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Πέτρες
καί Στίγματα

Δέν συντρέχει λόγος καί δεν ύπάρχει 
πρόθεση νά πληροφορήσουμε τόν 
άναγνώστη γιά τούς σκοπούς καί 
τούς στόχους της περιοδικής αυτής 
έκδοσης. Οί ιδέες, ή ηθική καί ή αι
σθητική τής Συνέχειας θά προκό
ψουν, ελπίζουμε, άπό τά περιεχό
μενα τοϋ πρώτου τεύχους καί των 
επομένων. Δέν προβάλλουμε τό τέ
λος τοϋ περιοδικού- τό άνιχνεύουμε 
καί τό έπιζητοΰμε άπό κοινοΰ μέ 
τούς άναγνώστες καί τούς συνερ
γάτες μας.

Παρόμοια τακτική δέν προδίνει 
άναγκαστικά άνευθυνότητα- ύποβάλ- 
λει, ίσως, μιά έρευνητική μέθοδο 
έμπειρική, πού δέν τή δεσμεύουν 
προκαθορισμένες αρχές, πέρα άπό 
κάποια άξιώματα, τά όποια σέβον
ται καί περιφρουροΰν τή νοημοσύνη, 
τήν πνευματική εγρήγορση καί τή 
δοκιμασμένη ωριμότητα τοϋ ελ
ληνικού λαοΰ.

Ή Συνέχεια δέν φιλοδοξεί νά 
καινοτομήσει στήν άρθρωση τής 
δλης- δίνει ωστόσο ιδιαίτερη έ'μφαση 
στήν κριτική, πού θά είναι πολύμορ
φη. Κρίνονται: ελληνική καί μεταφρα
σμένη λογοτεχνία καί γραμματεία, 
καλλιτεχνικές έκδηλώσεις, επίμα
χα πνευματικά θέματα καί γεγονότα, 
άπό πολλές σκοπιές καί όχι μόνο 
άπό έπαγγελματίες κριτικούς.

'Η πολυκριτική έπιδιώκει τήν άν- 
τίστιξη καί τήν πολυφωνία, τόν έ'μ- 
μεσο καί τόν άμεσο διάλογο. Θά 
εκταθεί καί σέ άλλους τομείς : στά 
εικαστικά, στο θέατρο καί τόν κινη
ματογράφο, στήν παιδεία καί στις 
έπιστήμες τοϋ άνθρώπου, έναλλάσ- 
σοντας κάθε φορά μορφή. ’Ενδιαφέ
ρει ή ταυτόχρονη, συμπληρωματική 
άντιμετώπιση καίριων θεμάτων μέ 
άρθρα, συνοπτικές γνώμες, προετοι
μασμένη ή καί αύτοσχέδια συζήτηση.

'Η δημιουργική λογοτεχνία (ποί
ηση, άφήγημα, μυθιστόρημα, δοκί
μιο) στοιχίζει τήν εγχώρια παρα
γωγή μέ τήν ξένη, ώστε νά εύνοεΐται 
ή σύγκριση. Τό ίδιο ισχύει καί γιά 
τίς έπιστήμες τοϋ άνθρώπου — το
μέα πού ή Συνέχεια θά προσπαθήσει 
νά περισώσει άπό .τήν πρόχειρη 
άσάφεια.

Διάκριση άνάμεσα στή δουλειά τής



ώριμης καί της νεότερης γενιάς δέν 
γίνεται’ οί έπιλογές ορίζονται άπό τό 
ήθος καί την ποιότητα. 'Η προδη
μοσίευση δέν έχει τό νόημα τής 
διαφήμισης, άλλα τής πρωτοβάθμιας 
γνωριμίας μέ πρόσωπα καί κείμενα.

Τέλος, ένδιαφέρει ιδιαίτερα ή ύπε- 
ράσπιση τής έ'ναρθρης γλώσσας, σέ 
μιαν έποχή πού οί άπειλές τής εξάρ
θρωσής της καθημερινά πολλαπλα- 
σιάζονται.

ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΚΕΝΤΡΟ
Τα πρόσφατα φοιτητικά γεγονότα 
ορίζουν ένα έπίμαχο κέντρο (τό 
λόγο, τη δράση καί τις δοκιμασίες 
τοϋ σπουδαστικοϋ κόσμου) καί πολ
λές περιφερειακές τάσεις (θετικές, 
άρνητικές καί μεικτές) πού ξεκι
νούν άπό την όξυμμένη εύαισθησία 
τού ελληνικού λαού, έντοπίζονται 
στην άγωνία τής πνευματικής ηγε
σίας τού τόπου, ύπογραμμίζουν την 
προβληματική άμηχανία των Άνω- 
τάτων Εκπαιδευτικών 'Ιδρυμάτων 
έναντι τής εξουσίας, καί έλέγχουν 
την προσαρμοστική εύλυγισία τού 
τύπου. ‘Η Σννέχεια — περιοδικό για 
τά Γράμματα, τις Τέχνες καί τις 
’Επιστήμες τού άνθρώπου — αισθά
νεται χρέος να δηλώσει τό στίγμα 
της άπέναντι στο πελώριο αύτό έθνι- 
κό θέμα (πού δέν μπορεί φυσικά καί 
λογικά νά θεωρηθεί ιδιοκτησία κα- 
νενός) μέ τά επόμενα άρθρα. Ελ
πίζει σέ προσεχή τεύχη της νά προ
χωρήσει στον δύσβατο αύτό χώρο. 

*

ΑΚΑΔΗΜΑ Ϊ ΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Ή κατάχτηση καί ή κατοχύρωση, τής 

άκαδημαϊκής έλευθερίας είναι έπιδίωξη 
μέ ούσιαστικό περιεχόμενο καί δέν επι
τρέπεται νά έρμηνεύεται ώς αναταραχή. 
Είναι προϋπόθεση για τη θεμελίωση καί 
προστασία τοϋ ακαδημαϊκού διαλόγου, 
άναγκαίου για τόν έλεγχο καί την προα
γωγή τής γνώσης καί για τήν οργανική 
σύνδεση τής επιστήμης μέ τις δυνάμεις καί 
τά προβλήματα τοϋ λαοΰ. Ή άνωτάτη 
εκπαίδευση δέν είναι μόνον ή κυρίως δια
δικασία μεταφοράς πληροφοριών ή γνώ
σεων είναι προπαντός άσκηση στην έπι- 
στημονική σκέψη, στη διατύπωση μέ άκρί- 
βεια έρωτημάτων καί θεωριών, άσκηση 
στις τεχνικές έφαρμογές ή στις προεκτά
σεις τής γνώσης πού ρυθμίζουν τις άν- 
θρώπινες σχέσεις. Ή λειτουργία τής 
άνωτάτης παιδείας είναι δυνατόν νά 
πραγματοποιηθεί σ’ ένα ιδιότυπο δίκτυο 
έπικοινωνιών μεταξύ δασκάλων, έρευνη- 
τών καί φοιτητών, οί όποιοι σέ διάφορους 
συνδυασμούς, άδέσμευτα, ανταλλάσσουν

απορίες, παρατηρήσεις, στοχασμούς, συμ
περάσματα άπό έξειδικευμένες έρευνες 
αλλά καί γενικότερες σκέψεις. Ή διαδικα
σία αύτή, άμεσα ή έμμεσα, άναφέρεται 
στά βαθύτερα έρωτήματα πού συνδέ
ονται μέ τό χαρακτήρα καί τό νόημα τής 
ανθρώπινης ζωής καί κοινωνίας. "Αν ή 
αναφορά αυτή έξαφανισθεϊ ή άπισχνανθεϊ, 
μέ συγκέντρωση τοϋ ένδιαφέροντος στη 
στεγνή έπαγγελματική προετοιμασία, χά
νονται τά κυριότερα στοιχεία τής πανεπι
στημιακής παιδείας : ό προβληματισμός 
καί ή άσκηση στό στοχασμό, πού, τά 
δυό μαζί, δημιουργούν άληθινούς έπιστή- 
μονες, ικανούς τεχνικούς καί ύπεύθυνους 
πολίτες. Γι’ αύτό καθετί πού θίγει τήν 
ακαδημαϊκή έλευθερία άλλοιώνει τήν άνω
τάτη εκπαίδευση, καί ή ζημία δέν άντιστα- 
θμίζεται μέ ύλικές παροχές, όσοδήποτε 
όξεία κι αν είναι ή ανεπάρκεια τών μέσων 
στά ιδρύματα καί πιεστικό τό οικονομικό 
πρόβλημα γιά τή μεγάλη πλειοψηφία τών 
φοιτητών. Ούτε βέβαια ή προσοχή τών 
νέων ανθρώπων μπορεί νά άπομακρυνθεΐ 
άπό τά ούσιώδη αύτά θέματα μέ διευκο
λύνσεις γιά θεάματα ή άλλα είδη ψυχα
γωγίας. Τά ύλικά ανταλλάγματα δέν 
συγκαλύπτουν οΰτε θεραπεύουν αποκλίσεις 
άπό άρχές ήθικής ή πνευματικής σημασίας.

"Οσοι βλέπουν στό στενά διδακτικό έργο 
τή μόνη ή τήν κυριότερη άποστολή τών 
άνωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ύπο- 
τιμοΰν τή σημασία τών έξωδιδακτικών 
δραστηριοτήτων καί τού άκαδημαϊκοΰ 
διαλόγου. Ή έπιστημονική ικανότητα 
δημιουργεΐται, δταν ό νέος άνθρωπος 
έμπλουτίζεται μέ μιά ποικιλία πνευματι
κών εμπειριών, όταν νοιώσει τήν προα
γωγή τής γνώσης ώς τμήμα μακράς δια
δικασίας πού ξεκινά άπό άνθρώπινες 
άνησυχίες καί πού, υπερνικώντας προ
λήψεις, φανατισμούς καί συμφέροντα, 
υπηρετεί άπό διάφορες κατευθύνσεις τόν 
άνθρωπο καί τό κοινωνικό σύνολο. Τά 
πνευματικά αύτά βιώματα, περισσότερο 
άπό τή μετάδοση προπαρασκευασμένων 
γνώσεων, εξοπλίζουν μέ τήν έφεση γιά 
άναζήτηση καί έξακρίβωση, καί μέ τήν 
ικανότητα συστηματικής άνάλυσης. Ή 
ολοκληρωμένη αύτή πανεπιστημιακή παι
δεία είναι ιδιαίτερα άναγκαία σέ μιάν έπο
χή, όπως ή δική μας, όπου, μέ τις ποικίλες 
έξελίξεις, ή σχετική σημασία τών έπαγ- 
γελμάτων διαρκώς μεταβάλλεται. Μόνον 
ό βαθύτερα μορφωμένος άνθρωπος μπορεί 
νά βρει τό δρόμο του καί νά συμβάλει 
στον τόπο του σέ περίοδο παγκόσμιων με
τασχηματισμών, όπως είναι ή σύγχρονη. 
Μόνο αύτή ή παιδεία διευρύνει καί έρε- 
θίζει τή φαντασία, ενισχύει τή δημιουρ
γική πνοή, κινητοποιεί γιά τό έκάστοτε 
συγκεκριμένο έργο τις ψυχικές μαζί μέ τις 
•πνευματικές δυνάμεις, έξω άπό έπαγγελ- 
ματικούς υπολογισμούς καί άνεξάρτητα 
άπό κίνητρα υλικών άπολαυών καί ματαιο- 
δοξίας. Ή θωράκιση αύτή άποτελεΐ τή 
μόνη άσφαλή προστασία άπό δυνάμεις καί 
ιδέες, πού ποικιλότροπα άπειλοΰν μέ ύπο- 
δούλωση τό "Εθνος.

Στό δίκτυο τών ελεύθερων έπικοινωνιών, 
πού συνιστά τόν άκαδημαϊκό διάλογο, 
δέν νοούνται περιορισμοί ή προκαθορισμέ
νες κατευθύνσεις. "Οσο πιο άνοικτός είναι 
ό άκαδημαϊκός διάλογος καί όσο εύρύτερη 
ή συμμετοχή σ’ αύτόν, τόσο έγκυρότερα 
καί πειστικότερα είναι τά συμπεράσματα. 
Μόνο τότε καί μόνον έτσι εξασφαλίζεται 
άρμονία στά πανεπιστημιακά ιδρύματα, 
ιδίως δταν στον φοιτητικό κόσμο κυριαρ

χούν σοβαρότητα καί μέτρο καθώς καί 
ένισχυμένη συνείδηση δικαίου καί ήθικής, 
όπως συμβαίνει στήν 'Ελλάδα. Στήν πο
λυφωνία πού είναι σχεδόν άναπόφευκτη 
στήν έποχή μας, όσο πιό ξεκάθαρα άκου- 
στοΰν οί διάφορες φωνές, τόσον άποτελε- 
σματικότερος θά είναι δ έλεγχος καί πι
θανότερη ή έπικράτηση ύπευθύνων άπό- 
ψεων. Σ’ ένα λαό μέ βαθιά ριζωμένη έθνική 
συνείδηση καί προσήλωση στή φιλελεύ
θερη δημοκρατική παράδοση, όπως συμ
βαίνει μέ τόν ελληνικό λαό, οί προσανατο
λισμοί πού θά προκόψουν άπό τήν όποια- 
δήποτε άντιπαράσταση ιδεών, θά άποτε- 
λοϋν έγγύηση ύγείας καί προόδου. Αύτός 
είναι καί ό λόγος γιά τόν όποιο όλες οί 
καταπιεστικές ρυθμίσεις καί αυθαιρεσίες 
καί κάθε άδικία στή μεταχείριση τοϋ φοι
τητικού κόσμου είναι ένέργειες έθνικά 
άπαράδεκτες.

Ή έξασφάλιση τής άκαδημαϊκής έλευ
θερίας ένδιαφέρει ολόκληρο τόν φοιτητικό 
κόσμο καί τό σύνολο τών πανεπιστημια
κών λειτουργών’ ένδιαφέρει τό λαό, γιατί 
μόνο σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο μπορούν νά δια
μορφωθούν έπιστήμονες μέ ένισχυμένες 
πνευματικές καί ψυχικές ικανότητες, άλλά 
καί μέ τήν ώριμότητα καί σωφροσύνη πού 
έπιτρέπουν τόν έλεγχο καί τήν έπιλογή 
τών λύσεων καί ρυθμίσεων στόν δημό
σιο βίο. Οί φοιτητές καί οί άξιοι πανε
πιστημιακοί δάσκαλοι, πού δουλεύουν γιά 
τήν έξασφάλιση καί προστασία τών συν
θηκών αύτών, έπιτελοϋν χρέος προς τήν 
πατρίδα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ

*

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ιστορία δέν είναι τά γεγονότα άλλά τό 
νόημά τους γιά τήν έξέλιξη τού άνθρώπου 
καί τής κοινωνίας. Γι’ αύτό ή ούσία τής 
ιστορίας είναι ή πολιτική άξιολόγηση.

Τ’ άσήμαντα περιστατικά διαφέρουν 
άπό τά σημαντικά γεγονότα κατά τό ιστο
ρικό τους νόημα, κατά τήν πολιτική τους 
διάσταση. Μέ αύτό άκριβώς τό νόημα προ
βάλλουν οί πρόσφατες φοιτητικές ένέρ- 
γειες, δηλωτικές τών διεκδικήσεων στό 
τομέα τής άκαδημαϊκής έλευθερίας. 'Ο 
περιορισμός τής προβολής τών φοιτητι
κών διεκδικήσεων καί ή μή δημοσίευση 
στόν τύπο γεγονότων πού βρίσκονται στόν 
έπίκεντρο τής πανελλήνιας συζητήσεως 
καί συγκινήσεως, έπιβεβαιώνουν τήν ιστο
ρικότητα τών γεγονότων. Τό θέμα, καί 
γενικά κοίί ειδικά πρωτ^χικό, είναι πο
λύπλευρο. Έδώ περιορίζομαι στις άκό- 
λουθες μόνο σκέψεις :

ϊ. Γιά νά ύπάρχει ή πολιτική ένό- 
τητα πού λέγεται «Πολιτεία» δέν άρκεϊ 
μιά όποιαδήποτε έξουσία. Ή Πολιτεία, 
όπως σωστά όρίστηκε ήδη άπό τό 1928, 
είναι νοητή ώς λειτουργική συνένωση, ώς 
άρμονία δικαίου καί κοινωνίας. Αύτό ση
μαίνει πώς ή άσκηση πραγματικής έξου- 
σίας πραγματώνει τό νόημα τής Πολιτείας 
κατά τό μέτρο πού οί κανόνες, οί όποιοι 
έκφράζουν τήν έξουσία, πηγάζουν άπό τή 
συγκεκριμένη κοινωνία.

2. Ή άρχή τής άκαδημαϊκής έλευ
θερίας είναι έξειδίκευσή τής άρχής τής 
έλευθερίας τού άνθρώπου. Κατά τούτο 
δέν είναι άρχή πού προσδιορίζεται άπό 3
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νομικούς κανόνες άλλα αρχή πού προσδιο
ρίζει τούς νομικούς κανόνες, έφόσον θέλουν 
νά είναι κανόνες δικαίου. ’Ακριβώς δπως 
τό αίτιο προσδιορίζει τό αίτιατό.

3. Ή αρχή τής άκαδημαίκής έλευ- 
θερίας δμως συνίσταται καί σέ κάτι άλλο : 
είναι ή έννοιολογική καί ύπαρξιακή προϋ
πόθεση τής διδασκαλίας καί τής έρευνας. 
Οί δύο αύτές, αναγκαίες γιά τή ζωή τής 
πολιτείας, διαδικασίες νοούνται μόνο σέ 
συνάρτηση μέ τήν άναγωγή τής πνευματι
κής ύπαρξης τού άνθρώπου σέ κάτι τό 
αυτόνομο μέσα στήν πολιτεία, σέ 
κάτι τό άσυμβίβαστο προς τόν όλοκληρω- 
τισμό. ’Από τήν ώρα πού ή έξουσία θέλει, 
θετικά ή άρνητικά, νά προσδιορίσει τό 
άπο'τέλεσμα τής άνθρώπινης σκέψης καί 
επομένως νά έπηρεάσει τό περιεχόμενο 
τής έρευνας καί τής διδασκαλίας, έτσι 
ώστε οί κοινωνικοπολιτικές τους επιπτώ
σεις νά είναι στά δικά της «μέτρα»), αύτό 
πού μένει δέν έχει πια πολλή σχέση μέ τήν 
έρευνα καί τή διδασκαλία' άποτελεΐ έναν, 
άμεσα ή έμμεσα, άπό τήν έξουσία έπιζη- 
τούμενο ισχυρισμό' καταντά ύποχρεωτικό 
σύνθημα.

4. "Αν έτσι έχουν τά πράγματα, τότε 
ή άρχή τής άκαδημαίκής έλευθερίας καί ή 
άνεξαρτησία τών Άνωτάτων Εκπαιδευ
τικών μας 'Ιδρυμάτων πού διεκδικοΰν 
οί φορείς τους, διδασκόμενοι καί διδά
σκοντες, προϋποθέτουν μιά έξουσία πού νά 
μήν θεωρεί τήν πραγματική καί άκίνδυνη 
ένάσκηση τών έλευθεριών αύτών ώς δική 
της διακινδύνευση. Μέ αυτή άκριβώς τή 
σκέψη προσεγγίζουμε τήν ιστορική τρα_ 
γικότητα τών φοιτητικών διεκδικήσεω^ 
στόν τόπο μας καί στούς καιρούς μας _ 
Σωστά τονίζεται πώς δλες οί διεκδική
σεις είναι καθαρά φοιτητικές, πανεπι
στημιακές' ή λογική δμως προϋπόθεση 
τής ουσιαστικής άποδοχής τους είναι ή 
ύπαρξη μιας έξουσίας θεμελιωμένης στήν 
άρχή τής ’Ελευθερίας' ή αρμονία μεταξύ 
τού δικαίου, πού έκφράζει τήν έξουσία, καί 
τής συγκεκριμένης κοινωνίας' μέ δύο 
λόγια : ή ύπαρξη τής σωστά νοούμενης 
Πολιτείας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

*

ΚΑΤΑΙΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΗ

Ή έλευθερία τού Τύπου είναι έκφραση 
καί- τής έλευθερίας γνώμης καί τής έλευ
θερίας πληροφόρησης. Ή διάκριση έχει 
τή σημασία της. ’Από τις δυό, πιό ούσια- 
στική κατά τό κοινωνικό άποτέλεσμα, είναι 
ή έλευθερία τής πληροφόρησης. Ή πλή
ρης καί άκριβής γνώση τού τί συμβαίνει, 
κινητοποιεί τή σκέψη καί ύποβοηθεϊ 
τή διαμόρφωση τής γνώμης πού τή λέμε 
κοινή καί είναι ή γνώμη τού λαού. Καί 
είναι αύτή ή γνώμη πού μετατρέπεται σέ 
συνειδητή καί υπεύθυνη στάση.

Ή ιστορία τού Τύπου — δπως καί τού 
4 έντυπου λόγου γενικότερα — είναι πλού

σια σέ άνελεύθερους περιορισμούς καί σέ 
άγώνες γιά τήν κατάλυσή τους. Δέν είναι 
τυχαίο, πώς έκεΐνοι πού έπιδιώκουν τήν 
κατάπνιξη τής έλευθερίας τού Τύπου ή καί 
τήν ύπαγορευμένη κινητοποίησή του, έπι- 
καλοϋνται πάντα τό συμφέρον τού συνό
λου, καμιά φορά καί τά δημόσια ήθη. Στις 
μέρες μας δμως, κανείς δέν σκέπτεται νά 
έπιβάλει περιορισμούς σέ πληροφορίες 
γιά έρωτικές ιστορίες, γιά φόνους, γιά τά 
«μυστικά» τού υποκόσμου, γιά τήν ιδιω
τική ζωή τών πλουσίων, γιά τό πώς ντύ
νονται ή τό πώς διασκεδάζουν. ’Αντίθετα : 
τροφοδοτείται μ’ αύτά ή εϊδησεογραφία 
δλο καί περισσότερο. Γεγονότα άλλα, ζω
τικού δημοσίου ένδιαφέροντος, έπικαλύ- 
πτονται. Μέ τά έντυπωσιακά πρωτοσέ
λιδα, τούς τίτλους, τις κατάλληλες φω
τογραφίες, τό ένδιαφέρον μας χειραγωγεί
ται : τό γεγονός παίρνει τις διαστάσεις 
τού χώρου πού τού παραχωρεί ή έντυπη 
δημοσιότητα' τό μέγεθος τής σημασίας του 
προσδιορίζεται άπό τό μέγεθος τών τίτλων.

Μ’ αύτά, καί μέ άλλα, τό κέντρο τής 
γενικής προσοχής μετατίθεται. Έγκατα- 
λείπονται τά δημόσια καί ένθαρρύνονται 
δλοι νά άσχολοΰνται μέ τά ιδιωτικά : ό 
καθένας μέ τά δικά του καί δλοι μέ τά ιδιω
τικά κάποιων άλλων. "Οταν αύτό γίνεται 
στή γειτονιά ή στά σαλόνια, προφορικά, 
χαρακτηρίζεται κουτσομπολιό. "Οταν περ
νάει άπό τις στήλες τών έφημερίδων, άπο- 
καλεΐται πληροφόρηση - ένημέρωση : πλη
ροφορούμαστε δλο καί περισσότερα γιά 
ορισμένους άλλους, δλο καί λιγότερα γιά 
μάς τούς ίδιους, ώς σύνολο. Πάντως, υπάρ
χει άφθονο τό ύλικό, γιά νά γεμίζουν καί 
τών έφημερίδων οί στήλες καί οί δικές μας 
οί «έλεύθερες» ώρες. ’Αληθινός καταιονι
σμός. Τέτοιες πληροφορίες κρίνονται άνώ- 
δυνες" άκόμα κι δταν προκαλοΰν φρίκη ή 
συγκίνηση συμπάθειας, δέν διαμορφώ
νουν γνώμη πού νά μετατρέπεται σέ στάση. 
(Έως τό σημείο βέβαια πού τό πληροφο
ριακό ύπερεκχείλισμα δέν προκαλεϊ ύπερεκ- 
χειλίσματα άλλου είδον άλλης ποιό
τητας).

Ή έπικάλυψη τού γεγονότος, πού συν
δέεται μέ τά γνήσια ένδιαφέροντα τού 
συνόλου, άπό άλλα πού μάς «συνταράσ
σουν» καί ταυτόχρονα μάς άποξενώνουν 
άπό τά κοινά πράγματα καί προβλήματα, 
έχει τά δριά της. Κάποτε τό πιεστικό πρό
βλημα, καί τά γεγονότα πού προκαλεϊ, 
προβάλλονται άπό μόνα τους μέ τις άλη- 
θινές διαστάσεις τους. Τότε, ή παρασιώ
πηση, πού λέγεται καί καπάκωμα (βλ. 
ΆντιΛεξικόι» Θ. Βοσταντζόγλου, Κεφ. 
921), προσφέρεται ώς ή πιό βολική λύση. 
Μόνο πώς κι αύτή είναι, συχνά, ιδιαίτερα 
άποκαλυπτική. ’Αντί νά άποκοιμίζει, κά
νει τήν κοινή άντίληψη όξύτερη. Καλλιερ
γεί, παράλληλα, καί ένθαρρύνει τήν άνεύ- 
θυνη φημολογία (ποιός είναι σίγουρος πώς 
αύτή ή φημολογία χτυπά μόνο τούς άντι- 
πάλους του ;).

Ή άποσιώπηση- χάνει πιό πολύ τήν 
άποτελεσματικότητά της, δταν παίρνει 
τό χαρακτήρα σιωπής. Έχει άποδειχθεϊ 
πώς έχει κι ή σιωπή τή δύναμή της. Γι’ αύ
τό, κανείς δέν τήν άγαπά ιδιαίτερα, δέν 
αισθάνεται μαζί της πολύ ήσυχος. Κρί- 
νεται προτιμότερο δλο καί κάτι ν’ άκοΰμε, 
προπαντός δλο καί κάτι νά διαβάζομε. Κι 
έδώ άκριβώς βρίσκεται ή εύθύνη έκείνων 
πού δέχονται, ή άπό μόνοι τους άποφασί- 
ζουν, νά σιωπούν, είτε νά παρασιωπούν, 
ή νά δημοσιεύουνε καί νά μιλάνε.

’Αντιμετωπίζοντας τά φαινόμενα καί 
τά προβλήματα πού γεννά ή άλληλοσυμ- 
πληρούμενη λειτουργία τών Μαζικών 
Μέσων' στις μέρες μας, συνηθίσαμε νά 
άνατρέχουμε πιό πολύ σέ κείμενα σύγχρο
νων ξένων θεωρητικών. Κλείνοντας τούτο 
τό σημείωμα — άπόσπασμα άπό μιά σειρά 
σημειώσεων γιά τή Μάζα καί τά Μέσα — 
καταφεύγομε σέ σοφό δικόν μας τού πε
ρασμένου αιώνα' στόν ’Αδαμάντιο Κοραή. 
Υποστηρίζοντας πόσο χρήσιμη θά ήταν 
στόν ύπόδουλο Ελληνισμό έφημερίδα 
«πολίτικο - φιλολογική», έγραφε : «Ό 
Γραικός άναγνώστης δέν έχει χρείαν νά 
μάθη πότε κοιμώνται καί πότε άφυπνί- 
ζονται οί ήγεμόνες τής Εύρώπης, πότε 
υπάγουν είς τό θέατρον, ή είς τό κυνή- 
γιον, ή πότε συγκροτούν χορούς καί συμπό
σια». Τήν ίδια σκέψη του είχαμε έπικα- 
λεσθεΐ πριν τρία χρόνια, προσθέτοντας δτι 
«σήμερα, τά κυνήγια, τά συμπόσια, οί 
κρουαζιέρες, είναι τών άλλων ήγεμόνων — 
τόΰ πλούτου» (Νέα Κείμενα - 1, σ. 185 
κ.έ.).

’Αξίωση νά άγνοηθεΐ δλότελα ή άν- 
θρώπινη περιέργεια γιά τά άλλότρια, θά 
πρόδιδε άφέλεια. Κάτι άλλο είναι πού χρει
άζεται, ίσως, ύπενθύμιση καί υπογράμμι
ση : οί άγώνες γιά τήν έλευθερία τού Τύ
που δέν έγιναν γιά τήν Ικανοποίηση αύτής 
τής περιέργειας. Τό σύγχρονο δικαίωμα 
λήψης καί μετάδοσης πληροφοριών, δέν 
άναφέρεται σέ πληροφορίες γιά φόνους καί 
γιά συμπόσια' αύτές δέν έχουν άνάγκη άπό 
Διακηρύξεις καί διεθνείς ή συνταγματικές 
έγγυήσεις, γιατί κανείς δέν τις άπειλεΐ 
μέ άπαγόρευση ή παρασιώπηση. Άλλες 
είναι οί πληροφορίες πού καταπνίγονται ή 
παρασιωπώντας καί γι’ αύτές έγιναν οί 
άγώνες νά άναχθόΰν σέ άντικείμενο θεμε
λιώδους άνθρωπίνου δικαιώματος. Αύτές 
— καί μόνον αύτές — έχουν άνάγκη άπο- 
τελεσματικών έγγυήσεων.

’Αλλά καί κάτι άκόμη : Γιά τήν Ιδιο
κτησία, καί τήν έπιχειρηματική έκμετάλ- 
λευσή της, ύπάρχουν οί άντίστοιχες αύτο- 
τελεΐς διατάξεις καί στις Διακηρύξεις 
καί στά Συντάγματα. Οί άλλες διατάξεις, 
γιά τήν έλευθερία τής έκφρασης, δπως καί 
γιά τή μετάδοση καί λήψη πληροφοριών, 
άφοροΰν στόν Τύπο, δχι ώς επιχείρηση άλ- 
λά ώς δημόσιο λειτούργημα. Τά δικαιώ
ματα πού έκφράζει ή Έλευθερία τού Τύ
που είναι δικαιώματα δλων. ’Αλλιώτικα, 
ή ένημέρωση - πληροφόρηση παύει νά εί
ναι δικαίωμα τού άνθρώπου καί γίνεται 
προνόμιο κάποιου ιερατείου.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ I. ΠΕΠΟΝΗΣ

*

«Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Ή πρώτη έκδοση τού Ημερολογίου 
Καταστρώματος, β', έγινε σέ 75 άντί- 
τυπα, καί τήν άποτελούσαν τά φωτοτυ- 
πημένα χειρόγραφα τού Σεφέρη. Τό νόη
μα τής Ιδιόμορφης αύττ έκδοσης («άπο- 
κλειστικά ιδιωτικής», δπως δήλωνε) άπο- 
σαφήνιζε ή προμετωπίδα της : «Φτάσαμε 
τέλος στά χρόνια πού έφευρέθηκε ή κατάρ
γηση τής τυπογραφίας», καί συμπλήρωνε ή 
ένδειξη : Γ.Σ. 1941 (πρόλογος σ’ ένα 
άτέλειωτο βιβλίο).

"Ομως γιά νά άντιληφθοΰμε τό πικρό 
χιούμορ τής φράσης τού Σεφέρη, δέν
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χρειάζεται νά πάμε πίσω στο 1941, δταν 
οί χιτλερικές στρατιές κατείχαν σχεδόν 
δλη την Ευρώπη καί νομοθετούσαν μέ τη 
λογική τών δπλων τους. "Υστερα από 32 
χρόνια, έξακολουθεΐ να καταργεϊται ή τυ
πογραφία σέ πολλές άκρες της σοφής από 
τήν τόση πείρα της Εύρώπης, κινδυνεύουν 
οί ϊδιες αξίες πού τουφέκιζε ό ναζισμός. 
Ή πικρή αύτή διαπίστωση δείχνει καθαρά 
πώς δέν είναι ό αύθεντικός χιτλερισμός ό 
μόνος ύπεύθυνος για τό κύμα τοϋ σκοτα
δισμού πού έξαπολύθηκε στό σύγχρονο 
κόσμο. 'Απλώς έκεϊνος χρησιμοποιούσε 
μια γλώσσα χωρίς προσχήματα καί προ
φυλάξεις, αν καί σήμερα ό σκαιός καί άντι- 
παθητικός τόνος τού χιτλερικού ύφους 
δέν έπαψε να άκούγεται. Καί έπειδή μετά 
τήν ήττα του δέν είχε πια τά μέσα γιά νά 
συγκαλύψει τά έγκλήματά του, άφοΰ δέν 
μπόρεσε — καί δέν ήταν δυνατόν — νά 
έξαφανίσει δλους τούς μάρτυρες, έρχεται 
μάλλον δύσκολο σέ κάθε έραστή τού χιτλε
ρικού κυνισμού, νά βγει τώρα καί νά τόν 
ύπερασπιστεϊ άνοιχτά. "Οτι όμως ή χιτλε
ρική μεθοδολογία δέν πέθανε, δέν χρειά
ζεται φιλοσοφία γιά νά τό καταλάβεις. ’Αρ
κεί νά κοιτάξεις τά έξανθήματά της πού 
βγαίνουν στό δέρμα σου ή σέ κάποιου 
διπλανού σου. Οί έπίγονοι καί άνομολό- 
γητοι θαυμαστές, χρησιμοποιούν δλα τά 
δοκιμασμένα της δπλα, προσθέτοντας καί 
δσα τούς παρέχει ή νεότερη τεχνολογία — 
δχι καθεαυτή ένοχη. Κι έπειδή ή βία δέν 
δοξάζεται παρά μόνο σάν απλό μέσον, οί 
σκοποί θά έχαναν τήν έπίφασή τους, αν 
έμεναν χωρίς βοήθεια. 'Η φροντίδα λοιπόν 
νά ενταφιάσεις τήν αλήθεια περιορίζοντας 
καί παραμορφώνοντας τις πληροφορίες πού 
τή στοιχειοθετούν, πήρε τή μορφή ιδιαί
τερης τέχνης καί τεχνικής. Μόνο πού τώρα 
πια είναι λιγότερο αποτελεσματική. Γιατί 
οί δποιοι ίδεόληπτοι μιας άλήθειας, κα
μωμένης στά δικά τους μέτρα, κι άν δέν 
έχουν ένδεχομένως τό ίδιο έκμαγεϊο τών 
χιτλερικών, άναγνωρίζονται από τά ίδια 
δαχτυλικά άποτυπώματα. ,

’Επιπλέον ειδικά σήμερα ύπάρχει ένα 
βασικό λάθος στήν ύπόθεση. Τά κέρδη τής 
τεχνολογίας πού πάνε νά έκμεταλλευθοΰν 
οί έπίγονοι, είναι δίκοπα μαχαίρια. Δέν 
μπορεί κανείς νά υποστηρίζει μέ τό ένα 
χέρι τήν έπιστήμη καί μέ τό άλλο νά τήν 
βραχυκυκλώνει, προσπαθώντας νά φράξει 
τις έκβάσεις της : τήν έλεύθερη σκέψη πού 
ή ίδια ή έπιστήμη άπό τή φύση της καλ
λιεργεί. Πληρωμένη ή δωρεάν ή μόρφω
ση δέν έγκλωβίζεται σέ γυάλινους κώδω
νες. Ή τάση καί οί νόμοι τής έπιστήμης, 
οδηγούν μέ μαθηματική νομοτέλεια στό 
αίτημα τής συνέπειας καί τής συνέχειας. 
Κι δσο πιό περιορισμένο πεδίο προορίζεις 
γιά τήν έπιστήμη, γιά νά σοΰ προσφέρει 
μόνο τά κέρδη πού σέ ώφελούν, τόσο πιό 
πολύ εκείνη, άπό έγγενεϊς άντιδράσεις, 
περιφρονεϊ τά δρια πού τής θέτεις. Γι’ αύ- 
τό, άντί νά ψάχνομε γιά μυστηριώδεις 
δυνάμεις πού συντονίζουν τά διάφορα σύγ
χρονα κινήματα τών νέων, πιό φρόνιμο 
είναι νά άντιληφθοΰμε έπιτέλους, δτι ή

δύναμη πού τά έμψυχώνει βρίσκεται μέσα 
στον φέροντα όργανισμό τής έπιστήμης. 
’Αλλιώς θά τήν πάθομε κάποτε σάν τόν 
μαθητευόμενο μάγο.

Οί εύφυέστεροι έχθροί ενός άνθρωπινό- 
τερου κόσμου έχουν καταλάβει πώς δια
θέτουν κάποιο άποτελεσματικό καί προσο
δοφόρο μέσον : τήν έξαγορά τών άτόμων 
πού έκπροσωποΰν τήνέπιστημονική σκέψη, 
μέ τήν ένταξή τους στά ποικίλα κυκλώμα
τα τού συστήματος, γιά νά άποσβέσουν σιγά 
σιγά, μέ τήν καθημερινή τριβή, τις άρχι- 
κές ροπές μέ τις όποιες τροφοδοτήθηκαν. 
'Ωστόσο παρ’ δλες τις έκκαθαρίσεις καί 
τούς άπορφανισμούς, κάποια μαγιά πε
ρισσεύει, κάποια ύγια στοιχεία διασώ
ζονται. "Ομως, άκόμη καί στά πιό άλλο 
τριωμένα άτομα, δέν καταστρέφεται στό 
άκέραιο ή φορά πού έλαβαν άπό τή νομο
θεσία τής έπιστήμης. Είναι δ λόγος πού 
έξηγεΐ κάποιες χειρονομίες τους μπρο
στά στό δίλημμα ν’ άποφασίσουν τό «με
γάλο ναι ή τό μεγάλο δχι». ’Αλλά ό 
κυριότερος όρος τής προόδου, είναι δτι ή 
σκυτάλη τού φιλελεύθερου έρευνητικοΰ 
πνεύματος, περνάει συνεχώς σέ καινούρια 
άδιάφθορα χέρια, σέ νέες καί άνιδιοτελεϊς 
δυνάμεις, έτσι πού νά συντηρείται διαρ
κώς στό «μέγα σκότος» τού κόσμου 
«ολίγο φώς», πού έλεγε ό Σολωμός. Γι’ 
αύτό μπορεί κανείς νά οικτίρει έκείνους 
πού προσπαθούν νά κερδίσουν τό στοίχημα 
τής ιστορίας, όσεσδήποτε προσωρινές 
νίκες καί άν πετυχαίνουν. Τό μέγιστο πού 
κατορθώνουν είναι νά κατακτούν τήν ήρο- 
στράτεια δόξα ένός Χίτλερ ή ενός Μου- 
σολίνι :

Κύριε, δχι μ' αυτούς. Γνώρισα 
τη φωνή τών παιδιών την αυγή 
πάνω σε πράσινες πλαγιές ροβολ.ώντας 
χαρούμενα σάν μέλισσες και σάν 
τις πεταλούδες, μέ τόσα χρώματα.
Κύριε, δχι μ' αυτούς, ή φωνή τους 
δέν βγαίνει καν άπό τό στόμα τους. 
Στέκεται έκει κολλ ημένη σέ κίτρινα δόντια.

Τραυματισμένες ή λιπόθυμες σήμερα 
οί ήθικές άξιες, άνατυπωμένες ή δχι άπό 
τις έφθαρμένετ πλάκες τού Μωϋσή, κρα
τούν μιά παράλογη δύναμη άντιστάσεως. 
'Ο φόβος τού Ντοστογιέφσκι δτι άν δέν 
ύπάρχει θεός δλα έπιτρέπονται, δέν βγαίνει 
δικαιωμένος. Οί πιό ούσιαστικές άξιες, 
έκεΐνες άκριβώς,πού άναγνωρίζουν τήν ισο
τιμία τών άνθρώπων, φαίνεται πώς δέν 
τείνουν νά έξαλειφθοΰν άπό τή συνείδησή 
τους. Μπορεί κανείς νά τις άναγνωρίσει 
εύκολα στις εύαίσθητες έπιφάνειες τής 
σύγχρονης τέχνης, πού οί έλπίδες καί οί 
άπελπισμοί της έκφράζουν τήν ύπαρξη 
τέτοιων ηθικών ύποβάθρων. Κι δταν δια
πιστώνουμε πώς μιά ύπόθεση δέν τήν ύπο- 
στηρίζει ή τέχνη, μπορούμε νά συμπερά- 
νομε πώς αύτή ή ύπόθεση δέν έχει ήθικά 
έρείσματα. Καί δέν μπορεί νά τή σώσει 
τελικά καμιά κατάργηση τής τυπογραφίας 
ή άφυδάτωσή της, πού είναι τό ίδιο. 
Ό γάλλος ποιητής Πώλ Βαλερύ έλεγε 
κάποτε πώς ή εύρωπαϊκή πολιτική βρι
σκόταν πολύ κάτω άπό τή στάθμη τού 
εύρωπαϊκοΰ πνεύματος. Ή σύνθεσή της 
σήμερα σέ μεγαλύτερα μπλόκ, τόν ίδιο 
χρόνο πού καί ή έπιστήμη έχει εύρύνει 
τούς '.οίζοντές της, κατέστησε τό χάσμα, 
άκόμη πιό βαθύ, μά συγχρόνως καί πιό 
άδικαιολόγητο στις προωθημένες του
λάχιστον συνειδήσεις, πού τώρα είναι 
άριθμητικά σημαντικές. Κι αύτές μπορείς

νά τις φιμώσεις προσωρινά, άλλά δέν 
μπορείς νά τις πείσεις. Είναι ό έπαρκής λό
γος, γιατί τέτοιες «πολιτικές», (ή λέξη, μέ 
τις δυό της έννοιες), δέν άποχτοΰν ποτέ 
λαϊκή βάση.

Τό 1765, είκοσιτέσσερα χρόνια πριν 
άπό τή γαλλική έπανάσταση, έναν άνώ- 
νυμο λίβελό του ό Βολταΐρος, τόν τιτλο
φορούσε ειρωνικά : «Περί τού φοβερού 
κινδύνου τής άναγνώσεως». Τό κείμενό 
του τό παρουσίαζε ώς διακήρυξη τού 
Γιουσούφ - Σεριμπί, έλέω Θεού μουφτή 
τής 'Αγίας ’Οθωμανικής Αύτοκρατορίας, ό 
όποιος άναγκαζόταν νά πάρει σκληρά μέ
τρα γιά νά προστατέψει τούς ύπηκόους 
του άπό τά «ολέθρια άποτελέσματα τής 
σατανικής έφεύρεσης τής τυπογραφίας», 
ύπεύθυνης γιά τή μετάδοση τών στοχα
σμών πού σκορπίζουν τά σκοτάδια τής 
άγνοιας, ένώ, ή καημένη ή άγνοια, είναι ό 
θεματοφύλακας καί σωτήρας τού έθνους 
(τού Γιουσούφ κτλ.), γιατί τό κρατά σέ 
μιά «εύτυχισμένη ήλιθιότητα». Ή βολται- 
ρική σάτιρα έβρισκε τήν καρδιά τού στό
χου, πού δέν χχνόταν μέ τή μετατόπισή 
του στό δυτικό άκρο τής ’Ασίας. Μά καί ή 
άνωνυμία τών λιβέλων του, δέν προστά
τευε έπαρκώς τόν Βολταΐρο, πού έξαιτίας 
τους ύπέστη πολλές διώξεις καί έξορίστηκε 
άπό τόν τόπο του άρκετές φορές. Άλλά 
τό πνεύμα τού διαφωτισμού τελικά έπι- 
κράτησε, παρ’ δλες τις ιερές συμμαχίες, πού 
τροχοπεδούσαν άνώμαλα τήν ιστορική έξέ- 
λιξη. Καί μ’ αύτό προετοιμάστηκαν οί 'Ελ
ληνες εκείνοι πού ξεκίνησαν τόν άγώνα 
τής άνεξαρτησίοίς τού 1821. Μέ τό φι
λελεύθερο καί ριζοτομικό πνεύμα, θρεμμέ
νοι οί "Ελληνες σπουδαστές πού φοιτούσαν 
σκορπισμένοι στά διάφορα πανεπιστήμια 
τής Εύρώπης, συγκρότησαν τόν 'Ιερό Λόχο 
τού ’Αλέξανδρου Ύύτίάντη. 'Ο Κάλ- 
βος μνημείωσε τή θυσι- ς στήν ομώ
νυμη ώδή του, μιά άπό τις καλύτερες πού 
έγραψε, ίσως έπειδή ταυτιζόταν μαζί τους 
συναισθηματικά καί πραγματικά.

ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

*

Το πρόβλημα τών πολιτικών κρα
τουμένων μπορεί ίσως νά έπανέρ- 
χεται σποραδικά μόνο στις στήλες 
τών εφημερίδων δέν παύει όμως 
νά παραμένει άκέραιο στη συνείδηση 
τοϋ καθενός. Τό μέτρο άλλωστε 
της άναθεώρησης, πού αναγγέλθηκε 
πρόσφατα, δέν μπορεί δυστυχώς νά 
λύσει τό-τεράστιο αύτό ηθικό θέμα. 
Πρώτον, γιατί άπό τήν άναθεώρη- 
ση εξαιρούνται, καθώς φαίνεται, πολ
λές περιπτώσεις. Δεύτερο, γιατί κι 
αύτό άκόμα τό μέτρο στερεί τούς 
πολιτικούς κρατουμένους άπό τούς 
φυσικούς τους δικαστές.

Γι’ αύτό καί πρέπει νά τονιστεί 
ξανά πώς « τό πρόβλημα τών·πολι
τικών κρατουμένων δέν αντιμετωπί
ζεται μέ τή σιωπή καί θά παραμένει 
οδυνηρά άνοιχτό οσο δέν άμνηστεύ- 
ονται όλοι άνεξαίρετα οί καταδικα
σμένοι καί ύπόδικοι γιά πολιτικά 
αδικήματα ». 5



Γιώργος Σεφέρης

ΜΝΗΜΗ ΤΟΤ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ

σελίδες
ημερολογίου

Κι οί μέρες τούτες είναι, σά νά ζεϊς 
μες στην κοιλιά ένός ζώου πού τό δέρνει ή θέρμη, 
οι άνθρωποι στους δρόμους φεύγουν και γίνουνται 
καθώς μια λάσπη λιπαρή ποτισμένη ιδρώτα. 
«Γνωρίζετε, αδελφοί! ότι ό 'Αδάμ καί ή Εϋα 
είναι η άρχη εξ ής τό ανθρώπινο γένος κατάγεται» 
κήρυχνε ό Πολωνός Μίλβιτς,
κι ό Μακρυγιάννης σάπιος απ τις πληγές 
δύο στο κεφάλι κι άλλες στο λαιμό καί στο ποδάρι' 
τό χέρι χωρίς κόκαλα καί σίδερα στη γαστέρα 
για νά κρατιούνται τ’ άντερα —
γεμάτος όνειρα σάν τό μεγάλο δέντρο 
γράφοντας γράμματα στο Θεό.
Τί είχε νά κάνει με τούς Πολωνούς ό Μακρυγιάννης; 
με τά κηρύγματα των καρμπονάρων, 
η με τούς Βαυαρούς ή με τούς Φαναριώτες;

ΤΠταν ένας άντρας από δώ 
γεννημένος σε μιά ρεματιά σάν τό σκοίνο 
κι αυτό 'ήταν όλο: μοναξιά κι έχτρα 
κι ό μοίραρχος Πτολεμαίος.

Σκορπάει σκυλόδοντα τό φως, ή άσφαλτος λιώνει 
τά σπίτια με χαμηλωμένα βλέφαρα πονούν 
κι οί μηχανές πριονίζουν σάρκες χωρίς αίμα 
Καί δέ μάς άκούς καί δέ μάς βλέπεις 
έξι μήνες φυλακωμένος σέ δυο δρασκελιές κάμαρη 
καί σκούζω νύχτα μέρα απ’ τις πληγές μου.
Τούτο γινότανε στις δεκατρείς
τουτ’νού τού μήνα (Αύγουστος 1853)
Κι ό ανακριτής τονίζοντας τις γενικές πληθυντικές 
έκανε την κατ’ οίκον έρευνα χώρίς νά αφήσει τίποτε· 
κατώγια, ταβάνια, κασέλες, εικόνες δικές σου (τού Θεού)’

κ κι ό άλλος κοντός κι αρχάριος
ρωτούσε επίμονα όλους μές στο σπίτι 
ποιος ήταν ό καλόγηρος πού χάρισε 
τού στρατηγού τό κομπολόι 
τόσο ασυνήθιστα μακρύ.
Κι ό μοίραρχος μέ τη στολή του, ό Πτολεμαίος
πήρε τό γέρο ανήμερα τής Παναγιάς
στο Μεντρεσέ πού φυλακώνουν τούς κακούργους.

Κυριακή, 20 Αύγούστου 1939
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σελίδες ημερολογίου

Πέμπτη 26 Μάρτη 1936

Πάνω στο « Άκρόπολις )). Άπόγεμα : Σύνεργα κηδείας- 
στεφάνια- μαύρες κραβάτες- άταξίδευτα φορέματα- ριγέ παντε
λόνια. Κι άλλα βαπόρια ξεκινούν γεμάτα κόσμο. 'Η θάλασσα 
έχει άλλάξει χαρακτήρα- είναι ένας δρόμος, τό πολύ ένα κανάλι- 
δέν ταξιδεύουμε, περνάμε. ’Αργότερα, στ’ άνοιχτά, οί καπνοί 
των βαποριών πού άκολουθοΰν την ίδια πορεία. Κηδεία βενε- 
τσιάνικη. Το αίσθημα το έντάφιο σκεπάζει τη θάλασσα. Τής 
δίνει μιά φυσιογνωμία μυθολογική, πού δέν της είχα βρει ποτέ 
πρίν, έγώ πού την έκοίταξα καί την άγάπησα μέ όλα της τά 
παραμύθια.

Παρασκευή 27 Μάρτη 1936

’Ίδιο συναίσθημα το πρωί μπροστά στο λιμάνι, μέ το άπό- 
μακρο μερμήγκιασμα τού κόσμου στά μουράγια, μέ τ’ άγκυρο- 
βολημένα τριγύρω μας επιβατικά, τά δύο άντιτορπιλικά, καί το 
τρίτο, το πολεμικό - νεκροφόρα : ό « Ναύαρχος Κουντουριώ- 
της )). Στο βάθος τά Λευκά ’Όρη ένα μακρύ χιονισμένο φρύδι. 
Τά πολεμικά είναι καινούρια σάν κλινική. Διακρίνω πάνω στον 
« Κουντουριώτη » τά φύλλα των στεφάνων, κάτω άπό τό προ
τελευταίο πρυμιό κανόνι. Στην πρώρη γυμνάζουνται ναύτες γιά 
την παρέλαση, μέ τά όπλα κάτω άπό τη μασκάλη, άφήνοντας 
τό πόδι τους νά πέσει άργά. Εκεί, μέσα στο άτσάλι, ό νεκρός 
γέροντας, σά θαλασσινό εύρημα, άπλώνει κύκλους μυθολογίας : 
Αίγέας, Θησέας, μαύρα πανιά : οί Κρητικοί τά έχουν όλα 
μαύρα. Οί μαύρες βάρκες πηγαίνουν κι έρχουνται. Τά μαύρα 
μουράγια, καί τά μαύρα ύφάσματα στον άγέρα, μέ τό ανυπόφορα 
πένθιμο ύφος πού έχουν, μέσα στο ελληνικό φως, τά στολίδια 
τού θανάτου. Μεταλλικός ήχος καμπάνας γυαλίζει κάπου κάπου, 
σά μιά δεκάρα πού έπεσε.

Στη βάρκα. Περιμένουμε νά περάσει : ένα άσπρο ρυμουλκό 
μέ τό φέρετρό. ’Άραξε.· Κανονιές. Μαβιές βάρκες στην άπο- 
βάθρα. Κορμιά λυγίζουν, χέρια πού τό άδράχνουν- άποφασι- 
στικά, όπως τό τελευταίο άγκάλιασμα ενός έπικίνδυνου άπο- 
χωρισμοΰ.

Μέσα στο πλήθος. Περνούν οί σημαίες. ’Αψηλοί άντρες, μέ 
τό άσημένιο μαχαίρι στη μέση, δακρύζουν. Οί σημαίες, ξασπρο- 
θωριασμένο γαλανό. 'Η σημαία τού Θέρισου, ή σημαία τού ’97.
. . . Πένθιμο εμβατήριο τού Μπετόβεν. Μικρές λεπτομέρειες 
πού σέ κρατούν άνέλπιδα στην άκρη τού γκρεμού.

’Έξω άπό την έκκλησία. Μπροστά μου, ένας μελαψός χω
ροφύλακας, άσφαλώς άράπικο αίμα- στη γωνιά τής πόρτας, 
ένας ναύτης μέ έφ’ όπλου λόγχη. Στιγμή κοινής συγκίνησης, πού 
κορυφώνεται, όταν σουρώνουν τά χείλια των δύο αύτών προ
σώπων, όταν γυαλίζουν δάκρυα στά μάτια τους.

Συνοδεία προς τή Χαλέπα. Αίσθημα κοπαδιού. Δεξιά κι 
άριστερά στά μπαλκόνια, πρόσωπα, πρόσωπα — τίποτε ξένο.

Σελίδες άπό τό 'Ημερολόγιο ’36 καί ’39 
τοϋ Γιώργου Σεφέρη. Στό περιθώριο των 
δύο πεζών ήμερολογίων είναι γραμμένη 
ή φράση «κηδεία τοϋ Έλ. Βενιζέλου». Ή 
«Μνήμη τοϋ Μακρυγιάννη» πέφτει στην 
ήμερομηνία «Κυριακή, 20 Αύγούστου 
1939» καί πρέπει νά διαβαστεί ώς ήμε- 
ρολόγιο — δχι ώς. ανέκδοτο ποίημα. Τό 
καλύτερο, ίσως, υπόμνημα στό συγκλονι
στικό αύτό ποιητικό γύμνασμα είναι ή 
όψιμότερη (Μάιος 1943, Μέση ’Ανατολή) 
δμιλία τοϋ Σεφέρη γιά τόν Μακρυγιάννη : 
βλ. Δοκιμές, Φέξης σ. 173 - 203 καί ιδι
αίτερα σ. 195.Γιά τά πρόσωπα καί τά πρά
γματα πού όνομάζει ή ύπαινίσσεται ή 
«Μνήμη» βλ. Εισαγωγή τοϋ Γιάννη Βλα- 
χογιάννη στά : Στρατηγόν Μακρυγιάννη 
’Απομνημονεύματα, έκδόσεις «Γαλαξία» 
σ. 73 - 84. 7



’Αποστάσεις
Είδα την πόλη νεκρή σά νά ’χε από καιρό χιονίσει. 

Είδα την πόλη. Μαύρες κάνες ατά άδεια παρά
θυρα. Είδα θαμμένα ατά ερείπια τά παιδικά παι
χνίδια και τά πουλιά νά τρέχουν μακριά. Είδα τον 
αδελφό μου νά μοϋ γνέφει πίσω από τούς τοίχους 
και δεν μπόρεσα νά τον αγγίξω. Κι ύστερα μιά 
μεγάλη πυρκαγιά—φωτιές πού άναβαν στά μαλλιά 
των γυναικών. Κι δλα τά χέρια τών άνδρών δεμένα.

Ούτε κι άπόφε. Κι δσο μακραίνεις
μακραίνει ή νύχτα, τά φώτα γίνονται φωτιές 
μακραίνει ό τόπος μας καπνός πού νά μάς πνίξει.
Κι έχω στά δόντια ένα μαχαίρι μά ούτε ξέρω πιά.
Σφίγγω τά δόντια νά μην πώ τις μάταιες λέξεις
θηριοδαμαστές φύλακες τσίρκων σαλτιμπάγκοι.
Τίποτ άλλο. "Οσο καλά κι αν ξέρουν
δσο καλά κι αν στέκουν πάνω στο σχοινί
δσο καλά κι άν τό κρατάνε τό σχοινί
καί τό χορό καί την αρένα
δσο καλά κι αν ξέρουν.

Ούτε κι άπόφε.
Κι έχω στά δόντια ένα μαχαίρι
κι δλοι μοϋ κρύβουν τό φονιά
κι έχω στά δόντια ένα φιλί.

Σά σταματούν τά τραίνα φίθυροι αντηχούν στούς τσι
μεντένιους θόλους ύποπτες λάμφεις μαχαιριών. 
Βαγόνια φεύγουν μοναχά άλλα γυρίζουν πίσω 
γαντζώνονται στη ράχη σου. ’Εκεί

Μές στο μονότονο ρυθμό σέ γύρεφα άνασηκώνοντας 
σεντόνια, στο μπλάβο φώς ανακαλύπτοντας πρό
σωπα πού σοϋ μ.οιάζαν.

Σά μέσα στο σκοτάδι κουραστείς, φάχνεις νά βρεις 
τ’ άλλο σου χέρι καί φοβάσαι. Φοβάσαι μη δέν 

είσαι.
Μπορεί προπάντων — φοβάσαι μην αγγίξεις τό 
άλλο χέρι τό δικό της ένα μεγάλο χέρι ελεητικό 
πάνω άπ τη στέρνα.

ΧΡΥΣΑ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ

*

Ελληνικό τοπίο
'Ο ορίζοντας είναι σπαρμένος μέ βουνά,
δπου αγαπούν νά παίζουν κρυφτό οί Έρινύες 
φωνάζοντας, μέσα στο γέλιο τους, τις καταδίκες.

Ό ήχος μιάς σταγόνας λαδιού,
τό θρυμμάτιαμα τού ήλιου σέ χρωματιστό γυαλί
καθώς χαμογελούσες κι ήξερες
γιά τά ερωτικά καί γιά τά νικηφόρα σώματα.

Λέξεις επιτύμβιου ελληνικού καί ζωντανές, 
σάν πέντε δάχτυλα οί αισθήσεις.
Καί δέν τολμώ νά σέ ρωτήσω, ’Αριστογείτων, 
γιατί μεταναστεύεις καί πού πάς.

Σά μέτωπο ξυλόγλυπτης κασέλας
ή απόφαση ν’ άφήσεις καί ν’ αρχίσεις
βάζοντας αντιμέτωπα, συμμετρικά τά ρήματα 
μαζί μέ τά πουλιά καί μέ τά κυπαρίσσια.

ΡΕΑ ΓΑΑΑΝΑΚΗ

ΡΟΔΗΣ ΡΟΥΦΟΣ

Φαντάσματα στη

πεζογραφία

Μαδρίτη

’Απόσπασμα άπό άτέλειωτο καί άτιτλο- 
φόρητο μυθιστόρημα. 'Ο προκείμενος τί
τλος είναι τοϋ πρώτου κεφαλαίου. Ή φω
νή τοϋ Ρόδη Ρούφου (στόν όποιο άνή- 
κει καί ή μετάφραση τοϋ δοκιμίου τοϋ 
Steiner «Τό κούφιο θαύμα») συνοδεύει 
τή Συνέχεια.

I
’Εδώ καί κάμποσα χρόνια πήγα στη Μαδρίτη 

μέ μιαν έπίσημη αντιπροσωπεία, γιά έμπορικές δια
πραγματεύσεις. 'Ο ρόλος μου—δπως καί τοϋ έκπρο- 
σώπου τοϋ ’Ισπανικού 'Υπουργείου Εξωτερικών— 
περιοριζόταν, κατά τά καθιερωμένα, σέ προσφωνή
σεις, σέ φιλοφρονήσεις καί στην επιμέλεια τοϋ γαλ
λικού κειμένου τής καινούργιας συμφωνίας. Την ού- 
σιαστική δουλειά τήν έκαναν οί έμπειρογνώμονες τών 
οικονομικών ύπουργείων πού μέ συνόδευαν, παζα- 

g ρεύοντας όλημερίς μέ τούς άντίστοιχους ’Ισπανούς.

’Έτσι μοϋ ’μενε αρκετός καιρός γιά το Μουσείο τοϋ 
Πράντο, γιά το θαυμάσιο πάρκο τοϋ Ρετίρο, γιά 
σύντομες έκδρομές στη Σαλαμάνκα ή στο Τολέδο. 
Οί ’Ισπανοί μας είχαν σκλαβώσει μέ τις περιποιή
σεις τους: ένα θαυμάσιο γεΰμα στο «Λάνθας», μιά 
βραδιά σ’ ένα κέντρο μέ το καλύτερο (καθώς μας 
είπαν) φλαμένκο τής ’Ισπανίας, ξεναγήσεις... 'Ο 
έμπορικύς σύμβουλος τής Πρεσβείας, τους στην ’Α
θήνα, πού είχε έρθει γιά τις διαπραγματεύσεις, κι 
ήταν παλιός μου φίλος, μέ πήγε στην πρώτη μου



ταυρομαχία. Κοντολογίς περνούσα θαυμάσια.
Μιά μέρα, προς τό τέλος των εργασιών μας, ένα 

μέλος της ισπανικής άντιπροσωπείας μέ ρώτησε χα
μηλόφωνα άν είχα πρόγραμμα γιά τό βράδυ.

—’Όχι, άποκρίθηκα. ’Αλλά δέν πρέπει πάλι νά...
—Μά τί λέτε, τιμή κι εύχαρίστηση νά βγούμε 

ένα βράδυ οί δυό μας. Μιλάμε την ΐδια γλώσσα, 
πρόσθεσε χαμογελώντας.

Ήταν αλήθεια. Κουβέντα στην κουβέντα—προ
σεχτικά στην αρχή—είχαμε άνακαλύψει κοινές φιλε
λεύθερες πεποιθήσεις. Είχε πολεμήσει μέ τούς δημο
κρατικούς στον έμφύλιο πόλεμο, κατόπι είχε ζήσει 
εξόριστος κάμποσα χρόνια. Στό τέλος δέν άντεξε 
τήν ξενιτειά, έπωφελήθηκε άπό μιάν άμνηστία καί 
γύρισε στόν τόπο του' καί τέτοιες ήταν οί επαγγελμα
τικές του ικανότητες ώς οικονομολόγου ώστε τό κα
θεστώς έκλεισε τά μάτια στό άμαρτωλό παρελθόν 
του καί τόν διόρισε σέ δημόσια θέση.

—’Έχω μιάν έκπληξη γιά σας, συνέχισε. "Εχετε 
άκαύσει τό συγκρότημα «Λος Μπολιγκουάηος»;

—’Αξίζει τόν κόπο, σάς βεβαιώνω. Λοιπόν, θά 
περάσω νά σάς πάρω άπό τό ξενοδοχείο κατά τις 
δέκα.
- Αύτό σημαινε φαγητό κατά τις έντεκα, καί κατόπι 

καμπαρέ.... Οί ’Ισπανοί είναι χειρότεροι ξενύχτηδες 
κι άπό μάς. Φρόνιμο θά ’ταν, σκέφτηκα μετά τό με
σημεριανό φαγητό, νά πλαγιάσω καί νά κοιμηθώ 
μερικές ώρες άντί νά πάω νά δώ τις τοιχογραφίες τοϋ 
Γκόγια στό Σάν Άντόνιο ντέ λά Φλορίντα, όπως 
είχα σχεδιάσει.

Δέ μοϋ έρχόταν ώστόσο εύκολα ό ύπνος. Τά 
ισπανικά πού άκουγα τριγύρω μου τόσες μέρες—■ 
έστω καί καστιλλιάνικα, τραχύτερα άπό κείνα πού 
είχα συνηθίσει, παλιότερα—είχαν, φαίνεται, προετοι
μάσει μέσα μου τό έδαφος δίχως νά τό καταλάβω, 
έτσι ώστε τ’ όνομα μονάχο τοϋ συγκροτήματος πού 
θά πηγαίναμε ν’ άκούσουμε νά μ’ ανακατώσει σύγ
κορμο, θυμίζοντάς μου μιάν ολόκληρη έποχή, πού 
όπως διαπίστωνα στριφογυρίζοντας στό κρεβάτι, είχα 
προσπαθήσει πολύ νά ξεχάσω—τά χρόνια πού είχα 
περάσει στή Βολιγουάη, πάνω στή Μεγάλη ’Αλλαγή. 
Κι όμως ή γεύση τους δέν ήταν πικρότερη άπό κείνη 
πού μοϋ είχαν άφήσει άλλες άναστατωμένες έποχές: 
ή Κατοχή κι ή ’Αντίσταση τό 1941-44, ή τόσο μά
ταιη τελικά «Σταυροφορία» μας' άργότερα, ό άγώνας 
γιά τήν άπελευθέρωση τής (ίύπρου. Σημαδεμένες 
ήταν κι έκεϊνες μέ πόνο καί καταστροφές καί αίμα—■ 
τό αίμα τών πιο τίμιων, τών καλύτερων.... Τά ίδια, 
καί μάλιστα λιγότερο αιματηρά, είχα ζήσει στή Βο- 
λιγουάη, τρίζοντας τά δόντια πού τίποτα δέν μπο
ρούσα νά κάνω γιά νά βοηθήσω τούς φίλους μου. 
Πόσο σοφή συμβουλή μοΰ’χε δώσει ένας ήλικιωμένος 
συνάδελφος, όταν ήμουν άκόμα νέος στή διπλωμα
τική ύπηρεσία! «"Αν θέλεις νά διατηρήσεις τήν ψυ
χική σου γαλήνη», είχε πει, «άπόφυγε νά δεθείς 
συναισθηματικά μέ τούς τόπους όπου θά ύπηρετή- 
σεις, καί μέ τούς άνθρώπους τους». (’Ήξερε γιά τί 
μιλούσε’ είχε βρεθεί στή Γερμανία τοϋ Χίτλερ, είχε 
δει μιά γυναίκα πού τοϋ ήταν πολύ άκοιβή νά χάνεται 
μπροστά στά μάτια του σχεδόν, επειδή ήταν έβραία...)

Πώς άποφεύγεις όμως νδ 'εθείς; Εύκολο νά δια
πιστώνεις «μακάριοι οί άδιάφοΓ '. Ώς ποιο σημείο

γίνεται νά νεκρώσεις τήν εύαισθησία σου, νά φιμώ
σεις τις πεποιθήσεις σου;

"Ολα αύτά δέν έξηγοΰσαν μολοντούτο γιατί είχα 
άπωθήσει σέ τέτοιο σημείο τήν άνάμνηση τής Βολι- 
γουάης, ένώ θυμόμουν δίχως σφίξιμο καρδιάς τά 
Κατοχικά καί τήν Κύπρο. Ξάφνου—κάπου στ’ άνε- 
ξιχνίαστα σύνορα τού ύπνου—άστραψε στό νοΰ μου ή 
έξήγηση. Τόσο άπλή, τόσο αύτονόητη πού άπόρησα, 
πώς δέν τήν είχα βρει άμέσως: τά παλιότερα φαντά
σματα τά ’χα ξορκίσει μέ τήν πέννα μου. "Ο,τι καί 
ν’ άξίζουν τά βιβλία πού έβγαλα άπό τήν Κατοχή 
κι άπό τόν Κυπριακόν άγώνα, γράφοντάς τα είχα 
λυτρωθεί προσωπικά. Ό μόνος τρόπος ν’ άνακουφί- 
σω τό άγχος πού μοΰ προκαλοΰσε ή θύμηση τής Βο- 
λιγουάης ήταν νά τήν καταγράψω καί τούτη.

Ούτε ξέρω νά πώ, πόσο οί σελίδες πού άκολου
θοΰν σχεδιάστηκαν στόν ύπνο ή στό ξύπνιο, εκείνο 
τό μακρύ ισπανικό άπόγεμα, μέ φόντο τήν άναπαρά- 
σταση, στόν άντικρινό μου τοίχο, μιάς ταπετσαρίας 
τού 17. αιώνα: κάποια μυθολογική σύνθεση—Περσέας, 
νομίζω, κι ’Ανδρομέδα—όπου δέσποζε ένα άληθινά 
φρικαλέο τέρας μέ άπειρα πλοκάμια, νύχια, δόντια... 
Πόσο καταδικασμένη έμοιαζε ή κοπέλα, πόσο άδύ- 
ναμος ό Περσέας μπροστά του!

’Εκεί, άνάμεσα στής μνήμης μου τά μάτια καί 
στό τέρας, συνωθοΰνταν πλήθος οί εικόνες—άλλες 
πεντακάθαρες, άλλες μισοσβησμένες, λιτανεία ονειρι
κή,· άνυπόμονα προσμένοντας νά πάρουνε σειρά, νά 
τις έντάξω σ’ ένα σχέδιο. Τί σχέδιο όμως; Σκέφτηκα 
τόν έναν τρόπο, ζύγισα τόν άλλον, δίστασα γιά έναν 
τρίτο. Καί ξάφνου ήρθε ή δεύτερη έκλαμψη: τούτη 
τή φορά δέ θά κάνω κανένα σχέδιο. "Υστερα άπό μιά 
σύντομη κατατοπιστική εισαγωγή, πού θά πρέπει κατ’ 
άνάγκη νά ’χει ειρμό, θ’ άφήσω τά φαντάσματά μου 
νά ύπαγορεύσουν τή συνέχεια. "Οπως θέλουν, όπως 
τό φέρουν ό δαίμων κι ή τύχη. "Ενα ταξίδι στόν 
ώκεανό τών άναμνήσεων, μέ μόνη πυξίδα τήν άνή- 
μπορη άγάπη μου γιά τόν Άγκουστίν καί τή Λουσια 
καί τόσους άλλους. "Ας είναι ή άφήγηση άναρχική, 
άλλού σέ πρώτο κι άλλοΰ σέ τρίτο πρόσωπο’ ας άνα- 
κατέψει δική μου γραφή μέ κομμάτια τού Άγκουστίν, 
πού εύτυχώς έχω φυλάξει’ άς πηδάει άπό τή φάρσα 
στήν τραγωδία καί τό άντίστροφο’ κι ας ποΰν ό,τι 
θέλουν άναγνώστες καί κριτικοί. Τό μόνο πού μέ 
νοιάζει είναι νά έλευθερωθώ άπ’ όσα έχω νά πώ, πού 
μέ πνίγουν καί μέ άρρωσταίνουν.

II
Τό νά ’σαι ταυτόχρονα λογοτέχνης καί διπλωμα

τικός ύπάλληλος δημιουργεί ιδιότυπα προβλήματα. 
Είσαι σάν τόν νεραϊδογέννητο, πού δέν ξέρει άν άνήκει 
πιότερο στούς άνθρώπους ή στά στοιχειά. Οί άλλοι 
λογοτέχνες σέ βλέπουνε καχύποπτα. Πώς είναι δυ
νατό, άναρωτιοΰνται (καμιά φορά σοΰ τό λένε καί 
κατάμουτρα) νά πηγαίνεις σ’ επίσημες δεξιώσεις, μέ 
φράκα καί χειροφιλήματα καί άγγλογαλλικά, κι- όμως 
νά νιώθεις τό άγχος τής έποχής μας; Δύσκολα πεί
θονται ότι τό διπλωματικό διαβατήριο, έπαίσχυντο 
σύμβολο κατεστημένου, συμβιβάζεται μέ τή σωστή 
έκείνη συνείδηση τής άλλοτρίωσης τού- άνθρώπου πού 
είναι τό άπαραίτητο συμπλήρωμα τού άγχους τής 
έποχής, πηγή συγγραφικής έμπνευσης. Δύσκολο. 9



'Ωστόσο καμιά φορά πείθονται.. ’Εξακολουθούν ’ίσως 
νά σέ θεωρούν έκκεντρικό, άλλά όχι κατ’ ανάγκη καί 
απατεώνα.

Οί συνάδελφοι διπλωμάτες κρύβουν τις δικές τους 
έπιφυλάξεις πιο έντεχνα’ όμως είναι άκόμα πιο βα
θιά ριζωμένες. Κάτω άπό τά εύγενικά τους χαμόγελα 
καί τις φιλικές τάχα έρωτήσεις του τύπου «Καί τί 
καινούργιο μάς ετοιμάζετε, άγαπητέ;» αισθάνεσαι 
μιάν άσάλευτη πεποίθηση ότι δέν είναι φρόνιμο πράμα 
νά βρίσκονται κρατικά άπόρρητα κι ή άξιοπρέπεια 
του Κλάδου στά χέρια άνθρώπου πού γράφει μυθι
στορήματα, ή ποιήματα, ή ό,τιδήποτε άλλο άσχετο 
μέ έξωτερική πολιτική. ’Όχι πώς τούς ένοχλεΐ ή 
ύπαρξη λογοτεχνών περισσότερο άπό την ύπαρξη 
μπουζουκτζήδων, άκροβατών καί χορευτριών στριπ
τήζ’ άπ’ όλα χρειάζονται σέ τούτο τον κόσμο, σκέ
φτονται οί πιο άνοιχτόμυαλοι. 'Όμως άλλο πράμα 
νά ’ναι ένας λογοτέχνης κλασικός, καί κατά προ
τίμηση πεθαμένος: ξέρει καθένας πάνω κάτω τί γνώμη 
πρέπει νά’ χει γι’ αύτόν. Κι άλλο νά ’ναι ζωντανός, 
νά πρέπει νά συνεργάζεται κανένας μαζί του καί νά 
τον μεταχειρίζεται σάν ίσο. 'Όσο κι άν ύποκρίνεται 
τον καθωσπρέπει, προκαλεϊ την ίδια ύπόνοια μέ τον 
χιμπαντζή πού φοράει κοστούμι καί τρώει μέ μαχαι- 
ροπήρουνο: δέν μπορεί, άπό στιγμή σέ στιγμή θά 
ξεσπάσει ή άληθινή του φύση.... Κι ή άληθινή φύση 
τών λογοτεχνών, κατά την άντίληψη τού μέσου δι
πλωμάτη, είναι έπικίνδυνα άντισυμβατική. Δέν τό 
έχουν τίποτα νά κάνουν συντροφιά μέ άκατάλληλα 
πρόσωπα, νά περιγελάνε τά ιερά καί τά όσια της 
έθιμοτυπίας, νά μιλάνε δίχως περιστροφές γιά άκρως 
λεπτά ζητήματα. Πριν άπό πολλά χρόνια, όταν ό 
Γιώργος Σεφέρης ήταν στη διπλωματική μας ύπη- 
ρεσία, διάσημος κιόλας ποιητής άλλά όχι άκόμα 
βραβευμένος μέ τό Νόμπελ, ένας ηλικιωμένος πρέ
σβης είχε άντιταχθεϊ πεισματικά σέ κάποια προαγωγή 
του. «Μά γράφει στιχάκια/» διαμαρτυρόταν, μέ τήν 
ίδια άγανάκτηση πού θά’λεγε γιά κάποιον ότι φοράει 
άσπρο παπιγιόν μέ σμόκιν.

Άπό τό άλλο μέρος, ό συνδυασμός τών ιδιοτήτων 
έχει τά πλεονεκτήματα του γιά ένα μυθιστοριογράφο. 
Μιά μεγαλοφυία μπορεί νά παράγει άριστουργήματα 
μ’ ένα είδος παρθενογένεσης. Οί ύπόλοιποι όμως 
έχουμε άνάγκη άπό γονιμοποιούς έρεθισμούς, έστω 
καί γιά τή δίχως άξιώσεις δουλειά μας. Καί πιο 
εύκολα βρίσκονται αύτοί καμιά φορά σέ μιά στα
διοδρομία πού σέ φέρνει σ’ επαφή μέ «πολλών άν- 
θρώπων άστεα καί νόον» παρά σέ μιά ζωή κλεισμένη 
άνάμεσα σ’ ένα γραφείο καί σέ δυο λογοτεχνικά κα
φενεία. Τά ταξίδια κι ή γνωριμία τού διπλωμάτη μέ 
λογιών λογιών άνθρώπινους τύπους δίνουν στο συγ
γραφέα καί πρώτη ύλη, άλλά καί μιάν αίσθηση της 
σχετικότητας τών άξιών. Παρατηρώντας πάθη καί 
τρέλες πολλών ειδών, εύκολότερα καταλαβαίνει τή 
ματαιότητα τών δικών του προκαταλήψεων, καί κερ
δίζει έκείνη τήν άπόσταση άπό τά πράματα πού τον 
φέρνει κοντότερα στο τόσο επιθυμητό γιά ένα συγ
γραφέα «μάτι τού Θεού».

'Υπάρχει ωστόσο ένα ειδικό πρόβλημα.
"Οπως είπα, οί διπλωμάτες δέ βλέπουν μέ καλό 

μάτι ένα συνάδελφό τουε—έστω καί «τέως»—πού 
γράφει ιστορίες. Άκόμα βαρύτερη άπρέπεια θεωρούν

10 τό νά μεταχειρίζεται, γιά νά τις γράψει, πληροφοριακό

ύλικό πού μάζεψε κατά τήν άσκηση τών έπαγγελμα- 
τικών του καθηκόντων. ’Άν ρωτιόνταν, θά έλεγαν 
ότι τέτοιο πράμα θά έπρεπε ν’ άπαγορεύεται άπό τό 
Νόμο.

Έ λοιπόν, ύπάρχουν όχι ένας, άλλά πύλλοί σχετι
κοί νόμοι. Εύκολο τό ’χουν οί μακρυμάλληδες φίλοι 
μου νά μέ συμβουλεύουν: «Πές τα όλα, κι άς τους 
νά κουρεύονται»! Δέν είν’ αύτοί πού διατρέχουν τον 
κίνδυνο νά βρεθούν στο εδώλιο, προβάλλοντας ώς 
μόνο έλαφρυντικό τή διπλωματική έκείνη «εύήθεια» 
πού τόσους παλιούς μου συναδέλφους έχει γλιτώσει 
άπό τ’ άσπλαχνα νύχια τού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Δέ μ’ άπασχολεΐ, τόσο, τούτη τή στιγμή, ή νομο
θεσία περί κρατικών άπορρήτων, κι άς μοιάζουν οί 
συντάκτες της νά είχαν κάποιον σάν εμένα στα αντι
παθητικά τους μυαλά. Τίποτα τό άπόρρητο δέν ύπάρ- 
χει σχετικά μέ τήν πολιτική μας άπέναντι στή Βο- 
λιγουάη. Δέν είχαμε καμιάν άπολύτως πολίτικη, κι 
οί έλληνικές κυβερνήσεις δέν έπαιζαν κανένα ρόλο 
στις βολιγουαηνές ύποθέσεις. Είν’ άλήθεια ότι ή 
μυστική μας ύπηρεσία διατηρούσε ένα δυο πράκτορες 
άκόμα κι έκεί, στά πέρατα τού κόσμου, άλλά τούτο 
γινόταν μονάχα γιά λόγους άρχής καί συνήθειας’ το 
μόνο πρόσωπο πού είχαν νά παρακολουθούν ήμουν 
έγώ. Κατά συνέπεια δέ δημιουργώ κινδύνους γιά τήν 
έθνική μας άσφάλεια άποκαλύπτοντας μερικά παρα
σκήνια τής βολιγουαηνής πολιτικής.

Δυστυχώς όμως ύπάρχει κάποια ένοχλητική διά
ταξη στον καινούργιο Νόμο περί Τύπου, πού όπως 
ξέρουμε έγινε γιά νά κατοχυρώσει τήν άληθινή ελευ
θερία έκφρασης στον τόπο μας. Σύμφωνα μ’ αύτή 
τή διάταξη, άποτελεΐ σοβαρό ποινικό άδίκημα νά 
βγάλεις στή φόρα, ό,τιδήποτε έχει σχέση μέ τις μυ
στικές ύπηρεσίες συμμάχων κρατών, όπως ή C.I.A. 
(άλλο άν δέν άπαγορεύεται αύτό στήν ίδια τήν Α
μερική καί σ’ άλλες άναρχούμενες χώρες). Έδώ είναι 
λοιπόν πού τό πρόβλημα γίνεται οξύ. Πώς νά έξη- 
γήσω τήν κατάσταση στή Βολιγουάη χωρίς άναφορά 
στή C.I.A.; Θά’ ναι σά νά προσπαθώ νά φτιάξω μα
γιονέζα χωρίς λάδι. (Άν άποσιωπήσω καί τό ρόλο 
τής Γιουνάιτεντ Τομάτο Κόμπανυ, παραλείπω καί 
τ’ αύγά). Γιά νά παρακάμψω τό δίλημμα θ’ άκολου- 
θήσω μέσο δρόμο: ό,τι μπορεί νά ειπωθεί άκίνδυνα, 
θά τό έκθέσω μέ άφοβη παρρησία’ καί τά ύπόλοιπα 
θά τ’ άλλάξω τόσο, ώστε νά μή μέ πιάνει ό νόμος.

Δηλώνω στον Εισαγγελέα, άπό τώρα καί υπεύ
θυνα, ότι κανένα σύμμαχο πράκτορα δέ θ’ άναφέρω 
μέ τό άληθινό του όνομα.

III
'Όταν μοΰ πρωτοείπανε ότι διορίζομαι έπιτετραμ- 

μένος στή Βολιγουάη, τρόμαξα νά τή βρώ πάνω στο 
χάρτη. Ποτέ μου δέ στάθηκα δυνατός στή γεωγραφία, 
κι ώς τότε δέν είχε τύχει ν’ άσχοληθώ έπαγγελματικά 
παρά μέ τήν Εύρώπη καί τή Μέση Ανατολή. 'Ομο
λογώ ότι, μόλις βεβαιώθηκα πώς δέν έπρόκειτο γιά 
σαχλό άστεΐο, κατσούφιασα. Πρέπει νά ’ναι πολύ 
δυσάρεστος ένας τόπος γιά νά μήν τον καταδέχεται 
κανένας πρέσβης καί ν’ άναγκάζονται νά στείλουν 
έπιτετραμμένο’ εξάλλου είχα μηχανορραφήσει—έξυπνα, 
όπως νόμιζα—γιά μιά θέση στο Λονδίνο, πού τώρα 
μού έτρωγε κάποιος άλλος μασκαράς. Ό Γενικός



Διευθυντής, πού τά ’ξερε όλ’ αύτά, θέλησε νά μού 
χρυσώσει το χάπι:

—Συγχαρητήριοι, mon cher, είπε σέ στύλ γαλ
λικού Υπουργείου Εξωτερικών (ανήκε στη γενιά 
πού γαλλόφερνε). Εϊσθε τυχερός, στην ηλικία καί 
το βαθμό σας, νά βρεθείτε chef de poste, χωρίς 
προϊστάμενο πάνω άπ’ τό κεφάλι σας. ’Ακούω δτι 
ή Άννουνσιασιόν έχει καλό κλίμα καί ξεκούραστο 
ρυθμό ζωής. Είμαι βέβαιος δτι ή ύγεία σας θά ωφε
ληθεί έκεΐ πέρα. "Επειτα θά έχετε δλο τόν καιρό νά 
μελετήσετε τά μνημεία τής Βολιγουάης. Έσεϊς οί 
φιλολογοϋντες ένδιαφέρεσθε γιά κάτι τέτοια, δέν είναι 
έτσι; Bonne chance.

Ή νύξη γιά τήν ύγεία μου μπορούσε νά λείπει. 
Τό ’ξερε πολύ καλά, ή γριά άλεπού, δτι ήμουν μιά 
χαρά. Είχα παραστήσει τόν άρρωστο πριν άπό λίγον 
καιρό μόνο καί μόνο γιά ν’ άποφύγω μιά τοποθέτηση 
στον Περσικό Κόλπο.

"Ενας συνάδελφος στήν αρμόδια Πολιτική Διεύ
θυνση, πού ύποτίθεται δτι παρακολουθούσε τίς λατι
νοαμερικανικές ύποθέσεις, χασμουρήθηκε μέ συμπό
νια δταν πέρασα άπό τό γραφείο του καί ζήτησα 
πληροφορίες γιά τή Βολιγουάη :

•—"Ωστε έσένα βρήκαν γιά θύμα; Δέ βαριέσαι, 
ύπάρχουν καί χειρότερα. Σκέψου. αύτοί οί γάιδαροι 
τού Προσωπικού θέλαν νά μέ στείλουν σέ κάποια 
ακατονόμαστη χώρα τής κεντρικής ’Αφρικής, ένώ 
έχω σειρά γιά πολιτισμένο μέρος! Εύτυχώς κατάφερα 
νά τούς τή σκάσω. Τώρα κάνω τόν κοριό, ώσπου νά 
φύγει ό Άντρέας άπό τή Ρώμη, καί τότε θά ζητήσω 
νά πάω έκεΐ. Ξέρεις τίποτα γιά τό κόστος τής ζωής 
στήν ’Ιταλία;

•—’Όχι. Μά δέ μού λές, θέλει νά φύγει κιόλας ό 
Άντρέας; Δέν έχει ούτε ένάμισι χρόνο στή Ρώμη, 
άν θυμάμαι καλά.

—Δέν είναι τί θέλει καί τί δέ θέλει. Έχει τσα
κωθεί μέ τό Στρατιωτικό ’Ακόλουθο.

•—Γιατί;
—Κάποια μπερδεμένη ιστορία γιά τό άν ή καθα

ρίστρια πού συγυρίζει τό γραφείο τού ’Ακολούθου 
πρέπει νά πληρώνεται άπό κονδύλια τής Πρεσβείας 
ή τού ’Ακολούθου. "Εχουν φτάσει νά μή μιλιούνται, 
καί ξέρεις τί σημαίνει αύτό.

’Ανταλλάξαμε ένα βλέμμα φορτωμένο μέ νόημα.
—Γιά τή Βολιγουάη... είπα ξανά.
■—Στάσου νά θυμηθώ. Ά, ναί. Μάλλον βαρετή 

μέ λατινοαμερικανικά κριτήρια. "Εχει χρόνια καί 
χρόνια νά γίνει πραξικόπημα. Φαντάσου δτι ακόμα 
έκλέγουν τόν Πρόεδρο καί τή Βουλή τους—έχουν ένα 
ήμιπροεδρικό σύστημα, ξέρεις, σάν τούς Γάλλους. 
Τώρα βρίσκονται στήν έξουσία οί Φιλελεύθεροι. Μόνο 
πού τελευταία παραφωνάζουν γιά έθνική άνεξαρτησία, 
γιά βελτίωση σχέσεων μέ τήν Κούβα, γι’ άναθεώρηση 
τών προνομίων τών ξένων έταιρειών καί δέ συμ
μαζεύεται. Δέ μπορεί νά συνεχιστεί αύτή ή κατά
σταση, καθώς καταλαβαίνεις.

—Προβλέπονται σύντομα έκλογές;
■—Καθόλου, δέν έννοούσα αύτό. "Οχι, δπου νά ’ναι 

θά βρεθεί κάποια στρατιωτική χούντα νά καταλάβει 
τήν έξουσία, στ’ δνομα τού έρυθρού κινδύνου καί τά 
λοιπά.

—Μέ τήν ένθάρρυνση κάποιας μεγάλης δυνάμεως;
Ό συνάδελφος ζάρωσε τά φρύδια:

■—Τό καλό πού σού θέλω, μή βάζεις τέτοιες κου
βέντες στις έκθέσεις σου. Θά καταντήσεις σάν τόν 
καημένο τό Σ., πού παθιαζόταν γιά τίς συνταγματι
κές έλευθερίες τών Λατινοαμερικανών—αύτό στά
θηκε τό πρώτο σύμπτωμα. "Οχι πώς διάβαζε κανένας 
τίς έκθέσεις του, βέβαια.

Κουνήσαμε κι οί δυο τό κεφάλι, μέ τό μείγμα άπό 
διασκέδαση καί οίκτο πού συνόδευε στο 'Γπουργεΐο, 
κάθε μνεία τού άτυχου πρώην συναδέλφου μας. Τό 
έπεισόδιο δπου ονόμασε τό μόνιμο υφυπουργό πρά
κτορα τής C.I.A. καί τόν έφτυσε στο πρόσωπο, κα
ταμεσής στο Συμβούλιο Πολιτικών 'Υποθέσεων, είχε 
μείνει άξέχαστο στο φολκλόρ τής 'Υπηρεσίας- οί 
παλαίμαχοι τό διηγούνται ακόμα σ’ έκθαμβους άρ- 
χάριους, στολίζοντάς το κάθε φορά μέ καινούριες 
γραφικές λεπτομέρειες. "Οχι πώς είμαστε άκαρδοι 
άνθρωποι. Ό Σ. είναι πανευτυχής στήν ιδιωτική 
κλινική δπου νοσηλεύεται άπό τότε, ντυμένος χωρικός 
τής Κορντιλλιέρα καί γράφοντας μιά δωδεκάτομη 
ιστορία τών έπεμβάσεων τών Η ΓΙΑ στή Λατινική 
’Αμερική.

—Ξέρεις, είπε ο συνομιλητής μου ύστερα άπό 
μιά κόσμια σιωπή, πάλι καλά πού ανακαλύφτηκε 
έγκαίρως ή διανοητική του αρρώστια, κι έτσι μπόρεσε 
νά πάρει σύνταξη ως παθών έν υπηρεσία. ’Αλλιώτικα 
θά ’χε βρει τό μπελά του άργά ή γρήγορα μ’ αυτές 
τίς έκθέσεις.

—Νόμιζα πώς κανένας δέν τίς διάβαζε.
Ό συνάδελφος κοίταξε τό ταβάνι:
—’Όχι μέσα σέ τούτο τό 'Υπουργείο, είπε προ

σεχτικά. ’Αλλά τίς διάβαζαν κάποιες άλλες ύπηρε- 
σίες, κι είχαν άρχίσει νά δημιουργοΰνται αμφιβολίες 
γιά τά φρονήματά του. Ξέρεις, μεταχειριζόταν έκ- 
φράσεις δπως «βορειοαμερικανικός ιμπεριαλισμός». 
Εξάλλου φαίνεται δτι στή Μπογκοτά καί στό Ρίο 
είχε έπαφές μέ ανατρεπτικά στοιχεία, άριστερούς 
διανοουμένους καί τέτοιους. Άλλα δέν ξέρω γιατί 
σού τά λέω δλ’ αύτά. ’Εσύ έχεις μυαλό καί δέ θά 
κάνεις βέβαια παρόμοιες γκάφες.

—Γιατί έχουμε πρεσβεία στή Βολιγουάη; Τίποτα 
ειδικά συμφέροντα;

—Κανένα απολύτως. Έδώ καί μερικά χρόνια 
άποφασίστηκε ν’ άνοίξουμε πρεσβεία σέ μιάν άλλη 
χώρα τής Λατινικής Αμερικής δπου ύπήρχε πολυά
ριθμη έλληνική παροικία. Άπό λάθος τής δακτυλο- 
γράφου δμως τό διάταγμα έλεγε Βολιγουάη άντί Βο
λιβία ή Παραγουάη, δέ θυμάμαι ποιά ήταν—κι δταν 
τό κατάλαβαν οί δικοί μας ήταν πιά άργά γιά νά τό 
διορθώσουμε, οί Βολιγουανοί θά είχαν προσβληθεί 
θανάσιμα. Τύχη πού τήν έχεις! Φαντάσου», συνέχισε 
μ’ ένα ρίγος φρίκης, «δτι στήν απερίγραπτη αφρικα
νική χώρα δπου ήθελαν νά μέ στείλουν ύπάρχουν 
οχτώ χιλιάδες "Ελληνες, όλοι τους μπακάληδες καί 
καφετζήδες, μαλλιά κουβάρια μεταξύ τους γιά τά 
πολιτικά, τό γλωσσικό, άκόμα καί γιά έκκλησια- 
στικά θέματα. Ναί, έχουν δύο έπισκόπους πού δλο 
άφορίζουν ό ένας τόν άλλον. Θά ήτανε κόλαση/ Ένώ 
έσύ θά ’χεις μιάν ευχάριστη άργομισθία. Γιά νά ’μαι 
ειλικρινής δμως, άν ήμουν Ανύπαντρος σάν έσένα, 
θά προτιμούσα τίς Φιλιππίνες—νά πάρει ή εύχή τό 
Γενικό Λογιστήριο, πού δέν έγκρίνει νά κάνουμε 
πρεσβεία στή Μανίλα! "Εχεις δ,εΐ ποτέ σου φιλιπ- 
πινέζικο μπαλέτο; Κάτι κορίτσια σάν τό κρύο τό II



νερό. Γνώρισα μιά πρόπερσι, στή Χάγη, ένα γλυ
κύτατο πλάσμα πού λεγόταν Άγχελίνα ντε λός Μι- 
λάγκρος....

Πέρασε άλλο ένα τέταρτο πριν κατορθώσω ν’ 
άπαγκιστρωθώ, έχοντας μάθει περισσότερα γιά τήν 
άνατομία καί τις σεξουαλικές συνήθειες τής όμορφης 
Φιλιππινέζας χορεύτριας παρά γιά τή Βολιγουάη. 
Άπό κεί τράβηξα στό Βοηθό Προσωπάρχη. Τόν 
βρήκα στά πρόθυρα τής ύστερίας, άλλά καθώς ήταν 
παλιός γνώριμος καί λίγο νεότερος μου, διέκοψα άπό- 
τομα τις θρηνωδίες του.

—Τούτη τή στιγμή, είπα αύστηρά, δέ μ’ ενδια
φέρει άν ό Πρώτος Γραμματέας μας στό ’Όσλο 
πρέπει νά μετατεθεί έπειδή κανόνισε τή γυναίκα τοϋ 
Μορφωτικού ’Ακολούθου—ή είπες τόν ’ίδιο τό Μορ
φωτικό ’Ακόλουθο;

—Τήν κόρη του, δεκαπέντε χρόνων, καί....
—Καλά, καλά, θά μάς διηγηθεΐς τις ζουμερές 

λεπτομέρειες κανένα βράδυ πού θά μαζευτούμε γιά 
κουτσομπολιό. Βιάζομαι. Ήρθα νά μάθω τί προσω
πικό θά ’χω στήν Άννουνσιασιόν.

—"Εναν πολύ καλό γραφέα, τόν κ. Περικλή.
—Περικλή; τί;
—Ξεχνάω τό έπίθετό του, καί πάντως όλοι τόν 

φωνάζουνε κ. Περικλή. Πρώτης τάξεως ύπάλληλος. 
"Εχει χρόνια στή Βολιγουάη, έχει παντρευτεί ντόπια, 
ξέρει τούς πάντες καί τά πάντα έκεϊ.

—Ποιόν άλλον;
—Τί θές νά πεις ποιόν άλλον; Πού νομίζεις ότι 

πας; στό Λονδίνο;
’Έκανα ένα μορφασμό, καί ζήτησε συγγνώμη γιά 

τήν έλλειψη τάκτ.
-—Ποιος, ρώτησα, θά δακτυλογραφεί;
—Ό κ. Περικλής.
—Ποιος θά μεταφράζει καί θά κάνει τό διερμηνέα;
—Ό κ. Περικλής.
•—Ποιος θ’ απαντάει στό τηλέφωνο;
—Ό κ. Περικλής. Κι αύτός θά σέ τριγυρίζει μέ 

τήν Κάντιλλακ του ώσπου ν’ αγοράσεις δικό σου 
αυτοκίνητο.

—Κάντιλλακ! Μά τί είναι οί άποδοχές του; ’Άν 
κρίνω άπό τις δικές μου, είπα δηκτικά, άπορώ πού 
μπορεί νά διαθέτει τίποτα παραπάνω άπό ένα μετα
χειρισμένο ποδήλατο.

Ό Βοηθός συμβουλεύτηκε ένα φάκελο καί μού 
είπε τό ποσό.

—Μ’ αύτό είναι γελοίο! φώναξα. Πώς είναι δυ
νατό νά ζήσει μιά οικογένεια μέ τόσα;

•—’Έννοια σου, ό κ. Περικλής τά καταφέρνει μιά 
χαρά. 'Υποθέτω ότι ή γυναίκα του θά είχε προίκα, 
ή θά κάνει ό ίδιος τίποτα δουλειές στις έλεύθερες 
ώρες του.

Τόν κοίταξα κατάματα: — Δουλειές, έ;
Κουνήθηκε ανήσυχα.
—Άκου νά σοΰ πώ, έκανε νευρικά, σέ συμβου

λεύω νά τά ’χεις καλά μέ τόν κ. Περικλή. ’Έχει ισχυ
ρούς προστάτες.

—’Εδώ; Στο 'Υπουργείο;
Κοίταξε τό ταβάνι.
-—"Οχι σέ τούτο τό 'Υπουργείο, είπε προσεχτικά, 

άλλά σέ κάποιες άλλες ύπηρεσίες...
Ή φράση έμεινε ξεκρέμαστη, σά μουσικό θέμα 

12 πού ό συνθέτης δέν άποφασίζει ν’ άποσαφηνίσει.

Κούνησα τό κεφάλι γιά νά δείξω ότι κατάλαβα. 
Άλλά μ’ είχαν ζώσει τά φίδια.

IV
"Οταν ξαναθυμόμουν εκείνη τήν κουβέντα, λίγους 

μήνες άργότερα στήν Άννουνσιασιόν, μού ’ρχόταν 
νά γελάσω μέ τις περιττές άνησυχίες μου. Ήταν 
δύσκολο νά φανταστεί κανένας άνθρωπο λιγότερο 
σκοτεινό άπό τόν κ. Περικλή. Τή στιγμή πού άποβι- 
βάστηκα άπό τό άεροπλάνο έτρεξε νά μέ προϋπαν
τήσει, άψογος μέ άσπρο τροπικό κοστούμι, καί άνέ- 
λαβε όλες τις διατυπώσεις μ’ ένα μπρίο πού δέν ήξερε 
άπό έμπόδια. Χτύπησε έναν ύπάλληλο φιλικά στήν 
πλάτη, έβαλε τις φωνές σ’ έναν άλλον, άντάλλαξε 
άστεΐα μ’ έναν τρίτο, μοίρασε φιλοδωρήματα σ’ άχθο- 
φόρους καί μέσα σέ λίγα λεπτά μέ είχε περάσει σά 
σίφουνα άπό τό Τελωνείο, μέ είχε βάλει μαζί μέ τις 
άποσκευές μου σ’ ένα τεράστιο γυαλιστερό αύτοκί- 
νητο κι είχε ξεκινήσει μέ μεγάλη ταχύτητα γιά τήν 
πρωτεύουσα. Παρατηρούσα τό ροδαλό, φαλακρό του 
κεφάλι καί τις ζωηρές χειρονομίες καθώς μιλούσε 
άκατάπαυστα, πότε γιά νά μού δείξει μιά έκκλησία 
ή ένα έργοστάσιο πού περνούσαμε, πότε γιά νά βλα
στημήσει άλλους οδηγούς, καί στά διαλείμματα γιά 
νά μού έξηγήσει τό κλίμα, τήν ιστορία, τά ήθη καί 
τά έθιμα τής Βολιγουάης. Τά ελληνικά του, όπως 
τών περισσότερων άποδήμων, ήταν έλεεινά καί πα
ραγεμισμένα μέ ξένες λέξεις—στήν περίπτωσή του, 
παράξενα, άμερικάνικες μάλλον παρά ισπανικές.

—Νά ή Άννουνσιασιόν! άνάγγειλε σταματώντας 
καθώς φάνηκε μιά μεγάλη έκταση άπό ούρανοξύστες 
καί τρώγλες, πολυτελείς βίλες καί λαϊκές πολυκατοι
κίες πού άπλωναν γύρω σέ δύο λόφους. «Ό Ναός 
τής Σοφίας», είπε δείχνοντας τά διάσημα προχριστια- 
νικά έρείπια στήν κορφή τού πρώτου. «Καί ό Σάν 
Χόρχε», πρόσθεσε δείχνοντας τήν έκκλησία πάνω 
στόν δεύτερο.

Τό άπόγεμα έκείνο τού Δεκέμβρη ήταν ηλιό
λουστο, στεγνό, κρυστάλλινο. Δέν έκανε άκόμα πολλή 
ζέστη. ’Άσπρες καί ρόδινες πικροδάφνες στοίχωναν 
δεξιόζερβα τό δρόμο. Τζιτζίκια τιττίβιζαν, ή δ,τι 
άλλο κάνουν τά τζιτζίκια, σ’ ένα κοντινό πευκώνα. 
Αύτοκίνητα σπόρ μάς προσπερνούσαν μέ τρομαχτική 
ταχύτητα, πλάι πλάι μέ γαϊδουράμαξες πού συνό
δευαν σιγανοπερπάτητοι χωρικοί” τούτοι στέκονταν 
καμιά φορά γιά νά μάς προσφέρουν φρέσκα όπωρικά, 
μέ σοβαρές κι άρχοντικές χειρονομίες. Ή όλη εικόνα 
ήταν άσυνάρτητη καί μαγευτική. ’Ένιωσα έλαφρά 
μεθυσμένος, καί κατάλαβα ότι ήταν γραφτό μου ν’ 
άγαπήσω τούτη τή χώρα.

Τό κτήριο τής Πρεσβείας, οπού βρίσκονταν καί 
τά γραφεία καί ή κατοικία μου, μού άρεσε. Είν’ 
άλήθεια ότι βρισκόταν μέσα στό θόρυβο τού Πασέο 
Μπολιβάρ, καταμεσής στή μοντέρνα συνοικία τής 
πόλης, άλλά ήταν παλιά κατασκευή μέ χοντρούς τοί
χους πού θά εξασφάλιζαν λίγη δροσιά τό καλοκαίρι, 
καί στό πίσω μέρος είχε έναν όμορφο κι ήσυχο κήπο.

Μού άρεσε κι ό κ. Περικλής. Γρήγορα άποδεί- 
χτηκε ότι ήταν ό ιδεώδης ύφιστάμενος: πανέξυπνος, 
γελαστός, γρήγορος, μέ πείρα, δούλευε, πολύ κι έκανε 
ό,τι μπορούσε γιά νά μ’ εύχαριστήσει. Πριν περάσουν 
δυό βδομάδες μού ομολόγησε ότι άνήκε καί στή μυ



στική μας ύττηρεσία, άπ’ δπου έπαιρνε μιαν άσήμαντη 
άντιμισθία. Δέν μπορούσε νά μή μοΰ τό πει, είν’ 
άλήθεια, γιατί κάπως έπρεπε νά δικαιολογήσει τό 
σφραγισμένο φάκελο πού έβαλε στη διπλωματική 
άλληλογραφία, μέ αποδέκτη κάποιον περίεργο συν
δυασμό άπό άρχικά, στην ’Αθήνα. Άλλά βέβα'ο είναι 
δτι μου τό είπε μέ συμπαθητική ειλικρίνεια κι ένα 
πειραχτικό χαμόγελο, σά νά ’θελε νά μοΰ δείξει δτι 
δέν έπαιρνε τήν δλη ύπόθεση πολύ στά σοβαρά.

—'Υποθέτω δτι στέλνεις αναφορά γιά μένα, πα
ρατήρησα ξερά.

—Φυσικά, κύριε ’Επιτετραμμένε. Τό χαμόγελό 
του πλάτυνε. Άλλά νά είστε βέβαιος δτι είναι εκατό 
τά έκατό εύνοϊκή. Τυπικά πράματα, ξέρετε.

Ήταν άνεκτίμητος άπό κάθε άποψη. ’Ήξερε δλο 
τόν κόσμο στήν Άννουνσιασιόν, κι άφοΰ ξεμπέρδεψα 
μέ τις έθιμοτυπικές μου έπισκέψεις στούς ντόπιους 
έπισήμους καί στούς ξένους συναδέλφους μοΰ ’δώσε κα
λές συμβουλές γιά τό ποιόν μπορούσα νά καλέσω μαζί 
μέ ποιόν. («’Όχι τόν Καρδινάλιο μαζί μέ τόν 'Υπουργό 
Παιδείας, δέ μιλιούνται. Ναί, ό ’Ιταλός Σύμβουλος πη
γαίνει πολύ καλά μέ τόν Αρχηγό τής Αστυνομίας.

"Εχει φιλενάδα τή γυναίκα τοΰ Άρχηγοΰ, άλλά αύτός 
δέν τό ξέρει»). Μοΰ είπε άκόμα ποΰ θά προμηθευό
μουν τό καθετί στήν καλύτερη τιμή, καί κατάφερε νά 
μοΰ έξασφαλίσει σημαντικές έκπτώσεις σέ πολλά 
είδη. Τό ύπηρετικό προσωπικό πού μοΰ είχε προσλά- 
βει ήταν πρώτης τάξεως. Τό κονιάκ καί τά ποΰρα 
πού βρήκα νά μέ περιμένουν ήταν εκείνα άκριβώς πού 
θά’χα παραγγείλει κι έγώ. (Πρόσεξα δτι είχε άρκετά 
πολυτελή γούστα. Άπ’ δ,τι μπόρεσα νά καταλάβω 
—γιατί δέν τοΰ άρεζε νά μιλάει γι’ αύτό—βοηθούσε 
μέλη τοΰ διπλωματικού σώματος νά πουλήσουν μετα
χειρισμένα αύτοκίνητα, πλυντήρια καί άλλα τέτοια, 
καί εΐσέπραττε τις σχετικές προμήθειες, έξασφαλί- 
ζοντας μ’ αύτά τά μέσα ένα άνετο δσο καί νόμιμο 
πρόσθετο εισόδημα). ’Έφτασε άκόμα νά μοΰ ύπαι- 
νιχθεϊ, μέ πολύ λεπτό τρόπο, δτι ήταν σέ θέση νά 
μέ καθοδηγήσει οποτεδήποτε ένιωθα μοναξιά κι επι
θυμούσα τή συντροφιά καμιάς νόστιμης σενιορίτας.

Μέ μιά λέξη, ό Περικλής μοΰ στάθηκε δ,τι κι ό 
Βιργίλιος στό Δάντη—μ’ δλο πού δέν ήξερα άκόμα 
τότε δτι ή Βολιγουάη έμελλε νά μεταβληθεϊ σέ Κό
λαση.

δοκίμιο

GEORGE STEINER

Τό κούφιο
θαύμα*

Σύμφωνοι: ή μεταπολεμική Γερ
μανία είναι ένα θαΰμα. Πρόκειται 
ωστόσο γιά ένα ιδιότυπο θαΰμα— 
στήν έπιφάνεια μιά έντυπωσιακή, 
φρενιασμένη ζωτικότητα’ στό βά
θος μιά παράξενη σιγή. Πηγαίνετε 
έκει: ξεχάστε γιά λίγο τις στατιστι
κές τής παραγωγής, μήν άκοΰτε τό 
βόμβο τών κινητήρων.

Αύτό πού έχει πεθάνει είναι ή 
γερμανική γλώσσα. Άνοϊξτε τις 
έφημερίδες, τά περιοδικά, τό χεί
μαρρο λαϊκών ή έπιστημονικών έκδό- 
σεων πού ξεχύνεται άπό τά καινού
ρια τυπογραφεία’ παρακολουθήστε 
σύγχρονο θέατρο’ άκοΰστε τά γερ
μανικά πού μιλάνε στό ραδιόφωνο 
ή στήν 'Ομοσπονδιακή Βουλή. Δέν 
είναι πιά ή γλώσσα τοΰ Γκαϊτε, 
τοΰ Χάινε ή τοΰ Νίτσε. Δέν είναι 
πιά μήτε κάν τοΰ Τόμας Μάνν. 
Κάποια μεγάλη καταστροφή έχει 
πάθει. Παράγει βέβαια ήχους, μπο

ρεί άκόμα καί νά χρησιμέψει γιά 
επικοινωνία — δέ δημιουργεί δμως 
αίσθημα κοινωνίας.

Οί γλώσσες είναι ζωντανοί οργα
νισμοί. Εξαιρετικά πολύπλοκοι, ί
σως, άλλά πάντως οργανισμοί. Κλεί
νουν μέσα τους μιάν ορισμένη ζω
τική δύναμη, καθώς καί κάποιαν 
ικανότητα γι’ άφομοίωση κι άνά- 
πτυξη. Μπορούν ώστόσο νά παρα
κμάσουν, καί μποροΰν νά πεθάνουν.

Μιά γλώσσα πού έμπεριέχει τό 
σπέρμα τής άποσύν'θεσης τό δείχνει 
μέ ποικίλους τρόπους. Εκδηλώσεις 
τοΰ πνεύματος πού κάποτε στάθη
καν αύθόρμητες γίνονται τώρα μη
χανικές, παγερές συνήθειες (νεκρά 
μεταφορικά σχήματα, στερεότυπες 
παρομοιώσεις, συνθήματα). Οί λέ
ξεις γίνονται σχοινοτενείς καί δι
φορούμενες. Ή ρητορική άντικα- 
θιστά τό καλό ύφος, μιά τεχνητή 
διάλεκτος τήν άκριβόλογη χρήση 
τής κοινής γλώσσας. Τό κυκλοφο
ρ ιακό σύστημα τής γλώσσας παύει 
νά αφομοιώνει τις ξένες ρίζες καί 
τά δάνεια: τά καταπίνει μονάχα, 
άλλά παραμένουν ξένα σώματα. 'Όλα 
αύτά τά τεχνικά ελαττώματα, συσ- 
σωρευμένα, κορυφώνονται σέ μιά 
βαρυσήμαντη αποτυχία — άντί ή 
γλώσσα νά οξύνει τή σκέψη, τή 
θολώνει. Άντί νά φορτίζει κάθε 
έκφραση μέ τή μέγιστη δυνατή έ- 
νέργεια καί σαφήνεια, χαλαρώνει

καί σκορπάει τήν ψυχική ένταση. 
Παύει νά ’ναι περιπέτεια (κι ή γλώσ
σα είναι ή ΰψιστη περιπέτεια πού 
μπορεί νά γνωρίσει ή άνθρώπινη 
διάνοια). Κοντολογίς, ή γλώσσα 
παύει νά ’ναι βιωμένη’ δέν είναι 
παρά μόνο μιλημένη.

Μιά τέτοια κατάσταση μπορεί 
νά βαστήξει πολύν καιρό·—δπως τά 
λατινικά έξακολούθησαν νά χρη
σιμοποιούνται πολύν καιρό, άφοΰ 
είχαν στερέψει οί ζωντανές πηγές 
τοΰ ρωμαϊκοΰ πολιτισμού. 'Όμως, 
δπου πμρουσιαστεϊ μιά φορά τό-φαι
νόμενο, δείχνει πώς κάποιο βασικό 
στοιχείο ένός πολιτισμού είναι άγιά- 
τρευτα άρρωστο. Κι αύτό είναι πού 
έχει συμβεϊ στή Γερμανία. Γι’ 
αύτό καί, καταμεσής στό θαΰμα πού 
άποτέλεσε ή ύλική άνασυγκρότηση 
τής Γερμανίας, ύπάρχει μιά τέτοια 
πνευματική νέκρα, κι άναδίδεται 
μιά τέτοια έντύπωση κοινοτοπίας 
καί άπόκρυψης.

Ποιος θανάτωσε τή γερμανική 
γλώσσα; Ή ιστορία είναι περί
πλοκη καί συναρπαστική. Ξεκινάει 
μέ τό παράδοξο γεγονός δτι τά γερ
μανικά γνώρισαν τήν άκμή τής 
ζωντάνιας τους πριν υπάρξει ένιαϊο 
γερμανικό κράτος. Ή ποιητική με- 
γαλοφυία τοΰ Λουθήρου, τοΰ Γκαϊ
τε, τοΰ Σίλλερ, τοΰ Κλάιστ, τοΰ 
Χάινε καί, ώς ένα σημείο, τοΰ Νίτσε 
προηγείται άπό τή δημιουργία τοΰ 13



γερμανικού έθνους. Δάσκαλοι τοϋ 
γερμανικού πεζοΰ καί ποιητικού λό
γου στάθηκαν άνθρωποι πού δέν 
τούς άγγιξε ό δυναμισμός της πρωσ- 
σο-γερμανικής συνείδησης, δπως αύ
τή διαμορφώθηκε μετά τήν ίδρυση 
τής σύγχρονης Γερμανίας. Ήταν, 
σαν τον Γκαϊτε, πολίτες τής Εύρώ
πης πού ζοΰσαν σέ πριγκηπάτα πολύ 
μικρά γιά νά διεγείρουν έθνικιστικές 
συγκινήσεις. ’Ή, σάν τον Χάινε 
καί τον Νίτσε, έγραψαν έξω άπό τή 
Γερμανία. Καί τούτο ΐσχυσε γιά 
δ,τι καλύτερο έδωσε ή γερμανική 
λογοτεχνία, άκόμα καί πρόσφατα. 
'Ο Κάφκα έγραψε στήν Πράγα" ό 
Ρίλκε στήν Πράγα, στο Παρίσι καί 
στο Ντουίνο.

Ή έπίσημη γλώσσα κι ή λογοτε
χνία τής Γερμανίας τού Μπίσμαρκ 
είχαν κιόλας μέσα τους τά στοιχεία 
τής αποσύνθεσης. Είναι ή χρυσή 
έποχή τών στρατευμένων ιστορικών, 
τών φιλολόγων καί τών ακατάλη
πτων μεταφυσικών. Σ’ αύτούς τούς 
μανδαρίνους τής νέας πρωσσικής

* Ευνόητο πού τό δοκίμιο αύτό [πρωτο- 
δημοσιεύτηκε στά 1959] έθιξε καί έξόρ- 
γισε πολλούς. Οι συζητήσεις πάνω σ’ 
αύτό καί οι έσφαλμένες παραθέσεις άπο- 
σπασμάτων του συνεχίζονται στή Γερμα
νία ώς σήμερα [1969] . Τό περιοδικό 
Sprache im Technischen Zeitalter, άφιέ- 
ρωσε ειδικό τεύχος του στή σχετική συ
ζήτηση, καί ή διαμάχη αναζωπυρώθηκε 
σέ μιά συνάντηση τών Γερμανών συγ
γραφέων, γνωστών ώς Gruppe hl στις 
’Ηνωμένες Πολιτείες τήν άνοιξη τοϋ 
1966. Οί άκαδημαϊκοί κύκλοι πήραν 
ιδιαίτερα έχθρική στάση άπέναντί του.

’Αναδημοσιεύω «Τό Κούφιο Θαύμα» 
στο παρόν βιβλίο [Language and Silence, 
Pelikan, London, 1969], έπειδή πιστεύω 
ότι τό πρόβλημα τών σχέσεων άνάμεσα 
στή γλώσσα καί τήν πολιτική άπανθρω- 
πία είναι βασικό" καί έπειδή πιστεύω ότι 
ή χρήση τής γερμανικής κατά τή ναζι- 
στική περίοδο καί κατά τούς άκροβατι- 
σμούς τής λήθης πού ακολούθησαν τήν 
πτώση τού ναζισμού, αποκαλύπτουν τή 
συγκεκριμένη καί τραγική πιεστικότητά 
του. Ό Ντέ Μαιτρ καί ό Τζώρτζ ’Όρουελ 
έχουν γράψει γιά τήν πολιτική τής γλώσ
σας, γιά τό πώς οί λέξεις μπορεί νά χάσουν 
τό άνθρώπινο νόημά τους κάτω άπό τήν 
πίεση τής πολιτικής κτηνωδίας καί τού 
ψεύδους. Μόλις τώρα αρχίσαμε νά εφαρ
μόζουμε τή σοφία τους καί τή διορατι- 
κότητά τους στήν ιστορία τής γλώσσας 
καί τών συναισθημάτων. Ό χώρος αύτός 
δέν έχει άκόμα διερευνηθεϊ σχεδόν κα
θόλου .

’Αναδημοσιεύω τό δοκίμιο αύτό, έπειδή 
πιστεύω έπίσης ότι ή γενική γραμμή του 
καί ή έπιχειρηματολογία του έξακολου- 
θοΰν νά ισχύουν. "Οταν τό έγραψα, δέν 
γνώριζα τό βαρυσήμαντο βιβλίο τού Vi
ctor Klemperer, Aus dem Notifbuch 
eines Philologen, πού δημοσιεύτηκε στό

14 Άν. Βερολίνο στά 1946 (τώρα έπανεκδόθη-

αύτοκρατορίας οφείλεται ή τρομα
χτική έκείνη σύνθεση άπο λεκτική 
άφέλεια κι έλλειψη χιούμορ πού 
έκανε τή λέξη «γερμανικός» συνώ
νυμη τού «νεκρού βάρους». Αύτοί 
πού γλίτωσαν τήν «πρωσσοποίηση» 
τής γλώσσας ήταν οί έπαναστατη- 
μένοι κι οί έξόριστοι, δπως οί Ε
βραίοι έκεΐνοι πού θεμελίωσαν μιά 
λαμπρή δημοσιογραφική παράδοση 
ή δπως ό Νίτσε πού ζοΰσε στο 
έξωτερικό.

Στά βαριά άκαδημαϊκά γερμα
νικά πού έγραφαν οί στυλοβάτες της 
σοφίας καί τής κοινωνίας άπο το 
1870 ώς τον πρώτο παγκόσμιο πό
λεμο, ήρθε το αύτοκρατορικο κα
θεστώς νά προσθέσει τή δική του 
συμβολή — το στόμφο καί τήν άπά- 
τη. Το «ύφος Πότσδαμ» πού μετα
χειρίζονταν τά ύπουργεΐα κι ή γρα
φειοκρατία τής νέας αύτοκρατορίας 
ήταν ένα μείγμα άπό βαναυσότητα 
(«τά σταράτα λόγια τών στρατιω
τικών» ) καί ύψιπετεΐς ρομαντισμούς 
(τό βαγνερικό στοιχείο).’Έτσι πανε-

κε μέ τόν τίτλο Die unbeivaltigte Sprache 
άπό τόν Joseph Melzer Verlag, Darm
stadt). Μέ πολύ περισσότερες λεπτομέ
ρειες άπό όσες ήμουν ικανός νά δώσω 
έγώ, ό Klemperer, έμπειρος γλωσσολό
γος, διερευνά τόν ξεπεσμό τής γερμανικής 
γλώσσας σέ ναζιστικό ιδίωμα καί τό 
γλωσσικό-ίστορικό ύπόβαθρο αύτής τής 
πτώσης. Στά 1957 δημοσιεύτηκε ένα 
μικρό, πρωτοβάθμιο, λεξικό τής ναζιστι- 
κής γερμανικής: Aus dem Worterbuch 
des Unmenchen, πού τό συνέταξαν οί 
Stemberger, Storz καί Siiskind. Στά 
1964, ή Cornelia Berning πραγματο
ποίησε στό Von 'Abstammungsnach- 
tveis’ zum 'Zuchtivart’ τή λεπτομερέ
στερη μελέτη τού προβλήματος, τήν οποία 
είχα υποδείξει. Ό Dolt Stemberger 
έπανήλθε στό όλο ζήτημα μέ τό δοκίμιό 
του Massslabe der Sprachkritik στό 
περιοδικό Kriterien (Φραγκφούρτη, 1965) 
Στόν ’Αντιπρόσωπο τού Χόχουτ, ιδιαί
τερα στις σκηνές μέ τόν ’Άιχμαν καί τούς 
έπιχειρηματίες φίλους του, ή ναζιστική 
γερμανική βρίσκει τήν έπακριβή, έμετική 
έκφρασή της. Τό ’ίδιο αληθεύει γιά τήν 
’Ανάκριση τού Πέτερ Βάις καί, δπως 
προσπαθώ νά δείξω στό «Σημείωμα γιά 
τόν Γκύντερ Γκράς» πού ακολουθεί τό 
παρόν δοκίμιο, στά Σκυλίσια Χρόνια.

Κατά τήν τελευταία δεκαετία άνοιξε 
καινούργιο κεφάλαιο στήν πολύπλοκη 
ιστορία τής γερμανικής γλώσσας καί τών 
άρθρώσεών της μέ τήν πολιτική πραγμα-ν 
τικότητα. Ή ’Ανατολική Γερμανία ανα
πτύσσει ξανά πολλά στοιχεία άπό έκείνη 
τή γραμματική τού ψεύδους, τών ύπερα- 
πλουστεύσεων τού ολοκληρωτισμού, πού 
είχε φτάσει σέ τέτοιο βαθμό τελειότητας 
τόν καιρό τού ναζισμού. Τείχη μπορούν 
νά υψωθούν όχι μόνο άνάμεσα στά δυό 
μισά μιας πόλης, αλλά καί άνάμεσα στις 
λέξεις καί στό άνθρώπινο τους περιεχό
μενο.

πιστήμια, δημοσιοϋπαλληλία, στρα
τός καί Αύλή συνένωσαν τις προ- 
σπάθειές τους γιά νά εισαγάγουν στη 
γερμανική γλώσσα συνήθειες έξί- 
σου έπικίνδυνες μ’ έκεϊνες πού επέ
βαλαν στό γερμανικό λαό: μιά τρο
μερή άδυναμία γιά τά έτοιμα συν
θήματα καί τις στομφώδεις κοινο
τοπίες («ζωτικός χώρος», «κίτρινος 
κίνδυνος», «οί βόρειες άρετές»)’ 
έναν αύτόματο σεβασμό προς τις 
πολυσύλλαβες λέξεις καί τή δυνατή 
φωνή" μιά μοιραία κλίση προς ένα 
γλυκανάλατο συναισθηματισμό (Ge- 
mutlichkeit) πού μπορεί νά κρύβει 
όποιαδήποτε ώμότητα ή έξαπάτηση. 
Ή γερμανική φιλολογική σχολή, ή 
τόσο δίκαια φημισμένη, έπαιξε έναν 
περίεργο καί σύνθετο ρόλο σ’ αύτή 
τήν ύπόθεση. Ή φιλολογία τοπο
θετεί τις λέξεις μέσα σ’ ένα πλαίσιο 
παλιότερων ή συγγενικών λέξεων, 
οχι σ’ ένα πλαίσιο ηθικών στόχων 
καί διαγωγής. Δίνει στή γλώσσα τή 
μορφολογία της, όχι τή μορφή της. 
Δέν μπορεί νά ’ναι άπλή σύμπτωση 
ότι ό βασικά φιλολογικός προσανα
τολισμός τής γερμανικής παιδείας 
χάρισε άφοσιωμένους ύπηρέτες στήν 
Πρωσσία καί στό έθνικοσοσιαλι- 
στικό καθεστώς. Τήν πιστότερη κα
ταγραφή τής πορείας πού οδήγησε 
άπό τήν πειθαρχία τοΰ θρανίου στήν 
πειθαρχία τών στρατοπέδων συγ- 
κεντρώσεως τή βρίσκει κανένας στά 
μυθιστορήματα τοϋ Χάινριχ Μάνν, 
ιδίως στό Der Untertan(«'O 'Υ
πήκοος»).

"Οταν κινητοποιήθηκαν οί στρα
τοί γιά τόν πόλεμο τοϋ 1914, 
οί λέξεις κινητοποιήθηκαν κι εκείνες. 
Τέσσερα χρόνια άργότερα, οί στρα
τιώτες πού είχαν έπιζήσει γύριζαν 
πίσω τσακισμένοι καί νικημένοι— 
όχι όμως κι οί λέξεις. Αυτές έμειναν 
έπιστρατευμένες κι έχτισαν ένα τεί
χος άπό μύθους ανάμεσα στό γερ
μανικό πνεΰμα καί στά γεγονότα. 
Έρριξαν τό πρώτο άπό τά μεγάλα 
εκεί,να ψέματα πού έθρεψαν σέ τόσο 
σημαντικό βαθμό τή σύγχρονη Γερ
μανία: τό ψέμα τής «μαχαιριάς στήν 
πλάτη». Οί ήρωικές γερμανικές 
στρατιές δέν είχαν νικηθεί, τις είχαν 
μαχαιρώσει πισώπλατα «προδότες, 
έκφυλοι, μπολσεβίκοι». Ή Συνθήκη 
τών Βερσαλλιών δέν ήταν ή αδέξια 
προσπάθεια μιας καταστραμμένης 
Εύρώπης νά συμμαζέψει κάπως τά 
σπασμένα, παρά ένα σχέδιο σκλη- 
ρής έκδίκησης πού έπέβαλαν στή 
Γερμανία άπληστοι αντίπαλοι. Ή 
εύθύνη γιά τήν έκρηξη τοΰ πολέμου



βάραινε τή Ρωσία, ή τήν Αύστρία, 
ή τις άποικιακές ραδιουργίες τής 
«άπιστης ’Αγγλίας» — σέ καμιά 
περίπτωση τήν Πρωσσική Γερμα
νία.

Πολλοί ήταν οί Γερμανοί πού 
ήξεραν δτι αύτά ήταν παραμύθια, 
κι δτι ό μιλιταρισμός κι ή φυλετική 
άλαζονεία τής Γερμανίας είχαν συν- 
τελέσει άποφασιστικά στήν προε
τοιμασία τοϋ ολοκαυτώματος. Τό 
έλεγαν στις σατιρικές έπιθεωρή- 
σεις τών έτών 1920-1930, στο πει
ραματικό θέατρο τοϋ Μπρέχτ, στά 
έργα τών άδελφών Μάνν, στις ξυ
λογραφίες τής Καίτε Κόλλβιτς καί 
τοϋ Γκέοργκ Γκρός. 'Η γερμανική 
γλώσσα ξαναβρήκε μιά ζωντάνια, 
πού δμοιά της δέν είχε γνωρίσει 
άφότου τήν είχαν παραλάβει οί 
Γιοϋγκερς κι οί φιλόλογοι. Ήταν 
μιά χαρούμενη αναρχική έποχή. 
Ό Μπρέχτ ξανάδωσε στο γερμανι
κό πεζό λόγο τή λουθηρική του 
απλότητα, ό Τόμας Μάνν εϊσήγαγε 
στο ύφος του τήν εύκαμψία καί τήν 
κομψή διαύγεια τής κλασικής με
σογειακής παράδοσης. Εκείνη ή δε
καετία 1920-30 στάθηκε ή λαμπρό
τερη περίοδος τοϋ σύγχρονου γερ
μανικού πνεύματος. 'Ο Ρίλκε έγρα
ψε τις Έλεγεΐες τον Νιουίνο καί 
τά Σονέτα στόν Όρφέα, τό 1922, 
χαρίζοντας στο γερμανικό στίχο ένα 
φτέρωμα καί μιά μουσική πού είχε 
νά φανεί άπό τον καιρό τοϋ Χαίλ- 
ντερλιν. Τό Μαγικό Βουνό βγήκε 
τό 1924, ό Πύργος τοϋ Κάφκα τό 
1926. Ή 'Όπερα τής Πεντάρας 
πρωτοπαίχτηκε τό 1928, καί τό 
1930 ό γερμανικός κινηματογράφος 
έδινε τό Γαλάζιο "Αγγελο. Τον ίδιο 
χρόνο κυκλοφορούσε ό πρώτος τόμος 
τοϋ 'Ανθρώπου δίχως 'Ιδιότητες τοϋ 
Ρόμπερτ .Μούζιλ — τής παράξενης 
αύτής καί στοχαστικής άνάλυσης 
τής παρακμής τών δυτικών άξιών. 
Κατά τή διάρκεια τής ένδοξης έκεί- 
νης δεκαετίας, ή γερμανική λογο
τεχνία καί τέχνη συμμετέχει στο 
μεγάλο ρεΰμα δυτικής φαντασίας 
πού έφερε καί τούς Φώκνερ, Χέ- 
μιγκουαιη, Τζόυς, Έλιοτ, Προύστ, 
Ντ. X. Λώρενς, Πικάσσο, Σέν- 
μπεργκ καί Στραβίνσκυ.

Σύντομο στάθηκε ωστόσο τό φω
τερό διάλειμμα. Ό σκοταδισμός καί 
τά μίση πού είχαν σφυρηλατηθεΐ 
στή γερμανική ιδιοσυγκρασία άπό 
τό 1870 κι υστέρα είχαν πολύ βα
θιά θεμέλια. Σ’ ένα παράξενα προ
φητικό του Γράμμα άπό τή Γερμα
νία, ό Λώρενς σημείωνε πόσο «έχει

ριζώσει τό παλιό πνεΰμα τής άγριά- 
δας καί τής δυσπιστίας». "Εβλεπε 
τή χώρα νά «κόβει κάθε έπαφή μέ 
τή Δυτική Εύρώπη, νά στρέφεται 
προς τις έρημους τής ’Ανατολής». 
Ό Μπρέχτ, ό Κάφκα, ό Τόμας 
Μάνν δέν κατόρθωσαν νά τιθασ- 
σεύσουν τον ίδιο τους τον πολιτι
σμό, νά τοϋ έπιβάλουν τή δική τους 
άνθρωπιά καί λιτότητα. Οί ίδιοι 
συγκαταλέχτηκαν αρχικά στούς έκ- 
κεντρικούς, ά.ργότερα στούς κατα
τρεγμένους. Καινούριοι γλωσσολό
γοι είχαν βαλθεϊ νά μετατρέψουν 
τή γερμανική γλώσσα σέ πολιτικό 
δπλο, τό πιο αδίσταχτο καί τό πιο 
άποτελεσματικό πού γνώρισε ποτέ 
ή 'Ιστορία — καί νά κατεβάσουν τήν 
αξιοπρέπεια τής ανθρώπινης λαλιάς 
στο έπίπεδο τοϋ ούρλιαχτοΰ τών 
λύκων.

Πρέπει, στ’ άλήθεια, νά ξεκαθα
ρίσουμε στο νοΰ μας ένα πράγμα: 
ή γερμανική γλώσσα δέ στάθηκε 
αμέτοχη στις φρικαλεότητες τοϋ 
ναζισμού. Δέν είναι μονάχα δτι ένας 
Χίτλερ, ένας Γκαΐμπελς, ένας Χίμ- 
μλερ έτυχε νά μιλάνε γερμανικά. 
'Ο ναζισμός άντλησε άπό τή γλώσσα 
άκριβώς έκεϊνα πού χρειαζόταν γιά 
νά δώσει έκφραση στήν άγριάδα του. 
Τό αύτί τού Χίτλερ άρπαξε τή λαν- 
θάνουσα ύστερία, τή σύγχυση, τό 
στοιχείο ύπνωτικής καταλήψιας πού 
παραμόνευαν στο βάθος τής μητρι
κής του γλώσσας. Βυθίστηκε μ’ 
άλάνθαστη σιγουριά στις κρυφές 
λόχμες τής γλώσσας, στις περιοχές 
σκοταδιού καί κραυγής πού άποτε- 
λοΰν τή νηπιακή ήλικία τού έναρ- 
θρου λόγου καί πού παράγονται 
πριν άπαλυνθοϋν οί λέξεις άπό τ’ 
άγγισμα τού πνεύματος. ’Ένιωσε, 
στά γερμανικά, μιάν άλλη μουσική 
άπό κείνη τού Γκαϊτε, τού Χάινε 
καί τού Μάνν: ένα ρυθμικό σκλήρι
σμα, μισό λαλιά, δίχως νόημα, καί 
μισό χυδαιολογία. Κι αντί νά τον 
άποστραφεϊ μέ κατάπληξη κι αηδία, 
ό γερμανικός λαός άνταποκρίθηκε 
σά μαζική ήχώ στά μουγκρίσματα 
αύτοΰ τού ανθρώπου—μιά ήχώ άπό 
εκατομμύρια φωνές κι έκατομμύρια 
μπότες πού χτυπούσαν τή γή. "Ενας 
Χίτλερ θά ’χε βρει άποθέματα άπό 
δηλητήριο κι ήθική άναισθησία σ’ 
όποιαδήποτε γλώσσα. "Ομως, έξαι- 
τίας τής πρόσφατης 'Ιστορίας, που
θενά άλλοϋ δέ βρίσκονταν αύτά τόσο 
πρόχειρα, τόσο κοντά στήν έπιφά- 
νεια τής ίδιας τής καθημερινής 
ομιλίας. Μιά γλώσσα πού προσφέ- 
ρεται στή συγγραφή τού «Τραγου

διού τού Χόρστ Βέσσελ» είναι έτοι
μη νά δοθεί στήν Κόλαση. (Πώς 
θάταν δυνατό ή λέξη Spr»tzen νά 
έπανακτήσει ένα λογικό νόημα, άφοΰ 
σήμανε γιά έκατομμύρια άνθρώπους 
τό «τίναγμα» τού εβραϊκού αίμα
τος κάτω άπ’ τις μύτες τών μαχαι
ριών;)^

Αύτό λοιπόν έγινε στο Ράιχ.
"Οχι ή σιωπή ή ή ύπεκφυγή, άλλά 
ένας καταρράχτης άπό εύκρινεϊς καί 
εύχρηστες λέξεις. Μιά ιδιομορφία 
τής ναζιστικής έποχής στάθηκε ά
κριβώς ή συνήθεια νά σημειώνεται, 
νά καταγράφεται, νά καταχωρίζεται 
τό καθετί- νά χρησιμεύουν οί λέξεις 
γιά νά έκφράσουν δ,τι κανένα άν- 
θρώπινο στόμα δέ θάπρεπε νά ξε
στομίσει, κανένα χαρτί φτιαγμένο 
άπό άνθρώπους νά δεχτεί στήν έπι- 
φάνειά του. Είναι άηδιαστικό καί 
σχεδόν άνυπόφορο νά θυμίζει κανέ
νας δσα έγιναν — καί ειπώθηκαν — 
άλλά είναι άπαραίτητο. Στά κελλιά 
τής Γκεστάπο, στενογράφοι (συνή
θως γυναίκες) σημείωναν προσε
χτικά τούς εναγώνιους, σπαραχτι
κούς ήχους, πού άποσποΰσαν άπό 
τήν άνθρώπινη φωνή μέ τά βασανι
στήρια ή τά χτυπήματα. Τά βασα
νιστήρια καί τά πειράματα πάνω 
σέ ζωντανούς άνθρώπους, στο Μπέλ- 
σεν καί στο Ματτχάουζεν, κατα
γράφονταν μ’ άκρίβεια. Οί κανο- 
νισμοί σχετικά μέ τον άριθμό τών 
χτυπημάτων, στήν πειθαρχική πτέ
ρυγα τού Νταχάου δπου γίνονταν 
οί μαστιγώσεις, ήταν γραπτά δια
τυπωμένοι. "Οταν Πολωνοί ρα- 
βίνοι ύποχρεώνονταν νά καθαρίσουν 
άποχωρητήρια μέ τά χέρια καί τά 
στόματά τους, βρίσκονταν Γερμανοί 
άξιωματικοί γιά νά καταγράψουν 
τό γεγονός, νά τό φωτογραφίσουν, 
νά ταξινομήσουν τις φωτογραφίες. 
"Οταν οί έπίλεκτοι φρουροί ’Ές-’Ές 
χώριζαν τις μανάδες άπό τά παιδιά 
στήν είσοδο τών στρατοπέδων τοϋ 
θανάτου, δέν ένεργοΰσαν άμίλητοι.
Τούς προειδοποιούσαν, μέ γιουχαιτά. 
γιά τήν επικείμενη φρίκη: «Heida, 
Heida, juchheissa, Scheissjuden 
in den Schornstein! » («’Όπα,
δπα, ζητώ! Σκατοεβραΐοι στο κα
μίνι !»)

Τό άνείπωτο πού λέγεται καί ξα- 
ναλέγεται επί δώδεκα χρόνια. Τό 
άσύλληπτο πού γράφεται, συστημα
τοποιείται, άρχειοθετεΐται γιά μελ
λοντικές παραπομπές. Οί άνθρωποι 
πού έχυσαν καφτό άσβέστη στούς 
ύπονόμους τής Βαρσοβίας, γιά νά 
σκοτώσουν τούς ζωντανούς καί νά 15



πνίξουν τή μυρωδιά τών νεκρών, 
μιλούσαν γι’ αύτά τά πράματα δταν 
έγραφαν στις οικογένειες τους. Μι
λούσαν γιά «ζωύφια» πού χρειά
στηκε νά «εκκαθαριστούν» — σέ 
γράμματα δπου ζητούσαν οικογε
νειακές φωτογραφίες ή έστελναν 
χριστουγεννιάτικες εύχές: «Γαλή
νια νύχτα, άγια νύχτα». Gemiitli- 
chkeit. Μιά γλώσσα πού γίνεται 
διοικητική γλώσσα τής Κόλασης, 
πού ενσωματώνει τά ήθη της Κό
λασης στο συντακτικό της, πού συ
νηθίζει νά καταστρέφει τήν ανθρω
πιά μέσα στον άνθρωπο καί ν’ άνα- 
σταίνει μέσα του τό κτήνος. Λίγο 
λίγο οί λέξεις έχασαν τήν αρχική 
τους έννοια κι άπόχτησαν έφιαλτικό 
περιεχόμενο. «Εβραίος», «Πολω
νός», «Ρώσος» έφτασαν νά σημαί
νουν ψύλλους μέ δυο πόδια, βρω
μερά ζωύφια πού οί καλοί ’Άρείοι 
πρέπει νά λιώνουν «σάν κατσαρί
δες σ’ ένα βρώμικο τοίχο», δπως 
διευκρίνιζε ένα έγχειρίδιο τού Κόμ
ματος. «Τελική λύση», Endgiilti- 
ge Losung, έφτασε νά σημαίνει τό 
θάνατο έξι έκατομμυρίων ανθρώ
πων σέ θαλάμους αερίων.

Δέν είναι μόνο άπ’ αύτές τίς φο
βερές κτηνωδίες πού μολύνθηκε ή 
γλώσσα' χρησιμοποιήθηκε καί γιά 
νά στηρίξει αναρίθμητες απάτες, 
γιά νά πείσει τούς Γερμανούς δτι ό 
πόλεμος καί δίκαιος ήταν, καί παν
τού νικηφόρος. "Οσο πλησίαζε ή 
ήττα τού «χιλιόχρονου Ράιχ», τά 
ψέματα πύκνωναν σά νιφάδες χιο
νιού. Ή γλώσσα αναποδογυριζόταν 
γιά νά ονομάσει «φώς» τό σκοτάδι 
καί «νίκη» τήν πανωλεθρία. Ό 
Γκότφρηντ Μπένν, ένας άπ’ τούς 
λίγους έντιμους συγγραφείς πού 
έμειναν στή ναζιστική Γερμανία, 
σημείωνε μερικούς καινούριους ο
ρισμούς στό λεξικό τής χιτλερικής 
γλώσσας:

«Τό Δεκέμβρη τού 1943, δταν 
δηλαδή οί Ρώσοι μάς είχαν ρίξει 
πίσω χίλια πεντακόσια χιλιόμε
τρα κι είχαν διασπάσει τό μέ
τωπό μας σέ καμιά δεκαριά ση
μεία, ένας νεαρός ύπολοχαγός — 
μικρούλης σά σπουργίτι καί τρυ
φερός σά σκυλάκι — .σχολίαζε: 
«Τό σπουδαίο είναι δτι τά γου
ρούνια δέν πέρασαν μέσα άπό τίς 
γραμμές μας». «Διάσπαση», «ά- 
πόκρουση», «έκκαθάριση», «εύ
καμπτη καί ρευστή γραμμή μά
χης» — πόση θετική κι αρνητική 
δύναμη μπορούν νά ’χουν αύτές οί

16 λέξεις! Μπορούν νά ξεγελάσουν,

ή νά μεταμφιέσουν. Τό Στάλιγ- 
κραντ— ένα τραγικό ατύχημα. 
Ή ήττα τών ύποβρυχίων — μιά 
μικρή, τυχαία τεχνική ανακάλυ
ψη τών ’Άγγλων. 'Ο Μοντγκόμ'ε- 
ρυ κυνηγάει τόν Ρόμμελ έπί τέσ- 
ρερες χιλιάδες χιλιόμετρα, άπό 
τό Άλαμέιν στή Νεάπολη — προ
δοσία τής κλίκας τού Μπαντό- 
λιο».
Κι δσο περισφιγγόταν ή Γερμα

νία άπό τόν κύκλο τών έκδικητών 
τό ψέμα πύκνωνε ολοένα, γινόταν 
άπελπισμένη χιονοθύελλα. Στό ρα
διόφωνο, άνάμεσα στις διακοπές 
πού προκαλοΰσαν οί άεροπορικοί συ
ναγερμοί, ή φωνή τού Γκαίμπελς 
βεβαίωνε τό γερμανικό λαό δτι 
«τιτάνια μυστικά δπλα» ήταν έ
τοιμα γιά χρησιμοποίηση. Μιάν άπό 
τίς τελευταίες μέρες έκείνου τού 
«λυκόφωτος τών θεών», ό Χίτλερ 
βγήκε άπό τό καταφύγιό του γιά νά 
έπιθεωρήσει δεκαπεντάχρονα άγό- 
ρια ποΰχαν έπιστρατευτεΐ γιά μιάν 
έσχατη άμυνα τού Βερολίνου καί 
στέκονταν στή γραμμή μέ σταχτιά 
πρόσωπα. Ή ήμερήσια διαταγή 
έκανε λόγο γιά «έθελοντές», γιά 
έπίλεκτες άνίκητες μονάδες συσπει
ρωμένες γύρω άπό τόν Φύρερ. ‘Ο 
έφιάλτης τέλειωσε μ’ ένα άδιάν- 
τροπο ψέμα: άνακοινώθηκε έπίσημα 
στό «λαό τών κυρίων» δτι ό Χίτλερ 
βρισκόταν στήν' πρώτη γραμμή, στά 
χαρακώματα, ύπερασπίζοντας τήν 
καρδιά τής πρωτεύουσάς του έναν- 
τίον τών «κόκκινων κτηνών». Στήν 
πραγματικότητα, ό γελωτοποιός ά- 
ναπαυόταν μέ τήν έρωμένη του, νε
κρός, μέσα στήν άσφάλεια τού μπε- 
τονένιου του καταφύγιου.

Οί γλώσσες έχουν μεγάλα αποθέ
ματα ζωτικότητας. Μπορούν ν’ ά- 
πορροφήσουν μαζικές δόσεις ύστε- 
ρίας, άγραμματοσύνης καί προστυ
χιάς (ό Τζώρτζ Όρουελλ έχει 
δείξει μέ ποιόν τρόπο συμβαίνει 
τούτο σήμερα στ’ άγγλικά). Υ
πάρχει ωστόσο καί κάποιο δριο. 
"Οταν μεταχειριστείς μιά γλώσσα 
γιά νά σχεδιάσεις, νά οργανώσεις 
καί νά δικαιολογήσεις τό Μπέλσεν' 
γιά νά συντάξεις προδιαγραφές τών 
θαλάμων άερίων γιά νά καταστρέ- 
ψεις τήν ανθρωπιά μέσα σέ δώδεκα 
χρόνια έσκεμμένης κτηνωδίας — 
κάτι θά συμβεΐ σ’ αύτή τή γλώσσα. 
"Οταν κάνεις τίς λέξεις δργανα 
τρόμου καί ψευτιάς, δπως τίς έκα
ναν ό Χίτλερ, ό Γκαίμπελς κι έκατό 
χιλιάδες ναζιστικά στελέχη ·— κάτι 
θά συμβεί στις λέξεις. Κάποιο

στοιχείο ψευτιάς καί σαδισμού θά 
εισχωρήσει στό ίδιο τό μεδούλι τής 
γλώσσας. ’Ανεπαίσθητα στήν άρχή, 
δπως άθόρυβα εισχωρούν στά κό
καλα τά ραδιενεργά δηλητήρια. "Ο
μως θ’ άρχίσει τό καρκίνωμα, κι ή 
καταστροφή σέ βάθος. Ή γλώσσα 
δέν θά μπορέσει πιά μήτε νά έμ- 
πλουτισθεΐ, μήτε νά ξανάβρει τή 
δροσιά της. Δέν θά έκπληρώνει πιά, 
δπως άλλοτε, τίς δυο κύριες λειτουρ
γίες της: τή μετάδοση τής ανθρώ
πινης έκείνης τάξης πού ονομάζουμε 
Νόμο, τή διακίνηση τής πνευματικής 
έκείνης σπίθας πού ονομάζουμε Χά
ρη. Σέ μιάν εναγώνια σημείωση τού 
ήμερολογίου του, τό 1940, ό Κλάους 
Μάνν διαπίστωνε δτι θά τού ήταν 
πιά άδύνατο νά διαβάσει γερμανικά 
βιβλία: «Είναι δυνατό νά ’χει μιάνει 
ό Χίτλερ τή γλώσσα τού Νίτσε καί 
τού Χαίλντερλιν;» Είναι καί πα- 
ραεΐναι.

Τί έγιναν ωστόσο έκεΐνοι πού 
ήταν ταγμένοι φρουροί τής γλώσ
σας, φύλακες τής συνείδησής της; 
Τί έγιναν οί Γερμανοί συγγραφείς; 
Πολλοί άπ’ αύτούς θανατώθηκαν 
στά στρατόπεδα συγκεντρώσεως' άλ
λοι, δπως ό Βάλτερ Μπένγιαμιν, 
αύτοκτόνησαν πριν προφτάσει ή 
Γκεστάπο ν’ άφανίσει μέσα τους 
δ,τι ήταν άνθρώπινη εικόνα κι ο
μοίωση θεού. ’Αλλά οί μεγαλύτεροι 
συγγραφείς πήραν τό δρόμο τής 
έξορίας. Οί μεγαλύτεροι τού θεά
τρου: Μπρέχτ, Τσούκμαγιερ. Οί 
μεγαλύτεροι μυθιστοριογράφοι: Τό- 
μας Μάνν, Βέρφελ, Φώυχτβάγκερ, 
Χάινριχ Μάνν, Στέφαν Τσβάιχ, Χέρ- 
μανν Μπρόχ.

'Η ομαδική αύτή αποδημία έχει 
βασική σημασία άν θέλουμε νά κατα
λάβουμε τί συνέβηκε στή γερμανική 
γλώσσα καί στήν «ψυχή» πού εκ
φράζει. Μερικοί άπό αύτούς τούς 
συγγραφείς άναγκάστηκαν νά φύ
γουν γιά νά διασώσουν τή ζωή τους, 
επειδή ήταν Εβραίοι ή μαρξιστές 
ή κάποιο άλλο είδος «άνεπιθύμητα 
παράσιτα». Κι δμως πολλοί άνάμε- 
σά τους θά μπορούσαν νά ’χαν μείνει, 
άπολαμβάνοντας τίς τιμές πού άπο- 
νέμονταν στούς Άρειους δμόδει- 
πνους τού καθεστώτος. "Αλλο πού 
δέν θά ’θελαν οί έθνικοσοσιαλιστές, άν 
γινόταν νά έξασφαλίσουν τό γόητρο 
καί τό κύρος πού ή παρουσία τού 
Τόμας Μάνν — μόνη ή παρουσία 
του — θά πρόσδιναν στήν πνευμα
τική ζωή τού Ράιχ. ’Αλλά ό Μάνν 
δέν θέλησε νά μείνει. Κι ό λόγος 
ήταν δτι ήξερε άκριβώς τί μελλόταν



νά πάθει ή γερμανική γλώσσα, καί 
πίστευε δτι μόνο στήν έξορία μπο
ρούσε νά σωθεί άπό τήν οριστική 
καταστροφή. "Οταν έφυγε, οΐ αύ- 
λοκόλακες τοϋ Πανεπιστημίου τής 
Βόννης τοϋ άφαίρεσαν τόν έπίτιμο 
διδακτορικό του τίτλο. Στήν περί
φημη ανοιχτή του έπιστολή προς 
τόν πρύτανη, ό Μάνν έξήγησε γιατί 
δέν ήταν δυνατό νά μείνει στό 
χιτλερικό Ράιχ ένας άνθρωπος συν
ηθισμένος νά μεταχειρίζεται τή 
γερμανική γλώσσα γιά νά μεταδί
νει τήν αλήθεια καί τήν πίστη σ’ 
άνθρώπινες αξίες:

«Τό μυστήριο τής γλώσσας 
είναι μεγάλο' ή εύθύνη γιά τή 
γλώσσα καί τήν καθαρότητά της 
άνάγεται σ’ ένα χώρο συμβολικό 
καί πνευματικό πού ξεπερνάει 
τήν αισθητική. 'Η εύθύνη γιά τή 
γλώσσα είναι ή θεμελιακή άν- 
θρώπινη εύθύνη. Είναι δυνατό 
ένας Γερμανός συγγραφέας, υπεύ
θυνος άπό τό γεγονός δτι μεταχει
ρίζεται τή συνηθισμένη του γλώσ
σα, νά μείνει βουβός — όλότελα 
βουβός — μπροστά στό άνεπα- 
νόρθωτο κακό πού έγινε καί πού 
γίνεται καθημερινά, στόν τόπο 
μου, στά σώματα καί στις ψυχές 
καί στά πνεύματα, στή δικαιο
σύνη καί στήν άλήθεια, στούς 
άνθρώπους καί στόν άνθρωπο;» 
Δίκιο είχε βέβαια δ Τόμας Μάνν.

Γιά ένα συγγραφέα, μολοντούτο, τό 
τίμημα μιάς παρόμοιας άκεραιό- 
τητας είναι τεράστιο.

Οί Γερμανοί συγγραφείς ταλαι
πωρήθηκαν σέ διαφορετικό βαθμό 
ό καθένας, καί άντέδρασαν κατά 
διάφορους τρόπους. Πολύ λίγοι εί
χαν τήν τύχη νά βροΰν άσυλο στήν 
Ελβετία, δπου μπόρεσαν νά ζήσουν 
μέσα στή ζωντανή ροή τής ’ίδιας 
τους τής γλώσσας. ’Άλλοι, δπως 
ό Βέρφελ, ό Φώυχτβάγκερ κι δ 
Χάινριχ Μάνν, έγκαταστάθηκαν ό 
ένας κοντά στόν άλλον ή σχημάτι
σαν γερμανόφωνες νησίδες μέσα 

■στήν καινούρια τους πατρίδα. 'Ο 
Στέφαν Τσβάιχ δταν διασώθηκε στή 
Λατινική ’Αμερική, δοκίμασε νά 
ξαναβαλθεϊ στή δουλειά. "Ομως ή 
άπελπισία τόν τσάκισε: βέβαιος δτι 
οί , ναζήδες θά μεταμόρφωναν τά 
γερμανικά σέ μιάν άπάνθρωπη διά
λεκτο, καί πιστεύοντας πώς δέν 
ύπήρχε μέλλον γιά δποιον είχε 
άφιερώσει τή ζωή του στή διατή
ρηση τής άκεραιότητας τών γερμα
νικών γραμμάτων, αύτοκτόνησε. 
"Αλλοι έπαψαν ολωσδιόλου νά γρά

φουν. Μονάχα οί πολύ άνθεκτικοί κι 
οί πολύ προικισμένοι κατόρθωσαν 
νά μετουσιώσουν τις δύσκολες συν
θήκες τής ζωής τους σέ τέχνη.

Κυνηγημένος άπό τούς ναζήδες 
άπό. καταφύγιο σέ καταφύγιο, ό 
Μπρέχτ πέτυχε νά μεταβάλει κάθε 
καινούριο του έργο σέ μιάν έξοχη 
μάχη οπισθοφυλακής. 'Η άξιοση- 
θαύμαστη Μάνα Κουράγιο πρωτοα- 
νεβάστηκε στή Ζυρίχη τή σκοτεινή 
άνοιξη τοϋ 1941. 'Όσο πιο κατα
τρεγμένος ήταν, τόσο πιο διαυγή 
καί δυνατά γίνονται τά γερμανικά 
τοϋ Μπρέχτ — σάν ένα πρώτο 
άναγνωστικό πού συλλαβίζει τό άλ- 
φαβητάρι τής άλήθειας. Βέβαια, 
τόν Μπρέχτ τόν βοήθησε ή πολιτι
κή του τοποθέτηση: μαρξιστής, έ
νιωθε πολίτης μιάς κοινότητας πού 
ξεπερνάει τή Γερμανία, συμμέτοχος 
στήν πορεία τής 'Ιστορίας προς τά 
μπρος. Ήταν έτοιμος νά πάρει 
άπόφαση τή σύληση καί τήν κατα
στροφή τής γερμανικής κληρονο
μιάς, σάν τό τραγικό κι άναγκαϊο 
προανάκρουσμα στή γέννηση μιάς 
καινούριας κοινωνίας. Στό γραφτό 
του Πέντε Δυσκολίες στό νά πεις 
τήν ’Αλήθεια ό Μπρέχτ οραματί
ζεται μιά νέα γερμανική γλώσσα, 
ικανή νά έξισώσει τό λόγο μέ τήν 
πράξη, τήν πράξη μέ τήν άξιο- 
πρέπεια τοϋ άνθρώπου.

Άλλος ένας συγγραφέας έμπλου- 
τίστηκε άπό τήν έξορία: ό Χέρμανν 
Μπρόχ. ‘Ο θάνατος τοϋ Βιργιλίου 
δέν είναι μονάχα ένα άπό τά πιο 
σημαντικά μυθιστορήματα πού έ
δωσε ή εύρωπαϊκή λογοτεχνία μετά 
τόν Τζόυς καί τόν Προύστ' πραγμα
τεύεται ειδικά τήν τραγωδία πού 
άντιμετωπίζει ό τεχνίτης τοϋ λόγου 
σέ καιρούς ωμής βίας. Άξονας τοϋ 
μυθιστορήματος είναι ή άπόφαση 
πού παίρνει ό Βιργίλιος, τήν ώρα 
τοϋ θανάτου του, νά καταστρέψει τό 
χειρόγραφο τής Αίνειάδας — γιατί 
τότε άνακαλύπτει δτι ή ομορφιά κι 
ή άλήθεια τοϋ λόγου δέν άρκοΰν, 
μπροστά στόν άνθρώπινο πόνο καί 
στό κύμα βαρβαρότητας πού άνε- 
βαίνει. Ό άνθρωπος πρέπει νά βρει 
μιά ποίηση πιο άμεση, πού ν’ άνα- 
κουφίζει πιο πολύ τόν άνθρωπο απ 
δ,τι ή ποίηση τών λέξεων — μιά 
ποίηση τής δράσης. Πέρ’ άπ’ αύτό, 
ό Μπρόχ κάνει τή γραμματική καί 
τό λόγο νά ξεπεράσουν τά παραδο
σιακά τους σύνορα, λές καί αύτά 
στένεψαν τόσο, ώστε νά μή χω
ράνε δλη τήν οδύνη καί τήν ένόραση 
πού έπιβάλλει στό συγγραφέα ή

άπανθρωπία τών καιρών μας. Προς 
τό τέλος τής μάλλον μοναχικής του 
ζωής (πέθανε στό Νιοΰ -Χαίηβεν, 
σχεδόν άγνωστος) ένιωθε ολοένα 
καί περισσότερο δτι ή επικοινωνία 
μπορούσε νά βασιστεί σέ τρόπους 
άλλους άπό τούς γλωσσικούς, ’ίσως 
στά μαθηματικά.

Τήν καλύτερη μοίρα άπ’ δλους 
τούς έξόριστους τήν είχε ό Τόμας 
Μάνν. Πάντα είχε σταθεί πολίτης 
τοϋ κόσμου, δεκτικός στό πνεύμα 
άλλων γλωσσών κι άλλων πολιτι
σμών. Στό τελευταίο μέρος -τοϋ 
κύκλου τοϋ 'Ιωσήφ δίνει τήν εντύ
πωση δτι στό γράψιμό του μπαίνουν 
ορισμένοι αρμονικοί, τής άγγλικής 
γλώσσας, πού μέσα της πιά ζοΰσε. 
Γλώσσα του έμειναν βέβαια τά γερ
μανικά, άλλά κάπου-κάπου τά δια
περνάει ένα ξενικό φώς. Στό Δόκτωρ 
Φάονστους ό Μάνν άσχολήθηκε ά
μεσα μέ τόν άφανισμό τοϋ γερμα
νικού πνεύματος. Τή μορφή του 
τή δίνει στό μυθιστόρημα ή αντί
θεση άνάμεσα στή γλώσσα τοϋ 
άφηγητή καί στά γεγονότα πού έξι- 
στορεϊ. Ή γλώσσα άπηχεϊ έναν 
κάπως άχαρο, ξεπερασμένο κλα
σικό ούμανισμό, πού μένει ώστόσο 
πάντα άνοιχτός στή φωνή τής λογι
κής, τοϋ σκεπτικισμού καί τής άνο- 
χής. Ή ιστορία τής ζωής τοϋ Λέ- 
βερκυν, άπό τ’ άλλο μέρος, είναι 
πρότυπο παραλογισμοΰ καί κατα
στροφής. Ή προσωπική τραγωδία 
τοϋ Λέβερκυν προοιωνίζεται τήν 
άκόμα μεγαλύτερη τρέλα τοϋ γερ
μανικού λαού. Τήν ώρα κιόλας πού 
δ άφηγητής συντάσσει, μέ κάποια 
δόση σχολαστικότητας, τήν άνθρω- 
πιστική του μαρτυρία γιά τήν άγρια 
έξόντωση μιάς μεγαλοφυίας, βλέ
πουμε τό Ράιχ νά βυθίζεται σ’ ένα 
αιματηρό χάος. Στό Δόκτωρ Φάου- 
στους έπίσης άντιμετωπίζεται μέ 
εύθύ τρόπο ό ρόλος τής γλώσσας 
καί τής μουσικής στή γερμανική 
ψυχή: Ό Μάνν μοιάζει νά λέει δτι 
ή βαθύτερη δύναμη τής γερμανικής 
ψυχής έκφράστηκε πάντα μέ τή 
μουσική περισσότερο παρά μέ το 
λόγο. Κι ή ιστορία τού Άδριανού 
Λέβερκυν δείχνει πόσο επικίνδυνο 
εΐν’ αύτό: γιατί ή μουσική κλείνει 
μέσα της, δυνάμει, κάθε λογής πα- 
ραλογισμό καί ύπνωτική κατάστα
ση. ’Ασυνήθιστοι δπως ήταν οί 
Γερμανοί ν’ άποζητοϋν στή γλώσσα 
τό μέτρο τών έσχάτων νοημάτων, 
βρέθηκαν πανέτοιμοι γιά τήν ύπαν- 
θρωπική διάλεκτο τού ναζισμού— 
μέ φόντο τις σκοτεινές συγχορδίες 17



βαγνερικών έκστάσεων. Στον "Αγιο 
'Αμαρτωλό, ζνα. άπό τά τελευταία 
του βιβλία, ό Μάνν καταπιάνεται 
ξανά μέ τό πρόβλημα τής γερμανι
κής γλώσσας, χρησιμοποιώντας τού
τη τη φορά την απομίμηση καί την 
παρωδία. Τό ύφος τής αφήγησης 
μιμείται θελημένα τά μεσαιωνικά 
γερμανικά, λες καί ζητάει ν’ άπο- 
μακρυνθεΐ όσο γίνεται περισσότερο 
άπό τά σύγχρονα.

'Όποιες καί νά στάθηκαν οί έπι- 
τεύξεις τους, μολοντούτο, οί Γερ
μανοί συγγραφείς δέν μπόρεσαν νά 
σώσουν την κληρονομιά τους άπό 
την αύτοκαταστροφή. Έγκαταλεί- 
ποντας τη Γερμανία διέσωζαν την 
προσωπική τους ακεραιότητα. Πα
ρείχαν μιά μαρτυρία γιά την απαρ
χή τού ολέθρου, όχι γιά τήν ολο
κλήρωσή του. "Οπως έγραψε ένας 
πού έμεινε στον τόπο του: «Δέν 
πληρώσατε μέ τήν ίδια σας τήν 
αξιοπρέπεια. Πώς, λοιπόν, νά έπι- 
κοινωνήσετε μ’ εκείνους πού πλή
ρωσαν;» Τά βιβλία πού ό Μάνν, ό 
Χέσσε κι ό Μπρόχ έγραψαν στήν 
’Ελβετία, στήν Καλιφόρνια ή στο 
Πρίνσετον διαβάζονται σήμερα στή 
Γερμανία, άλλά μονάχα σάν έγκυρη 
απόδειξη ότι «κάπου άλλου» είχε 
εξακολουθήσει νά ύπάρχει ένας προ
νομιούχος κόσμος όπου δέν έφτανε 
ή δύναμη τού Χίτλερ.

Κι οί συγγραφείς πού έμειναν; 
Μερικοί έγιναν ύπηρέτες στο έπί- 
σημο πορνείο τής «’Άρειας κουλ
τούρας» τό Reichsschrifttums- 
kammer (Κρατικό Επιμελητήριο 
Γραμμάτων). "Αλλοι συνήθισαν τό
σο στά διφορούμενα, ώστε νά χά
σουν άκόμα καί τή δυνατότητα νά 
πούν ό,τιδήποτε πού νά ’χει σημασία 
καί σαφήνεια — έστω καί γι’ αύτόύς 
τούς ίδιους. Ό Κλάους Μάνν έχει 
δώσει μιά σύντομη περιγραφή τού 
Γκέρχαρτ Χάουπτμανν, πού δείχνει 
πώς τό παλιό πρωτοπαλίκαρο τού 
ρεαλισμού συμβιβαζόταν μέ τήν 
καινούρια πραγματικότητα:

«Στο κάτω κάτω, ό Χίτλερ...
’Αγαπητοί μου, μή μέ παρεξη- 
γεΐτε.... "Ας προσπαθήσουμε μο
νάχα νά.... "Οχι, παρακαλώ, έπι- 
τρέψτε μου.... άντικειμενικά... 
Μπορώ νά ξαναγεμίσω τό ποτήρι 
μου; Τούτη ή σαμπάνια.... Πολύ 
άξιοπρόσεχτη, μά τήν άλήθεια- 
ή άνθρώπινη πλευρά τού Χίτλερ 
θέλω νάπώ... ’Αλλά κι ή σαμπά
νια βέβαια... Καταπληκτική έξέ- 
λιξη.... Ή γερμανική νεολαία... 
Κάπου εφτά έκατομμύρια ψήφοι...

"Οπως έλεγα συχνά στούς Ε
βραίους φίλους μου.... Τούτοι οί 
Γερμανοί... άστάθμητο έθνος... 
στ’ αλήθεια μεγάλο μυστήρ.^... 
Τό ένστιχτο τού Σύμπαντος.... ό 
Γκαϊτε... ό θρύλος τών Νιμπε- 
λοΰγκεν.... μέ κάποιο τρόπο ό 
Χίτλερ έκφράζει...,. "Οπως δο
κίμασα νά έξηγήσω στούς Ε
βραίους φίλους μου.... τάσεις δυ
ναμικές, πρωταρχικές, ασυγκρά
τητες....»
"Αλλοι, όπως ό Γκότφρηντ Μπένν 

καί ό Έρνστ Γύγκερ, κατέφυγαν σ’ 
έκεϊνο πού ό ίδιος ό Μπένν ονόμασε 
«αριστοκρατικό τρόπο άποδημίας». 
Κατατάχτηκαν στον γερμανικό 
στρατό, μέ τήν έλπίδα ν’ άποφύγουν 
τή μόλυνση καί συνάμα νά ύπηρε- 
τήσουν τον τόπο τους κατά τον 
«παλιό, έντιμο τρόπο», μέ τή στολή 
τού άξιωματικοΰ. Ό Γύγκερ έγρα
ψε μιάν άφήγηση τής νικηφόρας 
έκστρατείας τής Γαλλίας. Είναι ένα 
κομψό καί λυρικό βιβλιαράκι μέ τον 
τίτλο Κήποι και Δρόμοι. Καμιά 
χυδαιότητα μέσα κεΐ. Βλέπουμε έναν 
αξιωματικό παλιού τύπου νά φρον
τίζει πατρικά τούς Γάλλους αιχμα
λώτους του, νά διατηρεί σχέσεις 
«εύπρεπεΐς» καί μάλιστα πρόσχα
ρες μέ τούς καινούριους ύπηκόους 
του. Πίσω άπό τό επιτελικό του 
αύτοκίνητο έρχονταν, ίσια άπό τή 
Βαρσοβία, τά καμιόνια τής Γκεστά
πο κι οί «έπίλεκτοι φρουροί». Ό 
Γύγκερ δέν μνημονεύει τέτοια δυ
σάρεστα πράματα, μιλάει γιά κή
πους.

Ό Μπένν είδε τήν κατάσταση 
πιο καθαρά, κι άποτραβήχτηκε πρώ
τα στήν άσάφεια τού υφους καί κα
τόπι στή σιωπή. Άλλά καί μόνο 
τό γεγονός ότι βρέθηκε μέσα στή 
ναζιστική Γερμανία μοιάζει νά τον 
έκανε άνίκανο νά συλλάβει τήν πρα
γματικότητα. Μετά τον πόλεμο βάλ- 
θηκε νά καταγράψει μερικές άνα- 
μνήσεις του άπό τον καιρό τού σκο
ταδιού. Άνάμεσά τους βρίσκεται μιά 
άπίστευτη φράση. Μιλώντας- γιά 
τις πιέσεις πού είχε ύποστεΐ άπό 
τό καθεστώς, ό Μπέν παρατηρεί: 
«Άν τά περιγράφω αύτά, δέν τό 
κάνω άπό μνησικακία γιά τον έθνι- 
κοσοσιαλισμό. Τό καθεστώς έπεσε, 
καί δέν είμαι έγώ πού θά σύρω τό 
κορμί τού Έκτορα στή σκόνη». 
Τά χάνει κανένας διαπιστώνοντας 
τό βαθμό διανοητικής σύγχυσης, 
στήν οποία πρέπει νά βρέθηκε ένας 
τίμιος συγγραφέας γιά νά γράψει 
μιά τέτοια φράση — νά μεταχει

ριστεί μιά παλιά, λόγια κοινοτοπία, 
γιά νά έξομοιώσει τον έθνικοσοσια- 
λισμό μέ τον εύγενέστερο-άπό τούς 
ομηρικούς ήρωες. "Οταν ή γλώσσα 
πεθάνει, ρέπει προς τό ψέμα.

Μιά φούχτα είναι οί συγγραφείς 
πού έμειναν στή Γερμανία γιά νά 
κάνουν κρυφήν άντίσταση. "Ενας 
άπό τούς λιγοστούς ήταν ό "Ερνστ 
Βίχερτ. Αφού πέρασε ένα διάστημα 
στό Μπούχενβαλτ, έζησε σχεδόν 
άπομονωμένος όλη τή διάρκεια τού 
πολέμου. "Ο,τι έγραφε, τό έθαβε- 
στον κήπο του. "Εμεινε στή Γερμα
νία, μ’ άδιάκοπο κίνδυνο, γιατί 
ένιωθε πώς δέν ήταν έπιτρεπτό νά 
άφήσει νά άφανιστεΐ ό τόπος του 
δίχως κάποια φωνή νά έκφράσει τον 
πόνο τής καταστροφής. "Εμεινε γιά 
νά υπάρξει ''νας τίμιος άνθρωπος 
πού νά κ .'.γράψει, γιά χάρη όσων 
μπόρεσαν νά φύγουν κι όσων θά 
έπιζοΰσαν, τί άκριβώς έγινε. Μέ 
τό Δάσος τών Νεκρών έδωσε μιά 
σύντομη, ήρεμη άναφορά γιά όσα 
είδε στά στρατόπεδα συγκεντρώ- 
σεως· ήρεμη, έπειδή ήθελε νά προ
κύπτει ή φρίκη τών γεγονότων άπό 
μόνη τήν άλήθεια γυμνή. Είδε τούς 
Εβραίους νά βασανίζονται ώς τό 
θάνατο, κουβαλώντας βαριά φορ
τία πέτρες ή ξύλα (τούς μαστίγω
ναν κάθε φορά πού σταματούσαν νά 
άνασάνουν, ώσπου νά πέσουν νε
κροί). "Οταν τό μπράτσο του γέ
μισε πυορροούσες πληγές τού έβα
λαν έναν επίδεσμο καί σώθηκε. Άλ
λά ό γιατρός τού στρατοπέδου ούτε 
μέ τό γάντι του δέ δεχόταν νά 
άγγίξει Εβραίους ή Τσιγγάνους, 
άπό φόβο μήπως «τον μαγαρίσει ή 
μυρωδιά τής σάρκας τους». "Ετσι 
πέθαιναν, ούρλιάζοντας άπό γάγ
γραινα, ή κυνηγημένοι άπό αστυνο
μικούς σκύλους. Ό Βίχερτ τά είδε 
αύτά, καί τά θυμήθηκε. Στό τέλος 
τού πολέμου, ξέθαψε τό χειρόγραφο 
άπό τον κήπο του, καί τό δημο
σίευσε τό 1948. 'Ωστόσο ήταν πιά 
άργά.

Τά πρώτα τρία χρόνια μετά τον 
πόλεμο, πολλοί Γερμανοί προσπά
θησαν νά δοΰν κατάματα όσα είχαν 
συμβεί στή χιτλερική εποχή. Στόν 
ίσκιο τών έρειπίων καί τής οικο
νομικής άθλιότητας, στοχάστηκαν 
πάνω στήν άποτρόπαιη συμφορά 
πού άπλωσε ό ναζισμός πάνω στούς 
ίδιους καί στόν κόσμο ολόκληρο. 
Μακριές ούρές άπό άντρες καί γυ
ναίκες πέρασαν μπροστά στούς σω
ρούς τά κόκαλα, στά στρατόπεδα 
τού θανάτου. Στρατιώτες πού γύρι-18



ζαν άπό κατεχόμενα εδάφη παραδέ
χτηκα'? τί είχε σημάνει ή κατοχή 
γιά τη Νορβηγία ή την Πολωνία, 
τή Γαλλία ή τή Γιουγκοσλαβία— 
ομαδικές έκτελέσεις ομήρων, βασα
νιστήρια, λεηλασίες. Οί ’Εκκλησίες 
ύψωσαν τή φωνή τους. 'Υπήρξε 
μιά περίοδος ήθικοϋ έλέγχου καί 
συντριβής. Ειπώθηκαν λέξεις πού 
δέν είχαν άκουστεϊ άπό δώδεκα 
χρόνια. "Ομως τό διάλειμμα τής 
άλήθειας στάθηκε σχετικά σύντομο.

Ή καμπή φαίνεται νά σημειώ
θηκε τό 1948. Μέ τήν άλλαγή 
τοϋ νομίσματος άρχισε τό νέο 
γερμανικό .θαΰμα: ή άνοδος πρός 
μιά καινούρια οικονομική άκμή. 
Ή χώρα άφιονιζόταν κυριολεκτικά 
μέ τή δουλειά. Ήταν τά χρόνια 
όπου οί άνθρωποι περνούσαν τις 
μισές τους νύχτες στ’ ανασυγκρο
τημένα τους έργοστάσια, έπειδή τά 
σπίτια τους δέν ήταν άκόμα κατοι
κήσιμα. Καί ταυτόχρονα μ’ αύτό 
τό άλμα πρός τήν ύλική άνάπτυξη 
γεννήθηκε ένας καινούριος μύθος. 
Εκατομμύρια Γερμανοί άρχισαν νά 
λένε άναμεταξύ τους, καί νά έπανα- 
λαβαίνουν σ’ όποιον ξένο έβρισκαν 
άρκετά εύπιστο γιά νά τούς άκούσει, 
ότι κατά κάποιο τρόπο τό παρελθόν 
δέν είχε στ’ άλήθεια ύπάρξει, ότι 
οί θηριωδίες είχαν διογκωθεί κατά 
χονδροειδή τρόπο άπό τή συμ
μαχική προπαγάνδα καί τόν κί
τρινο τύπο. Δίχως άλλο είχαν υπάρ
ξει μερικά στρατόπεδα συγκεντρώ- 
σεως, καί λέγεται ότι εξολοθρεύ
τηκαν έκεϊ ορισμένοι Εβραίοι καί 
άλλοι δυστυχισμένοι. «’Όχι όμως 
καί έξι έκατομμύρια< φίλτατε, οΰτε 
κατ’ ιδέα. Αύτά, καθώς ξέρετε, δέν 
είναι παρά προπαγάνδα». ’Αναμ
φίβολα, οί μονάδες Ές-’Ές καί 
Ές-Ά διέπραξαν μερικές, λυπηρές 
βαρβαρότητες σέ ξένα έδάφη. «Άλλ’ 
αύτοί ήταν άλήτες, κοινοί κακο
ποιοί. Ό ταχτικός στρατός δέν 
έκανε τέτοια πράματα. ’Όχι, βέ
βαια, ό έντιμος γερμανικός στρα
τός. Εξάλλου, στό ’Ανατολικό μέ
τωπο τά παλικάρια μας δέν είχαν 
νά κάνουν μέ ομαλά άνθρώπινα 
όντα. Οί Ρώσσοι είναι λυσσασμένα 
σκυλιά, φίλτατε, λυσσασμένα σκυ
λιά! ’Έπειτα τί λέτε γιά τό βομ
βαρδισμό τής Δρέσδης;» "Οπου κι 
άν ταξίδευες στή Γερμανία άκουγες 
παρόμοια έπιχειρήματα. Οί ίδιοι 
οί Γερμανοί άρχισαν νά τά πι
στεύουν γιά τά καλά. Μέλλονταν 
όμως ν’ άκολουθήσουν καί χειρότε
ρα.

Γερμανοί όλων τών κατηγοριών 
άρχισαν νά δηλώνουν ότι ιδέα δέν 
είχαν γιά τις φρικαλεότητες τοΰ 
ναζιστικοΰ καθεστώτος. «Δέν ξέ
ραμε τί συνέβαινε. Κανένας δέ μάς 
είχε μιλήσει γιά Νταχάου. ά 
Μπέλσεν, γιά "Αουσβιτς. Πώς θέ
λατε νά τ’ άνακαλύψουμε; Μή μάς 
ρίχνετε εύθύνες». Φυσικά, είναι δύ
σκολο ν’ άντικρουστεϊ ένας τέτοιος 
ισχυρισμός άγνοιας. 'Υπήρξαν στ’ 
άλήθεια πολλοί Γερμανοί πού δέν 
είχαν παρά άμυδρή παράσταση τοϋ 
τί γινόταν λίγο πιό έξω άπό τό σπί
τι τους. Οί άγροτικές περιοχές, οί 
μικρές κι άπομακρυσμένες κοινό
τητες δέν κατάλαβαν τήν πραγμα
τικότητα παρά μόνο τούς τελευ
ταίους μήνες τοΰ πολέμου, δταν τό 
μέτωπο βρέθηκε κοντά τους. 'Ωσ
τόσο πάμπολλοι ήταν αύτοί πού 
ήξεραν. Ό Βίχερτ περιγράφει τό 
μακρύ ταξίδι του πρός τό Μπούχεν- 
βαλτ, τις ειδυλλιακές σχετικά μέρες 
τοΰ 1938. Δείχνει πώς συνάζονταν 
τά πλήθη σέ κάθε σταθμό γιά νά 
γιουχάρουν, νά φτύσουν τούς Ε
βραίους καί τούς πολιτικούς κρα
τουμένους, άλυσόδετους στά κα
μιόνια τής Γκεστάπο. "Οταν οί 
συρμοί τοΰ θανάτου άρχισαν νά κυ- 
κλοφοροΰν στή Γερμανία κατά τή 
διάρκεια τοΰ πολέμου, έπηξε ό άέρας 
άπό τόν ήχο καί τή μυρωδιά τής 
άγωνίας. Οί συρμοί περίμεναν στό 
σιδηροδρομικό σταθμό τοΰ Μονά
χου πριν ξεκινήσουν γιά τό γειτονι
κό Νταχάου. Μέσα στά σφραγισμέ
να βαγόνια άντρες, γυναίκες καί 
παιδιά τρελαίνοντας άπό τό φόβο 
καί τή δίψα. Ούρλιαζαν, γύρευαν 
άέρα καί νερό. Ούρλιαζαν δλονυγτίε. 
Τούς άκουγαν άνθρωποι στό Μό
ναχο, τό ’λεγαν σ’ άλλους. "Ενας συρ
μός πού κατευθυνόταν στό Μπέλσεν 
σταμάτησε κάπου στή Νότια Γερ
μανία. Οί κρατούμενοι έξαναγκά- 
στηκαν νά τρέχουν πάνω κάτω στήν 
άποβάθρα, κι ένας Γκεσταπίτης 
άμόλησε τό σκύλο του καταπάνω 
τους φωνάζοντας: «’Άνθρωπε, πιά- 
σε αύτά τά σκυλιά»! Πλήθος Γερ
μανοί στέκονταν έκεϊ κοντά καί 
παρακολουθούσαν τό σπόρ. ’Ανα
ρίθμητες τέτοιες περιπτώσεις είναι 
βεβαιωμένες.

Ή πλειοψηφία τών Γερμανών 
πιθανότατα άγνοοΰσε τις λεπτομέ
ρειες τής εξόντωσης. Μπορεί νά μήν 
ήξεραν τό μηχανισμό τών θαλάμων 
αερίων (πού ένας επίσημος ναζι- 
στής ιστορικός ονόμασε «πρωκτό 
τής οικουμένης»). "Οταν όμως α

δέιαζε νυχτιάτικα τό γειτονικό σπίτι 
άπό ένοικους — ή δταν οί 'Εβραίοι, 
μέ τό κίτρινο άστέρι ραμμένο στό 
πανωφόρι τους, διώχνονταν άπό τά 
άντιαεροπορικά καταφύγια καί ύπο- 
χρεώνονταν νά μείνουν στό ύπαιθρο, 
στούς φλέγόμενους δρόμους — έ
πρεπε νά ’ναι κανένας τυφλός καί συ
νάμα ήλίθιος γιά νά τ’ άγνοεϊ αύτά.

Μολοντούτο δ μύθος έπιασε. Είναι 
άλήθεια ότι τό γερμανικό κοινό συγ- 
κινήθηκε, έδώ καί λίγον καιρό, άπό 
τις παραστάσεις τοΰ ’Ημερολογίου 
τής ’Άννας Φράνκ. Άλλ’ άκόμα καί 
ό τρόμος πού έκφράζει τό 'Ημερο
λόγιο στάθηκε μεμονωμένη ύπόμνη- 
ση, κι άλλωστε δέν δείχνει τί συνέ 
βήκε στήν Άννα μέσα στό στρατό
πεδο. Γιά τέτοιου είδους πράματα, 
ή άγορά στή Γερμανία είναι περιο
ρισμένη. Ξέχνα τά περασμένα. Δού
λευε. Γίνε πλούσιος. Ή νέα Γερμα
νία άνήκει στό μέλλον. "Οταν ρω
τήθηκαν τελευταία τί τούς λέει τ’ 
όνομα τοΰ Χίτλερ, πολλοί Γερμανοί 
μαθητές άποκρίθηκαν πώς ήταν ό 
άνθρωπος πού κατασκεύασε τούς 
αύτοκινητοδρόμους κι έξαφάνισε τήν 
άνεργία. Είχαν άκουστά ότι ήταν 
κακός άνθρωπος; Ναί, άλλά δέν 
είχαν ιδέα γιατί. Μερικοί καθηγη
τές δοκίμασαν νά μιλήσουν γιά τή 
ναζιστική έποχή' τούς μηνύθηκε «ά
νωθεν» ότι τέτοια θέματα δέν είναι 
κατάλληλα γιά παιδιά. Οί λίγοι πού 
έπέμειναν πήραν μετάθεση, ή βρέ
θηκαν έκτεθειμένοι σέ ισχυρές πιέ
σεις άπό γονείς καί συναδέλφους. 
Τί ωφελεί νά σκαλίζουμε τό πα
ρελθόν;

Έδώ κι έκεϊ παρουσιάστηκαν 
ξανά τά ίδια πρόσωπα. Στις έδρες 
τών δικαστηρίων κάθονται μερικοί 
άπό τούς δικαστές πού είχαν έφαρ- 
μόσει τό «Νόμο τοΰ Αίματος» τοΰ 
Χίτλερ. Πολλές πανεπιστημιακές έ
δρες κατέχονται άπό έπιστήμονες 
πού πήραν προαγωγή δταν οί δικοί 
τους δάσκαλοι, Εβραίοι ή σοσια
λιστές, στάλθηκαν στό θ <ατο. Σ’ 
δρισμένα γερμανικά κι αύστριακά 
πανεπιστήμια κορδώνονται ξανά οί 
λιονταρήδες μέ τά κασκέτα τους, τά 
παράσημά τους, τις ούλές άπό μο
νομαχίες καί τά «γνήσια γερμανι
κά» ιδανικά τους.- Οί λέξεις «ας 
ξεχάσουμε» έχουν γίνει τροπάριο 
τής καινούριας Γερμανίας. 'Ως 
κι έκεϊνοι πού δέν μποροΰν νά ξε- 
χάσουν πιέζουν τούς άλλους νά τό 
κάνουν. "Ενα άπό τά πολύ λίγα ση
μαντικά λογοτεχνήματα πού κατα- 
πια.ονται μ’ όλη τή φρίκη τοΰ πα 19



ρελθόντος είναι τό 'Ολοκαύτωμα 
τοϋ ’Άλμπρεχτ Γκές. Μαθαίνοντας 
άπό έναν άξιωματοΰχο της Γκε
στάπο ότι έκεϊ πού τήν πηγαίνουν 
δέν θά προφτάσει νά γεννήσει τό 
μωρό της, μιά “'Εβραία άφήνει τό 
καροτσάκι πού τοϋ είχε άγοράσει 
σέ μιάν άγαθή Άρεία, γυναίκα ενός 
έμποράκου. Τήν επόμενη μέρα τήν 
παίρνουν γιά τό κρεματόριο. Τό 
άδειο καροτσάκι κάνει τήν άφηγή- 
τρια νά νιώσει άληθινά τί συμβαίνει 
—κι άποφασίζει νά τό έξαγοράσει 
θυσιάζοντας τή δική της ζωή, ολο
καύτωμα στό Θεό. Είναι μιά έξοχη 
ιστορία. Στήν άρχή ωστόσο ό Γκές 
διστάζει, άν πρέπει νά τή διηγηθεΐ: 
«’Έχουμε ξεχάσει. Καί πρέπει νά 
ξεχάσουμε, γιατί πώς θά ζοϋσε 
όποιος δέν ξεχνούσε;» 'Η άπάν- 
τηση είναι: καλύτερα, ίσως.

"Ολα συμβιβάζονται μέ τή λήθη. 
Έκτος άπό τή γλώσσα. 'Όταν της 
έχουν γίνει ένέσεις ψευτιάς, μονάχα

ή άτεγκτη άλήθεια μπορεί νά τήν 
καθαρίσει. Κι όμως συνέβηκε τό 
άντίθετο—τά μεταπολεμικά χρόνια 
στάθηκαν γιά τή γερμανική γλώσσα 
χρόνια συγκάλυψης καί θελημένης 
λησμονιάς. Ή μνήμη του φρικια- 
στικοϋ παρελθόντος έχει κατά με
γάλο μέρος ξεριζωθεί. Άλλά τό 
τίμημα ήταν μεγάλο, καί τό πλη
ρώνει τώρα ή γερμανική λογοτεχνία. 
'Υπάρχουν προικισμένοι νεότεροι 
συγγραφείς καί κάμποσοι καλοί 
ποιητές δεύτερης σειράς. Μολοντούτο 
τά περισσότερα δημοσιεύματα «σο
βαρής λογοτεχνίας» είναι ψεύτικα, 
πλαδαρά, δίχως καμιά φλόγα ζωής. 
Δέν έχει κανένας παρά νά συγκρίνει 
τά καλύτερα δείγματα σημερινής 
δημοσιογραφίας μ’ ένα μέσο φύλλο 
τής προχιτλερικής ’Εφημερίδας της 
Φραγκφούρτης: καμιά φορά δυσκο
λεύεσαι νά πιστέψεις ότι πρόκειται 
καί στις δυό περιπτώσεις γιά τή 
γερμανική γλώσσα.

"Ολα αύτά δέ σημαίνουν ότι τό 
γερμανικό πνεύμα έχει βουβαθεΐ. 
'Υπάρχει πολύ άξιόλογη . μουσική 
κίνηση στή Γερμανία, καί πουθενά 
άλλου ίσως δέν άπαντιέται μεγα
λύτερο ένδιαφέρον γιά σύγχρονη 
πειραματική μουσική. 'Υπάρχει, ά
κόμα, μιά άναζωογονημένη δρα
στηριότητα στά μαθηματικά καί 
στις φυσικές έπιστήμες. Άλλά μου
σική καί μαθηματικά είναι «γλώσ
σες» διαφορετικές άπό τή γλώσσα. 
Αγνότερες, . ίσως· λιγότερο μολυ- 
σμένες άπό τά κατάλοιπα, τοϋ πα
ρελθόντος- ίσως καταλληλότερες νά 
έκφράσουν μιάν έποχή αύτοματι- 
σμοΰ καί ήλεκτρονικών έλέγχων. 
Δέν είναι όμως η γλώσσα. Κι ώς τά 
τώρα, στήν 'Ιστορία, ή γλώσσα 
στάθηκε άγωγός τής άνθρώπινης 
σωτηρίας κι ό πρώτος φορέας τοϋ 
πολιτισμού.

Μετάφραση : ΡΟΔΗΣ ΡΟΥΦΟΣ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΙΗΣΗ
Ή ποιητική γονιμότητα τοϋ Γιάννη Ρί- 

τσου συμπίπτει μέ μιά φάση της νεότερης 
ποίησης, πού έθίζει τόν αναγνώστη όλο καί 
περισσότερο στήν εύσύνοπτη σύνθεση καί 
στό μικροδιάστατο έργο. ’Αποτέλεσμα:, 
καί μόνο μέ τόν όγκο της ή ποίηση τοϋ Ρί- 
τσου εύνοεΐ άκραϊες αποτιμήσεις: όσοι 
μεταφέρουν άβασάνιστα τό μέγεθος άπό 
τήν έκταση στήν ούσία τοϋ έργου, είναι ά- 
πόλυτα καταφατικοί’ οί άλλοι χρησιμοποι
ούν τό ίδιο αύτό μέγεθος ώς άπωθητικό 
στοιχείο, γιά νά καλύψουν τήν άρνησή τους. 
Πρόκειται ολοφάνερα γιά άπλοϊκή διάζευ
ξη, πού δέν έξυπακούει καί βαθύτερη γνω
ριμία μέ τήν ποιητική παραγωγή.

Δέν είναι ή πρώτη φορά πού ή κριτική 
καταφεύγει στό φυγόκεντρο απόφθεγμα, 
γιά νά ταξινομήσει ποιητές μέ έργο πλη
θωρικό’ ό Παλαμας καί ό Σικελιανός έγι
ναν συχνά στόχοι παρόμοιας σκοποβο
λής. Στήν περίπτωση ωστόσο τοϋ Ρίτσου 
προστίθενται καί ορισμένα σύνδρομα, πού 
δυσχεραίνουν σήμερα τήν ορθή αποτίμηση, 
άν ύποθέσουμε πώς μπορεί νά είναι έγκυ
ρη μιά κρίση συγχρονική. Συγκεκριμένα:

Οί πολιτικές περιπέτειες τοϋ ποιητή με
ταθέτουν, φυσικά καί άναπόδραστα, τή συ
μπάθεια τοϋ κοινού άπό τόν άνθρωπο στό 
έργο. Εύνοϊκή έπήρεια άσκεΐ έπίσης καί 
ή μελοποίηση πολλών παθογόνων ποιημά
των τοϋ Ρίτσου άπό τόν Θεοδωράκη καί 
άλλους νεότερους συνθέτες.

’Αρνητικός άντίθετα άποδείχνεται ένας 
άλλος περιστατικός όρος: οί έγχώριες πο
λιτικές συνθήκες τής τελευταίας τριακον
ταετίας ύποχρέωσαν συχνά τόν ποιητή σέ 
μακρόχρονες καί οδυνηρές έκλείψεις άπό 
τό δημόσιο βίο’ οί σποραδικές, λοιπόν, έπα- 
νεμφανίσεις του στή λογοτεχνική αγορά 
συνοδεύονται κατά κανόνα άπό τή δημο
σίευση όλου τοϋ όγκου έργασίας, πού πρα

Πολυκριτική
γιά τόν Γιάννη Ρίτσο
γματοποιείται στούς καιρούς τής απου
σίας’ συμπαγής καί συγκεντρωμένη κάθε 
φορά ή ποιητική παραγωγή μιας δλόκλη- 
ρης περιόδου, συνθλίβει κάπως μέ τόν όγ
κο της τόν αναγνώστη καί τοϋ δημιουργεί 
κάποτε συμπτώματα συμφόρησης. Έτσι 
άντί τής εύφορίας πού γεννά ή προοδευτι
κή άφομοίωση τής ποιητικής τροφής, έχου
με τό δυσάρεστο αίσθημα τής πλησμονής 
καί τοϋ κόρου—-γεγονός άσχετο πρός τή 
βούληση τοϋ ποιητή καί τήν ποιότητα τής 
ποίησής του.

Τά σύνδρομα αύτά—μαζί μέ άλλα πού 
δέν καταλογίζονται έδώ— διαμόρφωσαν 
ήδη κρίσεις γιά τό έργο τοϋ Ρίτσου πρό
χειρες καί νευρικές—· τουλάχιστο στόν τό
πο μας. Γιά νά ξεπεραστεϊ ή πρωτοβάθμια 
αύτή στάση, χρειάζεται συστηματική δου
λειά στόν τομέα τής λογοτεχνικής καί φι
λολογικής κριτικής— πού άκόμη δέν έγινε. 
Ή πολυκριτική, πού έγκαινιάζεται έδώ, 
σκοπό έχει νά άνοίξει τό δρόμο πρός αύτή 
τήν κατεύθυνση, καί, πολυφωνική καθώς 
είναι νά συσχετίσει πρώιμες έστω κρίσεις 
γιά έναν ποιητή μέ άναμφισβήτητη δημι
ουργική ρώμη καί βαθύτατη άνθρωπιά. Ό 
λόγος έξάλλου πού ή πολυκριτική σταμα
τά στήν πρόσφατα δημοσιευμένη παραγω
γή τοϋ Ρίτσου (Πέτρες—’Επαναλήψεις— 
Κιγκλίδωμα—Χειρονομίες— Τέταρτη 4 ιά- 
αταση) δέν είναι μόνο ή θεραπεία τής έπι- 
καιρότητας’ οί συλλογές αύτές προβάλλουν 
έκτυπη πιά τήν ώριμη φυσιογνωμία τοϋ 
ποιητή, καί τής προσθέτουν φωτοσκιάσεις 
ώς τώρα άνυποψίαστες.

Πάντοτε δ έλληνικός χώρος είχε μεγά
λο μερίδιο στήν ποίηση τοϋ Ρίτσου: τά κα
θημερινά άντικείμενα (τό σπίτι κυρίως, ή 
σκευή του καί ό περίγυρός του) ή τοπογρα
φία (ή θαλασσινή προπάντων) καί οί α
πλές άνθρώπινες χειρονομίες στήριζαν τήν 
πολυώροφη αύτή ποίηση ώς προποιητικό 
ύλικό— όχι τόσο άπό χρονική άποψη, όσο 
άπό λειτουργική.Τό προποιητικό αύτό σκυ
ρόδεμα— άλλοτε πιό πυκνό καί άλλοτε 
αραιότερο— σπονδύλωνε τήν παλαιότερη 
παραγωγή τοϋ Ρίτσου’ τώρα τό ύλικό αύ
τό μεταστοιχειώνεται, καί χρησιμοποιεί
ται μέ περισσότερη διάκριση, προσεκτικό
τερη έπιλογή καί, σέ εύφορες ώρες, μέ ά 
ποκαλυπτική ένάργεια: δέν είναι πιά τό πα
ραπληρωματικό μέρος τής ποιητικής συ
γκίνησης (ένα είδος δελεαστικοΰ φολκλόρ) 
άλλά, γίνεται σήμα πνευματικής άναγωγής.

’Ανάλογη μετατόπιση παρατηρεϊται καί 
στή στάση τοϋ ποιητή άπέναντι στήν ιστο
ρία. ’Άλλοτε τροφοδοτούσε τήν ποίησή του 
περισσότερο ή δραματική πολιτική έπικαι- 
ρότητα’ τώρα δίχως νά χάνεται τό έπίμα
χο κέντρο, κυκλώνεται άπό τόν παρωχη
μένο ιστορικό χρόνο, κρυσταλλωμένον σέ 
κλασικά λογοτεχνικά σύμβολα: έτσι τά άρ- 
χαιόθεμα ποιήματα πλεονάζουν, καί σ’ αύ
τά κυρίως δ Ρίτσος δοκιμάζει νά ένώσει 
διαγώνια τήν καβαφική μέ τή σεφερική 
συνείδηση τού έλληνισμοΰ.

Τέλος οί Πέτρε: καί οί Χειρονομίες έπι- 
σημοποιοΰν τό όλιγόστιχο ώς άντίβαρο 
τού πολύστιχου ποιήματος— κάτι πού εί
χε άρχίσει νά γίνεται ήδη μέ τίς Μαρτε-20



πιες. Οί Χειρονομίες μάλιστα προβάλλουν 
στά σύνολό τους καί ένα είδος άποφασισμέ- 
νης πιά ποιητικής: ή λέξη ποίηση άναδύε- 
ται κάθε τόσο, σάν όμφάλιος λώρος, μέσα 
άπό τά μικροσκοπικά σύμβολα της πρα
γματικότητας, την ώρα άκριβώς πού τά 
προσλαμβάνει ό ποιητής— είτε γιά γεγο
νότα πρόκειται είτε γιά άντικείμενα. Θά 
μπορούσε κάποιος νά μιλήσει γιά παλίν- 
δρομη ποιητική, έπισημαίνοντας αύτή τή 
χαρακτηριστική διακίνηση της ποίησης— 
τήν εισβολή της— άπό τόν Αντικειμενικό 
κόσμο πρός τό ποιητικό υποκείμενο.

Ή υπεροψία μας τρέφεται συνήθως, ό
ταν βαφτίζουμε έναν ποιητή μεγάλο ή πο
λύ μεγάλο. Μεγαλύτερη όμως σημασία άπό 
τούε τίτλους έχει, ίσωε, άπλά καί μόνο ή 
συνάντησή μας μέ τήν ποίηση’ τά άλλα εί
ναι ρητορικά ή ιστορικά παρεπόμενα, άσχε
τα τις περισσότερες φορές πρός τήν παρη
γοριά καί τή θέρμη πού μας προσφέρει δ 
γνήσιος μουσικός λόγος.

Δ. Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ 

*

ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΧΩΡΑΦΙΑ

Πέτρες, ’Επαναλήψεις,
Κιγκλίδωμα - Χειρονομίες

'Άν εΰρισκε κάποτε τό θάρρος ένας 
ξένος νά γράψει κριτική γιά Έλληνα 
ποιητή, αύτή μόνο ώς καθαρά προσωπική 
άποψη θά μπορούσε νά προβληθεί, σχεδόν 
αύτοβιογραφική. 'Ομολογώ πώς δέν είχα 
συλλάβει τήν ούσιαστική άξια τού Γιάννη 
Ρίτσου πρίν άπό τίς τελευταίες του συλ
λογές. ’Εννοώ τίς Πέτρες, ’Επαναλήψεις, 
Κιγκλίδωμα καί Χειρονομίες. Βέβαια, τό 
έργο του τό ήξερα, μά δέν κατόρθωνα 
νά τό ξεχωρίσω. Γιά μένα ό Ρίτσος είχε 
τότε τήν ίδια συμπεριφορά μέ τόν Έλυάρ, 
πού τόν δεχόμουν οπωσδήποτε ώς ποιητή 
καί τό έργο του ώς άπαραίτητο στοιχείο 
τής σύγχρονης ποίησης. Μά ό Έλυάρ 
ήταν ποιητής μέ τόσο πολλή άνθρωπιά 
πού μοΰ γεννούσε κάποια ύποψία. Ή 
άλήθεια είναι πώς δέν έγραψε μόνο καλά 
ποιήματα. Μερικές φορές σκεφτόμουν 
πώς έγραφε απλώς άνετα, καί στο κάτω 
κάτω ήταν συναισθηματικός τού παλιού 
καιρού. Τόν άγαποΰσα ώστόσο κι εξα
κολουθώ νά τόν άγαπώ. Τώρα όμως φτά
σαμε σέ μιά έποχή πού πάει νά έξαφα- 
νιστεΐ ό λογοτέχνης τού παλιού καιρού. 
"Ολοι τόν ζηλεύουμε, δίχως ειρωνική 
πρόθεση. Ήταν ό άνθρωπος πού χαιρόταν 
νά γράφει, έβλεπε τήν ποίηση σάν ένα 
κλάδο τής λογοτεχνίας καί μιάς γενικής 
παιδείας, πού έπικρατοΰσε σ’ όλη τήν 
Εύρώπη, άπό τόν Βολταΐρο ας πούμε ώς 
προχτές.

’Αλλά δέν είναι αύτό ή ποίηση. ’Ή 
πρέπει νά γίνει κάτι σοβαρότατο ή νά μήν 
ύπάρχει, γιατί άπελπιστήκαμε καί πει
νάμε γιά μιά πολύ σοβαρή ποίηση. Χά
θηκε πιά ή άλλοτινή διαφορά άνάμεσα σέ 
μεγάλο καί μικρό ποιητή. Τώρα ύπάρχει 
μόνο ή διαφορά άνάμεσα στούς ποιητές 
πού κάτι μάς λένε κι έκείνους πού δέ μας 
λένε τίποτε, είτε είναι μεγάλοι, είτε μικροί. 
’Έτσι, λοιπόν, όπως ό Ρίτσος άνθισε καί 
ξανάνθισε, σά βασανισμένο κατάμαυρο 
δέντρο δίχως φύλλα, τόν βλέπω πιά ένα 
πολύ δυνατό ποιητή, πυκνό καί πικρό. 
Τό καινούργιο βρίσκεται στή γλώσσα

του πού πήρε έξαιρετική δύναμη. Αύτά 
τά σύντομα καί κατεπείγοντα ποιήματα 
είναι όλο κουκούτσι καί νεύρο, δέν έχουν 
φλούδα. Βέβαια, ή εργασία αύτή άποτελεϊ 
προέκταση ενός ολόκληρου έργου, πού 
δέν τολμώ νά τό πώ προεργασία— ό Ρί
τσος ήταν πάντα μάστορης μέ μεράκι. 
Θέμα μου είναι νά δώ τί καινούριο προ- 
σέκτησε δ Ρίτσος σέ τούτα τά πρόσφατα 
ποιήματα. Άλλαξε κι δ ρυθμός τής φωνής 
του, άν δέ γελιέμαι, στις Χειρονομίες.Έδώ 
τά ποιήματα έχουν μιά τραυματισμένη 
άτμόσφαιρα, όπου πολλοί κοιτούν μονάχα 
τά παπούτσια τους μέ τά κορδόνια λυμένα, 
στή σκόνη. Τά ποιήματα δέν είναι λα
βωμένα, είναι ολόκληρα' ή άνησυχία τους 
δέν είναι ζήτημα ποιητικού είδους μόνο’ 
ούτε τό ποίημα ούτε τό είδος στηρίζονται 
σέ κάποια βάση έξω άπό τό ποίημα. Τό 
χρώμα άλλάζει άπό στίχο σέ στίχο, άλλά 
άνήκει στά άπλά καί σύμφυτα στοιχεία 
τού είδους, πού πραγματοποιείται μέσα 
στο συγκεκριμένο ποίημα. Ό ρυθμός 
είναι ολοκληρωμένος, καί γιά τό κάθε 
ποίημα λές πώς δέν μπορεί νά τελειώσει 
άλλιώς. Είναι μιά άνάσα πού διαλύεται 
στο τέλος τού ποιήματος, σάν παγωνιά 
στόν ήλιο.

Άν καί ή ποίηση δέν έχει ιστορία, έχει 
ώστόσο πάντα σημαντική σχέση μέ τή 
σύγχρονη ιστορία τού κόσμου. Κάποια 
μέρα θά ’πρεπε νά μελετήσουμε άπό πού 
προέρχονται οί χαριτωμένες νοσταλγίες 
στά τελευταία εκατό χρόνια καί πού κα
ταλήγουν οί αγνότητες τής έπαρχίας. 
Στήν ποίηση τής Άριστεράς ύπάρχουν 
καί ιδιαίτερα προβλήματα’ πώς λόγου 
χάρη δ ποιητής έκφράζει τή. χαρά ή τήν 
άγωνία μέ κάποιο διανοητικό ή ρομαντικό 
τρόπο, σάμπως τό ποίημα νά μήν είναι 
αύτή ή ίδια ή χαρά ή ή άγωνία.Ή ταύτιση 
μ’ ένα λαό δέν γίνεται έτσι έλαφρά μέ 
δυο ή τρεις πολιτικές σκέψεις’ καί έδώ 
έπίσης τό ζήτημα είναι ή γλώσσα καί ή 
ενδόμυχη έλευθερία άπό τήν έπίγνωση, 
τήν έξακριβωμένη άπό τήν πείρα τής 
ζωής, τού ποιος είσαι. Τώρα πού ξεπε- 
ράστηκε δ ρομαντισμός, ξέρουμε πώς δ 
ποιητής είναι ένας λιποτάκτης, ένας δρα- 
πέτης, καί πολύ σαστισμένος· φεύγει καί 
ξαναφεύγει σάν τό λαγό, καί, όπως δ 
Μπρέχτ, είναι ένας μεγάλος ρεαλιστής. 
"Ο,τι γνήσιο ύπάρχει στο έργο του είναι 
σάν τή βροχή’ ή κάθε στάλα της είναι 
άληθινή:
οί χορευτές πού άνάλαφρα πηδούσαν / 
πάνω στο πλοίο, μιμούμενοι πράξεις 
τραχείες μέ ανοίκεια χάρη, τις κινήσεις / 
ανύπαρκτων κονπιιόν, τόν ιδρώτα καί τό 
αίμα. Τότε ένας γέροντας ναύτης / έφτυσε 
μπρος στά πόδια του, τραβήχτηκε στ’ 
άλσνλλιο δίπλα και κατούρησε.

Σέ τούτα τά θαυμαστά ποιήματα, τίς 
'Επαναλήψεις, δ Ρίτσος είναι δυνατός, 
πικρός, γνήσιος καί μερικές φορές πολύ 
λυρικός. Τά καινούργια τεχνικά στοιχεία 
άρχίσανε άπό τίς Πέτρες, έκει δπου βλέ
πουμε άπό τίς χρονολογίες δυο καί τρία 
ποιήματα, πυκνά καί λακωνικά, νά γρά
φονται μέσα σέ μιά μέρα, καί νά γίνονται 
άτσάλινα. Στις ’Επαναλήψεις παίρνει δ 
Ρίτσος άπό πιό μακριά τό ύλικό τών 
ποιημάτων, άπό μύθους καί ιστορία καί 
προϊστορία. Άλλά οί μύθοι αύτοί καί τά 
πρόσωπα έχουν τό περίεργο ότι ζοΰνε 
μόνο μέσα στά κλειστά ποιήματα. Στό 
Κιγκλίδωμα πηγαίνει πιό πέρα, κι οί

μύθοι μαραίνονται σά φύλλα πού δέν 
άφήνουν πράσινο—μόνο φλέβες. Έδώ 
μοιάζει κάπως ό Ρίτσος μέ τά Τρία Κρυ
φά Ποιήματα τού Σεφέρη. Βρισκόμαστε 
άρκετά μακριά άπό τόν Καβάφη.

Άλλά δέν θέλω νά άδικήσω τά άλλα 
ποιήματα τού Ρίτσου, επειδή στή Λέρο 
καί άργότερα πύκνωσε τά εκφραστικά 
του μέσα σά δέντρο, καί στά μικρά μεγέθη 
άνθησε πλούσια. Άς πάρουμε λοιπόν τά 
μεγαλύτερα ποιήματα, τά πιό πρίν καί 
πιό ύστερα άπό τήν Τέταρτη Διάσταση, 
έκει πού γράφει μεγάλους καί ήρεμους 
στίχ,ους. Ή ποίηση τέλος πάντων δέν 
είναι άποκλειστική. Χρόνια έχουμε συ
νηθίσει νά λέμε ότι όσο πιό πολλά κατα
φέρεις νά κλαδέψεις άπό τό γράψιμό σου, 
τόσο καλύτερος θά είσαι καί πιό δυνατός. 
Άλλά πρέπει καμιά φορά νά πούμε κι 
αύτά τά πολλά πού τά είχαμε άποκλείσει. 
Υπάρχει κι ένα παραδομένο καί γνωστό 
ύλικό γιά ποίηση πού θέλει έργάτες. Δέν 
έχουμε καμιά ελπίδα πώς θά έκφράσουμε 
τόν κόσμο καί τήν πραγματικότητα δίχως 
τήν εργασία μιας ολόκληρης ζωής. Α
σφαλώς μερικοί στίχοι θά είναι σάν κύ
ματα τού ωκεανού, καί μερικά βιβλία 
χοντρά καί τετράγωνα. Αύτό πού χάσαμε 
μέ τόν "Ομηρο καί τό Σαίξπηρ είναι καί 
τό μέγεθος. Προσωπικά έμένα άκόμη μέ 
κατέχει τό πάθος γιά τόν Λόρκα καί τήν 
ούσία του, καί στήν έλληνική ποίηση γιά 
τόν Γκάτσο. Μοΰ άρέσουν καί τά μεγάλα 
ποιήματα μόνο νά μήν κάνουμε φιλολο
γία άντί ποίηση—τό λέω αύτό κι άς είμαι 
φιλόλογος—νά πυκνωθεί ή λαλιά μας, 
όπως πυκνώθηκε στά σοβαρά, ένας Ρίτσος.

Πολύ καλά μοΰ ταιριάζει μιά τέτοια 
νευρώδικη ποίηση, κι έδώ πιστεύω πώς 
μιλάω γιά ένα μεγάλο κοινό πού είχε 
χαθεί κάτω άπό τόν άσταμάτητο βομβαρ
δισμό τής φιλολογίας καί τών έκπαιδευτι- 
κών συστημάτων. Τό ποίημα πρέπει νά 
μένει μέσα στό ρεύμα τής ζωής, έστω 
κι άν είναι άντιρρητικό, όπως μένει κι 
δ ποιητής μέσα στό ποίημα. Ή νευρώ
δικη ποίηση δέν είναι ποτέ άπλή, άφοΰ 
μέσα στό ποίημα παλεύει ή γλώσσα μέ 
τά πραγματικά στοιχεία τής πείρας. Δέν 
είσαι ποτέ βέβαιος μέ τούτα τά ποιήματα 
τού Ρίτσου άπό πού άρχισε ή ξανάρχισε 
τό τάδε κομμάτι. Τό περιβάλλον τού 
ποιήματος δέν δημιουργεϊται, μάλλον ύπο- 
τίθεται. Εννοώ μιά συνειδητή τεχνική 
πού προκαλεϊται άπό τίς περιστάσεις. 
Γιατί όποιαδήποτε μόρφωση, μόνη της, 
δέ δημιουργεί ποτέ τέτοιες παρορμήσεις. 
Έτσι, άπό σκέψεις πού άνήκουν στή 
μόρφωση, μπερδεύεται πολλές φορές ή 
ποίηση, ή τάχα πειραματική, πού καμιά 
γνήσια άνάγκη δέν τήν ώθεϊ πρός τίς 
καινούργιες τεχνικές. Τή βρίσκω τήν 
ποίηση αύτή άνεύθυνη καί σχεδόν έπι- 
πόλαιη. "Ομως ό Ρίτσος όχι μόνο σπρώ
χνεται άπό τήν άνάγκη, άλλά καί βρί
σκεται μέσα σέ μιά δυνατή τεχνική πού 
μάς δροσίζει. Ή τεχνική άργοπορεϊ στήν 
ποίηση, καί μονομιάς, όταν χρειάζεται, 
γεννιέται.

Παραδέχομαι ότι ό' Ρίτσος δέν είναι 
ούτε στά πολύ μικρά του ποιήματα κλει
στός. "Εχει βάλει έκει μέσα έναν κόσμο.
Δέν είναι απλές οί εικόνες, παρ’ όλο τό 
λακωνισμό τους: πετσέτες, φαγητά, τσι
γάρα, δαχτυλήθρες, καί τά πόδια τών 
κρεβατιών είναι τέσσερα, δυνατά, σιδε
ρένια. Τό κάθε ποίημα έχει ώς ιδιαίτερο 
ρυθμό μιά διαλεκτική δική του. Σέ τρο- 21



μάζει, δέ σέ παρηγορεΐ, άλλα τό σύνολο 
τοϋ ποιήματος σοϋ δίνει ένα κουράγιο, 
άφοΰ σοϋ άνοίγει τά μάτια, κάτι πού σέ 
σχέση μέ τή γλώσσα του μοϋ φαίνεται 
πολύ έλληνικό. Είχε καεί τελευταία ή 
ποίηση σ’ δλη την Εύρώπη' τώρα βρίσκει 
νερό καί ξανανθίζει. Τό φαινόμενο είναι 
διεθνές. *0 Ρίτσος έχει κάτι δικό του 
πού χρόνια τό ποθούσαμε. Είναι φωτιά 
στά χωράφια- άπό παντού άρχίζει καί 
παντού καίει.
19-20 Ίαν. ’73.

PETER LEVI S. J.

*

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
KAI ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ

'Ο Όρέστης (1966) άνήκει στόν ίδιο 
κύκλο ποιημάτων μέ τό Νεκρό απίτι 
(1962) καί τό Κάτω άπ’ τόν Ισκιο τον 
βουνοΰ (1962), τόν κύκλο πού έχει γιά 
σκηνικό τό άνάκτορο τών Μυκηνών1. Στην 
ούσία δμως συνδέεται στενότερα μέ τόν 
Φιλοκτήτη (1965)2, γι’ αύτό πρέπει νά 
δούμε τά δυό ποιήματα μαζί.

Ό Όρέστης έπιστρέφει στις Μυκήνες. 
Μιλάει στόν Πυλάδη λίγο πριν περάσει 
τήν πύλη τού άνακτόρου. Ήρθε γιά νά 
πραγματοποιήσει τήν έκδίκηση πού δλοι 
περιμένουν άπ’ αύτόν, ωστόσο νιώθει δτι 
ό φόνος πού οφείλει νά έκτελέσει δέν τόν 
άφορά. Δέν πρόκειται γιά άδιαφορία άλλά 
γιά μιάν άλλη σύλληψη τοΰ κόσμου, γιά 
μιά προβολή στό μέλλον πού προϋποθέτει 
τό ξεπέρασμα αύτοΰ πού ό Ρίτσος όνομά- 
ζει άλλοΰ «τελευταία π.Α. έκατονταετία» 
—προ ’Ανθρώπου, δπως λέμε πρό Χριστού. 
Τό δραμα πού έχει νά προτείνει βρίσκεται 
στούς άντίποδες ένός κόσμου αίματος, 
μίσους, έκδικήσεων, ένοχης. ’Έτσι, τό 
νόημα της πράξης γιά τήν οποία «μιά 
ολόκληρη ζωή τόν έτοίμαζαν κ’ έτοιμαζό- 
ταν» τοΰ είναι πιά ξένο. Τό ίδιο καί τά 
αισθήματα της άδελφής του κι αύτών 
πού τόν περιμένουν καί βλέπουν στό 
πρόσωπό του τό όργανο της τιμωρίας. 
Τό μίσος της Ήλέκτρας, ή άνάγκη της 
«πληρωμής», δλα τοΰ φαίνονται τώρα 
τόσο μάταια, τόσο μικρά, δπως τοΰ φαί
νονται μικρά «τά τείχη κι οί τεράστιες 
πέτρες κι ή πύλη τών λεόντων καί τό πα
λάτι κάτω άπ’ τόν ίσκιο τοΰ βουνοΰ», 
ΰστερ’ άπό τό μακρύ ταξίδι του στό χώρο 
καί στό χρόνο. Οί θρήνοι τής Ήλέκτρας, 
πού άκούγονται άπό μέσα, τόν ερεθίζουν. 
Αύτή κι δχι ή Κλυταιμνήστρα προκαλεϊ 
τήν άποδοκιμασία του, σχεδόν τήν περι
φρόνησή του.

Θεότνφλη, φυλακισμένη στήν τνφλότητά 
της. Μά πώς γίνεται / νά ζεϊ μιά ζωή 
μονάχα άπ’ τήν άντίθεσή της μέ μιάν 
άλλη, / μονάχα άπ’ τό μίσος γιά μιάν 
άλλη, κι δχι άπ’ τήν άγάπη / τής δικής 
της ζωής, χωρίς μιά θέση δική της; (...)3

Γνωρίζει δμως δτι δέν είναι έλεύθερος. 
Είναι θύμα ένός ειδώλου πού έχουν κα
τασκευάσει οί άλλοι γιά λογαριασμό 
του. Παρ’ δλο πού αισθάνεται «όλότελα 
ξένος μπροστά στόν προορισμό πού οί 
άλλοι τοΰ έταξαν», ξέρει πώς αύτός ό 
προορισμός τόν καθορίζει. Ωστόσο ό 
προκαθορισμός δέν είναι άπόλυτος, μιά 
καί ή συνείδηση τής δέσμευσης είναι ήδη

ΣΧΟΛΙΟ ΣΤΙΣ ΜΑΡΤΎΡΙΕΣ 
Δέν μπορώ νά πώ άκριβώς, πώς καί γιατί, έγώ πού, άπό κλίση

καί προτίμηση, έργάστηκα κυρίως σέ πολύστιχα, συνθετικά ποιή
ματα, ασχολήθηκα μέ ιδιαίτερη έπιμονή κι αγάπη, τόσα χρόνια 
συνέχεια, καί έξακολουθώ ώς τώρα, παράλληλα μ’ όποια άλλη έρ- 
γασία μου, ν’ άσχολοϋμαι άδιάπτωτα μέ τις Μαρτυρίες, άποδί- 
δοντας μάλιστα ξεχωριστή σημασία σ’ αύτές, καί νά έξακολουθώ 
νά γράφω αύτά τά λακωνικά καί συχνά έπιγραμματικά ποιήματα. 
’Ίσως γιατί, άπό καταγωγή, είμαι Λάκων (κι αύτό δέν είναι άπλώς 
ένα λογοπαίγνιο), ϊσως άπό μιά τάση ν’ άποδείξω στούς άλλους 
καί στόν έαυτό μου, τήν ικανότητα νά έκφραστώ σ’ έναν κρουστό 
καί περιεκτικό λόγο, ’ίσως άπό μιά διάθεση ξεκούρασης μετά τήν 
άγρυπνη ύπερένταση μακρών δημιουργικών περιόδων, ϊσως άπό 
άνάγκη καθημερινής άσκησης γιά άρτίωση καί έτοιμότητα της τε
χνικής, ώστε νά μπορεί άμεσα καί άλάθευτα νά άξιοποιεΐ στήν τέ
χνη, τά διαρκώς άνανεούμενα βιώματα, ίσως άπό προσπάθεια πύ- 
κνωσης τής έκφρασης κι άντίδρασης προς τόν κίνδυνο τοϋ πλατυα- 
σμοϋ καί ρητορισμού πού συχνά ένεδρεύει πίσω άπ’ τά μεγάλα ποιή
ματα, ϊσως άπ’ τήν άνάγκη άστραπιαίας άνταπόκρισης σέ καί
ρια. καί έπείγοντα προβλήματα τής έποχής μας, ϊσως άκόμη άπ’ 
τή θέληση άπόσπασης καί καθήλωσης μιας στιγμής, πού θά έπέτρε- 
πε μιά «διά μικροσκοπίου» κατά βάθος έξέτασή της, καί τήν άνα- 
κάλυψη όλων τών στοιχείων τοΰ χρόνου, πού πιθανόν νά έξανεμί- 
ζονταν μέσα σ’ ένα άπεριόριστο πλάτος—δηλαδή μιά «διά τής διαι- 
ρέσεως» σύλληψη τοΰ άδιαίρετου, μιά «διά τής άκινητοποιήσεως» 
σύλληψη τής άέναης κίνησης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

έλευθερία. "Αλλωστε, ή έξέγερση τοΰ 
Όρέστη, τό αίτημα μιας άνεξαρτησίας 
(«δίχως νά μάς μετράει ή δποια άναμονή 
ή άπαίτηση τών άλλων»), ό πειρασμός 
τής παραίτησης φανερώνουν δτι περιθώ
ρια έπιλογής ύπάρχουν, κι άπό δώ προέρ
χεται ό διχασμός:
Δυο έλξεις άντίρροπες μοϋ φαίνεται ν’ 
άντιστοιχοΰν στά δνό μας πόδια / κι ή 
μια έλξη απομακρύνεται δλο πιό πολύ 
άπ’ τήν άλλη / φαρδαίνοντας τό διασκε
λισμό μας ώς τό διαμελισμά' καί τό κε
φάλι / είναι ένας κόμπος πού κρατάει 
άκόμη τό κομμένο τούτο σώμα*.

Γι’ αύτό, περισσότερο άπό τραγικός, 
ό Όρέστης είναι ήρωας δραματικός. ’Ο
δυνηρή έκλογή, δίλημμα πού θά προσπα
θήσει νά λύσει μέσα σ’ αύτή τή νύχτα. 
Ό μονόλογός του άνακινεϊ καίρια προ
βλήματα. Τό πρόβλημα τοΰ ηρώα καί τοΰ 
ειδώλου, τής άλλοτρίωσης μέσα σ’ έναν 
κοινόν άγώνα, καί πριν άπ’ δλα τό πρό
βλημα τής πράξης. Θά μπορούσε κανείς 
νά δώσει τις πιό διαφορετικές έρμηνεΐες 
στή στάση τοΰ Όρέστη. Είναι θύμα τοΰ 
μύθου του, ή, άκόμα πιό πολύ, θύμα μιας 
μυθοποιημένης πράξης—καί τοΰ πλαισίου 
της; "Η μήπως μέ τούς δισταγμούς του, 
μέ τό δραμα ένός χιμαιρικού άνθρωπισμοΰ 
πού προβάλλει, γίνεται ό άπολογητής 
μιας ύποκειμενιστικής άποψης; Τό πρό
βλημα άπλουστεύεται έπικίνδυνα, άν χρη
σιμοποιήσουμε γιά τήν περίπτωση τις 
έννοιες βία-μή βία.

Τό ιδανικό πού ύπερασπίζεται ό Όρέ
στης είναι σί·")υρα ένα άνθρωπιστικό ιδα
νικό, στή ;υμπαντική», θά λέγαμε, διά- 
σταστ -υ. Σ’ αύτόν τόν κόσμο δέν έχει 
θέση ή πράξη τής έκδίκησης. Έτσι,

αύτός, ό άναμενόμενος θύτης, γίνεται 
πριν άπ’ δλους θύμα. Τις Έρινύες τις 
«κουβανεϊ μές στήν ψυχή του» ήδη πριν 
άπ’ τό φόνο. Δέν πρόκειται έδώ γιά κά
ποιο αίσθημα ένοχής, άλλά γιά τή διαπί
στωση τοΰ διχασμού του καί τήν άπειλή 
τής έξαφάνισης τοΰ έγώ του. Δύο άντίρ
ροπες δυνάμεις λοιπόν δρουν μέσα του: 
ή διεκδίκηση τής άτομικής του ακεραιό
τητας καί μιά κοινωνική επιταγή, τήν 
οποία άρχικά δέν συμμερίζεται. Κι δμως, 
μιά γέφυρα άποκαθίσταται στό τέλος τοΰ 
ποιήματος. Μέ τό ξημέρωμα, ό Όρέστης 
θά μπει στό παλάτι, άλλά δέν είναι πιά 
τό τυφλό δργανο τής έκδίκησης. Τήν 
έκδίκηση τήν άποδέχεται σάν ένα αίτημα 
πού βρίσκεται ίσως πέρα άπό τήν προ
σωπική του άνάγκη, άλλά πού άνταπο- 
κρίνεται σέ μιά γενικότερη άνάγκη ή καί 
άναγκαιότητα. Γι’ αύτό «τό δίκαιο τέλος», 
δπως λέει, τό τίμημα είναι ή άπώλεια 
τοΰ προσώπου του: «καί μόνο έσύ κι έγώ 
θά ξέρουμε πώς μές σ’ αύτή τή λήκυθο/ 
κρατάω, στ’ άλήθεια, τήν άληθινή μου 
τέφροί». "Ετσι, οίκειοποιεϊται τήν πράξη 
του, γιατί ή έκλογή είναι τώρα δική του: 
«Δέ μέ διαλέγουν οί άλλοι». Διαλέγει, ό 
άπιστος αύτός, τήν πίστη πού στηρίζει 
τά ομαδικά έργα, αύτά πού προωθούν 
τήν ιστορία, διαλέγει τήν «εύκολη πίστη» 
τών πολλών,

τήν άκαμπτη, τήν άναγκαία, δυστυχι
σμένη πίστη / χίλιες φορές διαφευσμένη 
κι άλλες τόσες κρατημένη / μέ νύχια 
καί μέ δόντια άπ’ τήν ψυχή τον άνθρωπον 
—άνίδεη πίστ , — πού μυστικά μεγαλουρ
γεί, μερμήγκι τό μερμήγκι, μέσα στό 
σκοτάδι3.

Θά πραγματοποιήσει τό φόνο μέ πλήρη22



συνείδηση, γιατί άπό άλλο δρόμο άνα- 
γνωρίζει τελικά κι ό ίδιος τη σημασία 
του6. Ή έκδίκηση είναι μιά πράξη μετα
βατική, μά αναγκαία: «γιά ν’ άνασάνει 
(άν γίνεται) τούτος ό τόπος». Κ’ έκείνη 
ή «ανθρωπιστική» αγελάδα πού έχουμε 
ήδη συναντήσει στό ποίημα νά γλύφει 
«τή σιωπηλή, μεγάλη, στρογγυλή πληγή 
τοϋ κόσμου» και πού εμφανίζεται τώρα 
ξανά, μετά τήν έκτέλεση τοϋ έγκλήματος, 
«καταμεσίς στήν πύλη τών λεόντων», 
δικαιώνει τήν πράξη καί συνηγορεί γιά 
μιά τέτοια ερμηνεία.

'Ο Φιλοκτήτης γράφεται τήν ίδια πε
ρίοδο μέ τόν Όρέστη. Έδώ, ή κοινωνία 
πού θά έρθει μετά τήν ένταξη, μετά τή 
μάχη, μετά τή νίκη είναι ένα βασανιστι
κό έρωτηματικό. «Έλα· σέ χρειαζόμαστε 
οχι μόνο γιά τή νίκη, μά, προπάντων,/ 
μετά τή νίκη», λέει ό Νεοπτόλεμος. Μετά 
τή νίκη, προβλήματα πού δέν τίθενται 
ίσως τήν ώρα της μάχης, βαραίνουν οδυ
νηρά: «γιατί ήρθαμε [στήν Τροία], 
γιατί πολεμήσαμε, γιατί καί ποΰ επιστρέ
φουμε;» Ό ποιητής συχνά επισημαίνει 
μέ τόν τρόπο του πολλαπλούς κινδύνους: 
κατάχρηση εξουσίας, δημιουργία ειδώ
λων, άνελέητες συγκρούσεις γιά τήν ηγε
σία’, κτλ. Κάποτε γίνονται καί άναφορές 
σέ συγκεκριμένα ιστορικά περιστατικά. 
"Ενα άπόσπασμα άπό τό Κάτω άπ’ τόν 
ϊσκιο τον βουνού:

Θαρρώ πώς κάποιον πού τόν έκτελέσαν, 
τόν ξεθάψαν με τιμές / και τόν στήσαν, 
σκελετό, πάνω στό θρόνο — είχαν στε
ριώσει / μέ σύρματα τά οστά τον καί 
τόν είχαν ντύσει / μ’ ένα μανδύα όλοπόρ- 
φυρο—είχαν ραντίσει μ’ ανθόνερο τήν 
αίθουσα, / μιλούσαν άπ’ τούς εξώστες, 
κανείς δέν καταλάβαινε. "Εναν άλλον / 
τόν κήδεψαν μ’ αφάνταστες τιμές—ολό
κληρο δάσος μεσίατιες σημαίες, / όέν 
έμεινε πλατεία ή πάρκο χωρίς τό άγαλμά 
του. Σέ λίγο / κάποια μανία τούς κυρίευσε 
όλους—μήτε καλοθυμάμαι— / χειρονομού
σαν, τρέχαν, φώναξαν, σπάζαν τούς ά- 
δριάντες του / κι ήταν παράξενο νά βλέ
πεις τούς άνθρώπους νά πολεμούν μέ τ’ 
άγάλματα. / ’Άλλοι μετέφεραν τή νύχτα 
κομμάτια άπ’ τά μάρμαρα, / τά ’φτιαχναν 
σκαμνιά ή, χτίζαν τό τζάκι τους. Βρήκαν / 
κι έναν στρατιώτη πού ’χε κρύψει κάτω 
άπ’ τό μαξιλάρι του / τό μαρμάρινο χέρι 
τοϋ εκπτώτου μέ σφιγμένα δάχτυλα / 
σάν κάτι νά ’κρύβε, σάν κάτι νά κρατούσε 
άκόμη άπ’ τήν παλιά έξουσία του / ή άπό 
μιάν άλλη—τήν αιώνια έξουσία τοϋ θα
νάτου. (...)*

Αύτοί οί στίχοι άνακαλοΰν πρόσφατα 
γεγονότα: μεταθανάτιες άποκαταστάσεις, 
μεταθανάτιες καταδίκες, μ’ άλλα λόγια 
τό φαινόμενο της άποσταλινοποίησης. 'Υ
πάρχει μιά έλαφριά ειρωνεία άπέναντι 
σέ μιά πολιτική πού καταγγέλλει συχνά 
τό δογματισμό μέ δογματικό τρόπο, μέ 
τό νά έπιτίθεται στά έξωτερικά του σύμ
βολα. Κι άπό τήν άλλη, βλέπουμε τή 
σημασία πού έχουν άποκτήσει αύτά τά 
σύμβολα. Τά άπομεινάρια τής άπόλυτης 
πίστης τοϋ παρελθόντος, άλλοι τά χρη
σιμοποιούν γιά νά φτιάξουν καθίσματα,, 
ταπεινά άντικείμενα πού έξυπηρετοΰν τήν 
καθημερινή ζωή, νά σταθούν πάνω σέ 
κάτι στέρεο τελοσπάντων (έκτός άν τό 
σκαμνί συμβολίζει έδώ τό βόλεμα, τόν 
έφησυχασμό). ’Άλλοι τά χρησιμοποιούν

γιά νά διορθώσουν τό τζάκι τους, νά κρα
τήσουν τή φωτιά, νά τροφοδοτήσουν τήν 
πίστη. Κι άκόμα κάποιος, ένας στρατιώ
της, παλαιός πολεμιστής, έπιμένει νά 
κρατήσει φυλαχτό τή σφιγμένη γροθιά, 
δικαίωση της προηγούμενης ζωής του, 
τών άγώνων του, ένα φετίχ. Αλλά ή 
άναζήτηση άπόλυτων άντιστοιχιών κιν
δυνεύει νά οδηγήσει σέ άπλουστεύσεις. 
Τά στοιχεία πού προέρχονται άπό τήν 
άμεση πραγματικότητα χρησιμεύουν στόν 
Ρίτσο σάν κοινά, άναγνωρίσιμα σημεία 
γιά τή μελέτη τής ιστορικής κίνησης γε
νικότερα.

Ό Φιλοκτήτης άνήκει στόν ίδιο χώρο 
προβληματισμού μέ τόν Όρέστη. Πρό
κειται κ’ έδώ γιά τό πρόβλημα τής πρά
ξης καί τής σχέσης τού άτόμου μέ τήν 
ομάδα. *0 Νεοπτόλεμος, γώς τού Άχιλ- 
λέα, φτάνει στή Λήμνο γιά νά ζητήσει 
άπό τόν Φιλοκτήτη νά τόν άκολουθήσει 
στήν Τροία. Αύτός κατέχει τά δπλα τού 
'Ηρακλή πού θά κρίνουν τήν έκβαση τού 
πολέμου. 'Ο Φιλοκτήτης τού Ρίτσου βρί
σκεται έδώ μέ τή θέλησή του, τό δάγκωμα 
τού φιδιού τό προκάλεσε δ ίδιος, γιά νά 
μπορέσει ν’ άποσυρθεϊ μόνος σ’ αύτό τό

ΤΟ ΜΕΓΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΟΙΗΣΗΣ 1972 δόθηκ. 
στις 4 Σεπτεμβρίου 1972 στόν ποιητή Γιάννη Ρίτσο, μέ ομόφωνη 
άπόφαση της κριτικής έπιτροπής.

.Τό βραβείο αύτό άπονέμεται στη Διεθνή Μπιεννάλε Ποιήσεως 
τοϋ Knokke— Le Zoute (Βέλγιο) άπό μιά έπιτροπή πού την ο
ρίζει ή Maison Internationale de la Poesie.

Τό-βραβείο, τιμά τό έργο ενός ζωντανού ποιητή, χωρίς καμιά 
έθνική διάκριση. ’Άν τό έργο τοϋ ποιητή έχει ή δέν έχει έξασφαλί- 
σει τή διεθνή άναγνώριση τής πραγματικής του άξίας καί τής τω
ρινής ή μελλοντικής του επίδρασης, δέν άποτελεϊ στοιχείο γιά τήν 
κριτική έπιτροπή στήν' άξιολόγησή της. ’Αποκλείονται οί ποιη
τές πού έχουν λάβει διεθνή βραβεία. Δέν γίνονται δεχτές ύποψη- 
φιότητες. Οί συνεδριάσεις τής έπιτροπής είναι μυστικές.

’Από τό 1956 ώς σήμερα τό βραβείο έχει άπονεμηθεϊ στούς
εξής ποιητές 

1956 Giuseppe Ungaretti (’Ιταλία)
1959 Saint-John Perse (Γ αλλία)
1961 Jorge Guillen (’Ισπανία)
1963 Octavio Paz (Μεξικό)
1965 Gyula Illyes (Ούγγαρία)
1970 Leopold Sedar Senghor (Σενεγάλη)
1972 Γιάννης Ρίτσος (Ελλάδα)

Τήν κριτική έπιτροπή τοϋ 1972 άποτελοΰσαν οί:
Alain Bosquet (Γαλλία) — Vahe Godel (’Ελβετία) — Jorge 
Guillen (’Ισπανία)— Paul Haderman (Βέλγιο) — Gyula II- 
lyes (Ούγγαρία)— Lothar Kleiinner (Γερμανία)— Mohammed 
Aziz Lahbabi (Μαρόκο)— Milton Lima Sousa (Βραζιλία)— 
Ζερμαίν Μαμαλάκη (Ελλάδα)— Andre Miguel (Βέλγιο)— Jean 
Guy Pilon (Καναδάς)— Antonio Ramos Rosa (Πορτογαλία)—
Eric Sellin (Η.Π.Α.)— Cesare Segre (’Ιταλία) — Leopold 
Sedar Senghor (Σενεγά.,η)— Nathaniel Tarn (Μεγάλη Βρετα
νία)— Alain Van Crugten (Βέλγιο) — Eric Van Ruysbeek 
(Βέλγιο)— Cinto Vitier (Κούβα).

Πρόεδρος τής έπιτροπής ήταν ό Leopold Sedar Senghor.
Δύο μέλη απούσιαζαν στήν τελική συνεδρίαση. 23

νησί. Στό ποίημα δέν μιλάει ό Φιλοκτή
της, άλλά δ νεαρός Νεοπτόλεμος. Μι
λώντας έρμηνεύει καί τή σκέψη τού 
άκροατή του. Έτσι μπορεί νά πει πρά
γματα πού δ άλλος δέν θά ήθελε νά προ
φέρει, καί συγχρόνως, διασταυρώνοντας 
τή δική του πείρα μέ τήν πείρα τού «σε
βάσμιου φίλου», μάς δίνει όλόκληρο τό 
πλαίσιο αύτοΰ τού άτέλειωτου πολέμου 
πού σημάδεψε δυό γενιές:

Καταλαβαίνω τή δική σου ευγενική άπο
χώρηση, σεβάσμιε φίλε, / μ’ ένα πρόσχη
μα κοινά παραδεκτό — πόνος τοϋ σώμα
τος. I οχι τοϋ πνεύματος ή τής ψυχής·— 
καλό πρόσχημα / τό δάγκωμα έκείνο τοϋ' 
φιδιού (μήπως τό φίδι τής σοφίας;) / 
νά μείνεις μόνος καί νά ύπάρξεις, — έσύ, 
κι όχι ένας άλλος— / νά μήν υπάρξεις 
έστω, κουλουριααμένος σ’ έναν κύκλο, / 
καθώς τό φίδι δαγκώνοντας τήν ουρά 
του. (Συχνά κ’ εγώ τό επιθύμησα)'·'.

’Αλλά πρέπει νά δούμε προσεχτικά τί 
σημαίνει αύτή ή αύθεντικότητα τής μό
νωσης γιά τόν Ρίτσο καί τί σημαίνει τε
λικά άποχώρηση. Ή Γέφυρα (I960)1® 
είναι ποίημα πολύ διαφωτιστικό άπό αύτή
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τήν άποψη κι ανοίγει άλλωστε τό δρόμο 
σ’ αΰτοϋ τοϋ είδους τόν προβληματισμό. 
'Υπάρχει μιά μυστική ανταπόκριση άνά
μεσα στόν άνθρωπο καί τά πράγματα, 
έτσι πού ή αναχώρηση (ποτέ οριστική) 
άποδεικνύεται γόνιμη, ή μοναχική περι
διάβαση γίνεται επικοινωνία μέ τά βαθύ
τερα στρώματα της ζωής καί τελικά μέ 
τούς άλλους:
νιώθεις πώς έτσι παραβιάζεις μ’ αντι
κλείδι ένα μεγάλο, ξένο, σκοτεινό χρη
ματοκιβώτιο / νοτερά άπό σκάλες πολλές 
καί μεγάλους πλακόστρωτους διαδρόμους / 
πού κάνουν ν’ αντηχούν απεριόριστα οΐ 
κλειδώσεις σου, / κι’ ένα καχύποπτο φεγ
γάρι μπαίνει άπό φεγγίτες καγκελό- 
φραχτους / μεγάλο, κίτρινο, προδοτικό, 
φέρνοντάς σε αντιμέτωπο / μέ την ίδια 
πελώρια σκιά σου πού κρατάει / μεγε- 
θνσμένες τις σκιές τών κλειδιών, πού εσύ 
κρατάς, σά νά ’ναι κιόλας / τά κάγκελα 
της φυλακής πού θά σέ κλείσει Ισόβια- 
ώσπου τέλος / άνακαλύπτεις πώς αύτό 
τό χρηματοκιβώτιο / είναι δικό σου, 
όλότελα δικό σου / καί μπορείς νά τ’ 
ανοίξεις ελεύθερα / καί μπορείς νά χα
ρίσεις δσα θέλεις στούς φίλους σου / 
καί μπορείς νά σκορπίσεις δσα θέλεις 
στόν άνεμο / μέ κείνη τη χαρά πού δίνει 
τό ανεξάντλητο / μέ κείνη τη χειρονομία 
μιάς άσκοπης λεβεντιάς κι άσωτείας / 
πού είναι, ίσως, η μόνη άληθινη σκοπι
μότητα11.

Ή αίσθηση τοϋ θαύματος καί μαζί 
της ένοχης. 'Ο φόβος τής άνακάλυψης 
καί πιό πολύ ό φόβος τοϋ εγκλωβισμού 
μέσα στήν ίδια τήν ανακάλυψη, ό φόβος 
δηλαδή τοϋ αύτοεγκλωβισμοΰ καί τής 
οριστικής απόσπασης. Ή Γέφυρα—ό τί
τλος είναι χαρακτηριστικός—έχει τόν 
άκόμη πιό χαρακτηριστικό ύπότιτλο: «Μιά 
απολογία πού δέ ζητήθηκε». Καί θά 
βροΰμε συχνά στόν Ρίτσο αύτή τήν ταλάν- 
τευση άνάμεσα στήν άπομόνωση καί τήν 
κοινή δράση/ ένα αδιάκοπο πήγαιν’ έλα 
άνάμεσα στήν έσωτερική κίνηση τής ζωής, 
δπως βιώνεται άπό τό άτομο, καί στή 
συγκεκριμένη συμμετοχή στήν ομαδική 
πράξη. Ακριβώς δπως ό απολογούμενος 
τής Γέφυρας πού έπαναλαμβάνει συχνά 
στούς συντρόφους του: «Κάθε φορά ξανα- 
γυρνάω κοντά σας». Καί ή «απολογία» 
γίνεται συγχρόνως προειδοποίηση γιά 
τούς κινδύνους μιάς περιοριστικής άντί- 
ληψης τών πραγμάτων, πού θά έθελοτυ- 
φλοΰσε μπροστά στήν πολυπλοκότητα καί 
τις αντιφάσεις μάς. Τό ποίημα τελειώνει 
μέ μιά νέα έπιστροφή:
Πιστεύω πώς η πρώτη ελευθερία μας 
δέν είναι η μοναξιά μας / άλλά ή συντρο- 
φικότητά μας ί···)'2

Μιά έπανασύνδεση πραγματοποιείται 
καί στό τέλος τοϋ Φιλοκτήτη. Υπάρχει 
καί σ’ αύτό τό ποίημα δπως στόν Όρέστη, 
ή πικρή αίσθηση τής ματαιότητας, ή κού
ραση έπειτα άπό τόσους άγώνες, ή αμφι
βολία γιά τό τελικό τους άποτέλεσμα, ή 
τάση γιά παραίτηση. Στόν Νεοπτόλεμο 
βαραίνει ή μοίρα νά πληρώνει «τά χρέη 
καί τις ύποθήκες άλλων»:
"Ολες οί ομιλίες τών μεγάλων γιά νε
κρούς καί γιά ήρωες. / Παράξενες λέξεις, 
τρομερές, μάς κυνηγούσαν ώς μέσα στόν 
ύπνο μας13.

Μέσα άπό παιδικές άναμνήσεις, μέσα

ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Ό τοίχος μέσα στόν καθρέφτη* καί Θνρωρεϊο**

Μέ τό πέρασμα τοϋ χρόνου διακρίνω ολο καί καθαρότερα πώς ή 
δουλειά μου, στήν έξέλιξή της καί στήν άσκησή της, τείνει νά κατα- 
λήξει (όχι έμπρόθετα καί προγραμματισμένα) σέ μιά κωμικοποί- 
ηση, σ’ έναν έξευτελισμό καί εκμετάλλευση τοϋ κάθε νυχτερινού καί 
ήμερινοϋ έφιάλτη καί, γενικότερα, τοϋ θανάτου. "Αν ύπάρχει έδώ 
κάποια λύτρωση, δέν είναι άλλη άπ’ αύτό τό έλάφρωμα τής βαρύ
τητας τοϋ πόνου καί τοϋ φόβου (φυσικοΰ, ήθικοΰ, κοινωνικού) μέ 
μιάν έλεγμένη ειρωνεία τών «ιστορικών» παραισθήσεων μας μέσα 
στήν κοινότητα τοϋ αισθήματος μιάς άληθινής ή εικονικής συμμε
τοχής καί συνενοχής,— μέσα στήν κοινότητα μιάς ’ίδιας μοίρας.

'Ο έξουσιαζόμενος μοιάζει ν’ άποκτάει μιάν, όσο αμφίβολη, 
ισχύ έξουσιαστή, μέσα σ’ αύτόν τόν αόριστο καί ανεξέλεγκτο χώ
ρο—ισχύ μιάς «οπτικής καθήλωσης» τοϋ έφιάλτη, ένός ορισμού ή 
καί ένός μετασχηματισμού— κάτι σάν απαλλαγή καί άπελευθέρω
ση. "Ετσι τό άναπότρεπτα τραγικό, γίνεται γελοιογραφικό (ή πα- 
ραδοξολογικό—δηλαδή αντικειμενικά άπόμακρο) —ίσως βαθύ
τερα τραγικό, έμπεριέχοντας όμως καί τή λύση τής τραγωδίας 
(—’έλεος) σ’ έναν θελημένο, τελικό μορφασμό χαμόγελου πού, κά
ποτε, (διά τής ποιήσεως) φτάνει σ’ ένα πραγματικό χαμόγελο, σέ 
μιά διάθεση, άπόφαση ή καί δύναμη μιάς νέας άρχής, μιας νέας 
πράξης.

Αύτό βρίσκεται ό μολογη μένο κιόλας σέ πολλά παλαιότερα ποιή
ματα άπ’ τις Μαρτυρίες, τις Ταναγραίες *** (π.χ. στό ποίη
μα «Κλαγγή»), τις Ασκήσεις, άπ’ τό Ό τοίχος μέσα στόν κα
θρέφτη, άπ’ τις Χειρονομίες, άπ’ τό Διάδρομος καί σκάλα****, 
καί περισσότερο καί συχνότερα στό Θυρωρείο.

’Εκεί, ή άβάσταχτη «σπανιότητα» τοϋ άτομικοΰ, διαλύεται 
πραϋντικά μέσα στήν άθωωτική καθολικότήτα πού στεγάζει συν
τροφικά τούς πάντες καί τά πάντα. 'Η άσυνεννοησία καί ακατα
νοησία κατακαθίζει σέ μιάν επιείκεια καί συχώρεση, άν οχι σέ μιά 
παραδοχή καί συνεννόηση, πού κάνει θεμιτό τόν φιλικό «άστεϊσμό» 
ακόμη καί τόν σαρκασμό—κάτι σάν μιά έκτεταμένη, πέρα άπ’ τις 
διαφορές καί τις αμοιβαίες μομφές, εύγενική άδελφοσύνη. (Είναι 
σά νά μιλάμε γιά μιάν ηθική τής αισθητικής). Μόνον μπροστά σέ 
πολύ οικείους (ή μήπως καί μπροστά σέ πολύ ξένους καί άγνω-

άπό μνήμες φρίκης, αίματος, πολέμων, ή 
ζωή, πάμφωτη, άντιστέκεται καί διεκδικεϊ 
τό άερτικό της. Ένας χείμαρρος άπό 
εικόνες, συνειρμούς, παρομοιώσεις, μάς 
παρασύρει σ’ ένα χώρο όπου πραγματικό
τητα καί έφιάλτης, άνεξέλεγκτα πάθη 
καί περισυλλογή, ποίηση καί προφητεία 
σμίγουν σ’ ένα άδιάσπαστο σύνολο, συν
θέτουν έναν κόσμο πού συγκλονίζει μέ τή 
δύναμή του, τήν άσχήμια του, τήν ομορ
φιά του.

Κι ό Φιλοκτήτης, δπως ό Όρέστης, 
έχει διανύσει ένα μεγάλο δρόμο μέσα 
στή μόνωσή του. Είναι μόνος, άκόμα κι 
δταν βρίσκεται μέσα στήν κοινή δράση. 
Πρόκειται γιά τή μοναξιά τοϋ πρόδρομου, 
τοϋ στοχαστή, κι έκεΐ βρίσκεται πάντα 
τό πρόβλημα έπικοινωνία-μή έπικοινωνία. 
Άμετάδοτη έμπειρία, φιλτραρισμένη μέσα 
άπό μιάν ιδιαίτερη εύαισθησία. Μιλάει 
πάντα ό Νεοπτόλεμος:

"Ισως κι εσύ, μιά τέτοια νύχτα, μέσα στις 
αντίρροπες / φωνές τών συμπολεμιστών 
σου, ν’ ακόυσες ολοκάθαρα / τήν απουσία

τής δικής σου φωνής — δπως έγώ, τότε 
μέ τήν πανσέληνο' / τ’ ακόυσα, ναι, πώς 
έγώ δέν έφώναζα- κι έμεινα έκεϊ / καθη
λωμένος άνάμεσα σ’ δλους, ολομόναχος / 
σ' έναν μεγάλο κύκλο ερημικόν, σ’ ένα 
πανύψηλο άλώνι, / ν’ ακούω μέ τρομερή 
διαύγεια τις φωνές τών άλλων, καί ταυ
τόχρονα / ν’ άκούω τή σιωπή μου. Άπό 
κεϊ πάνω / άγνάντεψα γιά δεύτερη φορά 
τή λάμψη τών όπλων σου. Κι εννόησα'*·

Κι ώστόσο δ Φιλοκτήτης, μετά άπό 
τόσα χρόνια αύτοεξορίας, θ’ άποφασίσει 
ν’ άκολουθήσει τόν νεαρό πολεμιστή. Ό 
Νεοπτόλεμος τοϋ προτείνει τό «προσω
πείο τής δράσης». Μά δέν τοϋ χρειάζεται 
πιά: «Δέν τό φόρεσε. Τό πρόσωπό του 
λίγο λίγο μεταμορφώνεται. Γίνεται πιό 
νέο, πιό θετικό, πιό παρόν. Σά ν’ αντι
γράφει τό προσωπείο». Καί μιά άλλη 
«σκηνική οδηγία» τοϋ επιλόγου φωτίζει 
άναδρομικά ολόκληρο τό ποίημα: «Κάτω, 
στ’ άκρογιάλι, άκούγεται τό τραγούδι τών 
ναυτών—ένα άπροσποίητο, λαϊκό τρα
γούδι, περικλείνοντας σκοινιά, κατάρτια,



στους;) μπορούμε ν’ άφοπλιστοϋμε άπ’ τήν οποία άμυντική καί έπι- 
θετική σοβαροφάνεια ή σπουδαιοφάνεια καί ν’ «άστειευτοϋμε» 
μαζί τους. Μόνον μπροστά τους, φανερά, μπορούμε νά μεταμφιε
στούμε (σάν ηθοποιοί της ίδιας τραγωδίας ή κωμωδίας) ή καί νά 
γδυθούμε, δείχνοντας ενα ένα τά ροϋχα, τις περούκες, τις γενειά
δες, τά καπέλα μέ τά φτερά, τούς κοθόρνους, τις μάσκες, τά ξύλι
να σπαθιά της μεταμφίεσης'— ηθοποιοί ενός πραγματικού άγρα
φου δράματος' ηθοποιοί πού ξεβάφονται τάχα καί γδύνονται μετά 
την παράσταση, άφήνοντας νά νομιστεΐ παρηγορητικά ότι τό προη
γούμενο «έργο - ζωή» εΐταν άπλώς ένα «θεατρικό έργο» πού τε
λείωσε καί πού μπορεί οχι νά έπαναληφθεϊ άλλά νά τό έπαναλάβου- 
με καλύτερα.

Τό πραγματικό (καί ή πραγματικότητα τής φαντασίας καί 
τού ονείρου) μεταβάλλεται σέ φανταστικό, καί τό τυραννικό σέ 
«διασκεδαστικό», σέ περιπαιχτική παρωδία. ’Όχι πάντα, βέβαια 
άλλά καί μόνη ή άπλή αναπαράσταση τών συστραμμένων καί συ- 
στροφικών εικόνων τού έφιάλτη καί τού άνυπόφορα άνεξήγητου 
τής άνθρώπινης ύπαρξης (κι ή ποιητική τους μετάπλαση, μετα
μόρφωση, παραμόρφωση), έχει κανείς τήν έντύπωση πώς δίνει 
(οχι μόνον στό δημιουργό) κάποια άπώτατη ικανοποίηση πού 
σημαίνει ίσως ικανότητα καί δυνατότητα αύτοκυριαοχίας καί 
κυριαρχίας, κι άκόμη μιά παρθενική αίσθηση τού άνεξάντλητου, 
τής διάρκειας καί μάλιστα τής έπιτυχίας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ
* Ό τοίχος μέσα αχόν καθρέφτη. Ανέκδοτα ποιητική συλλογή. 'Ετοι

μάζεται στά γαλλικά απ’ τις ’Εκδόσεις Gallimard, σέ μετάφραση τοϋ Do
minique Grandmont.

** Θυρωρείο. ’Ανέκδοτη συλλογή. Ετοιμάζεται στά γαλλικά άπ’ τις 
’Εκδόσεις Flammarion σέ μετάφραση τοϋ Gerard Pierrat.

*** Ταναγραίες. ’Ανέκδοτα ποιήματα. Πέντε άπ’ αύτά περιλαμβάνονται 
στή γαλλική έκδοση La maison est a louer (Editeurs Frangais Rennis, 
Paris 1967) σέ μετάφραση Χρύσας Προκοπάκη και Antoine Vitez.

**** Διάδρομος καί σκάλα. ’Ανέκδοτα στά ελληνικά ποιήματα. Δεκατέσ
σερα άπ’ αύτά περιλαμβάνονται στήν άγγλική έκδοση Gestures (Cape Go- 
liard Press. London 1971) σέ μετάφραση Νίκου Στάγκου. ’Οκτώ στή γερ
μανική έκδοση Mit dem Masstab der Freiheit (Damokles, Ahrensburg 
1971) σέ μετάφραση τής Ίσιδώρας Ρόζενταλ-Καμαρινέα. Δώδεκα στή γαλ
λική έκδοση Grecite. Apres Τ epreuve (Fata Morgana, Montpellier) 
1971 σέ μετάφραση Lacarierre. Τριανταένα στό άμερικάνικο περιοδικό 
Boundary 2 (1972) σέ μετάφραση Νίκου Γερμανάκου καί δεκαεννέα στό 
έπόμενο τεύχος τοϋ ίδιου περιοδικού σέ μετάφραση τοϋ Γερμανάκου.

κωπηλάτες, άστρα, πίκρα πολλή καί λε
βεντιά καί καρτερία—δλη τή σκοτεινή, 
σπιθόβολη θάλασσα, δλη τήν απεραντο
σύνη, σέ ανθρώπινα μέτρα. ’Ίσως νά ’ταν 
τό ίδιο τραγούδι, πού, άπό άλλο δρόμο, 
είχε γνωρίσει κι ό ’Ερημίτης. Kt ίσως 
γι’ αύτό νά πήρε τήν απόφασή του»15. 
Δέν υπάρχει άπό μηχανής θεός δπως στόν 
Σοφοκλή. "Ομως αύτοί οί ναύτες, πού 
αποτελούν τό χορό στήν τραγωδία, άπόν- 
τες έδώ στή διάρκεια τοϋ ποιήματος, 
έμφανίζονται τήν τελευταία στιγμή γιά 
νά συμφιλιώσουν μέ τό τραγούδι τους τον 
άναχωρητή μέ τήν κοινή ύπόθεση καί τά 
δνειρα τοϋ άνώνυμου πλήθους.

Φτάνουμε έτσι στό οριακό σημείο τής 
συνάντησης, έκεΐ πού «έλευθερία καί 
αναγκαιότητα είναι ένα πράγμα», δπως 
θά ’λεγε δ Σάρτρ. Μέσα άπ’ δλες τίς αντι
φάσεις τό νόημα τής πράξης κερδίζει. 
'Ο Φιλοκτήτης προχωρεί πρός τό καράβι, 
καί «ήταν έτσι σά ν’ ακολουθούσε δχι τον 
Νέο, άλλά τά ίδια του τά δπλα, βαδί
ζοντας πρός τά έκεϊ πού έδειχναν πάντα 
οί στιλπνές, καλοακονισμένες αιχμές τους

—έναντίον τού θανάτου»16. Καί είναι φανε
ρό πώς αύτά τά δπλα, τά καμωμένα γιά 
νά προκαλοΰν τό θάνατο καί πού ώστόσο 
πηγαίνουν «έναντίον τού θανάτου», δέν 
μπορεί νά σημαίνουν παρά τήν καινούρια 
ένταξη στήν ιστορική πορεία.

ΧΡΥΣΑ ΠΡΟΚΟΠΑΚΗ

* ’Απόσπασμα άπό την εΕσαγωγική μελέτη στόν 
τόμο Yannis Rilsos της σειράς Po6tes d’ aujourd* 
hui (έκδόσεις Seghers, Παρίσι, 1968, 170 σελ.). 
Τό κείμενο διακευάστηκε γιά τήν έλληνική δημο
σίευση άπό τή συγγραφέα, πού πρόσθεσε μ’ αύτή 
τήν εύκαιρία καί μιά σειρά ύποσημειώσεις.

1. Τό πρόβλημα της χρησιμοποίησης άπό τόν 
Ρίτσο, ιδιαίτερα στήν τελευταία δεκαπενταετία, μύ
θων καί άλλων στοιχείων δανεισμένων άπό τήν άρ- 
χαιότητα, καθώς καί της διαφορετικής λειτουργίας 
τών άρχαΐκών στοιχείων στά όλιγόστιχα καί στά 
συνθετικά ποιήματά του, δέν θίγεται κάν σ’ αύτό τό 
άπόσπασμα" ένα μεγάλο μέρος μιας εύρύτερης με
λέτης γιά τόν Ρίτσο, πού έτοιμάζω αύτό τόν καιρό, 
είναι άφιερωμένο στό θέμα, σέ συνάρτηση καί μέ τό 
πρόβλημα της «θεατρικής» μορφής καί τοϋ ρόλου

τών προσωπίδων. ’Εξάλλου, τό κείμενο πού άκολου- 
θει περιορίζεται στή διαγραφή κάποιων καίριων θε
ματικών στοιχείων, κάτω άπό μιάν όρισμένη όπτική 
γωνία. Τά ίδια ποιήματα έπιτρέπουν καί έπιβάλλουν 
μιά πρισματικότερη άνάλυση, όπου φυσικά ή αίσθη- 
τική προσέγγιση θά έχει τή θέση πού τής άνήκει.

2. Σέ παρένθεση σημειώνεται κάθε φορά ή χρο
νολογία τής πρώτης έκδοσης. ’Όλα τά ποιήματα πού 
άναφέρθηκαν ήδη δημοσιεύονται ξανά στόν τόμο Τέ
ταρτη Διάσταση) ’Αθήνα, Κέδρος, 1972, 320 σελ., 
όπου καί παραπέμπω ( = ΤΔ). Στόν ίδιο τόμο περι
λαμβάνονται έπίσης τά γνωστά : Ή σονάτα τον 
σεληνόφωτος (1956), Χρονικό (1957), Χειμερινή 
διαύγεια (1957), "Οταν έρχεται ό Ξένος (1958), 
Τό παράθυρο (1960),Ή ’Ελένη (1972) καί τά άνέκ- 
δοτα : Ή επιστροφή τής ’Ιφιγένειας, Χρνσύθεμις, 
’Ισμήνη, ’Αγαμέμνων, Περσεφόνη, Αίας.

3. ΤΔ, σ. 80.
4. ΤΔ, σ. 75.
5. ΤΔ, σ. 88.
6. "Οχι γιά νά πραγματοποιηθεί ή τιμωρία, «μά 

ίσως γιά τή συμπλήρωση όρισμένου θρόνου, γιά νά 
μείνει έλεύθερος δ χρόνος, / ίσως γιά κάποια νίκη 
άνώφελη πάνω στόν πρώτο μας καί τελευταίο μας 
φόβο, / ίσως γιά κάποιο ναι πού φέγγει άόριστο 
κι άδιάβλητο πέρα άπό σένα κι άπό μένα» (ΤΔ, σ. 
89).

7. Στόν Φιλοκτήτη : «άκουσα, άνάμεσα στούς 
παφλασμούς τών κουπιών, τίς φωνές, τούς καυγάδες / 
τών άρχηγών, γιά λάφυρα πού δέν είχαν άκόμα συνα
χτεί, γιά τίτλους / πού δέν είχαν άκόμα θεσπιστεί. 
Κι είδα στά μάτια τους / τό μίσος γιά όλους, τ’ άγριο 
πάθος τών πρωτείων, / καί μέσα μέσα, δπως στό 
βάθος σκοτεινής σπηλιάς άνίσχυρη πυγολαμπίδα, / 
είδα καί τή δική τους μοναξιά» (ΤΔ, σ. 259)· καί 
πιό κάτω : «Έλα νά δεις , δ,τι πρόβλεψες. Νά δεις 
μέ τί λάφυρα / άνταλλάξαμε τούς νεκρούς μας· μέ 
τί δικές μας έχθρότητες / άνταλλάξαμε τούς παλιούς 
μας έχθρούς» (ΤΔ, σ. 263).

8. ΤΔ, σ. 146.
9. ΤΔ, σ. 249.
10. Αύτό τό ποίημα (πού θά είχε καλύτερα τή 

θέση του στήν Τέταρτη Διάσταση έχει περιληφθεΐ 
στά Ποιήματα, 1930-1960, Γ’, ’Αθήνα, Κέδρος, 
1964, σ. 297 - 309.

11. Ποιήματα, δ.π., σ. 300 - 301.
12. Στό ίδιο, σ. 309. Αύτή ή σταθερή κατάφαση 

φαίνεται νά διαψεύδεται, καί μάλιστα άπερίφραστα, 
στό πρόσφατο ποίημα «Μετά τό σπάσιμο τής συνθή
κης Λακεδαιμονίων καί ’Αθηναίων» τής σειράς 'Επα
ναλήψεις, μέ τή συνειδητή άντιστροφή τοϋ στίχου : 
«(. . .) Καί τότε, / κατάλαβαν πώς μόνη λευτεριά 
τους είναι ή μοναξιά τους» (Πέτρες, ’Επαναλήψεις, 
Κιγκλίδωμα, ’Αθήνα, Κέδρος, 1972, σ. 59). 'Ότι 
ή αισιοδοξία (άς τήν ποΰμε έτσι γιά εύκολία) τού ποι
ητή (κι δχι μόνο τοϋ ποιητή) δοκιμάστηκε ιδιαί
τερα τά τελευταία χρόνια, θά ήταν μιά πρόχειρη 
έξήγηση. ’’Αραγε αύτό θά δικαιολογούσε τήν τόσο 
συμμετρική άναίρεση ; Πιστεύω πώς δχι. Πιστεύω 
δτι δέν πρόκειται γιά άναίρεση, άλλά αύτό θά ’πρεπε 
νά τό δει κανείς μέσα στό πλαίσιο τόσο τοϋ ίδιου τοϋ 
ποιήματος δσο καί δλόκληρης τής τελευταίας παρα
γωγής τοϋ Ρίτσου. Μόνο πού δέν είναι τοϋ παρόντος.

13. ΤΔ, σ. 248.
14. ΤΔ, σ. 260 - 261.
15. ΤΔ, σ. 265.
16. ΤΔ, σ. 265* πρβ. καί στόν Όρέστη, ΤΔ, σ. 

89 : «Διαλέγω / τή γνώση καί τήν πράξη τοϋ θανά
του πού τή ζωή άνεβάζει».

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΪΝΑΜΗ
Κάποτε, μέ την αφορμή μιας περιστα- 

σιακής έκδήλωσης γιά τόν Γιάννη Ρίτσο, 
χρειάστηκε νά μελετήσω ολόκληρο τό έρ
γο του, χωρίς διακοπή. Κρατούσα τότε ση
μειώσεις, πού άργότερα θά μπορούσαν νά 
συνθέσουν ένα βιβλίο. Γιά πολλούς λόγους, 
τό βιβλίο δέ βγήκε. "Ομως οί σημειώσεις 
έμειναν.

Πάνε χρόνια άπό τότε—περισσότερα 
άπό έφτά—χωρίς νά τίς έχω άγγίσει.Τώ
ρα, καθώς τίς άναδιφώ, έχω την παράξενη 
έντύπωση πώς συναντώ έναν κόσμο άπο- 
σβολωμένο πριν χρόνια καί καιρούς. Ξέρω 
τά νοήματά του, όμως δέν άκούω τή γλώσ
σα του. Ξέρω καί τήν καρδιά του καί τήν 
παρασημαντική τής καρδιάς του, όμως εί
ναι κλεισμένος στό γυαλί. Καί δέ φταίει τό
σο ό καιρός πού πέρασε. Φταίει ή κατα- 25



στροφή τοϋ καιρού, μπρος καί πίσω. Κάτι 
σά χαλασμός της φυσικής τάξης. 'Όπως 
ξυπνάς ένα όποιοδήποτε πρωινό κι ή θά
λασσα δέν ύπάρχει κι ό αγέρας άλλαξε σύν
θεση καί πρέπει νά βρεις άλλα όργανα γιά 
την άναπνοή καί κάτι άλλο στή θέση τοϋ 
μυαλοΰ.

Φυσικά, δλα τοΰτα μπορεί νά’ναι μιά ύ- 
περβολή, ένας άλλόκοτος «δικός μου λογα
ριασμός», πού δέν άφορά κανέναν.Κι οπωσ
δήποτε, πρόκειται γιά μιά ένδοπαρένθεση. 
'Όμως έχω τή βαθιά πεποίθηση, πώς δταν 
σέ στιγμή έκλαμψης, δοΰμε άνάποδα τόν 
άναποδογυρισμένο κόσμο μας, θά βροΰμε 
τό τέρας στή θέση της «φύσης» κι δχι α
πλά μιά παραξενιά της.

"Ο,τι ακολουθεί τώρα, είναι μιά άντλη
ση άπό εκείνα τά «εύρισκόμενα». Καθώς 
προτίμησα τό δρόμο τών γενικών, άς πού
με, παρατηρήσεων πάνω σ’ ένα έργο μονα
δικά ογκώδες, κι ό χώρος πού μοΰ παραχω- 
ρήθηκε είναι άναγκαστικά περιορισμένος, 
καταλαβαίνω πώς κινδυνεύω νά άοριστο- 
λογήσω. "Ομως άν θέλω— καί τό θέλω— 
νά καταπιαστώ μέσα σ’ αυτόν τό χώρο, μέ 
τόν Ρίτσο ολόκληρο, δηλ. μέ δσα νομίζω 
βασικά του σημεία, δέν έχω άλλο δρόμο.

Μιά άπό τις πολλές διακρίσεις πού θά 
μπορούσαν νά γίνουν στήν ποίηση, είναι 
ίσως καί ή άκόλουθη: Υπάρχει μιά ποίη
ση έκτατική καί μιά ποίηση έ ν τ α- 
τ ι κ ή ή άλλιώς, ύπάρχουν ποιητές έκτα
σης καί ποιητές έντασης.

Οί πρώτοι,έκφράζουν τόν κόσμο σέ πλά
τος, οί δεύτεροι σέ βάθος.Οί ποιητές έκτα
σης, χρησιμοποιούν πλ.ατιές απεικονίσεις 
σέ μιά μεγαλύτερη ή μικρότερη σέ βάθος 
διαστρωμάτωση. Οί άλλοι, έντοπίζονται 
στά σημεία, σέ άποσπάσματα ούσιώδη ή 
έπουσιώδη, συγκεντρώνοντας σ’ αύτά δλη 
τήν ένταση.

Ή παραπάνω διάκριση, δέν είναι αξιο
λογική.Καθεμιά άπό αύτές τις δυό κατη
γορίες σέ γενική άποψη, ύπερτερεϊ 
σ’ έναν τομέα σέ βάρος άλλου, δπου δμως 
ύπερτερεϊ ή άλλη. Ιστορικά, μέσα σέ κά
θε κύκλο πολιτισμού, προηγήθηκαν οί ποι
ητές έκτασης, δμως αύτό δέ θά μάς άπα- 
σχολήσει έδώ.

Άν ή έκτατική ποίηση έχει τό προσόν 
νά πετυχαίνει πιό πλατιές καί πιό πολυά
ριθμες άπεικονίσεις, αύτό τό προσόν περιό- 
ρίζεται συχνά άπό μιά σύμφυτη άδυναμία, 
στήν άποκάλυψη βαθύτερων άνταποκρί- 

σεων, στήν έντατική συγκέντρωση τής συγ
κίνησης. Αύτές οί άδυναμίες λείπουν ά
πό τήν έντατική ποίηση, μέ άρνητικό δμως 
άντιστάθμισμα τό στένεμα τής όπτικής γω
νίας, τόν περιορισμό τής δράσης σ’ ορισμέ
να σημεία.

Φυσικά, τά παραπάνω δέν είναι ένας κα
νόνας. Ποιητές τής μιας ή τής άλλης κατη
γορίας, κατάφεραν συχνά νά οίκειωθοΰν 
άποτελεσματικά τις θετικές δυνατότητες 
καί τών δύο, νά συνθέσουν μιά πλατιά καί 
ολοκληρωμένη άναπαράσταση τού κόσμου 
πού ήταν ταυτόχρονα έντατική καί άποκα- 
λυπτική, έξισορροπώντας ύποδειγματικά 
μέσα στό έργο τους, τό αίτημα τοΰ πλάτους 
καί τό αίτημα τού βάθους.

Ή διάκριση πού κάναμε, βοηθεϊ ίσως 
νά έκτιμηθεΐ τό έργο τού Ρίτσου, άπό μιά 
ορισμένη, άρκετά άμφισβητούμενη πλευ
ρά του.

Άν τό έργο τούτο, σέ σημαντικό τμή-* 
μα του, δέν έχει τήν άναγκαία ένταση καί 
οικονομία, άς άναλογιστούμε τήν τερατώ
δη έκταση καί τή ζωτική ποικιλία τών ά-

πεικονίσεών του. Κι έδώ δέν πρόκειται α
πλά γιά δεκάδες χιλιάδες στίχους πού συ- 
νιστοΰν καί μετρούν τόν δγκο αύτοΰ τοΰ 
έργου. Πρόκειται γιά τόν μεγάλο άριθμό 
πραγμάτων καί γιά τό μεγάλο άνάστημά 
τους πού τό άποτελοΰν, καί τό έπεκτείνουν 
άσταμάτητα. Ό δγκος του είναι παρεπό
μενο. Είναι ό άναγκαιος χώρος γιά νά κι
νηθεί μιά άσυνήθιστη πολυμέρεια εύφορίας. 
'Η μεγάλη έπιφάνεια αύτοΰ τού έργου δέ 
βασίζεται στην έξαντλητική έκμετάλλευση 
ένός περιορισμένου κύκλου καταστάσεων 
ή στήν έπανάληψή τους. Είναι τό επακό
λουθο μιας άδιάκοπης ροής πού πηγάζει 
άπό τό καθετί πού μάς περιβάλλει ώς κοι
νωνικό ή φυσικό γίγνεσθαι, άπ’ δλες σχε
δόν τις σχέσεις τής συνείδησής μας μ’ αύ
τό τό γίγνεσθαι. Γιά νά χωρέσει, δέ διστά
ζει νά χρησιμοποιεί συχνά τις έπικίνδυνες 
γιά τήν ποίηση δομές τού μυθιστορήμα
τος (διήγηση, περιγραφή κτλ.). Ή νεό
τερη ποίηση πού σιγά σιγά ή καί άπότο- 
μα άντικατέστησε τήν άνοιχτή θεώρηση τοΰ 
κόσμου μέ τήν έντατική λεπτομέρειά του, 
πολύ συχνά δέ μπόρεσε νά μάς κάνει ν’ ά- 
ναγνωρίσουμε ολόκληρο τό λιοντάρι άπ’ 
τό νύχι του. Δέ μπόρεσε ν’ άποσπαστεϊ άπ’ 
τήν κλειδαρότρυπα, άπ’ δπου τό κοίταγμα, 
μ’ δλα τά θέλγητρά του, δέ μάς άφήνει 
νά δούμε τό κ α θ ε τ ί πού γίνεται στό άλ
λο δωμάτιο—στον κόσμο.Τά πρόσωπα περ
νούν καί χάνονται τεμαχισμένα, τά λόγια 
άκούγονται μισά καί άσύνδετα. Άπό τή 
ζωή ολόκληρη, σώζονται άποσπάσματα 
πού δέν άναπληρώνουν τή μεγάλη ένότητά 
της.

Δέ θά άσχοληθοΰμε έδώ μέ τά άντικεί- 
μενικά αίτια πού προκάλεσαν αύτή τή διά
σπαση. Είναι διαπιστωμένο δμως, πώς κά
θε μακρόχρονη άγωγή γίνεται κώ μιά συ
νήθεια. "Ετσι καί ή άγωγή τής κλειδαρό
τρυπας, έγινε κι αύτή συνήθεια. Σιγά σιγά 
άγαπήσαμε τήν κατάτμησή μας, τις έκλε- 
κτικές δόσεις τοΰ εαυτού μας καί τής ζω
ής, αύτή τή μειωτική ύποκατάσταση τοΰ 
όλου άπό τό μερικό, ένα κομμάτι θάλασ
σα στή θέση τής θάλασσας. 'Ωστόσο, αύ
τό δέ σημαίνει πώς θάλασσα δέν ύπάρχει, 
πώς ή ζωή δέ γυρεύει ολόκληρη τήν εικό
να της μέσα στον καθρέφτη. Καί στούς ποι
ητές πού προσπαθούν νά τήν άνασυνθέ- 
σουν, πρέπει νά τούς άναγνωρίσουμε καί 
τό θάρρος ν’ άρνηθοϋν τά έτοιμα πιά άπο- 
θέματα τής άποσπασματικής έκφραστικής 
καί τήν ύπέρτερη, άντίθετη στό ρεύμα, 
πνευματική βούληση, νά άποκαταστήσουν 
τή διασκορπισμένη εικόνα. Ό Ρίτσος, ά- 
νήκει, νομίζω, σ’ αυτούς καί θέλει ν’ άνή- 
κει σ’ αύτούς.

Μιά άλλη, συζητημένη πλευρά στό έργο 
τού Ρίτσου, πού σχετίζεται μέ τά παρα
πάνω, είναι ή συνέχιση τής εύγλωττίας 
του κι δταν ή έμπνευση φαίνεται νά ’χει 
ύποχωρήσει, μέ άποτέλεσμα νά δημιουρ- 
γοΰνται ζώνες ποιητικά νεκρές, δπου ή 
φραστική πολυπραγμοσύνη άγωνίζεται νά 
σκεπάσει τήν έλλειψη τής ούσίας.

Ή παρατήρηση άφορά τά μεγάλα ποιή
ματα, πού τό κάθε ένα πιάνει κι ένα βιβλίο. 
Κι άς μήν τό ξεχνούμε πώς τό μικρό ποίη
μα, είναι στό Ρίτσο έξαίρεση, κάτι σάν πά
ρεργο ή παραλειπόμενο τοΰ μεγάλου. Μάς 
άπασχολεϊ λοιπόν τό μεγάλο ποίημά του, 
αύτό πού τόν έκφράζει. Είναι όργανωμέ- 
νο «συμφωνικά». Στηρίζεται σέ έπιμέρους 
ένότητες πού τείνουν στήν έξυπηρέτηση 
μιάς εύρύτερης ενότητας.Ή βάση τής συγ
κίνησης δέ βρίσκεται στον άπομονωμένο

στίχο, άλλά διαρρέει σέ μεγάλες ομάδες 
στίχων καί πιό βαθιά στό σύνολο τοΰ ποι
ήματος. Δέν έχουμε τόσο πλήρεις στίχους, 
δσο έχουμε πλήρεις μεγάλες στροφές. Στή 
διαδοχή τους, δχι σπάνια, παρατηρούμε 
μιάν άνισότητα. Συναντούμε στροφές καί 
κάποτε ολάκερα μέρη τού ποιήματος πού 
δέ λειτουργούν μέ έπάρκεια καί θά μπορού
σαν νά λείπουν. Τό ποίημα θά κέρδιζε τό
τε σέ οικονομία καί σέ ένταση. 'Ωστόσο 
δέ λείπουν, (άν καί στό πιό πρόσφατο έρ
γο τού Ρίτσου είναι αισθητά περιορισμέ
νες).

Είναι δύσκολο νά πιστέψουμε πώς ό Ρί 
τσος, δέν «ξέρει» νά σταματά έκεϊ δπου κι 
ένας μέτριος πάλι ποιητής, θά σταματού
σε. "Εχει τόση θητεία στήν ποίηση, ώστε 
νά φαίνεται ά βάσιμη μιά τέτοια ύπόθεση. 
Άλλωστε ή κριτική, χρόνια τώρα, τού ύ- 
ποδείχνει μονότονα αύτή τήν άδυναμία.Νο
μίζω πώς μιά πιθανότερη άπάντηση θά 
ήταν ίσως ή άκόλουθη: Τό φαινόμενο είναι 
σύμφυτο μέ τή λειτουργία, τό μηχανισμό 
τής δημιουργικής του φύσης. Πιό συγκε
κριμένα, άν ό Ρίτσος σταματούσε έκεϊ πού 
άρχίζουν οί νεκρές ζώνες, μέσα στό ποίη
μα, δέ θά μπορούσε ίσως νά τό συνεχίσει. 
"Ετσι, οί ζώνες αύτές, μοιάζουν μέ άνάπαυ- 
λες προετοιμασίας γιά τό έπόμενο δημιουρ
γικό βήμα, πού θά τό διαδεχθεί νέα άνά- 
παυλα κι έτσι ώς τό τέλος τού κάθε βιβλίου 
του. Είναι ή περίπτωση τού ήλεκτρικοΰ 
πριονιού, πού δέν τό σταματούμε δταν κο
πεί ένα ξύλο, άλλά τ’ άφήνουμε καί γυρί
ζει στό κενό, ώσπου νά τού βάλουμε καί 
τ’ άλλο ξύλο καί τ’ άμέτρητα άλλα ώς τό 
τέλος. Αποδεχόμαστε αύτά τά κενά, αύ
τή τήν ένδιάμεση ένέργεια χωρίς έργο, για
τί είναι άναπόφευκτη, γιά νά τελειώσει τό 
έργο.

Ό Ρίτσος στάθηκε συχνά ένας ποιητής 
τής έπικαιρότητας. Δέν έννοώ τις περιπτώ
σεις δπου ύμνησε ή κατάγγειλε ένα άμεσο 
ξεχωριστό γεγονός. 'Υποθέτω τήν κάπως 
πλατύτερη έπικαιρότητα, τήν κάθε φορά 
ορισμένη χρονική καί ιστορική περίοδο, πού 
μέσα της έζησε ό ποιητής. Μεσοπόλεμος 
πόλεμος — κατοχή— μεταπολεμική έποχή 
μέ τις δυό τρεις μερικότερες ιστορικές φά
σεις της, είχαν άμεσο άντίκτυπο μέσα στό 
έργο του, πού σάν ένας μοναδικά εύαίσθη- 
τος κι άγρυπνος δέχτης τού κάθε φορά νέ
ου παρόντος, κατέγραφε τις διακυμάνσεις, 
καί τις περιπέτειές τους.

Μ’ αύτή τήν έννοια, ό Ρίτσος είναι ποιη
τής τού έπίκαιρου. Αύτό δέν είναι οΰτε κα
κό οΰτε καλό μέσα στήν ποίηση. Πιστεύω 
δμως πώς είναι άρκετά δύσκολο.

Ό χρόνος, τό πέρασμα τοΰ χρόνου, έ- 
πεξεργάζεται ποιοτικά τις έντυπώσεις πού 
δημιουργεί ένα πραγματικό γεγονός τήν 
ώρά πού συμβαίνει, καθώς σιγά σιγά ξεκα
θαρίζει τά ζωτικά άπό τά μή ζωτικά στοι
χεία του, έντείνοντας τά πρώτα καί σβή
νοντας τά δεύτερα.Έτσι, ή κατοπινή άνα- ■ 
παράστασή του, είναι κιόλας απαλλαγμέ
νη άπό τά δευτερεύοντα κι άσήμαντα έρμα
τα τής πρώτης έντύπωσης. Αύτή ή ποιο
τική έπίδραση τού χρόνου, είναι μιά άφαι- 
ρετική διεργασία, πού τ’ άποτελέσματά της 
κατασταλάζουν στή μνήμη. Τό «ύλικό», 
χάρη σ’ αύτή τή διεργασία, είναι έτοιμο 
πιά— άντικειμενικά βέβαια— νά ύποστεϊ 
τήν αισθητική μεταμόρφωση, πού είναι μιά 
ειδικότερη άφαιρετική διαδικασία, πού ά- 
κολουθεΐ καί προϋποθέτει τήν πρώτη.

Οί ποιητές τής έπικαιρότητας, δημιουρ
γούν χωρίς αύτό τό πλεονέκτημα πού.προ-26



σφέρει ή διαμεσολάβηση τοϋ χρόνου, για
τί έχουν την έμφυτη ικανότητα νά δημιουρ
γούν, άμέσως κι όχι ύστερα άπό πολύν και
ρό, την άναγκαία έσωτερική απόσταση άπό 
τό έπίκαιρο, νά συγκινοϋνται άμεσα άπ’ 
αύτό,νά έπιλέγουν καί νά οίκειώνονται γρή
γορα τό πιό μόνιμο καί τό πιό σημαντικό 
στοιχείο πού συχνά ένυπάρχει στό έπίκαι- 
ρο. Μπορούν δηλ. καί κάνουν άμέσως τήν 
«άφαίρεση» πού κάνει κι ό χρόνος.

Νομίζω πώς αύτή την Ικανότητα τήν έ
χει δ Ρίτσος σέ μεγάλο βαθμό καί τή χρη
σιμοποίησε άποτελεσματικά. Λειτρυργεϊ 
μέσα σ’ όλο τό έργο του, πού πολλά μέρη 
του είναι ό άντίκτυπος μιας περιορισμένης 
καί συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, 
άντίκτυπος πού άκούστηκε τότε ή σχεδόν 
τότε πού ή περίοδος αύτή διαρκοϋσε άκό
μη. Κι αύτό σημαίνει πώς ό ποιητής αύτός 
στάθηκε κοντά στούς άνθρώπους τήν ώρα 
πού πονοϋσαν, τούς έδωκε παρηγοριά κι 
έλπίδα δταν περισσότερο τή χρειάζονταν. 
Έτσι τό νά ’σαι έπίκάιρος, σημαίνει πώς 
είσαι παρών στό παρόν.

Ώς έδώ, θέλησα νά συζητήσω, ο,τι πε
ρίπου ώς άρνητικός θρύλος, παρακολουθεί 
τό έργο τοϋ Γιάννη Ρίτσου. Ό θρύλος δέν 
είναι χωρίς βάση καί θά ήταν ύπεκφυγή νά 
μήν υπολογιστεί. Ποτέ όμως δέν τοποθε
τήθηκε, μέσα στήν εύρύτερη φύση αύτοΰ 
τοϋ έργου, ώς άποτέλεσμα τών πρωτεϊκών 
διαστάσεων καί συνισταμένων του, ώς τό 
άναπόφευκτο «κενό» μιας τεράστιας μη
χανής γιά τεράστια καί πολυσύνθετα προϊ
όντα, πού βασικά λειτουργεί σωστά.

Τώρα, θέλω νά μιλήσω γι’ αύτά πού τά 
νομίζω πάρα πολύ σημαντικά μέσα στήν 
ποίηση τοϋ Ρίτσου κι άπ’ όσο γνωρίζω, συ
ζητήθηκαν λίγο.

Μέ τόν Ρίτσο, έγινε αύτό πού συνηθίζε
ται σέ κάθε έξαιρετικά πολύγραφο ποιητή. 
Πολύ λίγοι τόν έχουν διαβάσει ολόκληρο, 
λίγοι έχουν μιά ολοκληρωμένη εικόνα του, 
άντιλαμβάνονται τή βαθύτερη δυναμική 
τής ποίησής του. Τό άποτέλεσμα ήταν ή 
πλάνη, άποσπασματικές καί άσύνδετες 
έκτιμήσεις, άπώλεια τής βαθύτερης σημα
σίας του.

Διαβάζοντας ολόκληρο τό έργο τοϋ Ρί
τσου συστηματικά, συνειδητοποιείς όλο 
καί πιό καθαρά, πώς τό καθετί έδώ, είναι 
μονάχα τό όρατό, πραγματοποιημένο μέ
ρος ένός μεγάλου πνευματικού σχεδίου, πού 
τό ύπόλοιπο, ιδανικό άκόμα καί μή πραγ
ματοποιημένο μέρος του, περιμένει τήν 
ύλοποίησή του στό μέλλον.

Μιά πανίσχυρη πνευματική βούληση δε
σπόζει παντοΰ, έπιβάλλοντας τούς άκατα
νίκητους, σχεδόν τυφλούς, . ρυθμούς της. 
Κατευθύνεται πολύ ψηλά καί πολύ μακριά. 
Φιλοδοξεί ν’ άναδιοργανώσει, σέ μιά και
νούργια ενότητα ολόκληρη τή ζωή. Νά ά
ρει τίς άναπηρίες καί τίς άλλοτριώσεις της 
καί νά τήν ένσωματώσει σέ μιά ύπέρτερη 
τάξη καί λειτουργία:
...νά στήσει αυτός, ό άντίδικος τοϋ θρύ
λου/ αύτός ό αδικημένος, χωριστός κι εξό
ριστος / νά στήσει άνάγλνφες, μέ αριθμό 
και μέ πράξη / —τις υψηλές ιδέες τής Δι
καιοσύνης, τής 'Ενότητας και τής ’Ελευ
θερίας / νά εξοφλήσει (κι ας τό ’ξερε ό 
ίδιος) τ’ ανεξόφλητα. (Χρονικό)

Τίποτε δέ μπορεί ν’ άποτρέψει αύτή τή 
θέληση. 'Υπερυψωμένη, σκληρή, σχεδόν 
άδιάφορη, πορεύεται μέ άμείλιχτη άναγκαι- 
ότητα, ύπακούοντας μόνο στό δικό της ά- 
πόλυτο σκοπό.

Αύτή είναι μιά άπό τίς πιό άπροσδόκη- 
τες έντυπώσεις πού άπομένουν βαθιά χα
ραγμένες. Πίσω άπό ένα συνεχές τρυφε
ρής λεπτότητας πού είναι τό πρώτο φανε
ρό στρώμα σ’ αύτή τήν ποίηση, άνακαλύ- 
πτεις κρυμμένη, μιά σχεδόν προψυχική δύ
ναμη, ένα μαμούθ πίσω άπ’ τόν φθινοπω
ρινό φράχτη:
...κι ήταν μιά ρώμη πέρ’ άπ’ τήν πα
ρηγοριά / Ακατάδεχτη, ολομόναχη κι 
Ακέρια / δοσμένη μόνο στό έργο της και 
στή δουλειά της πλάι στή θάλασσα / 
δίχως νά λογαριάζει τήν Αντίρροπη ρώμη 
τής θάλασσας /ούτε τ’ Ακούραστα δόντια 
τ’ Αλατιού ...

( Χρονικό )
Ή δύναμη αύτή πηγαίνει τόσο ψηλά 

καί τόσο μακριά κι όμως, βρίσκεται άδιά- 
κοπα στόν καθημερινό μικρόκοσμο, μέσα 
μας, δίπλα μας, παντοΰ. Είναι καμωμένη 
άπό τό καθημερινό ύλικό τής ζωής, άπό 
τίς άπειρες μικρές άναγκαιότητές της, πού 
όλες είναι Ιερές, άφοΰ καί μ’ αύτές λειτουρ
γεί τό πρωταρχικό, ή ίδια ή ζωή: 
καμιά ταπείνωση λοιπόν δέν είναι, έκεϊ 
πού ή ζωή ζητάει νά ζήσει. / Έκει πού 
τά σκυλιά ψάχνουν μ’ εύγενικές κινήσεις 
τό σωρό τών σκουπιδιών.

(Τό παράθυρο)
Ό ποιητής γνωρίζει καλά τήν άβυσσο 

πού πάει νά ξεπεράσει, φροντίζει όμως νά 
σηκώσει μονάχος τή μυστική κι άόρατη 
στούς άλλους άπειλή της, στέλνοντας σ’ έ- 
μάς έγκαρδιωμένα μηνύματα, σάν τόν πλοί
αρχο τοϋ φορτηγού πού κινδυνεύει, πώς ό 
πλοΰς συνεχίζεται, θά συνεχιστεί οπωσδή
ποτε.

Καί «αισιόδοξος» λοιπόν ό Ρίτσος; Τό 
πιό σωστό, θά ήταν νά ποΰμε τελικά, άκα
τακίνητος.

Τό ποιητικό οικοδόμημα τοϋ Ρίτσου στέ
κεται κύρια, σάν ένα διυλιστήριο κοινωνι
κής καί ιστορικής πείρας.

'Ολόκληρη σχεδόν ή κλίμακα τών άν- 
θρώπινων αισθημάτων — χαρακτηριστικά 
άπουσιάζουν μονάχα οί έπιθετικές κατη
γορίες—διατρέχει αύτή τή χωρίς όρια ροϊ- 
κή ποίηση, όχι ώς άπόλυτη ποιότητα άλ
λά κοινωνικά σχετικοποιημένη καί προσ
διορισμένη.

Τά «ιδιωτικά» αισθήματα, ύποκινοΰνται 
άπό μιά διαρκή, κοινωνικού περιεχομένου, 
άποτίμηση.'Ο προσωπικός χώρος καί χρό
νος διαποτίζονται άπό τήν κοινωνική καί 
ιστορική μνήμη, οί προσωπικές καταστά
σεις άντανακλούν τή γενική κατάσταση, 
οί έσωτερικές συγκρούσεις τή γενική σύ
γκρουση καί τή δυναμική της. Τά σύμβο
λα διαμορφώνονται, άμεσα κι έμμεσα άπό 
μιά διαρκώς άνανεούμενη κοινωνική μυ
θολογία. Κάποτε, είναι έργαλεΐα ή αιωνό
βια ταπεινά άντικείμενα καί ύλικά καθη
μερινής χρήσης, ύποδηλώνοντας έτσι τήν 
ένδόμυχη τοποθέτηση τού ποιητή.

Ή διείσδυση στήν άτομική συνείδηση, 
στήν ύπαρξη, γίνεται μέσα &πο τό κοι
νωνικό πρίσμα.

Παράλληλα αύτή καθεαυτή ή εύρύτε
ρη κοινωνική πραγματικότητα, ή ιστορι
κή κίνηση κι όλη ή περιπέτειά της, στόν 
συγκεκριμένο έλληνικό άλλά καί οικουμε
νικό χώρο, διεκδικοΰν σ’ αύτή τήν ποίηση 
σημαντική θέση.

’Έτσι, ή καθολική άλήθεια, στις σημα
ντικότερες έκδοχές της, είναι ή σταθερή 
άξία αύτοΰ τού άνεξερεύνητου άκόμη έρ
γου, πού ταξιδεύει παντοΰ, άσυντρόφευτο

ώστόσο άπό τήν έλληνική κριτική.
ΠΑΝΟΣ ΟΑΣΙΤΗΣ

*

Ο ΡΙΤΣΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ 
("Ενα παράδειγμα 
καί μερικές νύξεις)

When I use a word it means 
just what I choose it to mean

LEWIS CARROLL

Καλά ή κακά έχει άπό παράδοση δη- 
μιουργηθεΐ ή συνήθεια νά διεγείρεται 
στούς άναγνώστες ή προσδοκία πώς τό 
γραφτό πού φιλοδοξεί νά μιλήσει γιά τό 
έργο ένός ποιητή θά τούς χρησιμέψει σάν 
ξεναγός. Θά τούς προσφέρει, δηλαδή, 
πρώτα μιά γενική θεώρηση· έπειτα θά 
τούς οδηγήσει μεθοδικά μέσα σ’ αύτόν 
τό χώρο, θά τούς έξηγήσει τή θεματική 
του καί τούς στόχους της καί θά τούς 
έξοικειώσει μέ τήν πολύπλευρη έκταση 
τών προβληματισμών πού άπασχόλησαν 
τό δημιουργό καί μέ τίς λύσεις—ή έστω 
τίς άπαντήσεις—πού αύτός έδωσε.. Παρά 
ταΰτα οί φιλοδοξίες τών γραμμών πού 
άκολουθοΰν είναι πολύ περιορισμένες· δέν 
άποβλέπουν νά προσφέρουν τίποτα έτοι
μο γιά νά τό καταπιεί κανείς. ’Επι
χειρούν απλώς μέ τή συζήτηση ένός άπο- 
σμάσματος, πού θά χρησιμέψει σάν πα
ράδειγμα, νά θεωρήσουν κάποιο μόνο 
γνώρισμα τού έργου τού Ρίτσου: τίς ση- 
μασιοδοτήσεις τών λέξεων μέσα σ’ αύτό.

«Οί λέξεις σημαίνουν ό,τι έγώ τούς 
δρίζω νά σημαίνουν», λέει διά στόματος 
Humpty-Dumpty ό Λούις Κάρολ. Δέν 
πρόκειται γιά παραδοξολογία. Ή τέτοια 
στάση άπέναντι στό λεκτικό ύλικό όσο 
κι άν φαίνεται άφύσικη καί υπερφίαλη 
σέ πρώτη ματιά, χαρακτηρίζει μέ τόν 
πιό έπιγραμματικό τρόπο τούς άληθινά 
ισχυρούς: έκείνους πού κατέχουν τό μυ
στικό νά δεσπόζουν πάνω στό λόγο καί 
νά τόν ύποτάσσουν άντί νά τού ύποτάσ- 
σονται. ’Ιδιαίτερα, νομίζω πώς ταιριά
ζουν στήν περίπτωση τού Ρίτσου, καθώς 
έλπίζω ότι θά φανεί.

σαλεύουν αλλιώς οί κουρτίνες — κάτι 
θέλουν νά ποϋν — Ανοησίες. Ή μιά τους / 
έχει βγει κιόλας έξω Απ’ τό παράθυρο, 
τραβιέται, νά σπάσει τούς κρίκους / νά 
φύγει πάνω Απ' τά δέντρα — ίσως κιόλας 
νά ζητάει νά τραβήξει ολόκληρο τό σπίτι 
κάπου άλλου — μά τό σπίτι Αντιστέκεται 
μ’ όλες τίς γωνιές του

(Ή Ελένη, στ. 3-6)

Νομίζω πώς οί λέξεις πραγματικά «σα
λεύουν» έδώ κάπως «άλλιώς»· «κάτι» 
άλλο «θέλουν νά ποΰν», πού δέν είναι κα
θόλου «άνοησίες» όπως κι αύτά πού θέ
λουν νά ποΰν,οί κουρτίνες δέν είναι «άνοη
σίες».

"Αν έχω δίκιο, τότε άμέσως βλέπει 
κανείς πώς στούς πιό πάνω στίχους, οί 
λέξεις—χωρίς νά έχουν χάσει τίποτε άπό 
τή γνωστή σ’ όλους σημασία τους — 
φαίνονται νά ’χουν άποκτήσει καί μιά 
δεύτερη, όχι πιά έννοιοδοτική, άλλά λει
τουργική· αύτήν πού τούς όρισε ό ποιητής 
νά ύποβάλλουν, παίζοντας ρόλο σημάτων 
άποκαλυπτικών. 27



Ή «κουρτίνα» μένει τό γνωστό γιά 
μάς αντικείμενο, δπως καί τό «σπίτι μέ 
τίς γωνιές του». Κι ή εικόνα της κουρτί
νας πού σαλεύοντας έχει κιόλας βγει έξω 
άπό τό παράθυρο κι άνεμίζει βίαια, μένει 
κατά βάση μιά γνωστή καθημερινή λε
πτομέρεια πού τά μάτια μας τήν έχουν 
άντικρίσει χιλιάδες φορές. Ό χώρος, 
λοιπόν, καί ή στιγμή έχουν άπεικονιστεϊ 
σαφέστατα, χάρη στήν οικεία σ’ δλους 
μας σημασία τών λέξεων καί τής εικόνας 
πού συνθέτουν. 'Ωστόσο ταυτόχρονα σχε
δόν βλέπουμε—ιδιαίτερα άπό τή μέση 
τοϋ τρίτου στίχου καί κάτω—νά φανερώ
νεται πάνω άπό τή γνωστή μας σημασία, 
πού λειτουργεί σάν ένα είδος πρώτου 
άναβαθμοϋ, μιά δεύτερη. Κι αύτή δέ μάς 
ήταν διόλου γνωστή—κάθε άλλο. Εΐσάγεται 
μέ τήν άβεβαιότητα τοϋ «ίσως» καί έμ- 
πεδώνεται μέ τή σιγουριά τοϋ «μά... άντι- 
στέκεται μ’ δλες». Δεσπόζει κι εξαφανίζει 
τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ πρώτου άναβα- 
θμοΰ, άν καί γιά νά ύπάρξει, έχει άνάγκη νά 
στηρίζεται πάνω στήν άπόλυτη οικειότητα 
τοϋ πρώτου. 'Ωστόσο άπό ένα σημείο καί
πέρα ή δεύτερη σημασία ενεργεί αύτόνομα. 
Ή κουρτίνα, τό σπίτι, οί γωνιές του δέν 
είναι πιά τά γνώριμα άντικείμενα. Ή 
εικόνα ολόκληρη έπαψε νά ’ναι ή καθη
μερινή λεπτομέρεια. "Ολα έχουν μετα- 
βληθεϊ σέ στοιχεία μιάς άλλης παραση- 
μαντικής πού άποκαλύπτει μιά διαφο
ρετική πραγματικότητα, κρυμμένη κάτω 
άπό τήν καθημερινή.

Πιστεύω πώς έχει κάποιο ένδιαφέρον 
νά σταματήσω στή λειτουργία αύτής τής 
συμμετρικής διάταξης σημαινόντων καί 
φαινομένων.

Στόν πρώτο άναβαθμό τών σημαινόντων 
(γνώριμη σημασία τών λέξεων) άντιστοι- 

χεΐ ό πρώτος βαθμός τών σημαινομένων 
(άπεικόνιση τής καθημερινότητας). Στόν 
δεύτερο, ύπερκείμενο, άναβαθμό τών ση
μαινόντων (στήν ποιητικά κερδισμένη 
σημασία τών λέξεων πού ύποδηλώνουν οχι 
πιά ούδέτερα άντικείμενα άλλά φορτι
σμένα μέ παρορμήσεις ύποκείμενα, κατε- 
χόμενα άπό φόβους κι έπιθυμίες, άπό 
επιδιώξεις καί πάθη) άντιστοιχεί ό δεύ
τερος, ύποκείμενος όμως, άναβαθμός τών 
σημαινομένων (τών στοιχείων (Ιιάς πρα
γματικότητας βαθύτερης κι έκρηκτικής, 
πού ή εικόνα μάς τήν άποκαλύπτει, δπως 
δ καπνός άπ’ τόν κρατήρα μηνά τί τεκταί-
νεται στά έγκατα τοϋ ήφαίστειου).

’Ήδη ή λειτουργία τής συμμετρικής 
δομής μάς έπιτρέπει νά συλλάβουμε τήν 
άντιστοιχία τρίτων άναβαθμών, δπου ση
μαίνοντα καί σημαινόμενα λειτουργούν σά 
σύμβολα δηλωτικά τής διάθεσης πού συ
νεπαίρνει τή διαχρονική ήρωίδα τοϋ ποιή
ματος, τήν 'Ελένη. Άπό αύτή τήν πε
ριδίνηση εκπορεύονται τόσο ή βίαιη φυ
γοκεντρική όρμή τοϋ συμβόλου κουρτίνα, 
δσο καί ή άντίρροπη μά έξίσου σθεναρή 
άντίσταση τοϋ συμβόλου σπίτι.

’Αξιοπρόσεκτη έπίσης είναι ή κατα
νομή τών ρόλων άνάμεσα στά ούσιαστικά 
άπό τή μιά (πού ύποστασιώνουν τίς δυο 
τάσεις j καί στά ρήματα άπό τήν άλλη 
(πού ύποστασιώνουν τίς άντίστοιχες εν
τάσεις καθώς καί τήν κλιμάκωσή τους). 
Πόση είναι ή ένταση τής παρόρμησης κι 
άντιπαρόρμησης; Μέτρο τους οί προσ
διορισμοί: ή άντοχή τών κρίκων, ή φυγή 
πάνω άπ’ τά δέντρα, ή δυνατότητα νά 
παρασυρθεϊ ολόκληρο τό σπίτι,, ή άνάγκη

28 νά έπιστρατευτοΰν δλες οί γωνιές του

γιά ν’ άντισταθεΐ μ’ επιτυχία. Παρόρμηση 
κι άντιπαρόρμηση, ζεΰγος δυνάμεων πού 
άντιστοιχεί στό ζεΰγος κλίμακας κι άντι- 
κλίμακας τών άναβαθμών.

Κι άκόμη: ύπάρχει ή σιωπηρή άντι- 
παράθεση στό ζεΰγος κουρτίνα-σπίτι ένός 
άλλου ζεύγους, δηλωτικού τής διαφορετι
κής επίδρασης πού άσκεΐ ή κατάσταση 
πνεύματος πάνω στούς διάφορους δέκτες 
της: στό παράθυρο ύπάρχουν δυό κουρ
τίνες. Φαίνονται άπόλυτα ίδιες ώς άντι- 
κείμενα, στόν πρώτο άναβαθμό’ άποκα- 
λύπτονται όμως ποσοτικά . διαφορετικές, 
ώς ύποκείμενα παρορμήσεων στόν δεύ
τερο άναβαθμό, καί ποιοτικά εντελώς διά
φορες στόν τρίτο, ώς σύμβολα τής διαφο
ρετικής άπήχησης πού έχει τό ίδιο έρέ- 
θισμα πάνω σέ δέκτες διαφορετικής φύσης.

Νομίζω πώς θά έκανα κατάχρηση άν 
συνέχιζα πιό πέρα τήν άνάλυση τοϋ άπο- 
σπάσματος. Πιστεύω πώς άσφαλώς ό 
άναγνώστης είναι σέ θέση νά προχωρήσει 
μόνος του μέσα στό μαγικό σπήλαιο τής 
ποίησης καί νά γευτεί άκρατη τή χαρά

άπ’ τή δική του άνακάλυψη τών ύψηλότε- 
ρων άναβαθμών καί τών δομικών τους 
σχέσεων, πρώτα άπό θεματική άποψη 
έπειτα άπό αισθητική καί τέλος άπό τήν 
πλεύρά τής ήθικής λειτουργίας τών συμ
βόλων.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΦΑΚΟΣ

*

’Από τό βιβλίο τοϋ ΑΡΑΓΚΟΝ 
Άνρι Ματίς, μυθιστόρημα, Γκαλ- 
λιμάρ, 1971
’Όχι γαλάζιος — λέει —, ό ουρανός είναι 
κόκκινος μέ κίτρινες κουκκίδες. ’Έτσι 
λέει ■ Σηκώνει τό χέρι της, / παίρνει τό 
κόκκινο πιάτο απ’ τό ράφι, κόβει τό μήλο,Ι 
πετάει άπ’ τό παράθυρο τό μήλο καί τό 
πιάτο, / στέκεται αντίκρυ στόν καθρέφτη 
καί χτενίζεται, / μέ κόκκινα παπούτσια,’ 
πράσινα μαλλιά, γαλάζια στήθη, / μέ τό
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μαχαίρι ανάμεσα ατά δόντια της σά χα
λινάρι, έτοιμη νά πηδήσει τό είδωλό της, 
μέ τό κόκκινο άλογό της / — κι άστραψε 
ή χαίτη σ’ ένα τιναγμό, στό βάθος τοΰ 
καθρέφτη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 
(«Ή αδάμαστη», Μαρτυρίες, 
σειρά δεύτερη)

Διαβάζοντας, πέρυσι, Τό απίτι ξενοι
κιάστηκε1, μιά συλλογή άπό μεταφρασμέ
να ποιήματα τοϋ Γιάννη Ρίτσου, έκτοπι- 
σμένου τότε στή Λέρο, είχα σημειώσει 
τήν «’Αδάμαστη» γιά νά μπει ώς μότο 
στήν άρχή αύτοΰ τοϋ κεφαλαίου, που 
προκαταβολικά τό ονόμαζα Περί χρώ
ματος, όπως είχε κάνει κι ό Ματίς, όταν 
έδινε αύτό τόν τίτλο σ’ ολόκληρο τό τεμχος 
τοΰ Βέρβ, πού ,κυκλοφόρησε στις 23 
Νοεμβρίου 1945, καί γιά τό όποιο θά 
μιλήσω ειδικά έδώ.

Κάτω άπό έναν μαΰρο ήλιο, οί δυό λέ
ξεις Περί χρώματος, ύπογραμμένες Α.Μ. 
(στό Βέρβ έκεϊνο, τό πράσινο καί άσπρο,

πού μ’ αύτό έδινε ό Ματίς στό δημόσιο 
φως τή μακρόχρονη δουλειά του τών έτών 
τοΰ πολέμου) γίνονταν χάρη σ’ αύτό τό 
μότο, κάτι παραπάνω άπό τίτλος, γί
νονταν ένας πρόλογος, τόσο πού μ’ έπια- 
σε ή επιθυμία νά μή όνομάσω πιά έτσι, 
όπως ό ζωγράφος τήν έκθεση τής δρα- 
στηριότητάς του, τό κεφάλαιο αύτό τοΰ 
βιβλίου μου, άλλά νά τοΰ δώσω έναν 
άλλο τίτλο, έναν δεύτερο, δανεισμένο 
πάλι άπό τόν Ματίς, άπό τίς συνομιλίες 
μας τοΰ 1942. Καί όταν, πριν άπό λίγο, 
θέλοντας νά καθαρογράψω τούς πιό πάνω 
στίχους ξαναπήρα τό μικρό βιβλίο όπου 
τυπώθηκαν, άπό φόβο μήπως τούς είχα 
λάθος αντιγράψει, έπεσα πάνω σ’ ένα άλ
λο κείμενο, πού θά μπόροΰσε μ’ άλλο τρόπο 
νά μπει ώς μότο σ’ ό,τι θ’ άκολουθήσει, 
τόσο καλά μάλιστα ώστε θά κάνω άπ’ 
αύτό τήν άρχή μου.

'Όπως θά δείτε, θά έλεγε κανείς πώς 
ό έλληνας ποιητής τό έγραψε γιά τούτη 
τή διπλή gouache τήν κομμένη μέ ψα
λίδι, άσπρη καί γαλάζια, γαλάζια κί

άσπρη, μιας γυμνής γυναίκας μέσα στό 
Τζάζ*, πού τή σχολίασα κάπου σέ τοΰτο 
τό βιβλίο, βάζοντας αύτή τήν εικόνα, 
πού είναι ή σκιά τοΰ έαυτοΰ'της, τόσο 
ψηλά όσο είχε μπορέσει κι ή άρχαία 
τέχνη τής Ελλάδας νά έκθειάσει τήν 
ομορφιά τών γυναικών. Είναι ένας άπ’ 
αύτούς τούς μικρούς μύθους τοΰ δικοΰ 
μας καιροΰ, πού τόν άγαπώ γιά τό επι
μύθιό του τό χωρίς ηθικό δίδαγμα, όμοια 
μέ πολλούς πίνακες τοΰ Ματίς, δέστε:

Η ΓΑΛΑΖΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
Έβρεξε τό χέρι της στή θάλασσα. /

’Έγινε γαλάζιο. I Τής άρεσε. "Επεσε. 
ολόκληρη στή θάλασσα. / "Εγινε γα
λάζια. ] Γαλάζια κι ή φωνή της κι 
ή σιωπή της. Ή γαλάζια γυναίκα. / 
Πολλο'ι τή θαύμασαν. / Κανείς δέν 
τήν αγάπησε.

Ό Ρίτσος έκανε, αύτός, τούτη τή φορά 
κάτι πού τόσο μοιάζει, ώστε, θά ορκιζό
σουν πώς είχε δει τό Τζάζ, αν καί είναι 
άπίθανο: γιατί όταν δημοσιεύτηκε αύτό 
τό εξαίσιο βιβλίο, ό ποιητής ήταν κιόλας, 
γιά άλλους λόγους, σ’ ένα στρατόπεδο 
συγκέντρωσης στήν 'Ελλάδα, στή Λήμνο, 
μπορεί καί στή Μακρόνησο, ή τόν "Αη 
Στράτη.' ή κινητοποίηση πού έγινε στή 
Γαλλία άπό τά Γαλλικά Γράμματα είχε 
ώς κατάληξη νά τοΰ άποδοθεϊ ή έλευθε
ρία, άλλά ύπάρχουν πραγματικά λίγες 
πιθανότητες νά είχαν εισχωρήσει βιβλία 
πολυτελείας τόσο στήν ’Αθήνα όσο καί 
στά νησιά, όπου στέλναν τούς ποιητές, 
γιατί μιλοΰσαν πάρα πολύ καλά τήν ομη
ρική γλώσσα. Θά μποροΰσε κανείς νά 
πιστέψει πώς αύτό ήταν μιά παλιά ύπό
θεση πού πέρασε γιά πάντα' ό Ρίτσος 
όμως έμελλε στά 1968 νά ξαναβρεϊ τό 
δρόμο γιά τά νησιά (*).

(*) Καί ό Ματίς δέν πέθανε. Εί
μαι σπίτι του στό δωμάτιο μέ τά 
πουλιά, καί μαλώνουμε άκόμη μιά 
φορά, έπειδή έκανε τά σχέδια γιά τόν 
Τζών-Άντουάν Νώ’· καί γιατί όχι; 
μά έγώ θά προτιμούσα νά είχε εικονο
γραφήσει τό Ρίτσο. Κι έκεϊνος νά μοΰ 
λέει πώς δέν τόν γνώριζε, όπως δέν 
γνώριζε καί τόν Σάρλ Κρό4, καί πώς 
ήταν ολόκληρο ζήτημα νά προμηθευτεί 
κανείς Γιάννη Ρίτσο σ’ αύτόν τόν πα
ράδεισο, όπου κάνει τοιχογραφίες πά
νω στά σύννεφα πού αξίζουν όσο κι 
όλοι όί τοίχοι τοΰ κόσμου, δοσμένοι 
άπό τούς Δομινικανούς ή άπό τούς 
κομουνιστές, γιατί, τά σύννεφα, άλ- 
λάζουνε μορφή συνέχεια, δπως ή 
σκέψη, κι αύτό, έκεΐνον, τόν διασκε
δάζει νά τό βλέπει.

Μετάφραση ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ
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ποιητής καί μυθιστοριογράφος. Ναυτικός πολυταξι
δεμένος, έδωσε στά κείμενά του ένα χαρακτήρα έξω- 
τικό.

4. Charles Cros (1842 - 1888). Γάλλος ποιη- 
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τοΰ γραμμοφώνου). ’’Εγραψε κωμικούς μονόλογους 
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μους τοϋ συμβολισμού. 29
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ΤΑΚΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

Επεισόδιο

’Από τή συλλογή άφηγημάτων ’Εκδοχές,
πού κυκλοφορεί τίς μέρες αύτές στίς έκδόσεις «Κέδρος».

Ούσιαστικά δέν είχα προλάβει νά ξεκινήσω. Μόλις 
είχα κλειδώσει πίσω μου τήν εξώπορτα—οριστικά— 
καί είχα βγει στό πεζοδρόμιο. Καί τά σώματα άρχι
σαν νά πέφτουν, τόνα μετά τό άλλο, πάνω μου. 'Ένα 
μέ χτύπησε μπροστά, ένα πίσω, ένα στόν ώμο καί 
μέ στριφογύρισε, έχασα τήν ισορροπία μου παρα
πάτησα καί θά ’χα σωριαστεί έκεΐ καί βέβαια θά είχα 
τσαλαπατηθεΐ, άν ένα τελευταίο χτύπημα δέ μ’ έριχνε 
πάνω στόν τοίχο. Συνήλθα άργά—όπως πάντα—καί 
κοίταξα γύρω. "Οταν τούς είχα αφήσει γιά τελευταία 
φορά ήταν έλάχιστοι έδώ κι έκεΐ, καθισμένοι στό 
πάτωμα, σέ πάγκους έρημων κήπων, σέ σκαλοπάτια 
κλεισμένων εκκλησιών. Τώρα είχαν πληθύνει, είχαν 
γεμίσει τά πεζοδρόμια. Περπατούσαν, άλλοι προς 
τά πάνω άλλοι προς τά κάτω, πολύ βιαστικά. Τά 
σώματά τους ήταν φαρδιά, ορθογώνια χωρίς άρθρώ- 
σεις. "Οπως διασταυρωνόντουσαν οί άπέναντι ώμοι 
χτύπαγαν μέ δύναμη βγάζοντας έναν ήχο ξερό. Αύτοί 
δέν άντιδροΰσαν, δέ σταμάταγαν ούτε παρέκκλιναν. 
Μόνο τά χέρια τους άνεβοκατέβαιναν, μιά δεξιά μιά 
άριστερά, καί σφίγγανε τούς χτυπημένους ώμους. 
Τά κεφάλια όλα έβλεπαν κατευθείαν μπροστά. Τά 
πρόσωπα ήταν άρυτίδωτα, τά μάτια ολοστρόγγυλα 
μ’ ένα γαζί γύρω γύρω. Άνάμεσα στά χείλη τους 
μπερδευόταν ένας σταυρός. Οί γλώσσες κουνιόντου
σαν διαρκώς, μέσα έξω, προσπαθώντας νά τόν βγά
λουν. Κάθε τόσο έφτυναν.

Καθένας έφερνε στούς ώμους, περασμένο στό 
λαιμό μέ τά άκρα νά κρέμονται, τό πιο αγαπημένο 
θύμα του. "Αλλος τό πτώμα ενός φίλου, άλλος τό 
πτώμα μιας γυναίκας, άλλος τό πτώμα ενός θεού. 
"Οπως οί ώμοι τους χτύπαγαν, τά πτώματα αναπή
δαγαν, έγερναν, άλλά ποτέ δέν έπεφταν.

Δέν άκουγόταν κανείς θόρυβος. Μόνο τό σούρσιμο 
τών πελιιάτων κι ό γδούπος τών ώμων.

Μετακινιόμουνα συνεχώς. Έσκαβα, γύριζα, κόλ
λαγα στόν τοίχο, όμως τά σώματα πού πέρναγαν 
μπροστά μου μ’ άκουμποΰσαν καί μ’ έγδερναν. Τό 
σακάκι μου είχε σκιστεί, άπό τίς τσέπες κρέμονταν 
τά πράγματα πού είχα γιά τό ταξίδι—ό χάρτης τού 
ορούς Φίκιον, ό σφραγισμένος φάκελος μέ τό στίγμα 
της Χιροσίμα, μιά φωτογραφία πού.είχε πάρει φώς... 
ΓΙιό κάτω διέκρινα τήν έσοχή μιας πόρτας μένα σκαλί 
μπροστά. Δέν ήταν ή δική μου—ή δική μου ποιος 
ξέρει πιά ποΰ νά βρισκόταν....—όμως δέν είχε σημα-

30 σία, θά μπορούσα νά χωθώ μέσα στήν έσοχή της,

νά προφυλαχτώ. Γύρισα λοιπόν νά τρέξω, όμως ένα 
δυνατό χτύπημα μέ κόλλησε πάλι στόν τοίχο. "Αρχισα 
τότε νά σέρνουμαι μέ τήν πλάτη, σιγά σιγά. Πότε 
ένα ξύσιμο στό στήθος μέ παρέσερνε προς τά κεΐ, 
πότε ένα άντίθετο μέ ξανάφερνε πίσω. Τά απλωμένα 
πάνω στόν τοίχο χέρια μου προσπαθούσαν νά γαν
τζωθούν. ’Εξακολουθούσα νά σέρνουμαι. Τά σώματα 
έξακολουθοΰσαν νά μέ γδέρνουν. Τά κόκκαλα στό 
στήθος μου είχαν άποκαλυφθεΐ. Κάτασπρα.

’Ανέβηκα μέ κόπο τό σκαλί καί στριμώχτηκα 
στό περβάζι.

Τό πάχος τού τοίχου ήταν όσο τό σώμα μου. Μέ 
χώραγε άκριβώς. Τά σώματα πιά δέ μ’ άκουμποΰ
σαν. Μονάχα ό άέρας τους μέ χτύπαγε στό πρόσωπο. 
Κρύος.

Ταχτοποίησα τίς πληγές μου όπως-οπως.
Άπό έκεΐ μπορούσα νά βλέπω ολο τό δρόμο. 

Καί τό άπέναντι πεζοδρόμιο ήταν γεμάτο. "Ιδια πρό
σωπα, ΐδια σώματα κυκλοφορούσαν καί σ’ αύτό βια
στικά, οί ώμοι χτυπιόντουσαν τό ίδιο δυνατά καί τά 
χέρια άνεβοκατέβαιναν καί τούς κρατούσαν. Ή άσφαλ
τος άνάμεσα στά πεζοδρόμια ήταν άδεια. Κανείς 
δέν κατέβαινε ποτέ τό πεζοδρόμιο. Ούτε αύτοκίνητα 
περνούσαν. Ή έπιφάνειά της είχε ξεραθεί καί είχε 
άνοίξει. Τό φώς τής τροχαίας πού κρεμόταν στή 
μέση της άπό ψηλά ήταν σκουριασμένο, τά τζάμια 
του είχαν σπάσει, μερικοί γλόμποι έλειπαν.

Σκέφτηκα πώς ή άσφαλτος θά ήταν—πάλι—γιά 
μένα άσφαλής. "Ομως δέν μπορούσα νά' φτάσω μέχρις 
έκεΐ. Δέ θά μπορούσα νά διασχίσω τό πεζοδρόμιο. 
Στό πρώτο βήμα θά μέ κομμάτιαζαν, θά μέ συνέτρι- 
βαν. Σίγουρα δέν ύπήρχε τρόπος νά ξεφύγω. "Ημουν 
άποκλεισμένος. Τότε σκέφτηκα τήν πόρτα πίσω μου. 
Ξέρω καλά τίς πόρτες, ξέρω καλά ποΰ οδηγούν, όμως 
δέν ύπήρχε άλλη έκλογή. Στράφηκα κι έπεσα πάνω 
της νά τήν άνοίξω. "Ομως ή πόρτα ήταν ένα ολό
σωμο κομμάτι πέτρας. Χωρίς μάνταλο. Χωρίς χα
ραμάδες.

Γύρισα άργά πίσω. Κοίταξα τά κτήρια άπέναντι. 
"Ολα τά παράθυρα ήταν πέτρινα. "Ολες οί πόρτες 
ήταν πέτρινες.

Ξαφνικά άνάμεσα στό πλήθος τόν διέκρινα. Τό 
πρόσωπό του καί τό σώμα του έμοιαζαν μέ τών άλλων, 
όμως έγώ τόν άναγνώρισα άμέσως. "Οπως άναγνω- 
ρίζουμε τό χνώτο μας κάτω άπ’ τά σφιγμένα σκεπά
σματα ή τήν άκίνητη σκιά μας στόν άσπρο τοίχο. 
Άναθάρρησα, τεντώθηκα στά δάχτυλα, σήκωσα τά 
χέρια μου κι άρχισα νά τά κουνώ. Δέ γύρισε νά μέ 
κοιτάξει. Πέρασε μπροστά μου—τά )£έρια μου σχεδόν 
τόν άκούμπησαν—βιαστικά όπως οί άλλοι. Κι όμως 
είχαμε μεγαλώσει στό ί'διο καταφύγιο. Είχαμε παίξει 
μαζί τά πρώτα μας παιχνίδια μέ κάλυκες καί άδειες 
κορνίζες φωτογραφιών. "Επειτα όρμήσαμε δίπλα 
δίπλα στή διαδήλωση, τραβήξαμε μαζί τή σκανδάλη 
κατά τών άντιπάλων καί τών συντρόφων, καί μοιρα
στήκαμε έξίσου τά πτώματα. "Επειτα χαθήκαμε μέσα 
σ’ αύτά. Δέν τόν ξανάδα. Φορούσε άκόμα τό χοντρό 
πουλόβερ μέ τά μακριά μανίκια καί τόν ψηλό γιακά. 
Κι άπάνω τό άσπρο μου σκληρό κολάρο μέ τή μετα
ξωτή γραβάτα, καί τά κολλαρισμένα μανικέτια μου 
μέ τά χρυσόκουμπα.



ΙΙερίμενα πώ νά νυχτώσει μήπως κι άραιώσει τό 
πλήθος καί γλιστρήσω άνάμεσα καί γλιτώσω. ΙΙερί- 
μενα καί τούς κοίταζα. Καί τότε πάλι τόν ξανάδα. 
Έρχόταν τώρα άπ’ τήν άντίθετη μεριά. Νόμισα πώς 
μετάνοιωσε καί γύριζε νά μέ βοηθήσει, σήκωσα λοιπόν 
πάλι τά χέρια μου κι άρχισα νά τά κουνώ. "Ομως 
αύτός πάλι δέ γύρισε νά μέ κοιτάξει.

Τήν τρίτη φορά πού ξαναφάνηκε δέν έ'κανα καμιά 
κίνηση. ’Ήξερα πώς ήταν περιττό. Μόνο, άφοΰ προσ- 
πέρασε, έβγαλα τό κεφάλι μου άπ’ τό περβάζι καί τόν 
παρακολουθούσα. Σέ λίγο τό σώμα του χάθηκε άνά
μεσα στά άλλα, όμως κοιτάζοντας έτσι προς τά κάτω, 
μπόρεσα πιά νά καταλάβω τί συνέβαινε. "Ολοι πού 
περπάταγαν, έφταναν στή γωνία τοϋ πεζοδρόμιου— 
τή γωνία τοϋ τετραγώνου—έκαναν μεταβολή, γύρι
ζαν πίσω, έφταναν στήν άλλη γωνία καί ξανα- 
γύριζαν. Συνεχώς. Κοίταξα στό άπέναντι πεζοδρό
μιο. Συνέβαινε τό ίδιο. Κοίταξα στις γωνίες τών 
δρόμων πού φαινόντουσαν τά κάθετα πεζοδρόμια. Κι 
έκεΐ τό ίδιο. Παντοΰ οί άνθρωποι πήγαιναν κι ερχόν
τουσαν στήν ΐδια τροχιά.

Οί ώρες περνούσαν. Τούς είχα μάθ-i όλους πιά. 
Τούς γνώριζα άπό μακριά. Τούς περίμενα. ’Εκείνον 
μέ τό χαρτονένιο μέτωπο, εκείνον μέ τήν πληγή άπ’ 
τό φίλημα στό μάγουλο, έκεΐνον πού ’χε χάσει τό χέρι 
του σέ μιά χειραψία, έκεΐνον πού είχε μιά ζητωκραυγή 
μπηγμένη στά πλευρά... Ερχόντουσαν, προσπέρ
ναγαν, ξαναρχόντουσαν, στήν ίδια σειρά, μέ τό ίδιο 
βήμα, τις ’ίδιες κινήσεις. Μόνο όταν, καμιά φορά, τά 
πτώματα πού κρέμονταν άπ’ τό λαιμό τους μισοανοί- 
γανε τά μάτια κι άνασηκώναν τά κεφάλια, αυτοί 
άμέσως άρχιζαν νά τά χαϊδεύουν. Τότε τά μάτια ξα- 
νάκλειναν καί τά κεφάλια πέφταν πάλι προς τά κάτω.

ΉΙρθε ή νύχτα, οί γλόμποι άναψαν, τό φώς τους 
έβαψε τά δέρματα τών προσώπων πράσινα, τά γαζιά 
γύρω άπό τά μάτια μαύρα. Οί πλάκες στά πεζοδρό

μια γέμισαν σκιές, οί σκιές ήταν κολλημένες στά πέλ
ματά τους, τις έσερναν. Τό βήμα τους έγινε δύσκολο, 
βραδύ, όμως κανείς δέ σταμάτησε. Μόνο, πού σή
κωναν πότε τό ένα πόδι πότε τ’ άλλο καί τό τίναζαν. 
Άλλά οί σκιές δέν ξεκολλούσαν. Συγχρόνως κούνα
γαν τις γλώσσες καί έφτυναν πιό γρήγορα. Άλλά καί 
οί σταυροί δέν ξεκολλούσαν.

’Έπειτα ήρθε ή μέρα, σήκωσε πάλι τις σκιές 
πάνω στις πλάτες τους. Τό βήμα τους ξανάγινε γρή
γορο όπως πρίν.

Δέν είχα πιά τίποτα νά περιμένω. ’Έστρωσα τόν 
πηλό στό στήθος μου κι ετοιμάστηκα νά κατέβω.

—Αύτός είναι!
Μέσα άπ’ τό σούρσιμο τών πελμάτων καί τό 

γδούπο τών ώμων ή φωνή ύψώθηκε σάν αιχμή. "Ολοι 
σταμάτησαν άπότομα. Κοκκάλωσαν. Έπί τόπου. 
’Έπειτα άρχισαν νά γυρίζουν προς τό μέρος μου, νά 
πλησιάζουν, άπό παντοΰ, πύκνωναν, ό δρόμος—πεζο
δρόμια καί άσφαλτος—γέμισε άσφυχτικά, μέχρι πέρα. 
Τά στρογγυλά τους μάτια, απάνω μου, μέ κοίταζαν.

—Αύτός είναι! Ξανάπε, καί ή αιχμή σηκώθηκε 
ψηλότερα. Πλησίασαν άκόμη ένα βήμα. Οί γλώσσες 
είχαν σταματήσει νά μπαινοβγαίνουν—οί σταυροί 
είχαν άπομείνει άκίνητοι σέ διάφορες θέσεις. Τό ένα 
χέρι ήταν άκόμη στούς ώμους. Τό άλλο έκλεινε τά 
βλέφαρα τών πτωμάτων. Εξακολουθούσαν νά μέ 
κοιτάζουν. Ακίνητοι. Στά γυάλινα μάτια τους κα
θρεφτιζόταν ή εικόνα τής πέτρας πίσω μου μέ τό 
περβάζι τής έσοχής γύρω γύρω. Έγώ δέν ύπήρχα 
μέσα σέ κανένα. Φοβήθηκα. Στριμώχτηκα πίσω.

Τότε άρχισαν ένας ένας νά τραβούν τό φερμουάρ 
τους μέχρι κάτω καί νά τ’ άνοίγουν. Άπό μέσα βγαί- 
ναν κάτι γερόντια. "Ησυχα ήσυχα προχώρησαν, φτιά
ξανε μιά μακριά ούρά, περνούσαν ένας ένας μπροστά 
μου, σκύβαν καί μοΰ φιλούσαν τό τζάμι. ’Έπειτα, 
γερμένοι πάνω στά μπαστούνια τους, άπομακρύνον- 
ταν.

'Ιστορία καί αλήθεια
δ Λούκατς γιά τον ούγγρικό κινηματογράφο

Τό 1968 ό Γκέοργκ Λούκατς παρα
χώρησε στό ουγγρικό περιοδικό Film 
Kultura μιά μεγάλη συνέντευξη όπου 
έξέθεσε, γιά πρώτη φορά σέ τόση έκταση, 
τις άπόψεις του γιά τό σύγχρονο ουγγρικό 
κινηματογράφο καί ιδιαίτερα γιά τά έργα 
τοϋ Μίκλος Γιάντσο καί τοϋ ’Άντρας 
Κόβατς. Ή συνέντευξη αι’τή μεταφρά
στηκε ιταλικά στό περιοδικό Cinema 
Nuovo (άρ. 196 καί 197, τό 1969) καί 
άποσπάσματά της άναδημοσιεύτηκαν στά 
γαλλικά περιοδικά Cinema 69 (άρ. 140) 
καί Etudes Cinem.atoqrap'iiq’ies (άο. 
73-77, σέ άοθρο τοϋ Guido Aristarco). 
Κομμάτια τής συνέντευξης αύτής παρου
σιάζονται έδώ.

Θυμίζουμε πώς ό Λούκατς, ένας άπό 
τούς πιό μεγάλους θεωρητικούς τοϋ μαρ
ξισμού, διατέλεσε ύπουργός της έπανα- 
στατικής κυβέρνησης τοϋ Μπέλα Κούν

(1919) καί ξαναγύρισε στήν πατρίδα του 
τό 1945. Υπουργός παιδείας στην κυ
βέρνηση τοϋ ’Ίμρε Νάγκυ (1956), είχε 
διωχτεί άπό τό καθεστώς Ρακόζι καί 
υστέρα άπό τήν έκτέλεση τοϋ Νάγκυ βρήκε 
καταφύγιο στή Ρουμανία. Ξαναγύρισε 
στήν Ουγγαρία τό 1967 καί άνέλαβε 
τήν ύπεράσπιση τών έργων τέχνης πού 
άντιμετώπιζαν κριτικά τό ,-αλινισμό 
καί τά έπακόλουθά του. Πέθανε τό 1971.

Επειδή οί ταινίες τοϋ Κόβατς καί τοϋ 
Γιάντσο άναφέρονται σέ ορισμένες κρί
σιμες καμπές τής ούγγρικής ιστορίας είναι 
’ίσως άπαραίτητες ορισμένες συμπληρω
ματικές πληροφορίες: Ή επανάσταση 
τοϋ 1848 θά καταλήξει, ύστερα άπό τήν 
έξέγερση τοϋ 1867, σέ μιά διοικητική 
αύτονομία τής Ούγγαρίας στό πλαίσιο 
τής Αύστροουγγρικής Αύτοκρατορίας. Ό 
ούγγρος κόμης Ραντάυ, μολονότι παλιός

οπαδός τοϋ έθνικοΰ ήγέτη Κόσσουτ, θά 
καταστήλει τό 1867, γιά λογαριασμό τής 
Αύτοκρατορίας τή λαϊκή ούγγρική έξέρ- 
γερση. Αύτά τά γεγονότα περιγράφει ό 
Γιάντσο στήν ταινία του Οί Νικημένοι 
(1965). Στήν περίπτωση τών μαγυάρων 
στρατιωτών πού έλαβαν μέρος στή ρω
σική έπανάσταση τοϋ 1917 άναφέρεται 
ή επόμενη ταινία του Κόκκινοι και Λευ
κοί (1967) ένώ ή ταινία Ήχος τής Σιω
πής (1967) μάς μεταφέρει στό δικτα- 
τορικό καθεστώς τοϋ Χόρτυ ύστερα άπό 
τήν καταστολή τής έπανάστασης τοϋ 
Μπέλα Κούν. Ή ταινία τοϋ Κόβατς 
Παγωμένες Μέρες (1966) άναφέρεται 
στή σφαγή 3300 «ύπόπτων» ούγγρικής 
καί γιουγκοσλαβικής καταγωγής άπό οΰγ- 
γρους στρατιώτες τό Γενάρη τοϋ 1942.

Περισσότερες πληροφορίες γιά τούς 
σκηνοθέτες Γιάντσο καί Κόβατς θά βρει 
ό άναγνώστης στό περιοδικό Σύγχρονος 
Κινηματογράφος, τεΰχος 13 καί τεΰχος 
17 - 18.

Ό Λούκατς ξεκινάει άπ’ τή διαπί
στωση πώς ό Γιάντσο καί ό Κόβατς 31



βρήκαν τόν τρόπο νά χρησιμοποιήσουν 
σωστά τίς καινούργιες τεχνικές κατακτή
σεις τοϋ κινηματογράφου.

«Πρέπει νά κάνουμε τή διάκριση άνά
μεσα στην τεχνική άνανέωση καί τή με- 
τάπλασή της σέ τέχνη. Ή μετάπλαση 
στή γλώσσα της τέχνης πραγματοποιεί
ται δταν τό κοινό άντιλαμβάνεται πώς μ' 
αύτά τά μέσα είναι δυνατό νά έκφρα- 
στοϋν σχέσεις καινούργιας μορφής».

Απόδειξη ή ταινία Παγωμένες Μέρες 
όπου μέ τή χρήση τοϋ «φλάς μπάκ» ό 
Κόβατς μας δείχνει πώς άνθρωποι κοινοί 
κι άσήμαντοι μπόρεσαν νά μεταβληθοΰν 
σέ φασίστες έγκληματίες. Τό πιό σημαν
τικό δμως είναι πώς ό Κόβατς καί ό 
Γιάντσο κατόρθωσαν νά δώσουν ένα και
νούργιο νόημα σέ μιά ιστορική περίοδο.

«...Άπό τήν άποψη αύτή ό κινηματο
γράφος παίζει σήμερα στήν Ούγγαρία — 
ή τουλάχιστο στήν ούγγρική πνευματική 
ζωή — τό ρόλο τής πρωτοπορίας. Γιατί 
πραγματικά — καί ή εύθύνη σ’ αύτό τό 
σημείο βαραίνει τήν ιστορία τής λογοτε
χνίας μας καί τήν κριτική — φτάσαμε 
στό σημείο νά δεχόμαστε κάθε ξενόφερτο 
μοντερνισμό, ένώ κατά βάθος έξακολου- 
θοΰμε νά πορευόμαστε τό δρόμο τής σφα
λερής πολιτικής πού τονίζει τήν παλιά 
πνευματική μας άνωτερότητα. Άναφέρο- 
μαι έδώ στό δτι καλλιεργούμε τή δικαι- 
ολόγηση τοϋ παρελθόντος. Γιά νά ξεπε- 
περαστοΰν δλα αύτά άπαιτεϊται ειδική 
διαλεκτική. Ή μαρξιστική σκέψη δέν 
περιορίζεται μόνο στό νά φωνάζει ο
ρισμένα αίτια καί νά έρμηνεύει τίς σχέ
σεις άνάμεσα στά πράγματα. Κατά τή 
γνώμη μου οί ιστορικοί μας έχουν δί
κιο, δταν ύποστηρίζουν πώς δέν ύπτήρ- 
χαν στήν Ούγγαρία σοβαρά έπαναστα- 
τικά κινήματα πριν άπό τό 1867. Αύ
τό είναι άλήθεια. ’Άλλο δμως είναι νά 
ύποστηρίζεις αύτή τήν άλήθεια παρου
σιάζοντας άποδεικτικά στοιχεία κι άλλο 
νά τήν έκθειάζεις. Γιατί είναι εξίσου άλή- 
θεια πώς ή διαδικασία τής διάλυσης τοϋ 
φεουδαλισμού, άδύναμη καί έπιφανειακή 
τό 1848, δέν είχε συμπεριληφθεϊ στό 
πρόγραμμα τοϋ 1867. Στή γένεσή του ό 
καπιταλισμός δέν άγγιξε τόν έπαρχιακό 
καί άγροτικό φεουδαλισμό. "Ολη ή λογο
τεχνία αυτής τής περιόδου έχει έκθειάσει 
ύπερβολικά μιά έξελικτική διαδικασία, 
κι αύτό γίνεται συχνά άκόμα σήμερα.

Αντίθετα ή ταινία τοϋ Γιάντσο οι 
Νικημένοι ξέκοψε οριστικά άπ’ αύτή τήν 
άντίληψη. Πιστεύω πώς αύτό είναι ένα 
μεγάλο βήμα πρός τά έμπρός. Καί στό 
σημείο αύτό έγγίζουμε ένα σημαντικό 
θεωρητικό θέμα. 'Όταν ό Λένιν μιλούσε 
γιά τις άρετές τοϋ κόμματος, έλεγε πώς 
τό μαρξισμό τόν χαρακτηρίζουν δύο στοι
χεία. Πρώτο, κατορθώνει νά δώσει μιάν 
εικόνα τής κοινωνίας πιό άντικειμενική 
άπ’ αύτή πού προσφέρουν οί άστικές έπι- 
στήμες' δεύτερο, μέσα σ’ αύτή τήν άντι- 
κειμενικότητα, ταυτόχρονα, παίρνει θέση. 
Καί κατά τήν γνώμη μου αύτό έπαληθεύε- 
ται στούς Νικημένους. Ή ταινία δηλα
δή παίρνει θέση — καί μάλιστα πολύ ξε
κάθαρα—τονίζοντας τήν άνάγκη νά μισεί 
κανείς στήν Ιστορία μας καθετί στό όποιο 
αρμόζει αύτό τό μίσος. Ή Ούγγαρία δέ 
θά γίνει ποτέ μιά χώρα πνευματικά άνα- 
πτυγμένη, δσο αύτοί πού καλούνται νά 
τήν καθοδηγήσουν ιδεολογικά καί πολιτικά 
δέν άντιλαμβάνονται τίς άντιφάσεις τής

32 ιστορίας τού τόπου μας καί δέν άποκη-

ρύσσουν καί δέν μισούν δ,τι βδελυρό κι 
άποκρουστικό ύπάρχει σ’ αύτή τήν ιστο
ρία... Αύτή βέβαια δέν είναι μιά άποψη 
άγαπητή σέ όρισμένους γραφειοκράτες 
καί στούς έθνικιστές. Άπό τήν άποψη 
ώστόσο τήν ιδεολογική καί άδιαφορώντας 
γιά ορισμένες κριτικές, μιά τέτοια στάση 
άποτελεΐ ένα σημαντικό βήμα, καί γι’ 
αύτό πιστεύω πώς πρέπει νά θεωρούμε 
τόν Γιάντσο καί τόν Κόβατς ώς έκπροσώ- 
πους, στό χώρο τής ιστορίας, μιας πρα
γματικής πρωτοπορίας».

Μιά τέτοια κριτική θεώρηση έχει γιά 
στόχο της καί τό σημερινό κοινωνικό κα
θεστώς. Κρίνει σφάλματα τού νέου συ
στήματος καί ταυτόχρονα καταστρέφει 
παραδοσιακές άξιες κι ένα δρισμένο έθνικό 
αίσθημα. Κι’ αύτό πρέπει νά γίνει. Έδώ 
άλλωστε βρίσκεται ή τεράστια διάσταση 
πού ύπάρχει άνάμεσα στόν Λένιν καί τόν 
Στάλιν. Γιατί δέν πρόκειται γιά τήν άντι- 
μετώπιση σφαλμάτων πού άνήκουν στό 
παρελθόν (τότε τό θέμα θά ήταν λιγότερο 
σημαντικό καί καθαρά θεωρητικό). Οί 
πρακτικές συνέπειες φαίνονται τώρα. 'Η 
παράδοση τού Ραντάυ—δπως τήν παρου
σιάζει ό Γιάντσο—παραμένει δυστυχώς 
άκόμα ζωντανή καί καταλήγει στις παρά
νομες δίκες τού Ρακόζι.

«'Όταν άποσιωποΰμε τά άμφισβητήσιμα 
στοιχεία τού παρελθόντος μας, μόνο κακό 
κάνουμε στόν έαυτό μας, γιατί στήν περί
πτωση αύτή—καί τό έπαλήθευσα συζη
τώντας μέ σοβαρούς πνευματικούς άνθρώ- 
πους—θέτοντας στραβά τό θέμα τής έπα- 
ναστατικής τρομοκρατίας, τήν έξισώνου- 
με μέ τήν παρανομία καί καταλήγουμε σέ 
λανθασμένα συμπεράσματα. Άν είχαμε 
τό θάρρος νά μιλήσουμε ξεκάθαρα γιά τύ 
κακό, θά συναντούσαμε πολύ πιό συχνά 
τό καλό γιά τό όποιο μπορούμε νά μι
λάμε...

Ή έπαναστατική τρομοκρατία ύπήρξε 
πραγματικά. Κι’ άν θέλουμε νά παραμεί
νουμε μαρξιστές, πρέπει νά τό δεχτούμε. 
Δέχομαι καί έγκρίνω τήν τίμια στάση 
τού Γιάντσο, στό σημείο αύτό, δταν δείχνει 
μέ πολλά παραδείγματα πώς οί έπανα- 
στάτες καί οί άντεπαναστάτες καταπατού
σαν τίς ήθικές άρχές. Σκοπός δέν είναι 
νά τοποθετηθούν άντιμέτωποι οί Κόκ
κινοι καί οί Λευκοί, οί έπαναστάτες άν- 
θρωπιστές καί οί άντεπαναστάτες δολο
φόνοι, άλλά νά φανεί ή ψυχολογία δσων 
άγωνίζονται γιά τήν κακή ύπόθεση απέ
ναντι σ’ δσους άγωνίζονται γιά τή δίκαιη 
ύπόθεση».

Ή καινούργια κινηματογραφική έκ
φραση, πού κατορθώνει νά συλλάβει αύτές 
τίς πολύπλοκες άνθρώπινες σχέσεις, χρη
σιμοποιεί μιά πολύ γοργή δραματική 
άφήγηση. Αύτός ό γρήγορος ρυθμός δέν 
δημιουργεί δυσκολίες σέ μιά, λόγου χάρη, 
άστυνομική ταινία δπου τά γεγονότα είναι 
πολύ άπλά σ’ δ,τι άφορά τό άνθρώπινό 
τους περιεχόμενο. Ό Αούκατς άναρω- 
τιέται ώστόσο μήπως τό θεματικό ύλικό 
τού Γιάντσο δέ θ’ άπαιτοΰσε έναν άργό- 
τερο ρυθμό.

«Ή πραγματική τέχνη γεννιέται δταν 
έξασφαλίζει τή μεγαλύτερη σαφήνεια χρη
σιμοποιώντας τό μέγιστο χρόνο.

...Γενικά, άκόμα καί στις πιό έπανα- 
στατικές μεταβολές, δέν άποφασίζει ή 
τεχνική τί πρέπει νά έκφράσει τό περιε
χόμενο- τό περιεχόμενο πρέπει νά ρυθμίζει 
τή χρησιμοποίηση τής τεχνικής. Αφήνω 
άνοιχτό τό έρώτημα άν πρόκειται μόνο

γιά ένα πρόβλημα όπτικής άντίληψη ς τού 
σημερινού θεατά ή γιά ένα πιό συνηθι- 
σμένο πρόβλημα ρυθμού γενικά.-Άς πάρω 
ένα παράδειγμα όλότελα διαφορετικό: βρι
σκόμουν σέ μιά συναυλία δπου έπαιζαν 
μιά συμφωνία τού Μπετόβεν πού άγαπώ 
πολύ. Αύτή τή φορά δέ μοΰ άρεσε, βαρέ
θηκα. Ρώτησα τότε ένα φίλο μου μουσικό 
γιά νά μάθω τί μοΰ είχε συμβεϊ. Μοΰ 
άπάντησε πώς ό μαέστρος είχε διευθύνει 
ύπερβολικά γρήγορα κι αύτό ήταν πού 
προκαλοΰσε τή μονοτονία.. . Επαναλαμ
βάνω, ή παρατήρησή μου γιά τόν Γ ιάντσο 
έπισημαίνει μόνο ένα ένδεχόμενο. θά 
ήταν δμως ένδιαφέρον ν’ άντιμετωπίσουν 
τό πρόβλημα οί ειδικοί τού κινηματο- 
γράφου».

Τό έρώτημα έχει φυσικά σχέση μέ τή 
μέγιστη καί άπαραίτητη ποσότητα πλη
ροφοριών πού μπορεί νά συλλάβει καί νά 
έρμηνεύσει δ θεατής σ’ ένα δρισμένο χρο
νικό διάστηυ-α.

«Πρόκειται γιά ένα πρόβλημά πού 
άφορά κάθε καλλιτεχνική έκφραση καί 
είναι άποφασιστικό, άν καί σέ διαφορε
τικό βαθμό γιά κάθε περίσταση. Ξέρω 
πώς στό σημείο αύτό ό κινηματογράφος 
άκολουθεϊ όρισμένους αύστηρούς κανόνες. 
Καί γιά νά κατορθώσουμε νά παρακολου
θήσουμε μιά ταινία, πρέπει νά μάθουμε τή 
γλώσσα του. Τό έρώτημα πού τίθεται 
είναι ώστόσο: πώς καί πότε γίνεται αύτό; 
’Ίσως μιά μείωση τού ρυθμού, έλάχιστη 
έστω, ένα κλάσμα δευτερολέπτου, νά 
έκανε σαφέστερη τήν πλοκή. Χρειάζεται 
μεγάλη προσοχή- αύτά τά πράγματα 
έξαρτιοΰνται συχνά άπό άνεπαίσθητες 
καλλιτεχνικές άποχρώσεις».

Έπιστρέφοντας στό περιεχόμενο τών 
ταινιών, ό Αούκατς άπορρίπτει κάθε ρο
μαντική έξιδανίκευση πού θά καθιστούσε 
άκατανόητη τήν ούγγρική ιστορία. Ό 
Γιάντσο καί ό Κόβατς έκφράζουν μιά 
στράτευση καθαρά σοσιαλιστική, άφοΰ 
δείχνουν τήν πραγματικότητα δπως είναι 
καί ταυτόχρονα προχωρούν σέ μιά ξεκά
θαρη συγκινησιακή έπιλογή.

«Θά ήθελα άκόμα νά άπαντήσω σέ μιά 
άρκετά σοβαρή άντίρρηση. Δέν πιστεύω 
πώς ένα έργο τέχνης, καί ιδιαίτερα μιά 
ταινία, πρέπει νά δίνει άπάντηση στά 
έρωτήματα πού θέτει. Εξακολουθώ νά 
θεωρώ σωστή τήν άποψη πού έχουν έκ- 
φράσει δύο άπό τούς πιό μεγάλους καλ
λιτέχνες τής νιότης μου, ό ’Ίψεν καί ό 
Τσέχωφ, ύποστηρίζοντας πώς καθήκον 
τού συγγραφέα είναι νά θέτει έρωτήσεις: 
οί άπαντήσεις θά δοθούν άπό τήν ιστορία 
ή τήν κοινωνική έξέλιξη.

Άν μιά κινηματογραφική ταινία, ώς 
έργο τέχνης, κατορθώσει νά κάνει τόν 
κόσμο νά σκέφτεται σοβαρά γιά μιά κα
τάσταση περασμένη ή τωρινή, τότε άγ
γιξε τό στόχο της. Δέ χρειάζεται, λόγου 
χάρη, νά γίνουν ταινίες πού νά δείχνουν 
τί τελειοποιήσεις άπαιτοΰνται στήν ύφαν- 
τουργία γιά νά αύξηθεϊ ή μηχανοποίηση : 
αύτό είναι δουλειά τού Υπουργείου. Ή 
ταινία άντίθετα έχει καθήκον νά άναπα- 
ραστήσει τά θετικά καί τά άρνητικά στοι
χεία τής κοινωνίας καί, άφοΰ μπορεί νά 
τούς προσδώσει μιά πολύ άνάγλυφη δψη, 
πρέπει νά οδηγήσει τόν μέσο θεατή νά 
προσέξει καί νά σκεφτεΐ- γιατί συχνά ό 
θεατής πλησιάζει τά γεγονότα δίχως νά 
τά σκέφτεται, άντιδρών’τας μόνο συναι
σθηματικά. Άν στόν κινηματογράφο, 
ένας έστω θεατής στούς δέκα κατορθώσει



νά βρει τό σωστό του δρόμο, τότε ή ταινία 
πέτυχε τό σκοπό της».

Στό έρώτημα μήπως τό κοινό δέν 
είναι άκόμα άρκετά ώριμο νά παρακολου
θήσει τίς άπαιτήσεις τοϋ σκηνοθέτη καί 
έξαναγκάζεται νά πλησιάσει ένα άπρόσιτο 
έπίπεδο, ό Λούκατς δίνει την άπάντηση:

«"Αν ό λαός ήταν τόσο καθυστερημένος 
δσο θέλουν νά μας κάνουν νά τό πιστέ
ψουμε οί γραφειοκράτες, ή σοσιαλιστική 
έπανάσταση δέν θά είχε πραγματοποιηθεί. 
"Αν άντίθετα ήταν τόσο προχωρημένος 
δσο διατείνονται συχνά οί ίδιοι αύτοί 
γραφειοκράτες, τότε ή έπανάσταση δέν -θά 
ήταν άναγκαία. Άφοΰ οΰτε τό ένα οΰτε 
τό άλλο είναι άλήθεια, κι άφοΰ ή έπανά
σταση έγινε, είναι άπαραίτητο ό κινημα
τογράφος καί οί άλλες τέχνες νά έργάζον- 
ται γιά τό συμφέρον της επανάστασης καί 
της πνευματικής άνάπτυξης».

Μιά άλλη παρατήρηση τοϋ Λούκατς, 
πού έχει σχέση μέ τήν τεχνική καί τό 
περιεχόμενο της κινηματογραφικής ται
νίας, μπορεί νά οδηγήσει σέ ένδιαφέρουσες

σκέψεις:
«Στή σημερινή φάση έξακολουθεϊ νά 

δίνεται μεγάλη σημασία στις τεχνικές 
δυνατότητες τοϋ κινηματογράφου καί δέν 
θίγονται προβλήματα περιεχομένου: δέν 
πρέπει νά ξεχνάμε πώς σέ κάθε τέχνη 
τό άμεσο νόημα τών πραγμάτων βρίσκε
ται στήν άτμόσφαιρα. Δέν ξέρω πολλά 
πράγματα τόσο δραματικά στή ζωή δσο 
τή σκηνή τοϋ Μάκμπεθ δταν, ΰστερα άπό 
τό φόνο, άκούγεται τό χτύπημα στήν 
πόρτα τοϋ πύργου. Τό χτύπημα στήν 
πόρτα, άπό μόνο του δέν είναι τίποτα, 
είναι κάτι τεχνικό. Έδώ ή ούσία βρίσκε
ται στή σχέση άνάμεσα στά δύο στοιχεία. 
Δουλειά τής κινηματογραφικής δραμα
τουργίας είναι νά άνακαλύπτει τόν προβλη
ματισμό σ’ αύτά τά στοιχεία. Είμαι βέ
βαιος πώς θά μπορέσουμε νά συλλάβουμε 
πολλά ένδιαφέροντα πράγματα άν έξετά- 
σουμε αύτά τά στοιχεία άπό τή σκοπιά 
τοϋ περιεχομένου, όχι δηλαδή τό χτύπημα 
στήν πόρτα γενικά, άλλά τό χτύπημα 
στήν πόρτα, δπως στόν Μάκμπεθη.

Γιά τόν Λούκατς ό δρόμος τής τέχνης 
είναι ό δρόμος τής άλήθειας, καί ή άλή- 
θεια είναι πάντα επαναστατική:

«Μού έχουν συχνά προσάψει τό δγι 
μιλάω σταράτα' δίχως δμως ειλικρίνεια δέν 
μπορεί νά γεννηθεί ή άληθινή τέχνη. 
Δέν είμαι, λόγου χάρη, διόλου βέβαιος 
πώς πρέπει νά τονίζονται πάντα, καί σέ 
κάθε περίσταση οί θετικές άπόψεις. Χω
ρίς αύτό δέν μπορούμε νά προχωρήσουμε: 
πρέπει ν’ άνοίξουμε ρωγμές στά τείχη 
τοϋ παλιοΰ έθνικισμοϋ, γιά νά πάψουν 
δρισμένα πράγματα νά έπιζοΰν....

Ή δύναμή μας... βρίσκεται στήν 
άλήθεια, καί έγκαταλείπουμε τά καλύτερά' 
μας δπλα δταν, γιά λόγους τακτικής, δέ 
δεχόμαστε τήν άλήθεια. Είναι πολύ ση
μαντικό νά ύπάρχουν άνθρωποι σάν τόν 
Γιάντσο καί τόν Κόβατς πού, μέ τή γλώσ
σα τής καινούργιας τέχντς, προσπαθούν 
νά πάρουν μιά ύπεύθυνη στάση άπέναντι 
στό παρελθόν καί στό παρόν μας».

Π.Α.Ζ.

κινηματογράφος

ΓΙ.Α. ΖΑΝΝΑΣ

Τό μάτι καί τό
’Ανάμνηση, δνειρο, πραγματικότητα.
’Αφηγήσεις—γραπτές, προφορικές, ό- 

πτικές—-άπό άναμνήσεις, δνειρα, στιγμές 
τής πραγματικότητας.

Πού σταματάει τό δνειρο; Πού άρχίζει 
ή πραγματικότητα; ΓΙώς ορίζεται ή άνά- 
μνηση, ή άφήγηση;

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑ ΚΑΙΡΟ...
; "Ενα μπαλκόνι μέαα στή νύχτα. "Ενας 
αντρας άκονίζει τό ξουράφι τον κοντά 
στό μπαλκόνι. "Ενας αντρας κοιτάζει τόν 
ουρανό μέσ’ άπό τό τζάμι και βλέπει.. ■ 
"Ενα άλαφρύ σύννεφο νά προχωράει πρός 
τό φεγγάρι πού είναι όλόγιομο. "Υστερα 
τό κεφάλι μιας κοπέλας, μέ ορθάνοιχτα 
μάτια.

'Η λάμα τοϋ ξουραφιού πλησιάζει τό 
ένα της μάτι. Τό άλαφρύ σύννεφο περνάει 
τώρα μπροστά στό φεγγάρι. Ή λάμα 
τοϋ ξουραφιού διαπερνά τό μάτι τής κο
πέλας και τό κόβει.

Έτσι άρχίζει ή πρώτη ταινία (Οί 
’Αι δαλονσιαι ός Σκύλος, 1928) τού Λουίς 
Μπουνιουέλ, πού έκλεισε φέτος τά 73 του 
χρόνια.

Τίς θυμάμαι αύτές τίς εικόνες, άν καί 
δέν τίς είδα ποτέ: κάποιος λογοκριτής 
θεώρησε πώς δέν έπρεπε νά ταράξουν τή 
φοιτητική μας εύαισθησία: Γενεύη, 1952, 
έξι ή έφτά στήν έλληνική παρέα, μαζί μας 
ό Στέφανος κι ή Ντόρα.

Ένα μήνα πρίν είχα κάνει τήν πρώτη 
μου γνωριμία μέ τόν Μπο νιουέλ: Los 
Olvidados (μεταφράζω, γιατί ξεχνάμε

δίκανο
τί σημαίνει ό τίτλος : Οί λησμονημένοι) 
Ή ίδια ταινία παιγμένη, τρία χρόνια άρ
γότερα, στά έγκαίνια μιάς κινηματογρα
φικής λέσχης (χαρμάνι οί φοιτητές κι οί 
κοσμικοί) είχε τά θύματά της: δυό γοη
τευτικές κυρίες λιγοθύμησαν καί μετα
φέρθηκαν έξω, διακριτικά, δίχως νά δια
κοπεί ή προβολή.

’Από τότε προσπάθησα νά δώ δλες τίς 
ταινίες τού μεγάλου ίσπανοΰ. Δέν τίς είδα 
δλες. Άλλά είναι σάν. Γιατί τίς ξέρω 
καί τίς θυμάμαι.

"Οπως δέ θά ξεχάσω τήν Ωραία τής 
Μέρας στή φυλακή. Πώς μπόρεσε νά 
περάσει ή Κατρίν Ντενέβ άπό τά σίδερα, 
μαζί μέ τούς Μασίστες καί τόν "Αγιο 
Νεκτάριο ; Ή Κατρίν μέ τόν έρωτα κι 
ό Λουίς μέ τά αίνίγματά του καί τίς καμ
πάνες καί τά κουδουνάκια του ν’ άντη- 
χοΰν στ’ αυτιά μας. Κι έμεϊς έκεϊ (οί 
έξι καί οί άλλοι φίλοι), μαζί μέ τούς 
έγκληματίες, τούς πρεζάκηδες, τούς ντα- 
βατζήδες, τούς όμοφυλόφιλους, πού μπρο
στά σ’ αύτό τό απρόσμενο θέαμα θαύμαζαν 
ή ηδονίζονταν βουβοί. Κανένας δέ σφύ
ριξε, κανένας δέν είπε τίς συνηθισμένες 
προστυχιές—έκπληξη, σεβασμός. Παρα
κολουθούσαμε ζωντανεμένα τά όνειρά μας, 
τίς άναμνήσεις μας, τή ζωή πού μάς έλει
πε.

Γιατί τά θυμάμαι ή τά όνειρεύομαι; 
γιατί τά γράφω (πού πά νά πει: γιατί 
τά ζώ;) δλα αύτά; Γιατί ό γέρος σ’ άναγ- 
κάζει, μόλις τόν ξαναπλησιάσεις, νά δέ
σεις τίς άναμνήσεις καί τά όνειρά σου 
μέ τήν πραγματικότητα. Σέ άναγκάζει 
νά γίνεις περισσότερο ρεαλιστής.

Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ (δχι, γιά τό θεό, ή 
«κρυφή», ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΥΡ
ΖΟΥΑΖΙΑΣ.

Τί κάνει ή μπουρζουαζία; Πολύ καλά, 
εύχαριστώ. Τρώει, ή τουλάχιστο προσπα
θεί. Άλλά κι άν δέν μπορέσει νά κάτσει 
στό τραπέζι (γιατί «τό ξέχασε», ή γιατί 
θέλει νά κάνει έρωτα ή γιατί ένα πτώμα 
τής έκοψε τήν όρεξη ή γιατί τήν πήγαν 
φυλακή), μικρό τό κακό: τά ψυγεία είναι 
πάντα γεμάτα, οί προστάτες της πάντα 
άγρυπνοι. Προστάτες της, καλοί της φίλοι 
οί παπάδες, οί στρατιωτικοί (άπό συν
ταγματάρχες καί πάνω), οί ύπουργοί.

Ή μπουρζουαζία κοιμάται. Συχνά 
ονειρεύεται, βλέπει έφιάλτες («Άκόμα 
κι άν είναι έφιάλτης, είναι καλό νά όνει- 
ρεύεσαι» παρατηρεί ό Ντόν Λοπέζ στήν 
Τριστάνα).

Ή μπουρζουαζία φλυαρεί, δπως άκρι
βώς οί έφημερίδες της καί τά περιοδικά 
της: δίνει πληροφορίες γαστρονομικές, 
άστρολογικές, ψευτοπολιτικές. Προσπα
θεί νά μείνει έξω άπό τήν ιστορία, νά τήν 
ξεχάσει.

Ή μπουρζουαζία έχει τίς δικές της 
χειρονομίες, τά δικά της χαμόγελα, τό 
δικό της κώδικα: Μπορεί νά μιλάει γιά 
τά άνύπαρκτα «σουρσίκ».

"Εξι φίλοι, μιά παρέα πού ζει πλούσια 
άπ’ τό λαθρεμπόριο ναρκωτικών: ό κύριος 
καί ή κυρία Σενεσάλ, ό κύριος καί ή κυρία 
Τεβενώ, ή άδελφή της, καί ό πρεσβευτής 
τής νοτιοαμερικανικής δημοκρατίας-δικτα- 
τορίας Μιραντά, πού φέρνει τήν ηρωίνη 
μέ τό διπλωματικό σάκο. Στή συντροφιά 
θά προστεθεί (έβδομος) ό έπίσκοπος- 
κηπουρός, άλλοτε ύπηρέτης κι άλλοτε 
έπίσημος καλεσμένος.

Τρεις φορές βλέπουμε τούς έξι νά περ
πατούν μαζί σ’ έναν έρημο έξοχικό δρόμο, 
πού θυμίζει τό «Γαλαξία»: είναι τό σκη
νικό δλων τών ισπανικών άφηγημάτων τής 
ιπποσύνης καί τής περιδιάβασης (μιά φορά 
κι έναν καιρό...). Καί δέν ξέρεις άν οί 
έξι περπατούν άμέριμνοι ή σκοτισμένοι, 
δίνουν δμως τήν έντύπωση πώς κάπου 33



θέλουν νά φτάσουν. ’Ίσως νά θυμούνται, 
ίσως νά ονειρεύονται, ’ίσως διηγούνται 
τίς αναμνήσεις τους, τά όνειρά τους ή 
καί την ίδια την ταινία—βουβά δμως.

Τέσσερα γεύματα, πού δλα αποτυχαί
νουν, Τό πρώτο, γιατί οί Σενεσάλ δέν πε
ρίμεναν τούς φίλους τους καί γιατί στό 
έξοχικό έστιατόριο, δπου καταλήγουν, 
έχει μόλις πεθάνει τό αφεντικό. Τό δεύ
τερο, γιατί τό ζεύγος Σενεσάλ πήδηξε άπ’ 
τό παράθυρο καί κάνει έρωτα στον κήπο’ 
κι οί άλλοι φοβούνται μήπως ή φυγή τους 
σημαίνει πώς καταφθάνει ή αστυνομία. 
Στό τρίτο (μαζί τους κι ό επίσκοπος) κα
ταφθάνει άπρόσκλητο ένα σύνταγμα τε
θωρακισμένων πού κάνει άσκήσεις στην 
περιοχή. Στό τέταρτο ό επίσκοπος φεύγει 
νά συμπαρασταθεί σ’ έναν ετοιμοθάνατο— 
τόν ξομολογεί, τοΰ δίνει άφεση, άν καί 
άναγνωρίζει πώς είναι ό φονιάς τών γο
νιών του, άλλά πρίν φύγει τόν σκοτώνει 
μ’ ένα δίκανο (ή τελευταία του πράξη 
έξαφανίζεται άπ’ τίς έλληνικές οθόνες)— 
καί ή άστυνομία έρχεται καί μαζεύει δλη 
τη συντροφιά.

"Ενα τσάι, μέ τίς τρεις κυρίες, άρκετά 
ονειρικό, σ’ ένα κέντρο δπου δέν υπάρχει 
ούτε τσάι, οΰτε καφές, οΰτε ποτό—τε
λείωσαν δλα.

Δύο όνειρα, δεμένα σ’ ένα. "Ενα γεύμα 
στοϋ συνταγματάρχη πού μετατρέπεται 
σ’ εφιαλτική παράσταση μπροστά σέ 
κοινό, καί μιά δεξίωση πού άρχίζει μέ τό 
άπαραίτητο κοσμικό τυπικό καί καταλή
γει σέ διπλωματικό επεισόδιο: προσβολή, 
χαστούκι, φόνο. ’Όνειρο τοΰ Τεβενώ πού 
είδε δμως στό ίδιο όνειρο τόν Σενεσάλ 
νά ονειρεύεται τό γεύμα! («Τί κουταμά
ρες» σχολιάζει ή άυπνη κυρία Τεβενώ).

"Ενα δνειρο τού πρεσβευτή: μιά συμ
μορία μέ πολυβόλα άναστατώνει ένα άλλο 
γεύμα καί γαζώνει δλη τή συντροφιά.

"Ενα όνειρο τού άστυνομικοΰ διευθυν
τή, σάν προμήνυμα, πρίν λάβει τηλεφω
νική έντολή τοΰ κυρίου ύπουργοΰ ν’ άφή- 
σει λεύτερους τούς έξι. Μιά αφήγηση 
(ίσως άνάμνηση;) τοΰ άστυνόμου γιά τό 
σκληρό ένωμοτάρχη: πώς βασάνισε έναν 
βομβιστή.

Δύο Αφηγήσεις: τοΰ ύπολοχαγοΰ πού 
διηγείται στίς κυρίες τά παιδικά του 
χρόνια (πώς δηλητηρίασε τόν σκληρό
καρδο πατέρα του)' τοϋ στρατιώτη πού 
διηγείται μέ τήν άδεια τοΰ συνταγματάρ
χη, ένα του δνειρο—έπίσκεψη στή «χώρα 
τών νεκρών» (δέ θά προλάβει δμως νά 
διηγηθεϊ καί τό δνειρο «τού τραίνου»· οί 
άσκήσεις δέν μποροΰν νά περιμένουν).

Τελικά: γεύματα καί συγκεντρώσεις, 
δνειρα καί άφηγήσεις μποροΰν νά τοπο
θετηθούν σέ ζεύγη, άλλά μέ πολλούς καί 
διαφορετικούς τρόπους, άνάλογα μέ τά 
πρόσωπα ή τά θέματα, τό σκηνογραφικό 
πλαίσιο ή τά δευτερεύοντα στοιχεία. Τά 
ζεύγη αύτά μποροΰν νά συμπληρωθούν 
μέ άλλες σκηνές πού δέν περιλαμβάνονται 
στήν άπαρίθμησή μας: άποτυχημένη έρω- 
τική συνάντηση τοΰ πρεσβευτή καί τής 
κυρίας Τεβενώ, .ρόλος τοΰ σωφέρ καί τής 
καμαριέρας, σκηνή τής φοιτήτριας κ.λ.π.

Τό μόνο θέμα, ή μόνη εικόνα πού πα
ραμένει άνοιχτή, άναπάντητη, είναι τοΰ 
περίπατου στήν έξοχή. Μ’ αύτή τελειώνει 
ή ταινία. Ό περίπατος συνεχίζεται.

Ό έπίσκοπος, μιλώντας μέ τόν πρε
σβευτή, μπερδεύει τή Μιραντά μ’ δλες 
τίς άλλες νοτιοαμερικάνικες χώρες.

Κάθε φορά πού σχολιάζεται τό καθε
στώς τής Μιραντά ό πρεσβευτής έξηγεΐ 
(χωρίς λεπτομέρειες, φυσικά) πώς λαμ- 
βάνονται μέτρα γιά νά έπιβληθεΐ ή σωστή, 
■ό άληθινή δημοκρατία, γιά νά έπιτευχθεί 
ή οικονομική εύημερία, γιά νά έξαφανιστεϊ 
ή πείνα καί τό έγκλημα, ή άναρχία κι ό 
κομουνισμός. 'Όλα χαμογελούν στή Μι
ραντά. Μόνο ή φοιτήτρια μέ τά παιδικά 
παιχνίδια στό πεζοδρόμιο καί τίς βόμβες 
ή τό ψωμί στό ταγάρι σφίγγει τά δόντια.

Ό συνταγματάρχης ειρωνεύεται τόν 
άμερικανικό στρατό στό Βιετνάμ καί τίς 
λιποταξίες. Βρίσκει φυσικό — στό Βιετνάμ 
ή στή Γαλλία—νά καπνίζουν όλοι οί στρα
τιώτες «χόρτο». Δέν δέχεται δμως. νά 
θίγουν τήν ιστορία τής Γαλλίας: λιποτα
ξίες κι έκτελέσεις στό ήρωικό Βερντέν;
ποτέ ! Ό έπίσκοπος δέν έπιμένει...

"Οταν διηγείται τ’ δνειρό του ό στρα
τιώτης, τά παιδικά του χρόνια ό ύπολο- 
χαγός (πόσο μακριά είναι κι οί δυό άπ’ 
τό στρατό, πόσο άσχετοι μέ τή στολή 
τους), είναι άραγε δικές τους οί εικόνες 
πού βλέπουμε, τά λόγια πού άκοΰμε; Τά 
κομμάτια αύτά (διαφέρουν ποιοτικά άπό 
τήν ύπόλοιπη ταινία) προβάλλονται, γιά 
νά τά δει ή μπουρζουαζία, κι έμεϊς οί 
θεατές’ μήπως δμως πρόκειται γιά προ
βολές τής ίδιας τής μπουρζουαζίας—μή
πως γιά δικές μας; Είναι σάν παραστάσεις 
πού τίς παρακολουθεί ή μπουρζουαζία, 
ή μπουρζουαζία πού δέν μπορεί οΰτε κάν 
νά «παίξει» τό γεΰμα μέ τό ψεύτικο κοτό
πουλο καί τόν ύποβολέα, άλλά πού «παί
ζει» μόνο τή δική της καθιερωμένη πα
ράσταση στήν κάθε δεξίωση (εύγένεια, 
χαμόγελα, ύποκλίσεις, συζητήσεις, προ
κλήσεις, μελόδραμα) καί στό κάθε γεΰμα 
(άναγγελία τοΰ μενοΰ, δυό καμαριέρες, 
τελετουργία τής κουζίνας, τοΰ σερβιρί
σματος, τής γεύσης, τών καλών τρόπων, 
δλ’ αύτά πολύ φυσικά, μέ τή διακριτική
γοητεία...)

Νομίζω πώς είδα τήν ταινία προχτές 
καί πώς μόλις χτές βρεθήκαμε έφτά 
οί καλεσμένοι —■ ό Στέφανος έλειπε— 
στό τραπέζι τής τόσο απλά διακριτι
κής καί γοητευτικής φίλης. Άπ’ τό 
1952. πέρασαν τόσα χρόνια. Μιά κα
μαριέρα σερβίριζε, μιά άλλη βοηθούσε 
στήν κουζίνα. "Ολα τέλεια όργανωμέ- 
να, μιά καλή παράσταση. Ένα κομ
μάτι τής ταινίας.

Τίποτα δέν μάς έπισημαίνει πότε άρχί- 
ζει ένα δνειρο. Τό άνακαλύπτουμε μόνο 
δταν τελειώσει καί τότε έχουμε τήν έντύ
πωση πώς καταλάβαμε καί πότε άρχισε. 
Είναι άραγε σωστή αύτή ή έντύπωση; 
Στό βάθος μπορούμε νά βεβαιώσουμε 
ποιός μιλάει; ποιος θυμάται; ποιος όνει- 
ρεύεται;

Έχουμε τήν έντύπωση πώς ή ταινία 
είναι φτιαγμένη μέ τά δσα είδαν, άκου- 
σαν ή έπραξαν, μέ τά δσα θυμήθηκαν ή 
όνειρεύτηκαν οί έκπρόσωποι τής μπουρ
ζουαζίας καί οί άλλοι (οί στρατιώτες, δ 
ετοιμοθάνατος, ή χωριάτισσα κ.τ.λ.).’Ίσως 
νά ’ναι έτσι. Λέω ίσως, γιατί μπορεί νά 
μιλάει, νά θυμάται, να ονειρεύεται ό κα

θένας τους χωριστά ή δλοι μαζί ή καί 
κανένας.

Γιατί βέβαια μιλάει, θυμάται, όνει- 
ρεύεται κι ό Λουίς Μπουνιουέλ: μιλάει 
γιά δσα βλέπει γύρω του στή Γαλλία, 
στόν κόσμο· θυμάται τίς παλιές του ται
νίες, τίς μνημονεύει- κι ονειρεύεται. Καί 
μάς, μάς προσκαλει νά ζήσουμε τά όνειρά 
μας σάν πραγματικότητα, γιά νά μπορέ
σουμε—ΐσως—νά τήν έρμηνεύσουμε καί 
νά τήν άλλάξουμε.

Ό Μπουνιουέλ δέν έγκατέλειψε ποτέ 
τά διδάγματα (τά πιό ούσιαστικά, δχι τά 
πρόσκαιρα), τοΰ υπερρεαλισμού. Επα
ναλαμβάνει συχνά τή φράση τοΰ Andre. 
Breton: «Τό πιό θαυμάσιο πράγμα στό 
φανταστικό είναι πώς δέν ύπάρχει φαν
ταστικό, δλα είναι πραγματικά». "Ολα 
είναι πραγματικά: τό δνειρο, οί άναμνή- 
σεις, ή ζωή. Καί δέν είναι άσυμβίβαστο τό 
δνειρο καί ή πράξη.

Τό δέσιμο τοΰ ονείρου καί τής πραγμα
τικότητας πασχίζει ν’ άπεικονίσει άπ’ τό 
1928 ώς σήμερα ό μεγάλος Ισπανός. Καί 
τό κατορθώνει μέ άφοπλιστική νεανική 
τόλμη, μέ τήν ένάργεια καί τήν απλότητα 
τοΰ σοφοΰ γέροντα. Μέ τή διακριτική 
γοητεία τοΰ έπαναστάτη.

Τό 1962, στίς γαλλικές κόπιες τής 
ταινίας του ό ’Εξολοθρευτής "Αγγελος ό 
Μπουνιουέλ είχε προτάξει τό παρακάτω 
κείμενο δταν τόν παρακάλεσαν νά βοη
θήσει τήν προβολή της μέ κάποια «έρ- 
μηνεία»:

ΑΝ Η ΤΑΙΝΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ 
ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΣΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΙΝΙ
ΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΑΣΥΝΑΡΤΗΤΗ, Η 
ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ. ΕΠΑΝΑΛΑΜ
ΒΑΝΕΤΑΙ ΟΠΩΣ Η ΖΩΗ ΚΑΙ, ΟΠΩΣ 
Η ΖΩΗ, ΕΠΙΔΕΧΕΤΑΙ ΠΟΛΛΕΣ 
ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ. Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ 
ΤΑΙΝΙΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΩΣ ΔΕ ΘΕ
ΛΗΣΕ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΟΛΙΣ
ΜΟΥΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΧΙ ΣΥΝΕΙ
ΔΗΤΑ. ΙΣΩΣ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΗ
ΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΗ ΑΓ
ΓΕΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ, «ΛΟΓΙΚΑ», 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ.

Αύτή ή «έξήγηση» είναι άρκετή καί 
γιά τή Διακριτική Γοητεία. Θά προ
σθέσω καί τοΰτες τίς παρατηρήσεις τοΰ 
Oilier Deleuze γιά τό έργο τέχνης. Μάς 
όδηγοΰν πολύ μακριά άλλά καί μάς ξανα- 
προσγειώνουν στό έδώ καί στό τώρα— 
μέ τίς παρουσίες καί τίς άπουσίες πού 
μάς κυκλώνουν, μέ τούς έκπροσώπους 
τής διακριτικής γοητείας καί τής διακρι
τικής έξουσίας.

Τό μοντέρνο έργο τέχνης είναι δ,τι 
θέλεις: τούτο, κείνο, τ’ άλλο, κι είναι 
μάλιστα ιδιότητά τον νά είναι δ,τι θέλεις, 
νά έχει τή δυνατότητα τον προσδιορισμού 
πού θέλεις, εφόσον δουλεύει: τό μοντέρνο 
έργο τέχνης είναι μιά μηχανή καί λει
τουργεί σά μηχανή.

Γιατί μηχανή; Γιατί τό έργο τέχνης, 
δταν τό άντιληφθοΰμε έτσι, είναι κυρίως 
παραγωγικό, παράγει όρισμένες αλήθειες.

Τό μοντέρνο έργο τέχνης δέν έχει 
πρόβλημα έννοιας, έχει μόνο πρόβλημα 
χρήσης.

Καιρός νά μάθουμε νά χρησιμοποιούμε 
τίς ταινίες τοΰ Λουίς Μπουνιουέλ.
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πεζογραφία

GABRIEL GARCIA MARQUEZ

Έκατό χρόνια μοναξιάς

Είπε κάποτε ένας ’Αμερικανός κριτικός γιά τό μυθιστόρημα 
Έκατό Χρόνια Μοναξιάς: «Καθόμαστε χρόνια καί περιμέ
ναμε νά φανεί τό Μεγάλο ’Αμερικάνικο μυθιστόρημα· καί 
νά πού στή θέση του ξεπετάχθηκε ό Μάρκες καί μας έδωσε 
τό μεγάλο νότιο-άμερικάνικο μυθιστόρημα».

Τό Έκατό Χρόνια Μοναξιάς πρωτοδημοσιεύτηκε στή Λίμα 
τό 1967. Ή γαλλική καί άγγλική μετάφραση βγήκαν τό 
1969 καί τό 1970. 'Ως τότε, ελάχιστοι είχαν άκούσει τό 
όνομα τοϋ Μαρκές. ’Αναπάντεχος, ούρανοκατέβατος; Φυ
σικά δέν είναι τόσο άπλό. 'Ο Μαρκές είναι οργανικό μέρος 
τής έκπληκτικής άνθησης πού σημειώθηκε στή Λατινοαμε- 
ρικάνικη λογοτεχνία αύτόν τόν αιώνα. Νερούντα, Πάζ, 
Μποργκές, ’Αστούριας, Καρπαντιέ, Κορτάζαρ, Γκιμαράες 
Ρόσα, Φουέντες, Βάργκας Γιόσα: αύτά τά ονόματα δείχνουν 
όχι μόνο τήν ποιότητα, άλλά καί τήν έκταση, την ποικι- 
λομορφία τοϋ φαινομένου. ’Από αύτή τή δημιουργική ζύ
μωση, βγήκε καί ό Μαρκές. Άπό βίαιη έποχή, άπό βίαιη 
ήπειρο, 8που τά βασικά προβλήματα τοϋ άνθρώπου ορθώ
νονται επίμονα, άμεσα, γυμνά.

Ή βιογραφία τοϋ Μαρκές δίνει έπίσης ενδείξεις γιά τό ξεκίνημα 
τοϋ Έκατό Χρόνια Μοναξιάς. Είχε μιά ζωή άνήσυχη, γε
μάτη περιπλάνηση. Γεννήθηκε τό 1928, κοντά στίς άκτές 
τής Καραϊβικής, σ’ ένα χωριό τής Κολομβίας, πού στάθηκε 
το πρωτότυπο τοϋ Μακόντο στά Έκατό Χρόνια Μοναξιάς. 
Σπούδασε στή Μπογκοτά μέ τούς ’Ιησουίτες, κι’ έπειτα 
στή Νομική Σχολή. Δέν έγινε δικηγόρος, άλλά δημοσιο
γράφος. Πρωτοδημοσίευσε διηγήματα σέ περιοδικά τοϋ 
τόπου του. Στά χρόνια τής δικτατορίας τοϋ Ρόχας Πινίγια 
έζησε στήν ’Ιταλία, στό Παρίσι, στήν ανατολική Ευρώπη. 
Πέρασε χρόνια μεγάλης φτώχειας. Γύρισε στόν τόπο του 
τό 1958, παντρεύτηκε.

Πήγε στή Βενεζουέλα, συνέχισε τή δημοσιογραφία. Δούλεψε 
γιά τήν Πρένσα Λατίνα, τό Πρακτορείο Ειδήσεων τής 
Κούβας. Στό Μεξικό ασχολήθηκε μέ τόν κινηματογράφο. 
Τώρα ζεϊ στη Βαρκελώνη.

Ό Μαρκές παρουσιάζει μιά έξέλιξη περισσότερο κυκλική παρά 
γραμμική. Στά προηγούμενα έργα του έμφανίζονται ήδη 
πρόσωπα καί γεγονότα πού θά απαρτίσουν τόν κόσμο τοϋ 
Έκατό Χρόνια Μοναξιάς. Είναι τό αργό, άνετο κτίσιμο 
μιας δλόκληρης μυθολογίας’ ό άρχικός πυρήνας διευρύνεται 
σέ όλο καί μεγαλύτερους κύκλους, ώσπου ό τελευταίος 
κύκλος άγκαλιάζει ένα σύμπαν όλόκληρο: ένα είδος Βιβλίο 
τής Γένεσης.

Τό ’ίδιο τό μυθιστόρημα έχει κυκλική δομή. 'Ο χρόνος ακολου
θεί δικούς του νόμους, παράξενες τροχιές. 'Ο Μαρκές είπε: 
«άφοΰ έκαψα τούς χάρτες, έπρεπε νά κάψω καί τό ήμερο- 
λόγιο». Τούς χάρτες τούς έκαψε, γιά νά τοποθετήσει τό 
χωριό Μακόντο στό κέντρο τοϋ σύμπαντος. Όμφαλός κο- 
σμογονικός. Σ’ αύτό συγκεντρώνονται χίλιοι αντίλαλοι, 
άπό τόν γύρω κόσμο: οί ξεσηκωμοί τής ηπείρου, οί θρυ
λικές μάχες τοϋ επαναστάτη συνταγματάρχη Άουρελιάνο 
Μπουεντία, οί διηγήσεις τών γύφτων, οί άφίξεις μακρινών 
ξένων, ή εισβολή τών Γιάνκηδων επιχειρηματιών, ή σκο
τεινή φωνή τής ζούγκλας, δπου είναι θαμμένο τό καράβι 
τοϋ Οΰώλτερ Ράλεϋ.

'Η γέννηση, ή άνοδος καί ή παρακμή τοϋ Μακόντο παρουσιά
ζονται μέσα άπό τήν οικογένεια τών Μπουεντία—μιά οίκο- 
γένεια-δυναστεία τόσο πολυάριθμη, μέ τά νόμιμα καί νόθα 
παιδιά της, ώστε ή άγγλική μετάφραση πρόσθεσε γενεαλο
γικό δέντρο στήν άρχή. 'Π πλοκή: έρωτες, αιμομιξίες,

φόνοι, πόλεμοι, καταστροφές· χίλια νήματα πού μπλέκονται, 
χωρίζουν, ύφαίνονται ξανά, ύποταγμένα στήν άκατάπαυστη 
ροή τοϋ βιβλίου, πού είναι πάνω άπό κάθε πλοκή. Τά πρό
σωπα: άπίθανα όντα, πού έχουν τά πόδια γερά φυτεμένα 
στή γή, άλλά ξεφεύγουν συνέχεια άπό τά ύλικά τους όρια.
Ό ρεαλισμός γίνεται ύπέρ-ρεαλισμός, τό χρονικό μύθος.
Οί άντιθέσεις είναι άπειρες. Τό ίδιο τό βιβλίο είναι άντί- 
θεση: κωμικό έπος μέ κύριο θέμα τό θάνατο.

Τό κομμάτι πού μεταφράστηκε βρίσκεται πρός τό τέλος τοϋ 
βιβλίου. Στό Μακόντο οί έργάτες τής μπανανοφυτείας τών 
Γιάνκηδων κάνουν άπεργία. 'Ο Χοσέ Άρκάντιο Σεκοΰντσ 
ό κύριος μάρτυρας, είναι ό δισέγγονος τοϋ ίδρυτοΰ τόϋ 
Μακόντο, Χοζέ Άρκάντιο Μπουεντία. Ή Οΰρσουλα είναι 
ή γυναίκα τοϋ ίδρυτοΰ, πανάρχαιη μάγισσα, ζωοδόχος 
πηγή, στύλος, δέντρο πού βαστάει όλο τό οικοδόμημα τού 
βιβλίου.

Βιβλία τοϋ Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές: La Hojarsca (1955), 
μυθιστόρημα. El Coronel no Tiene Quien le Escriba 
(1961) μυθιστόρημα. Los Funerales de Mama Grande 
(1962) διηγήματα. La Mala Hora (1962) μυθιστόρημα.
Cien Anos de Soledad (1967) μυθιστόρημα. La Increi- 
bile y Triste Historia de la Candida Erendita y de su 
Abuela Desalmada (1972) διηγήματα. Τό μυθιστόρημα 
'Εκατό Χρόνια Μοναξιάς πήρε τό 1969 τό Γαλλικό Βρα
βείο τοϋ καλύτερου ξένου Μυθιστορήματος καί τό 1972 
τό Διεθνές Λογοτεχνικό Βραβείο «Books Abroad - 
Neustadt».

ΚΑΙΗ ΤΣΙΤΣΕΛΗ

Ή μεγάλη άπεργία. ξέσπασε. Οί δουλειές κόπη
καν στη μέση, τά φρούτα σάπισαν πάνω στά δέντρα 
καί τά τραίνα τών εκατόν είκοσι βαγονιών άπόμειναν 
στούς σταθμούς. Οί ρέμπελοι έργάτες πλημμύρισαν 
τίς πόλεις. Ή οδός Τούρκων βούιζε σά Σάββατο 
πού τραβάει γιά μέρες, καί στη σάλα μπιλιάρδου 
τοϋ ξενοδοχείου Χακόμπ οί βάρδιες κράταγαν εί
κοσι τέσσερις ώρες. ΤΗταν έκεΐ ό Χοσέ ’Αρκάδιο 
Σεγοΰντο την ημέρα πού άναγγέλθηκε ότι ό στρατός 
πήρε διαταγή νά άποκαταστήσει τήν τάξη. Χωρίς 
νά είναι προληπτικός, τά νέα ήσαν γι’ αύτόν σά μήνυμα 
θανάτου πού τό περίμενε άπό έκείνο τό μακρινό 
πρωινό, όταν ό συνταγματάρχης Χερινέλντο Μάρκες 
τοϋ είχε έπιτρέψει νά δει μιάν έκτέλεση. Παρ’ όλα 
αύτά ό κακός οιωνός δέν τόν έκανε νά χάσει τήν άτα- 
ραξία του. Χτύπησε τή στεκιά πού λογάριαζε καί 
πέτυχε τήν καραμπόλα. Λίγο μετά οί έκτονώσεις τού 
τύμπανου, τά γαυγίσματα της σάλπιγγας, ή βουή 
καί τό ποδοβολητό τοϋ κόσμου τοϋ έ'δειξαν ότι όχι 
μονάχα ή παρτίδα τοϋ μπιλιάρδου, άλλά καί ή σιω
πηλή μοναχική παρτίδα πού έ'παιζε μέ τόν εαυτό του 
άπό έκείνη τήν αύγή τής έκτέλεσης, είχε πιά τε
λειώσει. Τότε βγήκε στό δρόμο καί τούς είδε. Ήσαν 
τρία συντάγματα καί ό βηματισμός τους στό ρυθμό 
τοϋ ταμπούρλου έκανε τή γη νά τρέμει. Ή άνάσα 
τους σάν πολυκέφαλου δράκου, γέμιζε τή μεσημεριά
τικη λαύρα μέ μιά μολυσμένη άπόπνοια. Οί στρα
τιώτες ήσαν κοντοί, δεμένοι, άπελέκητοι. 'Ίδρωναν 
ίδρωτα άλογου καί είχαν τή μυρουδιά τομαριού άρ- 
γασμένου στόν ήλιο καί τό βλοσυρό άδιαπέραστο 
πείσμα τών ορεσίβιων. ’Άν κι έκαναν πάνω άπό ώρα 
νά περάσουν, θά μπορούσε κανένας νά ύποθέσει ότι 
ήσαν μονάχα λίγες διμοιρίες πού έφερναν γύρο, γιατί 
όλοι ήταν ίδιοι, γιοι της μάνας τους, καί όλοι σήκωναν 
μέ τήν ίδια άπάθεια τό βάρος τοϋ γυλιού καί τό πα
γούρι καί τή ντροπή τού τουφεκιού μέ·τήν ξιφολόγχη 
καί τό χτικιό της τυφλής ύπακοής καί τήν αίσθηση 
τής τιμής. Ή Οΰρσουλα άπό τό κρεβάτι τής σκο- 35



τεινιάς της, τούς ακούσε νά περνούν καί σηκώνοντας 
τό χέρι σταύρωσε τά δάχτυλα. Ή Σάντα Σοφία Δέ 
Λά Πιεδάτ, σκυμμένη πάνω στό κεντημένο τραπε
ζομάντιλο πού μόλις είχε σιδερώσει, ζωντάνεψε μιά 
στιγμή καί σκέφτηκε τό γιό της, τόν Χοσέ Άρκάδιο 
Σεγοΰντο, πού άνέκφραστος κοίταζε τούς τελευταίους 
στρατιώτες νά περνάν άπό τήν πόρτα τού ξενοδοχείου 
Χακόμπ.

'Ο στρατιωτικός νόμος έδινε τή δυνατότητα στά 
'Όπλα νά κρατάν τό ρόλο τού διαιτητή στις διενέξεις, 
άλλά καμιά προσπάθεια συμβιβασμού δέν είχε γίνει. 
'Όταν πρωτοφάνηκαν στό Μακόντο, οί στρατιώτες 
παράτησαν τά ντουφέκια στήν άκρη καί βάλθηκαν νά 
κόβουν και νά φορτώνουν τις μπανάνες καί νά βάζουν 
τά τραίνα μπροστά. Οί έργάτες, αφημένοι ώς τότε νά 
περιμένουν, χώθηκαν στά ρουμάνια χωρίς άλλα όπλα 
πέρα άπό τις ματσέτες1 τους κι άρχισαν νά σαμποτά
ρουν τό σαμποτάζ. "Εκαψαν φυτείες καί αποθήκες, 
ξήλωσαν γραμμές γιά νά έμποδίσουν τό πέρασμα τών 
τραίνων, πού άνοιγαν κιόλας τό δρόμο τους μέ τά 
πολυβόλα, κι έκοψαν τά σύρματα τού τηλέγραφου 
καί τού τηλεφώνου. Τά αρδευτικά αύλάκια βάφτηκαν 
μέ αϊμα. Τόν κ. Μπράουν πού είχε γλιτώσει μέσα στό 
φραγμένο μέ ήλεκτροφόρα καλώδια ορνιθοτροφείο, 
τόν πήραν μέ τήν οίκογένειά του καί κάμποσους συμ
πατριώτες του καί τούς κουβάλησαν σέ σίγουρο μέρος, 
κάτω άπό τήν προστασία τού στρατού. Ύπήρχε 
κίνδυνος ή κατάσταση νά εξελιχτεί σ’ έναν αιματηρό 
καί άνισο έμφύλιο, δταν οί αρχές κάλεσαν τούς έργά
τες νά συγκεντρωθούν στό Μακόντο. Οί προκηρύξεις 
έλεγαν δτι οί πολιτικοί καί στρατιωτικοί άρχηγοί τής 
περιφέρειας θά έφταναν τήν άλλη Παρασκευή, έτοιμοι 
νά μεσολαβήσουν στή σύγκρουση.

Ό Χοσέ Άρκάδιο Σεγοΰντο ήταν μέσα στό πλήθος 
πού είχε μαζευτεί στό σταθμό άπό τό πρωί τής 
Παρασκευής. Είχε λάβει μέρος σέ μιά συνάντηση 
συνδικαλιστών καί είχε πάρει έντολή, μαζί μέ τόν 
συνταγματάρχη Γκαβιλάν, νά ανακατευτεί μέ τόν 
κόσμο καί νά τόν κατευθύνει ανάλογα μέ τις περιστά
σεις. Δέν ένιωθε καλά καί μόλις είδε τά πολυβόλα 
πού ό στρατός είχε στήσει γύρω στή μικρή πλατεία 
καί τά πυροβόλα πού προστάτευαν τις συρματοπλε- 
γμένες εγκαταστάσεις τής Εταιρείας Μπανανών, ένα 
αρμυρό κομμάτι ζυμάρι άρχισε νά κολλάει στό στόμα 
του. Κατά τις δώδεκα, περιμένοντας ένα τραίνο που 
δέν έρχόταν, τρεις χιλιάδες κόσμος καί βάλε, έργάτες 
γυναίκες παιδιά, είχαν ξεχειλίσει τόν άνοιχτό χώρο 
μπροστά στό σταθμό καί στριμώγνονταν στούς πλαϊ
νούς δρόμους πού ό στρατός είχε έπίσης μπλοκάρει 
μέ σειρές πολυβόλα.

"Ολο αύτό φαινόταν έκείνη τήν ώρα περσότερο 
σάν ένα θριαμβευτικό πανηγύρι, παρά πλήθος σέ ανα
μονή. Άπό τήν όδό Τούρκων είχαν κουβαλήσει φου
φούδες γιά τηγανίτες καί καροτσάκια μέ γκαζόζες, 
καί ό κόσμος γλένταγε καλόκεφα τή βαρεμάρα του 
περιμένοντας' μέσα στήν κάψα τοϋ ήλιου. Λίγο πρίν 
άπ’ τις τρεις διαδόθηκε δτι τό τραίνο μέ τούς έπί- 
σημους δέ θά ’φτάνε πρίν άπό τήν έπόμενη μέρα. Οί 
άνθρωποι άπαυδημένοι άναστέναξαν μέ άπογοήτευ- 
ση. "Ενας ύπολοχαγός τότε σκαρφάλωσε στή στέγη 
τοϋ σταθμού δπου ήταν τέσσερα πολυβόλα γυρισμένα
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καταπάνω τους καί τούς γύρεψε νά κάνουν ήσυχία. 
Δίπλα στό Χοσέ Άρκάδιο Σεγοΰντο, ήταν μιά γυ
ναίκα ξιπόλητη, παχιά πολύ, μέ- δυό πάιδιά κοντά 
τεσσάρων κι έφτά χρόνων. Κουβάλαγε τό μικρότερο 
καί, χωρίς νά τόν ξέρει, γύρεψε άπό τόν Χοσέ Άρκά
διο Σεγοΰντο νά σηκώσει τό άλλο γιά ν’ άκούσει καλύ
τερα τί θά έλεγαν. Ό Χοσέ Άρκάδιο Σεγοΰντο έβαλε 
τό παιδί καβάλα στό σβέρκο του. Χρόνια μετά, τό 
παιδί έκεϊνο θά συνέχιζε νά διηγιέται, χωρίς κανένας 
νά τό πιστεύει, δτι είχε δει τόν ύπολοχαγό νά διαβά
ζει μέσα άπό ένα χωνί γραμμοφώνου τό διάταγμα 
νούμερο 4 τοΰ γενικοΰ διοικητή τής περιφέρειας. Τό 
ύπέγραφαν. ό στρατηγός Κάρλος Κορτές Βάργας καί 
ό ύπασπιστής του ταγματάρχης Ένρίκε Γκαρθία 
Ίσάθα, καί μέ τρεις παραγράφους τών ογδόντα λέ
ξεων, χαρακτήριζε τούς άπεργούς «συμμορία ταρα- 
ξιών» καί έξουσιοδοτοΰσε τό στρατό νά βαρέσει στό 
ψαχνό. Μετά τήν άνάγνωση τοΰ διατάγματος, μέσα 
σ’ ένα έκκωφαντικό γιουχάρισμα διαμαρτυρίας, κά
ποιος λοχαγός άντικατέστησε τόν ύπολοχαγό στή 
στέγη τοΰ σταθμοΰ καί μέ τό χωνί τοΰ γραμμοφώνου 
έκανε σινιάλο δτι ήθελε νά μιλήσει. Ό κόσμος ήσύ- 
χασε πάλι. «Κυρίες καί κύριοι» είπε ό λοχαγός, μέ 
μιά χαμηλή, άργή, λίγο κουρασμένη φωνή, «έχετε 
πέντε λεπτά καιρό νά διαλυθείτε». Τό γιουχάρισμα 
καί τά διπλασιασμένα ξεφωνητά έπνιξαν τό χτύπημα 
τής σάλπιγγας πού σήμανε τό άρχίνισμα τής προθε
σμίας. Δέν κούνηθηκε κανένας. «Πέρασαν πέντε λεπτά» 
είπε ό λοχαγός στόν ίδιο τόνο. «"Ενα λεπτό άκόμα 
καί θά άνοίξουμε πΰρ». Ό Χοσέ Άρκάδιο Σεγοΰντο, 
ιδρώνοντας πάγο κατέβασε τό παιδί άπό τούς ώμους 
του καί τόδωσε στή γυναίκα. «Οί κερατάδες μπορεί 
νά ρίξουν» μουρμούρισε αύτή. Ό Χοσέ Άρκάδιο 
Σεγοΰντο δέν πρόλαβε νά μιλήσει, γιατί τήν ίδια στι
γμή άναγνώρισε τή βραχνιασμένη φωνή τοΰ συντα
γματάρχη Γκαβιλάν νά ξαναλέει κραυγάζοντας τις 
λέξεις τής γυναίκας. Μεθυσμένος άπό τήν ένταση, 
άπό τό θαυμαστό βάθος τής σιωπής καί άκόμα σίγου
ρος δτι τίποτα δέ θά ’κάνε αύτό τό πλήθος, κατάπλη- 
χτο άπό τή γοητεία τοΰ θανάτου, νά κουνηθεί, ό Χοσέ 
Άρκάδιο Σεγοΰντο τεντώθηκε πάνω άπό τά κεφάλια 
πού ήταν μπροστά καί γιά πρώτη φορά στή ζωή του 
ύψωσε τή φωνή. «Κερατάδες» ούρλιαξε. «Σάς τό 
χαρίζουμε τό λεπτό». Μέ τό τέλος τής κραυγής του 
έγινε κάτι πού δέν τοΰ ’φερε τρόμο άλλά ένα είδος 
παραίσθησης. Ό λοχαγός διέταξε πΰρ καί δεκατέσ
σερα πολυβόλα άπάντησαν άμέσως. Άλλά δλα αύτά 
έμοιαζαν μέ φάρσα. Ωσάν τά πολυβόλα νά ήταν 
γεμισμένα μέ πυροτεχνήματα, γιατί άκούγονταν τά 
λαχανιασμένα κροταλίσματά τους, καί ή φωτιά πού 
ξέρναγαν φαινόταν,, δμως ή παραμικρή άντίδραση 
δέ γινόταν άντΛηπτή, ούτε μιά σκληριά, ούτε ένας 
στεναγμός άκόμα άπό τό συμπαγές πλήθος πού, σά 
νά ήταν άπό πέτρα, έδειχνε άτρωτο γιά μιά στιγμή. 
Ξαφνικά, άπό τήν άλλη άκρη τοΰ σταθμοΰ ένα κρού- 
ξιμο θανάτου έσπασε τή γοητεία. «“Ωχ μάνα». Μιά 
σεισμική βουή, μιά άνάσα ήφαιστείου, ένα μουγκρητό 
κατακλυσμοΰ ξέσπασε στό κέντρο τοΰ κόσμου καί 
άπλώθηκε μέ τεράστια δύναμη. Ό Χοσέ Άρκάδιο 
Σεγοΰντο μόλις πού πρόφτασε ν’ άρπάξει τό παιδί, 
ένώ τή μάνα μέ τό άλλο τήν κατάπιε τό πλήθος πού 
στριφογύριζε πανικόβλητο. Χρόνια μετά, τό παιδί 
έκεϊνο θά έπέμενε νά διηγιέται, σέ πείσμα τών γει



τόνων πού τον έπαιρναν γιά έναν ξεμωραμένο γέρο, 
πώς ό Χοσέ Άρκάδιο Σεγοϋντο, τό σήκωσε πάνω 
άπ’ το κεφάλι του καί άφέθηκε νά τόν σπρώχνουν 
σηκωτό κατά τόν πλαϊνό δρόμο, σά νά έπέπλεε στή 
φρίκη τών άνθρώπων. Άπό τήν προνομιακή του 
θέση τό παιδί, μπόρεσε νά δει έκείνη τήν ώρα τήν 
αφηνιασμένη μάζα νά φτάνει στή γωνιά κκί τή σειρά 
τών πολυβόλων πού άμέσως άρχισαν νά ρίχνουν. Τήν 
ίδια στιγμή πολλές φωνές ούρλιαζαν μαζί: «πέστε 
χάμω, πέστε χάμω». Οΐ μπροστινοί τό είχαν κιόλας 
κάνει, θερισμένοι άπό τίς ριπές. "Οσοι γλίτωσαν, 
άντί νά πέσουν κάτω, προσπάθησαν νά γυρίσουν πίσω 
στή μικρή πλατεία καί τότε ό πανικός, ίδια ούρά 
δράκου, τούς τίναξε σά μονοκόματο κύμα καταπάνω 
σ’ ένα άλλο πού δρμοΰσε άπό τόν άπέναντι δρόμο, 
σταλμένο άπό τήν ούρά ένός δεύτερου δράκου, δπου 
τά πολυβόλα βάραγαν έπίσης άσταμάτητα. Ήταν 
μαντρωμένοι καί στροβιλίζονταν σ’ έναν γιγάντιο 
σίφουνα πού δλο λιγόστευε κατά τό κέντρο του, γιατί 
στις άκρες του τόν κλάδευε συστηματικά γύρω γύρω, 
σά νά ξεφλούδιζε κρεμμύδι, ή μεθοδική καί ακόρεστη 
ψαλίδα τών πολυβόλων.

Τό παιδί είδε μιά γυναίκα γονατισμένη μέ τά 
χέρια σταυρωτά, σέ μιάν έλεύθερη άκρη, άνεξήγητα 
άπαγορευμένη στήν άχαλίνωτη φευγάλα. 'Ο Χοσέ 
Άρκάδιο Σεγοϋντο τό άκούμπησε έκει τήν ώρα πού 
σωριαζόταν μέ τό πρόσωπο πνιγμένο στό αίμα, πρίν 
ή κολοσσιαία έπέλαση άφανίσει τήν έλεύθερη άκρη, 
τή γονατιστή γυναίκα, τό φώς τοϋ ψηλωμένου άπό 
τήν ξηρασία ούρανοϋ καί τόν πουτανόκοσμο δπου ή 
Οΰρσουλα Ίγουαράν είχε πουλήσει τόσα καί τόσα 
ζωάκια άπό κάντιο.

"Οταν ό Χοσέ Άρκάδιο Σεγοϋντο συνήλθε, ήταν 
πεσμένος ανάσκελα στό σκοτάδι. Κατάλαβε δτι πή
γαινε μέ ένα ατέλειωτο σιωπηλό τραίνο καί τά μαλλιά 
του ήταν κοριασμένα άπό τό ξερό αίμα κι δλα του 
τά κόκκαλα πόναγαν. ’Ένιωθε μιάν αβάσταχτη νύστα. 
Ψόφιος γιά ύπνο, ασφαλισμένος άπό τή φρίκη καί τόν 
τρόμο, βολεύτηκε στό πλευρό πού πόναγε λιγότε
ρο καί τότε μόνο ανακάλυψε δτι ήταν ξαπλωμένος 
πάνω σέ νεκρούς. Δέν ύπήρχε χώρος έλεύθερος στό 
βαγόνι έκτος άπό τό διάδρομο στή μέση. ’Έπρεπε 
νά ’χουν περάσει κάμποσες ώρες μετά τό μακελειό, 
γιατί τά κουφάρια είχαν τήν ίδια θερμοκρασία πού 
έχει ό σοβάς τό φθινόπωρο, καί τήν ίδια συνοχή δπως 
τοϋ πετρωμένου άφροΰ, καί κείνοι πού τούς είχαν 
βάλει στό βαγόνι, είχαν καιρό νά τούς στοιβάξουν 
μέ τήν ίδια τάξη καί σειρά πού φόρτωναν τά τσαμπιά 
μέ τίς μπανάνες. Προσπαθώντας νά γλιτώσει άπό τό 
βραχνά, ό Χοσέ Άρκάδιο Σεγοϋντο σούρθηκε άπό τό 
ένα βαγόνι στό άλλο, πρός τήν κατεύθυνση πού πή
γαινε τό τραίνο, καί στις αναλαμπές πού γλίστραγαν 
άπό τίς χαραμάδες τών σανιδιών, καθώς πέρναγαν 
άπό τά κοιμισμένα χωριά, είδε άντρες νεκρούς, νε
κρές γυναίκες, νεκρά παιδιά πού ήταν γιά πέταμα 
στή θάλασσα σάν άποδιαλεγμένες μπανάνες. Ανα
γνώρισε μονάχα μιά γυναίκα πού πούλαγε γκαζόζες 
στό σταθμό, καί τόν συνταγματάρχη Γκαβιλάν, πού 
είχε άκόμα τυλιγμένη στό χέρι τή λουρίδα μέ τήν 
άγκράφα άπό άσήμι τής Μορέλια καί πού μ’ αύτήν 
είχε παλαίψει ν’ άνοίξει δρόμο μέσα στόν πανικό. 
Φτάνοντας στό μπροστινό βαγόνι, πήδηξε στό σκο
τάδι κι έμεινε πεσμένος στό χαντάκι μέχρι νά περάσει

τό τραίνο έντελώς. Ήταν τό μακρύτερο πού είχε 
δει ποτέ, μέ κοντά διακόσια φορτηγά βαγόνια καί μιά 
μηχανή σέ κάθε άκρη καί μιά τρίτη στή μέση. Δέν 
είχε κανένα φώς, ούτε τά κόκκινα καί πράσινα φα
νάρια πορείας, καί γλίστραγε μέ μιά νυχτιάτικη λα
θραία ταχύτητα. Στις σκεπές τών βαγονιών διακρί- 
νονταν οί σκοΰροι ογκοι τών στρατιωτών μέ τά στη
μένα πολυβόλα. Περασμένα μεσάνυχτα ξέσπασε μιά 
ραγδαία βροχή. 'Ο Χοσέ Άρκάδιο Σεγοϋντο δέν ήξερε 
ποΰ είχε πηδήξει, δμως καταλάβαινε δτι πηγαίνοντας 
άντίθετα μέ τήν κατεύθυνση τοϋ τραίνου, θά έφτανε 
στό Μακόντο. Τελικά, περπατώντας περσότερο άπό 
τρεις ώρες, μουλιασμένος ώς τό κόκκαλο, μ’ ένα 
φριχτό πονοκέφαλο, διέκρινε μέσα στό χάραμα τά 
πρώτα σπίτια τοϋ Μακόντο. Τραβηγμένος άπό τή 
μυρουδιά τοϋ καφέ μπήκε σέ μιά κουζίνα, δπου μιά 
γυναίκα μ’ ένα παιδί στήν άγκαλιά ήταν σκυμμένη 
στό τζάκι. «Καλημέρα» είπε έξαντλημένος. «Είμαι 
ό Χοσέ Άρκάδιο Σεγοϋντο Μπουεντία». Πρόφερε 
ολόκληρο τό όνομα, συλλαβή συλλαβή, σά νά ’πρεπε 
νά πειστεί δτι ήταν ζωντανός. ’Έκανε καλά, γιατί ή 
γυναίκα βλέποντας στήν πόρτα τήν άτονη σκιαγμένη 
φιγούρα, μέ τό κεφάλι καί τά ροΰχα βρωμισμένα στό 
αίμα καί άγγιγμένη άπό τήν ίεροπρέπεια τοϋ θανάτου, 
τόν πήρε γιά φάντασμα.

Τόν γνώρισε. Τοϋ έφερε μιά κουβέρτα γιά νά δι
πλωθεί, δσο θά στέγνωναν τά ρούχα στή φωτιά. 
Ζέστανε νερό νά πλύνει τό τραύμα πού ήταν μονάχα 
ένα σκίσιμο στό δέρμα, καί τού έδωσε μιά καθαρή 
φασκιά νά δέσει τό κεφάλι του. 'Ύστερα τοϋ έδωσε 
ένα κύπελο καφέ χωρίς ζάχαρη, δπως είχε άκουστά 
δτι τόν έπιναν οί Μπουεντίας, καί άπλωσε τά ρούχα 
στή φωτιά. Μέχρι νά τελειώσει τόν καφέ, ό Χοσέ 
Άρκάδιο Σεγοϋντο δέν είπε λέξη. «Πρέπει νά ήταν 
ώς τρεις χιλιάδες» μουρμούρισε έπειτα.

«Τί;»
«Οί νεκροί» έξήγησε. «Πρέπει νά ήταν δλοι όσοι 

ήσαν στο σταθμό».
Ή γυναίκα τόν μέτρησε μ’ ένα βλέμμα συμπόνιας. 

«Κανένας δέ σκοτώθηκε έδώ» είπε αύτή. «Άπό τήν 
έποχή τοϋ θείου σου τοϋ συνταγματάρχη, τίποτα δέν 
έγινε στό Μακόντο». Σέ τρία σπίτια πού σταμάτησε 
ό Χοσέ Άρκάδιο Σεγοϋντο πρίν φτάσει στό δικό του, 
τοϋ είπαν τό ίδιο: «Κανένας δέν είχε σκοτωθεί».

Πέρασε μετά άπό τή μικρή πλατεία τοϋ σταθμού 
καί είδε τίς φουφοΰδες σοδιασμένες τή μιά πάνω 
στήν άλλη, άλλά οΰτε έκει βρήκε κανένα σημάδι τής 
σφαγής. Οί δρόμοι ήταν έρημωμένοι κάτω άπό τήν 
έπίμονη βροχή καί τά σπίτια κλειδωμένα χωρίς ίχνος 
ζωής μέσα. Ή μόνη άνθρώπινη μαρτυρία ήταν τά 
πρώτα χτυπήματα τής καμπάνας γιά τή λειτουργία.

Βρόντηξε στό σπίτι τοϋ συνταγματάρχη Γκαβι- 
λάν. Μιά γκαστρωμένη γυναίκα πού τήν είχε δει 
πολλές φορές τοϋ έκλεισε τήν πόρτα κατάμουτρα. 
«’Έφυγε», είπε τρομαγμένη. «Γύρισε στήν πατρίδα 
του». Τήν κεντρική είσοδο τοϋ συρμάτινου ορνιθοτρο
φείου φύλαγαν, δπως πάντα, δυό ντόπιοι άστυφύλακες 
πού έμοιαζαν πέτρινοι μέσα στή βροχή μέ τίς κου
κούλες καί τά λαστιχένια άδιάβροχα. Στό περιφερειακό 
δρομάκι τους οί Άντιλλιάνοι νέγροι έψελναν τούς 
σαββατιάτικους ύμνους τους. Ό Χοσέ Άρκάδιο Σε- 
γοΰντο καβάλησε τή μάντρα τής αύ'λής καί μπήκε 
στό σπίτι, άπό τήν κουζίνα. Ή Σάντα Σοφία Δέ Λά 37



Πιεδάτ ’ίσια, πού σήκωσε τή φωνή: «Πρόσεξε μή σέ 
δει ή Φερνάντχ» είπε «μόλις σηκώθηκε». Σά νά 
είχαν συμφωνήσει μυστικά, πήρε τό γιό της στό 
«δωμάτιο τών καθικιών», τοϋ έστησε τό σαραβαλια
σμένο ράντσο τοϋ Μελκίαδες καί στις δύο τό άπο- 
μεσήμερο, ένώ ή Φερνάντα έκανε τή σιέστα της, τού 
πέρασε από τό παράθυρο ένα πιάτο φαΐ. 'Ο Άουρε- 
λιάνο Σεγοΰντο είχε κοιμηθεί στό σπίτι, αποκλεισμέ
νος άπό τή βροχή, καί στις τρεις τό άπόγεμα περίμενε 
άκόμα νά ξαστερώσει. Ειδοποιημένος κρυφά άπό τήν 
Σάντα Σοφία Δέ Λά Πιεδάτ, πήγε εκείνη τήν ώρα 
νά δει τόν άδελφό του στό δωμάτιο τοϋ Μελκίαδες. 
Ούτε αύτός πίστεψε τήν έκδοχή τής σφαγής ή τόν 
έφιάλτη τοϋ φορτωμένου μέ τά κουφάρια τραίνου, 
πού ταξίδευε πρός τή θάλασσα. Είχε διαβάσει τό 
προηγούμενο βράδυ μιάν έκτακτη άνακοίνωση πρός 
τό έθνος, πού έλεγε ότι οί έργάτες είχαν γυρίσει στά 
σπίτια τους σέ ειρηνικές ομάδες. 'Η άνακοίνωση 
πληροφορούσε άκόμα ότι οί συνδικαλιστές, μέ ύψηλό 
πατριωτικό φρόνημα είχαν περιορίσει τά αΐτήματά 
τους σέ δύο σημεία: ’Αναδιάρθρωση τών ’Ιατρικών 
'Υπηρεσιών καί χτίσιμο καμπινέδων στά σπίτια. ’Α
νακοινώθηκε άργότερα ότι μόλις οί στρατιωτικές άρ
χές πέτυχαν τή συμφωνία μέ τούς έργάτες, έτρεξαν 
άμέσως νά ένημερώσουν τόν κ. Μπράουν κι αύτός, 
οχι μονάχα δέχτηκε τούς καινούργιους όρους, άλλά 
προσφέρθηκε νά πληρώσει ένα τριήμερο λαϊκό γλέντι, 
γιά νά γιορταστεί τό τέλος τής σύγκρουσης. Μόνο 
πού δταν οί στρατιωτικοί τόν ρώτησαν πότε θά μπο
ρούσαν νά άναγγείλουν τήν ύπογραφή τής συμφωνίας, 
αύτός κοίταξε άπό τό παράθυρο τόν ούρανό πού τόν 
χαράκωναν άστραπές, κι έκανε μιά περισπούδαστη 
χειρονομία άβεβαιότητας. «"Οταν πάψει νά ρίχνει» 
είπε «"Οσο κρατάει ή βροχή θά άναστείλουμε όλες 
τίς δραστηριότητες».

Δέν είχε βρέξει άπό τρεις μήνες καί ήταν ή έποχή 
τής ξηρασίας. Άλλά όταν ό κ. Μπράουν άνάγγειλε 
τήν άπόφασή του, ξέσπασε σέ όλη τή ζώνη τών φυ
τειών έκείνη ή καταρακτώδης βροχή πού πέτυχε τόν 
Χοσέ Άρκάδιο Σεγοΰντο στό δρόμο του γιά τό Μα- 
κόντο. Μιά βδομάδα μετά έβρεχε άκόμα. 'Η έπίσημη 
έκδοχή, χιλιοειπωμένη καί σκορπισμένη μπουχός σ’ 
όλη τή χώρα μέ κάθε μέσο πού ή κυβέρνηση βρήκε 
μπροστά της, έπιβλήθηκε τελικά: Δέν ύπήρχαν νεκροί, 
οί έργάτες ικανοποιημένοι είχαν γυρίσει στις φαμελιές 
τους καί ή Εταιρεία Μπανανών είχε άναστείλει κάθε 
δραστηριότητα μέχρι νά πάψει ή βροχή. Ό στρα
τιωτικός νόμος συνεχιζόταν βέβαια προβλέποντας τήν 
άνάγκη έπειγόντων μέτρων γιά τή λαϊκή συμφορά 
άπό τίς ασταμάτητες μπάρες, όμως οί μονάδες παρέ
μεναν στούς καταυλισμούς. Τήν ήμέρα οί στρατιώτες 
γύριζαν στούς χειμάρρους τών δρόμων μέ τά πατζά- 
κια διπλωμένα στις γάμπες, παίζοντας μέ τά παιδιά 
τά «ναυάγια». Τή νύχτα, μέ τήν άπαγόρευση τής κυ
κλοφορίας, έσπαγαν τίς πόρτες μέ τά κοντάκια, τρά
βαγαν τούς ύποπτους άπό τά κρεβάτια τους καί τούς 
έπαιρναν γιά ένα ταξίδι δίχως γυρισμό. 'Η άναζήτηση 
καί έξόντωση τών ταραξιών, τών δολοφόνων, τών 
έμπρηστών καί τών στασιαστών τού διατάγματος 
νούμερο 4 συνεχιζόταν,.άλλά οί στρατιωτικοί τό άρ- 
νιόντουσαν άκόμα καί στούς συγγενείς τών θυμάτων, 
πού κατέκλυζαν τά γραφεία τού φρουραρχείου γυ
ρεύοντας νέα. «Σίγουρα ονειρευόσαστε» έπέμεναν οί 
άξιωματικοί «Τίποτα δέ συνέβη, οΰτε συμβαίνει, 
οΰτε θά συμβεΐ στό Μακόντο. Τό Μακόντο είναι μιά 
εύτυχισμένη πόλη». "Ετσι ολοκλήρωσαν τό ξεπά- 
στρεμα τών συνδικαλιστών.

Μετάφραση: ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΑΑΤΙΝΟΣ — 
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ΑΝΤΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ
Λοιμός
’Αθήνα 1972

Ξεκινώντας, πρέπει νά ξεκαθαρίσω πώς 
τό θέμα τοϋ βιβλίου πού καταπιάστηκα 
βασανίζει καί μένα έδώ καί πολλά χρόνια. 
Δέν έχω τήν πρόθεση νά δείξω άντικει- 
κειμενικότητα' μετέχω κι έγώ, όπως 
μπορώ, στό δράμα.της έποχής μας.

Ή σημερινή δουλειά μου είναι διπλά 
έπώδυνη. ’Αγάπησα καί δέχτηκα τό Λοι
μό σάν συγκροτημένο, ένιαϊο σύνολο, 
κι είναι άχάριστο νά άναλύεις καί νά πε
τσοκόβεις τό βιβλίο πού αγάπησες.

Μορφολογικά, πρέπει νά έντάξουμε τό 
Λοιμό στό μοντέρνο μυθιστόρημα. Ή 
τεχνική του, τά κομματιασμένα έπεισόδια 
μέ τό άσαφές περίγραμμα, δ μύθος μέ 
τό χαλαρό σκελετό, άν ύπάρχει καθόλου 
σκελετός, ή πληθωρική χρήση τοϋ παρά
λογου, είναι χαρακτηριστικά,

’Αναρωτήθηκα άν ή μοντέρνα τεχνική 
τοϋ Λοιμον ταιριάζει καλύτερα στό συγ

γραφέα ή τό θέμα του. Τό μοντέρνο γρά
ψιμο φοριέται πολύ, δπως καί σέ κάθε 
έποχή, όσο κι άν άλλάζει ή τεχνική του 
άπό γενιά σέ γενιά. Δέν είναι ή περίπτω
ση. Εύτυχισμένη συγκυρία ή άποτέλεσμα 
σωστής έκτίμησης, έδώ ή τεχνική ταίριαξε 
στό θέμα. Τά έπεισόδια μ'έ τό άσαφές 
περίγραμμα ζωντανεύουν τήν άτμόσφαιρα 
τοϋ στρατόπεδο», κι ό χαλαρός μύθος 
έπιτρέπει τή συσσώρευση τοϋ ύλικοΰ καί 
τών βιωμάτων πού παίδευαν τό συγ
γραφέα.

Τά έπεισόδια αύτά δ Φραγκιάς τά δί
νει μέ πληθωρικές λεπτομέρειες, φαντα
στικές καί πραγματικές, μπερδεμένες πού 
νά μήν ξεχωρίζουν τόσο, πού φτάνει νά 
γίνονται αύτοσκοπός, καί νά συγχέουν τό 
περίγραμμα.

Άν τά περιγράμματα τών έπεισοδίων 
είναι ασαφή, καί πολλά έφιαλτικά, μέ 
τήν κυριολεκτικήν έννοια, δ έξευτελισμός 
τής προσωπικότητας, ή καταπίεση κι ή 
βαναυσότητα πού χαρακτήριζαν τό χώρο 
αποδίδονται μέ μεγάλη άκρίβεια καί *ν- 
ταση.

"Οσο γιά τό παράλογο, πού κυριαρχεί 
σ’ δλάκερο τό βιβλίο, δύσκολα θά μπορού
σε νά χρησιμοποιηθεί στοιχείο πιό χαρα
κτηριστικό.

Άπό τή χρήση τοϋ παράλογου στή 
βιομηχανία τής τρέλας ή άπόσταση είναι 
μικρή. Πολλοί, πού βρέθηκαν μ’ αδύνατο 
ή ταραγμένο νευρικό σύστημα, πέρασαν 
στήν άλλη μεριά, πολλοί προσπάθησαν 
ν’ αύτοκτονήσουν, μερικοί τό κατάφεραν.

Ό Φραγκιάς είναι συνταρακτικός, όταν 
περιγράφει τίς ψυχικές άλλοιώσεις πού 
στάθηκαν καθημερινή πραγματικότητα.

Πιό φοβερό άπ’ όλα στάθηκε ή ψυχο
λογική διεργασία πού μεταβάλλει τό 
θύμα σέ δήμιο : ένα φουκαρά δήμιο, κα
ταπιεσμένο καί τρομοκρατημένο όσο καί 
τά θύματά του. Είναι γνωστό πώς οί 
έξωμότες γίνονται οί πιά σκληροί γε
νίτσαροι. "Ομως, πρέπει νά ’ναι άρ- 
ρωστημένα τά μυαλά πού σοφίστηκαν καί 
όργανώσαν έν ψυχρώ ένα τέτοιο άπαίσιο 
σύστημα!

Τό βιβλίο τοϋ Φραγκιά δέν είναι άπαι- 
σιόδοξο όσο ή παραπάνω λειψή άνάλυση,38



ύποκειμενική, μιά και δέ γίνεται διαφορε
τικά. Δείχνει κρατούμενους πού ή άν- 
θρωπιά τους άντεξε ή έπιβίωσαν δσο κι 
άν βασανίστηκαν φριχτά. Νομίζω σωστέ 
νά τελειώσω άντιγράφοντας την τελευ
ταία φράση τοϋ βιβλίου:

«Ή άλήθεια δμως είναι δτι οί έκπλη- 
κτικοί έκεΐνοι άνθρωποι έζησαν».

Τδ παραπάνω σημείωμα ύποδηλώνει 
πώς ή σημασία τοϋ Λαιμόν δέν είναι 
μόνο λογοτεχνική. Είναι μιά καταγγελία 
πάντοτε έπίκαιρη, καί ιδιαίτερα σημαν
τική στίς δύσκολες μέρες πού ζοΰμε. 
’Αποτελεί μιά πολιτική πράξη, καί μιά 
έπίδειξη προσωπικού θάρρους, πολύτιμες 
στή σημερινή κακόμοιρη πραγματικότητα.

Πιστεύω πώς ή λογοτεχνία έχει κατα
λυτική πολιτική δύναμη, καί μπορεί νά 
έπιδράσει στό πολιτικό μέλλον μιας χώ
ρας. ’Άν έχει περιορισμένες άμεσες δυνα
τότητες, μακροπρόθεσμα μπορεί νά συμ- 
βάλει στή δημιουργία τοΰ πολιτικού κλί
ματος της έπόμενης γενιάς.

Οί προοπτικές γιά τόν πνευματικό 
άνθρωπο πού πιστεύει στήν εύθύνη του 
είναι δυσάρεστες. Συνήθως είναι μεσό
κοπος, ή γέρος πιά. Κι ή δουλειά του 
άπαιτεΐ νά προκινδυνεύσει, γιά νά ’ναι 
συνεπής μέ τόν έαυτό του, μέ τήν άβέ- 
βαιη έλπίδα πώς ή δουλειά του μπορεί 
νά μήν πάει χαμένη ύστερα άπό είκοσι 
χρόνια.

"Ομως, ή καινούρια γενιά δέ θά χα
ριστεί στίς άδυναμίες μας. Είναι σίγουρο, 
θά μάς γυρέψουν κάποτε νά λογοδοτή
σουμε. Καί δέ θά ’χει σημασία άν θά 
ζοΰμε — δλοι φιλοδοξούμε, λιγότερο ή 
περισσότερο, νά έπιβιώσει ή δουλειά μας. 
Ή υστεροφημία είναι κίνητρο υψηλής 
στάθμης. ’Έχει κι άλλα, πιό δεύτερα. Λό
γου χάρη, τή ματαιοδοξία νά γίνει θόρυ
βος γύρω στ’ δνομά μας. "Οσο γιά τήν 
κυκλοφοριακήν έπιτυχία είναι μάλλον 
πρόφαση, στόν τόπο μας.

Σκέφτομαι πρακτικά, καί δέ θά κάτσω 
νά ζυγίσω τά κίνητρα τοΰ Φραγκιά. 
Μιά πολιτική πράξη θά κριθεϊ άπό τά 
άποτελέσματά της, καί δ Λοιμός έγ- 
γράφει υποθήκη γιά τήν κατοπινή γενιά.

'Όσο γιά μάς, τούς σύγχρονους καί τούς 
πιό παλιούς, είναι καιρός νά κάνουμε 
έναν άπολογισμό. Πόση είναι ή εύθύνη 
μας, έστω καί άρνητική, γιά τήν κατά
λυση τοΰ κοινοβουλευτισμού στή χώρα 
μας; Εύκολα μποροΰμε νά ρίξουμε δλο 
τό βάρος σέ κείνους πού ρύθμιζαν κάποτε 
τό πολίτευμα. Μά θά σημαίνει πώς έχουμε 
μειωμένο τό αίσθημα της εύθύνης.

Νομίζω πώς ή κατάλυση τοΰ κοινο
βουλευτισμού είναι συνέπεια μιάς βαθύ
τερης πολίτικης άνωμαλίας, τοΰ διαχω
ρισμού τών 'Ελλήνων πολιτών σέ δυό 
κατηγορίες: τούς έθνικόφρονες καί τούς 
κομουνιστές—δρο πού ή έκάστοτε κυ
βέρνηση διαστέλλει σέ σημείο νά περι
λαβαίνει δλους τούς πολιτικούς άντίπα- 
λούς της, προσπαθώντας νά τούς άπο- 
κλείσει ϊπό τό δικαίωμα νά έκλέγονται. 
Ό διαχωρισμός αύτός, στίς μέρες μας, 
έφτασε ώς τά άκραϊα του δρια.

Στίς σημαντικές συνέπειες τής πολι
τικής άνωμαλίας πού έπισημαίνω πιό 
πάνω πρέπει νά ένταχθεΐ κι ή λειτουργία 
τοΰ στρατόπεδου πού ζωντανεύει μέ τό- 
•σην ένάργεια ό Φραγκιάς.

-«Τό Μακρονήσι είν’ ένας έρημος βρά
χος σιμά στό Σούνιο.

»Τό στρατόπεδο συγκεντρώσεως άρ

χισε νά λειτουργεί τό ’47 μέ μικρές ομά
δες έξόριστων στρατιωτικών, μά σύντομα 
μεγάλωσε. ’Έστελναν τούς κληρωτούς φαν
τάρους πού θεωρήθηκαν ύποπτοι γιά τά 
αίσθήματά τους πρός τήν κυβέρνηση τής 
έποχής.

«Αρχές τοΰ ’48 έστειλαν στό στρατό
πεδο άντρες πολιτικούς κρατούμενους, 
κι άργότερα γυναίκες, καί παιδιά άκόμα.

«’Ακούω πώς πέρασαν άπό τόν έρημο 
κάποτε βράχο 70.000 άνθρωποι, κι δ 
πληθυσμός του έφτασε τίς 28.000, μά 
δέν έχω τρόπο νά έλέγξω τήν ακρίβεια 
τών αριθμών.

«Τόν ’Ιούνιο τοΰ ’51 άλλάζει ή κυβέρ
νηση μέ έκλογές, οί συνθήκες διαβίωσης 
καλυτερεύουν σημαντικά, φεύγουν οί μή 
στρατιωτικοί πολιτικοί κρατούμενοι, κι 
δ άριθμός τών έγκλειστων λιγοστεύει 
προοδευτικά, ώς τό ’56 πού δαλύεται τό 
στρατόπεδο.

«Τό Μακρονήσι είναι πάλι ένας έρημος 
βράχος σιμά στό Σούνιο. Άπό τό στρα
τόπεδο συγκεντρώσεως άπομένουν κά
ποια χαλάσματα—καί ή άπαίσια φήμη 
του».
(Άπό τό περιοδικό Boundary τεύχος 
άρ. 2. State University of New York 
at Binghamton/

ΝΙΚΟΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ

*

ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΤ
"Η Σαρκοφάγος
Πεζογραφήματα, Έρμης, ’Αθήνα 
1971

Δέν γνωρίζουμε άν ό Γιώργος Ίωάννου 
αύτοβιογραφεΐται ή όχι στά τόσο ιδιότυπα 
καί σύντομα πεζά κείμενά του, γραμμένα 
δλα σέ πρώτο πρόσωπο. Ιίάντως, άπό τά 
29 πεζογραφήματα τής Σαρκοφάγου, όπως 
καί άπό τά 22 τοΰ Γιά ένα φιλότιμο (τοΰ 
τόμου μέ τόν όποιο έμφανίστηκε ώς πεζο- 
γράφος στά 1964) καθώς καί άπό τά 
δύο πρόσφατα, πού δημοσίευσε σέ περιο
δικές εκδόσεις, προκύπτουν: ένα πρόσωπο, 
ένας χώρος καί μία κυρίως έποχή—ή κα
τοχή πού συμπίπτει μέ τήν έφηβεία τοΰ 
συγγραφέα· δπου χρόνος τής άφήγησης 
είναι ή τελευταία προπολεμική περίοδος 
ή ή πρώτη μεταπολεμική, ή σημασία τής 
έποχής περιορίζεται λιγότερο ή περισ
σότερο, γιά νά έξαφανιστεϊ δσο πλησιά
ζουμε στίς ήμέρες μας. Χώρος είναι ή 
γενέθλια πόλη τοΰ συγγραφέα, ή Θεσ
σαλονίκη, καί προπαντός οί φτωχογειτο
νιές, οί προσφυγικοί συνοικισμοί, τά 
σκοτεινά σοκάκια, τό λιμάνι, δ Βαρδάρης, 
τά καταγώγια, πού, χωρίς νά περιγρά- 
φονται ιδιαίτερα, ύποβάλλονται μέσα άπό 
τό ήθος τών άνθρώπων τους ώς όργανική 
παρουσία’ σέ δσα πεζογραφήματα τό 
πρόσωπο ταλαιπωρείται στήν ξενιτιά ή 
στήν έλληνική έπαρχία, δ χώρος παύει 
νά είναι παρουσία, γίνεται σκηνικό. Τά 
στοιχεία αύτά—πρόσωπο, χώρος, έποχή— 
πού σέ πάρα πολλές σελίδες συνυπάρχουν, 
ένώ στίς ύπόλοιπες άπαντοΰν κατά ζεύγη 
ή καί μεμονωμένα, άποτυπώνουν μιά εύ- 
διάκριτη σφραγίδα, σέ 6λο τό πεζογραφι- 
κό έργο τοΰ Γ.Ι. Εύκολα δηλαδή, άναγνω- 
ρίζουμε ένα ύφος στό έργο αύτό, πού οί 
θεματικές, οί συγκινησιακές άλλά καί οί 
έκφραστικές του καταβολές βρίσκονται 
άτόφιες στά Χίλια Δέντρα, τήν ποιητική

συλλογή πού παρουσίασε ό συγγραφέας 
πριν άπό τούς δύο τόμους μέ τίς πρόζες 
του.

Ό χαρακτηρισμός «πεζογραφήματα» 
καλύπτει μέ τή γενικότητά του μιά ποι
κιλία άπό κείμενα, πού τά περισσότερα 
άντιστέκονται σέ αύστηρότερες ειδολο
γικές κατατάξεις. ’Άλλοτε πλησιάζουν τόν 
«άμορφο» συνειρμικό μονόλογο, γιά νά 
άποστάξουν μιά ίδιάζουσα διάθεση μέ 
τήν άνάκληση πραγμάτων άνορθόδοξα 
έφαπτομένων— ένοχή -άγοραφοβία - κελί 
φυλακής - κελί άναχωρητή - άποχωρη- 
τήριο - περισυλλογή - έξομολόγηση - άφό- 
δευση — άλλοτε ύποδύονται τό δοκίμιο, 
γιά νά ύποβάλουν έντεχνα μιά στάση 
ζωής μέσα άπό τήν τάχα άμερόληπτη, 
ορθολογική ταξινόμηση άνθρώπων καί 
άνθρώπινων σχέσεων άλλοτε πάλι έμφα- 
νίζονται ώς παραδοσιακά διηγήματα, έμ- 
φορτα δμως συχνά μέ άλλότρια στοιχεία 
ή άπαλλαγμένα άπό αφηγηματικές συμ
βάσεις, σέ βαθμό πού ή παλαιότερη αισθη
τική θά τόν θεωρούσε άπαράδεκτο. Άν 
στά παραπάνω προσθέσουμε καί τή φυ
σική, άβίαστη φραστική—κατ’ έπίφαση 
πηγαία, στήν πραγματικότητα δμως έπί- 
μοχθα ψιλοδουλεμένη ώς τήν τελευταία 
λέξη—τότε γίνεται ολοφάνερο πώς τό 
πρόσωπο πού μάς μιλάει μέσα άπό τό 
έργο αύτό, άκόμα καί δταν άπό κείμενο 
σέ κείμενο άλλάζουν ή ιδιότητα, τό έπάγ- 
γελμα ή ή ήλικία του, είναι πάντα ένας 
ποιητής.

Ούσιαστικά, λοιπόν, τά πεζογραφή
ματα τοΰ Γ.Ι. άκούγονται δπως ή χαμη
λόφωνη κουβέντα ένός γνωστού σου ή 
δπως ή έξομολόγηση ένός «άνιάτως πάσ- 
χοντος», πού δέν τοΰ ταιριάζουν τά κλω- 
θογυρίσματα, άλλά έπείγεται νά ’γγίξει 
παρευθύς τήν αιτία τοΰ κακοΰ—τά έλκη 
τοΰ έσω καί τοΰ έξω κόσμου. Μόνο πού 
γρήγορα διαπιστώνεις δτι ό «έξομολο- 
γούμενος» κατέχει τήν τέχνη τοΰ φενακι- 
σμοΰ. Στά κρίσιμα σημεία ύπεκφεύγει 
άπαρέγκλιτα. Καί έτσι, δχι μόνο σέ κρα
τάει σέ απόσταση άπό τόν μυχιαίτατο 
πυρήνα του, άλλά σέ άφήνει καί μέ τή 
γενικότερη άπορία μήπως τά δσα σοΰ 
είπε στό μεταξύ δέν άναφέρονται καθόλου 
στό άτομό του, παρά τά χρησιμοποίησε 
ώς «τεχνάσματα», γιά νά άφυπνίσει μέσα· 
σου φοβίες, νευρώσεις, ιστορικές άναπο- 
λήσεις, σαδιστικές ορέξεις, θρησκευτικές 
άναζητήσεις, είδωλολατρεϊες, μεταμέλειες, 
άγωνίες καί ονειροπολήσεις, πού είναι 
μόνο δικές σου. 'Οπωσδήποτε , ΰοτερα 
άπό 53 «έξομολογήσεις», ό φίλος συνο
μιλητής σου παραμένει γιά σένα ένα πρό
σωπο άγνωστο, μοναχικό καί άπρόσιτο- 
καί άρκετή άπό τή γοητεία τών κείμενων 
του οφείλεται σ’ αύτή άκριβώς τή διά
ψευση, στή συνεχή προβολή της έξορο- 
λογητικής προθυμίας καί στήν ταυτό
χρονη άρση της. Δέν είναι, λοιπόν, συμ- 
πτωματικό πώς, άν καί συνεχώς γίνεται 
μνεία πολυάριθμων φίλων, κανέλα κι ίμενο 
δέν σοΰ άφήνει τήν αίσθηση μιάς πρα
γματικά έγκάρδιας φιλικής σχέσης· τό 
ίδιο άληθεύει καί γιά τούς συχνά άναφερό- 
μενους συγγενικούς δεσμούς, μέ μόνες 
εξαιρέσεις τήν κάποια τρυφερότητα γιά 
ένα πεθαμένο άδελφό καί μιά πεθαμένη 
γιαγιά. Ή μοναξιά τοΰ άφηγητη είναι 
αδιαπέραστη. Καί πάλι δχι συμπτωματι- 
κά έπισημαίνουμε έδώ τόν καβαφικό 
άπόηχο τών σχολίων, μέ τά όποια 
κλείνει ό συγγραφέας μιά άφηγηματική 39



ενότητα ή καί ένα πλήρες αφήγημα, γιά 
νά πετύχει τήν άνύψωσή τους σέ άλλα 
καθολικότερα έπίπεδα ή τήν έκτροπή 
τους πρός άλλες τελείως κατευθύνσεις.

“Ομως, παρά τήν καταφανή ταυτό
τητα πού είναι άποτυπωμένη σέ δλο τό 
πεζογραφικό έργο τοϋ Γ.Ι., άνάμεσα στό 
πρώτο καί τό δεύτερο βιβλίο του ύπάρ
χουν διαφορές, τεχνικής καί ούσίας, στις 
όποιες θά πρέπει νά αποδοθεί ΐσως καί 
τό γεγονός πώς Ή Σαρκοφάγο: λειτουρ
γεί σχεδόν στό σύνολό της, αντίθετα άπό 
τό Γιά era φιλότιμο, πού παρουσίαζε 
κάμψεις, μολονότι περιλάμβανε μερικά 
άπό τά πιό πετυχημένα κείμενα τοϋ συγ
γραφέα. Κάποιες μάλιστα άπό τίς διαφο
ρές αύτές μποροΰν νά μετρηθοΰν μέ τό 
υποδεκάμετρο.

Συγκεκριμένα: Τά θέματα καί οί έκ- 
φραστικοί τρόποι τοΰ Γιά ένα φιλότιμο 
έπανέρχονται καί στή Σαρκοφάγο, ύφί- 
στανται τώρα δμως άδιόρατες καί άπο- 
φασιστικές μετατοπίσεις. Διπλασιάζεται 
περίπου τό ποσοστό τών έκτυπων—μέσα 
στήν άφηγηματική ροή—έπεισοδίων, μέ 
άποτέλεσμα νά πολλαπλασιάζεται ό ένερ- 
γός ρόλος τοΰ άναγνώστη. Τά θραύσματα 
τοΰ έξωτερικοΰ κόσμου καί οί ύποκει- 
μενικές άντιδράσεις ξεφεύγουν πιά άπό 
τόν κύκλο τής μνημονικής έπανάληψης, 
καί άρθρώνονται ώς συντελεσμένα καί 
άνεπανάληπτα γεγονότα. Οί άδιόρατες 
αύτές μετατοπίσεις μεταβάλλουν άπό 
άποψη τεχνικής άρκετά κείμενα τοΰ βι
βλίου σέ αύθεντικά διηγήματα, ένώ άπό 
άποψη ούσίας άναπροσανατολίζουν τό 
πρόσωπο τοΰ άφηγητή. Έτσι λ.χ., πε
ριορίζονται οί νευρωσικές καταστάσεις 
καί αύξάνεται άντίστοιχα ή νηφαλιότητα 
καί ή ψυχική διάθεση νά άντιμετωπίζον- 
ται τά πράγματα μέ ένα χαμόγελο’ συχνά, 
ή άντιμετώπιση γίνεται πιά μέ γνήσιο 
χιοΰμορ. Οί τρίτοι, γιά τούς όποιους ό 
λόγος στήν άφήγηση, έχουν τώρα πολλές 
φορές όνόματα, ένώ στό πρώτο βιβλίο 
αύτό συνέβαινε σπάνια’ καί τώρα, μολο
νότι καί πάλι δέν ύπάρχει διάλογος, άκοΰ
με τακτικάτή φωνή τους, πού στό Γιά ένα 
φιλότιμο δέν άκουγόταν ποτέ. ’Ακόμα, 
έδώ διαγράφονται άχνά καί μερικές άν- 
θρώπινες μορφές πέρα καί έξω άπό τόν 
άφηγητή, καί κάποτε, τό πρώτο πρόσωπο 
περιορίζεται μόνο σέ ένα πρόσχημα γιά 
μιά έξιστόρηση πού δέν σχετίζεται άμεσα 
μαζί του. Ή μόνη καινοτομία πού μάς 
βρίσκει έπιφυλακτικούς είναι ή σπορα
δική παρέμβαση τοΰ κλασικοΰ φιλολό
γου καί τοΰ μελετητή τοΰ λαϊκοΰ μας 
πολιτισμού, ή όποια άναπόφευκτα καί 
άπροσδόκητα έπιθέτει χροιά έργαστη- 
ρίου σέ μιά άφήγηση ζυμωμένη μέ τόν 
ιδρώτα, τή μυρωδιά καί τή γεύση τής 
άγοράς.

’Επιβάλλεται νά κλείσει τό σημείωμα 
αύτό μέ δυό λόγια γιά τό πιό πρόσφατο 
διήγημα τοΰ Γ.Ι., «Τά σκυλιά τοΰ Σέιχ- 
Σού», πού δημοσιεύτηκε στό Χρονικό 
1972. Είναι ίσως τό ώραιότερο κείμενο 
πού έχει γράψει ώς σήμερα, καί συνδυά
ζει λαμπρά τίς συνιστώσες τής τέχνης 
του, δπως-προσπαθήσαμε νά τίς όρίσουμε 
παραπάνω: χώρος, έποχή, πρόσωπο, έπαρ
κής άναλογία έπεισοδίων, φωνές καί μορ
φές τρίτων, άντικειμενοποίηση τής ψυ
χικής διάθεσης, σχόλιο πού μεταθέτει τό 
συγκεκριμένο σέ καθολικότερο έπίπεδο 
καί, προπαντός, ένα θαυμάσιο ποιητικό 
εύρημα: πρόκειται γιά τούς ήχους πού

άρθρώνουν τήν άφήγηση καί συνέχουν 
τίς άναμνήσεις καί τό χρόνο, καθώς άκού- 
γονται κατά διαστήματα μέσα στή σιγα
λιά τής νύχτας—ό βρυχηθμός τών αύτο- 
κινήτων σήμερα, τό λάλημα τών πετεινών 
στά παιδικά χρόνια, τά χωνιά τής κατο
χής, τά ούρλιαχτά τών γερμανικών στρα
τιωτικών σκύλων, τά φιλικά σφυρίγματα 
τής άτμομηχανής τοΰ πατέρα πρίν άπό 
τόν πόλεμο, τό μεσονύχτιο τραγούδι άπό 
τά μπαλόνια τής γειτονιάς, δταν δ κατα
χτητής άπαγόρευε τήν κυκλοφορία. Τό 
διήγημα αύτό, πιστεύουμε, πώς άνοίγει 
στό συγγραφέα νέους δρόμους.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ 

*

ΠΕΤΡΟΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΤ
Ή γέννηση τον Σούπερμαν 
Κέδρος, ’Αθήνα 1972

Ό μυθιστορηματικός λόγος τοΰ Π. 
Άμπατζόγλου χτίζεται μέ κατακερματι
σμένες μυθικές ένότητες, δπως άνασύ- 
ρονται άπό τή μνήμη τοΰ βασικού—καί 
μόνου—ηρώα. Ή ροή τής άφήγησης (πού 
ύφαίνεται μέ έξομολογητικούς ιστούς) 
διακόπτεται συνεχώς καί άπρόοπτα, γιά 
ένα γύρισμα πρός τά πίσω (δπως ύπα- 
γορεύει ό συνειρμικός άλλά καί ό λογικός 
μηχανισμός), ώστε νά στοιχειοθετεϊται 
έντέλει ένας πίνακας γεγονότων (άπό τά 
πιό Ιδιωτικά ώς τά πιό δημόσια) μέ τήν 
«ύστεροβουλία» · νά έκβιάσουμε κάποιο 
συμπέρασμα γιά τό νόημά τους—άν έ
χουν. Οί αύθαίρετες αύτές τομές τοΰ χρό
νου, σέ συνδυασμό μέ πρωθύστερες άνα- 
φορές (μάς έχει ήδη προεξοφληθεϊ ή έκ
βασή τους, άντίθετα πρός τή χρήση τοΰ 
παραδοσιακού μυθιστορήματος) άποβλέ- 
πουν στό νά δοθεί ή πίκρα τοΰ τετελεσμέ
νου, δσο μάλιστα αύτό είναι πιό φρικώ- 
δες καί πιό παράλογο. Γιά νά τονιστεί 
μάλιστα μιά θηριώδης πράξη, ό συγ
γραφέας παραθέτει κάποτε, ώς απλή δυ
νατότητα, καί τήν άντίθετή της, έκείνη 
πού θά ικανοποιούσε τίς ήθικές μας κα
ταβολές. Έτσι, τό γεγονός πού έχει συμ
βεϊ καί πού δέν μπορούμε πιά νά τό 
μετατρέψουμε παίρνει τίς τραγικές του 
διαστάσεις καί ή ένοχή μοιράζεται άνά
μεσα στά πρόσωπα καί τίς συνθήκες. 
Είναι ή περίπτωση τοΰ χιτλερικού δη
μίου Ράχτερ (σ. 87-88), πού τόν καθο
δηγούσε ή «έμφυτη φασιστική του δι
καιοσύνη». 'Ο «ύπεράνθρωπος», πού συμ
πίπτει μέ τόν άφηγητή, είναι τό μάτι τοΰ 
θεοΰ, ένα όργανο ώστόσο δχι γιά νά κα
τορθώνει τό- άκατόρθωτο, δσο γιά νά 
διογκώνει τή σημασία τοΰ μοιραίου. Καί 
πάλι δχι μέ τή σημασία τοΰ άναπόφευκτου 
άλλά τοΰ καθορισμένου άπό τούς ίδιους 
τούς μηχανισμούς τής ζωής, τούς κατε
στημένους, δπου οί άνθρωποι άναγκά- 
ζονται νά είναι δ,τι είναι, μέσα στά δί
χτυα αύτοΰ τοΰ μοιραίου. ‘Υποπτεύομαι 
δτι ό Π. Ά. στό νέο του αύτό βιβλίο— 
τό τέταρτο άπό τό 1962—βρίσκεται σέ 
στάδιο άναζήτησης μιάς αύτογνωσίας, 
θεωρώντας την συγχρόνως έπικίνδυνη, 
άφοΰ, δπως προτάσσει: «ού γάρ ίδη άν
θρωπος τό πρόσωπον αύτοΰ καί ζήσεται». 
Ή έπανάληψη τής φράσης αύτής στή σ. 
93 καί ή έρμηνευτική της προέκταση δεί
χνουν τό διχασμό τοΰ συγγραφέα άνάμεσα 
στήν άναγκαιότητα καί τήν άδυναμία της 
νά προσφέρει παρηγοριά. Αύτή ή άνα-

ζήτησή του, μαζί μέ τό διχασμό του, 
συνθέτουν τά γνωρίσματα τής «Γέννησης 
τοΰ Σούπερμαν».

Τό έργο παίζεται πάνω σέ καταστά
σεις πού δέ μάς δίνεται πάντοτε τό δρα
ματικό τους ύπέδαφος, μέ τίς μικρές 
έκεΐνες ένδείξεις, μέ τίς όποιες άποκαλύ- 
πτονται οί ούσιώδεις λεπτομέρειες καί 
άπορρίπτονται οί άδρανεϊς. Τά γρήγορα 
περάσματα άπό τό ένα στό άλλο έπεισό- 
διο, καταλήγουν νά άδυνατίζουν τήν εισ
φορά τους. 'Όπου, άντίθετα, ένα στοιχείο 
αύτοαναπτύσσεται, άναδεικνύεται καί ή 
άξία του. ’Αναφέρω ένδεικτικά τούς έπα- 
νερχόμενους διαλόγους τών δύο αύτοβα- 
σανιζόμενων βασανιστών, πού, παρ’ δλο 
τόν έπεισοδιακό τους χαρακτήρα, στήνουν 
σχεδόν δύο πρόσωπα-σύμβολα, άλλά μέ 
σάρκες. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τό 
μύθο τοΰ παπουτσή, πού έξοντώνει τόν 
δράκοντα. Θά πρόσθετα άκόμη καί τό 
έπιθανάτιο παραμιλητό τής μάνας (τε
λευταίες σελίδες τοΰ βιβλίου), άν ό άσ- 
θματικός έσωτερικός μονόλογος είχε λιγό- 
τερες άραιώσεις σέ σχέση μέ τό βάρος 
τής κατάστασης. Δίκαιο δμως είναι νά 
όμολογηθεϊ δτι στά καλά κομμάτια τοΰ 
μονολόγου αύτοΰ συγκαταλέγονται καί οί 
καλύτερες στιγμές τοΰ έργου.

'Υπάρχουν όπωσδήποτε πολλές σελί
δες τοΰ «Σούπερμαν» άξιόλογες, καί 
πολλά εύρήματα πού φανερώνουν τό συγ
γραφικό τάλαντο τοΰ Π. Άμπατζόγλου— 
έκεϊ καί ή γραφή φτάνει πιά σέ ώριμό- 
τητα. ’Ίσως τό σύνολο τοΰ βιβλίου παρα
βλάπτεται άπό λόγους οικονομίας τής 
ΰλης. Οί άναλογίες τοΰ μείγματος έδωσαν 
έλαττωμένη θερμοκρασία, ένώ ή άναθεω- 
ρητική ροπή πού τό έμψύχωνε ζητούσε 
πιό άμεσο καί πιό δραστικό λόγο.
Π. ΚΑΛΙΟΤΣΟΣ
Μάθημα δολοφονίας
'Η τριλογία της Λεωφόρου: πρώτο 
μέρος. Κέδρος, ’Αθήνα 1972

Πλησιέστερος στήν κλασική δόμηση 
ώς πρός τήν άνάπτυξη τοΰ μύθου, ό ΓΓ. 
Καλιότσος εισάγει άπό έκεϊ καί πέρα 
άρκετά προσωπικά στοιχεία, άπό τά 
όποια ξεχωρίζει ή παρεμβατική του τάση, 
πού «νοθεύει» τήν περιγραφή τών γεγο
νότων μέ τόν έσωτερικό τους άντίχτυπο. 
’Επιπλέον ή συγκρότηση τοΰ μύθου πρα
γματοποιείται σταδιακά, δπως συλλέγον- 
ται τά στοιχεία άπό διαφορετικές όπτικές 
γωνίες. Τό δέσιμο αύτό τής ιστορίας, μέ 
συνεχείς δηλαδή προσεγγίσεις, σπάει τή 
μονοδιάστατη έκδοχή του άφηγητή, ό 
όποιος διχάζεται τόσο ώστε νά μιλά έναλ- 
λακτικά σέ πρώτο καί τρίτο πρόσωπο. 
’Εξάλλου τό μεσαίο τμήμα τοΰ βιβλίου, 
πού είναι καί τό έκτενέστερο, είναι γραμ
μένο άπό τήν πλευρά τοΰ άδελφοΰ τοΰ 
συγγραφέα, ένώ οί λοιποί ήρωες μοιάζει 
νά συμπληρώνουν τήν άποψη τ·οΰ δρώντος 
προσώπου. Οί έξωτερικοί αύτοί δείχτες 
άντικαθρεφτίζουν ΐσως τήν όλίσθηση τοΰ 
συγγραφέα σέ μιά κατάσταση άμφιβολίας, 
καθώς άντιμετωπίζει τό πρόβλημα τής 
άνθρώπινης συμπεριφοράς. 'Ωστόσο ξέρει 
πιά καλά δτι, άνεπαρκή ή δχι τά «φίλτρα 
τοΰ μυαλοΰ», άποτελοΰν τή μόνη έγ- 
γύηση γιά νά διαπιστωθεί τό σύστημα 
ηθικής, μέσα στό όποιο ή ζωή—παρά
λογη καί άμφίλογη—δικαιώνεται, άφοΰ 
μάλιστα ή «άλήθεια» (γραμμένη μέ κε
φαλαία στή σ. 10) «είναι δοσμένη στούς40



άνθρώπους, δχι στόν άνθρωπο»· συνεπώς 
ύπάρχει άντικειμενικά.

Τό νέο βιβλίο τοϋ Π. Καλιότσου φαί
νεται νά γράφηκε κάτω άπό την έπήρεια 
μιας όψιμης πικρής γνώσης. 'Ο δρόμος 
τής πάγιας λογικής, τών συμβατικών 
άρχών, δέν οδηγεί παρά σέ άδιέξοδο. 
Καταστρέφουμε; τά πράγματα πού θέλου
με νά διασώσουμε. Είναι ή λογική μας 
πού τό προκαθορίζει. Αύτή πρέπει πρώτα 
νά άντιστρέψουμε. Γι’ αύτό καί ή σύνθεση 
τοϋ βιβλίου, άπό τή φύση τών όρων του 
ύποχρεώθηκε νά άκολουθήσει τή μέθοδο 
τής είς άτοπον άπαγωγής.

Ή θεμελίωση μιας άλήθειας πού θά 
καταστήσει άνεκτό τόν άναμενόμενο θά
νατο μιας νέας γυναίκας άπό τόν άντρα 
της πού θά έπιζήσει (καταβεβλημένο ήδη 
άπό τήν ίδέα τής άπώλειάς της πριν άκόμη 
πραγματοποιηθεί) παίρνει τή μορφή μιας 
πλεκτάνης. Γιατί, γιά νά περ ισωθεί έκεϊ- 
νος πρέπει νά δηλητηριαστούν οί έσχατες 
στιγμές τής ίδιας τής έτοιμοθάνατης, καί 
γιά νά συντεθεί μιά άμφίβολη άλήθεια, 
πρέπει νά χρησιμοποιηθούν τά όποιαδή- 
ποτε μέσα. Ή δολοφονία μιας άνθρώπι
νης σχέσης μέ τά εύτελή δπλα τής ζή
λειας στό όνομα μιας ένοχης σκοπιμότη
τας, έχει χάσει τό δίκιο της άπό τήν 
πρώτη στιγμή πού καταστρώθηκε. Ή 
άλήθεια έκφυλίζεται σέ άληθοφάνεια, διότι 
τά τεκμήρια πού τήν κατοχυρώνουν έχουν 
συγκεντρωθεί μέ δεδομένα ούσιαστικώς 
άδιάφορα, άφοΰ άπουσιάζει ό άνθρώπινος 
παράγοντας πού θά καθιστούσε τίς πλη
ροφορίες έπαρκεϊς. Κι ένώ οί κανόνες 
τού παιχνιδιού έχουν τηρηθεί μέ σχολα
στικότητα σοφιστική, ή συνείδηση παρα- 
λείπεται ώς άμελητέα παράμετρος.

Ή σύλληψη μιας τέτοιας έωσφορικής 
ιδέας, νομίζω δτι δίνεται άπό τό συγ
γραφέα μέ πολύ άγγελικά μέσα. Τήν άπό- 
φαση αύτή δέν τή διασκεδάζει ή όργά- 
νωση τού ύλικοΰ μέ άστυνομικής ύφής 
τρόπους. Μάλιστα έτσι διαχωρίζεται τό 
περιεχόμενο άπό τή γραφή, ή οποία κα
θυστερεί έπικίνδυνα σέ λεπτομέρειες καί 
σέ παρεκβάσεις, ώστε οί στόχοι χάνονται, 
δταν δέν άνατρέπονται. Καί ένώ τό «Μά
θημα Δολοφονίας» φαίνεται νά πειθαρχεί 
σέ κάποιο σχέδιο, ό μαιανδρικός του 
λόγος σπάει διαρκώς τό πλαίσιό του, 
χωρίς, στήν άκατάσχετη ροή του, νά μας 
πείθει, νά μάς ποτίζει μέ τήν άγωνία του, 
πού σαφώς τήν αισθανόμαστε έντιμη.

Κι δμως, άν τό νέο βιβλίο τού Π. Κα
λιότσου δέν είναι ένα καλό μυθιστόρημα 
στό σύνολό του (σέ σχέση πάντα μέ τίς 
υψηλές του βλέψεις), βρίσκω σελίδες πού 
φανερώνουν δλο τό συγγραφικό του δαι
μόνιο καί δείχνουν πού μπορεί νά φτάσει 
μέ καλύτερες συνθήκες έμπνευσης.

ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

*

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Ή έλληνική κινηματογραφική βιβλιο
γραφία—πολύ περιορισμένη σέ σχέση 
μέ τήν τεράστια έκταση πού πήρε στό 
έξωτερικό—-πλουτίζεται σιγά σιγά μέ με
ταφράσεις άλλά καί πρωτότυπες έλληνικές 
μελέτες. Ένα μέρος φιλοξενεί στις στήλες 
του τό περιοδικό Σύγχρονος Κινηματο
γράφος (άριθμεϊ ήδη 26 τεύχη—-ρεκόρ 
γιά τόν τόπο μας), ένώ πιό μεγάλες καί

συνθετικές έργασίες βρίσκουν—σπανιό
τερα—θέση στά προγράμματα τών έκδο- 
τικών μας οίκων.

’Από τό 1960 ώς τό 1965 οί έκδόσεις 
Φέξη είχαν έγκαινιάσει μιά σειρά άπό 
κινηματογραφικά βιβλία μέ τρεις άξιό- 
λογες μεταφράσεις: τήν ιστορία τού Σαν- 
τούλ, δοκίμια τού Άϊζενστάϊν, τή μελέτη 
τού Άζέλ. Έδώ καί τέσσερα χρόνια δ 
«Κάλβος» έγινε, άν δέν κάνω λάθος, δ 
πιό δραστήριος έκδότης μας στόν τομέα 
αύτό, παρουσιάζοντας τό μεγάλο βιβλίο 
τού Μαρσέλ Μαρτέν, τή συλλογή κειμέ
νων τοϋ Χάρρυ Γκεντάλντ, τή μελέτη 
τού Πήτερ Γουόλλεν1.

Τά βιβλία αύτά άνταποκρίνονται στις 
άνάγκες ένός νέου άναγνωστικοΰ κοινού, 
πού άρχίζει νά σκέφτεται καί νά κρίνει 
τήν κινηματογραφική τέχνη. Κι έπειδή 
τά βοηθήματα πού έχει στή διάθεσή του 
είναι έλάχιστα—συχνά άνύπαρκτα—τά βι
βλία γιά τόν κινηματογράφο καλούνται 
νά παίξουν ρόλο παιδευτικό. Αύτό ση
μαίνει πώς πρέπει νά είναι δσο γίνεται 
πιό συστηματικά καί ύπεύθυνα.

Κάθε μεταφραστική προσπάθεια στόν 
χώρο τού κινηματογράφου άντιμετωπίζει 
άπό τήν πρώτη στιγμή ένα δύσκολο πρό
βλημα: πώς θ’ άποδοθοΰν έλληνικά οί 
τίτλοι τών ξένων ταινιών. Οί «έμπορικοί» 
ελληνικοί τίτλοι δέν έχουν συχνά καμιά 
σχέση μέ τόν πρωτότυπο, ούτε κάν μάς 
τόν θυμίζουν. Είναι δμως άπαραίτηΐοι 
γιά τίς άναφορές στις κριτικές τών έφη- 
μερίδων καί στήν έπικαιρότητα- όρισμέ- 
νοι μάλιστα έχουν καθιερωθεί. *0 μετα
φραστής δμως είναι πολύ δύσκολο νά τούς 
άνακαλύψει. Άπ’ δ,τι ξέρω δ Νίνος 
Φένεκ Μικελλίδης έτοίμαζε τό 1967 κα
τάλογο δλων τών ταινιών πού παίχτηκαν 
στήν Ελλάδα άπό τό 1929 ώς σήμερα, 
μέ τόν πρωτότυπο καί τόν έλληνικό τους 
τίτλο. Ή προσφορά μιας τέτοιας έκδοσης 
θά ήταν πολύ μεγάλη.

'Ο μεταφραστής διατηρεί συχνά τόν 
πρωτότυπο τίτλο καί προσθέτει (δταν 
τόν ξέρει) τόν έλληνικό έμπορικό τίτλο 
ή τή μετάφραση τού πρωτότυπου. Έξαρ- 
τάται δμως άπό ποιά γλώσσα μεταφρά
ζει. Έτσι λ.χ. ή ’Απληστία (Greed) 
τού Στροχάϊμ άποδίδεται σχεδόν πάντα 
άπό τό γαλλικό τίτλο Τ’ άρπακτικά 
(Les Rapaces). Συχνά δημιουργοΰνται 
άνύπαρκτες ταινίες δπως λ.χ. ’Οκτώ 
ώρες αναβολής, (Μαρτέν σ. 62), κακή 
άπόδοση τού γαλλικού Huit heures de 
sursis, τού τίτλου δηλαδή τής ταινίας 
τού Κάρολ Ρήντ Odd man out πού παί
χτηκε στήν 'Ελλάδα μέ τόν τίτλο ’Από
κληρος τής κοινωνίας. Είναι, έτσι, σχεδόν 
άδύνατο νά άποδοθοΰν στό δημιουργό 
τους ή έστω στήν έθνική τους παραγωγή 
ορισμένες ταινίες γνωστές στόν γάλλο 
ή άγγλο άναγνώστη άλλά άγνωστες στόν 
έλληνα πού μάταια θά τίς άναζητήσει. 
Ποιός φαντάζεται πώς τό Δηλητήριο 
άντιστοιχεϊ στό Χαμένο Σαββατοκύριακο, 
Τό σπίτι τον γιατρού “Εντοναρντς καί 
τό Δεσμώτες άναφέρονται σέ ταινίες τοϋ 
Χίτσκοκ. Τά παραδείγματα είναι άπό 
τό βιβλίο τού Μαρτέν, καί ύπάρχουν πολλά 
άλλα.

Ή μόνη λύση γιά δλ’ αύτά (πού έξυ- 
πηρετεϊ τήν παιδευτική σκοπιμότητα): 
στό τέλος τού τόμου εύρετήριο μέ τόν 
πρωτότυπο τίτλο, τή μετάφρασή του, τό 
όνομα τού σκηνοθέτη καί τή χρονολογία. 
(Ένας τέτοιος κατάλογος πού ύπάρχει

στή γαλλική έκδοση τού Μαρτέν λείπει 
στήν έλληνική του μετάφραση). Αύτή ή 
δουλειά μπορεί νά γίνει μόνο άπό ειδι
κούς’ τότε θά έξασφαλιστεϊ καί μιά κάποια 
δμοιομορφία στή χρήση (μόνο δταν είναι 
άπαραίτητη) τής ξενόγλωσσης γραφής.

Δυστυχώς άκόμα καί στή μετάφραση 
τών τίτλων γίνονται συχνά παρανοήσεις: 
ή ταινία τού Λ. Μάλ μεταφράζεται ’Α
σανσέρ γιά τή σοφίτα καί ή ταινία τού 
Πάμπστ “Οπερα τών τεσσάρων όεκάρων. 
(Μαρτέν σ. 165 καί 78). 'Υπάρχουν δυ
στυχώς πολλά τέτοια διαμάντια.

Άς περάσουμε στά όνόματα τών κινη
ματογραφιστών. Ό Georges Meli&s γρά
φεται σχεδόν πάντα Μελιέ, ένώ τό σωστό 
είναι Μελιές καί πρέπει νά καθιερωθεί.
'Ο Kuleshov γίνεται Κουλέτσωφ ένώ τό 
σωστό θά ήταν Κουλέχωφ. Ό Λόττε 
Άϊνερ (Μαρτέν σ. 77) είναι φυσικά ή 
Λόττε Άϊνερ καί ό συνεργάτης τού 
Στροχάϊμ Ντενίς Βερνάκ (Γκεντάλντ σ.
102) ή τελευταία πιστή σύντροφός του 
Ντενίζ Βερνάκ. 'Ο Μπίλλυ Βίλντερ 
(Γουέλλεν σ. 51) δέν μπορεί παρά νά 
είναι δ Μπίλλυ Γουάϊλντερ, δ Λουί Κά- 
βανς (Γκεντάλντ σ. 153) είναι ό Λουί 
Σαβάνς καί δ Κλώντ Όλιέρ (Γκεντάλντ 
σ. 222) δ Κλώντ Όλιέ.

Τό βασικό πρόβλημα τής κινηματο
γραφικής δρολογίας τό άντιμετωπίζει ό 
κάθε μεταφραστής μέ τόν τρόπο του, 
άνάλογα μέ τίς κινηματογραφικές του 
γνώσεις. Ή ντόπια έπαγγελματική «πιά
τσα» χρησιμοποιεί κάπως αύθαίρετα ό
ρους πού προέρχονται άπό τ’ άγγλίκά, τά 
γαλλικά ή τά ιταλικά. Σιγά σιγά δμως 
διαμορφώνονται δροι πιό μόνιμοι πού 
πρέπει νά καθιερωθούν.

Τό βιβλίο τού Μαρσέλ Μαρτέν, μετα
φρασμένο άπό τή δεύτερή του έκδοση, 
είναι ένα βοήθημα χρήσιμο. Δίνει περι
ληπτικά καί μέ κλασικά παραδείγματα τά 
στοιχεία πού συνθέτι ν τή «γλώσσα τού 
κινηματογράφου». Δέν παρακολουθεί, εί
ναι άλήθεια, τίς έντελώς πρόσφατες έξε- 
λίξεις (ή πρώτη έκδοση είναι τοϋ 1955, 
ή δεύτερη, βελτιωμένη, τού 1962), δια
γράφει μιά μάλλον «συντηρητική» σύν
θεση πού προσπαθεί νά απαλύνει δρισμέ- 
νες θεωρητικές θέσεις, καί διατηρεί «κα
νόνες» πού δ νεώτερος κινηματογράφος 
άναιρεΐ.

Στή μετάφραση οί τεχνικοί δροι άποδί- 
δονται μέ βάση τή γαλλική όρολογ' , καί 
διευκρινίζονται στό πολύ χρήσιμο «γλωσ
σάριο», προσθήκη τού μεταφραστή. 'Υ
πάρχει γενικά ή τάση νά μεταφράζεται 
έπιγραμματικά ή καί μονολεκτικά μιά 
ξένη διατύπωση πού περιφραστικά θά 
γινόταν πολύ σαφέστερη στή γλώσσα 
μας..Έτσι π.χ. σέ σχέση μέ τίς «χρονι
κές δομές τής άφήγησης» (σ. 289) μάς 
δίνονται οί εξής κατηγορίες: «δ συμπτυ- 
γμένος χρόνος, δ σεβαστός χρόνος, δ 
σπασμένος χρόνος, δ άτακτος χρόνος».
Οί δροι άπέχουν άρκετά άπό τό νά έκ
φράζουν τίς άντίστοιχες γαλλικές έννοιες.
Έτσι δ σεβαστός χρόνος άναφέρεται στό 
σεβασμό τής χρονικής ροής, καί δ άτα
κτος χρόνος στήν άκατάστατη χρονική 
ροή, στις άναδρομές, έννοιες πού δέν 
άποδίδονται εύκολα μονολεκτικά, καί πάν
τως δχι έτσι.

'Ο Harry Geduld έπιμελήθηκε μιά 
συλλογή άπό κείμενα καί·συνεντεύξεις σκη
νοθετών: δ άγγλικός τίτλος Film Makers 
on Film Making προσδιορίζει άκριβέ- 41



στερα τά περιεχόμενο τοϋ βιβλίου. 'Όλα 
τά κείμενα έχουν ένδιαφέρον: άλλα γιατί 
μας θυμίζουν μέ τρόπο συγκινητικό τά 
ήρωϊκά χρόνια τοϋ βουβοΰ, άλλα γιατί 
μάς δίνουν τόν προσωπικό τόνο τοϋ 
σκηνοθέτη, δρισμένα γιατί διαγράφουν 
μιά προσωπική αισθητική ή μιά θέση 
άπέναντι στό κινηματογραφικό έργο. Στήν 
πρώτη ένότητα «Πρωτοπόροι καί Προ
φήτες» ξεχωρίζουν τά κείμενα τοϋ Βέρ- 
τωφ, τοϋ Άϊζενστάιν. τοϋ Ντράγερ· στή 
δεύτερη «Τεχνίτες καί Σοφοί», οί απόψεις 
τοϋ Μπουνιουέλ, τοϋ Μπέργκμαν, τοϋ 
Άντονιόνι, τοϋ Ρεναί.

Ή μετάφραση κυλάει συνήθως άβία- 
στα. Δέν λείπουν μερικές παρανοήσεις 
π.χ. τό «editing in terms of content or 
subject-matter relationships» δέν είναι 
«μοντάρισμα ανάλογα μέ τό περιεχόμενο 
ή τή σχέση ύποκειμένου-θέματος» άλλά 
«μοντάζ ανάλογα μέ τίς σχέσεις τοϋ πε
ριεχομένου ή τοϋ θέματος» (σ. 19).

Δυστυχώς, άντί νά βελτιωθεί, έχει 
άπλοποιηθεΐ τό πληροφοριακό ύλικό πού 
δίνεται στό εύρετήριο τών συνεργατών 
συχνά περιορίζεται στή φράση «οί ταινίες 
του γνωστές στήν Ελλάδα» άντί νά μνη
μονευτούν τουλάχιστον όσες άναφέρονται 
στήν άγγλική έκδοση.

Τό βιβλίο τοϋ Peter Wollen φιλοδοξεί 
νά προτείνει τρεις νέους τρόπους προσέγ
γισης στά μεγάλα προβλήματα της κι
νηματογραφικής αισθητικής, μέ βάση: 
α. τήν αισθητική τοϋ Αϊζενστάϊν, β. 
τή θεωρία τοϋ «auteur» καί γ. τή σημειο
λογία. Ή πρώτη παραμένει πάντα ή 
πιό γόνιμη μελέτη πάνω στήν κινηματο
γραφική έκφραση, ίσως γιατί δέν ήταν 
«θεωρία» άφηρημένη άλλά βασισμένη 
στήν κινηματογραφική πράξη καί στή 
μαρξιστική διαλεκτική. Ή δεύτερη δέν 
είναι θεωρία δπως τήν χαρακτηρίζουν 
οί άγγλοσάξονες άλλά μιά «πολιτική»— 
politique des auteurs—πού δικαιολό
γησε τίς προτιμήσεις τών κριτικών τοϋ 
περιοδικοΰ Cahiers du Cinema, «Auteur» 
μέ τήν έννοια τοϋ συγγραφέα, τοϋ δη
μιουργού (σέ άντιδιαστολή μέ τόν met- 
teur en scene—σκηνοθέτη) πού έπιβάλ- 
λει ένα ύφος στό κάθε του έργο. ’Απ’ τή 
στιγμή πού ένας σκηνοθέτης άναγνωρί- 
ζεται ώς auteur κρίνεται τό συνολικό του 
έργο καί τοϋ συγχωροΰνται πολλές μέ
τριες ταινίες, άν διατηρούν τήν προσω
πική του σφραγίδα καί «έρμηνεύονται» 
σέ σχέση μέ τά άλλα του έργα. Θετική 
προσφορά αυτής τής «πολιτικής» ή έπα- 
νεκτίμηση τού άμερικανικοΰ κινηματο
γράφου, πού δέν είναι ωστόσο άποκλει- 
στικό της έργο. "Οσο γιά τήν τρίτη άποψη, 
τής σημειολογίας τού κινηματογράφου, 
προσπαθεί νά έντάξει καί νά / μελετήσει 
τόν κινηματογράφο μέ τούς έπιστημονι- 
κούς κανόνες τής σημειολογίας ώς γλωσ
σικό ή σημειολογικό σύστημα.

Ή έκθεση αύτών τών τριών άπόψεων 
γίνεται συστηματικά καί μέ σαφήνεια, 
άλλά μέ τόν προσωπικό καί έμπειρικό 
τρόπο πού άκολουθοΰν οί άγγλοι.

Ή μετάφραση είναι καλή. Δημιουρ- 
γοΰνται όρισμένα προβλήματα στήν άπό- 
δοση τής γαλλικής γλωσσολογίκής δρο- 
λογίας πού δέν άποδίδεται πάντα μέ άκρί- 
βεια στά άγγλικά. Έτσι μεταφράζοντας 

ι «language»' γλώσσα καί τό γαλλικό 
langue πάλι γλώσσα (ό άγγλος δέν τό 
μεταφράζει) καταλήγουμε στήν πρό-

42 τάση (σ. 87): «δ κινηματογράφος είναι

δντως μιά γλώσσα, μιά γλώσσα δμως 
χωρίς κώδικα (χωρίς γλώσσα, γιά νά 
μεταχειριστούμε τόν δρο τού Σωσσύρ)». 
Στή συγκεκριμένη περίπτωση θά ’πρεπε 
νά διατηρηθεί ή γαλλική λέξη. Κάτι πού 
γίνεται πολύ συχνά (ίσως καί ύπερβο
λικά) σέ άλλες σελίδες" οί γαλλικές δμως 
λέξεις διατηρούνται καί διαβάζονται πιό 
εύκολα σ’ ένα άγγλικό κείμενο παρά σ’ 
ένα έλληνικό. Ό μεταφραστής παρασύ- 
ρεται άλλωστε καί έλληνοποιεΐ δρισμένους 
ξένους δρους (π.χ. ελιτίστικη, μανιφε- 
στάροντας) πού μπορούν νά άποδοθοΰν 
έλληνικά. (λ.χ.: έκλεκτική, διαδηλώ- 
ν όντας).

Δυστυχώς δέν λείπουν κι έδώ κάποιες 
παρανοήσεις. Έτσι λ.χ. άπό λανθασμένη 
άνάγνωση τού πρωτότυπου δ «Δρ. Κα- 
λιγκάρι» άποδίδεται στόν Λάνγκ (σ. 94) 
καί γίνεται τελείως άκατανόητη ή περι
πέτεια τού ’Αϊζενστάϊν (σ. 27), πού άν 
πιστέψουμε τό μεταφραστή «βρήκε... δυό 
ταχυδρομικά δελτάρια, στά όποια τό 
ίδιο μοντέλο είχε ποζάρει σάν Αγία 
Τερέζα ντέ Λιζιέ, χαραγμένα στά μπρά
τσα ενός ναύτη»! Τό σωστό: «δυό τα
χυδρομικά δελτάρια, στά δποϊα τό ίδιο 
μοντέλο είχε ποζάρει σάν Αγία Τερέζα 
ντέ Λιζιέ καί, πολύ βαμμένο, στήν άγκα- 
λιά ένδς ναύτη».

Τά μεταφραστικά προβλήματα πού 
δημιουργοΰνται στόν τομέα τής κινημα
τογραφικής βιβλιογραφίας είναι πολλά 
καί συχνά δύσκολα—δέν είναι δμως άλυτα. 
Θά λυθούν καθώς θ’ αυξάνουν οί συστη
ματικές καί υπεύθυνες έκδόσεις.

1. Ή γλώσσα τον κινηματογράφου τού 
Marcel Martin, μετάφραση Ε. Χατζίκου, 
1969. Άπό τό Λυμιέρ στό Μπέργκμαν, 
παρουσίαση καί εισαγωγή τού Harry 
Geduld, μετάφραση Πολύκ. Πολυκάρ
που, 1971. Σημεία καί Σημασία αχόν κι
νηματογράφο τού Peter Wollen, μετά
φραση Πολύκ. Πολυκάρπου, 1973 (Στό 
έξώφυλλο ό τίτλος άλλάζει καί γίνεται, 
γιά λόγους ίσως εμπορικούς (!) «Ή Ση
μειολογία τού κινηματογράφου»),

Π. Α. ΖΑΝΝΑΣ

*

«ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»

Ή Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη τών 
έκδόσεων «Ερμής» άρχισε νά κυκλοφορεί 
τό 1970, «φιλοδοξώντας νά καλύψει μία 
πραγματική έλλειψη». Ή άσάφεια τής 
πρότασης πού παραθέτω σέ εισαγωγικά 
αίρεται, δταν ό άναγνώστης θελήσει νά 
κάνει μιά σύντομη άνασκόπηση τής τελευ
ταίας τετραετίας. Κατά τήν περίοδο αύτή 
τό έλληνικό κοινό αΐφνιδιάστηκε άπό 
έκδόσεις κειμένων δπως τά Γεωργικά 
τού Βιργιλίου καί τό Μωρίας ’Εγκώμιου 
τού ’Έρασμου, ή άπό τή δημοσίευση δια
κηρύξεων τών fire side φιλοσόφων — τού 
Μαρκοΰζε λ.χ. καί τοϋ Ράιχ. Άν εξαι
ρέσει κανείς τίς έκδόσεις «Κείμενα», με
ρικούς τόμους τών έκδόσεων «Γρηγόρης» 
καί τό σύνολο τών έκδόσεων «Ερμής», οί 
υπόλοιποι έκδοτικοί οίκοι δέν θεώρησαν 
σκόπιμο νά άσχοληθοΰν μέ κείμενα τής 
νέας έλληνικής λογοτεχνίας.

Έπί τού προκειμένου ωστόσο. Στή 
σειρά τής Νέας Έλληνικής Βιβλιοθήκης

εμφανίστηκαν κείμενα Ποίησης, Δημιουρ
γικής Πεζογραφίας, Στοχαστικής Πεζο
γραφίας καί Θεατρικά. Στό σημείωμα 
αύτό θά άναφερθώ μόνον σέ 'μερικά κεί
μενα Ποίησης , (ΓΙΟ) καί Δημιουργικής 
Πεζογραφίας (ΔΠ) πού πρωτοδημοσιεύ- 
τηκαν ώς τά τέλη τού 19. αιώνα καί, κατά 
τίς ένδείξεις τής σειράς, είναι τά έξής : 
Άπόκοπος τού Μπεργαδή - Βοσκόπου
λα (έπιμέλεια Στυλιανού Αλεξίου), Λυ
ρικά τού Αθανάσιου Χριστόπουλου (έπι- 
μέλεια Ελένης Τσαντσάνογλου), Παραλο
γές (έπιμέλεια Γιώργου Ίωάννου), Φυ - 
τεινός τού Αριστοτέλη Βαλαωρίτη (έπι- 
μέλεια Γ.ΙΙ. Σαββίδη), Σχολείου τών 
Ντελικάτων ’Εραστών τού Ρήγα (έπί- 
μέλεια ΓΙ.Σ. Πίστα), Ό Παπατρέχας 
τού Αδαμάντιου Κοραή (έπιμέλεια Άλκη 
Αγγέλου) καί ’Ιδού δ άνθρωπος τού Άν- 
δρέα Λάσκαράτου (έπιμέλεια Γ.Γ. Άλι- 
σανδράτου).

Ό μικρός αύτός κατάλογος τών έπτά 
έργων πού άνάφερα, πείθει τόν άναγνώστη 
δτι οί έκδοτες άποφάσισαν νά συντονί
σουν τίς προσπάθειές τους άνάλογα μέ τίς 
δυνατότητες καί τήν προσφορά τών έπι- 
μελητών τής σειράς, οί όποιοι δρίζουν 
πιθανότατα καί τήν έκταση τών εισαγω
γικών κειμένων, άνεξάρτητα ένίοτε άπό τήν 
άξια τού έργου πού άκολουθεΐ (Άπόκοπος 
— εισαγωγή 11 σελίδων, Φωτεινός— εισα
γωγή περίπου 60 σελίδων.) Αναμφισβή
τητα οί εισαγωγές τών κειμένων τής Νέας 
Έλληνικής Βιβλιοθήκης είναι άπό τίς 
πιό εύσυνείδητες καί " έμπεριστατωμένες 
προσπάθειες—ένοχλητικό ώστόσο μειο
νέκτημά τους είναι ένας άδικαιολόγητος 
κάποτε άλεξανδρινισμός. Πολλοί άπό τούς 
έπιμελητές προσφέρουν στόν άναγνώστη 
άφθονα στοιχεία γύρω άπό τή ζωή τού 
συγγραφέα, τίς ιστορικές λεπτομέρειες 
τής έποχής, τίς προηγούμενες έκδόσεις 
τού κειμένου, άλλά άποφεύγουν νά διακιν
δυνεύσουν μιά άποφασιστική έκτίμηση τών 
έργων πού έξετάζουν : Στόν Φωτεινό λ.χ. 
δ κ. Σαββίδης γράφει χαρακτηριστικά : 
«Γιά μάς, δμως, όσοι άκουμπάμε πάνω 
στόν Καβάφη καί στόν Σεφέρη γιά νά πε
ράσει καί τούτη ή νύχτα, ποιά θέση έχει 
μέσα στό σκοτάδι μας αύτός δ Φωτει
νός ; [. . .] Τήν άπάντηση, βέβαια, θά τήν 
δώσει δ κάθε άναγνώστης κλείνοντας τό 
βιβλίο [. . .] Ό συγγραφέας της [τής Εισα
γωγής] συνειδητά άπέφυγε δσο τό δυνα
τόν τίς λεωφόρους τής λογοτεχνικής κρι
τικής» (σελ. 12). Άλλοτε πάλι μερικοί 
άπό τούς έπιμελητές, δταν άναγκάζονται 
νά μιλήσουν πιό συγκεκριμένα γιά τά έργα 
πού προλογίζουν καταφεύγουν σέ γενικό
τητες («Μπορούμε νά πούμε μέ βεβαιό
τητα δτι ή κεντρικψ, ιδέα τού ποιήματός 
μας (Άπόκοπος) είναι ή παροδικότητα 
τής 'ζωής» — Στυλιανός Αλεξίου, σ. 9), 
ή σέ δυσνόητους συσχετισμούς («Πρώτα 
πρώτα, βέβαια, δ στίχος, δ πολύτροπος 
ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος, δ «πολιτι
κός» στίχος, πού δμοιοκατάληκτος άντι- 
στοιχεϊ έδώ σέ χρωματιστό «σινεμασκόπ» 
καί άνομοιοκατάληκτος σέ άσπρόμαυρη 
ταινία πανοραμικής όθόνης» — Γ.ΙΊ. Σαβ
βίδης, Φωτεινός, σ. 29 - 301.

Πέρα δμως άπό τίς ειδικές αύτές άδυνα- 
μίες πού οφείλονται μάλλον στήν «ιδιο
συγκρασία» ορισμένων μελετητών, οί ε α
γωγές τού κ. ’Άλκη ’Αγγέλου (Ό Παπα
τρέχας), τής κ. 'Ελένης Τσαντσάνογλου 
(Λυρικά) καί τού κ. Παναγιώτη Πίστα 
(Σχολείου τών Ντελικάτων ’Εραστών) — 
δέν μπορώ νά άναφερθώ δυστυχώς στήν



συνθετικότερη προσπάθεια τοΰ κ. Ίωάν- 
νου — παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδια
φέρον. Σχολιάζω πιό συγκεκριμένα τήν 
παρουσίαση τής κ. Τσαντσάνογλ'ου καί τή 
μελέτη τοϋ κ. Πίστα, διότι τά έργα πού 
έπιμελήθηκαν οί δύο αύτοί φιλόλογοι ορί
ζουν άντιστοίχως τό ξεκίνημα της νέας 
έλληνικής ποίησης καί πεζογραφίας.

Ή μεγαλύτερη άρετή πού παρουσιάζει 
ή εισαγωγή της κ. Τσαντσάνογλου είναι 
δτι διαγράφει μέ σαφήνεια τό πλαίσιο 
μιας έποχής άρκετά άγνωστης στόν μέσο 
άναγνώστη καί τοποθετεί σ’ αύτό κατά 
τρόπο άποφασιστικό τήν προσωπικότητα 
τοϋ Χριστόπουλου. Άπό μιά τέτοια άποψη

ή δουλειά τής κ. Τσαντσάνογλου είναι 
ύποδειγματική. Θά περίμενε, ’ίσως, κανείς 
διεξοδικότερη παρουσίαση τής άσή μάντης 
έστω ποίησης [μισμαγιές) πού γραφόταν 
τήν έποχή έκείνη, ώστε νάέκτιμηθεΐ ορθό
τερα ή ποιητική προσφορά τοΰ Χριστό- 
πουλου.

Ή φιλολογικός άψογη εισαγωγή τοΰ κ. 
Πίστα περιλαμβάνει ύποδειγματική πα
ρουσίαση τών Contemporaines τοΰ Retif 
καί τοΰ Σχολείου τοϋ Ρήγα' έπιπλέον, 
τεκμηριωμένη ανάλυση τοϋ γαλλικοΰ πρω
τοτύπου καί ψύχραιμη αξιολόγηση τής 
έλληνικής διασκευής. Είναι οπωσδήποτε ή 
πιό αξιόλογη εισαγωγή τής σειράς καί

μία άπό τις σημαντικότερες μελέτες πού 
έμφανίστηκαν τελευταία γύρω άπό θέματα 
τής νέας έλληνικής φιλολογίας.

Πέρα δμως άπό τις «ειδικές» αύτές 
παρατηρήσεις ή έκδοση τής’Νέας Έλλη
νικής Βιβλιοθήκης άποτελεϊ μία σημαν
τικότατη προσπάθεια πού ξεπερνά τήν 
άντοχή οίασδήποτε ιδιωτικής πρωτοβου
λίας.Γιά τήν ώρα παραμένει ή μόνη ύπεύ- 
θυνη άπόπειρα πού δείχνει μάλλον ένα 
άδικαιολόγητο κενό, καί λιγότερο, μπορεί 
νά πει κανείς δτι «καλύπτει μία πραγμα
τική έλλειψη».

ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Δ. Α. ΦΑΤΟΤΡΟΣ τέχνες

Σημείωμα γιά τήν Documenta 5
ή εγχειρήματα πραγματικότητας

Πάντοτε ή έκθεση Documenta στό 
Κάσσελ άποτελοΰσε ένα ιδιαίτερο άλλά 
καί σημαντικό γεγονός στή δραστηριότητα 
τής τέχνης. Προσπαθούσε νά βρίσκεται 
πάντοτε στις πρώτες γραμμές τών άνα- 
ζητήσεων τών καλλιτεχνών καί έδινε μιά 
ζωντανή καί πραγματική εικόνα γιά ένα 
σοβαρό μέρος άπό τις άναζητήσεις αύτές. 
Ή Documenta τοΰ 1972, ή 5η (30 
’Ιουνίου - 8 ’Οκτωβρίου), κατάφερε κάτι 
περισσότερο.

Βέβαια, άς τό πώ άμέσως, αύτό δέν 
όφείλεται στήν Documenta. Ή ίδια ή 
τέχνη καί ή συγκεκριμένη έποχή είναι 
δύο θεμελιώδεις αίτιες γιά τό είδος τής 
έπιλογής καί τής παρουσίασης.

Ή έκθεση ήταν, περισσότερο άπό τις 
προηγούμενες, ένα μεγάλο πανηγύρι τής 
τέχνης, πού άπλώθηκε σέ δύο πολύ μεγά
λα κτήρια καί ύποχρέωνε τόν θεατή της 
νά κινηθεί δέκα λεπτά δρόμο άπό τό ένα 
στό άλλο, νά ζήσει ένα μέρος τοΰ άστικοΰ 
χώρου. Αύτή τή διαδρομή τήν έκμεταλ- 
λεύθηκαν ομάδες καλλιτεχνών καί στήσαν 
τά έργα τους: άφίσες, προπαγάνδα καί 
ένταση πάνω στά πεζοδρόμια καί τά 
πάρκα.' Ένα κομμάτι τής πόλης είχε 
γίνει ένα άντικείμενο, ένα χωροαντικεί- 
μενο πνευματικής δραστηριότητας. Σ’ 
αύτήν τήν έντύπωση βοηθοΰσαν τά έργα, 
δηλαδή οί κατευθύνσεις τής τέχνης πού 
είχαν έπιλεγεϊ. Είχαν μιά άμεση καί 
φανερή σχέση μέ τήν σημερινή ζωή: τούς 
άνθρώπους, τά μικρά καί τά μεγάλα πε
ριβάλλοντα πού ζοΰνε, τις έφημερίδες, τά 
συνθήματα τών διαδηλώσεων, τις δια
φημίσεις τοΰ σέξ, τις γυαλιστερές τζαμα
ρίες καί τά αύτοκίνητα, τούς νεκρούς, 
τόν προϊστάμενο καί τούς ύφισταμένους, 
τις διακαείς έπιθυμίες τών ανθρώπων, 
πραγματοποιημένες καί άπραγματοποίη- 
τες.

Αύτά δλα, άνάλογα μέ τις συνθήκες 
κάθε έποχής, ήταν πάντοτε τέχνη. Άπό 
τήν πρώτη μεγάλη έποχή’ τής σημερινής 
τέχνης, τό 1910-20, γίνεται ή προσπά

θεια νά έκφραστεϊ ή νέα οπτική καί ή 
άλλη πραγματικότητα, μόνο δμως τά 
τελευταία 15-20 χρόνια έχει ξαπλωθεί 
στόν μεγάλο άριθμό τών καλλιτεχνών 
καί τό κυριότερο, άρχίζει νά μετέχει στήν 
καθημερινή ζωή, τόσο πού ένοχλεϊ καί 
φοβίζει δσους δέν μποροΰν ή δέν τούς 
συμφέρει νά παρακολουθήσουν τή σιγανή 
άνασύνταξη. ΐίρός αύτή τήν κατεύ
θυνση βρίσκεται καί ή Documenta 5.

Ή έκθεση στό μεγαλύτερο μέρος της 
έμοιαζε νά έχει πολιτική συνείδηση. Δέν 
ήταν δμως, νομίζω, πάντοτε αύτή ή 
πραγματική έπιδίωξη τών ζωγράφων, 
τών γλυπτών καί τών άλλων καλλιτεχνών. 
Τό πολιτικό κίνημα πρόβαλλε άπό τις 
άπεικονίσεις, τις μεταμορφώσεις τοΰ πε
ριβάλλοντος καί άπό τή μεγαλειώδη συχνά 
ειρωνεία τοΰ καλλιτέχνη. "Οπου αύτό τό 
μήνυμα πετύχαινε νά προβάλλει μέσα άπό 
αύτές τις κατευθύνσεις καί δχι σάν μιά 
άπλοϊκή ή έξωτερική φόρτιση, τότε ήταν 
μιά ζωτική άνανέωση καί πραγματική 
τέχνη. ’Εμένα π.χ. προσωπικά δέν μέ 
έπεισαν οί άναπτυγμένες τεχνικές τής 
άναπαραστάσεως πού έκαναν τό, τεράστιο 
πολλές φορές σέ διαστάσεις, ζωγραφικό 
έργο, μία φωτογραφία εκλεκτής ποιότη
τας—πολύ συχνά άλλωστε χρησιμοποιού
σε σχετικές τεχνικές.

Ή άπουσία έργου, ούσιαστικά, τοΰ 
Joseph Beuys, πού ή παρουσία του στήν 
Documenta 5 ήταν πιό πολύ ένα γρα
φείο μέ σημειώσεις καί εξαγγελίες γιά 
τήν τέχνη καί τή δραστική συμμετοχή 
στήν καθημερινή κοινωνική πραγματικό
τητα, ίσως ήταν ή πιό πειστική πράξη 
δημιουργικής εύαισθησίας καί πραγματι
κότητας, ή, άν προτιμάτε, άντικειμενι- 
κότητας.

Νομίζω δτι στό σύνολο τής Docu
menta 5 αύτό πού λιγόστευε τή δύ
ναμη τής παρουσίασης, είναι τό γεγονός 
δτι άκριβώς ήταν μιά παρουσίαση. Τίς 
περισσότερες φορές τό έργο έμενε έκεΐ 
άκουμπισμένο ή κρεμασμένο, δπως στήν

παλαιά καλή έποχή τής ζωγραφικής τοΰ 
καβαλέτου. Άπό αύτή τήν άποψη οί 
ζωντανές άπεικονίσεις ή καταστάσεις 
πού παρουσιάστηκαν στήν έκθεση ήταν 
δημιουργική άνανέωση. Φαντάζομαι μία 
περιοχή καλλιτεχνικής δράσης, συγγενή 
ίσως σέ έρεθίσματα καί σέ εικονιστικά 
άποτελέσματα μέ πολλά άπό δσα παρου
σίαζε ή έκθεση, δχι δμως πίσω άπό σχοι
νιά μέ άπαγορεύσεις κινήσεως, βέλη με- 
ταβάσεως καί ούρές θεατών, άλλά μέρος 
πραγματικό μιάς ζωής. Θυμόμουνα τούς 
Έλληνες πού πέρναγαν τίς ημέρες τους 
τρώγοντας καί πίνοντας στά θέατρά τους, 
ζώντας τήν τραγωδία. Τό Ποντικο μου
σείο (Maus Museum), ή παρουσίαση 
τής δουλειάς τοΰ Claes Oldenburg, ένα 
«μουσείο μέσα στό μουσείο», ίσως κατά- 
φερνε περισσότερο μέ αύτή τή διπλή 
άρνηση τής πραγματικότητας, νά είναι 
ένα ζωντανό δοχείο ζωής. Άλλ’ αύτό 
τό κατάφερνε χάρη καί στά ίδια τά «έκθέ- 
ματα» πού είχε συγκεντρώσει: 347 μικρά 
καί μέτρια σέ μέγεθος άντικείμενα, μικρά 
σάν ίχνος άντικειμένου «οκουπιδάκια», 
ίσαμε φανφαρόνικες άπομιμήσεις ειδών 
ύγιεινής. Τί θά ήταν, δχι μιά έκθεση 
ρεαλισμού πού θά βασιζόταν στήν τεχνική 
Ικανότητα καί στήν άναπαράσταση, δπως 
δ κάθε κατηγορίας ρεαλισμός, άλλά στή 
δομή τών πραγματικών καταστάσεων, δη
λαδή στήν άποκάλυψη τών σχέσεων τοΰ 
άντικειμένου καί τής εικόνας μέ τίς κοι
νωνικές διαδικασίες καί δυνάμεις; Τό 
άποτέλεσμα θά ήταν ίσως άκόμη περισ
σότερο πολιτικό καί ρεαλιστ κό, άπό δ,τϊ 
ή σκοτεινή, καλοστημένη αίθουσα δπου 
διαπραγματιζόταν ή πράξη βίας τοΰ 
Edward Kienholz.

Μπορώ νά συγκρίνω ένα παιγνιδότοπο 
κάτω άπό ένα μπετονένιο αύτοκινητό- 
δρομο σέ μιά πάμφτωχη γειτονιά τοΰ 
Λονδίνου, πίσω άπό τό Porto Bello Road, 
φτιαγμένο μέ πρόχειρα βαμμένα ξύλα 
καί άπορρίμματα ύλικών: ίλα μαζί, τά 
παιδιά, οί ένήλικες,' τά άν-ικείμενα, ό 43



χώρος καί οί έλεφάντινες μπετονένιες κο
λόνες τοϋ αύτοκινητόδρομου πραγματο
ποιούσαν ένα πλήρες καί άποτελεσματικό 
έργο τέχνης καί άνθρώπιντΓ ζωής, πολύ

περισσότερο άπό μιά καλοζυγισμένη έκθε
ση τέχνης.

’Απαραίτητη σημείωση : Θησαυρός τό 
βιβλιοπωλείο πού λειτούργησε μέσα στή 
Documents 5 δλο τό διάστημα τής έκθε

σης. Δοχείο ζωής καί δύναμης άρκοϋσε, 
αύτό μόνο του, γιά νά άποκαλύψει καί 
νά δώσει ιδεολογική ένέργεια. άκόμη καί 
στά πιό γερασμένα καί στεγνωμένα μυαλά.

ΜΕΝΗΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΡΕΑΣ

Οί μεταφράσεις Τζόυς στήν Ελλάδα
Ή πρώτη μετάφραση βιβλίου τοϋ 

Τζέημς Τζόυς στά έλληνικά, Τό Πορ
τραϊτο τον Καλλιτέχνη, πραγματοποιεί
ται στά 1965, δηλαδή σαρανταεννιά ολό
κληρα χρόνια ύστερα άπό τήν πρώτη 
του έκδοση (1916) καί πενηντατρία άπό 
τήν πρώτη έκδοση τών Αονβλινέζων 
(1912). Στό διάστημα αύτό, ό έλληνας 
άναγνώστης άρκεϊται σέ σποραδικές με
ταφράσεις σέ λογοτεχνικά περιοδικά. Στή 
Θεσσαλονίκη ό Κοχλίας (τεύχη 1 καί 6, 
Δεκέμβρης τοϋ 45 καί Μάης τοϋ 46), δη
μοσιεύει άποσπάσματα άπό τόν Όδυσσέα 
σέ συλλογική μετάφραση Καρέλλη, Κι- 
τσόπουλου, Τσίζεκ, Σβορώνου, Πεντζί- 
κη, Κονιόρδου καί Ίατροΰ. Στήν ’Αθήνα 
ή Νέα 'Εστία δημοσιεύει τόν «Νεκρό», 
άπό τούς Αουβλινέζον; σέ μετ. Σοφίας 
Μαυροειδή - ΓΓαπαδάκη, ό Ταχυδρόμος 
(άριθ. 375, ’Ιούνιος 60) τήν «Έβελυν» 
άπό τήν ίδια συλλογή, μετ. Μ. Κουμαν- 
ταρέα. Ή πρόχειρη αύτή δειγματοληψία 
πολύ άπέχει άπό τό νά θεωρηθεί βιβλιο
γραφία τών μεταφράσεων Τζόυς στόν 
περιοδικό τύπο. Τό κείμενο πού άκολου- 
θεϊ, άσχολεϊται μέ τίς μεταφράσεις πού 
έκδόθηκαν σέ μορφή βιβλίου, καί έλπίζει 
δτι άπ’ αύτές τουλάχιστον δέν παρέλειψε 
καμιά.

Τό πορτραϊτο τοϋ καλλιτέχνη, μετ. 
Μ.Σ., σ. 260, έκδόσεις «Γαλαξία», 
1965.

Μιά σοβαρή καί εύπρεπής μετάφραση, 
προσκολλημένη στό κείμενο, πού είναι 
συγχρόνως ή άρετή καί τό έλάττωμά της. 
’Ελάχιστα πράγματα θά είχε κανείς νά 
τής προσάψει (δπως, αίφνης, στή σ. 167 
πού παραλείπει τήν άπάντηση στή φρά
ση: «Καί μπορώ, σάς παρακαλώ, νά ρω
τήσω γιατί μετακομίζουμε πάλι; ρώτησε», 
βλ. έκδοση Πέ· κουιν 71, σ. 163). ’Άν 
μάλιστα διέθετε . <! σημειώσεις (καί ποιό 
έργο τοϋ Τζόυς δέν τίς έχει άνάγκη;) θά 
μπορούσε ν’ άποτελέσει ένα βοήθημα γιά 
τόν φοιτητή τής άγγλικής λογοτεχνίας 
στή Φιλοσοφική μας. Θά πρέπει, έξάλλου, 
νά σημειωθεί δτι ό τίτλος στό πρωτό
τυπο είναι A Portrait of the Artist as 
a Young Man πού στά έλληνικά θά άντι- 
στοιχοΰσε: Πορτραϊτο τοϋ καλλιτέχνη σέ 
νεαρή ηλικία.Έχουμε δηλαδή νά κάνουμε 
μέ μιά σύντμηση καί έπομένως παρα
βίαση τοϋ τίτλου πού δέν δικαιολογείται 
άπό τίς τυχόν ύπέρογκες δυσκολίες πού 
θά παρουσίαζε ή μεταγλώττιση (δπως 
λ.χ. —μοΰ έρχεται πρόχειρα στό νοΰ— 
θά ήταν ή περίπτωση μέ τό Catcher in 
the Rye τοϋ D. J. Salinger). 'Ωστόσο 
ή άδυναμία τής μετάφρασης αύτής νά 
ύψωθεΐ πάνω άπό μιά άπλή μεταγλώττιση,

μέ κάνει νά σκέφτομαι δτι έργα τής παγ
κόσμιας λογοτεχνίας, τής άξίας καί τής 
συντριπτικής πολλές φορές δυσκολίας 
δπως αύτά τοϋ Τζόυς, θά έπρεπε νά άνα- 
τίθενται σέ δημιουργούς πεζογράφους ή 
σέ προικισμένους μεταφραστές. Τό παρά
δειγμα τοϋ Άνδρέα Φραγκιά στόν Έξά- 
δελφο Πόνς τοϋ Μπαλζάκ, καί τοϋ Πα
ναγιώτη Μουλλά στήν Αισθηματική ’Α
γωγή τοϋ Φλωμπέρ, τό έπιβεβαιώνουν.

Τό Πορτραϊτο τοϋ Καλλιτέχνη διαδέ
χονται τρεις άπανωτές μεταφράσεις τών 
Αονβλινέζων, πού είναι καί τό πρώτο 
χρονολογικά βιβλίο τοϋ Τζόυς. Προτοΰ 
προχωρήσω σ’ αύτές θά μοΰ έπιτραπεϊ 
νά παρατηρήσω γενικότερα δτι: (α) 
καμιά μέριμνα δέν καταβάλλεται άπό 
τούς ύπευθύνους τών έκδοτικών οίκων, 
έτσι ώστε τό κοινό νά γνωρίζει ένα συγ
γραφέα στή χρονολογική του σειρά’ καί 
(β) μέσα στό ίδιο χρονικό διάστημα— 
τέλη τοΰ 71 μέ άρχές τοΰ 72—συσσω
ρεύονται τρεις μεταφράσεις τοΰ ίδιου έρ
γου—γεγονός πού δημιουργεί σύγχυση 
στό άναγνωστικό κοινά καί ζημία στούς 
έκδότες.

1) Δονβλινέζοι, μετάφρ. Σ. Βουρδου- 
μπα, Σ. Μπερνίτσα, Σ. ’Αντωνίου, σ. 
276. ’Εκδόσεις «Παϊρίδη», 1971.

Ή συλλογική αύτή μετάφραση, άς τό 
πώ άπερίφραστα, είναι μιά δουλειά χωρίς 
καμμιά γλωσσική καί αισθητική ένότητα, 
άδεξια καί μέ λάθη. Στό διήγημα «Araby» 
πού έλληνικά ό μεταφραστής τό άφήνει 
πάλι «Araby», στή σ. 39 διαβάζουμε: 
«'Ο κόσμος είναι στό κρεβάτι αύτή τήν 
ώρα καί μάλιστα έχουν πάρει τό δεύτερο 
ύπνο».—Στό διήγημα «Counterparts», 
πού άγνωστο γιατί μεταφράζεται «Τά 
Πανομοιότυπα», στή σ. 113, «'Ο κύριος 
’Άλλυν κοκκίνησε....» παραλείπεται τό 
«σάν άλικ,] τριανταφυλλιά» (βλ. έκδ. 
Πένγκουιν τοΰ 66, σ. 89).—Στή σ. 121, 
«τό μπαστούνι έκοβε τό δέρμα τοΰ μηροΰ 
του», άντί γιά «χαράκωνε» ; όποιαδή
ποτε άλλη δόκιμη άπόδοση. Στήν ίδια 
σελίδα τό «’Άβε Μαρία» μεταφράζεται 
άκομψα «Προσφώνηση στήν Παναγία», 
μέ άποτέλεσμα ή φράση ν* άκούγεται: 
«”Ω, μπαμπά! Μή μέ χτυπάς, μπαμπά, 
καί θά πώ τήν Προσφώνησα: στήν Πανα
γία γιά σένα.. .» — Στό διήγημα «Ή 
Λάσπη», σ. 132 διαβάζουμε: «Μά κα
νένας τους, 'έν ύπαινέχττκε τίς παραφω
νίες της» ένώ ή σωστή μετάφραση είναι: 
«'Ωστόσο κανένας δέν τής φανέρωσε τό 
λάθος της» (δπως μεταφράζει ό Πολί
της)’ κι αύτό γιατί άπλούστατα τό λάθος 
τής τραγουδίστριας δέν έγκειται στις πα
ραφωνίες ττς, άλλά γιατί, δπως ό ίδιος

ό Τζόυς έξηγεϊ στήν προηγούμενη παρά
γραφο, ή τραγουδίστρια «δταν έφτασε 
στή δεύτερη στροφή, τραγούδησε πάλι 
άπό τήν άρχή». Άκόμη, έκει δπου ό 
μεταφραστής βρίσκει κάποια δυσκολία, 
προτιμά νά τήν άφήσει άμετάφραστη, δπως 
στό «"Ενα μικρό σύννεφο», σ. 90: «Μισή 
ώρα, τώρα παιδιά, έλεγε μέ έλαφρά καρ
διά: Ποΰ είναι τό considering cap;» ’Α
φήνω δτι καί τό «μέ έλαφρά καρδιά» 
είναι άδόκιμο, γιατί ή θά πεις «έλαφρά 
τή καρδία» ή «ξέγνοιαστα» ή «άπερί- 
σκεπτα». Είναι δμως κρίμα ν’ άφιερώσω 
περισσότερο χώρο σ’ αύτήν τήν έλαφρά 
τή καρδία μετάφραση. Προτιμώ νά δώ 
τίς άλλες δυό, πού ή καθεμιά έχει τίς χάρες 
καί τά έλαττώματά της, μά πού καί οί 
δυό στέκουν σ’ ένα έπίπεδο.

2) Οί Δουβλινέζ,οι, μετ. Κοσμά Πο
λίτη, έπίμετρο : Μ. Χαιρετάκη, ει
κονογράφηση: Μπ. Γουαϊνμπάουμ, 
έκδόσ:ι: «Γκοβόστη», σ. 232, 1972.
3) Δοι βλινέζοι, μετάφραση, προλε- 
γόμενα, σημειώσεις: Μαντώς ’Αρα- 
βαντινοϋ, έκδόσεις «Γαλαξία», 1971, 
σ. 261.

Ή μετάφραση Πολίτη, άς τό πώ κι 
έδώ άπερίφραστα, δέν στέκει στό ίδιο 
ύψος μέ τόν Γαιόπαρδο λ.χ. τοΰ Τζ. ντί 
Λαμπεντούζα («Διογένης», 71), δπου 
κείμενο καί μετάφραση ένώθηκαν σέ πρω
τοφανή σύμπνοια. "Ομως κι έδώ είναι 
φανερά τά δείγματα τής εύαισθησίας καί 
μαστοριάς πού μόνο ένας γεννημένος τε
χνίτης ξέρει νά δίνει στό κείμενο, είτε 
αύτό είναι δικό του, είτε ξένο. (Κι άλήθεια, 
νά ένας άγνοημένος πεζογράφος άνάμεσα 
στούς νεότερους άναγνώστες. Γιατί, βε
βαίως, κείμενα δπως τό Γυρί καί Στοΰ 
Χατζηφράγκου πολύ άπέχουν άπό τό νά 
είναι πρωτοπορειακά καί έπομένως τοΰ 
συρμοΰ!). Ή πρώτη λοιπόν άρετή τών 
κατά Πολίτη Αονβλινέζων είναι ή 
άμεσότητα. Τό κείμενο ζεϊ, δέν ψευτίζει 
στή μεταφορά του σέ μιά άλλη γλώσσα, 
πολλές φορές χάνεις τήν αίσθηση τοΰ με
ταφρασμένου. Στό διήγημα «Ένα συν
νεφάκι» (σ. 72), έκει δπου οί άλλοι με
ταφραστές άποδίδουν τό όνομα τοΰ ηρώα 
(τοΰ Little Chandler, τοΰ άποτυχημέ- 
νου κι εύαίσθητου μικροΰπαλληλάκου πού 
συναντιέται μέ τόν συμπολίτη του καί 
έντωμεταξύ πετυχημένο κι άποχτηνω- 
μένο Γκάλλαχ.-ρ) «ό μικρός Τσάντλερ», 
ό Πολίτης άποδίδει θαυμαστά: «ό Τσαν- 
τλεράκος»’ πράγμα πού άμέσως σχεδιάζει 
τόν τύπο, φέρνει μιά ζεστασιά καί μιάν 
άλήθεια. ’Ίσως βεβαίως, ή μεγάλη οικειό
τητα τής γλώσσας καί τά ύπερ βολικά δά-44



νεια άπό τή «λογοτεχνική» δημοτική δπως 
«άναθυμήθηκε», «φωνοκόπι» κτλ. νά 
άφαιρούν κάτι άπό τήν αύστηρή λει
τουργία τοϋ κειμένου, πράγμα, πού δπως 
θά δούμε, ή Άραβαντινοϋ άποφεύγει, 
κρατώντας μιάν άπόσταση άνάμεσα στό 
κείμενο καί τόν άναγνώστη. 'Ένα άλλο 
προτέρημα τοϋ Πολίτη εϊναι τά μέρη τών 
διηγημάτων δπου παρεμβάλλονται στι- 
χάκια. Άρκεϊ μόνο νά παραβάλει κανείς 
τό «Είμαι μιά μικρή τσαχπίνα, /τόν άνή- 
ξερο μήν κάνεις/, γιατί ξέρεις είμαι φίνα», 
στό διήγημα «Ή Πανσιόν» (σ. 64) μέ 
τίς άλλες άντίστοιχες μεταφράσεις, γιά 
νά καταλάβει τή διαφορά. Στό διήγημα 
«Grace», ή σκηνή δπου συζητοΰνται 
έκκλησιαστικά δόγματα καί παρεμβάλ
λονται φράσεις λατινικές (σ. 165 στήν 
έκδ. Πένγκουιν) ή μετάφραση Πολίτη 
είναι ή μόνη πού σέβεται τό πρωτότυπο. 
Οί άλλες δυό μεταφράζουν άπευθείας τά 
λατινικά στά ελληνικά, πράγμα, πού ά·. 
ήθελε θά μπορούσε νά είχε κάνει καί ό 
Τζόυς μεταφράζοντας κατευθείαν στά 
έγγλέζικα. Κάτι τέτοιες ελευθεριότητες 
είναι, θαρρώ, έξω άπό τίς νόμιμες έλευ- 
θερίες, τίς όποιες μπορεί νά μεταχειρί
ζεται ένας μεταφραστής.—Καί μιά άλλαγή 
φύλου πού ή μετάφραση Πολίτη έπιχειρεΐ: 
(σ. 70) «μιά λονδρέζα ξανθούλα», ένώ 
στήν ούσία πρόκειται γιά έναν «μικρό
σωμο ξανθό Λονδρέζο», δπως σωστά με
ταφράζει ή Άραβαντινοϋ. Καί μιά σοβαρή 
παράλειψη: Στό διήγημα «Έβλιν» (σ. 
42) παραλείπεται μιά ολόκληρη παρά
γραφος. «All the seas of the world... 
with both hands at the iron railing» 
(σ. 38 στήν έκδ. Πένγκουιν). Κατά τή 
γνώμη μου, τό λάθος είναι τοϋ τυπογρά
φου καί τοϋ διορθωτή, άφοΰ ή φράση 
πού παραλείπεται παρεμβάλλεται άνάμεσα 
στήν έπίκληση «’Έλα!» πού έπαναλαμ- 
βάνεται δυό φορές, μία πρίν καί μία μετά 
τήν έπίμαχη φράση. 'Επομένως ή εύθύνη 
βαρύνει τόν έκδότη. Τήν έκδοση «Γκο- 
βόστη» συμπληρώνει ένα έπίμετρο δεκα
τριών σελίδων («'Ο Συγγραφέας»), δπου 
ό συντάκτης του (Μ. Χαιρετάκης) έπιχει- 
ρεΐ μιά κατατόπιση στό έργο τοϋ ’Ιρλαν
δού. Είναι δμως γραμμένο σέ τόσο άθλια 
έλληνικά, πού άντί γιά βοήθημα, καταντά 
τροχοπέδη γιά τόν άναγνώστη. 'Υπο
πτεύομαι δτι πρόκειται γιά κάποια άπό- 
πειρα λεηλάτησης ξένου κειμένου, καί τήν 
ύπόνοιά μου έρχονται νά στηρίξουν φρά
σεις δπως αύτές: «Άλλά στό ποώτο του 
μυθιστόρημα... άρχισε νά δείχνει αύτή 
τή φριχτή γοητεία γιά τίς βρώμικες 
πραγματικότητες τής καθημερινής ζωής...» 
(σ. 218).—«Ή άφηγηματική μέθοδος πού 
έγινε γνωστή άργότερα σάν ρεΰμα συνει- 
δητότητας» (σ. 218). Έδώ προφα
νώς «δοκιμάζεται» ό άγγλικός δρος 
«stream of consciouness» πού άπό δσο 
ξέρω πέρασε στή γλώσσα μας σάν «έσω- 
τερικός μονόλογος».—«Τό γεγονός δτι τά 
φανταστικά γραφτά σέ πρόζα τοϋ Τζ. Τζ. 
σκηνοθετοΰνται δίχως έξαίρεση στό, Δου
βλίνο...» (σ. 219). ■— «...γιά νά χρησιμο
ποιήσω μιά λέξη τοϋ Τζόυς, σέ μιά Επιφά
νεια (epiphany)....» (σ. 221 ). Είμαι 
σίγουρος δτι ό ίδιος δ Κοσ| , Πολίτης 
είναι άμοιρος τής έκλογής αύτής τοϋ κει
μένου, καί τό βάρος της, θαρρώ, πέφτει 
πάλι, άκέραιο στούς ώμους τοϋ έκδότη.

Τό πρώτο πράγμα πού θά είχε νά πει 
κανείς γιά τή μετάφραση τής Άραβαντι- 
νοΰ, εϊναι δτι μέ τήν ούδέτερη καί ψυχρή

γλώσσα πού χρησιμοποιεί (μέ θεμιτά 
δάνεια άπό τήν καθαρεύουσα) έρχεται 
κοντότερα στό πρωτότυπο. Πρόκειται γιά 
μιά άπόπειρα μεταγραφής τοϋ ξένου σ’ 
έμάς ύφους, χωρίς νά προδίδονται (τίς 
περισσότερες φορές) τά έλληνικά. Άπό 
μιά άποψη πιστεύω πώς είναι τό πρό
πλασμα μιας έπιτυχημένης μετάφρασης, 
ένα δείγμα τοϋ πώς θά μπορούσε νά άκού- 
γεται καί νά διαβάζεται ό Τζόυς στά 
έλληνικά. Κι αύτό δέν είναι λίγο, νομίζω. 
'Ωστόσο ?έω πρόπλασμα, γιατί κάποια 
συμπαιγνία άπό παραλείψεις καί έλευθε- 
ριότητες έρχονται ν’ άλλοιώσουν τίς λαμ
πρές προθέσεις. Συγκεκριμένα. Στή σ. 
124 («Στάχτες») διαβάζουμε: «Σέ τέτοιο 
σημείο είχε συγκινηθεϊ, πού δέν έβρισκε 
αύτό πού ήθελε καί τριγύριζε μές στό 
δωμάτιο». Τό σωστό είναι: «Τά μάτια 
του ήταν τόσο γεμάτα δάκρυα, πού... κλπ.» 
Επομένως αύτός είναι καί ό λόγος πού 
τόν έμποδίζει νά βρει αύτό πού ήθελε. 
—Στό διήγημα «Ή Χάρη», σ. 193, δια
βάζουμε: «'Ένα φώς ήταν κρεμασμένο 
μπροστά στό μεγάλο βωμό», έκεϊ πού 
ό Πολίτης πληρέστερα μεταφράζει: «Ά- 
κουμποΰσαν τή ράχη τους στό πίσω άνα- 
λόγιο καί κοίταζαν αόριστα τή μακρινή 
κηλίδα άπό κόκκινο φώς, πού κρεμότανε 
μπρός άπό τήν αγία τράπεζα».—Στό διή
γημα «Θά συναντηθούμε στίς έξι ’Οκτω
βρίου», στή σ. 141, διαβάζουμε: «'Ο 
έργάτης δέν κοιτάει νά βρει ωραίες καί 
παχιές δουλειές γιά τούς γιούς του καί 
τ’ άνήψια του». Στό πρωτότυπο διαβά
ζουμε: «...τούς γιούς, τούς έξαδέλφους 
του καί τ’ άνήψια του» (σ. 119 Πέν- 
γκουιν).—Στή σ. 143, στό ίδιο διήγημα, 
«Και βέβαια είναι... καί έκεϊ γεννήθηκε 
καί ή εύγένειά του», ή μεταφράστρια πα
ραλείπει δλο τό παιχνίδι τών λέξεων πού 
συγκροτεί τό ύφος αύτής τής παραγρά
φου.—Στό «Ένα θλιβερό συμβάν» (σ. 135) 
«Αραιά καί' πού, άκούγονταν τά τράμ 
πού περνούσαν στό μοναχικό δρόμο»: Έδώ 
τό swishing τού πρωτοτύπου (πού ό Πο
λίτης μεταφράζει «νά τσιρίζει») άντικα- 
θίσταται μέ αύτό τό εύκολο καί άχρωμο 
«άκούγονταν».—Στό ίδιο διήγημα (σ. 125) 
ή μεταφράστρια παραλείπει νά άναφέρει 
δτι δ ήρωας, ό κ. Τζέημς Ντάφυ, ήταν 
δημότης τού Δουβλίνου, γεγονός πού ίσως 
υπονοείται, άλλά πού ώστόσο ό ίδιος ό 
Τζόυς δέν παραλείπει νά τό άναφέρει καί 
μέ τόν τρόπο του μάλιστα νά τό ύπογραμ- 
μίσει. Θά είχε άκόμα νά διαφωνήσει 
κανείς μέ τή μετάφραση τού τίτλου 
«Grace» (σ. 171), πού νομίζω δτι συνε
πέστερη μέ τή θρησκευτική του σημασία 
θά ήταν ή «Χάρις» καί δχι ή «Χάρη». 
('Ο Πολίτης μεταφράζει «Εύλογία»), 
Γενικότερα θά έλεγα δτι ή κυρία Άρα- 
βαντινοΰ έχει ώρες ώρες τήν τάση νά 
μεταφράζει λογικά, μέ δείκτη τόν κοινό 
νοΰ καί δχι τό καλλιτεχνικό βάρος μιας 
άλήθειας. Τούτο εϊναι, λόγου χάρη, φα
νερό στή σ. 193 στό ίδιο διήγημα: «Οί 
λάμπες έρριχναν ένα φώς μαλακό πάνω 
σέ μιά ομάδα άνδρών ντυμένων μέ μαύρα 
κουστούμια καί άσπρα κολάρα, καί μόνο 
λίγοι φορούσαν σπόρ σακκάκια άπό χον
τρό τουΐντ ύφασμα». Δέν έχει παρά νά 
κοιτάξει κανείς τό άντίστοιχο κείμενο στή 
σ. 169 (έκδ. Πένγκουιν), γιά νά έξη- 
γήσει τήν άδιόρατη μά άποφασιστική 
διαφοροποίηση πού έπιφέρει τό ρήμα 
«relieved» στήν άγγλική πρόταση. Άπό 
καθαρά τεχνική άποψη, θά είχα άκόμα

νά παρατηρήσω δτι ή μεταφράστοια έχει 
τήν τάση νά τεμαχίζει τήν περίοδο σέ 
μικρότερες προτάσεις, πολλές φορές σω
στά ίσως, γιά ν’ άλαφρώσει τήν μακρο
περίοδο άγγλική δομή καί νά τή φέρει 
στά έλληνικά μέτρα, κάποτε κάποτε 
δμως τραυματίζει έτσι τήν ισορροπία τής 
στίξης καί έπομένως τήν άναπνοή τού 
κειμένου. Παρ’ δλη έντούτοις τή μέριμνα 
αύτή, ή ξενότροπη νοοτροπία έχει περά
σει, σέ έλάχιστο ποσοστό, στό έλληνικό 
κείμενο, δπως στό «Μιά Μητέρα» (σ. 
167): «"Ομως ό πρώτος τενόρος καί ή 
σοπράνο γκρέμισαν τήν αίθουσα», ή αύτό 
τό άκομψο «βλαστήμησε τό παν» («Τά 
άντίγραφα», σ. 114). Καί δέν απορώ 
έδώ, άν θέλω νά φανώ συνεπής, παρά νά 
κάνω μιά παρένθεση θυμίζοντας δτι καί 
ό Πολίτης πέφτει θύμα τής ξενικής αύτής 
έπιρροής, δταν μεταφράζει: «Τό πιστεύω, 
είπε ό Γκάμπριελ, άλλά ξεχνούν δτι ή 
γυναίκα μου χρειάζεται τρεις θανάσιμες 
ώρες γιά νά ντυθεί («'Ο νεκρός», σ. 173). 
'Ωστόσο θαυμαστός εϊναι ό τρόπος πού 
ή Άραβαντινοϋ μεταφράζει λόγου χάρη 
τήν τελευταία παράγραφο άπό τό «’Αρά
πικο Παζάρι», σ. 48: «Κοιτάζοντας ψη
λά... άπό άγωνία καί θυμό», κάτι πού ή 
δεξιοτεχνία τού Πολίτη δέν κατορθώνει 
νά πιάσει. Καί άσφαλώς δέν είναι ή μο
ναδική άξιέπαινη στιγμή στή μετάφρασή 
της. 'Ολόκληρο τό «Μιά Μητέρα», άπο
τελεΐ λαμπρό ύπόδειγμα. 'Υπογραμμίζω 
έπίσης τή μέριμνά της νά πλουτίσει τή 
μετάφρασή της μέ Προλεγόμενα καί Ση
μειώσεις, πού άναμφισβήτητα βοηθούν 
τόν άκατατόπιστο έλληνα άναγνώστη (πό
σο πιό φανερή γίνεται τώρα ή έλλειψη 
σημειώσεων στό Πορτραϊτο τον Καλλι
τέχνη). Καί μιά τελευταία παρατή
ρηση πού άφορά τή μετάφραση τού τί
τλου τού τελευταίου διηγήματος τής συλ
λογής «The Dead». Έκεϊ δπου οί προη-
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μής.



γούμενοι μεταφραστές γράφουν «Ό πε
θαμένος» (Μπερνίτσας) ή δπως πολύ 
σωστότερα «Ό νεκρός» (Πολίτης), ξα
φνικά ή κυρία Άραβαντινοϋ μεταφράζει: 
«Οί νεκροί». Σταματώ μέ κάποια άπορία, 
μιας καί συνήθισα νά συνδέω τόν τίτλο μέ 
τόν Μάικλ Φάρεϋ, τόν δεκαπεντάχρονο 
νέο πού πέθανε φυματικός καί πού στά
θηκε ή πρώτη άγάπη της Γκρέτας, της 
γυναίκας τοϋ Γκάμπριελ, τοϋ κεντρικού 
ήρωα τοΰ διηγήματος. 'Όμως ή Άρα- 
βαντινοΰ φαίνεται νά έχει διάφορη γνώμη. 
’Ίσως έκεϊνο τό άδιάκοπο χιόνι πού άρ- 
χίζει νά πέφτει στην τελευταία σκηνή 
τοΰ διηγήματος καί πού σκεπάζει δχι μόνο 
τόν τάφο τοΰ μικροΰ Μάικλ, άλλά καί ολό
κληρη την ’Ιρλανδία, νά έννοεϊ ένα γενικό
τερο θάνατο. ’Εξάλλου ή λέξη dead μπο
ρεί κάλλιστα νά ύπονοεϊ τόν έναν θάνατο 
ή τούς πολλούς—στό σημείο αύτό ή 
άγγλική γλώσσα είναι έλαστική. Θεμιτά 
λοιπόν ή Άραβαντινοϋ παίρνει την έλευ- 
θε,ρία νά μεταφράσει σέ πληθυντικό άριθμό. 
Ωστόσο, έάν μέ ρωτοΰσαν νά πώ, μέ τό 
χέρι στήν καρδιά, ποιός άπό τούς δύο 
τίτλους δικαιώνεται μέσα μου περισ
σότερο, θαρρώ θά γύριζα στόν μονοσή
μαντο τοΰ Πολίτη: «Ό νεκρός», δ θάνα
τος τοΰ φθισικοΰ νέου πού δουλεύει στό 
Γκάζι, τοΰ πρώτου άγαπημένου τής 
Γκρέτας, έαένα τουλάχιστον, μοΰ άρκεϊ.

Δέν θ’ άπαντοΰσα μέ τήν ίδια σιγου
ριά, αν έπρόκειτο νά μοΰ τεθεί τό δίλημμα,

ποιά άπό τίς δυό μεταφράσεις, τοΰ Πολί
τη ή της Άραβαντινοϋ, θά συνιστοΰσα 
στόν νεοέλληνα άναγνώστη τών Δονβλι- 
νέζων. Καμιά άπό τίς δυό δέν είναι έκείνη 
πού άφοπλίζει—θαρρώ πώς αύτό έγινε ήδη 
φανερό. Όπως καμιά άπό τίς δυό δέν πάει 
καί μέ δεκανίκια. Άν ή μετάφραση Άρα- 
βαντινοΰ διαθέτει έκείνη τήν άπόσταση 
πού παγοπΟιεΐ τό κείμενο καί πού μοΰ 
φαίνεται σωστότερη καί συνεπέστερη γιά 
ένα συγγραφέα δπως ό Τζόυς, ωστόσο 
ή καρδιά μας θερμαίνεται περισσότερο μέ 
τή μετάφραση Πολίτη. Πέρα άπό τά 
λάθη καί τίς παραλείψεις καί τών δύο 
μεταφράσεων (καί μερικά είναι σοβαρά), 
άπόκειται στήν εύαισθησία τοΰ άναγνώ
στη ν’ άναμετρηθεΐ μέ τίς δυό παραλλαγές 
καί νά διαλέξει, άν φυσικά έχει τήν δρεξη 
καί τήν υπομονή. Διαφορετικά, σημαντι
κότερο κέρδος θ’ άπεκόμιζε άν άφηνόταν 
σέ όποιαδήποτε άπό τίς δυό, μέ μοναδικό 
γνώμονα νά γνωριστεί μέ τό βφος τοΰ 
’Ιρλανδού, πράγμα πού καί οί δυό έκδο- 
χές, εύτυχώς, άφήνουν νά διαφανεϊ, έστω 
μέσα άπό χαραμάδες. Γιατί, πέρα άπό 
ό,τιδήποτε άλλο, οί Δονβλινέζοι είναι ένα 
τεράστιο πεζογραφικό μάθημα γιά τόν 
όποιονδήποτε διηγηματογράφο ή άπλό 
άναγνώστη, ’Ιρλανδό ή Έλληνα.

Δέν μένει, γιά νά όλοκληρωθεϊ ή σύν
τομη αύτή περιδιάβαση στίς μεταφράσεις 
Τζόυς, παρά ν’ άναφερθώ καί στόν Ό<5< σ-

σέη (έκδοση Παϊρίδη, τόμοι 5, μετά
φραση Λ. Νικολοΰζος, Γ. Θωμόπουλος). 
Πλησιάζω σ’ αύτήν μέ τό δέος τοΰ ξενό
γλωσσου πού άποκοτά ν’ άναμετρηθεΐ μέ 
τό μαμούθ αύτό τής άγγλικής λογοτε
χνίας, τοΰ όποιου οί δυσκολίες άρκοΰν γιά 
νά τρομάξουν καί τόν έπαρκέστερο άγγλο 
άναγνώστη. Γιά τό λόγο αύτό, άλλά καί 
έπειδή ή έλληνική μετάφραση δέν έχει 
όλοκληρωθεϊ (άπομένουν, θαρρώ, δύο ή 
τρεις τόμοι άκόμη), θά προτιμήσω ν’ άνα- 
βάλω τήν κρίση μου. 'Ωστόσο, τήν ίδια 
στιγμή, μοΰ είναι άδύνατο ν’ άποσιωπή- 
σω τήν πρώτη έντύπωση μιάς προχειρό
τητας πού άπεκόμισα τόσο άπό τή μετά
φραση δσο καί άπό τήν τυπογραφία τοΰ 
κειμένου, πράγμα πού καί ό άνίδεος άνα
γνώστης διαπιστώνει μέ τήν πρώτη μα- 
ττά. Μοΰ φαίνεται άκόμη ύποπτη ή βια
σύνη νά ξεπεταχτεΐ τό έργο σέ δόσεις, 
πού θυμίζει άόριστα εκπτώσεις καί ξε
πούλημα. Κι άκόμα μοΰ φαίνεται τερα
τώδες ένα τέτοιο κείμενο νά κυκλοφορεί 
χωρίς ούτε ίχνος άπό σημειώσεις, έναν 
έλάχιστο μίτο πού νά οδηγεί τόν άναγνώ
στη στό δαίδαλο τοΰ κειμένου.

Τελικά, οί μεταφράσεις Τζόυς στήν 
'Ελλάδα, τόσο άπό τήν άποψη τοΰ μετα
φραστή, δσο κι έκείνη τοΰ άναγνώστη, 
μοΰ θυμίζουν τό μαθητή έκεϊνο πού στό 
δημοτικό δέν έμαθε άριθμητική, καί τώρα 
στό γυμνάσιο τόν βάζουν νά λύνει έξι- 
σώσεις.

Βιβλιογραφικό δελτίο
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Γιαναγκιντά Κεντζιοΰρο, Φιλοσοφία τής 

έλευθερίας. Μετάφραση Β. Καμπίτση. 
Αθήνα [1973]. Σελ. 248 (Δρχ. 60) *. 
Θέματα : 'Η πραγματικότητα τής έλευ
θερίας — 'Η ιδέα τής έλευθερίας καί ή 
έξέλιξή της — Ή θεωρία τής έλευθερίας 
— Ή πρακτική τής έλευθερίας.

Martin Guttfried, Εισαγωγή στή Γε
νική Μεταφυσική. Μετάφραση Γεωργίου 
Κουμάκη. Άθήναι 1973. Χιωτέλλης 
Σελ. 131 (Δρχ. 65).

Τατάκης Β.Ν., Φιλοσοφικά μελετήματα. 
Αθήνα 1972**. 'Ερμής. Σελ. 85. (Δρχ. 
50). Περιεχόμενα : Τό πρόβλημα τής 
φιλοσοφίας — 'Η πνευματική φύση τοΰ 
άνθρώπου — 'Η παιδεία, τό νόημά της.

Χάβερμαν Ρόμπερτ, Φυσική έπιστήμη καί 
κοσμοθεώρηση. Διαλεκτική δίχως δό
γμα. Μετάφραση Σταύρου Καμπουρίδη. 
{’Αθήνα 1973]. Πέλλα. Σελ. 224. (Δρχ. 
70).

* Ή τιμή άναφέρεται πάντοτε στό χαρ
τόδετο.

** Παρατίθενται έδώ βιβλία πού άναφέ- 
ρουν ώς έτος έκδοσης τό 1972 άλλά 
κυκλοφόρησαν τό 1973.
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στήν κοινωνική συνείδηση. Μετάφραση 
Κώστα Φιλίνη - Νίκου Γιανναδάκη. Α
θήνα 1973. Κάλβος. Σελ. 291. (Δρχ: 60)
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Cohn - Bendit G. καί D., Αριστερισμός. 

Φάρμακο στή γεροντική άρρώστεια τοΰ 
κομμουνισμού. Τόμος δεύτερος. Μετά
φραση Νίκου Μπαλή. Αθήνα [1973]. 
Σελ. 154. (Δρχ. 35).

Γκαρωντύ Ροζέ, Ή άλλη λύση (Διέξοδος). 
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Τσάτσος Δημήτρης, Προβλήματα δημο

κρατίας. ΙΙρόλογος Αναστασίου I. Πε- 
πονή. Αθήνα 1973. ’Ίκαρος. Σελ. 140. 
(Δρχ. 100). Θέματα : Ή πολιτική «ού- 
δετερότητα» τής πολιτείας — Γνωσιο- 
κρατία καί δημοκρατία — Παιδεία καί 
δημοκρατία — Τό λειτούργημά τοΰ πο
λίτη στή δημοκρατία — Πολιτικά κόμ
ματα καί δημοκρατία — Ή χρηματο
δότηση τής πολιτικής καί τό πολίτευμα 
— «Ή τεχνική τής βίας». Τά περισσό
τερα δοκίμια είχαν δημοσιευθεΐ στήν έφ. 
«Τό Βήμα» (Σεπτ. 1971 - Δεκ. 1972) 
καί ξαναδουλεύτηκαν.
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μική θεωρία (Κριτική). Δοκίμια γιά τήν 
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ή θεωρία τοΰ μονοπωλιακού κεφαλαίου.

Papandreou Andreas, Paternalistic Ca
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ty of Minnesota. Σελ. viii + 190.
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