στίς συνειδήσεις καί ότι ή κυ
ριαρχούσα άντίληψη γιά τήν ούσία τοΰ 
λαϊκού θεάτρου πού προϋποθέτει ιδε
ολογικό προσανατολισμό ένδιαφέρεται 
γιά τήν εύκολονόητη διάδοση προο
δευτικών ιδεών. "Ας προχωρήσουμε, 
λοιπόν, σέ άλλες διαπιστώσεις. Έ φ ’ 
όσον ήδη καταλήξαμε ότι τό θέατρο 
είναι άποδέκτης ιδεολογικών ζυμώσε
ων καί έπομένως μεταδίδει τά κοινωνι
κά προβλήματα καί τήν έπικαιρότητά 
τους άπό δεύτερο χέρι, αύτό πού άπο- 
μένει θά  ήταν νά έπεξεργαστεΐ τό ιδεο
λογικό του ύλικό μέ βάση τήν ιδιαιτε
ρότητα πού έχει σάν τέχνη. Ό  προσ
διορισμός τών δυνατοτήτων τής θεα
τρικής πράξης σχετίζεται μέ τό βαθμό 
πού άξιοποιεΐ τά ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικά της. ’Έτσι θά δικαίωνε τή μαρξι
στική άντίληψη πού τονίζει ότι τό θέα
τρο είναι μιά μορφή κοινωνικής συνεί
δησης, πού φυσικά διαφέρει άπό άλλες 
μορφές πού μεταχειρίζονται μιάν άλλη 
γλώσσα. Τότε ή θεατρική τέχνη θά 
μποροΰσε ν’ άποδώσει μιά σαφή καί 
ξεχωριστή προσφορά στόν τομέα τής 
παραγωγής τής Ιδεολογίας. Έδώ λοι
πόν βρίσκεται τό ζητούμενο γιά δσους 
πρεσβεύουν ένα λαϊκό θέατρο πού 
φιλοδοξεί νά προσανατολίσει τό πλατύ 
κοινό πρός όρισμένη κατεύθυνση. 
Πρέπει έπιπλέον νά ξεκαθαριστεί δτι ή 
παραγωγή ιδεολογίας στό θέατρο έ- 
ξαρτάται, άλλά δέν ταυτίζεται μέ τό 
περιεχόμενο ένός θεατρικού έργου, 
γιατί τό περιεχόμενο μαζί μέ τή μορφή, 
οί άπόψεις δηλαδή καί ή θεατρική 
τους σύνθεση, σέ μιά διαλεχτική σχέση 
φέρουν τό ιδεολογικό άποτέλεσμα πού 
ή έπιρροή του, πάλι, έξαρτάται άπό τή 
δεκτικότητα τού κοινού. Δέν άρκεϊ, 
γιά παράδειγμα, ένα θεατρικό έργο νά 
μιλάει γιά έπανάσταση, άλλά καί νά 
έκφράζεται έπαναστατικά. Σημειώνου
με, τέλος, ότι τό ζητούμενο πού τέθη
κε παραπάνω διερευνήθηκε άπό τίς 
άναζητήσεις πού έγιναν στή θεωρία 
καί στήν πράξη άπό μελετητές καί 
δημιουργούς σάν τόν Μπρέχτ καί τόν 
Πισκάτορ καί άπό δλους έκείνους πού 
καταπιάστηκαν μέ τούς λεγάμενους 
μεταμπρεχτικούς πειραματισμούς.

Σέ άντίθεση μέ δλους αύτούς ό κύ
ριος όγκος τής σύγχρονης θεατρικής 
παραγωγής στόν τόπο μας έμμένει σέ 
πρότυπα τού περασμένου αιώνα, σέ 
άναπαλαιωμένες μεθόδους θεατρικής 
έπεξεργασίας, πού δπως διαπιστώσα
με ή ιδεολογική άποτελεσματικότητά 
τους έχει περιοριστεί αντικειμενικά σέ 
μεγάλο βαθμό.

Φτάνουμε έτσι, σέ μιά δεύτερη δια
πίστωση σχετικά μέ τό λαϊκό θέατρο, 
δπως αύτό έχει σηματοδοτηθεΐ στίς 
μέρες μας. Πρώτα είπαμε ότι σήμερα 
δέν ύπάρχουν λαϊκοί θίασοι καί τώρα 
διαπιστώνουμε δτι δέν άρκεϊ ή βαρύ
γδουπη προσωνυμία «λαϊκό θέατρο», 
δέν άρκεϊ οί ήθοποιοί νά ποϋν κάποιες 
προοδευτικές κουβέντες άπό τή σκη
νή, δέν άρκεϊ νά χρησιμοποιηθούν εύ- 
κολονόητοι τρόποι γιά νά μεταδοθεί τό 
περιεχόμενο στό κοινό. Όλα αύτά δέν 
άρκούν κι όχι μόνον αύτό, άλλά άντί
θετα είναι άνώφελα καί άποπροσανα- 
τολιστικά σέ δ,τι άφορά στούς στόχους 
τής θεατρικής πράξης νά διαμορφώσει 
συνειδήσεις. Στό τέλος παρατηρεΐται 
τό φαινόμενο άπό τή μιά μεριά νά

ύπάρχει έφησυχασμός, μέ τήν ψευδαί
σθηση ότι παράγεται «λαϊκό θέατρο» 
γιά τίς μάζες κι άπό τήν άλλη ή άπογο
ήτευση νά δημιουργεί άντιδράσεις σέ 
αύτοΰ τοΰ είδους τό «λαϊκό» πού έκ- 
φράζονται μέ ιδιωτικούς προβληματι
σμούς καί μέ έγκατάλειψη τής πρόθε
σης νά έπηρεαστοΰν συνειδήσεις. Ή  
κρίση τοΰ «λαϊκού θεάτρου» καθορί
ζει, έξάλλου, άποφασιστικά καί τή γε
νικότερη κρίση τοΰ προοδευτικοΰ θεά
τρου. Αύτά σέ δ,τι άφορά στό θέατρο 
πού παράγει ή έπιθυμεϊ νά παράξει 
ιδεολογία καί όχι έκεϊνο πού έχει κα
θαρά έμπορευματοποιηθεΐ.

Ή έπ  αφή μέ τό κοινό

Τό λαϊκό θέατρο πάντα είχε στόχο τή 
μαζικοποίηση τοΰ κοινού του μέ ταξι
κά κριτήρια. Τό. ένδιαφέρον του άπευ- 
θυνόταν στό κοινό τών οικονομικά 
έξαρτημένων κοινωνικών τάξεων. Καί 
γιά νά τό πετύχει φρόντιζε ή θεατρική 
του παραγωγή νά είναι κατανοητή,

άπόφευγε νά μεταχειρίζεται περίπλο
κους νοηματικά κώδικες. Έμεϊς μέ τή 
σειρά μας θά έκφράσουμε αύτή τήν 
πρόθεση μέ τόν δρο άναγνώσιμο θέα
τρο. Έδώ δμως, χρειάζεται κάποια 
προσοχή. Τό άναγνώσιμο δέν ταυτίζε
ται μέ τό κατανοητό. Είναι πιό σύνθε
τη έννοια, τουλάχιστον όπως τήν τοπο
θετεί αύτό τό κείμενο. Τό «κατανοη
τό» άντιστοιχεΐ σέ κοινωνικές άπόψεις 
πού μεταφέρονται στό κοινό μέσα άπό 
κοινόχρηστους θεατρικούς κώδικες, δ
πως είναι ό μύθος, ή πλοκή, ό ήρωας. 
Γιά παράδειγμα θέλει κάποιος νά διο
χετεύσει στό κοινό τίς άντιλήψεις του. 
Οίκοδομεΐ τότε τέτοιες σχέσεις άνάμε
σα στά θεατρικά πρόσωπα ώστε νά 
έκφράζονται οί άντιλήψεις του μέσα 
άπό τή σκηνική κατάσταση. Χρησιμο
ποιεί, δηλαδή, κοινόχρηστους κώδικες, 
άλλά καί μέ ένα τρόπο συνηθισμένο 
καί οικείο στό θεατή. "Ομως γιά λό
γους πού ήδη άναφέραμε τό κατανοη
τό δέν προϋποθέτει καί μιά έπέμβαση 
στίς συνειδήσεις τού κοινοΰ. Μιά τέ-

θανάοη$ Τζούλη j

0 ποιητής πού Θά 6γεί άπό τούς σαράντα τάφους

Ίσως ό ποιητής πού θά βγει άπό τούς 
σαράντα τάφους
δπως τό σκουλήκι άπό τά σαπρόφυτα 
μέ τά υπόλοιπα τοΰ δέρματός του στίς 
άκρίδες τής έρημιας 
περνώντας πάνω άπό τά άποχωρητήρια 

καί μήν έχοντας

άλλες μυρουδιές άπό τό αίμα του

μέ τά όργανα γυρισμένα πρός τά μέσα 
καί Ιδίως τούς ήχους του πού τούς χαϊδεύει 
σάν αίμοστάφυλα 
ή καί σάν άρρώστια του

νά γίνει ό τρελός καντηλανάφτης 
στούς υπόνομους τοΰ κορμιού

κι ό ναρκαλιευτής

γιά τόν πυρήνα κάθε αίδοίου

τοια έπέμβαση σχετίζεται μέ τήν άνά- 
πτυξη τών ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
θεάτρου, τής αύτόνομης δυναμικής 
του, μιάς ξεχωριστής γλώσσας. Καί αύ
τή ή γλώσσα δέν είναι άπαραίτητα 
κατανοητή σέ πρώτο έπίπεδο. "Οταν 
δμως συνδυαστεί σέ μιά διαλεχτική 
σχέση μέ τούς οικείους καί κατανοη
τούς κώδικες, τότε έχουμε τό άναγνώ
σιμο πού είναι καί άπαραίτητη προϋ
πόθεση γιά τή διαμόρφωση τών συνει
δήσεων.

Τό άναγνώσιμο σέ σχέση μέ τούς 
μηχανισμούς τής συνείδησης θά μάς 
άπασχολήσει σέ ένα άλλο κείμενο. 
Έδώ άπλά συμπεραίνουμε δτι τό «λαϊ
κό θέατρο» πάσχει στίς διασυνδέσεις 
του μέ τό πλατύ κοινό. Έξάλλου γιά 
νά είμαστε σέ θέση νά έπιτύχουμε τό 
«άναγνώσιμο» πρέπει νά 'χουμε μελε
τήσει ποιό είναι τό κοινό πού καλείται 
νά άναγνώσει τή θεατρική πράξη. Τέ
λος πάντων ύπάρχει λαϊκό κοινό; Σέ 
αύτό τό σημείο είναι εύκολη μιά ά- 
πλούστευση, δτι τό λαϊκό κοινό είναι 
οί καταπιεζόμενες μάζες. 'Αλλά έτσι 
προσεγγίζουμε -ίό ζήτημα άπό μιά κοι- 
νωνική-οίκονομική σκοπιά πού δέν βο
ηθάει άρκετά τά ζητήματα τοΰ πολιτι
σμού. Ή  έννοια τοΰ «λαοΰ» έχει ύπο- 
στεί ούσιαστικές διαφοροποιήσεις πού 
πρέπει νά τίς πάρουμε ύπόψη μας. Μέ 
τήν άνάπτυξη τοΰ καπιταλισμοΰ βρέ
θηκε στό έπίκεντρο μιάς ισχυρής δια- 
λεχτικής άντίθεσης πού ή δυναμική 
της άλλαξε τό σκηνικό τής ιδεολογικής 
νοοτροπίας τοΰ λαοΰ, καί βάθυνε τήν 
πολιτισμική κρίση τοΰ ίδιου τοΰ καπι
ταλισμού. Ό  ένας πόλος τής άντίθε
σης άντιστοιχεΐ στήν πολυδιάσπαση 
τών κοινωνικών λειτουργιών κι έκφρά- 
ζεται μέ μιά μεγάλη ποικιλία γνώσεων, 
έπαγγελμάτων, ένδιαφερόντων κι ό άλ
λος πόλος άντιστοιχεΐ στήν τυποποίη
ση, τήν όμοιομορφία τής νοοτροπίας 
καί τοΰ γούστου καί έκφράζεται μέ τή 
μαζική κουλτούρα. Αύτή ή διαλεχτική 
άντίθεση καθορίζει βασικά καί τό 
ποιόν τοΰ κοινοΰ πού άπέχει πολύ 
άπό τό λαϊκό κοινό μέ τήν παραδοσια
κή έννοια τοϋ δρου.

Ό  Μ. Ντόρτ άναφερόμενος στόν 
Μπρέχτ καί στήν έποχή του τονίζει δτι 
μερικοί άνθρωποι τοϋ θεάτρου όχι μό
νο δέν προσπαθούν νά άρνηθοϋν τόν 
έτερόκλιτο χαρακτήρα τοΰ κοινοΰ 
τους, άλλά τόν άναγνωρίζουν καί τόν 
έπικαλοΰνται. Καί συμπληρώνει δτι συ
νέπεια τών θέσεων τοΰ Πισκάτορ καί 
τοΰ Μπρέχτ ήταν ή έγκατάλειψη τών 
κριτηρίων τής μάζας καί τής όμοφω- 
νίας. 'Ήδη, λοιπόν, άπό τότε διαπιστώ
νεται ό ένας πόλος τής άντίθεσης, ή 
ποικιλία τής νοοτροπίας καί τών άπό
ψεων. Ή  μαζική κουλτούρα άναπτύ- 
χθηκε άργότερα, κύρια άπό τή δεκαε
τία τοΰ ’60, καί στηρίχτηκε στόν πρώ
το πόλο. Γιατί ένώ προώθησε τήν τυ
π ο π ο ίη σ η , τήν προγρα μ μα τισ μ ένη  
όμαδοποίηση καί τόν καταναλωτισμό, 
βασίστηκε στήν ποικιλία προτύπων γιά 
νά τό πετύχει. Ή  μαζική κουλτούρα 
διανέμει στό κοινό της δεκτικότητα 
καί παθητική στάση, στηριζόμενη σέ 
μιά εύρύτατη ποικιλία γούστων καί 
ένδιαφερόντων γιά νά προσελκύσει με
γάλες μάζες καταναλωτών, ποδηγετώ
ντας τίς συνειδήσεις κάτω άπό ένα 
κοινό παρονομαστή· τήν άποχαύνωση 
καί τήν ίσοπέδωση. Αύτό είναι βασικά 
τό κοινό. Παλεύει γιά τήν οικονομική, 
πολιτική καί πολιτιστική του άπελευ- 
θέρωση άνάμεσα στούς δύο πόλους 
τής άντίθεσης πού περιγράψαμε, πού 
ένδιαφέρει άμεσα καί τό θέατρο. Τό 
στίγμα, λοιπόν, πού ζητάμε γιά νά 
πετύχουμε τό άναγνώσιμο είναι οπωσ
δήποτε δυσδιάκριτο. 'Όμως κάποτε 
πρέπει νά άρχίσουν οί ζυμώσεις γι' 
αύτόν τό σκοπό.

Κλείνοντας συνοψίζουμε τό γενικό 
συμπέρασμα πού έπικαλεΐται τό κείμε
νο. Οί άναζητήσεις γιά ένα λαϊκό θέα
τρο άποπροσανατολίστηκαν, προκάλε- 
σαν άπογοητεύσεις καί ήδη οί προσπά
θειες τείνουν νά λιγοστέψουν. Γι’ αύτό 
πιστεύουμε ότι πρέπει νά άναθεωρή- 
σουμε καί νά έμβαθύνουμε τίς άπό- 
ψεις γύρω άπό τή σχέση τής θεατρικής 
πράξης μέ τό κοινό της.
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γ ο ύ σ τ ο  

τοϋ 
κοινού

ι ο  υ 
Βασί λη  Ραφ α ηλ ίόη

«Τά μεγαλοφυή έργα άπαιτοΰν ένα 
μεγαλοφυές κοινό», λέει ό Ζάν Κοκτό. 
Κι έμείς θά  μπορούσαμε νά προσθέ
σουμε, άκολουθώντας τή σκέψη του: 
τά λιγότερο μεγαλοφυή έργα άπαιτοΰν 
ένα λιγότερο μεγαλοφυές κοινό, τά 
μέτρια έργα ένα μέτριο κοινό καί τά 
κακά έργα ένα κακό κοινό.

Μ’ άλλα λόγια, άποκλείεται νά μή 
βρεθεί κοινό γιά όποιοδήποτε έργο, 
καί, κατά κανόνα, τό κοινό παίρνει 
αύτόματα τή θέση του στήν άξιολογική 
κλίμακα: δηλαδή, κατατάσσεται αύτό
ματα σέ πολύ καλό, καλό, μέτριο καί 
κακό κοινό, χωρίς νά τό ύποχρεώνει 
κανείς νά είναι αύτό ή έκείνο, πέρα 
άπό τήν εύαισθησία, τή γνώση καί τό 
καλό του γούστο: ιδιότητες πού μπο
ρούν νά άποκτηθοΰν μόνο μέ τήν παι
δεία καί τήν καλλιέργεια.

Ή  μελέτη τής στατιστικής δείχνει 
πώς οί άριθμοί μεγαλώνουν δσο κατε
βαίνουμε τήν κλίμακα. Πράγμα πού 
σημαίνει δτι δσο χειρότερο είναι τό 
έργο τόσο μεγαλύτερη είναι ή πελατεία 
του. Θά ήταν δμως αύτόχρημα άντιδια- 
λεκτικό άν, γιά νά κολακέψουμε τή 
«μάζα», διαγράφαμε άπό τίς μελέτες 
μας τό δεύτερο δρο τής διαλεκτικής 
σχέσης, δηλαδή τό κοινό. Ώστόσο οί 
δημαγωγοί άποφεύγουν συστηματικά 
νά θίξουν τό κοινό, θεωρώντας το έξ 
όρισμού άναμάρτητο. ’Έτσι, γι’ αύτούς 
τό κοινό είναι πάντα καλό, έχει πάντα 
δίκιο -  δπως έχει πάντα δίκιο... ό 
πελάτης. Γιατί, άκριβώς, σάν πελάτη  
τό άντιμετωπίζουν δλοι αύτοί πού 
ντρέπονται νά όμολογήσουν τήν έμπο- 
ρική τους ταυτότητα, κάνοντας έναν 
καταφάνερα άδικο καταμερισμό εύθυ- 
νών: δλο τό άδικο τό έχει πάντα ό 
«δύσκολος» δημιουργός, πού δέν κα- 
τάφερε νά έφαρμόσει σωστά τή συντα
γή τών Διεθνών Εστιατορίων, δπου 
δσο γευστικά ούδέτερο είναι τό φαγη
τό τόσο πιό άνετα θά βολευτεί ή γα
στρονομικά έτερόκλιτη πελατεία τών 
τουριστών.

Τό γούστο δέν είναι έμφυτη ιδιότη
τα. Είναι άποτέλεσμα παιδείας καί ά
σκησης. Μέ ποιά λογική, λοιπόν, ό 
άπαίδευτος πρέπει νά έχει έξίσου καλό 
γούστο μέ τόν παιδευμένο; Ά ν υιοθε
τούσαμε μιά τέτοια άποψη, έκτός τού 
δτι θά  κοταλήγαμε άναγκαστικά στόν 
πιό χυδαίο αισθητικό λαϊκισμό, θά κα
ταργούσαμε καί τήν παιδεία στό σύνο
λό της. Δηλαδή, θά μπορούσαμε νά 
ισχυριστούμε: εϊτε έχουμε έκ γενετής 
καλό γούστο, εϊτε δέν έχουμε. Καί τά 
πράγματα έτσι θά άπλοποιοΰνταν μέ 
τρόπο έξόχως στρουθοκαμηλικό.

Τά παραπάνω είναι κάτι περισσότε
ρο άπό προφανή. Καί γίνονται άκόμα 
πιό σαφή δταν άναφερόμαστε σέ αι
σθητικές δομές μέ ύψηλό βαθμό άφαί- 
ρεσης, δπως, γιά παράδειγμα, ή συμ
φωνική μουσική καί ή άνεικονική ζω
γραφική, δπου κανείς δέ διανοείται νά 
άπαιτήσει, σώνει καί καλά, τή μετατρο
πή ένός έξειδικευμένου κοινοΰ σέ π ε
λατεία. Τό κοινό, στήν περίπτωση αύ
τή, είναι αυτονόητα περ ιορισμένο  καί 
άποκλείεται νά διευρυνθεί δσο τά λαϊ
κά έντυπα έχουν τήν κυκλοφορία πού 
έχουν, δσο τά ίνδορεμπέτικα έχουν

τήν άκροαματικότητα πού έχουν, δσο 
τά τηλεοπτικά σήριαλ έχουν τούς φα
νατικούς πού έχουν. Μέ άλλα λόγια, 
δσο τό γούστο τής πλατιάς μάζας κρα
τιέται -σκόπιμα;- σ’ ένα έπίπεδο κάτω 
τού άνεκτού.

Ή  αισθητική είναι ιδεολογικό φαι
νόμενο. Ανήκει, δηλαδή, σύμφωνα μέ 
τή μαρξιστική ορολογία, στό έποικοδό- 
μημα. Καί δπως ξέρουμε άπό τόν Λέ- 
νιν, ή ιδεολογία είσάγεται στήν έργατι- 
κή τάξη άπ’ έξω, μιά καί οί δροι καί οί 
συνθήκες παραγωγής άφαιρούν άπό 
τόν μεροκαματιάρη τή δυνατότητα νά 
άσχοληθεΐ καί μέ άλλα πράγματα, πέ
ρα άπό τήν έπιβίωσή του. Συνεπώς καί 
οί αισθητικές νόρμες είσάγονται άπ’ 
έξω στή λεγάμενη «πλατιά μάζα». Καί 
τίς νόρμες αύτές τίς διαμορφώνει πά
ντα ή οικονομικά άνετη, κυρίαρχη τά
ξη, έτσι ώστε νά άνήκουν τελικά σ’ 
αύτή τήν τάξη πού έκφράζει τήν κυ
ρίαρχη ιδεολογία. Αύτό βέβαια δέ ση
μαίνει δτι οί νόρμες δέν έχουν μιά 
σχετική αύτονομία πού κάνει δυνατή 
τήν προσαρμογή τους στή μάζα, δπως 
μάς έχει γίνει ήδη γνωστό άπό τίς 
πρωτοποριακές πάνω σ’ αύτό τό θέμα 
μελέτες τού Λουί Άλτουσέρ καί τοΰ 
Ν. Πουλαντζά.

Ό  Τσέχος Γιάν Μουρακόφσκι, ό 
μεγαλύτερος γιά πολλούς αισθητικός 
τοΰ αιώνα μας, παρατηρεί δτι οί αισθη
τικές νόρμες -  δηλ. οί αισθητικοί κανό
νες -  είναι τόσο περισσότερο άμιγεΐς 
καί καθαρές όσο πλησιέστερα βρίσκο

νται στό γούστο τής άρχουσας τάξης**. 
Λέει χαρακτηριστικά ό Μουρακόφσκι: 
«"Οταν οί αισθητικές νόρμες παλιώ
νουν καί άποδυναμώνονται, τότε κατε
βαίνουν καί τίς βαθμίδες τής κοινωνι
κής ιεραρχίας». Καί δσο κατεβαίνουν 
τόσο περισσότερο μπλέκονται μέ τίς 
έξωαισθητικές νόρμες -  πράγμα πού 
δέν είναι φυσικά παράδοξο, άφού δέν 
ύπάρχουν σταθερά δρια άνάμεσα στό 
αισθητικό καί τό μή αισθητικό. Γιά 
παράδειγμα, δέν ξέρουμε σέ ποιό ση
μείο σταματάει ή χρηστική αξία καί σέ 
ποιό σημείο άρχίζει ή αισθητική αξία 
ένός διακοσμημένου τσουκαλιού. "Ο
πως, μάλιστα, παρατηρεί ό Μουρακό- 
φσκι, στήν περιοχή τού φολκλόρ οί 
νόρμες εισχωρούν τόσο ή μιά στήν 
άλλη ώστε νά έμποδίζει ή μιά τήν 
κίνηση τής άλλης. Δηλαδή, στή λαϊκή 
τέχνη, είναι έντελώς άδύνατο νά ξεχω
ρίσουμε τήν καθαρή χρήση άπό τήν 
καθαρή πληροφορία (δηλ. τό μήνυμα), 
τήν καθαρή πληροφορία άπό τόν κα
θαρό φορμαλισμό, κ.ο.κ.

Ό  Μουρακόφσκι δέν άναγνωρίζει 
οϋτε καί στόν κινηματογράφο μιά αι
σθητική αύτονομία. «Ά ν καί τό φιλμ», 
λέει, «τείνει συνεχώς νά γίνει τέχνη, 
δέν έγινε ώς τώρα δυνατό νά βρεθεί 
ένα πεδίο του πού διαθέτει μιά κυ
ρίαρχη αισθητική λειτουργία». Καί βέ- 
βεια έχει δίκιο. Γιατί σ’ ένα φιλμ είναι 
δυνατό νά συμφύρονται τά πάντα: ή 
άπλοϊκή ψυχαγωγία μέ τήν άκρατη αι
σθητική άπόλαυση, τό έκχυδαϊσμένο

«μήνυμα» μέ τά πιό ύψηλά νοήματα, ή 
δημοσιογραφική πληροφόρηση μέ τό 
πολυσήμαντο δοκίμιο, κ.τ.λ. Αύτή ή 
συνύπαρξη έτερόκλιτων κωδίκων είναι 
πού δημιουργεί τά προβλήματα καί 
τήν άσυνεννοησία άνάμεσα στούς θεα
τές ένός φίλμ, δπως καί άνάμεσα 
στούς κριτικούς τού φίλμ, πού δέν 
είναι παρά έπαγγελματίες θεατές. Ό  
καθένας προσκολλάται στόν κώδικα 
πού ξέρει καλύτερα. Κι αύτά άλλωστε 
είναι τά περιβόητα έπ ίηεδα  ανάγνω
σης·

Εύχής έργον είναι νά ύπάρχουν σ 
ένα φίλμ περισσότερα τοΰ ένός έπίπε- 
δα, ώστε νά πάρουν όλοι οί θεατές 
αύτό πού μπορούν, ή, μάλλον, αύτό 
πού τούς έπιτρέπει ή παιδεία τους. 
Πάντως, αύτός πού μπορεί τά πολλά 
μπορεί καί τά λίγα. ' Η διατύπωση τής 
παροιμίας αύτής μέ μαθηματικούς δ 
ρους είναι: τό δλον περιέχει τό μέρος. 
Καί γιά νά γίνουμε άκόμα πιό σαφείς: 
δποιος καταλαβαίνει τό δυσκολότερο 
έπίπεδο, αύτό τής αισθητικής, άνετό- 
τατα θά μπορέσει νά καταλάβει καί 
δλα τά άλλα.

* Ή  μελέτη αύτή θ ά  π ρ έπ ει νά  διαβαστεί σάν 
συνέχεια ένός προηγούμενου κειμένου μας, μέ 
τίτλο «Τό κοινό κα ί τά  κοινά», π ο ύ  δημοσιεύτηκε 
στό περ . Γ ρ ά μ μ α τα  κ α ί  τ έ χ ν ες ,  άρ. 5, Μάιος 
1982.
** Βλ. Γιάν Μ ουκαρόφσκι, Δ ο κ ίμ ια  γ ιά  τή ν  α ι
σθ η τικ ή , μτφρ. Βιβή Μ ανωλοπούλου, 'Ο δυσσέας, 
1980.

Γιά τόν 
Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ

Ό  σκηνοθέτης τοϋ θεάτρου καί τοϋ κινηματογράφου 
Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ βρέθηκε νεκρός στό Μόναχο, 
στό ξενοδοχείο δπου έμενε, στίς 10 Ιουνίου. Ηταν 
τριανταέξι χρόνων. Μόλις τελείωνε τό μοντάζ τοΰ φίλμ 
Έ ρ ιδα  τή ς  Β ρέσ τη ς , πού βασίστηκε στό μυθιστόρημα 
τοΰ Ζάν Ζενέ.

Ό  Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ άντι- 
προσωπεύει τήν όργή του γερμανικού 
σινεμά, τήν όργή μιάς νεολαίας πού 
άνοιξε τά μάτια της κατά τή δεκαετία 
τοΰ ’60 καί άντίκρυσε αύτό πού αί 
προγενέστεροί της τής είχαν κρύψει: 
τήν καταστροφή τής έθνικής ταυτότη
τας τών Γερμανών άπό τούς ναζί.

Ό  Φασμπίντερ άρνεΐται τήν άμερι- 
κανοποίηση, τή λατρεία τοΰ γερμανι
κού μάρκου. ’Επαναστατεί έναντίον 
κάθε βεβαιότητας καί, στό περιθώριο 
τών παντοδύναμων θεσμών, σκηνοθε
τεί καί έξερευνά έναν κόσμο στείρο, 
κατοικημένο άπό άτομα στερημένα 
άπό πάθη πού δέν μπορούν νά ζή-

σουν: μετανάστες έργάτες, όμοφυλόφι- 
λους, μοναχικά κορίτσια.

Στόν πεσιμισμό του άντιπαραθέτει 
μιά διαρκή προκλητικότητα πού τόν 
έξωθεί σέ δράση. Δέν θέλει νά δείξει 
τίς άντανακλάσεις τού πραγματικού 
άλλά τίς άπειλές πού φέρνει μαζί της ή 
πραγματικότητα. « Ό  ρεαλισμός», λέει, 
«άναφέρεται στίς διαλεκτικές σχέσεις 
άνάμεσα σ’ αύτό πού είναι δεδομένο 
καί σ’ αύτό πού είναι παραδεκτό».

Τό έργο τού Φασμπίντερ είναι τερά
στιο καί άκανόνιστο. Πόσα θεατρικά 
έργα καί φίλμ έχει κάνει; Περισσότερα 
άπό έξήντα, χωρίς άλλο. Α διάκοπα 
παρατηρεί καί άφηγεϊται. Ή  διαύγεια

πού τόν κατέχει δέν άφήνει νά ξεφύγει 
τίποτα άπό τίς παγίδες πού στήνουν ή 
δόξα, ή μιζέρια, ό έρωτας, ή φιλία, ό 
έγωισμός, ό θαυμασμός, ό φόβος. Τό 
φόβο δείχνει στήν ταινία του Ή  Γερ
μανία τό φθινόπωρο, τήν άπομόνωση 
στό έσωτερικό τοϋ συλλογικού σώμα
τος.

Ό  Φασμπίντερ μάχεται, βιάζεται νά 
ζήσει, δουλεύει μέχρι τρέλας, δέν άπο- 
ζητά τήν αιωνιότητα κι ώστόσο: «’Ελ
πίζω», λέει, «νά ζήσω άρκετά γιά νά 
κάνω μιά δωδεκάδα φίλμ δπου θά 
άνασυνθέσω τή Γερμανία στήν όλότη- 
τά της, έτσι δπως τή βλέπω. Άναζητώ 
μέσα μου τό στίγμα, τήν ιστορία τής
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χώρας μου, δπου βρίσκομαι, γιατί είμαι 
Γερμανός».

Ό  Φασμπίντερ, ένας Γερμανός δια
μελισμένος, πού δέν γνωρίζει παρά τήν 
έξαρση, πού άρνείται νά άφεθεϊ νά 
κατευναστεί άπό τά ήρεμα τοπία τής 
Βαυαρίας. Γι’ αύτή τήν περιοχή πού 
ένας άλλος έπαναστατημένος Βαυα- 
ρός, ό Άχτερμπους, δηλώνει πώς είναι 
πιό παγωμένη άπό τή Γροιλανδία, ό 
Φασμπίντερ, ένας Γερμανός πού άρ- 
νιόταν τήν άμνησία, έλεγε: «Δέν έχει 
σχέση μόνο μέ τό Γ ' Ράιχ. Θά πρέπει 
νά πάμε ώς τήν έπανάσταση τοΰ 1848 
γιά νά βρούμε τίς ρίζες. "Αλλωστε ό 
ναζισμός δέν ε’ιναι ένα τυχαίο περιστα
τικό· είναι ή λογική άπόληξη τής ιστο
ρίας πού γεννήθηκε άπό αύτή τήν 
άστική έπανάσταση... Ή  διαφορά άνά
μεσα στό γερμανικό φασισμό καί τούς 
άλλους φασισμούς είναι ξεκάθαρη: οί 
άλλοι έπιχειροΰν νά άλλάξουν τό πε
πρωμένο τους, δπω ς τό καταλαβαί
νουν, άκόμα κι άν ή εύκαιρία πού 
έχουν γιά νά πετύχουν είναι μικρή. Οί 
Γερμανοί άκολουθοΰν ώς τά άκρα αύ
τό πού άνέλαβαν νά κάνουν, άκόμα κι 
άν έχουν καταλάβει πώς βαδίζουν 
πρός τό θάνατο».

Ό  Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ πήγε

ώς τά άκρα στό έργο του. Βυθίστηκε 
στά φίλμ του, δπως καί στή ζωή του, 
στό τεχνητό φώς τής πραγματικότη- 
τας, χωρίς νά φοβηθεί δτι θά τραυμα
τιστεί, δτι θά τραυματίσει, δτι θά κα
ταστρέψει, άνακαλύπτοντας φόρμες 
γεμάτες τραχύτητα, φόρμες πού ένο-

χλοΰν, άπίστευτα ώραίες. Ή ταν στή 
ζωή του δπως καί στό έργο του ένας 
γιγάντιος ήθοποιός.

Γεννήθηκε στίς 31 Μαΐου 1946 στό 
Μπάντ-Βόρισοφεν στή Βαυαρία, άπό 
πατέρα γιατρό καί μητέρα μεταφρά
στρια. Ό  Φασμπίντερ στά δεκάξι έ- 
γκαταλείπει τίς σπουδές του, κάνει 
διάφορες δουλειές καί γυρίζει δυό ται
νίες μικροΰ μήκους. Τό 1967 παίρνει 
μέρος στίς παρατάσεις τού Θεάτρου 
Δράσης τού Μονάχου. Τό 1969 γράφει 
καί διευθύνει τήν πρώτη του ταινία 
μεγάλου μήκους, Ό  έρωτας είναι ψυ
χρότερος άπό τό θάνατο, πού τή 
δέχτηκαν άσχημα στό Βερολίνο. Τήν 
προσοχή τών κριτικών τοΰ κινηματο
γράφου έλκύει μέ τήν ταινία του Κά- 
τοελμαχερ  καί τό Τί κάνει τόν Ρ. 
"Αμόκ νά τρέχει, πού άντιπροσώπευ- 
σε τή Γερμανία στό φεστιβάλ τοΰ Βε
ρολίνου τό 1970. Στό φίλμ· του Όλοι 
οί άλλοι λέγονται Ά λή  (1974), διαλέ
γει σάν θέμα τή σχέση μιάς γυναίκας 
έξήντα χρόνων μέ έναν νεαρό ’Άραβα 
μετανάστη. Στό Τό δικαίωμα τον ι
σχυρότερου  (1975) έρευνά τήν ταξική 
πάλη μέσα άπό τήν ιστορία δυό όμο- 
φυλόφιλων. ’Άλλα φίλμ του: Ό  γάμος 
τής Μ αρία Μ πράονν, Λιλή Μαρλέν, 
Αόλα.

Α.Ζ.

  Έπικαιρότητα

Καλοκαιρινά φεστιβάλ ·  Καλοκαιρινά φεστιβάλ

Είναι πολλά τά Ελληνικά Φεστιβάλ, ι
διαίτερα αύτά τοϋ καλοκαιριού. Κρατικά 
φεστιβάλ. Φεστιβάλ πολιτικών νεολαιών, 
εφημερίδων, πολιτιστικών συλλόγων, δή
μων καί σπουδαστικών ενώσεων.

Πάνο$ Σκουρολιάκο$

Κάτω άπό τήν ταμπέλα «Φεστιβάλ» 
στεγάζονται πάμπολλες καλλιτεχνικές έκ- 
δηλώσεις πού φιλοδοξούν «νά άνεβάσουν 
το έπίπεδο τοϋ κοινοΰ» (δρος προσφιλής 
γιά πολλούς άπό τούς άσχολουμένους μέ 
τά πολιτιστικά).

Τό φεστιβάλ όμως, σάν σημείο συνά
ντησης τών άναζητήσεων στό χώρο τής 
τέχνης, άνακοίνωσης τών πειραματισμών 
μά καί σάν τόπος πρωτοποριακών κραδα
σμών πού άμεσα καί σημαντικά συντελοΰν 
στήν τελείωση τών μορφών, λείπει άπό 
παντοϋ στήν Ελλάδα.

Στό «Φεστιβάλ ’Αθηνών», συγκροτή
ματα «έγνωσμένου κύρους», ημεδαπά καί 
άλλοδαπά, συσσωρεύονται άτακτα, χωρίς 
σχεδίασμά, χωρίς άποψη, χωρίς κατεύθυν

ση. Στην Επίδαυρο μόλις τά τελευταία 
χρόνια υποχώρησε ή Βασιλική πραγματι
κά κυριαρχία τοΰ Έθνικοΰ Θεάτρου πάνω 
στό Άργολικό Θέατρο, γιά νά είσχωρί- 
σουν καί άλλα συγκροτήματα καί νά φέ
ρουν εναν κάποιο άέρα άνανέωσης στό 
Φεστιβάλ, χωρίς, βέβαια, νά παραμορφώ
νεται τό άκαδημαϊκό πρόσωπό του. Καί 
στίς δυό αύτές διοργανώσεις, τά διόλου 
ευκαταφρόνητα ποσά πού ξοδεύονται, σέ 
συνδυασμό μέ κάποια προσεκτική έπιλογή 
(παντα χωρίς σχεδιασμό καί κατεύθυνση) 
εξασφαλίζουν ενα επίπεδο ποιότητας καί 
αναλογα εχουμε κάποιες ένδιαφέρουσες ή 
μη εκπλήξεις, πάνω άπό τό κοινό μέτρο.

I ό ίδιο περίπου συμβαίνει καί μέ διορ
γανώσεις σάν καί αύτές τοϋ Θεάτρου 
Λυκαβηττού, τών Φιλίππων, τής Θάσου, 
τής Δωδώνης, τής Πεντέλης, κ.λπ. Δέ 
γίνεται όμως λόγος ούτε γιά τή μορφή 
ουτε για την ποιότητα άλλων, (εκατοντά
δων) διοργανώσεων στό κέντρο καί τήν 
περιφέρεια.

^'π“ΡΧει βέβαια τό «Φεστιβάλ κινημα
τογράφου Θεσσαλονίκης» καί άκόμη έχου
με υπ δψη μας τίς «Διεθνείς Ημέρες 
Ανοιχτοΰ Θεάτρου» πού οργάνωσε ή 

«Θεατρική Συντεχνία». Στήν περίπτωση 
τοΰ φεστιβάλ κινηματογράφου, συμβαίνει 
γιά πολύ συγκεκριμένα ιστορικά καί κοι
νωνικά δεδομένα, μά καί άπό τήν όλη 
κατασταση τοΰ χώρου τής Έλληνικής

Κινηματογραφίας, νά γίνεται πραγματικά 
κάποιος άγώνας άνάμεσα στούς δημιουρ
γούς. Νά συντελοΰνται πραγματικές καί 
ούσιαστικές άντιδράσεις άνάμεσα στό έρ
γο τέχνης καί στό κοινό. Στίς «Διεθνείς 
Ημέρες ’Ανοιχτοΰ Θεάτρου», δμως, ή 
πενία τών οικονομικών άπό τή μεριά τών 
διοργανωτών καί τής ποιότητας άπό τή 
μεριά τών (σεβαστών, βέβαια, προθέσε
ων) συμμετεχόντων, δέν έπιτρέπει τή νο
μιμοποίηση τής έκδήλωσης.

’Αναμφισβήτητα ενα Φεστιβάλ-Ζωντα- 
νό καί παλλόμενο πανηγύρι τέχνης δέ 
δημιουργεΐται άπό τή μιά μέρα στήν άλ
λη. Προκύπτει αύτονόητα άπό ποικίλες 
διεργασίες στή σφαίρα τής κουλτούρας 
καί τοΰ πολιτισμοΰ. Εμφανίζεται έκεϊ 
δπου ή βιτρίνα δέν ένδιαφέρει, δπου οΐ 
ήμέτεροι δέν προτιμοΰνται, έκεϊ δπου ή 
άγωνία τής οριακής δημιουργίας είναι 
έντονη, έκει δπου ύπάρχουν τά δεδομένα 
γιά ένα φεστιβάλ σάν καί αύτό πού προ
σπαθήσαμε νά περιγράφουμε πιό πάνω.

Έμεϊς, ώστόσο, πιστεύουμε πώς τά 
δεδομένα ύπάρχουν. Έκεϊνο πού λείπει 
είναι ή ένθάρρυνση. Λείπει άπό τούς φο
ρείς πού οργανώνουν τέτοιου είδους έκδη- 
λώσεις ή έμπνευση. Πολλές φορές ή γνώ
ση. Καί, πάντα σχεδόν, ή φαντασία.

Σκηνη  από τη «Χοονια με τά 13  φεγγάρια»  τον Φασμπίντερ
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Γιάννης Τσαρούχης
«01 πλούσιοι αγαπούν τήν ιδιοκτησία, 
όχι τά έργα...»

Φωτογρ. ΣποτιελίΜ]

Έ να άπό τά  πιό όξιοπρόσεχτα γεγο- 
νότα τού μηνός είναι οπω σδήποτε η 
προσφορά τοΰ  Γιάννη Τσαρουχη, ο 
όποιος μετέτρεψ ε τό  νεοκλασικού 
τύπου  σπίτι του στό Μ αρούσι σε 
γώρο κοινής ω φέλειας.

Σ τούς δύο ορόφους του σπιτιού 
έκτίθετα ι ένα μεγάλο μέρος τής ερ
γασίας τού  καλλιτέχνη. Παρα πολύς 
κόσμος τό επ ισκέπτετα ι καθημερι
νά ένώ στόν κήπο πού βρίσκεται 
μπροστά άπό τό κτήριο νεαρα κορί
τσια κι άγόρια, ηθοποιοί, περ ιμέ
νουν γιά τ ίς  πρόβες τού  καινούριου 
έργου πού σκηνοθετεί ο καλλιτε-

χΥΜέσα σ' αύτό τό  πλήθος τού κ ό 
σμου συναντήσαμε τόν Γιάννη Τσα- 
ρούχη, ό όποιος είχε τήν καλοσύνη 
νά κάνει μιά συζήτηση μαζι μας και 
νά απαντήσει σέ μερικές ερωτήσεις:

Τί σημαίνει γιά σάς ή ζωγραφική;

Είναι ή προσπάθεια νά δώ. Ζωγρα
φική, είναι τά πρακτικά αύτής τής 
προσπάθειας. Άλλά αύτή ή ^ 6 ° ' 
σπάθειά μας νά δούμε επηρεάζεται 
άπό τίς δυνατότητες αύτής τής χει
ροτεχνίας, πού παίρνουν τίς διαστά
σεις νόμων.

Ό τα ν  βρεθείτε μπροστά στό τελάρο  
άρχίζετε άμέσως νά ζωγραφίζετε; ζω 
γραφίζοντας, πο ιές στιγμές είναι ε
κείνες πού  νιώθετε τή μεγαλντερη  
ευχαρίστηση;

Δέν είμαστε πάντα έτοιμοι νά ζω
γραφίσουμε. Ή  ζωή χωρίζει στά 
δύο τόν άνθρωπο: ύποκείμενο-άντι- 
κείμενο. Ή  ζωγραφική είναι ή ένω

ση τών δύο. Φτάνουμε στήν άντικει- 
μενικότητα παραδεχόμενοι πλήρως 
τήν ύποκειμενικότητά μας. “Ολα τα 
παγκόσμ ια  πράγματα ξεκίνησαν 
πάντα άπό υποκειμενικά αισθήμα
τα. Ή  εύτυχία  ένός ζωγράφου 
πραγματοποιείται δταν τό ύποκεί- 
μενο ενώνεται μέ τό άντικείμενο.

Έ χετε  άνάγκη νά βλέπετε αυτό πού  
ζωγραφίζετε; ’Ε ργάζεστε μέ μοντέλο;

’Έχω άνάγκη πάντα κάτι νά βλέπω 
•γιά νά ξεκινήσω, άλλά ούσιαστικα 
ζωγραφίζω μέ τά αισθήματα που 
μοΰ γεννάει τό άντικείμενο· κι οχι 
τό ίδιο τό αντικείμενο.

Μ εταχειρίζεστε φωτογραφίες; Με τι 
τρόπο; Τί ρόλο έχει παίξει_ ή φωτο
γραφία μές στήν ιστορία τής ζωγρα
φικής οας;

'Επικίνδυνο πράγμα ή φωτογρα
φία. Μόνο οί πολύ άξιοι ζωγράφοι 
μπορούν νά τήν μεταχειρίζονται έ- 
πιτυχώς -δυστυχώς συμβαίνει τό α
ντίθετο. Ό  Delacroix, ο Degas, ο 
Cezanne, ο Picasso μεταχειρίστηκαν 
φωτογραφίες. Οί άρχαΐοι Ελληνες 
πού έφτασαν σέ καταπληκτική ο
μοιότητα χρωμάτων, ζωγράφιζαν 
καλύτερα άπ’ αύτούς.

Τί γνώμη έχετε γιά τά μοντέρνα -άν  
μπορεί νά το π ε ι κα νείς- κινήματα  
τής τέχνης;

"Ολες οί νέες έφευρέσεις είχανε 
συντελεστεί πρίν άπό τόν τελευταίο 

πόλεμο. Σήμερα είναι ή διάδοση 
καί ή χώνευση άπό τούς άνίδεους 
πού είναι πολλά έκατομύρια πάνω 
στή γή. Συχνά παρομοιάζω τά πλή
θη πού ένδιαφέρονται γιά τή μο
ντέρνα τέχνη μέ τίς ούρές πού συ
νωστίζονται γιά νά προσκυνήσουν 
τά βαλσαμωμένα σώματα τών έπα- 
ναστατών ή τά άγια λείψανα. Ετσι 
είναι ή ζωή, δέν πρέπει νά παραπο
νιόμαστε.

Τί σκέπτεστε γιά τό θαυμασμό πού  
σάς τρέφουν οί νέοι πού έμπνέονται 
άπό τό έργο σας;

Τρόμος καί άνησυχία μέ καταλαμ
βάνει άπό τούς θαυμαστός μου. 
Φοβάμαι μήπως είμαι κι έγώ ένα 
βαλσαμωμένο πτώμα. Τώρα που α 
ν α κ ά λ υ ψ α  τήν άξια τής μοναξιας, 
όλος ό κόσμος θέλει νά μέ γνωρίσει.

Κ ά τω  α'ίϋουσα
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"Οταν οί έπαινοι καί ή συντροφιά 
ήσαν άπαραίτητα γιά νά ζήσω, οί 
άνθρωποι μέ περιφρονοϋσαν καί μέ 
σνομπάριζαν. ’Έτσι είναι ή ζωή, λέω 
ξανά.

Τί σημαίνει γιά σάς αυτό τό νεοκλα
σικό σπίτι ατό έσωτερικό τοϋ όποιου  
έκτίδεται ένα μεγάλο μέρος τοϋ έρ 
γου σας;

Είναι‘ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου. Γιά 
μένα σημαίνει τήν άδυναμία μου νά 
τ’ άφήσω νά σκορπίσουν. Είναι 
στιγμές δμως, γιά νά είμαι ειλικρι
νής, πού νομίζω πώς κάτι εύχάρι- 
στο χαρίζω σ’ αύτούς πού δέν έ
χουν τά χρήματα νά τό άγοράσουν. 
Πάντως νά είναι βέβαιοι δλοι πώς 
δέν πρόκειται γιά χυδαία φιλοδοξία, 
είναι πολύ περισσότερο μιά περι
φρόνηση τής ιδιοκτησίας, τής δικής 
μου καί τών άλλων.

"Οσον άφορά τά χρήματα, ποιά  δέση  
κατέχουν στή ζωή σας;

Ζώ δσο μπορώ πιό άσκητικά, άλλά 
ό άσκητισμός, δπως δλα τά πράγ
ματα στήν έποχή μας, στοιχίζει α
κριβά.

Χρόνια προσπαθώ νά μάθω τή δύ
σκολη τέχνη τού νά κερδίζω λίγα 
χρήματα καί δταν τά χρειάζομαι. Τά 
πολλά είναι πιό εύκολο νά τά κερδί
ζω δταν τό πάρω άπόφαση, άλλά 
χάνεις τήν έλευθερία σου.

Σ άς ενοχλεί πού  τό έργο σας είναι 
διασκορπισμένο σέ μουσεία  κα ί ι
διωτικές συλλογές; Ν ιώ θετε τήν άνά
γκη νά ξαναβλέπετε τά παλιά σας  
έργα;

“Οταν πουλώ σέ καλό άνθρωπο τά 
έργα μου, έχω τό συναίσθημα τοΰ 
άνθρώπου πού παντρεύει καλά τήν 
κόρη του. Καλύτερα δμως θά ταν 
νά πηγαίνουν σέ δημόσιους χώρους, 
έκεί ύπάρχει ή δυνατότης, άνάμεσα 
στούς άσχετους άνθρώπους πού 
συνήθως τά έπισκέπτονται, νά βρε
θεί ό ιδεώδης θεατής γιά τόν όποιο 
κάθε άληθινός καλλιτέχνης δου
λεύει. Στίς ιδιωτικές συλλογές τών 
πλουσίων, ιδεώδεις θεατές μάλλον 
σπανίζουν.

Οί πλούσιοι άγαποΰν τήν ιδιοκτη
σία, δχι τά έργα, τουλάχιστον τίς 
περισσότερες φορές.

Χ .Κ .

Ιχνος, αποτύπωμα, 
γραμμή

Τον Γ ιά ννη  Μπουτέα
Ό  Γιάννης Μ πουτέας παρουσιάζει 

στή Γκαλερί «Ώράισμα» τή συνέχεια 
τής μέχρι τώρα γνωστής δουλειάς του.

Κατά τόν Γιάννη Μ πουτέα «ή τέχνη 
είναι πάντοτε μία έπανάληψη πραγμά
των καί τών ϊδιων πραγμάτων, άλλά μέ 
άλλους τρόπους. 'Όλη ή ιστορία τής 
τέχνης παράγει "ϊχνη άλλά μέ διαφο
ρετικές μεθόδους’ ’».

’Ίχνη, άποτύπωμα, γραμμή, έπιφά- 
νεια, νέον, κίνηση-ένέργεια... Γύρω 
άπό αύτές τίς έννοιες κινείται ή δλη 
έργασία τού καλλιτέχνη, μιά δουλειά 
έπεξεργασίας, σύλληψης καί παραγω
γής πού έκτίθεται στίς άντιφάσεις.

Άντίφαση άνάμεσα στά ύλικά πού 
χρησιμοποιεί.

Άντίφαση άνάμεσα στό άφηρημένο 
καί συγκεκριμένο.

Στή συνέχεια παραθέτουμε άπόσπα- 
σμα άπό ένα κείμενο-συζήτηση τοΰ 
Γιάννη Μ πουτέα μέ τόν Pierre Teisse- 
reut.
P. Teissereut: Ά π ό  τήν άρχή τής συζή
τησής μας γίνεται λόγος γιά τήν έννοια 
τοϋ «ίχνους» καί δέν μπορώ παρά νά 
σκεφτώ ένα κείμενο τοΰ Ε. Levinas ό 
όποιος ξεκινώντας άπό τά ϊδια δεδομέ
να άναπτύσσει τελείως διαφορετικές 
προοπτικές. Ά πό  τή μιά πλευρά έχου
με τό Γιάννη Μπουτέα, τήν άναλυτική 
άναφορά καί τήν ερμηνευτική θέση 
τοΰ ύποκειμένου, άπό τήν άλλη, μέ τόν 
Levinas, μία άλλη μορφή αύστηρότητας 
φαινομενολογικού τύπου καί τή θέση 
τοΰ ύποκειμένου συγκεχυμένη συγχω- 
νευμένα μέσα στό ϊδιο τό έργο, νά 
άναδύεται μέσα άπό τά ϊχνη πού έχει 
άφήσει πάνω στό έργο.

Τό «ίχνος» δέν είναι ένα σημείο δ
πως τά άλλα. Άλλά παίζει έπίσης τό 
ρόλο τού σημείου. Μπορεί νά έκλη- 
φθεϊ σάν ένα σημείο... 'Όταν στίς συ
ναλλαγές χρησιμοποιεί κανείς επιταγή 
γιά νά άφήσει ή πληρωμή ένα ϊχνος, τό 
'ίχνος έγγράφεται στήν ϊδια τήν τάξη 
τοϋ κόσμου. Τό αύθεντικό ϊχνος, άντί
θετα, διαταράσσει τήν τάξη τού κό
σμου. Έ ρχεται σάν ύπερεντύπωση. 
'Όλα μέσα στά πράγματα είναι έκτε- 
θειμένα, άκόμη καί τό άγνωστο τους, 
τ ά ’ίχνη πού τά σημαδεύουν άποτελοΰν 
μέρος αύτής τής πληρότητας παρου
σίας, ή ιστορία τους είναι χωρίς παρελ
θόν.

Γιάννης Μ πουτέας: Γιά νά καταλά
βουμε τίς αιτίες πού μέ οδήγησαν σ’ 
αύτή τήν ίδέα τοΰ ’ίχνους, πρέπει νά 
θυμηθούμε δτι στά πλαίσια τής σχολής 
Καλών Τεχνών στήν Α θήνα άκολού- 
θησα σπουδές χαρακτικής. Οί χαρά

ξεις στίς μεταλικές πλάκες, στό ξύλο 
κλπ. ήταν ή πρώτη έπαφή μέ τά «ϊχνη» 
πού άφήνει ένα έργο κατά τή διάρκεια 
τής κλασικής αύτής μεθόδου άναπα- 
ραγωγής του.

Μετά άπό πολύχρονη δουλειά άντι- 
λήφθηκα πώς αύτή ή πράξη άναπαρα- 
γωγής σάν μέθοδος κατάδειξης τής 
πραγματικότητς παρουσίαζε εύρύτερο 
ένδιαφέρον: έπρεπε νά πραγματοποιη
θεί κάτι, ξεκινώντας δχι μόνο άπό τήν 
ίδέα τού έργου, άλλά κυρίως άπό μιά 
μέθοδο πού έχει σάν άποτέλεσμα νά 
δίνει τήν άναπαράσταση αύτής τής ιδέ
ας. Αύτό μέ όδήγησε νά χαράζω ϊχνη 
πάνω στά ύλικά, στίς έπ ιφ ά νε ιες, 
κλπ...

Τό ϊχνος άναφέρεται σέ ένα πράγμα 
μέ πιό άφηρημένο τρόπο. Τό ϊδιο τό 
πράγμα δέν είναι παρόν, καί έπομένως 
μπορούμε νά δούμε τό νόημα αύτοΰ 
τοϋ πράγματος μέ διαφορετικούς τρό
πους.

Τό ϊχνος είναι συνδεδεμένο μέ μιά 
έπιφάνεια -  ΰλη. Ά ν  τό συσχετίσουμε 
μέ τό χώρο, θά πρέπει νά μιλήσουμε 
γιά «χειρονομία». Ή  κίνηση τού σώμα
τος προσφέρει ευρύτερη δυνατότητα 
γιά τήν «άνάγνωση» μιάς ιδέας. Εύαι- 
σθητοποιεϊ καί πλουτίζει τήν άντίληψη 
γιατί είναι τό άποτέλεσμα μιάς ταυτό
χρονης άμεσης κι έμμεσης διεργασίας 
τής σκέψης. Ή  «χειρονομία» έπιτρέ- 
πει νά μήν έχουμε έμμορφο άποτέλε
σμα άλλά διευκολύνει μιά πολλαπλότη
τα έρμηνειών καί προσεγγίσεων τής 
πραγματικότητας...
P. Teissereut. Ίχνος, άποτύπωμα, γραμ
μή, έπιφάνεια, νέον, κίνηση, ενέργεια... 
Τόσες έννοιες άντίθετες μεταξύ τους 
στό άφηρημένο καί τό συγκεκριμένος 
πεδίο. Γιιρω άπ’ αύτές γίνεται μιά 
δουλειά έπεξεργασίας, σύλληψης καί 
παραγωγής πού έκτίθεται στίς άντιφά- 
σεις.

’Αντίφαση άνάμεσα σέ μιά έμμορφη 
άναπαράσταση τοΰ χώρου καί μιά άνα
παράσταση τοΰ χρόνου.

Άντίφαση άνάμεσα στό άφηρημένο 
καί τό συγκεκριμένο.

'Αντίφαση άνάμεσα σ' αύτό πού ά- 
ξιοποιείται -τό  άντικείμενο τέχνης- 
καί τή χρήση καθημερινών άντικειμέ- 
νων γιά νά σημασιολογηθεϊ αύτό τό 
άντικείμενο -  τό νέον, ό σπάγγος...

'Αντίφαση άνάμεσα στήν πραγματι
κότητα πού άναπαριστάνεται μέ εικο
νιστικό τρόπο καί τήν πραγματικότητα 
πού άναπαριστάνεται μέ τρόπο έμμορ
φο.

Μιά τέτοια δουλειά άνατρεπτικοΰ

τύπου, άκόμη κι άν δέν δίνει μιά κοι
νωνική διάσταση, άκόμη κι άν δέν 
άναφέρεται σιωπηρά σέ μιά άναγνωρι- 
σμένη ιδεολογία, είναι χαρακτηριστικό 
μιάς γενικής κατάστασης πού έχει 
«πολιτικοποιήσει» τό κάθε τι, συμπε- 
ριλαμβανόμενης καί τής τέχνης, γιά νά 
έπαναλάβουμε μιάν έκφραση έκούσια 
άμφίσημη άπό μιά μελέτη τοΰ W.Ben
jamin.

Γ. Μ πουτέας: Ή  τέχνη είναι πάντο
τε μιά έπανάληψη πραγμάτων καί τών 
ϊδιων πραγμάτων, άλλά μέ άλλους τρό
πους. "Ολη ή ιστορία τής τέχνης παρά
γει «ϊχνη» άλλά μέ διαφορετικές μεθό
δους.

Γι' αύτό άλλωστε δέν ύπάρχει πρόο
δος τής τέχνης. Μποροΰμε μόνο νά

Στό τέρμα τοϋ δρόμου μιας έργασίας —ή 
έκθεση— παρουσίαση μορφών πλαστικών, 
έκφραση-ταύτιση-παραλληλισμός τοΰ 
πνευματικοϋ μέ τό καλλιτεχνικό.

Πολυποίκιλα, άνισα έργα, σπαρμένα σέ 
μιά αίθουσα, καθαρές ή συμπλεγματικές 
μορφές —άφηρημένες— μεταβλητές καί 
παραλυμένες, περίπλοκες, λιτές ή άπλές, 
— μοναχικά απλωμένες στόν ήρεμο καί 
έρημο χώρο, φαινόμενα άνησυχητικά μέσα 
άπό τό δυναμικό άνάγλυφο τό δουλεμένο 
στήν πέτρα, .στό μάρμαρο, στό χαλκό, στό 
γύψο, στό ξύλο.

Σημάδια τοΰ δρόμου τής πλαστικής 
τέχνης στόν ελληνικό χώρο, —μέσα άπό 
τήν ιστορία τών γενεών— τεκμήρια συ
γκυριών τών ίστορικοπολιτικοπολιτιστι- 
κών, οικονομικών καί κοινωνικών πραγ
μάτων τούτης τής χώρας πού ζοϋν καί 
δουλεύουν οί σύγχρονοί μας δημιουργοί.

Θά δώσουν άπάντηση στίς άπορίες τοΰ- 
τα τά έργα καί στό στόχο τους νά φανε
ρωθούν — δχι άπό τήν τύχη— έξω, πλα
τιά στόν κόσμο —γεγονότα— οχι μόνον

διαπιστώσουμε τήν άναγκαιότητα μιάς 
έποχής νά έκφράσει τά πράγματα μέ 
έναν ειδικό τρόπο. Αύτό είναι ένδιαφέ
ρον καί είναι άπαίτηση κάθε έποχής. 
Ένώ μέ τίς έπιστήμες έχουμε μιά πρό
οδο, έχουμε μιάν άρχή, έχουμε μιά 
συνέχεια, έχουμε μιά κατάληξη.

'Υπάρχει μιά φράση πού άναφέρο- 
μαι συχνά.

Είναι αύτή ή φράση τοΰ Miro, πού 
μέ έχει έντυπωσιάσει πολύ: «ή τέχνη 
βρίσκεται σέ παρακμή άπό τήν έποχή 
τών σπηλαίων»... Στήν τέχνη μιάς έπο
χής ύπάρχουν πάντα άναφορές σέ δ,τι 
έχει προηγηθεϊ. Άλλά αύτές οί άναφο
ρές δέν είναι ποτέ οί 'ίδιες, άλλάζουν μέ 
τίς περιόδους. Ή  ϊδια ή πράξη δέν 
άλλάζει, ή μέθοδος έξελίσσεται...

Χ αρά Κ αλα ιτζίδου

τής τέχνης;
Στίς ειδικές τους εκφράσεις, δέν ξέρου

με πιά άν άνταποκρίνονται στό διαλεκτι
κό σχήμα τοΰ «χαρίεν», τοΰ «δμορφο», 
τοΰ «άγλαόν», τοΰ «ώραϊο», τοΰ «τεχνή- 
εν». Ξέρουμε δμως —άπό τά θέματά 
τους— δτι σκύβουν πάνω στή μοίρα τοΰ 
ανθρώπου.
' Πρόθεση τών δημιουργών τους, ή έκ

φραση σέ μιά ευθυγράμμιση τοΰ μύθου καί 
τής πραγματικότητας. Μιας πραγματικό
τητας, πού ψάχνοντάς τη στήν εργασιακή, 
τεχνική καί κοινωνική της διάσταση, βρή
καμε τό πόσο —περίεργα— λειτουργεί 
στήν πλαστική. Μιά τέχνη πού παρά τή 
σκληρή δουλειά τής ΰλης της, είναι έκπλη- 
κτικά άδούλευτη στό πέρασμά της στόν 
κοινωνικό χώρο.

Καί ένα-ένα τά θέματα-έ ρωτήματα καί 
οί άπουσίες τής γλυπτικής άπό τή σύγ
χρονη έλληνική ζωή, έρχονται νά τονίσουν 
τήν ίδια, έπαναλαμβανόμενη έλληνική 
πραγματικότητα.

 ►

Η γλυπτική

καί τά προβλήματά της



Ε Ι κ α ο ϊ ΐ κ ά
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Μιλούν οί γλύπτες

Μιά κουβέντα πού ξεκίνησε με την ευκαι
ρία της έκθεσης, μέ τό σύλλογο τών 
γλυπτών, καί συνεχίστηκε άναλυτικότερα 
μέ τόν γλύπτη Θ. Πανουργία, δασκαλο 
στήν Α.Σ.Κ.Τ. καί πρόεδρο τοϋ συλλογου 
μας οδήγησε σέ κάποιες —σκληρές—δια
πιστώσεις:

•  τήν άπουσία τής σύγχρονης γλυπτικής 
άπό τήν ιδιωτική καί δημόσια ελληνικη 
ζωή.

•  τόν άνύπαρκτο διαθέσιμο χώρο εκθεσε- 
ων καί έργαστηρίων.

•  τήν άνύπαρκτη ένημέρωση-πληροφορη- 
ση τοϋ Έλληνα πολίτη, πού είναϊ  ̂συνδε
μένη μέ τήν πλήρη άποσύνδεση από  ̂τα 
κρατικά μέσα ένημέρωσης και την ανυ
παρξία κριτικής.

•  τήν άναγκαστική περιθωριοποίηση τοϋ 
γλύπτη καί άπομάκρυνσή του άπό τό λαο 
ή τήν ταύτισή του μέ «γκρουπαρισμένες» 
καί «έλιτίστικες», περιθωριοποιημένες το 
ΐδιο, καί άποστασιοποιημένες κοινωνικά 
ομάδες.

•  τή λανθασμένη — έμπορευματοποιημε- 
νη λειτουργία τών αιθουσών τέχνης (γκα- 
λερί).

•  τή μή ύπαρξη προγραμματισμού, με τη 
συμμετοχή γλυπτικής δουλειάς μέ
λους— στό άρχιτεκτονικό δημιούργημα.

Μιά σειρά προτάσεων, διατυπωμένων 
άπό τό σύλλογο τών γλυπτών πού έχει 
παραμείνει στό συρτάρι, θά μπορούσε να 
δώσει σημαντικές λύσεις: Πρόκειται για:

•  τή δημιουργία ένος πολιτιστικού πυρή
να μέσα στά πλαίσια τοϋ οποίου θά ηταν 
δυνατή ή έπικοινωνία καί κυρία ή ενημε- 
ρωση τών καλλιτεχνών γιά τά πολιτιστι
κά γεγονότα τών άλλων χωρών, παράλλη
λα μέ τή λειτουργία μόνιμου έκθετήριου.

•  τήν οργάνωση τής Α.Σ.Κ.Τ. και έπιλυ- 
ση τών προβλημάτων της πού διαιωνίζο- 
νται (έδρες, αίθουσες, έργαστήρια, έπιλο- 
γή τών καθηγητών καί φοιτητών οχι άπο 
τούς ζωγράφους).

•  τήν πρόταση γιά τήν οργάνωση μιας 
Πανβαλκανικής biennale στήν ’Αθήνα, 
σάν πρόλογο μιας Διεθνοϋς.

•  τή διαδικασία λειτουργίας τοΰ έπιμελη- 
τήριου εικαστικών τεχνών.

Γίνεται σαφές έτσι πόσο μεγάλο θέμα 
είναι τό «πρακτικό», πού όλοι ξερουμε οτι 
δσο ικανό είναι νά σακατέψει κάθε πνευ
ματική δημιουργία, άλλο τοσο μπορεί νά 
προδικάσει τό είδος τής σχέσης πού άνα- 
πτύσσεται άνάμεσα στή διάθεση-τάση ε
νός καλλιτεχνικού ρεύματος. Πολύ περισ
σότερο νά όριοθετηθεΐ, ή έκφραση τής 
γλυπτικής τέχνης τούτου τοϋ τόπου τής 
γλυπτικής παράδοσης-πέρα άπό τή μορφι
κή ερμηνεία καί αναλυση τών έργων.

Έτσι, πλατιά άνοίγεται ό δρόμος τής 
προσωπικής άντιμετωπισης τοΰ έργου 
άπό τόν καλλιτέχνη, μέσα άπό τά προσω
πικά του φορτία τής αίσθησης και τής 
γνώσης.

Γ Ι Ω Τ Α  Τ Σ Ε Λ Α Λ Η

θ .  Πανουργία, «Π ουλιά»

Μουσική

Δύο σωματοφύλακες  

καί μία ομαδική έκθεση  

τής σύγχρονης μουο ικής

■ Ρ λ 9
Μ Η
Στά 34 χρόνια της, δέν ταριχεύει νεανι
κές τρέλες σέ μνημείο άδίκως θανό- 
ντων, άντίθετα, δέχεται ευχές γενε
θλίων. Προηγούνται παραστάσεις δέκα 
χρόνων σέ Παν/μια, γκαλερί, μουσεία, 
θέατρα, άλλά καί δημοσιεύσεις ποιητι
κών συλλογών καί ένας μικρός δίσκος

τό ’77 μέ τ' όνομα «It’s not the bullet 
that kills you -  it’s the hole». Μέ δισταγ
μούς έφηβικούς γιά δεύτερη φορά δι- 
σκογραφείται φέτος. «Στ’ άλήθεια μέ 
τρομάζει πώς θά  μπορεί κανείς νά τ' 
άκούσει πάνω άπό μιά φορά, ένώ οί 
παραστάσεις έξαφανίζονται». Πολυθε-

άματα δηλαδή, μουσικά, θεατρικά, ει
καστικά ταυτόχρονα, πού σκηνοθετεί 
ή ίδια άπό τό '73, μετά άπό σπουδές 
καί ύποτροφίες γλυπτικής, ιστορίας 
τής Τέχνης καί Αιγυπτιακής 'Αρχιτε
κτονικής στή Νέα Ύόρκη. Παντομίμα, 
φίλμ καί φωτογραφίες, άντικείμενα 
χειροποίητα καί μουσική έργάζονται 
γι' αύτήν στίς έμφανίσεις της. Γι' αύτό 
καί οί δισταγμοί της νά ήχογραφηθεί. 
Σέ όμοφυλοφιλικό όργασμό ό χώρος 
καί ό χρόνος στίς παραστάσεις της 
άπαθανατίζουν τή στιγμή. Ή  κατα
γραφή τής μουσικής (τέχνη χρονική) 
άφήνει τό θέαμα άνάπηρο.

Είναι περήφανη γιά τό βιολί της: στό 
σώμα του έντοιχισμένη κεφαλή μαγνη- 
τόφωνου, καί στό δοξάρι άντί χορδής, 
μαγνητοταινία. "Αλλοτε τραγουδά μέ 
μικροσκοπικό μικρόφωνο στό στόμα 
της. Κι δλ' αύτά δέν είναι έφφέ, μά ή 
χροιά τής μουσικής της.

Ό  δίσκος πού παρουσιάζεται έδώ 
είναι μέρος τοΰ 8ωρου έργου της «Uni
ted States Ι-IV».

Τή μελωδία οδηγούν τά ήλεκτρονικά 
όργανα τής L. Anderson καί τό ρυθμό 
κρατούν πρωτόγονα κρουστά (ξύλα, 
μπουκάλια, marimba) καί σπάνια τά 
τύμπανα. Έ δώ κι κεί σαξόφωνα καί 
φλάουτα. Τήν άντίφαση προκαλεί καί 
συμφιλιώνει ή φωνή της (Τέτοια συναι
σθηματική ποικιλία δέν έκφωνείται συ- 
χνά).

Φωνή συγκρατημένου άγχους έπα- 
ναλαμβάνεται ήλεκτρονικά στό «Ο 
Superman», άντικαθιστά τά τύμπανα, 
προσωποποιώντας τό ρυθμό. Ή  L. 
Anderson άφηγείται τούς στίχους της 
μέ έμφαση κυνισμού καί ειρωνείας:

"Ω Σούπερμαν. "Ω Δικαστά. Ώ  Μα
μά  κ α ί Μ παμπά.
Γειά. Δέν είμαι σπίτι αύτή τή στιγμή. 
“Αν δμως θέλετε ν ’ άφήσετε ένα μή
νυμα, άρχίστε νά μ ιλάτε μετά τόν  
χαρακτηριστικό ήχο.

'Εμπρός; Έδώ ή Μ ητέρα σου. Είσαι 
έκεί; Έ ρ χεσ α ι σπίτι;
’Εμπρός; Είναι κανείς στό σπίτι; Λοι
πόν, δέ μ έ  ξέρεις, έγώ δμως σέ ξέρω. 
Κι έχω ένα μήνυμα  νά σού δώσω. 
Έ ρχοντα ι τά άεροπλάνα.
Λοιπόν καλύτερα έτοιμάσου. Ε το ι
μάσου νά φύγεις. Μ πορείς  νά έρθεις  
δπως είσαι, άλλα πλήρωσε καθώς 
φεύγεις.

Πλήρωσε καθώς φεύγεις.

Έρχovτab τά άεροπλάνα.
Είναι άμερικάνικα άεροπλάνα. Κα
τασκευάστηκαν στήν "Αμερική. 
Κ απνιστός ή μή καπνιστός;
Κ αί ή φωνή είπε: Οϋτε χιόνι, οϋτε 
βροχή, οϋτε καταχνιά  
τής νύχτας θά έμποδίσουν τούς τα
χυδρόμους αύτούς, 
άπό τή γρήγορη συμπλήρωση τών 
προσδιορισμένω ν κύκλων τους.
Γιατί δταν ή άγάπη χάνεται, ύπάρχει 
πάντα  δικαιοσύνη.
Κι όταν ή δικαιοσύνη χάνεται, ύπάρ- 
χει πάντα  δύναμη.
Κι όταν ή δύναμη χάνεται, ύπάρχει 
πάντα ή Μαμά. Γειά  σου Μαμά! 
Λοιπόν κράτα με, Μαμά, στή πλατιά  
άγκαλιά σου,
στήν αϋτόματη άγκαλιά σου. Στήν 
ήλεκτρονική άγκαλιά σου.
Λ οιπόν κράτα με, Μαμά, στή πλατιά  
άγκάλιά σου.
Στή πετροχημική άγκαλιά σου. Στή 
στρατιωτική άγκαλιά σου.
Στήν ήλεκτρονική άγκαλιά σου.

Ή  έμφαση τής άφήγησης είναι τέτοια, 
πού άπό μόνη της μελοποιείται. Στό 
θεατρικότερο τών άλλων, «Example = 
22», ξεσπά μέ παράπονο ή έπιμελώς 
κρυφή τρυφερότητα, σάν άντίστιξη τής 
γερμανικής έπαγγελματικής φωνής, 
πού άσκεϊ δημόσιες σχέσεις άπό μι
κροφώνου. Ή  έκπνοή τοΰ έρωτα έ-
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γκυμονεί έκδίκηση στό «Sweaters».
Τό «From the air» άγγίζει τά όρια τοΰ 

θρίλερ. Ό  δολοφόνος έδώ κυβερνά 
άεροπλάνο έκτός έλέγχου. Κι όμως δέν 
άγωνιά. Χαμογελαστές άεροσυνοδοί 
δέν μεσολαβούν. Μόνος μέ τούς έπιβά- 
τες, σαρκάζει. Στό ρόλο τού πιλότου ή 
L. Anderson.

Καλησπέρα. Σάς όμιλεϊ ό Κ υβερνή
της σας.
Π ρόκειται νά έπιχειρήσουμε ανώμα
λη προσγείωση.
Παρακαλώ σβήστε όλα τά τσιγάρα. 
Τοποθετήστε τά άναδιπλούμενα τρα
πεζάκια  σας, στήν όρθή, καθορισμέ
νη θέση τους.
Ό  Κ υβερνήτης σάς λέει: Βάλτε τό 
κεφάλι πάνω ατά γόνατά σας.
Ό  Κ υβερνήτης σάς λέει: Βάλτε τό 
κεφάλι μέσ ' στά χέρια σας.

Σ άς όμιλεϊ ό Κ υβερνήτης σας -  κα ί 
πάμε κάτω.
Π άμε όλοι κάτω, μαζί.
Κ α ί είπα: ~Ω, θά γίνει κάποια  μέρα.

Σ τίς θέσεις σας. Τώρα είναι ή στιγ- 
μή.

Στούς στίχους της ή L. Anderson άκί- 
νητη έπιθεωρεί σύγχρονα κοινωνικά 
στερεότυπα. Ό  συγχρονισμός τους ό
μως είναι άπόλυτος καί ή ιδιωτική 
ποίηση έξαντλείται. Μέ τό τραγούδι 
της δέν έπιβάλλει. Ό  χώρος της είναι 
σκοτεινός καί ύποβάλλει. Ή  άτμό- 
σφαιρα έπιφυλλάσει έκπλήξεις.

•
Χ ρυσ ές  πόλεις. Κ αί μεγάλα αυτοκί
νητα σέ μεγάλους δρόμους κ α ί σπου
δαία μεγάλα σήματα.
Κι δλοι λένε: Αλληλούια.
Κ αθένας γιά τόν εαυτό του. 
Σ πουδα ία  ’Επιστήμη. ’Αλληλούια. 
Ξέρεις, νομίζω θά 'πρεπε νά βάλου
με μερ ικά  βουνά έδώ.
’Αλλιώς, άπό πού  θά πέφ τουν  οί 

χαρακτήρες;

Ά ν φωτογραφίσετε τή L. Anderson θά 
έμφανιστεϊ μαυρόασπρη. Κρατά κρυ
φά τά έγχρωμα της φίλμ.

« Ά ντισταθεϊτε
σ ’ αύτόν πού χτίζει ένα  μικρό σπιτά

κι
κ α ί λέει: καλά είμαι έδώ. 

Ά ντισταθεϊτε σ' αύτόν πού  γύρισε  
πάλι ατό σπίτι 

κα ί λέει: Δόξα σοι ό Θεός. 
Ά ντισταθεϊτε
στόν περσικό τάπητα τών πολυκατοι

κιών
στόν κοντό άνθρωπο τοϋ γραφείου  
στήν έτα ιρεία  είσαγωγαί-έξαγωγαί 
στήν κρατική έκπαίδευση  
στό φόρο
σέ μερικά άκόμα πού σάς ιστορώ...»

« Ή  Διαθήκη μας» 
Μιχάλη Κατσαροΰ.

Τέσσερα άντίτυπα τής βρετανικής έρ
γατικής τάξης άποδείχτηκαν έλαττω- 
ματικά καί δέν έργάστηκαν. Ζωογο- 
νοΰν τό Punk έξι χρόνια τώρα. Οι Clash 
υποφέρουν άπό έγκαύματα πολιτικά. 
«'Όλοι μιλάνε γιά τούς βανδάλους πού 
γράφουν μέ τά σπρέυ στά τραίνα καί 
τά μνημεία. Μά είναι ό μόνος τρόπος 
γιά νά άποδείξεις πώς ύπάρχεις, νά 
πεις «γειά σου» στήν πόλη, όταν είσαι 
άποκλεισμένος έξω στό κρύο. Γι' αύτό 
ή άναρχία ποτέ δέν μέ τρόμαξε. Είναι 
τό μέσον γιά έναν άνώτερο πολύ σημα
ντικό στόχο», λέει ό Joe Strummer. Μή

φανταστείτε νέους ύγιείς καί αίσιόδο- 
ξους άγωνιστές νά συνθέτουν προο
δευτικά ορατόρια, οΰτε γραφειοκρά
τες νά σκηνοθετούν μαζώξεις μέ πλέ
ρια συμμέτοχή τής μάζας. Αύτοί έδώ 
δέν έχουν έλπίδες, παρά μόνο τή φυγή. 
Είναι όμως καί τρυφεροί, έρωτικοί καί 
θανατόπληκτοι.

... Ά λλά δέν είναι τόσο εύκολο.
Τόσο εϋκολο  

γ ιά  έρ α σ τέ ς . Α λ υ σ ο δ ε μ έ ν ο ι  σ τή ν
άγάπη

σημαδεμένοι στήν κορυφή τοϋ π ύ ρ 
γου

Ή  ρόζ νεκροφόρα  φεύγει μέ πένθιμη  
ταχύτητα

όδηγώντας τήν καρδιά  σου μακριά. 
Μ έ λουλούδια  δλη τή νύχτα περίμε- 

να.
Π ερίμενα έναν ιπποκόμο. Δικός του  

πάντα
έμπιστος. Δικός του ’Ινδ ιάνος φίλος. 
Δέν είμαι ό μόνος άπό τό κλάμπ  

θαυμαστών 
τών εύέλπιδω ν σωματοφυλακών πού  
κοιτά τόν ουρανό γιά κάποιον φίλο 

τής άνθρωπιάς...
(άπό τό «Atom tan»)

Ό  θάνατος καί ό έρωτας έχουν σχέση 
αισθησιακή καί άλληλοσυμπληροΰνται. 
'Ολοκληρώνουν τό πάθος λές μετά 
άπό συνεννόηση. Ό  θάνατος άπογοη- 
τεύει τή γοητεία, άλλά στή θέση της 
πυροδοτεί τό πάθος:

Αιχμαλωτίστηκα άπό κείνο τό νεκρό  
φάντασμα  

τ ’ άκολούθησα μέσα άπό σκληρές

ζούγκλες
καθώς άμείλικτα προχω ρούσε μέσ ' 

στούς κρυφούς κλήρους 
στραγγαλίζοντας μεα στίς σκιές τής 

νύχτας.
Ό  κλέφτης τής ζωής 
κινήθηκε κατά πάνω της, κ α ί γύρω 

άπ  τόν έρωτα.
Σ ’ ένα  πανδοχείο  τής μιάς μόνο στά

σης.
Μ ιά κατα ιγίδα  χτυπά  στό πιό φτηνό 

δωμάτιο.
Τό φάντασμα γλιστρά μέσα, νά χύσει 

αϊμα,
άκόμα κ α ί στόν πιό  γλυκό μήνα τοϋ  

μέλιτος.
Ό  φονιάς τής ζωής 
π ήρε τό τελευτα ίο  λεωφορείο γιά τό 

Νιαγάρα.
Μ έ τήν ευκαιρ ία  νά δραπετεύσει ά π ’ 
τή μιζέρια.
Μέ ξάφνιασμα. Ή  σάν άπάντηση  
στόν πόνο.
Κ απνίζοντας ατό σκοτεινό κινηματο

γράφο,
μπορούσες νά δεις  τόν Κακό νά  
ύποχωρει

Χ ύνετα ι τό α'ιμα τοϋ δολοφόνου. ‘Ό 
μως γεμίζει τό όπλο του ξανά. 
Κ άνε νά  κλάψει ένας άντρας σάν 
κορίτσι
γιά νά  δεϊς  τά δπλα νά πεθαίνουν  
στή δύση τοϋ ήλιου 
Οί έρα στές  άδικα παραπονοϋνταν. 
'Όμως ποτέ  δέ συναντήθηκαν.

(«Death is a Star»)

Αντικείμενα συμβολικά, είδωλα χολλυ- 
γουντιανά, παιδικές μνήμες καί φετίχ 
έρωτικά προσωποποιοΰνται καί κινοΰν 
τά πρόσωπα, πού δμως δέν ύποφέ- 
ρουν ιδιωτικό άγώνα, άλλά είναι δείγ
ματα ομάδων πειθαρχημένων καί ά- 
πελπισμένων πού ή κοινωνική φθορά 
τά ξεκουρδίζει. Σωσίβια αισθημάτων 
δέν χαρίζονται. Μόνο κραυγές φυγής, 
διάλυσης, έπανάστασης.

... Σαπούνι πλημμυρίζει. Πετρέλαιο  
στό νερό.

Ό λα  στριφογυρίζουν πρός έπαγρύ- 
πνηση

στό σπουδαίο πλοίο τής προόδου  
τό πλήρωμα δέν μ π ορεί νά  βρει τό 

ράγισμα  
τά κλάξον σαλπίζουν  
ό ναύαρχος ροχαλίζει διαταγές  
υποβρύχια βράζουν σέ ωκεανούς κα

θώς
στρατοί πολεμούν τούς ήλιους.

(άπό τό «Ghetto defendant», βασισμένο 
σέ στίχους τοΰ Allen Ginsberg).

Ύ πάρχουν στό «Combat rock» καί 
τραγούδια ευθέως πολιτικά, κυνικά ά- 
φοριστικά, όπου οί στίχοι είναι κρου
στοί καί έπιθετικοί, άπόλυτοι σάν μα
νιφέστο. Στερούνταν όμως τίς συναι
σθηματικές άντιφάσεις τής Ποίησης, 
γιά χάρη τής συνθηματολογίας. Κι άν 
θυμηθεί κανείς τήν προηγούμενη δι
σκογραφία τών Clash νιώθει τόν πλεο
νασμό. Έδώ δμως τό σκηνικό άλλάζει. 
Στό «Combat rock» ή άποζημίωση έρ
χεται μέ τή μελοποιημένη συνάντηση 
τοΰ έρωτα μέ τό θάν&το, αίμοβόρο 
άλλά καί λυρικό.

Ή  μουσική τών Clash είναι punk. 
Κατεργάζονται δμως καί άλλες τέχνες: 
Φωνητικοί διάλογοι, αύτοσχεδιασμοί 
πνευστών, reggae (μουσική έκφραστι- 
κή κυρίως πολιτικών άναφλέξεων), κλι
σέ disco καί rap χωρίς τόν κομψευόμε- 
νο αισθησιασμό τών καλοκαιρινών ντι- 
σκοτέκ, άλλά μέ τήν υγρασία αιμοπτύ
σεων τής έργατικής- τάξης.

Κι 6λ' αύτά, οδηγούμενα άπ’ τά 
άγωνιώδη φωνητικά καί τούς στίχους 
προκαλούν άλλοτε τήν έμφαση (reg
gae), άλλοτε τήν ειρωνεία καί τό σαρ
κασμό (disco & rap). Ά πό  τό «car 
jamming»:
«Τό πτώμα στό ψυγείο δέν έχει ήμερο- 
μηνία λήξεως». ^

Σκοτεινοί χειριστές ήλεκτρονικών ορ
γάνων άλλά καί χορευτές άπό χώρες 
μακρινές, μαζί σ’ αύτή τή συλλογή. Καί

τούς δύο συλλαμβάνει σέ στιγμιαία δι- 
σκογραφική έπαφή ό Brian Eno. Ά- 
κούγοντας τούς πρώτους, μήν περιμέ
νετε καλλιτέχνες στήν άγωνία τους. Τό 
άγχος ύπάρχει, είναι όμως έκλογικευ- 
μένο. Ό  πειραματισμός δέν είναι οδυ
νηρός τή στιγμή τής παράστασης, άλλά 
έρμητικά κλεισμένος μέσα σέ στούντιο 
μονωμένα. Ά ν άκούσετε κραυγή, δέν 
είναι κορύφωση τής στιγμής άλλά ήλε- 
κτρονικά προγραμματισμένη μετά άπό 
ώρες μελέτης. Κι όταν άκούσετε τούς 
δεύτερους, θυμηθείτε Λατινοαμερικά- 
νικους ρυθμούς, άλλά καί τή τζάζ τοΰ 
’50.

Ό  δίσκος δέν παρουσιάζεται έδώ 
σάν ολοκληρωμένη προσπάθεια ζωη- 
ροΰ καλλιτέχνη, άλλά σάν έπιμελημένο 
δείγμα συντεχνιακού είδους τής σύγ
χρονης μουσικής. Μ’ αύτές τίς προδια
γραφές κρίνετέ τον.

Οί Brian Eno, Robert Fripp, Phil Man- 
zanera, Jon Hassell σάν σέ οικογενεια

κή συνάντηση: Άφρικάνικος, πρωτό
γονος ρυθμός καί ή μελωδία άπλή, 
έπαναλαμβανόμενη. Εναλλάσσονται 
συνθεσάιζερ, κομπιοΰτερ καί ήλεκτρο- 
νικά πληκτροφόρα. Ή  μουσική τους, 
σχόλιο πού ζητά άπάντηση στό συναι
σθηματισμό τοΰ άκροατή. Ή  ένταση 
πού περικλείει προέρχεται άπό τεχνη
τό άγχος τοΰ κομπιοΰτερ. Τίς περισσό
τερες φορές φωνή δέν ύπάρχει. Θά 
σχεδίαζε κάποιο πρόσωπο άνθρώπινο.

Τό «Very Very Hungry» μουσική υ
πόκρουση στήν έκκληση-διαταγή τής 
γερμανικής άστυνομίας γιά συμπαρά
σταση στό κυνήγι τών τρομοκρατών. 
Τό «Shadow» ρευστό καί μεταφυσικό, 
σκιά πού κλαίει σέ έρημη νύχτα μέ 
πανσέληνο. Καί στά δύο ό συναισθη
ματισμός είναι λανθάνων. Πετυχαίνε- 
ται μέ τήν αίσθηση τοΰ φόβου καί τής 
μοναξιάς μέσα στό τέλειο κράτος, ή μέ 
τήν άνάσα τοΰ Αγνώστου. Ανυποψία
στες φωνές πού άσκοΰν τή δική τους

έπαγγελματική κινησιολογία ή ύφίστα- 
νται τό δράμα τους, είναι άντικείμενο 
πειραματισμού γιά τόν Brian Eno. Ή  
μουσική του έπένδυση έντείνει τήν 
έκάστοτε χροιά τους. Διατηρεί τήν 
εύαισθησία του, όμως οί φίλοι του 
όδηγοΰνται άπό τά όργανα κι όχι άπ’ 
τήν καρδιά τους.

Τό «Deutscher girls» ύπάρχει στό κι
νηματογραφικό «jubilee» τοΰ '78. Μέ 
στολή έρυθρόδερμου, καί άλλοτε διε
στραμμένου Γάλλου εύγενή, ό Adam 
Ant γνωρίζει καλύτερα τήν τέχνη τοΰ 
θεάματος άπό έκείνη τοΰ άκροάματος. 
Οι Laraazi έπαναλαμβάνουν κλισέ άνα- 
τολιτικής μελωδίας μέ έξωτικά κρου
στά.

Οί Lounge Lizards σχηματίστηκαν τό 
’79. Ό  πιανίστας τους Evan Laurie 
έπ η ρ εά σ τη κ ε  άπό  το ύ ς  Thelonius 
Monk, Me Coy Tyner, Art Tatum. Ό  
Steven Piccolo στό μπάσο, μαθήτευσε 
δίπλα στούς Charlie Haden καί Dave
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Holland κι εδινε σόλο παραστάσεις άπ' 
τό '73. Άκουγαν δμως καί μπόσα-νό- 
βα καί λατινοαμερικάνικους χορούς 
τής δεκαετίας τοΰ '50. Τέτοιες μελω
δίες θυμίζει τό Harlem Nocturne πού 
ύπάρχει στή συλλογή, άλλά ή rhythm 
’n’ Section σύγχρονη καίήλεκτρική, καί 
ό αύτοσχεδιασμός τών πνευστών συ
γκρατημένος.

Oi Edikanfo κατάγονται άπό τή Γκά
να. Έφηβοι άκόμα άκολουθοΰσαν συ
γκροτήματα στήν πατρίδα τους καί 
στή Νιγηρία. Μέ πνευστά ύγιή καί 
εύθυμα  καί άφρικάνικα φωνητικά, 
χρειάζονται καί ήχους κοσμοπολίτι
κους γιά νά ναι δυσδιάκριτη ή έπανά- 
ληψη.

Οί Renguin Cafe Orchestra μέ δυό

τραγούδια τους χωρίς ήλεκτρισμό. Τό 
«Walk dont run» αύθόρμητο καί λυρι
κό ξέσπασμα τών βιολιών σάν μεξικά- 
νικη φιέστα.

Τά συγκροτήματα αύτά δέν έξαργυ- 
ρώνουν μεταφυσικές άνησυχίες. Ψυχα
γωγοί μέ συνθεσάιζερ είναι οί άλλοι. 
Ποιοι δμως κυβερνούν καί ποιοί κυ- 
βερνώνται άπό τά όργανά τους; Τό

σχήμα γυναίκας δίδεται σέ κομπιοΰτερ 
πρός έπεξεργασίαν. Ή  δημιουργία κα
ταγράφεται μέ τήν εύαισθησία σεισμο- 
γράφου, σπάνια δμως μέ δάκρυ άν- 
θρώπινο.
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Άπ’ αφορμή...

Τά κ ίνη τρα  π ο ύ  οδηγούν τόν κα λλ ι
τέχ νη  κ α ί τό ν  έπ ισ τή μονα , καθώ ς  
κ α ί τά  ά π α ιτο νμ εν α  προσόντα  σ κ έ
ψ ης κ α ί δράσης, ε ίνα ι τά  ίδια.

Frederic Joliot-Curie

1. Η ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΕ
ΧΝΗΣ* Βαρύγδουπος, προκλητικός τίτ
λος πού δίνει, μαζί με το υποβλητικο 
έγχρωμο ξώφυλλο (η Gioconda σε εξι 
φάσεις βαθμιαίας μέχρι τέλειας έξαφάνι- 
σης), τό πρώτο «σόκ» στόν υποψήφιο 
άναγνώστη. Ό χι, δέν πρόκειται για πα
ραδοξολογία τοΰ τύπου «Κάτω ή ψευτο
κουλτούρα, ζήτω ή... ΑΕΚ» πού βλέπει 
κανείς μέ μαύρη μπογιά (χρώμα ένδεικτι- 
κό τής φασιστίζουσας φιλοσοφίας τοΰ 
δράστη) σέ κάποιον τοίχο τής Αθήνας, 
άλλά γιά μιά «μελέτη» μέ άξιώσεις, από
σταγμα δεκάχρονης πολύμοχθης διανοητι
κής προσπάθειας. Ό  παρών τόμος είναι ο 
πρώτος άπό τούς πέντε πού ό συγγραφέας 
υπόσχεται τήν έκδοσή τους διαδοχικά. 
Ήδη άπό τήν άφιέρωση, «Στήν Άνθρω
πότητα μέ έκτίμηση», φανερώνεται ή ιδέα 
πού ό Παν. Μπούρας έχει σχηματίσει γιά 
τόν έαυτό του καί γιά το ρολο που 
άποδίδει στό πόνημά του. Καί ή «Κατα
τόπιση» έρχεται νά δώσει μια πρόγευση 
τοΰ ύφους τοΰ λόγου, άφήνοντας νά φα- 
νοΰν κρυστάλλινα τά προσωπικά ελατήρια 
τοΰ έγχειρήματός του: ή πικρή άπογοη- 
τευση άπό τή θητεία του στήν Τέχνη 
—στήν Ποίηση— ώς δημιουργοΰ ή καί ώς 
καταναλωτή της. Τό μέγα άτύχημα γι’ 
αύτόν φαίνεται νά ήταν δτι γύρεψε τα 
πάντα άπό τήν Τέχνη, κι άκόμα άπο μιαν 
ορισμένη Τέχνη. Ή  παιδευτική μονομέ
ρεια εύθύνεται συχνά γιά τήν «άνάδειξη» 
μονόπλευρων άνθρώπων προς την κατεύ
θυνση εϊτε τοΰ βελάζοντος ήθικισμοΰ, ειτε 
τοΰ στεγνοΰ καί άπάνθρωπου επιστημονι
σμού ή, τέλος, τοΰ άνούσιου αίσθητισμοΰ, 
μέ κατάληξη τόν άκρο άρνητισμό.

Καθώς προχωράει κανείς στήν άνάγνω- 
ση, άντιλαμβάνεται πόσο τό αίσθημα ένός 
είδους «έκδίκησης» γιά τή διάψευση τών 
προσδοκιών τοΰ συγγραφέα πνίγει δλη 
τήν προσπάθειά του νά «έκλογικεύσει» 
τήν προσωπική έμπειρία του καί νά τή 
μεταρσιώσει σέ μιά ψύχραιμη θεώρηση κι 
άκόμα —γιατί δχι— σέ μιά φιλόδοξη 
θεωρία.

Ή  Τέχνη καί γενικότερα ή «κουλτού
ρα», ιδού ό έχθρός. Αύτή είναι «ή προβλη
ματική πού δφειλε ν’ άποδειχτεΐ» (σελ. 
14). Μέ τέτοια άφετηρία, δέν είναι παρά
ξενο δτι ό Π.Μ. άντί ν’ άρχίσει μελετώ
ντας άμερόληπτα τό φαινόμενο τής Τέ
χνης έστω καί μόνο γιά νά δοκιμάσει εκ 
τών υστέρων, μέ τή διαλεκτική αντιπαρα
βολή, τήν άντοχή τών προσωπικών του 
συμπερασμάτων, ξεκίνα μέ άπριόρι θέ
σεις, έπιλέγοντας, άπλώς γι£  στήριξη 
τους, τά κατάλληλα άποσπάσματα άπό 
διάφορους συγγραφείς καί φιλόσοφους. Εί
ναι άξιοσημείωτο δτι στήν έργασία του 
δέν άναφέρεται σχεδόν καθόλου σέ μεγά
λους στοχαστές πού ασχολήθηκαν ειδικά 
μέ -την Αισθητική καί τή φιλοσοφία τής 
Τέχνης (Χέγκελ, Πλεχάνοφ, Λούκατς, Νι- 
κολάι Χάρτμαν, Κρότσε κ.ά.), οΰτε καν 
στόν Έρνστ Φίσσερ, πού τό βιβλίο του 
φέρει τόν τίτλο... «Ή  άναγκαιότητα τής 
Τέχνης». (Εκδόσεις «Θεμέλιο», 1966).

Τόν έντονο τοΰτο διανοητικό «αύτισμό»

♦ Π Α Ν Α Γ ΙΩ Τ Η  Μ Π Ο Τ Ρ Α :  Ή  μ ή  άνα
γκαιότητα τής τέχνης, Κέδρος, 1982.

θά τόν προσπερνούσαμε με κατανόηση και. 
συμπάθεια άν οι άπόψεις πού γέννησε δέν 
είχαν, στίς πονηρές μέρες πού περνούμε, 
κάποια συνάρτηση — κι άς μην το Αντι
λαμβάνεται ΐσως αύτο ο Π.Μ. με μια 
τάση καί θέληση ορισμένων σκοταδιστι- 
κών κατεστημένων νά σπέρνουν τη συγχι- 
ση καί νά έμποδίζουν με καθε τροπο τη 
συνειδητοποίηση τών πραγματικών προ
βλημάτων τής έποχής καί τοΰ τόπου.

2. Ή  κεντρική «θέση» πού διαπέρνα δλο

του άνθρώπου καί φυσικά και για ·το 
Παρελθόν του» (sic). Κι ακόμα πιο κατη
γορηματικά: «...ή άρνησή μας έπεκτεινε- 
ται καί σ’ δλες τίς άλλες διαστασεις τής 
Τέχνης, εΐτε τίς ποιοτητες της, ειτε τα 
είδη της, είτε τήν ιστορία της!» (σελ. 15). 
(Τά κεφαλαία είναι τοΰ συγγραφέα 
Π.Μ.). Αύτά γιά τόν «συγκινησιακό» ρο
λο τής Τέχνης.

"Οσο γιά τό γνωστικό της ρολο, «η 
Τέχνη δέν είναι έγκυρος γνωστικός φορέας 
καί οπωσδήποτε υπολείπεται απέναντι 
(sic) στή Φιλοσοφία καί στήν Έπιστή
μη...» (σελ. 9). , , „

Ό  συγγραφέας δέν παίρνει τον κοπο, η 
καί άποφεύγει, νά δώσει το συγκεκριμένο 
περιεχόμενο τών εννοιών που χειρίζεται.

Ρέα Γαλανάκη

Οί τρυφερές γυναίκες τών τριάντα μέ τριανταπέντε

Οί τρυφερές γυναίκες τών τριάντα μέ τρια- 
νταπέντε

Έχουν σ ’ 'ένα καρότσι βρεφικό τόν πεθαμέ
νο τους τριγυρισμένον άπό μαλακά παχνί
δια

δταν τοΰ λένε «θά» κλείνουν τα μάτια κι 
έπιστρέφουν σ ’ έζομολογήσεις καί σέ δά
κρυα

χαρούμενες πού δέν μπορεί νά τίς πληγώ
σει, γνωρίζουν πότε άκριβώς θά τόν ταΐ- 
σουν γάλα καί θά τόν άλλάξουν

πότε θά κάνουν τά βαφτίσια του καί θά τόν 
ξαναβγάλουν Έρωτα.

"Ολες θέλουν νά φύγουν μακριά, πλήν 
δμως δέν άντέχουν νά τραυματίσουν τή 
νεκρή ψυχή του λησμονώντας.

Κόβουνε τότε τά μαλλιά τους. Βάφουν 
μέ σκούρο κόκκινο τά νύχια τους μέ παγω
νίσιο μπλέ
τά βλέφαρα. Φορούν ψηλά τακούνια καί 
άρώματα. Άκοϋν
κάποιο σαξόφωνο σωπαίνοντας. Στηρίζουν 
τό καλωσυνάτο τους ποτήρι σ τ’ άσπρο 
μάρμαρο,
τόν γυάλινο μικρό φαλλό στόν μαρμαρένιο 
τύμβο.

Φεγγάρι, άγάπα τις, άγάπα τις πολύ.

τό βιβλίο τοΰ Π.Μ. είναι δτι ή Τέχνη, 
άπό τήν ίδια της τή φύση «είναι προϊόν 
τής Καταπίεσης», δτι «έκφράζει τήν Κα
ταπίεση», δτι ρόλος της είναι νά έξασφα- 
λίζει τόν έσωτερικό έφησυχασμό, νά δι
καιώνει τό Κακό, νά συντηρεί τόν Υ πο
κειμενισμό καί τήν «έσωτερική θωράκι- 
σ η » ,  « ν ά  κ α θ α ι ρ ε ϊ  τ ή ν  
Έπαναστατικότητα». Στήν καλύτερη πε
ρίπτωση, «τό καλλιτέχνημα γυμνάζει καί 
διευρύνει μόνο τίς ΰπάρχουσες ήδη δυνα
τότητες καί δέν μπορεί νά σ’ έκτινάξει 
καί πέρα άπ’ αύτές».

«Ή  πρωτοτυπία τούτης τής εργασίας 
— τονίζει ό συγγραφέας — έγκειται στό 
δτι βεβαιώνει τή ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗ
ΤΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, άλλά καί τό ΕΠΙ
ΚΙΝΔΥΝΟ πρόσωπό της γιά τό Μέλλον

Έτσι, στή σφαίρα τους μέσα χωράει δ,τι 
θέλεις. Μιλάει γιά Καταπίεση, Απελευ
θέρωση, Επανάσταση, Κακό, Καλό, Ευ
τυχία κλπ. δίχως νά προσδιορίζει γιά ποιά 
καταπίεση πρόκειται (καί ποιά ή πηγη 
της), μιλάει γιά Απελευθέρωση δίχως νά 
λέει άπό τί καί γιά τί (γιά...«έκτίναξη» 
στό κενό;), γιά Καλό καί Κακό άφηρημένα 
σάν γιά μεταφυσικές οντότητες... "Ισως 
δμως έτσι καταλαβαίνει ό συγγραφέας τή 
«φαινομενολογική άνάλυση», που διατεί
νεται πώς έφαρμόζει.

Ένα άλλο γνώρισμα τής μεθοδολογίας 
του είναι ή έξισωτική άντιστροφή τών 
συσχετίσεων πού κάνει. Έτσι, λογουχα- 
ρη, άντιστρέφει αύθαίρετα τόν καρτεσιανό 
συλλογισμό «άμφιβάλλω, άρα σκέπτομαι» 
καί τόν έξισώνει μέ τό «σκέπτομαι άρα

άμφιβάλλω» («κρίνω σημαίνει άρνοΰ- 
μαι»). Ή  σχέση δμως που ορίζει ο Ντε- 
κάρτ άνάμεσα στό άμφιβάλλω καί στό 
σκέπτομαι είναι μονοσήμαντη καί δχι άμ- 
φιμονοσήμαντη: ή καθε αμφιβολία και η 
κάθε άρνηση δέν είναι κατανάγκη καί 
σκέψη. Άπό τή θέση (αύθαίρετη καθ’ 
έαυτήν): άν «έξοβελίσουμε» τήν Καταπίε
ση, «ή Τέχνη δέν θά βρίσκει λόγο ύπαρ
ξης», ό Π.Μ. συνάγει τήν άντίστροφη: άν 
καταργήσουμε τήν Τέχνη, θα λευτερωθοΰ- 
αε άπό τήν Καταπίεση. Άρα:

Τέχνη = Καταπίεση, Καταπίεση = Τέ- 
Τέχνη. _ f
Τό έπιστέγασμα τής ολης εκστρατείας 

κατά τής Τέχνης είναι ή «άποσυγκινησιο- 
ποίηση δχι πιά μέσα στα εργα τής Τέ
χνης, άλλά κύρια μέσα στόν ίδιο τόν έαυτό 
μας» (σελ. 35). Ό  ιδανικός άνθρωπος (;) 
τοΰ Π.Μ. είναι ό άρειανός τοΰ H.G.Wells 
( Ό  πόλεμος τών κόσμων), μόνο κεφάλι 
(τεράστιο) καί πόδια, ενα είδος πολύποδα 
δίχως σπλάχνα (κυριολεκτικά και μεταφο- 
ρικά-ήθικολογικά) ένα ον δίχως αισθήμα
τα, συγκινήσεις καί πάθη, ενα ρομποτ με 
σάρκα καί όστά σαν εκείνο που περιγρα- 
φουν οί «άντι-ουτοπίες» τοΰ Χάξλεϋ καί 
τοΰ Όργουελ.

3. Δέν θά σταθούμε περισσότερο στίς 
δογματικές θέσεις — άξιώματα τοΰ βι
βλίου, τίς διαποτισμένες άπό έναν άκρατο 
υποκειμενισμό, πού επικαλύπτεται μ ε- 
ναν διάφανο έλιτίστικο αισθητισμό («σέ 
μας, τουλάχιστον, πού ύφάναμε τή ζωή 
μας σέ μιά δύσκολη ψυχοτροπια», σελ. 18, 
φράση πού έπαναλαμβανεται αυτουσια 
καί πιό πέρα), ό όποιος δεν συμπίπτει 
κατανάγκη μέ τήν ευαισθησία, συχνά μα- 
λιστα καταλήγει σ’ ένα μπλαζεδισμο που 
φέρνει στόν νοΰ τή φράση τοΰ Ζύλ Ρο- 
μαίν: «Οί άνθρωποι πού λένε πώς είναι 
μπλαζέ δέν έχουν ποτέ αισθανθεί τίποτε. 
Ή  εύαισθησία δέν φθείρεται».

Ενδιαφέρουν οί ίδεολογικες προεκτά
σεις τοΰ «θεωρητικοΰ» τούτου παραληρή
ματος, πού κάνουν τοΰτο τό βιβλίο δχι 
μόνο «μή άναγκαϊο» άλλά καί παραπλανη
τικό άφοΰ, άντί νά φωτίζει τα προβλήμα
τα τής Τέχνης, καλλιεργεί τήν παραγνώ
ρισή της καί μάλιστα τήν άμάθεια γύρω 
άπ’ αύτήν. Κι δπως διαπίστωνε, 350 
χρόνια πρίν, ό άγγλος ποιητης Μπεν 
Τζόνσον, «ή τέχνη έχει έναν έχθρό πού 
ονομάζεται άμάθεια».

Οί καμπάνες πού σημαίνει ο Π.Μ. 
άγγέλλοντας μέ άγαλλίαση το «θανατο» 
τής Τέχνης («Ή  Τέχνη πέθανε άκολου- 
θώντας πιστά τό θάνατο κι άλλων αιω
νίων”  πνευματικών "άξιώ ν” , ύστερα 
άπό άρκετές χιλιάδες χρόνια ΰπερβίω- 
σης») καθώς καί οί άρές κατά τής «κουλ
τούρας» γενικότερα (πού αποκοβει «καθε 
δεσμό μέ τήν πραγματική σκέψη — τήν 
πραγματική κριτική φιλοσοφία και την 
πραγματικά έπαναστατημένη (sic) επι
στήμη — υπέρ τής Τέχνης καί τοΰ κοινω- 
νικοπολιτίστικου πλέγματος...») μας φέρ
νουν ορισμένους άπόηχους άπό μιάν δχι 
καί πολύ μακρινή έποχή, δταν ό υπουργός 
τοΰ Μουσσολίνι καί παλιός ήγέτης τοΰ 
φουτουρισμοΰ Φίλιππο Μαρινέττι διακή- 
ρυχνε τήν πρόθεσή του νά κάψει δλες τίς 
βιβλιοθήκες καί νά χρησιμοποιήσει τά 
κλασικά έργα ώς «κωλοσφούγγια» (1938, 
Φεβρ.) κι δταν ό χιτλερικός θεατρικός 
συγγραφέας Χάνς Γιόστ στό «δραμα» του 
Σλάγκετερ βάζει στό στόμα τοΰ ομώνυμου 
ήρωά του τή φράση πού έγινε σύντομα 
σλόγκαν τοΰ ναζισμοΰ: «Όταν ακούω τη 
λέξη κουλτούρα τραβάω τό πιστόλι μου».

«L’art est mort!» άποφαίνεται καί γαλ
λιστί ό Π.Μ. Τστερα άπό τόσους «θανά
τους» πού έξαγγέλθηκαν άπό τόν περα



ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 34 Βιβλίο

σμένο αιώνα — άπό τόν Νίτσε ώς τόν 
Σπένγκλερ κι ώς τόν Φουκώ, ή πού προ
αγγέλθηκαν γιά τό κοντινό μέλλον (ό 
Taine, ό Ζολά, ό Χέγκελ καί πάλι ό 
Σπένγκλερ, ειδικά γιά τήν Τέχνη): Θάνα
τος τοΰ Θεοΰ, της φιλοσοφίας, τοΰ Λογι- 
κοΰ, τοΰ Πολιτισμοΰ, της Επιστήμης, 
τών ’Ιδεολογιών, τοΰ ’Ανθρώπου, τής 
Τέχνης τέλος, ό Π.Μ. χαίρεται πού, έπι- 
τέλους, άλλη μιά «άξια» (ειρωνικά εισα
γωγικά) πνευματική πεθαίνει. Κι έτσι ό 
άνθρωπος άπελευθερώνεται άπό τήν Κα
ταπίεσή της!

Ό  Π.Μ. δέν βλέπει ή δέν θέλει νά δει 
πώς δλοι τοΰτοι οί «θάνατοι» τοΰ Λογι- 
κοΰ, τοΰ 'Ανθρώπου, τής Τέχνης... είναι 
— στόν βαθμό βέβαια πού είναι — άποτέ
λεσμα μιας θανάσιμης κρίσης τοϋ συγκε
κριμένου κοινωνικοΰ συστήματος, κρίσης 
πού συγκαλύπτεται έτσι πολύ βολικά γιά 
τούς «έχοντας συμφέρον».

4. Θά μπορούσαμε νά διαψεύσουμε εύκο
λα τόν Π.Μ. σ’ δλους τούς έτσι κι άλλιώς 
αστήρικτους ισχυρισμούς του γιά τήν Τέ
χνη, παραθέτοντας μαρτυρίες δεκάδων κο
ρυφαίων φιλοσόφων καί καλλιτεχνών, πού 
άνασκευάζουν πανηγυρικά μιά πρός μιά 
τίς «θέσεις» τοΰ βιβλίου. Θά περιοριστού
με σέ δέκα χαρακτηριστικές:

Χέγκελ: Τό ώραΐο καί τό άληθινό ταυτί
ζονται. Τό ώραιο άκριβώς πρέπει νά είναι 
άληθινό.

Γκαΐτε: Τό ώραΐο είναι κάτι περισσότε
ρο άπό τό καλό, γιατί συμπεριλαμβάνει 
τό καλό.

Μπετόβεν: Ή  έλευθερία καί ή πρόοδος 
είναι ό σκοπός όχι μόνο τής Τέχνης, άλλά 
καί ολης τής ζωής.

Σίλλερ: Ή  Τέχνη είναι τό δεξί χέρι τής 
Φύσης: ή φύση έκανε μόνο πλάσματα, ή 
Τέχνη άνθρώπους.

Σιμπέλιους: Ή  Τέχνη είναι ό διηνεκής 
άγώνας γιά τή Λευτεριά.

Φιόντορ Σαλιάκιν: Ή  Τέχνη μπορεί νά 
έχει παροδική παρακμή, άλλά είναι αιώ
νια δπως ή ϊδια ή ζωή.

Τολστόι: Επιστήμη καί Τέχνη είναι 
τόσο στενά άλληλένδετες δσο τά πνεμόνια 
καί ή καρδιά, έτσι πού άν ένα άπό τοΰτα 
τά δργανα πάθει βλάβη, τό άλλο δέν 
μπορεί νά λειτουργήσει κανονικά.

Μ. Γκόρκυ: Ή  αισθητική είναι ή ήθική 
τοΰ Μέλλοντος.

Μπαλζάκ: Βελτίωση τών ήθών τοΰ και- 
ροΰ του — νά ποιό σκοπό πρέπει νά 
έπιδιώκει κάθε συγγραφέας, άν δέν θέλει 
άπλώς νά διασκεδάζει τό κοινό.

Βολταϊρος: Οί στίχοι πού δέν μαθαίνουν 
στούς άνθρώπους καινούριες καί συγκινη
τικές άλήθειες, δέν άξίζει νά διαβάζονται.

Κάρλ Γιούλιους Βέμπερ: Ή  μουσική 
είναι ή άληθινή παγκόσμια άνθρώπινη 
γλώσσα.

Καί νά τέλος μιά ολοκληρωμένη συντρι
πτική άμεση άπάντηση πού δόθηκε στή 
βασική «θέση» τοϋ Π.Μ. περί μή άνα- 
γκαιότητας τής Τέχνης, πρίν... 100 καί 
πάνω χρόνια άπό τόν μεγάλο Δαρβίνο 
στήν Αύτοβιογραφία του:

«...Άν μοΰ λάχαινε νά ξαναζήσω τή 
ζωή μου, θά έθετα στόν έαυτό μου ώς 
κανόνα νά διαβάζω ορισμένο άριθμό στί
χων καί ν’ άκούω ορισμένη ποσότητα 
μουσικής τουλάχιστο μιά φορά τήν εβδο
μάδα. Τσως μέ τούτη τήν άσκηση νά 
κατάφερνα νά διαφυλάξω τήν ενεργητικό
τητα τών τμημάτων έκείνων τοΰ μυαλοΰ 
μου πού τώρα έχουν άτροφήσει. Ή  άπώ- 
λεια αύτών τών γούστων ίσοδυναμεϊ μέ 
άπώλεια τής εύτυχίας, καί ϊσως νά έχει 
βλαβερό άντίχτυπο στίς διανοητικές ικα
νότητες κι άκόμα πιθανότερο στίς ήθικές 
ιδιότητες, γιατί έξασθενεΐ τή συγκινησια
κή πλευρά τοΰ χαρακτήρα μας».

Ό λα τά παραπάνω άποσπάσματα είναι 
άσφαλώς πολύτιμες μαρτυρίες, πού δμως 
δέν είναι άρκετές γιά νά έξηγήσουν τήν 
ιδιαιτερότητα τής Τέχνης καί τής αισθη
τικής συγκίνησης καθώς καί τίς διαφορές, 
τίς άναλογίες καί τίς άμοιβαΐες σχέσεις 
μεταξύ επιστήμης καί τέχνης. Θά έπιχει
ρήσουμε, δσο γίνεται σύντομα, νά έκθέ- 
σουμε σχετικά τήν άποψή μας, πού θά 
είναι συνάμα καί μιά άπάντηση στήν «έπι- 
χειρηματολογία» τοΰ Π.Μ.

Πρίν άπ’ δλα, οφείλουμε νά τονίσουμε 
δτι ή αισθητική λειτουργία, ή άντίληψη 
τοΰ Ωραίου στή φύση καί στή ζωή, δέν 
είναι άπλώς «άρχέτυπα» (μιας παρωχη
μένης περιόδου) της άνθρώπινης ιστορίας, 
άλλά κατακτήσεις πού έκαμαν τόν πιθη
κοειδή πρόγονό μας νά μεταβληθεϊ, μέσα

άπό τή δράση του πάνω στή φύση, σ’ 
έκεϊνο τό «σκεπτόμενο καλάμι» (Πασκάλ) 
πού μπόρεσε νά βλέπει τά πράγματα καί 
τά πλάσματα τοΰ περίγυρού του δχι πιά 
μόνο μέ τό πρίσμα τής άμεσης ωφελιμό
τητας άλλά άντικειμενικά καί πολυεδρικά, 
«σύμφωνα μέ τούς κανόνες τοϋ Ωραίου».

Τό δτι αύτή τήν ειδοποιό άνθρώπινη 
λειτουργία, τήν αισθητική λειτουργία, ό 
καπιταλισμός τείνει νά τήν άμβλύνει μέ
χρι τήν εξαφάνισή της, είναι μέσα στήν 
κυνική του φύση νά μετατρέπει τά πάντα 
σέ χρήμα (κυνικός, λέει ό Όσκαρ Ούάιλ- 
ντ, είναι ό άνθρωπος πού γνωρίζει τήν 
τιμή δλων τών πραγμάτων άλλά δέν γνω
ρίζει τήν άξία κανενός).

Δεύτερο, ό Μ.Π. έχει τήν άπαίτηση ή 
Τέχνη νά συναγωνίζεται τήν Επιστήμη 
ώς φορέας γνώσης πάνω στό πεδίο τής 
τελευταίας. Ξέχνα ή άγνοεΐ δτι καί οί δύο 
αύτές πνευματικές λειτουργίες παράγουν 
γνώσεις, άλλά διαφορετικού είδους καί μέ 
διαφορετικά μέσα. Ξεχνά ή άγνοεΐ δτι ή 
Επιστήμη άναζητα τήν ούσία τών φαινο
μένων, τό νόμο τους, ένώ ή Τέχνη πλάθει 
τό ούσιώδες φαινόμενο (κυρίως άνθρώπι- 
νο)· δτι άν ή έπιστήμη έχει τό «πλεονέ
κτημα» νά δίνει μονιμότερες, στέρεες 
γνώσεις, άλλά μέ τήν άφηρημένη, «τεχνη
τή» σκέψη, σταματώντας τήν κίνηση έπι- 
τόπου, διαχωρίζοντας τά άδιαχώριστα, 
διαμελίζοντας τό δλον, ή Τέχνη, δηλαδή ή 
Σκέψη — αίσθημα — βίωμα, ή «συγκε
κριμένη» σκέψη τοΰ καλλιτέχνη, μπορεί 
νά βυθοσκοπεΐ τά βάθη, παραμένοντας ή 
ίδια στήν έπιφάνεια τών πραγμάτων, φυ
λάγοντας άθικτους τούς . άπειράριθμους 
κραδασμούς τους, τίς άλληλεξαρτήσεις 
τους κτλ.

Καί ή Τέχνη επομένως έκφράζει άλή- 
θειες! Κι δπως είπε ό Γκράμσι, ή Αλή
θεια είναι πάντα έπαναστατική. Γι’ αύτό 
καί φοβοΰνται τήν Τέχνη, δπως καί γενι
κότερα τήν Κουλτούρα, δσοι θέλουν νά 
κρατάει τό σκοτάδι, πού τρέφει τούς 
βρυκόλακες τής Ανθρωπότητας. Άπό 
τόν Σαβοναρόλα καί τήν 'Ιερά Εξέταση 
ώς τούς λογής-λογής φασισμούς.

6. Ό  καλλιτέχνης επιλέγει κι άναπλάθει 
σέ νέους συνδυασμούς τά έπιλεγμένα 
στοιχεία βάζοντας σ’ ένέργεια τή δη
μιουργική, καλλιτεχνική φαντασία του. 
Έχουμε έδώ μιά διεργασία γνωστική έ
ντελώς διαφορετική άπό έκείνη μέ τήν 
όποία ή έπιστημονική άφαίρεση άντανα- 
κλα τήν ούσία τής πραγματικότητας. Ή  
άνίχνευση τοΰ γενικοΰ, τό όποιο εκδηλώ
νεται μέ τό άτομικό, πραγματοποιείται 
στήν τέχνη τίς περισσότερες φορές μέ τήν 
έπινόηση στοιχείων Ανύπαρκτων στήν 
πραγματικότητα, πού είναι δηλαδή πλά
σματα τής φαντασίας, άλλά πού πηγάζουν 
άπό τήν πραγματικότητα. Γιά τόν καλλι
τέχνη, έπινοώ σημαίνει έξάγω άπό πολλά 
πραγματικά στοιχεία τό ούσιώδες νόημά 
τους καί τό ένσωματώνω σέ μιάν εικόνα.

Ά ν δεχθεί κανείς τή λογοτεχνία σάν 
ύλική αντανάκλαση τής ιστορικής 
πραγματικότητας, τότε οί «’Εποχές» 
τοΰ Μανόλη Ά ναγνω στάκη  π ισ το 
ποιούν αύτήν έδώ τήν άποψη.

Θά πρότεινα λοιπόν νά σταθώ στίς 
«Ε ποχές»  έπειδή ό ρεαλισμός τοΰ 
ποιητή ώς ιδεολογική παράσταση είναι 
παρών καί στά τριάντα πέντε ποιήμα
τα τών τριών ομώνυμων συλλογών. Βε
βαίως, άν ένα ποίημα είναι ρεαλιστικό 
ή όχι αύτό δέν είναι ζήτημα άπλό καί 
τυπικό. Ώστόσο ή ϊδια ή γλώσσα καί 
γενικώς ή έκφραση, μέσα άπό τίς ό
ποιες προσδιορίζεται ό τύπος τής κοι
νωνικής διάταξης, δέν απομονώνεται 
άπό χώρους συγκεκριμένους· χώρους 
έπαληθεύσιμους. Λογουχάρη ή παρα
λία, τό λιμάνι, ό δρόμος, τό καφενείο, 
τό πλοίο κ.λπ. έπουδενί πρέπει νά 
θεωρηθοΰν ώς άπότοκοι ένός φαντα
στικού ρεαλισμού. Πρόκειται γιά χώ
ρους άμεσα άναγνωρίσιμους, μ’ έτερο- 
γενή σημεία πού άρνοΰνται μονοσήμα-

Ή  φαντασία τοΰ καλλιτέχνη δημιουρ
γεί σημαίνουσες περιστάσεις δπου είναι 
δυνατό ν’ άνιχνεύσουμε τήν ούσία τών 
προσώπων καί τή βασική κατεύθυνση τής 
έξέλιξης τών γεγονότων. Άρκεϊ νά θυμη
θούμε τί καταπληκτικά «εργαλεία» γιά τή 
γνώση τής κοινωνίας είναι τά «πλάσμα
τα» τών μυθιστορημάτων τοΰ Μπαλζάκ, 
τοΰ Σταντάλ, τοϋ Τόμας Μάν, τοϋ Τολ- 
στόι, γιά νά περιοριστοΰμε στούς κλασι
κούς τής Λογοτεχνίας. Ό  Ένγκελς έγρα
φε γιά τήν Άνθρώπινη Κωμωδία τοΰ 
Μπαλζάκ δτ'ι τοΰ έμαθε γιά τήν ιστορία 
τής γαλλικής κοινωνίας «περισσότερα, ά
κόμα καί γιά τίς οικονομικές λεπτομέ
ρειες, άπ’ δ,τι δλα μαζί τά βιβλία τών 
έπαγγελματιών ιστορικών, οικονομολό
γων καί στατιστικολόγων τής έποχής» 
(Γράμμα του —στά άγγλικά— πρός τή 
Μίς Χάρκνες, Απρίλιος 1888).

Ή  φαντασία περικλείνει καί τήν παρα
τήρηση καί τή σύγκριση καί τήν πρόκριση 
καί έπιλογή τών πιό ούσιωδών γνωρισμά
των τής πραγματικότητας, πού ό καλλι
τέχνης τά πλάθει τελικά σ’ ένα ζωντανό 
τύπο. Ά ν καί ή Τέχνη άντανακλα τήν 
ούσία τής πραγματικότητας καί τή δυνα
μική της διαμέσου στοιχείων φαινομενι
κών, ό καλλιτέχνης δέν είναι υποχρεωμέ
νος νά χρησιμοποιεί αύτά τά στοιχεία 
άτόφια, δπως είναι στήν πραγματικότη
τα. Ή  δημιουργική φαντασία έπινοεΐ λε
πτομέρειες πού δέν ύπήρξαν στά γεγονότα, 
γιά ν' άναδείξει μιάν ούσία πού πραγματικά 
ύπήρξε.

Κοντολογίς, ή έπιστήμη άνακαλύπτει 
τήν ούσία τών φαινομένων, ή Τέχνη ένορά 
τήν ούσία μέσα στό φαινόμενο. Ή  Έ π ι
στήμη είναι άναλυτική, είναι μιά γνώση μέ 
άναβαθμούς, πέρνα άπό τό έξωτερικό στό 
βάθος τοΰ φαινομένου κι δταν άνακαλύψει 
τό νόμο δέν έχει πιά άνάγκη άπό «παρα
δείγματα», έπιμέρους γεγονότα, προκει- 
μένου νά τόν διατυπώσει. Ή  Τέχνη είναι 
συνθετική, «όλική». Έδώ τό προβάδισμα 
τό έχει ή αίσθαντικότητα μέσα στήν ό
ποία δμως δέν παύει νά σφύζει τό λογικό. 
Στήν Τέχνη άποφασιστικό στοιχείο είναι 
τό βίωμα. Ή  Έπιστήμη είναι ήρεμη, 
σταθερή. Ή  τέχνη είναι κινητή, άνήσυχη, 
«παιχνιδιάρα». Ή  Έπιστήμη είναι «βα
θύτερη» άλλά φτωχότερη (μονοσήμαντη). 
Ή  Τέχνη πιό «επιφανειακή» άλλά πλου
σιότερη (πολυσήμαντη).

Πράγματι, ή καλλιτεχνική άλήθεια, χά
ρη στήν άτομική-αίσθητή μορφή στήν ό
ποία συγκεκριμενοποιείται καί χάρη στό 
γεγονός δτι συνοδεύεται πάντα μέ κά
ποιαν άξιολόγηση, σέ συνάρτηση πάντα 
μέ ορισμένη κλίμακα άξιών, άντίθετα άπό 
τήν έπιστημονική άλήθεια έχει πολλαπλά 
νοήματα, άποκαλύπτει δλο καί νέες πλευ
ρές. Κάποιος παρατήρησε δτι υπήρξαν 
τόσοι τύποι τοΰ Άμλετ δσοι καί ήθοποιοί 
πού τόν ερμήνευσαν, άπό τόν Μεγάλο 
Γκάρικ ώς τόν Λώρενς Όλίβιε καί τόν 
Σμογντουνόβσκι.

ντες έννοιολογικές άντανακλάσεις.
Μέ λίγα λόγια, ή όπτική παράσταση 

τού Μ.Α. είναι ένας αισθητικός σχημα
τισμός μέ πολλαπλούς τύπους άνάγνω- 
σης κι έρμηνείας. Ή  άνάγνωση έπομέ- 
νως καλείται νά συλλάβει τό περιεχό
μενο όχι αύτό καθαυτό σάν ύλικό δε
δομένο άλλά σάν ισχυρή πολυσημεία 
μεταγραφής έννοιών κι αισθημάτων.

Ά ς  πάρουμε γιά παράδειγμα τό 
ποίημα «Πόλεμος» άπό τίς «ΕΠΟΧΕΣ 
I». Ύπάρχουν τρία σημεία:

1) Στό λιμάνι τά μπορντέλα πα ρα γε
μ ίσ α νε  άπό τό πλήρω μα τών κα ι
νούριων άντιτορπιλικών κι οί μάρ
κες π έφ τουνε γραμμή.

2) Στήν όδό Α ίγύπτου  (πρώτη πάρο
δος δεξιά) τά κορίτσια κοκαλιασμέ- 
να περ ιμένανε άπ ' ώρα τόν Ισ π α νό  
μ έ τά τσιγαρόχαρτα.

3) Ό σονούπω  δμως, ά ς τό όμσλογή-

Ό  Π.Μ. δέν φαίνεται νά έχει προβλη
ματιστεί σοβαρά πάνω στό Θέμα γιά ν’ 
άντιληφΘεΐ τίς μή άναγώγιμες ιδιομορφίες 
τής αισθητικής λειτουργίας καί τής καλλι
τεχνικής δημιουργίας, τήν ειδοποιό διαφο
ρά μεταξύ Τέχνης καί Επιστήμης, καί 
ουτε φυσικά τίς άναλογίες καί τίς σχέσεις 
τους. Έ ξ ού καί οί άτυχεΐς «διαπιστώ
σεις» του, ή λαθεμένη ρύθμιση τοΰ κλισιο
σκοπίου καί ή πιό λαθεμένη κατεύθυνση 
τοΰ στοχάστρου του. Είναι άλήθεια πώς ή 
έσώτερη άπαισιοδοξία του ένισχύεται άπό 
τή γενικότερη κατάσταση στόν πνευματι
κό καί, ειδικότερα, στόν καλλιτεχνικό χώ
ρο, άντανάκλαση —θετική καί άρνητική— 
τής πολύπλευρης κρίσης πού διανύει ή 
άνθρωπότητα σήμερα, άν καί ή ίδια αύτή 
κατάσταση, μαζί καί πλάι στίς ποικίλες 
«έκτροπές» καί «διαστροφές», προϊόντα 
τής σήψης κάποιων κατεστημένων, γέννα 
καί γόνιμες άντιδράσεις, άναζητήσεις δη
μιουργικές κι άκόμα άκόμα μερικά άξιό- 
λογα έργα. Δέν υπάρχει μόνο ή τέχνη τοΰ 
Kitsch καί τής «ύπο-κουλτούρας πού (μα
ζί μέ τή διάδοση τών ναρκωτικών, δίχως 
εισαγωγικά) «ναρκώνουν» τίς συνειδήσεις 
καί «μορφοποιοΰν» τόν μελλοντικό παρα
μορφωμένο «άνθρωπο-ρομπότ»· υπάρχει 
καί ή μουσική τοΰ Προκόφιεβ, τοΰ Χόννε- 
γκερ, τοΰ Σένμπεργκ (τής τελευταίας 
περιόδου τουλάχιστον), ή ζωγραφική πού 
άναδύεται μετά τίς τρικυμίες τής «τρε
λής» περιόδου τοΰ ’50 καί τοΰ ’60, τά 
σύγχρονα λογοτεχνικά άριστουργήματα, 
πού βγαίνουν υστέρα άπό τούς πειραματι
σμούς τής «νουβέλ βάγκ» καί τοΰ «νουβώ 
ρομάν» καί μετά τό καταλάγιασμα τής 
«οργισμένης» περιόδου τοΰ ’60...

Ναί, διανύουμε μιά δύσκολη περίοδο, 
πού ξυπνά τή συνείδηση σέ νέα καί δυσε
πίλυτα προβλήματα. Σάν άνθρωποι τοΰ 
πνεύματος δέν μπορούμε ν' άκολουθοΰμε 
τή μέθοδο τοϋ γνωστοΰ κομπογιαννίτη: 
«πονάει δόντι, βγάζει δόντι», «πονάει 
μάτι, βγάζει μάτι»... «πονάει Τέχνη, έξω 
ή Τέχνη», «πονάει κουλτούρα... βγάλε 
πιστόλι». Φυσικά, οί απαιτήσεις μας άπό 
τήν Τέχνη δέν είναι πιά εκείνες τοΰ 1900, 
ούτε τοΰ 1920, ούτε τοϋ 1950-60. Μπο- 
ροΰμε νά γκρινιάζουμε, νά κριτικάρουμε, 
νά καταγγέλλουμε τήν άνικανότητα ή καί 
τή διαστροφή ή τή λειψή άνταπόκριση 
τών πεζογράφων, ποιητών, ζωγράφων, 
μουσικοσυνθετών, θεατρικών συγγραφέων 
κλπ. στίς νέες ψυχικές καί πνευματικές 
άπαιτήσεις. Δέν μποροΰμε νά άπαγγέλ- 
λουμε τή θανατική καταδίκη οϋτε τής 
Τέχνης, ούτε τής Επιστήμης, ουτε τής 
’Ιδεολογίας... Ά ς άφήσουμε τά προϊόντα 
τοΰ Πνεύματος νά πεθαίνουν φυσιολογικά, 
άλλα άς μή σκοτώνουμε τό Πνεΰμα. Ά ς 
άποκηρύσσουμε τά αισθητικά καί καλλι
τεχνικά ιδεώδη πού πέρασε ή έποχή τους, 
δχι δμως καί τίς μονιμότερες άνθρώπινες 
άξιες πού άνάδειξαν.

Γιάννης Κρητικός

σουμε, ό καιρός διορθώνεται κα ί νά  
πού στό διπλανό κέντρο άρχισαν κιό
λας οί δοκιμές.
Αύριο είναι Κυριακή.

Καί στίς τρεις παραπάνω άναφορές 
ύπάρχει μιά όπτικοκινητική ένορχή- 
στρωση όχι μόνο τοΰ χώρου άλλά καί 
τοΰ χρόνου.

Θά 'λεγα μάλιστα ότι οί άλλαγές πού 
έπέρχονται στό χώρο λίγο πολύ δίνουν, 
καθορίζουν καί τίς χρονικές συντεταγ
μένες καί μαζί μ' αύτές τό πραγματικό 
φάσμα τής έποχής· τό ιδεολογικό του 
περίγραμμα. Γι’ αύτό καί ή άνάγνωση 
δέν πρέπει νά σταθεί σ' αισθητικές 
καί μόνο ένότητες.

’Έτσι δέν είναι ή λέξη «μπορντέλα» 
άλλά οί λέξεις «καινούριων άντιτορπι- 
λικών» καί άκόμη μία, «οί μάρκες», 
πού καθορίζουν τόν έννοιολογικό κώ
δικα κι άπαιτοΰν άπό τήν άνάγνωση νά 
μήν τοποθετηθεί άπέναντι τους μονο
σήμαντα. Έπειδή άκριβώς καί ό ’ίδιος

Οί τρεις εποχές
τοϋ Μανόλη Άναγνωστάκη
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ό ποιητής δέν αντανακλά μονοσήμα
ντα τό χώρο.

Μέ αύτά τά δεδομένα τό ζωντανό 
βλέμα τοΰ Άναγνωστάκη κατορθώνει 
νά συγκεράσει στίς εικόνες του τό 
ιστορικό καί ταυτοχρονα πολιτικό στοι
χείο. Τά καινούρια άντιτορπιλικά - ό 
στόλος -  σημαίνει ότι ξένες δυνάμεις 
■γιά μιά άκόμη φορά άγκυροβόλησαν 
στήν 'Ελλάδα. ’Αρχίζει πιά ένα νέο 
καθεστώς ύποταγής ή έξάρτησης.

Παράλληλα, ή βαθμιαία έγκατάλειψη 
τών άναμνήσεων ένός άγώνα ένάντια 
στίς δυνάμεις τοΰ σκότους δείχνει ότι 
οί άνθρωποι θέλουν νά ξεχνοΰν εύκο
λα. θέλουν νά θολώνουν τή μνήμη τους 
όχι γιά νά ζήσουν άλλά, κυρίως, γιά νά 
έπιβιώσουν. Αύτό τόν άστικό τρόπο 
ζωής, τίς καθημερινές έκδηλώσεις καί 
σχέσεις ειρωνεύεται ό Αναγνωστάκης. 
Σαρκάζει τή δήθεν εύημερία, τήν ύπο- 
κρισία των όπως άνάλογα είχε κάνει 18 
χρόνια πρίν άπό τήν πρώτη έκδοση 
τών «ΕΠΟΧΩΝ I» ό ποιητικός του 
πρόγονος: Ό  Κώστας Καρυωτάκης.

Ξέχωρα άπ’ αύτό, ό Μ.Α. μιλάει γι’ 
αύτούς πού πέθαναν μαζί μέ τά δρά
ματά τους ή μέ τήν έφηβε ία τους - 
όπως καίρια παρατηρεί ό Γ. Λυκιαρδό- 
πουλος -  έξαργυρώνοντας σιγά-σιγά 
τήν ένοχή τής έπιβίωσής τους ώσπου 
νά τή μεταβάλλουν σέ μιά παγωμένη 
άδιαφορία.

Δέν είχα τίποτα νά κλέψω άπ ' αυ
τούς
Δέν ε'ιχα τίποτα π ιά  νά μοϋ κλέψουν  
Ή τα ν  γιά  μένα  μιά  ξένη Ιστορία.

Διερευνώντας -  έστω συνοπτικά - 
αύτές τουλάχιστον τίς ποιητικές λει
τουργίες όδηγοΰμαι στό συμπέρασμα 
ότι οί λέξεις τοΰ Άναγνωστάκη ξεπερ
νούν τό περιεχόμενό τους.

Συνεπώς ό κύκλος τών « ’Εποχών» 
δέν μπορεί νά θεωρηθεί μόνο ώς σύ
γκρουση τού ποιητή κυρίως μέ τόν 
άντίπαλο πολιτικό περίγυρο, όπως βια
στικά, άν όχι έπιπόλαια, έχει διατυπώ
σει ό Δ.Ν. Μαρωνίτης.

Στίς « ’Εποχές» έλλοχεύει ήδη ή σύ
γκρουση μιάς καταρχήν σύμμαχης με
ταπολεμικής άριστεράς πού βεβαίως 
κορυφώνεται στίς συλλογές «Συνέ
χεια». Ά πό  τήν άλλη, πέρα άπό τόν 
«πολιτικό» Άναγνωστάκη ή άνάγνωση 
δέν μπορεί νά παραγνωρίσει τίς χειρο
νομίες τής μοναξιάς, τήν ειρωνεία τής 
παρακμής, τό άντιπολεμικό στοιχείο, 
τήν ύπεράσπιση τοΰ άνθρώπινου στοι
χείου ή τήν ψυχική σύγκρουση τής 
κατοχικής έφηβείας. Κι άκόμα τή μυ
θολογία τής θάλασσας καί τοΰ χειμω- 
νιάτικου-βροχεροΰ τοπίου, σέ άντίθε
ση μέ τή μεταφυσική ήλιοφάνεια συνα
δέλφων του.

Κατά συνέπεια πρέπει, όλη αύτή τήν 
άνθρωπολογική ένταση νά έξαντλήσει 
ή άνάγνωση. Διαφορετικά, άν σταθεί 
σ’ έναν άφορισμό (λ.χ. ό άντίπαλος 
πολιτικός περίγυρος), άπογυμνώνει έ- 
πικίνδυνα τά πολλαπλά νοήματα τών 
« Εποχών», όταν μάλιστα γιά τόν ’ίδιο 
τόν ποιητή οί βαθμίδες έπιλογής δια
φόρων κοινωνικών ή φυσιοκρατικών 
σχημάτων δέν έξαντλοΰνται σέ λέξεις 
άπαξ. ’Έτσι άλλωστε πέτυχε νά δώσει 
καί τό αίσθημα μιάς δεκαετίας ('40- 
’50) αίσθητικά-ίδεολογικά. Καί τούτο 
όχι μόνο γιά τούς πιό πάνω λόγους 
άλλά άκόμα καί γιά τό ύλικό του πού 
κρύβει μιά ύπερτροφική συνείδηση 
τής γλώσσας.

Νομίζω ότι ό Άράγης, στό περιοδι
κό «Ένδοχώρα», τό 1965, είχε εύστο
χα έπισημάνει ότι ή γλώσσα μας φορτί
ζεται ούσιαστικά άπό τόν Καρυωτάκη. 
Καί ή συνέχεια άπό τήν άποψη αύτή 
εύκολα διαπιστώνεται στόν Άναγνω
στάκη. Πέρα άπ’ αύτό θά  ’λεγα ότι 
έκείνο πού σημαδεύει τήν ποίηση τοΰ 
Άναγνωστάκη είναι ή έσωτερική ρίμα. 
Ή  άντίστιξη.
Στίς «Έποψές» ή άντίστιξη στηρίζεται 
πάνω σέ μιά νεορεαλιστική σκηνοθε
σία, όπως τή γνωρίσαμε σέ κάποιες 
ταινίες τών Ρόζι, Κομεντσίνι, Ντέ Σίκα. 
"Οπως δηλαδή στήν Ιταλία  δημιουρ- 
γήθηκε ένας ιστορικός νεορεαλισμός 
πού μελέτησε τήν έποχή καί τήν πτώ
ση τού φασισμού, έτσι καί ό Άναγνω- 
στάκης έδωσε όλη έκείνη τήν άτμό- 
σφαιρα τής δεκαετίας πού έξέπεμπε 
άλλοτε μηχανορραφίες, άλλοτε μυστή

ριο, άλλοτε φόβο, έκπληξη κι άλλοτε 
διακριτική άπελπισία.

Ό  ποιητής ξεκίνησε άπό τόν κόσμο 
τοΰ άνθρώπου καί πάλι πρός τόν κό
σμο τοΰ άνθρώπου κατευθύνθηκε. 
Στούς στίχους του άρθρώνεται κατά 
τρόπο άκριβή καί άντικειμενικό ή 
πραγματικότητα, έπειδή μέσα της δια
τηρούνται ζωντανοί όλοι οί σύνδεσμοί 
της μέ τήν άνθρώπινη ζωή.

Ό  Αναγνωστάκης συμπιέζει πρό
σωπα καί πράγματα σέ μιά δυναμική 
γραμμή, έτσι ώστε νά μήν άποχωρίζο- 
νται μεταξύ τους. Νά μή διαθλώνται- 
άκριβώς λοιπόν δίνουν τήν αίσθηση 
τής προσωπικής διήγησης πού πρώτο 
στάθηκε μάρτυρας τής παραμόρφωσης 
τοΰ χώρου άπό τίς δυνάμεις τοΰ σκό
τους καί δεύτερο  προσπάθησε νά δια
τηρήσει στό άκέραιο τήν έσωτερική 
της φωνή. Τό δικό της αίμα.

Καί οί δύο περιπτώσεις έντάσσονται 
σ’ ένα πλαίσιο δραματικά ολοκληρωμέ
νου λόγου μέ όριοθετημένες άποκρί- 
σεις.

Παράλληλα, έκείνο πού μοΰ έχει δη
μιουργήσει ζωηρή έντύπωση στήν άνά
γνωση τών «Εποχών» I ,  I I  καί I I I ,  
είναι τό γεγονός τοΰ κατά πόσο καί σέ 
ποιό βαθμό είναι σκόπιμη ή τυχαία ή 
χρήση τριών λέξεων-έποχών: καλοκαί
ρι, φθινόπωρο, χειμώνας. Μ’ αύτές 
άκριβώς τίς τρεις χρονικές περιόδους 
καλύπτονται οί στίχοι καί στίς τρεις 
συλλογές. Απουσιάζει δηλαδή ή λέξη 
καί πιό πέρα ή έποχή ’Άνοιξη καί 
συνεπώς μιά τέταρτη (ύπρθετική) συλ
λογή: ή ΕΠΟΧΗ I V .

Καταρχάς όσο κι άν φαίνεται κάτι 
τέτοιο άπλουστευτικό, έν τούτοις κρύ
βει κάποια σκοπιμότητα δεδομένου 
ότι πίσω άπό τό φυσιοκρατικό παγα
νισμό έκπέμπονται λίγο-πολύ δύο στοι
χεία: Ο κοινωνικός καί ό ψυχολογικός 
λόγος. ’Ερχόμαστε, μέ λίγα λόγια, σ’ 
έπαφή μέ λέξεις-σημεία, συνακόλουθα 
τού χρόνου καί τοΰ χώρου καί πού 
άποδίδούν τίς ιστορικές, κοινωνικές 
καί ψυχολογικές προθέσεις τοΰ ποιη
τή.

Ν Ι Κ Ο Σ  Κ Α Σ Δ Α Γ Λ Η Σ
Ή  Μ α ρ ία  π ερ ιη γ ε ίτα ι τή  Μ ητρόπ ολη  τώ ν  

Ν ερ ώ ν

«Κ έδρος», ΆΘ ήνα, ’8 2

θά  ή θ ελ α  νά οάς θυμίσω καί νά τονίοω  πώς δέν  
ε ίμ α ι κρ ιτικός τη ς  λογοτεχν ίας, π εζσγραφικής ή 
π οιητικής. Καί, συνακόλουθα, δ έ  «νομιμοποιού
μαι» νά άξιολογήσω  κριτικά τό βιβλίο τού Νίκου  
Κάσδαγλη οάν λογοτεχνικό έργο. "Αλλωστε ό 
Κάσδαγλης ε ίν α ι κα ταξιω μένο ς λογοτέχνης άπό 
καιρό, άπό τ ό τ ε  πού κυκλοφόρησαν τά νεανικά  
βιβλία του Τά δόντια τής μυλόπετρας (1 9 5 5 ) καί 
ο ί Κεκαρμένοι (1 9 5 7 ) ώς τά πρόσφατα Δίψα 
(1 9 7 0 ) καί Μυθολογία (1 977 ). θά  τολμήσω  ώ στό
σο, νά πώ μερικά  λόγια γιά τό  καινούριο βιβλίο  
του Ή Μαρία περιηγείται τή Μητρόπολη τών 
Νερών, όχι οάν β ιβλιοκρ ιτικός (πού δέν είμ α ι), 
άλλά σάν μ έτο χ ο ς  οτήν αγωνία του (πού είμα ι).

Ξ έρ ε τε  όλοι πώς ή μεταπ ολεμ ική λογοτεχνία  
μας καί προπάντων ή μετά  τό  1950  π εζογραφία  
χα ρ ακτηρ ίζετα ι άπό έντονη πολιτικοποίηση. Λέω  
«πολιτικοποίηση» μέ τήν πλατιά έννοια  τοϋ όρου, 
δηλαδή τήν ενασχόληση μέ το ύ ς  π ολιτικούς 
κοινω νικούς, κλπ. π ροβληματισμούς τοϋ καιρού, 
πού έπ ηρεάζουν βαθιά  καί καθορίζουν τό συγ
γρ α φ έα , τό  «μύθο», τά  πρόσωπά του.

Οί σ υγγρα φ είς τή ς  γεν ιά ς  αύτή ς , όπου άνήκει 
ό Ν ίκος Κάσδαγλης δέν «παρατηρούν έ ξ  ύπο
πτου» τά πολιτικά καί κοινω νικά γεγονότα  τή ς  
έποχής, δ έν  τά  χρησιμοποιούν σάν πλαίσιο μιάς  
«άτομοκεντρ ικής» ιστορίας. Τά κάνουν επίκεντρο  
τοΰ  έργου το υ ς . Γιατί έχουν ζήσει, έχουν  
ύ π οοτεϊ τόν πόλεμο, τήν κατοχή, τόν εμ φ ύλιο , 
καί τή  σ υνέχειά  το υ ς  καί τ ίς  σ υ νέπ ε ιες  του ς.

Ο χειμώνας, ή βροχή, ή όμίχλη, ή 
λάσπη έχουν τήν πιό συχνή χρήση. 
Άπαντώνται γύρω στίς 20 φορές. Πα
ράλληλα, ένα πλήθος έπιθέτων (έρη
μος, θλιμμένος, χαμένος, τραγικός, 
πληγωμένος, ναυαγισμένος κ.λπ.) δί
νουν τό κλίμα έπίγνωσης καί άπογοή- 
τευσης, μέ άπο-^λεσμα όσα άπεικονί- 
ζονται στούς στίχους νά περιφράσσουν 
τά σημεία τών έποχών στό άντικείμενό 
τους.

Θά σημείωνα καί τή λέξη νύχτα. 
Επαναλαμβάνεται σαράντα -  άν δέν 
κάνω λάθος -  φορές στά τριάντα πέντε 
ποιήματα τών «Έποχών». Πάλι κι έδώ, 
άπό πρώτη άποψη, ή λέξη μπορεί νά 
μή σημαίνει τίποτα. ' Ωστόσο, ή συχνό
τητά της μ' έβαλε σέ πειρασμό.

Πραγματικά, ή νύχτα φαίνεται νά 
άποτελεϊ τό σημαντικό χρόνο τοΰ Μ.Α. 
Είναι χρόνος άναγνωρίσιμος σέ χώρους 
πραγματικούς κι όχι φανταστικούς. 
Στό λιμάνι, στό καφενείο, στό δωμάτιο, 
στό δρόμο. Ή  νύχτα τοΰ Άναγνωστά
κη είναι άναμονή κι έξέλιξη. Ά πότο- 
κός της δέν είναι ή έρεθισμένη φαντα
σία άλλά ή συνείδηση πού άναζητά τίς 
ρίζες της στήν ίδια της τήν κάθαρση.

Έ τσι όπως έμεινα  μονάχος κά 
ποια  
νύχτα

Μ έσα σέ τούτο τό παλιό τό καφε
νείο

Στό νυσταγμένο καφενείο ολη τή 
νύχτα

Στ ού Πειραιά, νύχτα, τό βρώμικο 
λιμάνι

Άλλά δέν είναι μόνο ή νύχτα τών 
μεγαλουπόλεων μέ τίς βιτρίνες τών νε
ωτερισμών ν’ άνάβουν καί κάποιους 
στριμωγμένους σ’ ένα δωμάτιο νά παί
ζουν τάβλι ή χαρτιά.

Είναι καί οί νύχτες τής έπαρχίας. 
’ Εκείνο τό στριφνό σκοτάδι πού μέσα 
του στριμώχνουν οί άνθρωποι τίς μνή
μες τους· διηγούνται καθημερινά έπει- 
σόδια, κάνουν σχέδια, μένουν μόνοι 
καί γύρω τους βουβά τ' άντικείμενα.

"Ολη το υ ς  ή ζωή, άπό τά  παιδικά κι εφ ηβικά  
χρόνια ώς τήν ώ ριμότητά  το υ ς , έ χ ε ι ζυ μ ω θ εί μέ  
αύτά, έ χ ε ι σ φ ρ α γισ τε ί άπ' αύτά  καί ουχνά έ χ ε ι  
κο μμ ατιασ τεί άπ' αύτά ... Ό  καιρός τή ς  «κοινωνι
κής ήθογρ α φ ία ς» τοϋ μεσοπόλεμου έ χ ε ι π ερά
σει. Οί π ερ ισ σ ότερο ι π εζογράφ οι του μεταπ ό λε- 
μου καταγράφουν ά μ εσ ες  έμ π ε ιρ ίες  οδυνηρότα
τ ε ς ,  πού τ ίς  άποκόμισαν καθώ ς βρέθηκαν, λίγο ή 
πολύ, μέσα στή δίνη τών γεγονότω ν πού δ ιαμόρ
φωσαν τή σημερινή Ελλάδα, τό σημερινό κόσμο.

Ή  διαφοροποίηση αύτή ήταν, βέβαια , φυσικό  
άποτέλεσμα καί τή ς  διαφοροποίησης άνάμεσα  
στόν Α ' Παγκόσμιο Πόλεμο καί τόν Δ εύ τερ ο . Πού 
τήν ξέρ ο υ μ ε  όλοι γ ια τ ί όλοι τή δοκιμάσαμε καί 
δοκιμαστήκαμε άπό αύτήν: "!)ς τό 1918, οί 
πόλεμοι δ ιεξά γοντα ν άπό το ύ ς  σ τρατούς, στά 
μέτωπα. Αλλά άπό τό Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο κι 
ύσ τερα, πολεμικό μέτω πο είνα ι πιά όλόκληρη ή 
έμπόλεμη χώρα, κι όλοι οί κάτοικοί τη ς  γίνονται 
«σ τρ ατιώ τες»  μέ ή χω ρίς στολή. Ή  περιλάλητη  
τεχνολογ ία  έ φ ε ρ ε  τ ίς  μηχανές τοϋ θανάτου ώς 
τ ίς  τ ε λ ε υ τ α ίε ς  π όλεις, ώς τόν τ ελ ε υ τα ίο  πολίτη, 
έτσ ι πού κανένας δ έν  ε ίνα ι «άμαχος» πιά, 
κανένας δ έν  ε ίνα ι αμέτοχος. Καί παρά πέρα: 
άκόμα κι όταν ή ή ττα  σ ταματούσ ε τ ίς  καθαυτό  
π ολεμ ικές έπ ιχε ιρ ήσ εις , ό π όλεμος σ υνεχιζόταν  
μέ άλλη μορφή -  μέ τήν άντίσταση κατά τοϋ  
κατακτητή , όπου όλη ή χώρα γινόταν πεδίο  
σύγκρουσης. Αλλά καί πιό πέρα άκάμα: ο ϋ τε  ή 
«έπίαημη» λήξη τή ς  παγκόσμιας σύρραξης, έδ ω 
σε τ έλ ο ς  σ' αύτή τήν «π ολεμικότητα» τώ ν λαών, 
άφού τό  «θερμό» πόλεμο τοΰ 19 3 9 -4 5  τόν  
ακολούθησε ό «ψ υχρός», τόν  παγκόσμιο πόλεμο 
τόν δ ιαδέχτηκαν ά μ έτρ η το ι «μικροί» πόλεμοι, 
τοπικοί π όλεμοι, έμφύλιοι π όλεμοι πού, κι αύτο ί, 
περισσότερο ύπηρέτησαν καί ύπ ηρετοΰν το ύ ς

Πάνω λοιπόν άπ’ αύτή τήν ανθρωπο
γεωγραφία τών «Έποχών» άποκαλύ- 
πτεται ένας χώρος πού διαρκώς ύπερ- 
βαίνει τό ύλικό του. Γεμάτος άντιφά- 
σεις άλλά καί προσδοκίες βγάζει κραυ
γές, όχι ψιθύρους. Ή  γλώσσα τοΰ 
Μ.Α. διεισδύει τότε μέσα στό περιεχό
μενο τής εικόνας, χωρίς ώστόσο νά τό 
μεταμορφώνει.

Στήν έπαρχία κάποτε μάς άρεσαν  
τά δράματα τιμής 
π ο ύ  δ ια λ α λ ο ύ σ α ν ε  τά  πρω ινά  
φύλλα
Κοιτάζαμε τίς  φωτογραφίες, κλαί- 
γαμε μόνοι μας τό βράδυ στή 
φωτιά γιά κάποιαν όμορφη πού  
αύτοκτόνησε
”Εχουμε έφημερίδες στό συρτάρι 
μας ένα  σωρό μέ  κίτρινα φύλλα.

ΟΙ «Εποχές», πέρα άπό τήν άναμφι- 
σβήτητη κοινωνική-πολιτική φόρτιση 
πού διαθέτουν, θά πρέπει νά προσε
χθούν καί ώς ένότητα χώρου πού ύ- 
περβαίνει τήν έντοπιότητά του. Ένός 
χώρου πού δέν καθορίζει τά όρια δρά
σης μιάς καί μόνης κοινωνικής όμάδας 
άλλά καί τίς διαφορετικές -  κατά τή 
μαρξιστική θεωρία -  κοινότητες πού 
βρίσκουν διαφορετικά βιοτικά μέσα.

Ά κριβώς ένας τέτοιος χώρος κάτω 
άπό τό δυναμικό πλέγμα πολιτικών, 
κοινωνικών, ιδεολογικών, οικονομικών 
καί γλωσσικών σχέσεων παίρνει τή θέ
ση τού πραγματικού άντικειμένου, έ
τσι ώστε ή εικόνα, μετατρεπόμενη σ’ 
έκφραση, ν' άποβλέπει στήν ένταση, 
στήν ισορροπία τού ποιητικού λόγου. 
Αύτή τήν ισορροπία πέτυχε τό προσω
πικό ιδίωμα τού Άναγνωστάκη, ένώ 
παράλληλα δημιούργησε μιά νέα διά
σταση τής ποιητικής αίσθησης. Ά π ό  
τίς κορυφαίες τής μεταπολεμικής μας 
ποίησης.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

«μεγάλους» ά φ έ ν τε ς  τ ή ς  γής παρά το ύ ς  «μι
κρούς» πού άγω νίζονται γιά  ένα  κομμάτι γής... 
"Ετσι ή άλλιώ ς, τ έσ σ ερ ις  δ ε κ α ε τ ίε ς  τώ ρα, «άπα- 
οα ή ο ικουμένη σ ιδηροφ ορεϊ» -  πρός μεγίστην  
άγαλλίασιν τώ ν έμπορων το ϋ  Θ ανατερού «σιδή
ρου».

Καί σήμερα βρισκόμαστε σέ «πολεμική εγερ σ ι
μότητα» π ερισσότερο παρά π οτέ. Η «Θαυμαστή» 
τεχνολογία , πάλι καί πάντα, δέν  π ερ ιο ρ ίζετα ι νά 
επ ινοεί καί νά κα τα σ κευ ά ζει όλο καί « τ ε λ ε ιό τ ε 
ρα» όπλα γιά τήν εξόντω σ η ένό ς  σ υγκεκριμένου, 
«έθνικά» καί τοπικά, άντιπάλου. Ή  σοφία τη ς  
έ χ ε ι φ τά σ ει στήν « τελ ε ιό τη τα »  τοϋ άπόλυτοο 
όπλου, πού προκαλεί τήν απόλυτη καταστροφή  
όλης τή ς  ο ικουμένης. Τό αρχαίο «πόλεμος πά
ντω ν καί κατά πάντων» έ χ ε ι γ ίνε ι κυριολεκτικά  
πραγματικότητα. « 'Αντίπαλος» ε ίν α ι πιά ούμπασα 
ή άνθρω πότητα. Ά ντίπ αλος καί θύ τη ς  καί βέβαιο  
θύμα...

Από τήν αφετηρία  α ύ τή ς  τή ς  άποτρόπαιης 
«τελειοπ οίησ ης» ά ν τλ ε ϊ τό  βιβλίο του ό Νίκος 
Κάσδαγλης: άπό τό πρωινό έκ ε ίν ο  τή ς  θ Αύγού- 
στου 1945, όπου τόν άμερικανικό βομβαρδισμό  
«Enola Gay» έ ρ ιξ ε  τήν  άτομική βόμβα στή 
Χιροσίμα, θά  'χ ε τ ε  όλοι δ ε ι τ ίς  δυό « ισ τορικές»  
φ ω το γρ α φ ίες  α ύ τή ς τ ή ς  γιαπ ω νέζικης πόλης: ή 
μιά παρμένη τήν παραμονή τή ς  κατασ τρο φ ής, ή 
άλλη τήν έπομένη. Στήν πρώτη, μιά μεγάλη, 
σύγχρονη, ζω ντανή πόλη. Στή δ εύ τερ η  μιά άπέ- 
ραντη μαύρη νεκρή έρη μος, μέ κάποιους σ κελε 
το ύ ς  χτιρίω ν πού κάνουν νά φ α ντά ζε ι άκόμα πιό 
τρομερή ή έρήμωσή τη ς ... Αύτό ε ίν α ι τό «χαρού
μενο μέλλον» πού ετο ιμ ά ζο υ ν  γιά ολόκληρο τόν  
πλανήτη μας οί μεγαλοδύναμοι δήμιοι τή ς  έπο
χής μας.

-------------- Ρ

_____________________________________________________ Βιβλιοκριτική

Γιά τό χρέος τοϋ πνευματικού 
άνθρώπου
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Κι αύτό  τό τρο μερ ό  «μέλλον χω ρίς μέλλον» 
προοπαβοϋν ν' άπ οτρέψ ουν έκα τομ ύρ ια  άνθρω 
ποι οέ όλο τόν κόομο. Καί μ' αύτήν  τήν εναγώ νια  
προσπάθεια «όποτροπής» ενώ νει τή  φωνή του ό 
Κάοδαγλης, άναοταίνοντας τήν άπαίοια μοίρα τή ς  
Χιρόοιμα πού, τό  ξ έ ρ ε τ ε ,  θά μ ο ιά ζε ι «π αράδει
σος» μπρός οτόν όλεθρο  πού μάς τάζο υν τά  
πυρηνικά όπλα, άούγκριτα  πιό καταστροφικά άπό 
τή «νηπιακή» βόμβα τοϋ 1945.

Ό  τ ίτλ ο ς  τοϋ βιβλίου είνα ι -ά ν  δ έν  κάνω 
λ ά θ ο ς -  οκόπιμα όσο καί πικρά σαρκαστικός. 
«Μ ητρόπολη τώ ν Νερών» είνα ι τό  παλιό όνομα 
τή ς  Χιρόοιμα -π ού  μέσα σέ κλάσμα δ ε υ τ ε ρ ο λ έ 
πτου έγ ιν ε  κόλαση φ ω τιά ς καί πόνου. Καί ή 
«Μ αρία» κάθε άλλο παρά «π εριηγείτα ι» . Μ πλέκο
ντας παρόν καί π αρελθόν, ζ ε ϊ  τή ν πιό τρομερή  
καταστροφή πού γνώ ρισε καί προκάλεσε μόνος 
του ό άνθρωπος. Αύτή ή χω ρίς εθν ικ ό τη τα  
κοπέλα -π ού μπ ορεί νά είνα ι όποια Μ αρία, όποια 
γυναίκα, οποίος ά νθρ ω π ος- γ ίν ετα ι ένας άπό 
το ύ ς  έκ α το ν τά δ ες  χ ιλ ιάδ ες  κερ αυνω μένους τή ς  
Χιρόοιμα σ υζεϊ μ ' α ύ τέ ς  τ ίς  μυ ρ ιάδ ες σ α κ α τεμ έ
να, καμένα φαντάσματα, πού σέρνονται μέσα στά 
χαλάσματα καί στή φ ω τιά , καί δέ γυρ εύουν παρά 
λίγο νερό γιά νά άνακουφίσουν κάπως τ ίς  πληγές 
καί τόν πόνο του ς. Οί π ερ ιγρ αφ ές κι οί άφηγή- 
ο ε ις  πού σω ρεύονται ε ίνα ι ταυτόχρονα  ένα  
«φω τογραφικό ντοκουμέντο» τοϋ άμαδικοϋ ο λ έ
θρου καί μιά διάτορη, μακρόσυρτη κραυγή από

γνωσης κι οργής γιά τόν τυφ λό  άφανιομό  
άνθρώπων άπό άνθρώ πους, άλλά καί γιά τό 
μαρτύριο  έκε ίνω ν πού «έπ ιζήοανε» καί πού 
έξα κολο υθοϋν χρόνια καί χρόνια μ ετά  τή  βόμβα, 
νά υπ οφέρουν σωματικά καί ψυχικά. Καί τό  
χειρ ό τερ ο , γ ι' α ύ το ύ ς  το ύ ς  νεκροζώ ντανους: 
δέν είνα ι κάν «συμπαθή θύματα», άλλά θεω ρ ο ύ 
νται άπό το ύ ς  άλλους «μιάσματα», μολυσματικές  
έσ τ ίες , έπ ικίνδυνοι καί άποδιοπομπαϊοι...

Τό βιβλίο τοϋ  Κάσδαγλη είνα ι, βέβαια  «σκλη
ρό» κι οδυνηρό. Ά λλ ά  είνα ι οδυνηρό έπειδή ή 
π ραγματικότητα  πού έ μ ε ϊς  κα τασ κευά ζο υμ ε, ε ί 
ναι τόσο παράλογα οδυνηρή καί γ ίν ετα ι όλο καί 
οδυνηρότερη καί τρο μ αχ τικότερ η . Κι ε ίνα ι σκλη
ρό, ϊσα-ϊσα γιά νά έπ ισημάνει τήν άπ ίσ τευτη  
α ύ το -κα τα ατρ οφ ικό τητα  τοϋ άνθρώπου -  νά τήν  
έπ ισημάνει καί νά τήν κα τα γγείλε ι μέ τήν έλπίδα  
πώς φ ω ν ές  σάν κι αύτό, άπ ειρ ες  φ ω ν ές  σάν κι 
αύτό , μποροϋν ϊσω ς νά σταματήσουν το ύ ς  επ ίδο
ξο υ ς Ή ρ ό σ τρ α το υ ς άπό τό σημερινό «δρόμο  
χω ρίς γυρισμό». Νά θυμίσουν σ ' όλους μας πώς 
ό άνθρωπος κά θε άνθρωπος, πού κάνει σήμερα  
τά πάντα γιά νά ά φ α ν ισ τεί καί γιά νά εξα φ α ν ίσ ει 
τά πάντα άπό προσώπου γης, μπ ορεί καί πρέπει 
νά κάνει τά πάντα γιά νά εξα φ αν ισ τούν  οί 
μηχανές  τοϋ  παγκόσμιου άφανισμοϋ.

0 Νίκος Κάοδαγλης άνταπ οκρίθηκε οτό χ ρ έ
ος του σάν π νευματικού άνθρώπου. θ έλ ο υ μ ε  νά 
ελπ ίζουμε πώς μα ρ τυ ρ ίες  οάν κι αύτή, μα ρ τυ
ρ ίες  καί κ α τα γ γ ελ ίε ς , πού πρέπει νά γίνουν  
έκα το μύρ ια  έκατομυρίω ν, δέ θά μείνουν φ ω νές  
βοώντων έν  τή  έρήμ-ω. Γιά νά μή γ ίνε ι ή Γή μας 
πραγματική έρη μ ος, χω ρίς άλλη φωνή άπό τή  
φωνή τοΰ πόνου καί τοϋ ά ναθέμ ατο ς όλων άπό 
όλους γιά όλους.

Μ Α Ρ ΙΟ Σ  Π Λ Ω Γ Ι Τ Η Σ

Κατάφαση καί άρνηση 
τοϋ τεχνικού πολιτισμού

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ 
'Αναπήρων πολέμου 
"Εκδ. « Ύ ψιλον», 'Αθήνα, 1982

Π ρόκειτα ι γιά τήν τρ ίτη  ποιητική συλλογή τοϋ  
Γιάννη Βαρβέρη. Έ χουν π ρ οηγηθεϊ « Έν φ α ντα 
σία καί λόγω», 1975, «Τό ράμφος», 1978. Στήν  
«Κ αθημερινή» (3 -5 -7 9 ) ε ίχα  γρ ά ψ ει άνάμεσα στ' 
άλλα γιά τή δ εύ τερ η  συλλογή του  πώς ό Β. 
δ ια θ έ τ ε ι μυθοπλαστική ικανότητα , πώς ή ποίησή 
του έ χ ε ι ήδη ά νο ιχτές  τ ίς  λεω φ ό ρ ο υ ς τη ς , άλλά 
είχα  ά ν α φ ερ θ ε ί καί σ τούς κινδύνους πού συνεπά
γ ετα ι αύτή ή διαδρομή, κινδύνους πού έγκυμο - 
νοϋν ά ρ κ ετέ ς  φ ο ρ ές  παιχνίδια λ έξεω ν  καί ε ικ ό 
νων, καθώ ς καί «προδοτικά» καί π αρακινδυνευμέ
να νοητικά τεχνάσματα.

"Ας δούμε όμω ς τ ί  σ υμβαίνει έδώ . Εύθύς έ ξ  
άρχής ό τ ίτλ ο ς  « 'Αναπήρων πολέμου» μάς προϊ
δ εά ζ ε ι γιά τήν πηγή τή ς  θ εμ α τικ ή ς  τοϋ  Β. Έ νας  
π ροϊδεασμός πού γ ίν ετα ι πιά πεποίθηση όταν  
διαβάσει κα νείς  τά  ποιήματα. Βρισκόμαστε λο ι
πόν μπροστά σέ μιά τραυματική  φύση, προϊόν 
τή ς  έποχής μας, άπόρροια πολλών πολέμων πού 
συσσωρεύονται καθημερ ινά  στή ζω ή μας, π ολέ
μων πού δίνονται σέ πολλά πεδία καί μ έ  ποικίλου  
ε ίδ ο υ ς  όπλα, έμπ οδ ίζοντας άλοένα καί περισσό
τερ ο  τό  σύγχρονο άνθρωπο ν' ά ντιμετω π ίσ ει μέ  
υγεία  τά βασικά προβλήματα τή ς  ζω ής, άλλά καί 
κείνα  πού δημιούργησε ό τεχνοκρ α τικό ς π ολιτι
σμός. Αύτοί οί π όλεμοι πού σ υνοψ ίζο ντα ι σέ 
έναν πόλεμο μέ τό  όνομα άλλοτρίωση τοϋ  
σύγχρονου τρα υμ α τισ μένο υ  άνθρώπου μέχρ ι ση
μείο υ  άνίατης άναπ ηρείας ε ίνα ι ή ά φ ετη ρ ία  τή ς  
π οιητικής τοϋ Γιάννη Βαρβέρη καί έδώ  καί στήν 
άμέσω ς π ροηγούμενη συλλογή του.

Τυπικά τό  βιβλίο χω ρ ίζετα ι σέ τ ρ ε ϊς  έ ν ό τ η τε ς ,  
άλλά ό πυρήνας ε ίν α ι κοινός καί σ τίς  τρ ε ϊς .

Ή πρώτη φ έ ρ ν ε ι τόν τ ίτλο  «Νύχτα καί 
νικοτίνη» πού ά ρ χ ίζε ι μ ’ ένα  ποίημα κατασκευή: 
«Τό γράμμα», άλλά καί πού ε ιδ ο π ο ιε ί ταυτόχρονα  
τόν άνογνώ στη γιά τή  μυθοπλαστική ικανότητα  
τοϋ Β. όπως π ροαναφέραμε καί γιά  τή σωστή 
χρήση τώ ν ρυθμώ ν. Προσωποποίηση τή ς  άπελπι- 
στικής μοναξιάς «Τό τηλεφ ώ νημα» πιό κάτω, γιά  
ν' άκσλσυθήσει σ τούς «Γέρους» ή άλλοτρίω ση  
τή ς  προσωπικότητας μ έ ς  άπό έναν έρω τα  πού 
παραωρίμασε. Στό  ποίημα μέ τά  πολλά μικρά  
κομμάτια πού δ ίν ε ι τόν τ ίτλο  του σ' όλη τή  
συλλογή καί στήν τρ ίτη  ένό τη τα  ή έρω τική  πράξη

παίρνει στίς κ α λ ύ τερ ε ς  σ τιγμ ές έ ξ α ιρ ε τ ικ έ ς  
π οιητικές π ροεκτάσ εις, όπως:

Γρίλιες λοξές  
κάγκελα τής κοιλιάς οου.
'Αργά διαλύονται 

σέ θαύμα μ έ τό βράδυ.
Έτσι γλυκά 

άλλάζω φυλακή.

Τ έ το ιε ς  ε ικ ό ν ες  πού σπάζουν ά λλες ε φ ια λ τ ι
κές θά συναντήσουμε στό πέμπτο καί οτό  
έβδομο κομμάτι αύτοϋ το ϋ  π οιήματος.

Στό «Porno-jong» σ υγχω νεύετα ι ή βουλημία  
γιά έρω τική  πράξη μ έ τόν κορεσμό πού έπ έρ χε- 
τα ι μ ετά  τήν τέλ εσ ή  τη ς . Τό π ροσφιλές του  
μαϋρο χιούμορ εμ φ α ν ίζε τα ι στόν «Έ ννατο  όρο
φο τή ς  έγκυμοσύνης». Στό «Τινάζοντας τή  στά
χτη τοϋ τσιγάρου μου» βρισκόμαστε μπροστά σ' 
ένα άπό τά άντιπ ροσω π ευτικότερα δείγματα  
«νυχτερ ινής ποίησης δω ματίου», όπου ό φόβος 
τοϋ θανάτου π ροβάλλεται μέ δύναμη πάνω οτό 
τσιγάρο πού κα ίγετα ι καί στή «Μ ικρή συμβολή 
οτή διαιώνιση» άνακαλύπτουμε τήν αναβίωση 
π οιήματος-π αραμυθιοϋ στό χώρο τοϋ εφ ιά λτη . 
Τέλος τό μίσος του γιά κε ίνο υς πού τοϋ 'κλεψ α ν  
κομμάτια  άπ' τή ζωή του καί πού εύ ρ ύ τερ α  
ά π ευ θύ νετα ι σέ όλους έ κ ε ίν ο υ ς  πού χαλάνε τή  
ζωή μας κο χλάζει στήν « Έρω τική διαθήκη» μέ  
τήν όποία κλ ίνει ή πρώτη ένό τη τα  καί πού τήν  
παραθέτω  ολόκληρη:

Άφού λοιπόν ό νεκρός δεδικαίωται 
τώρα σάς λέω  πώς είχα τσέπες  
στό γυμνό μου δέρμα.
Στήν άνακομιδή στά τρίχρονα
όλοι έο ε ϊς  πού ’χ α τε  νταραβέρια μ έ τό σώμα
μου
σύρτε τή λήθη σας μέχρι τό λάκκο 
θά βρ είτε κ ε ϊ κομμάτια γλώσσας χείλη  
κραυγές χνούδια λαιμών κοντές άνάοες 
ελά τε νά σκυλέψ ετε μ έ τή σειρά σας 
δ,τι σάς σκύλεψα είναι άθικτο σάς περιμένει 
έχω μιά μουσική γιά σάς άπό τά πλήκτρα τών 

δοντιών
ελάτε
τ ’ άρπαχτικά οας δάχτυλα καυτά νά νιώσω 
γιά τελευτα ία  φορά στά κόκαλά μου

Π ρόκειτα ι φυσικά γιά ένα άπό τά  καλύτερα, 
ειλ ικρ ινέσ τερ α  καί σ αφ έοτερ α  κομμάτια τή ς  
συλλογής.

Στή δ εύ τερ η  μ ικρότερη ένότητα  μέ τόν τ ίτλο  
« Ό  Ηλεκτρικός» μέ άφορμή τό γνωστό μας 
τρένο  ό Β. β γά ζε ι μερικά ενσ τα ντανέ μέ τό  δικό 
του τρόπο. Νομίζω πώς τά  π ερισσότερα δέν  
λειτουρ γο ύν ή πώς παραμένουν άσκήματα. 'Ο 
πωσδήποτε έξα ιρ οϋντα ι δύο: τό IX καί τό  XI. "Ας 
δοϋμε τό  πρώτο:

Τρεϊς τό πρωί
στό σταθμό τής Βικτωρίας.
Τρεϊς τό πρωί 
μ ετά  τόση σκληρότητα 
οί ράγες μαλακές 
φέρνουν έδώ
τόν καπνό τών έρώτων τους.

Στήν τρ ίτη  ένό τη τα  τά σύμβολα σκοτειν ιάζουν. 
(Γ ελο ίος διάλογος μέ τή μητέρ α , Στό τσάκ τοϋ  
νήματος), ή γίνοντα ι τ ελ ε ίω ς  προσωπικά (Φ ω το 
γρ ά φ ος, Ό  αύτάρκης φ τιά χ ν ει τόν καφέ του  
μόνος το υ ) ή άπωθητικά (Μ ικρό μυστήριο ποντί
κι). Αλλού πάλι μ έ ς  άπό β ιω μ ένες κατασ τάσ εις  
άναβρύζει μιά λεπτή ειρ ω νεία  πού θά τολμούσα
με νά πούμε π ρ ο εκ τε ίν ετα ι μέχρ ι τήν α ύτοειρ ω - 
νεία  (Μ ασκώ τ τώ ν λουτροπόλεων). Ένα άπό τά  
κρ εο έντα  τή ς  ενό τη τα ς , άλλά καί όλης τής  
συλλογής, τό  «Κυλιόμενος τή ς  Ό μονοίας», στό 
πρώτο κυρίω ς μέρ ο ς, όπου π ετυχα ίνετα ι τό  
π άντρεμα, προσωπική έπιτυχία τοϋ ποιητή, τοϋ  
τεχνικού πολιτισμού τή ς  σύγχρονης έποχής μέ 
άλλες έπ οχές πολύ π ρ ο γενέσ τερ ες. Στό «Τό 
ράμ φ ος πού β υ θ ίζε τα ι όπου βρει» σ τεκόμασ τε  
μπρός στόν κα θρ έφ τη , σέ μικρογραφία, α ύ τής  
τ ή ς  ποιητικής. Εγκεφαλικά κατασκευάσματα συ
νυπάρχουν μέ έμπ νεύσ εις  τή ς  στιγμής, άλλά καί 
μέ έ ξα ιρ ετ ικ ά  μονόστιχα ή δίστιχα, όπως: « Όσοι 
χρόνια κολυμπάτε άμέριμνοι στά μάτια  μου, θά  
βάλω τά  κλάματα καί θά σάς πνίξω», ή « Ή  

Ελλάδα στό χάρτη μιά μπάρα -  πού ξεσπ άει 
κατά πάνω μου». Έ να άλλο παρακάτω μέ τόν  
τ ί τ λ ο « 'Βδή γιά τήν ά κερα ιότη τα  τή ς  χώρας» μάς  
δ ίν ε ι μιά ε ικόνα , τό  πώς δηλαδή αύτή ή προσωπι
κή ποίηση μπ ορεϊ νά π ροδοθεϊ άπό τό δημιουργό  
τη ς . Α ισθητικά άνισο τό  «Τώρα πού ή πόλη 
γέμ ισ ε  τσογλάνια», άλλά κι ένα  ειλ ικρ ινέσ τατο , 
λιτό  καί σπαρακτικό ποίημα, πού φ ανερώ νει τόν  
οριστικό έγκλεισμά το ϋ  ποιητή σέ μιά άπό τ ις  
φ υ λ α κ ές του  τό  «Σ υ ν έπ ειες  ένό ς  παλιού ποιήμα
το ς»  καί πιό κάτω ή θαυμάσια προσωποποίηση 
τοϋ  θανάτου (Τά Φ έρρυ). Στιγμή εκλ εκ τή ς  έ 
μπνευσης. Ακόμα μιά φορά δ έν  μπορεί νά 
άγνοήσει κα νε ίς  τό  ξετύ λ ιγμ α  προσωπικού μύθου  
οτό « 'Αμηχανία ρακοσυλλέκτη Δράκουλα», όπου ή 
ε ύ φ υ ία , ή τεχνική  καί ή γνησιότητα άνανεώ νουν  
μ έ ς  άπ' τό  μαϋρο χιούμορ πού έξα νθρ ω π ίζει έδώ

καί τέρ α τα  άκόμα, έστω  κι άν αύτό συνεπάγετα ι 
μεγαλύτερη  μαυρίλα τελ ικά , τά  κατά πλάτος όρια 
τοϋ  μύθου.

Ή ουλλογή κλίνει μέ τό «Νά έπισκεπτόμαστε  
το ύ ς  έπ ιζώ ντες  π οιητές», τήν καλύτερη ίσως 
σύνθεση τοϋ «'Αναπήρων πολέμου», ενδεικτικό  
όλων τώ ν άρετώ ν καί τών έπ ιτευγμάτω ν στήν 
ποίηση τοϋ Γιάννη Βαρβέρη. Παραθέτω  μερικά  
άποσπάσματα.

Νά έπισκεπτόμαστε τούς έπ ιζώ ντες ποιητές
άν μάλιστα τυχαίνει νά μένουμε στήν ίδια πόλη
νά τούς βλέπουμε πού καί πού
γιατί έ κ ε ϊ πού ζοΰμε ήσυχοι
βέβαιοι πώς ζούνε κι αύτο ί -  ξεχασμένοι έστω  -
έ κ ε ϊ έρχετα ι τό μαντάτο τους.

Οί καλοί ποιητές μάς φεύγουνε μιά μέρα
όχι γ ιατί πεθαίνουνε
άπό έμφραγμα ή άπό καρκίνο
άλλά γιατί φυτρώνουνε στά βλέφαρά τους
λουλούδια τρομερά.

Στό μεταξύ  μ ές  στήν κλεισούρα 
τά τρομερά λουλούδια άρχίζουν νά ξεραίνονται 
καί νά κρεμάνε
κι ο ί ποιητές δέν βγαίνουν πιά
μ ή τε  γιά τά τσιγάρα τους στό διπλανό περίπτερο.
Μόνο σκεβρώνουνε κοντά στό τζάκι
ζητώ ντας τήν άπόκριση άπό τή φωτιά
πού πάντα ξεπ ετά ει στό τέλος μιά της σπίθα
κι αύτή γαντζώνεται
στά ξεραμένα φύλλα πρώτα
ύστερα στά ξερά κλαριά
σ ’ όλο τό σώμα
καί τό τε  λάμπει τό σπίτι
λάμπει ό τόπος
γιά μιά μόνο στιγμή

κι άποτεφρώνονται.

Συμπερασματικά, μπορούμε νά πούμε πώς ή 
ποίηση τοϋ  Γιάννη Βαρβέρη άπό τήν πρώτη 
έπίσημη έμφάνισή τη ς  ^ ιέχ ρ ι σήμερα π αίζει 
άνάμεσα στήν κατάφαση άπέναντι σέ πολλά 
σ τοιχεία  το ϋ  τεχνικού  πολιτισμού άπό τή μία κι 
άπό τήν άλλη στήν άρνησή του . Ξεκινώ ντας μ' 
έναν ώριμο λόγο, άλλά μή άπ οφ εύγοντας τ ίς  
ά ναπ ό φ ευκτες  π αγίδες πού στήνει ό ίδ ιος στόν 
έαυ τό  του , όπως είπα στήν άρχή, τώρα πού μιά 
φάση τ ή ς  π ορείας του ό ρ ιο θ ε τε ϊτα ι μ έ  σ αφήνεια  
-  ήδη δ ια νύει τ ίς  π ρώ τες λεω φ όρ ους μιάς  
πόλης έστω  μικρής, άλλά αύστηρά προσωπικής, 
τή ς  π οιητικής το υ , πού μέ τήν «'Αναπήρων 
πολέμου» φ τά ν ε ι στό άπόγαιο τή ς  όποιας άκτινο- 
βολίας της.

Προβολή στό σατανά

ΑΝΤΟΝΗΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ 
Ό διάβολος τραγούδησε σωστά 
Ποιήματα

Έκδ. « Ή  μικρή Έ γνατία», Αθήνα 1981

Πρίν δυό περίπου χρόνια είχα  γρ ά ψ ει γιά τήν  
τρ ίτη  συλλογή τοϋ Ά ντώ νη Φ ω στιέρη «Σ κ ο τε ι
νός έρω τα ς» («Διαβάζω», τεύ χ ο ς  36), άνάμεσα  
στ' άλλα, πώς «άν καί συναντά κα νείς  δ ιάχυτο τό  
πνεύμα τή ς  απαισιοδοξίας στή συλλογή αύτή, 
έμμεσ α  δ ια κρ ίνει καί τό  μελλοντικό  βήμα τοϋ  
ποιητή σ τούς στίχους του: Λυπάμαι /  πού μάλλον 
μιλάω /  μιά γλώσσα νεκρή. /  Δέν πιστεύω  βέβαια  
σέ άνάσταση /  π ιστεύω  έ ν  το ύ το ις  /  μέ πάθος /  
Στόν θάνατο . /  Ένα βήμα πού, όσο π ερίεργο κι 
άν φ α ίν ετα ι, έσ τω  καί προσωρινά, οδ ηγεί πρός 
τό ξεπ έρασμα το ϋ  ά διεξόδου.

Σ υ νεχ ίζο ντα ς αύτή τή  δύσβατη διαδρομή ό Φ. 
θ έ τ ε ι  ό ίδ ιος τά  όρια μέσα στά όποια θά κ ινη θεί 
οτήν παρούσα φάση στήν π λακέτα του « Ό  
διάβολος τραγούδησ ε σωστά». Προχωρώντας λο ι
πόν τώ ρα πρός τήν ψηλάφηση τοϋ θανάτου, 
σ τη ρ ίζετα ι στό εϋρημα -  έρεισ μα  τοϋ διαβόλου, 
στήν προβολή δηλαδή ε ύ θ ύ ς  έ ξ  άρχής τή ς  
άπ αιοιοδοξίας του πάνω στόν Σατανά. Έ τσ ι ή 
μυθολογία του ά ρ χ ίζε ι μέ τήν όμολογία τοϋ  
έκπ επ τω κότος άγγέλου πού μόνο μ έ ς  άπ' τό

κακό μπορεί νά λ α τρ έ ψ ε ι έκε ϊν ο  πού άπαρνήθηκε  
καί μέ τήν όμολογία τοϋ  άγγέλου, πού τ ίθ ε τ α ι  
ά ντισ τικτικά , πώς θ έ λ ε ι νά άπ αρνηθεί τή φύση 
του γιά μιά στιγμή γιά νά τ α υ τ ισ τε ί μέ τόν  
διάβολο θ έλο ντα ς νά «έξα γν ισ τεϊ» . 'Από κ ε ϊ καί 
πέρα ό π οιητής π αίζει δ ιάφορα παιχνίδια μέ τό  
εϋρημά το υ  π ροσεγγίζοντάς το άπό πολλές 
π λευρές. Π ότε ό Σατανάς είνα ι ή κεντρική  
μορφή έφ ιαλτικώ ν κόσμων πού οίκοιοπ οιείτα ι ό 
δημουργός το υ , π ότε ξο ρ κ ίζετα ι άπό κείνον.
Από ένα σημείο καί πέρα ό Φ. «ύποκύπτει» οτή 

γοη τε ία  του καί τό  παιχνίδι γ ίν ετα ι περισσότερο  
τολμηρό μαζί του . ( Ό  κακός σπ ορέας) ή μέ 
άφορμή αύτό τό  παιχνίδι ά ν α φ έρ ετα ι σ τίς δ ικές  
του  άπ ογοητεύσ εις καί π ικρ ίες (Λύση τή ς  άνά- 
μνησης), γιά νά έπ α νέλθει στό π ροσφιλές του  
μοτίβο (Κόλαση τή ς  άμφ ιβολίας): « Ή μόνη 
βεβα ιότη τα  είνα ι ό θάνατος». Μ έ άφορμή τά  
παραπάνω λόγια λ έ ε ι στόν έα υ τό  του: «Ποιός 
ξ έ ρ ε ι ά λή θεια  άν ε ίμ ’ έγώ αύτό ή ένα  έρμαιο  
ποίημα», καί άγγίζει, έχο ντα ς σάν ένδιάμεσ ο τόν 
Σατανά, ένα  προσωπικό όραμα τοϋ κόσμου:

Μιά νύχτα μόνο ήρθε: φίλησε 
τό φλογισμένο στόμα,
Καί λάμπει τώρα σέ μικρούς σχηματισμούς 
Τό πύον τής σύφιλης,
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Σπυριά γεμάτο  
Τό άστρικό στερέωμα.

Πρός τό  τ έλ ο ς  συναντάμε τήν άπάρνηση τή ς  
ομορφ ιάς τή ς  φ ύο η ς (Ή  δολιότητα τή ς  άνθιοης, 
'Αλληγορία τή ς  Ά ν ο ιξη ς ) καί τό  π εζό ποίημα « Ή  
κιβω τός χαμόγελο», πού π ερ ιέχ ει μιά τρομαχτική  
π ροφ ητεία  τή ς  έποχής πού έ ρ χ ετα ι κατά τό  
π ιοτεύω  του , γιά ν ’ άπ οκαλυφ θεϊ τελ ικ ά , οτό  
ποίημα πού έχ ε ι τόν τ ίτλο  τή ς  συλλογής, πώς ό 
θάνα το ς άπάντησε στήν ϊδια γλώσσα μέ τόν  

Διάβολο:

"Αηχη φωνή
Πηχτά άκατάσχετο τό μαύρο άπ' τήν άρχή 
Μέσα του Χ ώ νει 
Μ έ στριγγλιές φω τός  
Ή σφαίρα.

Άπ' ό ,τ ι καταλαβαίνουμε « Ό  δ ιάβολος τρα γο ύ
δησε σωστά» ε ίν ' ένα  σ υνθετικό  ποίημα πού 
ά π οτελεΐτα ι άπό είκοσ ι δύο κομμάτια, άλλοτε  
ά λληλοενισχυόμενα, άλλοτε ένορχηστρω μένα ά-

ντιστικτικά . Ό  Φ. κ α τέχ ε ι τήν αίσθηση ποικίλων 
ρυθμώ ν μ έ το ύ ς  όποιους ά ρ έο κ ετα ι νά παίζει. 
Ά λλά οί κίνδυνοι πού έγκυμονούνται άπό τήν  

έ γκεφ α λικό τη τα  καί πρίν άπ' όλα ή ψ υχρότητα  
καί κάποιο ε ίδ ο ς  πόζας νομίζω  πώς δ ιεισ δύουν  
στήν ποίησή του ά ρκετά  ύπουλα, τώρα μάλιστα  
πού ό κεντρ ικό ς άξονας τή ς  μυθολογ ίας του  
ε ίνα ι ένα ς  συγκεκριμένα. Δέν μπ ορεί νά ξ έ ρ ε ι  
κα νείς  βέβαια  όν ό π οιητής ατό μέλλον θά 
βα σ ίζετα ι σ' ένα  καί μόνο στήριγμα κι άπό κ ε ί θά 
ξεδ ιπ λώ νει τ ίς  ανησυχίες του  ή άν ή αγωνία του  
θά έ π εκ τα θ ε ϊ καί σέ άλλους εύ ρ ύ τε ρ ο υ ς  χώ ρους 
«προβολών» μέ τήν ίδια θ εμ α τική , πάντως τώρα  
αύτή ή φ ιλόδοξη  μάχη κατά μέτωπον μέ τόλμη  
καί γνώση τώ ν δ υνατοτήτω ν του  μέ ύποχρεώ νει, 
περ' άπό τ ίς  πάσης φ ύσ εω ς έ π ιτε ύ ξ ε ις , νά 
π εριμένω  τή έπόμενη φάση α ύτής τή ς  προσωπι
κής π ορείας μ ές  στό χρόνο γιά ν' άποφανθώ  
τελεσ ίδ ικα  γ ιά  τήν αποσπασματική ισχύ, ή γιά  τήν  
τέ λ ε ια  παραδοχή α ύτής τή ς  όντω ς σοβαρής, 
άλλά καί σοβαρά έπ ικίνδυνης κατάκτησης.

κ ές  κα τασ τάσ εις πού ε ίτ ε  λε ιτο υρ γο ύν μόνο γιά 
το ύ ς  ίδ ιους, ε ίτ ε  δέν  λειτουρ γο ύν καθόλου σέ 
μεγάλο ποσοστό. Φυσικά, ά μ εσ ες  έπ ιρ ρ οές θά  
βρούμε κι άπό το ύ ς  Α μερικανούς μπήτ συγγρα
φ ε ίς  καί καμιά άπό τή ν  κληρονομιά τή ς  π ρογενέ
σ τερ ης π εζογραφ ίας μας. Δηλαδή τά  στοιχεία  
τα υ τό τη τα ς  είνα ι θελη μένα  ή ά θέλη τα  πλαστά, 
ύπ ο θέσ εις , κατασ τάσ εις καί πρόσωπα μ ές  στή 
ρ ευ σ τό τητά  το υ ς  θά μπορούσαν νά 'χαν άποτυ- 
π ω θεΐ σέ όποιοδήποτε μέρος τή ς  γής, τό  
πρόσωπο τοΰ  σ υγγραφέα π αραμένει ο ύ δ έτερ ο , 
μόνο μέλημα  το ΰ  δημιουργού ή έκτό ξευ σ η  τώ ν  
πάσης φ ύσ εω ς άπωθημένων του καί ιδ ια ίτερ α  
τώ ν σεξουαλικώ ν. Ανύπαρκτη μυθοπλασία, συρ- 
ρ α φ ές  μικρών κομματιώ ν καί φυσικά ή έκπληξη 
γιά τή ν έκπληξη μ έ ς  άπό άλληλοεμπ λοκές φ α ντα 
σιώσεων καί π ραγματικότητας πού μάς φ έρ ν ε ι  
στό μυαλό καί κάποιους άπόηχους τοϋ Κάφκα.

Ά ν  τώρα ορισμένα άπό τό  παραπάνω γνω ρί
σματα χρησιμέυσαν γιά τή ν  άνανέωση τή ς  π εζο 
γρ α φ ίας οέ άλλους χώ ρους καί πολύ πρίν άπό 
μάς, δέν  έπ ετα ι ότι μπορούν άτιμώ ρητα νά 
μ ε τα φ υ τευ θ ο ϋ ν  καί έδώ , μιά καί οι σ υνθήκες, 
άλλά καί οί δομ ές ε ίνα ι δ ια φ ο ρ ετικ ές , καί ή 
κλασική καί ή νεώ τερ η  π εζογραφία  (όχι όμως καί 
ή ποίηση) δ έν  έχουν κλείσ ει άκόμα τόν κύκλο 
το υ ς  γιά νά δ ικα ιολογηθεί τέτο ιο  ά δ ιέξο δ ο  καί 
διάνοιξη  καινούριων δρόμων.

Β Β Μ Μ Μ Μ Ι Ι  μ μ »

Άλλά τό ότι τελ ικ ά  δέν π είθε ι αύτή ή 
π εζογραφία  φ α ίν ετα ι μέ εύ κρ ίνεια  κι άπό τό  
λόγο πού τήν έ κ φ έ ρ ε ι. Στή σ υγκεκριμένη π ερί
πτωση, άλλά καί σέ π ολλές άλλες, ό λόγος είνα ι 
νω θρός, άδύναμος, πλαδαρός καί προδίδει τήν  
κατασκευή κι όχι τήν  άνάγκη, τά  έπίπλαστο κι όχι 
τό  άπαραίτητο. Έ κ ε ί πού ό Σφακιανάκης κάτι 
θ έ λ ε ι νά πεί, ε ίν α ι στά σημεία πού ή σκιώδης 
πλοκή γ ίν ετα ι συμβατικότερη  καί ιδ ια ίτερ α  στό 
τ ελ ε υ τα ίο  κομμάτι.

Τελικά 6ά πρέπει νά π ερ ιμ έν ει κα νείς  καί τό  
επ όμενο βιβλίο το ϋ  Σφακιανάκη γιά νά εννοήσει, 
άραγε τ ίς  π ροδιαγραφ όμενες προοπτικές μιάς  
π εζογραφ ίας πού τ ε ίν ε ι νά έ ξα ν τλ η θ ε ί κιόλας 
άπό τά  πρώτα τ η ς  βήματα μ ές  άπό ένα  κυκεώ να  
εγκεφ αλικώ ν κυμάτω ν πού ή εμ β έλ ε ιά  το υ ς  δέν  
ξεπ ερνά  τ ίς  προσωπικές σ φ α ίρ ες ή τήν πλαστό- 
τη τα  τών προθέσεων;

ΓΙΟΡΓΟΣ Κ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ

Οταν πλεονάζει 
ο εφιάλτης

ΑΡΗΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
'Οταν βρέχει καί φοράς παπούτσια κόλετζ 
Διηγήματα

Έκδ. «Κ έδρος», Α θή να  1981

«Ό π ο ιο ς  θά δ ιέκρ ινε  ύ π ερ εαλ ισ τικές  κα ταβολές  
μέσα στήν κα θη μερ ινό τητα , όπως π αρουσιάζετα ι 
σέ το ύ το  τό  βιβλίο, θά τό  άδικοϋσε. Γιατί τό  
άλλο πρόσωπο τή ς  κα θη μ ερ ινό τη τα ς ε ίν α ι ό 
έφ ιά λ τη ς , φ τά ν ε ι νά β γει κα νείς  άπό τήν κανονι
κή διαδρομή τώ ν σ κέψ εω ν καί τώ ν αισθημάτω ν 
όπως έ χ ε ι συνηθίσ ει νά τ ' ά ν τ ιμ ετω π ίζει, ή νά τά  
π αρακολουθήσει ώς τό  τ έλ ο ς ... Ό  έφ ιά λ τη ς  δέν  
είνα ι στοιχείο  έ ξω τικ ό . Είναι μιά π ραγματικότητα  
πού ύ φ α ίν ετα ι άνάμεσα στή λε ιτο υρ γ ία , όπως 
γ ίν ετα ι άναδρομικά, παιδικών μνημών καί βιω μά
των καθώ ς καί μετα γενέσ τερ ω ν  έσ ω τερικώ ν  
καταστάσεω ν, γ ι' αύτά  καί οί όπ οιες δ υ σ μ εν είς  
έ ξω τ ε ρ ικ έ ς  σ υνθήκες δέν μποροΰν νά τόν έπι- 
δεινώ σουν ή νά τόν μεταβάλλουν σέ προνόμιο 
όποιουδήποτε. Ό  έφ ιά λ τη ς  π ηγάζει άπ' τόν  
καθένα , οπουδήποτε κι άν ζ ε ϊ,  ε ίνα ι ό εα υ τό ς

του, κι οί άνθρώ π ινες σ χέσ εις ε ίν α ι ή συμπλοκή 
έφ ιαλτώ ν μέ δ ια φ ο ρ ετική  μορφή».

...Αύτά γράφ οντα ι άνάμεσα σ τ’ άλλα στό 
οπισθόφυλλο τή ς  πρώτης συλλογής διηγημάτω ν 
τοϋ Ά ρ η  Σφακιανάκη, πού έ χ ε ι σάν τ ίτλο  τόν 
εύρη ματικό  καί «μοντέρνο»: « Ό τ α ν  β ρ έχει καί 
φ οράς παπούτσια κό λετζ» . Κατά τή γνώμη μας 
τά  παραπάνω δ ιαφ ημισ τικά  δ έν  θά 'πρεπε νά 

χουν καμιά θ έα η , καί πάει πολύ νά ύπ οδεικνύει 
ό σ υγγραφ έας ή νά δ έχ ετα ι νά τοϋ ύποδεικνύουν 
πώς ό άναγνώστης πρέπει νά δ ια β ά ζε ι τό  βιβλίο  
του.

Γνω ρίζοντας τώ ρα μερικά  άπό τά  βιβλία ή τά 
κείμενα  πού έ χ ε ι μ ετα φ ρ ά σ ει τά  τ ελ ε υ τα ία  
χρόνια ό Σφακιανάκης θά 'λ εγα  πώς ή θεμ α το λο 
γία του έ χ ε ι κάπ οιες σ χέσ εις άρχικά μέ κείνη  
τών Γάλλων ύπ ερεαλιστώ ν ή τώ ν προγόνων το υ ς  
καί τών έπιγόνων το υ ς . Ά κόμα, ό Σφακιανάκης  
δέν ξ ε φ ε ύ γ ε ι άπό τήν κύρια πορεία τώ ν νεώ τα - 
των π εζογράφω ν μας, πού, έπ ιμένουν, προχωρώ
ντας π έρ ’ άπό τήν αμφισβήτηση τώ ν πάντων νά 
κατασ κευάζουν έφ ια λτ ικο ύ ς  χώ ρους καί έ φ ια λ τ ι-

Β ι β λ ι ο ι α χ υ ό ρ ο μ ε ϊ ο

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ 
Περιθωριακά
Θεσσαλονίκη 1982 , Σελ. 52

Τή διαδρομή σ’ έναν έκ  τώ ν προτέρων ό ρ ιο θετη - 
μένο χώρο -π ολιτικό  καί κο ινω νικό- άποπνέουν 
τά  ποιήματα τοϋ Σ.Β. 'Ε κεί πού κυρ ιαρχεί ή 
σ τασιμότητα  τοϋ καθημερ ινού λόγου, έρ χ ετα ι νά 
το π ο θ ε τη θ ε ί ό άντίλαλος τοϋ ποιητή. Ή γονιμο
ποίηση τώ ν λεκτικώ ν στοιχείω ν π ροσδιορίζεται 
μέ τή  μ ετά θεσ ή  το υ ς  στό φυσικό κόσμο. Ό  
θάνα το ς, έχο ντα ς ξεπ ερ ά σ ει τό  όρια τοϋ σώμα
το ς , έν το π ίζετα ι στόν ίλιγγο, π ερισσότερο σάν 
εγκεφ αλική  διαδικασία, άλλά συνάμα στήν πτώση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ

ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ

Ετοιμάζονται
Ό  τρόπος τής γλώσσας 

καί άλλες έγγραφές 
Δοκίμια 

ΕΠΙΛΟΓΗ I 
Ποιήματα

Φ  ν λ ί ξ η
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K RTU I' Κ Λ Κ Ν Λ ΙΙΛ Τ Ο ΐ: /'ττόμνημα γ ιά  τό αίμα τού Όφΐ'Λίχου 
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Klbdro (out», Murllu Mrndc·, Caaaiano Klcardo. Joaqulm Cardoao): //οιήματα 
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ΛΙΙΜ ΙΓΠ 'Λ  X. Χ ΙΊΠ Ό Α Ο Γ Λ Ο Γ : .V ia /  η * Μ ιχρα περιστατικά  άπό τή ζωή  της 

Ι'ΚΜΚ Μ Λ ΓΚ ΙΊΤ  (μ«τ. Ά ντώ νη ς Φω<ττι«ρης): Ί Ι  πραγματικότητα  τής ποιητικής ίίχόνας
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1U ι ' πρόΐωπο (ό Γιώργος ΙΙχχκλό γ ΐϊ  τή ζι«·
Τά ιΐκαττιχά (ή 'Λβηνβ Ιχινβ γιά τόν

ρΟ ίιΟ.ίου Ιάπό τόν Επύρο Γ*«

Ιούνιος ”82 $ρχ. 100

τοϋ π άθους, άνασ τέλλσ ντας έ τσ ι τήν περιστασια- 
κή άνάλωση. Παιδική ήλικία  καί μνήμη ανακαλού
νται στούς στίχους αποδίδοντας στό νοητικό  
λόγο τή φ θορά. Ή πολιτική σκόπευση, χω ρίς νά 
γ ίν ετα ι σκοπιμότητα, δ έν  κ α τα σ τρ έφ ε ι τήν εύ α ι
σθησία του , άλλά λ ε ιτο υ ρ γ ε ί σάν κωδικοποιητικός  
παράγοντας τή ς  δομής τή ς  έξουσ ίας . Αύτό πού 
άμετάκλητα  χάθηκε, γ ίν ετα ι δ ιαμαρτυρία  καί 
ένοχή.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΑΤΟΣ 
Σκιαγραφίες  

Αθήνα 19 82 , Σελ . 40

Π οιήματα άλλα γραμμένα μέ παραδοσιακό τρόπο 
καί άλλα μέ νεω τερ ικό , χω ρίς νά έπιδιώκουν νά 
έκφράσουν ά φ η ρ η μ ένες  έν ν ο ιες , άποδίδουν α
νοιχτά κα θη μ ερ ινές  π ράξεις. Ή μετάγγιση τή ς  
ατμόσ φ αιρας τή ς  έπαρχίας σ τούς στίχους, έ ξα -  
ν τ λ ε ΐ τή  θεμα τική  τή ς  μισής σχεδός συλλογής. 

Ο έρ ω τα ς κα το νο μ ά ζετα ι χω ρίς π ερ ισ τρ οφ ές, 
άποτυπώνονται στό συναίσθημα ε ικ ό νες  τής  
φύσης. Τέλος, πολιτικά γεγονό τα , καθοριστικά  
γιά τόν έλλαδικό χώρο, βρίσκουν στήριγμα περισ
σ ότερο στήν ιδεολογική κατηγορία παρά στήν 
ποιητική.

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΧΟΣ 
Ανθέμια
Αθήνα, «Κ έδρος» 1982 , Σελ. ΘΟ

'Ολιγόστιχα ποιήματα π ερ ικλε ίε ι ή συλλογή τοϋ  
Η.Τ. Ά ρ κ ε ίτα ι νά ε κ φ ρ α σ τε ί μέ έπ ιγραμματικό  
τρόπο, έπ ίφοβη προσπάθεια, καθώ ς π ροϋπ οθέτει 
γνώση σέ βάθος τή ς  γλώσσας, γιά νά άποδοθεΐ 
τό ποίημα σέ δ υ ό -τρ ε ίς  στίχους. Οί ψ υ χ ικ ές  
κατασ τάσ εις , έπ ενδ υ μ έν ες  στά ά ντικε ίμ εν ο  τοϋ  
φυσικού κόσμου, αποκτούν τή  διάσταση τοϋ  
ονείρου. Ή  μορφοποίηση τών συναισθημάτων  
βρίσ κετα ι, θά 'λ εγα , σέ μιά ιδιόμορφη άφομοίω - 
οη τοϋ δημοτικού τραγουδιού. Ή  λε ιτουρ γ ία  
άνθρώπινων καταστάσεω ν, παράλληλα μέ τή χρο
νική δ ιάρκεια  το ϋ  ιστορικού -  γεω γραφικού  
χώρου, προκαλεϊ τή  σύγκρουση τή ς  άτομικής  
στάσης μέ τή  βαρύνουσα παράδοση. Τό έρω τικό  
στοιχείο , άν δέν έντο π ίζετα ι άμεσα, έ ν τε ίν ε ι σέ 
κάθε περίπτωση τή δ ιάθεσ η γιά ζωική όρμή· ή 
μαρτυρία  τώ ν ά ντικειμένω ν προσδιορισμένη σ' 
ένα συμπαντικό χωρόχρονο έχ ε ι άπωλέσει καί τήν  
τελ ε υ τα ία  σχέση μέ τό  χρόνο τοϋ καθημερινού
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ω ραρίου. 'Εκτός τών άλλων έχο υ μ ε νά σημειώ 
σουμε τ ίς  παρηχήσεις πού δ η μ ιουρ γεί πολλές 
φ ο ρ ές  ό π οιητής προσδίδοντας μουσικότητα  καί 
ρυθμό στό στίχο.

Στό γαλάζιο ά ττικό  φόντο  όπου άναμιγνύονται 
οί δ ιαδηλώ σεις σ τούς δρόμους, οί συνω μοσίες, Η/ία Δεκουλάκον

άπό έ κ ε ί  όταν χρ ε ιά ζετα ι νά άποδώσει τήν  
άναπόληση, τήν παύση, πέρα άπό τόν εύθραυσ το  
άλλά καί παντοδύναμο χρόνο τών συνθημάτω ν καί 
τών π εριστατικώ ν πού δ ιαδραματίζοντα ι οτούς  
δρόμους. Μιά γραφή πού ένοαρκώ νετα ι διαδοχι
κά στό πρώτο, δ εύ τερ ο  καί τρ ίτο  πρόσωπο, μιά 
γραφή θελη ματικά  άνόμοια, άποσπαοματική όπως 
άποσπασματική είνα ι ή σ τράτευση έκείνω ν πού 
θέλο υν νά ύπηρετήσουν καί νά άπελευθερώ σουν  
το ύ ς  άλλους χωρίς ώστόσο νά γίνουν, οί ίδιοι, 
σκλάβοι τώ ν κομισάριων καί τώ ν κυνικών. Μπορεί 
νά ισ χυριστεί κανείς ό τ ι βοηθάει ή ότι υπ ηρετεί 
το ύ ς  άλλους άν π αραμένει ό ίδ ιος  στήν προσωπι
κή ζωή του , στά ουναισθήματά του, σ τίς κα θη μ ε
ρ ινές  π ράξεις του ένα ς  σκλάβος, άκόμα κι άν 
έ χ ε ι συνείδηση γι αύτό, άκόμα κι άν ε ίναι 
μ ετα μ ελη μ ένο ς; Τό έρώ τημα  αύτό ύποβάλλεται 
σέ πολλά σημεία τοϋ β ιβλίου, όπου τά  πρόσωπα 
ζοϋν μέσα στήν ιστορία όπως τά  ψ άρια στό 
νερό, ψ άρια όμως πού θά κόντευαν νά πάθουν 
άσφ υξία . Γιατί τό νερό  τή ς  ιστορίας ε ίναι 
ταραγμένο, δ έν  μπορείς νά άνασάνεις μέσα του, 
σ' α ύ τές  τ ίς  μ έ ρ ες  τοϋ Ιουλίου, ο' α ύ τέ ς  τ ίς  
ώ ρες τή ς  άποστασίας. Μονάχα οτήν καρδιά  
αύτώ ν τώ ν τριώ ν όντων, τόσο θαυμαστά συνενω
μένω ν καί άδιάκοπα ξεχω ριομένω ν, φ α ίν ετα ι νά 
είνα ι καθαρό καί δ ιάφανο τό  νερό τή ς  ιστορίας. 
Αύτά τουλάχιστον, ε ίτ ε  ε ίνα ι μ α χη τές , ή δόν 
Ζουάν, σπ ουδάστριες ή πόρνες π ολυτελείας  
ξέρ ου ν  νά κρατούν άνέπαφη μέσα το υ ς  μιά 
εντιμ ό τη τα , μιά δ ιαύγεια  καί μιά ένταση, πού 
το ύ ς  έπ ιτρ έπ ει νά μή χάσουν έ ν τελ ώ ς  τό δρόμο 
το υ ς  μέσα στό βαθύ σκοτάδι τή ς  άβύσσου πού 
σκεπ άζει τήν Ελλάδα.

Μ ετά  άπό τήν άνάγνωση αύτοϋ  τοϋ  βιβλίου  
δέν μπορούμε παρά νά λυπ ηθούμε άκόμα περισ
σ ότερο γιά τό  χαμό τοΰ συγγραφέα, τόν Ιανουά
ριο τοϋ  1980 . Ί ο ω ς  νά ξανάβρισκε, σήμερα, 
περισσότερο λόγους γιά νά ελπ ίζει. Ή  άνοιξη  
τοϋ  Στρατή  Τσίρκα είνα ι μιά άνοιξη χαμένη διπλά.

L e  M o n d e  7 .5 .198 2  
ΖΑΚ. ΛΑΚΑΡΙΕΡ 

Μ τφ ρ . Ά λ έ ξ . Ζήρας

Ίσ έχο ς σπουδαστής πού αύτ^πυρπολήθηκε μετά τήν 
εισβολή τών Σοβιετικών οτήν Πράγο (Σ.Τ.Μ.) 
"Γάλλος σπουδαστής πού σκοτώθηκε στίς συγκρού
σεις αστυνομία φοιτητών τά Μάη τοϋ '68. (Σ.Τ.Μ.)

Έ π  ι ο  ι ο λ έ  $

ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ 
(Στό  λογοτεχνικό χώρο)

Κε Δ ιευθυντά
Στήν προσπάθειά μου νά π ροσ τατέψ ω  τή ν ιδ ιό τη 
τά μου, σάν μετα φ ρ ά σ τρ ιας τή ς  Ισπ ανικής  
λογοτεχν ίας καί ποίησης, άπό τετελ εσ μ έ ν α  γ εγ ο 
νότα, πού είνα ι σέ βάρος καί τή ς  πιό σ το ιχειώ 
δους δεοντολογίας καί κά θε έννο ιας ήθικής  
τά ξη ς , άλλά παράλληλα δημιουργούν καί ερ ω τη 
ματικά γιά τό δόκιμιο τώ ν μετα φ ρ ά σ εώ ν μου, 
παρακαλώ νά δ η μ ο σ ιεύ σ ετε  τήν έπιστολή μου.

"Ας μοϋ έπ ιτραπ εί νά πιστεύω  πώς τό θέμα  
έν δ ια φ έρ ε ι γιά τήν «πρωτοτυπία» του όσο καί γιά  
τό -κ α τ ' έπανάληψη κ α τα γγ ελλ ό μ ενο - «ήθος»  
κάποιων παραγόντων τοϋ  μ ετα φ ρ α σ τικού  καί 
έκδοτικοϋ χώρου. 'Εξηγούμαι:

Μ οΰ ζη τή θη κε  νά μεταφράσω , άπό τήν άρχή 
ίσαμε τό τ έλ ο ς , τή νουβέλα τοΰ Αργεντινού  
συγγραφέα Έ ρνέστο Σάμπατο, ΤΟ ΤΟΥΝΕΛ, πού 
κυκλοφόρησε πρόσφατα. Κάτω άπό τό όνομά  
μου, σάν μετα φ ρ ά σ τρ ιας τοϋ  έργου, διάβασα -  
δυστυχώ ς, όχι μόνο μέ έκπληξη -  τό  όνομα 
γνωστοϋ καί καθιερω μένου  συγγραφέα μέ τήν 
ίδ ιότητα  (τήν άγνωστη, ομολογώ ) τοϋ θεωρητοϋ  
(;) τή ς  μετά φ ρ α σ ή ς μου.

Δέν γνω ρίζω  άν κάτι τ έτο ιο  σ υ νη θ ίζετα ι, ή 
πρέπει νά σ υνη θισ τε ί ή τ έλ ο ς  ά π οτελεί διανσου- 
μενίστικη άπόπειρα κατασ κευής αύθεντώ ν ή 
αύθεντιώ ν σέ μ ετα φ ρ α σ τικά  κυκλώματα. 'Εκείνο  
πού είναι πέραν όρίων είνα ι ή α ύθα ιρεσ ία  σ' ένα  
σημαντικό, γιά  μένα, γεγονό ς, πού συνιστά π ερί
πτωση λογοτεχν ικής ύποτίμησης καί, σέ π ροέκτα
ση, ήθικής καί επ αγγελματικής βλάβης. Λυπάμαι 
τόσο γιά τό ν  κύριο συνάδελφο, πού άφησε νά 
φ α νε ί πώς α ισ θάνετα ι έντονα  τή ν άνάγκη δ ιαφή- 
μηοής του , όσο καί γιά τόν έκδοτικό οίκο, πού 
έπρεπε τουλάχιστον νά μέ ένη μερ ώ σ ει πρίν άπό 
τήν έκδοση, δ εδομένου  ότι στό έργο μου δέν  
έχω τή  δ ιάθεσ η ο ϋ τε  τήν άνάγκη νά έποπ τεύομαι 
άπό κανέναν.

Εύχαριστώ γιά τή  φ ιλοξεν ία .
Μ ά γ ια -Μ α ρ ία  Ρούσσου

τά  ύποπτα μπάρ, ό π υρ ετός τώ ν ήμερω ν, τά  
π αζαρέματα τή ς  C.I.A. καί ή άκέραιη  έλπίδα γιά 
τή νίκη άπό τή μερ ιά  τή ς  ά ρ ισ τερ ά ς, ξεχω ρίζο υν  
τρ ία  βασικά πρόσωπα πού, προφανώ ς, άπομυζοϋν 
όλη τήν τρ υ φ ερ ό τη τα , τήν πείρα καί τήν προσο
χή τοϋ συγγραφέα: ό Ά ν τρ έα ς , παλιός πολιτικός 
μαχητής πού ξα νά ρ χετα ι μ ετά  άπό δεκαοχτώ

χρόνια έξο ρ ία ς  σ τίς σοσιαλιστικές χώ ρες, καί 
πού πρέπει νά προσαρμοστεί καί πάλι ο' αύτή  
τήν καινούρια 'Ελλάδα, μιά 'Ελλάδα πού έγ ινε  
τόσο δ ια φ ορ ετική  καί τόσο ταραγμένη στή διάρ
κεια  τή ς  άπουσίας του. Ή Φλώρα, ή ώραία ξένη , 
αισθησιακή, δαιμονισμένη, άπαιτητική, άκαθόρι- 
οτη, έπ ιθυμητή  κι έπ ιθυμώ ντας τά πάντα, άνακα- 
τεμ έν η  στά πάντα άλλά καί μονάχη. Ή  Μ ατίλδη , 
τέλ ο ς , μιά άγω νίοτρια τή ς  νέα ς  γεν ιάς , πού 
π ροκαλεί σύγχιση στόν Ά ν τρ έα  στήν άρχή, μ έ  τή 
δ ια ύγεια  τοϋ μυολοϋ τη ς , τ ίς  άξιώ σ εις τη ς , τήν  
άρνησή· τη ς  άπέναντι στά δόγματα. Ή  Μ ατίλδη  
ώραία σάν ένα  μέλλον μέ καστανά μάτια, σάν μιά 
Ισ το ρ ία  μέ πόθους ά κατάβλητους σάν μιά Ούτο- 
πία ζω ντανή καί άλόθερμη.

Τά ταραγμένα νερά τής Ιστορίας

Σ' αύτή τήν άφήγηοη τώ ν ήμερώ ν τοϋ π υρετού  
τή ς  ιστορίας καί τών συναντήσεω ν -τυ χα ίω ν  ή 
καθορισμένω ν, μπλεγμένων ή άπλώ ν- αύτώ ν τών 
τριώ ν προσώπων, ξαναβρίσκουμε τό ιδ ια ίτερ ο  
χάρισμα το ΰ  Τσίρκα νά άπασχολείται ταυτόχρονα  
μέ τό  έσ ω τερ ικό  οδοιπορικό τώ ν άνθρώπων καί 
το ύ ς  περίπλοκους μαιάνδρους τή ς  κάθε ιστο
ρίας. Πραγματικά τό  βιβλίο αύτό είνα ι π ερισσότε
ρο μιά έπ ικήδεια  καί συγκινητική ώδή πρός τόν 
Σωτήρη Π έτρουλα  παρά μιά έρω τική άφήγηοη 
άνάμεσα σέ τρ ία  όντα, ριζικά δ ια φ ορ ετικά  άλλά 
καί πού π ροσεγγίζοντα ι ούσιαστικά μέσα άπό τό 
παρόν πού ζοϋν. Ποΰ άρχ ίζε ι καί ποΰ τελ ε ιώ ν ε ι, 
στό καθένα το υ ς , αύτή ή κοινή μοίρα πού τοϋ  
έπ ιτρέπ ει νά ξ ε φ ε ύ γ ε ι άπό τ ίς  παράλογες έν το - 
ν ές  τώ ν κομμάτω ν, άπό τά δ ιατάγματα  τών 
συνόδων καί τώ ν συνεδρίω ν κάθε ε ίδ ο υ ς , άπό τά 
δόγματα μιάς ιστορίας κατσκευασ μένης άπό 
άκαμπ τες φ ρ ά ο εις  καί γλώ σσες, καί πού τοϋ  
έπ ιτρέπ ει άκόμα ταυτόχρονα, νά ξα να βρ εϊ αύτό  
πού τό  σ υνδ έε ι έσ ω τερ ικά , οργανικά, αισθησιακά, 
σεξουαλικά μέ τό  βάθος τώ ν όντων καί τή ς  
πραγματικής ιστορίας;

Στό όριο αύτό, τό τόσο καλά καθορισμένο άπό 
τή γραφή τοϋ συγγραφέα πού άποδόθηκε τόσο 
σωστά άπό τή μετάφ ραση , βρίσ κετα ι ή ίδ ια  ή 
μεγαλοφ υία  τοϋ Τοίρκα. Μ ιά γραφή πού ακολου
θ ε ί μέ άκρίβεια  τόν άβέβαιο λαβύρινθο τώ ν  
γεγονότω ν καί τώ ν σ κέψ εω ν, γιά  νά άποοπαστεϊ

ΚΑΙΤΗ ΤΣΙΤΣΕΛΑ 
Τά αίωρούμενα
«Διογένης», Αθήνα 1982, Σελ. 50

Ή συνεχής έπανάληψη τώ ν λ έξεω ν  νύχτα, σκιά, 
θάνα το ς, κ.ά. συγκροτούν τήν πρώτη συνιστώσα

τή ς  Κ.Τ. Δηλαδή ή θεμ α τική  τη ς , εντοπισμένη  
στό χρώμα το ϋ  μαύρου, έ κ ε ί  μόνο μπ ορεί νά 
μ ετο υ ο ιω θ ε ί σέ ποίηση, έχοντα ς όμως σάν 
σημείο άναφ οράς τό  άντρικό - ε ιδ ικ ά -  σώμα.

Ή δ εύ τερ η  ουνιστώσα έντο π ίζετα ι στήν προ
σωποποίηση τώ ν πραγμάτων, πού όχι μόνο δ ια λέ 
γοντα ι καί συζητούν, άλλά ό κόομος το υς  
βρίσ κετα ι σέ στενή έπαφή μέ τό κορμί. Χώ ρος 
μάλλον κλεισ τό ς -τ ώ ν  δ ω μ ατίω ν- έσ ω τερ ικ εύ ε ι 
μέ χειρουργικό τρόπο τά  θραύσματα τή ς  κοινω νι
κής π ραγματικότητας- ή έκρηξή το υ ς  έπ έρ χετα ι 
άργά, χω ρίς όμω ς νά έ ξω τ ερ ικ ε ύ ετ α ι -  σάν 
ά ντισ τά θμ ισ μ α - σέ π ράξεις άντίδρασης ή βίαιης  
εκτόνω σ ης. Π ερ ιο ρ ίζε ι τήν όδύνη σέ άτομικό  
έπίπεδο μ ετα θ έ το ν τά ς  τη ν κατά ίσο μ έγ ε θ ο ς  -  
ένταση στό έρω τικό  ύπ οκείμενο τοϋ άνδρα μέ  
πνεύμα κατανόησης.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ

Άπό τόν ξένο τύπο

Μιά διπλά χαμένη άνοιξη

ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ 
Ή  χα μ έν η  ά νο ιξη  
Μτφρ. Λοράνς ντ' 'Αλοζιέ 
Πρόλογος: Πέτρος Φρυδάς 
Seuil, 250 οελ.

Σ έ  όλες τ ίς  έπ οχές τή ς  χαμένης έλπίδας στήν 
Εύρώπη -ά ν ο ιξη  τή ς  Πράγας, Μ άης τοΰ  1968, 
χειμώ νας τή ς  Β αρ σ οβ ία ς- θά πρέπει στό έ ξή ς  νά 
π ροσ θέτουμ ε τήν άνοιξη τη ς  Αθήνας, τό  1965. 
Οί ελλη ν ικές  έκλο γές τοΰ περασμένου φθινοπ ώ 
ρου θά συντείνουν ίοω ς νά σβήσει ή άνάμνηση 
έκείνω ν τών θλιβερώ ν ήμερώ ν, άλλά τό  βιβλίο  
α ύτό τήν έπ α να φ έρ ει μέ μιά τ έ το ια  ένταση καί 
μιά τ έ το ια  άληθο φ άνεια  ώστε τή ς  προσδίδει καί 
πάλι μιά καινούρια δραστηκότητα. 'Όλη ή δράση 
τοϋ μυθισ τορήματος το π ο θ ετε ίτα ι, πράγματι, οέ 
ένα  χρονικό διάστημα άπό τ ίς  4 ώς τ ίς  23  
'Ιουλίου  τοϋ 1965, στήν Αθήνα, όταν ό Γεώ ρ

γιος Παπανδρέου, ή γ έτη ς  τή ς  Έ νω σης Κ έντρου  
καί νικητής τώ ν πρόσφατων, τ ό τε , εκλογώ ν μέ 
ποσοστό 53%  έπρεπε νά ά ντιμετω π ιο ει τ ίς  
δολοπλοκίες το ϋ  παλατιού καί το ύ ς  φ α νερ ο ύ ς  
έλιγμο ύς τή ς  δ εξ ιά ς  πού έπεδίω καν νά τοΰ  
άποστερήσουν τήν έξο υ σ ία  χωρίς νά π αραβιαστεί 
τό Σύνταγμα. Καί πώς; Ά π λούσ τατα  μ έ  τό  νά 
εξαγοράζουν μέ ύψηλό ά ντίτ ιμο  τ ίς  ψ ήφ ου ς  
π ενηνταενός βουλευτώ ν τοΰ Κ έντρου πού θά  
έπ έτρεπ αν στήν μ ε ιο ψ η φ ία  νά κυριαρχήσει στή 
Βουλή. Δέν είνα ι ο ϋ τε  ά α τείο  ο ύ τε  παραμύθι: οί 
άνθρωποι αύτο ί ύπήρξαν, όλη ή Ελλάδα το ύ ς  
γνω ρ ίζε ι καί γνω ρ ίζε ι άκόμα καί τό τ ίμημα σέ 
έλβ ετικά  φράγκα τή ς  άποοτασίας το υ ς . "Αλλω
στε άπό τ ό τε  το ύ ς  άποκαλοϋν: άποστάτες.

Ό  Παπανδρέου όμως ά νθίσ τατα ι σ τ ίς  υπαγο
ρ εύ σ εις  το ϋ  παλατιού, ό λαός τόν ύπ οοτηρ ίζει, 
οί δ ιαδηλώ σεις δ ιαδέχοντα ι ή μιά τήν άλλη 
καθημερινά  σ τούς δρόμους, ή πόλη είνα ι σέ 
άναβρασμό ώς τή μέρα τοϋ ’ Ιουλίου όπου ένα ς  
σπουδαστής θά σ κοτω θεί άπό τήν άστυνομία, στή 
δ ιάρκεια  μιάς άψ ιμαχίας: ονομαζόταν Σω τήρης  
Π έτρουλας. "Οπως ό Γιάν Πάλαχ* (ποιός όμως 
τόν θυμάτα ι σήμερα;), όπως ό Π ιέρ Ό β ε ρ ν έ * *  
(ποιός όμως τόν θυμάται σήμερα;) ό Σω τήρης  
Π έτρουλας έγ ιν ε  τό  σύμβολο μ ιάς νεολα ίας  
άδικα θυσιασμένης, τό  έξιλασ τήρ ιο  καί π αραδειγ
ματικό θύμα τώ ν β ια ιοτήτω ν τή ς  δ εξ ιά ς . Γι' 
αύτόν όμως δέ θά πώ: ποιός τόν θυμάτα ι 
σήμερα; Γιατί αύτό τό βιβλίο άκριβώς ε ίν α ι &  
αύτόν άφ ιερ ω μένο . Σ έ  σημείο πού μ ιμούμενοι 
ένα φημισμένο ποίημα τοΰ Έ λύτη, θά μπορούσα
με νά δώσουμε σάν ύπότιτλο στό μυθιστόρημα: 
« Ό δή  έπ ικήδεια  γιά έναν μαχητή πού έπ εο ε  
έναντίον τή ς  Άποστασίας».
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Σιμόν ντέ Μπωβουάρ

Ή  δύναμη
τών
Πραγμάτων

*0 τρίτος τόμος 
άπό τά περίφημα ημερολόγια 

τής Σιμόν ντέ Μπωβουάρ

Ή  δύναμη τών πραγμάτων είναι ή ειλικρινής έξιστόρηση 
τής ζωής τής Σιμόν ντέ Μπωβουάρ μέ τόν Ζάν-Πώλ Σάρτρ 
άπό τό 1945 καί μετά, τά χρόνια μέ τά μεγαλύτερα 
φιλολογικά επιτεύγματα,* Τό δεύτερο φύλο καί Οί Μανδαρί
νοι. Ό  Ζενέ, ό Λεντίσα, ό Μοράβια, ό Τζιακομέττι, ό 
Καΐσλερ, ό Ά ρ ό ν  καί άλλες κορυφαίες προσωπικότητες 
καί οί ιδέες του παρουσιάζονται άπό τίς σελίδες τοΰ τρίτου 
αύτοΰ τόμου τών ήμερολογίων τής Σιμόν ντέ Μπωβουάρ. 
'Η Μπωβουάρ θά τολμήσει άκόμα ν ’ άποκαλύψει τίς 
αιτίες καί τήν έκταση τής περίφημης διαμάχης τοΰ Ζάν- 
Πώλ Σάρτρ μέ τόν Καμύ. ' Ο ψυχρός πόλεμος, τό Βιετνάμ, 
τό Σουέζ, ή Κούβα, ό άγώνας τών Άλγερινών καί τόσα 
άλλα γεγονότα πού σφράγισαν τήν έποχή μας, όλα θά τά 
δει καί θά τά κρίνει ή Μπωβουάρ μέ πνεΰμα βαθύ καί 
άνεξάρτητο. Πάνω άπ’ όλα θά μιλήσει μέ συγκινητική 
ειλικρίνεια καί μοναδική ενόραση γιά τά πιό ένδόμυχα^ 
προβλήματά της καί γιά τίς σκέψεις της· γιά τή δύσκολη 
άλλά καί τόσο καταπληκτική μέση ηλικία, γιά τό δεσμό 
της μέ τό Νέλσον ’ Αλγκρέν, γιά τήν άντισυμβατική σχέση 
της μέ τό Ζάν-Πώλ Σάρτρ («ή μόνη άναμφίβολη έπιτυχία 
στή ζωή μου»)· γιά τή ζωή, τό θάνατο, τόν έαυτό της καί 
τούς φίλους της.

Τά ήμερολόγια τής Σιμόν ντέ Μπωβουάρ χωρίζονται σέ 
τέσσερις αύτοτελεΐς τόμους. Μέ χρονολογική σειρά είναι:

Οί άναμνήσεις μιάς καθωσπρέπει κόρης 
*Η δύναμη τής ζωής 

Ή  δύναμη τών πραγμάτων 
"Οσα είπαμε κι όσα κάναμε

Εκδόσεις Γλάρος
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 ·  ΑΘΗΝΑ 141 .  ΤΗΛ 36 18 457
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1 7  εκδόσεις στήν Ισ π α ν ία

“ διηγήματα γιά σένα Γυναίκα, για σας 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, καί γιά δλους τούς άλλους...,,
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