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Απόψεις

Για τις λογοτεχνικές γενιές...

* · /

• * ί
♦ I (

Στην εφημ. Το Β ή μ α  (27 Μαρτίου 1983) δημοσιεύτηκε μια 
επιφυλλίδα του Κ. Θ. Δημαρά, αφιερωμένη στη σημασία που είχε 
το έργο του Κ. Π. Καβάφη για τις νεότερες απ’ αυτόν γενιές, και, 
ιδιαίτερα για τη γενιά του 30. Δεν ξέρω αν προσέχτηκε — και 
πόσο άραγε; —  αυτό το κείμενο, ομολογώ όμως ότι με βοήθησε να 
ξεκαθαρίσω μερικά σκοτεινά σημεία γύρω από τις οριοθετήσεις 
και τις συλλογικές ομολογήσεις, ποιητών και πεζογράφων που 
εμφανίστηκαν τα ίδια περίπου χρόνια και που, καταχρηστικά (;) 
ή όχι, τους ομαδοποιούμε σε λογοτεχνικές γενιές.

Υπάρχουν αρκετά προβλήματα, είναι αλήθεια, για τον μελετη
τή που θέλει να δει ιστορικά την εξέλιξη της λογοτεχνίας:

— Υπάρχει μια κοινή στάση ζωής που εκφράζεται στο έργο 
λογοτεχνών της ίδιας ηλικίας;

—Τα κοινά χαρακτηριστικά τους, αν πραγματικά εντοπίζονται, 
επιτρέπουν μια συνολική κρίση για τις γενικές γραμμές του έργου 
τους;

— Ποιο το εμπειρικό υπόβαθρό τους;
—Τι συμβαίνει με λογοτέχνες της ίδιας, πάνω κάτω, ηλικίας 

που εμφανίζονται όμως αργότερα;
— Υπάρχει μια κοινή γλώσσα ή μια αιρετική στάση απέναντι 

στη γλωσσική παράδοση;
Το 1980, όταν εκδόθηκε η ανθολογία της Ν ε ό τ ε ρ η ς  ε λ λ η ν ι 

κ ή ς  π ο ίη σ η ς  (εκδ. Γραφή), οι αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν, 
τότε, για την εισαγωγή μου συνοψίζονταν στο ότι: είναι πολύ 
νωρίς να μιλάμε για ένα συλλογικό πρόσωπο των ποιητών που 
εμφανίστηκαν προς το τέλος του ‘60 με αρχές του ’70. Κι όμως* 
οι κοινές υποδοχές είναι πολύ πιο φανερές στο ξεκίνημα μιας 
λογοτεχνικής γενιάς παρά στην άνδρωσή της, όταν πια ο κάθε 
λογοτέχνης έχει εξατομικευτεί και διακριθεί υφολογικά ή αισθη
τικά. Ο Νικόλαος Κάλας, λ.χ., ή ο Ανδρέας Εμπειρικός, είχαν 
πολύ περισσότερες συγγένειες με τον Νικ. Εγγονόπουλο στις 
πρόκες εμφανίσεις τους παρά στη μεταπολεμική περίοδο. Τα 
κοινά, θεματικά, γλωσσικά, υφολογικά χαρακτηριστικά υπάρ
χουν σε μεγαλύτερη ένταση και πυκνότητα στο ξεκίνημα της 
κάθε γενιάς, γιατί η κάθε γενιά βγαίνει μέσα από διαφορετικούς 
όρους ζωής και έχει μια διαφορετική, από προγενέστερούς της 
λογοτέχνες, σχέση με το ιστορικό και γλωσσικό παρελθόν της. 
Το έργο του Σολωμού ή του Καβάφη δεν είχαν την ίδια 
ανταπόκριση στους ποιητές του *30 και σ ’ αυτούς που τους 
αποκαλούμε ποιητές τις πρώτης μεταπολεμικής γενιάς. Ή , 
μάλλον, ο Καβάφης δεν είναι ο ίδιος — αφού στο μεταξύ έχουν 
συσσωρευτεί τόσες ερμηνείες για το έργο του — για τους 
λογοτέχνες του 1920 και γΓ αυτούς του 70. Σήμερα, είτε το 
θέλουμε είτε όχι, έχουμε έναν Καβάφη μέσα από τον Μαλάνο, τον 
Άγρα, τον Ι.Μ . Παναγιωτόπουλο, τον Τσίρκα, τον Δάλλα κ.ο.κ. 
Γι'αυτό, ίσως, είναι σχήμα λόγου το να υποστηρίζουμε πως 
βλέπουμε τα κείμενα με παρθενικό μάτι.

Οι γενιές λοιπόν και το έργο των εκπροσώπων τους έχουν κάτι

το μεταβατικό. Οι μεταβαλλόμενες εμπειρίες της ζωής και της 
γλώσσας μας ωθούν σ' ένα καινούριο κοίταγμα του παρελθόντος, 
και, από κει κατάγεται η αιρετική στάση της κάθε γενιάς, γιατί η 
έννοιά της ισχύει, όπως λέει στο σχετικό κείμενό του ο Κ.Θ. 
Δημαράς, «όσο οι νέοι που την αποτελούν, από την άποψη, 
περίπου, της ηλικίας και της πρώτης παρουσίας στον κόσμο των 
γραμμάτων, φέρουν ακόμη έντονη στη σκέψη τους, στη φιλοκα
λία τους, στις διαθέσεις τους, τη σφραγίδα των διδασκαλιών τις 
οποίες έχουν λάβει, των εμπειριών τις οποίες έχουν δοκιμάσει«.

Ο πολυσυζητημένος, έτσι, όρος «γενιά της αμφισβήτησης», που 
τόσο επικρίθηκε, ασφαλώς και δεν μπορούσε να χαρακτηρίσει 
στο διηνεκές το έργο των ποιητών ή πεζογράφων που εμφανίστη
καν γύρω στο 70. Οι επαναστάσεις γίνονται καθεστώτα, ο 
Κρόνος τρώει τα ίδια του τα παιδιά. Η  αίρεση χρειάζεται 
καινούριο αίμα για να ενεργήσει καταλυτικά. Μόλις τα τελευ
ταία δυο τρία χρόνια αρχίζουν να διακρίνονται οι φωνές των 
ποιητών του 70, η μια από την άλλη. Η υφολογική ιδιαιτερότητα 
είναι, ακριβώς, αποτέλεσμα της απόσπασης από έναν κοινό 
ομφάλιο λώρο και της ανάγκης να τραφεί ο καθένας από τις 
δικές του δυνάμεις. Από εδώ λοιπόν και πέρα μπορούμε να 
προχωρήσουμε σε εξατομικευμένες αξιολογήσεις, τοποθετώντας 
τον κάθε ποιητή μπροστά στις ευθύνες του.

«Από κει και πέρα»», λέει ο Κ.Θ. Δημαράς, «οι αναλογίες 
[ποιητών που ανήκουν στην ίδια γενιά] μεταβάλλονται, και 
πάντοτε προς την ελάττωση των συστατικών, όσων έδιναν στη 
γενιά την οπωσδήποτε ενιαία μορφή της. Και η απομάκρυνση από 
τον ενιαίο αρχικό πυρήνα γίνεται ολοένα και πιο φανερή, για 
όποιον ξέρει να μελετάει. Το να παίρνει κανείς το έργο ποικίλων 
συγγραφέων και να το βάζει στο ίδιο μέσα συρτάρι, με μια 
ετικέτα που ίσχυσε πριν από μισό αιώνα, είναι απλώς δείγμα 
μιας από τις αδυναμίες του επαγγέλματος μας: νωθρότητα 
πνευματική, εθιμοφροσύνη, έλλειψη φαντασίας».

Βέβαια οι κοινοί παρονομαστές είναι αδύνατο να εκλείψουν 
τελείως. Εξαιρώντας τις ιδιομορφίες του κάθε συγγραφέα* — και 
η ζυγαριά σχεδόν πάντοτε προς τα εκεί βαραίνει —  μας μένει το 
κοινό εμπειρικό υπόβαθρο που, αυτό, συνοδεύει με νομοτελειακό 
τρόπο το έργο σ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. Γιατί υπάρχει, σε 
τόσο εκτεταμένο βαθμό η χρήση της ειρωνείας στους νεότερους 
ποιητές; Γιατί το ύφος τους είναι λιγότερο ρητορικό από εκείνο 
της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς; Γιατί η αρχιτεκτόνηση, στο 
χτίσιμο του ποιητικού λόγου, έχει και πάλι, σήμερα, τόσο 
ουσιαστική σημασία;

ΙΙιο σωστό, μάλλον, θα ήταν να ερευνήσουμε με ποιους 
τρόπους εκμεταλλεύεται ο κάθε συγγραφέας τον κοινό εμπειρικό 
χώρο της γενιάς του και πώς αναδύεται η ατομικότητά του μέσα 
από αυτόν.

Α Λ ΕΞ . Ζ Η ΡΑ Σ
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Ιδέες

Η μαρξιστική κριτική 
και ο Κάφκα

Στην έντονα αντισταλινική δεκαετία του ’60 ο 
Κάφκα, για την αντιπολίτευση, έπαιξε το ρόλο 
«της ρωγμής». Αυτός, παραδόξως, ο πιο μοναχι
κός, ο πιο ριζοσπαστικός και προσωπικός απ’ ό
λους τους συγγραφείς. Μια πολιτική διαφορά καλύ
πτεται πίσω από μια λογοτεχνική διαμάχη και 
αυτό ήταν απαραίτητο μια και πολιτικά θέματα 
όπως η γραφειοκρατία, η εξέλιξη δημοκρατικών 
μορφών, η παθητικοποίηση των μαζών κ.τ.λ. δεν 
μπορούσαν να συζητηθούν ανοιχτά. Είναι εύκολο 
να δει κανείς πόσα στοιχεία ανειλικρίνειας και 
ανέντιμης πολεμικής εισχωρούν στον διάλογο. Πώς 
αλλιώς θα μπορούσε να ήταν τη στιγμή κατά την 
οποία κοινωνίες ολόκληρες θεωρούν πο̂ ς δεν διαθέ
τουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα ή, καλύτερα, 
τη στιγμή κατά την οποία οι έχοντες την εξουσία 
θεωρουν πως δεν διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα 
ν’ ανοίξουν έναν ελεύθερο σοσιαλιστικό διάλογο 
πάνω σε ουσιώδη ζητήματα, διάλογο χωρίς τον 
οποίο οι ιόεε; σαπίζουν η διαστρεβλώνονται στη 
σύγκρουση με τους νόμους του παιχνιδιού της 
εξουσίας; Γ ι ’ αυτόν που ενδιαφέρεται για τη συμ
βολή του μαρξισμού σαν λογοτεχνική έρευνα και 
που ίσως θεωρεί και τον εαυτό του μαρξιστή 
(όπο^ς ο συγγραφέας στην προκειμένη περίπτωση) 
θα πρεπε αυτή η προβληματική να είναι πρω
τεύουσας σημασίας.

Μαρξιστική λογοτ€χνική κριτική
%

Φυσικά δεν υπάρχει καμιά λογοτεχνική κριτική 
αυτή καθεαυτή. ϊπάρχει μια ιστορική παράδοση 
κριτικής και αυτή η παράδοση περικλείει διάφορες 
τάσεις που μεταςύ τους διαφέρουν ριζικά. Πρόκει
ται για ένα ιστορικό, μεταβλητό και πολύ σύνθετο 
φαινόμενο, που η οροθέτησή του και η προσπάθεια 
περιορισμού του παρουσιάζουν τεράστιες δυσκο
λίες. Αν απαριθμήσει κανείς μερικά ονόματα μαρ- 
ςιστών κριτικών της εποχής του μεσοπολέμου, 
όπως του Κάντγουελ στην Αγγλία, του Μπένγια-

μιν — κατά τη διάρκεια της εξορίας του από τους 
ναζιστές — της αριστεράί του ’30 στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, του Ε . Μπλούμπεργκ στη Σουηδία 
κ.τ.λ., ανακαλύπτει πως τα μοντέλα είναι τόσα 
όσα και τα διάφορα ονόματα. Αν εγώ σ’ αυτό το 
κείμενο προσπαθώ να ^ε/ωρίσω  μια γραμμή είναι 
για να δώσω το ιστορικό της μετασταλινικής 
διαμάχης πάνο> στον Κάφκα. Σ ’ αυτή τη φάση 
λοιπόν προέχει να προσδιορίσει κανείς το επίσημο

Κονρτ Ασπελίν

πολιτικό πρόσωπο της μαρξιστικής κριτικής και να 
αναλύσει τα χαρακτηριστικά της και όχι να παρου
σιάσει τις διαφορετικές και συχνά καρποφόρες 
θέσεις που συμπορεύονται μ ’ αυτή τη γραμμή. 
Είμαι πεπεισμένος πως οι αναλύσεις του Μπένγια- 
μιν για τον Μποντελέρ ή του Ε . Μπλούμπεργκ για 
την τέχνη και τις κοινωνικές τάξεις και το σοβιετι
κό σοσιαλιστικό ρεαλισμό ανήκουν στις πιο σημα
ντικές συμβολές για έναν ζωντανό αντιδογματικό 
μαρξισμό.

11 κλασική γενιά των μαρξιστών που εκφράζουν 
απόψεις για τη λογοτεχνία αποτελείται κυρίως 
από πολιτικές φυσιογνωμίες. ΙΙρόκειται φυσικά 
για τον Λένιν, τον [ ρότσκυ και λιγότερο για τους 
Φρόυντ, Μέριγκ και ΙΙλεχάνωφ. Που κι αυτοί, 
ο^στόσο, θέτουν τις πραγματικές βάσεις για μαρξι
στική ανάλυση της λογοτεχνίας (ο Μαρξ και ο 
Ένγκελς δεν είναι μαρξιστές μ ' αυτή τη σημασία). 
Αναφέρθηκαν σε λογοτεχνικά θέματα δίνοντας βα
ρύτητα στην πολιτική διάσταση. Πολλά απ’ όσα 
έγραψαν αποτελούν μοντέλο για μια μαρξιστική 
ιδεολογική κριτική. Μπορούμε ν ’ αναφέρουμε την 
έξοχη ανάλυση του Μέριγκ για την αντιδραστική 
εικόνα του Λέσινγκ (1893) ή τις γνωστές μελέτες 
του Αένιν για τον Τολστόι (1908-1 1), που, μολονό
τι πρόκειται για πολιτικά άρθα, καταφέρνει να

θέσει έναν μεθοδολογικό προβληματισμό και να 
δώσει ένα παράδειγμα ανάλυσης, όπου η διαλεκτι
κή αντίφαση του έργου είναι η αφετηρία και ο 
στόχος. Οι συγγραφείς αυτοί υποστηρίζουν πως η 
λογοτεχνία πρέπει να ειδωθεί σαν ένα κοινωνικό 
φαινόμενο και να ερμηνευτεί από τη σκοπιά του 
κοινωνικού γίγνεσθαι, τονίζοντας επίσης πως η 
μορφή του κοινωνικού αγώνα καθορίζει και την 
εξέλιξή του.

'Ηδη. σ ’ αυτούς τους προδρόμους, διακρίνει κα
νείς τάσεις για έναν συγκεκριμένο τρόπο ερμη
νείας, που για την επόμενη γενιά μελετητών 
γίνεται αυτονόητος, Η διασύνδεση λογοτεχνίας— 
κοινωνίας γίνεται συνήθως πολύ βιαστικά, συχνά 
με ελλείπεις γνώσεις, παραβλέποντας τον πολύ
πλοκο ιστό πληροφοριών που πάντοτε υπάρχει. Η 
λογοτεχνία * θεωρείται σαν ένας καθρέφτης της 
κοινωνίας και στη λογοτεχνική έκφραση δίνεται 
ένα κοινωνιολογικό βάρος (ο όρος είναι του Πλεχά- 
νωφ).

Παράλληλα γίνεται μια μετατόπιση από τον 
περιγραφικό στο στιγματικό τρόπο. Δεν αρκεί το 
έργο να καθρεφτίζει την κοινωνία και τον ταξικό 
αγώνα* πρέπει να καθρεφτίζει την πραγματικότη
τα κατα ένα συγκεκριμένο τρόπο και να εκφράζει 
ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο που από τη σκοπιά 
του ταςικού αγώνα να θεωρείται ο πλέον σωστός. 
Και ποιός αποφασίζει γ ι’ αυτό; Το κόμμα ή καλύ- 
τερα η ηγεσία του. Αυτές οι σκέψεις ανήκαν 
σ έναν κλειστό κύκλο, μέσα στον οποίο παλινδρο
μούσαν. Λεν τις εζέφραζαν οι κλασικοί του μαρξι
σμού αλλά οι μεταγενέστεροί τους που είχαν 
λιγότερες γνώσεις πάνω στη διαλεκτική και περισ
σότερες πάνω στη γραφειοκρατική διοίκηση. Το 
αποτέλεσμα είναι μια θεο^ρητική τριάδα. Η θεωρία 
του καθρέφτη «η αφαίρεση» (δηλαδή η τάση να 
υποβαθμίζεται η λογοτεχνία από το ιδιαίτερο 
επίπεδο της στο κοινωνικό-οικονομικό ή πολιτικό). 
Η απαίτηση για «κομματική θέση» από τη σκοπιά 
μιας σωστής ταξικής θέσης. Κ ι αυτό τελικά χαρα- 
κ,ηρίι,ει τη μαρςιστική αισθητική ανάλυση, μετά-
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βάλλοντάς την, από θεωρητική άποψη, σ’ ένα αδιά
φορο προϊόν μιας διοικητικής ολοκληρωτικής πολι
τικής σε θέματα τέχνης. Εκεί έγκειται και η 
καταστροφή. Κατ' αυτόν τον τρόπο ισορροπεί το 
πρόβλημα: δηλ μια σάπια κοινωνία, όπως του 
καπιταλισμού, αναγκαστικά παράγει μια σάπια 
λογοτεχνία, διαποτισμένη από μια αντιδραστική, 
καταθλιπτική διάθεση, ανηθικότητα και όπου δια- 
φαίνεται μια τάση ωραιοποίησης του εγκλήματος 
με σκοπό να ναρκώσει την επαναστατική συνείδη
ση των μαζών. Τουναντίον, η σοσιαλιστική λογο
τεχνία, με την ίδια αναγκαιότητα, δημιουργεί τα 
μεγάλα και εμπνευσμένα πρότυπα. Δεν είναι λοι
πόν καθόλου περίεργο το ότι ο Κάφκα, περισσότε
ρο απ’ όλους τους συγγραφείς, έγινε ο στόχος των 
πυρών ως ο απαισιόδοξος κήρυκας ενός Ευαγγε
λίου χωρίς ελπίδα, ως ο αντιπρόσ<υπος της παρακ
μής και του σκότους. Τ ην ίδια εποχή ο Φαντέγιεβ, 
μέσα στα πλαίσια της εκπολιτιστικής πολιτικής 
της Σοβιετική  Ένωσης, χαρακτηρίζει τον Σαρτρ 
σαν έναν ψειριάρη σκύλο και ο X . Φαστ στις 
Ηνωμένες Πολιτείες θεωρεί τον Κάφκα ως τον 
άνθρωπο που κάθησε στην κορυφή της κουλτουριά- 
ρικης κόπρου της αντίδρασης.

Γκέοργκ Λούκατς
Αν οι δογματικοί του κόμματος, στα μέσα της 
δεκαετίας του ’20, δεν είχαν προτρέψει τον Γ . 
Αούκατς ν’ ασχοληθεί με κάτι ανώδυνο, όπως η 
λογοτεχνία, και την αισθητική, αυτή με τα θεμε
λιώδη θεωρητικά ζητήματα της μαρξιστικής φιλο
σοφίας και πολιτικής, η εικόνα που θα παρουσίαζε 
η μαρξιστική κριτική της λογοτεχνίας θα ήταν 
ολότελα σκοτεινή. Ανάμεσα στους μαρξιστές μελε
τητές ο Λούκατς πρέπει να θεωρηθεί ως ο μόνος 
σημαντικός επιστήμονας που ένιωσε οικειότητα με 
το παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα, υποστηρίζο
ντας τη βασική του ιδέα της ενότητας της θεωρίας 
και της πρακτική:.

Για τον Λούκατς η διαλεκτική είναι κλειδί και 
για την ανάλυση της λογοτεχνίας. Ανιχνεύει το 
πολυσύνθετο και το δυσερμήνευτο και μπορεί κα
νείς να θεωρήσει την εργασία του σαν μια αδιάκο
πη πολεμική κατά της απλούστευσης του «χυδαίου 
μαρξισμού». Παράλληλα ενδιαφέρεται για την εξέ- 
λίξη της λογοτεχνικής φόρμας και δεν πλήττεται 
από τη σταλινική αντεπίθεση παρά μόνο σποραδι
κά κι αυτό για λόγους τακτικής.

Διαθέτει γνώσεις οικονομίας, ιστορίας και φιλο
σοφίας. 1 α παραπάνω αφορούν πάντως εκείνο το 
μέρος της εργασίας του που αναφέρεται στην 
εποχή του κριτικού αστικού ρεαλισμού από τον 
Γκαίτε και τον Σίλλερ, από τους κλασικούς της 
Βαϊμάρης: τον Χέλντερλιν, ο>ς τους Μπαλζάκ, 
Σταντάλ, Χάινε και Τολστόι. (Σ τη  συνέχεια εκδί- 
δεται και το αξιόλογο βιβλίο του για το νεαρό 
Χέγκελ, 19·/ι8). Ο Λούκατς δε θεωρητικοποίησε τη 
μέθοδο της ανάλυσής του. Τ ο  μεγάλο έργο της 
ωριμότητάς του, «Η  Αισθητική», δεν ιχπορεί να 
χρησιμεύσει σαν τέτοιο. Ωστόσο, από τις συγκεκρι
μένες μελέτες του μπορεί κανείς χωρίς δυσκολία να 
βγάλει γενικά πρότυπα ανάλυσης που ακόμα προ
σφέρουν ένα πλούσιο υλικό για παραπέρα διεργα
σία, συστηματοποίηση και εξέλιξη.

Ο Λούκατς όμως μπροστά στον μοντερνισμό, 
σαν λογοτεχνικό φαινόμενο, σαμποτάρει την ίδια 
του τη μέθοδο και ξαφνικά επιστρέφει στις θέσεις 
των δογματικών, όσο κι αν διαφέρει η επιχειρημα
τολογία του από τη δική τους χάρη στην ευαισθη
σία, τις γνώσεις και τη διανοητική του υπεροχή.

Η αντίδρασή του αυτή εξηγείται από την ιδιαί- 
τερη σχέση του με κλασικούς του 1800 και από 
κάποιες σκέψεις, που ανάγονται στη χεγκελιανή

αισθητική. Γ  ενικά πάντως η μαρξιστική λογοτε
χνική κριτική έδωσε την προτεραιότητα σε ορισμέ
νους συγγραφείς, ορισμένες εποχές και ορισμένες 
λογοτεχνικές τάσεις. Κυρίως ασχολήθηκε με το 
ρεαλιστικό γράψιμο που κατά κάποιον τρόπο συν- 
δεο ταν με τους αγώνες του εργατικού κινήματος. 
Τ ης Λέσινγκ. του ' Ιψεν, του Μπαλζάκ, του Ζολά, 
του Γκόρκι κι όχι του Νοβάλις, του Μπλέηκ, του 
Μαλλαρμέ, του Απολλιναίρ. «Η  τέχνη του μοντερ
νισμού και της εμπροσθοφυλακής παρέμεινε κατά 
ένα μεγάλο μέρος ένα ακατέργαστο υλικό. Δεν 
υπάρχουν μέθοδοι ανάλυσης και δεν έχει ανοιχτεί 
κανένας διάλογος για τις αξίες και τις οπτικές 
γωνίες». Επίσης ο Λούκατς χρησιμοποιεί τους 
όρους «εμπροσθοφυλακή» και «εκσυγχρονισμός»^ 
χωρίς να τους αναλύει, για ό,τι δεν αποδέχεται. 
Για να εννοήσει κανείς τις θέσεις του θα ’πρεπε να 
διαβάσει το βιβλίο «\\ ider der missverstandeneu 
Realismus» 1958 (Κατά του παρεξηγημένου ρεαλι
σμού). I α σημαντικότερα άρθρα περιλαμβάνονται 
σ αυτο: Οι ιδεολογικές επιλογές της εμπροσθοφυ
λακής και «Ο Φραντς Κάφκα ή ο Γόμας Μ αν;» 
Μ αυτό το ερώτημα είναι που το όνομα του 
Κάφκα έρχεται και πάλι στην επικαιρότητα.

Η επ ιχε ιρη μ α τολογ ία  
του Αούκατς

ΙΙοίς η σταλινική λογοτεχνική κριτική αντιμετώπι
ζε τον Κάφκα φαίνεται από τα παρακάτω παρα
δείγματα. I ο πρώτο τσιτάτο είναι παρμένο από το 
βιβλίο του ΙΙω λ Ρέιμαν « l ’ber Realishschc Kunsla- 
nliasäungk» 1950, όπου διακρίνει κανείς τη γνωστή 
ηθικολογία:

«Ο Κάφκα αντιπροσο^πεύει το σύγχρονο συγ
γραφέα που ενστικτο^δώς νιώθει τις αντιφάσεις 
της υπάρχουσας κοινωνίας, αλλά όντας απομο- 
νοίμένος από το λαό είναι ανίκανος να δώσει

απαντήσεις. Γ ι ’ αυτό δεν είναι τυχαίο που οι 
εκπρόσωποι του αντιδραστικού σύγχρονου κινή
ματος του υπαρξισμού σ’ όλες τι: δυτικές χώρες 
ανεβάζουν τον Κάφκα στα ύψη. — Αυτή η τάση 
που προσπαθεί να δημιουργήσει ένα λογοτεχνι
κό «πρέπει» με αφετηρία την υποκειμενική 
εμπειρία που προσφέρει ο συγγραφέας από 
έλλειψη διεξόδων μια και δε βρίσκει τη θέση 
του στη ζωή».

Το δεύτερο τσιτάτο είναι από την έκθεση « Σ ο 
σιαλιστικός ρεαλισμός και δυτικοευρωπαϊκή λογο
τεχνία» του Ρώσου κριτικού Έλσμπεργκ σε γερ
μανική μετάφραση στο «Kunsl und Litteratur»
1957.

«Το έργο του Κάφκα. άμεσα σχετισμένο με την 
ψυχανάλυση, είναι ένα παράδειγμα του πόσο 
φοβερά μπορούν να διαστρεβλωθούν τα γεγονό
τα και τα ανθρώπινα συναισθήματα στο έργο 
ενός συγγραφέα, αναμφισβήτητα ταλαντούχου 
και συνεπή στην τέχνη του, αλλά που έβλεπε τη 
ζωή μονόπλευρα και, κυρίως, δεν είχε καμιά 
πίστη στους ανθρώπους [...] Ενώ η προσωπική 
λογοτεχνία αγωνίζεται για τον άνθρωπο, την 
προσωπική του εξέλιξη και τον πνευματικό του 
πλούτο, είναι δυνατόν το έργο του Κάφκα να 
μην οδηγήσει στην εξάπλωση της πνευματικής 
φτώχειας, στην αδιαφορία και στην απόγνωση; 
Είναι αντιρεαλιστικό!»

Δεν μπορούμε να πούμε πως είναι δυνατό μια 
απ’ αυτές τις δύο απόψεις να προσφέρει δυνατότη
τες προκειμένου να τεθούν οι βάσεις μιας ανάλυσης 
επιστημονικού επιπέδου για τη λογοτεχνική δη
μιουργία του Κάφκα. Και οι δύο αντιπροσωπεύουν 
ένα μοντέλο, με βάση το οποίο, προτού αρχίσει η 
ανάλυση, έχουν λυθεί θεμελιώδη προβλήματα, ό
πως λ.χ. σε ποιό περιβάλλον ανήκει ο συγγραφέας.
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Κουρτ Ασπελίν, Η μαρζιοτική κριτική και ο Κάφκα

Η ανάλυση αρκείται στο να δηλώση την καταδίκη.
Και ο Λούκατς όμως, μπρος στο φαινόμενο του 

μοντερνισμού, μεταμορφώνεται γρήγορα σε δικα
στή και εκτελεστή. 0  μοντερνισμός (η εμπροσθο
φυλακή) είναι ανίκανος να αποδώσει την ιστορική 
διάσταση* εκφράζει το ανθρώπινο σε εναν αφηρη- 
μένο χρόνο και κάνει τον αναγνώστη να εκλαμβάνει 
το άγχος σαν μια φυσική αναγκαιότητα. Χρησιμο
ποιώντας την αφηρημένη αλληγορία σαν φόρμα 
αποκόβεται από κάθε δυνατότητα να έρθει κριτικά 
αντιμέτωπο: με την πραγματικότητα. Η εμπρο
σθοφυλακή. γράφει ο Λούκατς, «δεν οδηγεί μονάχα 
στην καταστροφή της παραδοσιακής λογοτεχνικής 
φόρμας* συντελεί στην καταστροφή της ίδιας της 
λογοτεχνίας». Α π ’ ό,τι φαίνεται ο χαρακτηρισμός 
οικοδομείται πάνω σε μια σειρά κατηγοριών που 
είναι ασαφείς. Ο Γιούνγκνταλ αναλύει πιο διεςοδι- 
κά τις παράλογες πτυχές τι: επιχειρηματολογίας. 
Και η έκθεσή του είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, 
δείχνοντας πόσο περίεργο είναι για τον Λούκατς 
να δίνει τον Τόμας Μ αν σαν θετικό παράδειγμα 
μιας λογοτεχνίας αντιπροσωπευτικής της εποχής 
της. Ο κανόνας για τον Λούκατς: είναι η διαλεκτική 
ανάμεσα στη λεπτομέρεια και το σύνολο, ανάμεσα 
στο ατομικό και το τυπικό που θεωρεί καθοριστικό 
για τη λογοτεχνική θεωρία του ρεαλισμού. Πρόκει
ται για ένα μοντέλο — χεγκελιανής προέλευσης — 
που στα χέρια του ίδιου του Λούκατς λειτουργεί με 
αξιοσημείωτη σαφήνεια, όταν πρόκεται για αναλύ
σεις όπως του Γκαίτε ή του Μπαλζάκ, δηλ. των 
πρωτοπόρων της λογοτεχνίας του αστικού κλασι
κού ρεαλισμού.Γ 4

Ο Λούκατς όμως δεν διερωτάται αν αυτές οι 
κατηγορίες προσφέρονται για έναν εντελώς άλλο 
τύπο γραψίματος. Αν δεν ταιριάζει με την πραγμα
τικότητα τόσο το χειρότερο για την πραγματικό
τητα. Ο Κάφκα δεν είναι σε θέση, παρόλη τη 
φοβερή T0 J δύναμη, να φτάσει στη σύνθεση του 
ιδιαίτερου με το κοινό, που είναι το επίκεντρο της 
ρεαλιστικής τέχνης. «Παρόλες τις ιδιοφυείς παρου
σιάσεις των ιδιαίτερων λεπτομερειών μιας δράκου- 
λίστικης πραγματικότητας που περιγράφει, θα 
υποπέφτει πάντα στην αλληγορία — όπως οι 
Μουζίλ, 1 ζόυς, Μπέκετ» (η αλληγορία είναι ό,τι 
χειρότερο υπάρχει για ένα κριτικό της χεγκελιανής 
σχολής). II σχολή αυτή παρουσιάζει σαν αλληγο
ρία το απόκοσμο του νιχιλισμού και ποτέ τη 
ρεαλιστική ιστορική πραγματικότητα. Μ* άλλα λό
για η ρεαλιστική λεπτομέρεια αρνείται το ρεαλι
στικό σύνολο η το «απόλυτο» που ο Λούκατς 
πάντα Οεο^ρούσε πως είναι ο στόχος του αληθινού 
και μεγάλου ρεαλισμού. Έργα  όπως ο «Βίλχελμ 
Μάιστερ», οι «Χαμένες αυταπάτες», η «Ά ννα  
Καρενινα», ο «Πράσινος Χένρικ», του προσφέρουν 
τα μοντέλα. Αντίθετα ο Καφκα εξυψώνει την 
υποκειμενική του πραγματικότητα του άγχους, της 
αλλοτρίωσης και της προαίσθησης του κακού στον 
κόσμο. Γο αποτέλεσμα είναι ένας στατικός, αφη- 
ρημένος, υποκειμενικός κόσμος.

Ενώ ο Λούκατς παραδέχεται τη σχέση του 
Κάφκα με το σύγχρονο καπιταλιστικό κόσμο, μά
λιστα παραδέχεται πως το άγχος του Κάφκα είναι 
προφητικό, αφού προβλέπει την κοινωνική εξέλιξη 
ωζ την εποχή του μονοπωλιακού καπιταλισμού 
στην ολοκληρωτική του μορφή, ωστόσο τον κατα- 
δικαζει σαν τον κύριο εκπρόσωπο ενός λογοτεχνι
κού ύφους από το οποίο οι προοδευτικοί συγγρα
φεί: θα πρεπε ν απέχουν. «Ο αισθητικά προκλη
τικός αλλά παρακμιακός μοντερνισμός» του δη
μιουργεί ένα αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα σ' αυτόν 
και τη λογοτεχνία του «κριτικού ρεαλισμού» όπως 
ενσαρκώνεται στον Τόμας Μαν!

Ο  T(i(foz τον Κ ά γ χ α

Το συνέδριο του Liblice

Το άνοιγμα για μια νέα αξιολόγηση του έργου του 
Κάφκα έγινε ως γνωστόν στο συνέδριο του Liblice 
στην Τσεχοσλοβακία στις 27-28 M at ου 1963, 
παράλληλα με το αντισταλινικό φούντωμα στη 
χώρα. Μ ε εξωτερική αφορμή τα 80 χρόνια από τη 
γέννησή του συζητήθηκαν οι ιδεολογικές αντιφά
σεις του έργου του και οι δυνατότητες να εξετα
στεί από μαρξιστική σκοπιά. Οι σημαντικότερες 
απόψεις του συνεδρίου εκδόθηκαν σε βιβλίο με τον 
τίτλο «Franz Kafka aus Prager S ich !»  (1965).

Ηδη είχε εκδοθεί μια σειρά αξιόλογων αναλύσε
ων για τον Κάφκα από μελετητές και κριτικούς, 
δραστήριους στο παγκόσμιο κομμουνιστικό κίνημα. 
Υπήρχαν δηλαδή ενδείξεις πως, κάτι θα άλλαζε, 
πως ένας λογοτέχνης που παλιότερα είχε αποσιω- 
πηθεί και που το όνομά του σχεδόν είχε διαγραφεί 
από τις ιστορίες της λογοτεχνίας (όταν δεν αναφε
ρόταν σαν παράδειγμα αποφυγής), θα επέστρεφε 
από την εξορία που η ίδια η χώρα του του είχε 
επιβάλλει. Πως μετά τα λόγια του Ε . Φίσερ στο 
συνέδριο θα έπαιρνε σύντομα άδεια παραμονής 
εκεί. Το 1957 ο I I .  Ρέιμαν δημοσίευσε μια μελέτη 
για την κοινωνική προβληματική στα μυθιστορή
ματα του Κάφκα. Χωρίς η μελέτη αυτή να είναι 
κάτι το ιδιαίτερο, δείχνει μια νέα επιθυμία να 
εισχωρήσει στον επικό κόσμο του συγγραφέα. Το 
αποτέλεσμα μπορεί να θεωρηθεί σαν μια φτωχή 
επιλογή από το κοινωνικοπολιτικό «περιεχόμενο» 
έργων όπως η «Δ ίκη» και η «Αμερική»* ένα 
παράδειγμα της μηχανικής ανάλυσης που έπαιξε 
τόσο σημαντικό ρόλο στη μαρξιστική παράδοση 
και της άποψης ότι μπορεί κανείς να αποσπάσει 
ορισμένα κριτικά κομμάτια από ένα έργο χωρίς να 
λαβαίνει υπόψη του την πολύπλοκη συνολική αι
σθητική δομή. Ο Ρέιμαν δεν εμβαθύνει ούτε θέτει 
την ίδια ιδεοπροβληματική όπως ο Λούκατς, που 
μπορεί να έγραψε για τον Κάφκα μ ’ ένα πνεύμα 
πολύ αρνητικότερο, ήταν όμως ενός τελείως διαφο
ρετικού επιπέδου.

Δύο ανατολικογερμανικες εργασιε: τ^ς δεκαε
τίας του *60 δείχνουν πως αρχίζει μια επιστημονι
κή έρευνα γύρω από τον Κάφκα στο μαρξιστικό 
στρατόπεδο. Ο Κ. Χέρμσντορφ το 1961 δημο
σιεύει μια έρευνα για το μυθιστόρημα «Αμερική» 
και τον επόμενο χρόνο ο X . Ρίχτερ κάνει μια 
διεξοδική έρευνα για όλο το έργο του Κάφκα. Και 
οι δύο δουλεύουν με ένα μαρξιστικό μηχανισμό 
εννοιών. Χαρακτηρίζονται απο την προβληματική 
που δημιουργεί το ανατολικογερμανικό επιστημο
νικό περιβάλλον, έντονα σημαδεμένο απο τον μαρ
ξισμό. Κανείς δεν προχωρεί σε ριζοσπαστικότερες 
κατευθύνσεις. Βρίσκονται, μπορεί να πει κάνεις, 
ανάμεσα στον παλιό τρόπο ερμηνείας και σε μια 
θετικότερη και επιστημονικά τεκμηριωμένη αντί
ληψη. χωρίς ωστόσο ν αποφασίζουν μ έναν σαφέ
στερο τρόπο να συνειδητοποιήσουν την προβλημα
τική.

Την ίδια εποχή (1962) εκδίδεται η εκτενής 
έκθεση του Ε . Φίσερ για τον Κάφκα. Ο συγγραφέ
ας είχε μια μεγάλη φήμη και θεο^ρείτο αυθεντία 
σαν μαρξιστής κριτικός. Αυτό που δίνει είναι μια 
σειρά σκόρπιων παρατηρήσεων για το άτομο και 
το έργο. Κανείς δε συγκλονίζεται από μιαν αιχμη
ρή ανάλυση επιστημονικού επιπέδου ή από μια 
πρωτότυπη κριτική οπτική γωνία. Πρόκειται ω
στόσο για την πρώτη έγκυρη παρουσίαση του 
Κάφκα από την επίσημη μαρξιστική πλευρά, που 
τρέφει μια ειλικρινή συμπάθεια για το αντικείμενό 
της και βλέπει στον Κάφκα έναν πολύ σημαντικό 
συγγραφέα — έναν συγγραφέα με τον οποίο θα

πρεπε κανείς ν’ ασχοληθεί και που δεν μπορεί να 
ουδετεροποιηθεί με τη βοήθεια σχηματικών κατη
γοριών όπως απαισιοδοξία /  αισιοδοξία, φαντα
στικό /  ρεαλισμός, μικροαστικό άγχος /  προλε
ταριακή υγεία κ.τ.λ. Και ο X . Ρίχτερ δούλεψε 
μ* αυτό το σύστημα και όταν στο τέλος έκανε έναν 
οριστικό λογαριασμό συν και πλην ο Κάφκα πέρα
σε στην πλευρά του πλην.

Ο Φίσερ ήταν προσκεκλημένος στο συνέδριο του 
Ι,ΐΜ κν. Από τις καπιταλιστικές χώρες ήταν ο Ρ . 
Γκαροντί* οργανωτές ήσαν ο Π. Ρέιμαν και ο Ε . 
Γκοντστίκερ, που στον Κάφκα έβλεπαν ένα από τα 
κύρια θέματα μαρξιστικής κριτικής και έναν από 
του: σημαντικότερου: εκπροσώπους του 20ου αιώ
να, που έπρεπε να ενσωματωθεί στη λογοτεχνική 
παράδοση και να πάψει να είναι ένας παρείσακτος. 
Η  πλειοψηφία των μελών του συνεδρίου ταυτίζο
νταν μ* αυτή την άποψη. Οι ανατολικογερμανοί 
σχημάτισαν μια ιδιαίτερη ομάδα και υποστήριξαν 
την πρώτη τάση τη : μαρξιστικής άρνησης, χρησι
μοποιώντας την άστοχη ταχτική σύγκρισης Μπρέ- 
χτ και Κάφκα* ταχτική που πάσχει από την ίδια 
αδυναμία της αντιπαράθεσης Μαν — Κάφκα του 
Λούκατς. Και το αξιοσημείωτο είναι πως ο Μπρέ- 
χτ, ενόσω ζούσε, είχε κι ο ίδιος προβλήματα με 
τους δογματικούς λογοτέχνες και πολιτικούς, που 
τώρα χρησιμοποιούσαν το έργο του! Στη  συνέχεια 
θα παραθέσω τις απόψεις τεσσάρων μελών του 
συνεδρίου προκειμένου να μπορέσουμε να εκτιμή
σουμε τη συμβολή τους στην έρευνα των έργων του 
Κάφκα: του Ερνστ Φίσερ, του Ροζέ Γκαροντί, του 
Λλεξέι Κούσακ και του Ε . Γκοντστίκερ.

Τέσσερις α πόψ εις  γ ια  τον Κ άφ κα

Στον 1 κοντστίκερ υπάρχει πάντα ένα πάθος να 
δώσει στον Κάφκα το δικαίωμα να είναι πολίτης 
στη σοσιαλιστική του πατρίδα. Για  το σκοπό αυτό 
και μέσα στον ενθουσιασμό του να «σώσει» το 
συγγραφέα σε μια «προοδευτική λογοτεχνική κλη-
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ρονομιά» υιοθετεί ορισμένες απλοϊκές ερμηνείες. 
Λεν συμφωνώ με τον τρόπο που ο Γκοντστίκερ 
ερμηνεύει τον «θερμαστή» στο μυθιστόρημα «Α μ ε 
ρική» σαν σύμβολο του προλεταριάτου ή τις προ- 
σπαθειές του να δει τον τοπογράφο στον «Πύργο» 
σαν τον υλοποιό μιας επαναστατικής ανακατάτα
ξης του δικαιώματος της γης. Κατά τα άλλα ο 
Γκοντστίκερ εργάζεται σαν ερευνητής της λογοτε
χνίας με την εμπειρική μέθοδο. Χωρίς αμφιβολία ο 
τρόπος αυτός είναι πολύ σημαντικός για την 
ανάλυση του έργου του Κάφκα, όπου λειτουργεί 
διορθωτικά σε παρατραβηγμένες φαντασιώσεις. Οι 
δυο γενικές κατηγορίες που χρησιμοποιεί ο Γκο 
ντστίκερ για να σκιαγραφήσει τον ιστορικό χώρο 
του Κάφκα είναι από τη μια η αλλοτρίωση και από 
την άλλη ο ιμπεριαλισμός. Γ ι '  αυτόν ο Κάφκα ζει 
την αλλοτρίωση στο περιβάλλον του με φόντο το 
παγκόσμιο πέρασμα από τον φιλελευθερισμό στον 
ιμπεριαλισμό. Ο Γκοντστίκερ τονίζει πως η έρευνα 
πρέπει να χαρτογραφήσει πολύ σχολαστικά αυτό 
το συγκεκριμένο περιβάλλον της Πράγας, όπου ο 
Κάφκα έζησε με τις αντιθέσεις και τις αντιφάσεις 
του, για να μπορέσει να φτάσει κανείς σε μια 
επιστημονική ερμηνεία του συγγραφικού του έρ
γου.

Λεν είναι τυχαίο ότι αργότερα, σε ένα άλλο 
λογοτεχνικό συνέδριο, πάλι με τον Γκοντστίκερ 
σαν κινητήριο μοχλό (1965), έγινε λόγος για τη 
γερμανική λογοτεχνία της Πράγας, που θεωρήθηκε 
σαν λογοτεχνικό περιβάλλον, και στη συνέχεια 
συζητήθηκαν οι κοινωνιολογικές μεθοδολογίες για 
την άνθιση αυτής της ιδιόμορφη; και έντονης 
λογοτεχνίας κατά τον 20ο αιώνα.

Η κατηγορία αλλοτρίωση συμπεριλαμβανόταν 
στις μεθοδικές αφετηρίες του Γκοντστίκερ. Και 
αυτό φαίνεται πω: είναι κάτι το πολύ σημαντικό 
για μια μαρξιστική έκθεση. Μέχρις ενός βαθμού 
αυτή η έννοια, από τη σκοπιά μιας μαρξιστικής 
ανάλυσης της κοινωνίας, έρχεται στην επικαιρότη- 
τα μέσα από το λογοτεχνικό έργο και τα μέτρα 
του Κάφκα.

Και ο Ρέιμαν και ο Λούκατς έχουν ήδη χρησιμο
ποιήσει την έννοια αλλοτρίωση. Εδώ ωστόσο θα 
πρέπει να ξεχωρίσουμε δύο τρόπους χρησιμοποίη
σης:

1. Μπορεί να δει κανείς τον Κάφκα μπλεγμένο 
στο δίχτυ της αλλοτρίωσης στη δυσδιάβατη ζού
γκλα της καπιταλιστικής πραγματικότητας, στο 
βαθμό όμως που το έργο του δεν είναι παρά ένα 
σύμπτωμα αυτής της αλλοτρίωσης, μια υποκειμε
νική αφήγηση μιας αρρωστημένης εμπειρίας, χωρίς 
προοπτική ή απόσταση.

2. Μπορεί να λάβει κανείς το έργο σαν μια 
προσπάθεια — μια απεγνωσμένη, ηρωική, μεγα
λειώδη προσπάθεια — να εννοήσει την αλλοτρίωση 
και σε εύστοχη λογοτεχνική μορφή να αποδώσει το 
φαινόμενο και την εμπειρία απ* αυτό.

Στην πρώτη περίπτωση το πιο ανώδυνο είναι*
για τον Λουκατς και άλλους, να αρνηθούν τον 1/ / ,
ι\αφκα, σαν ενα εμπόόιο που δεν μπορεί να υπερ- 
πηδηθεί, σαν ενα πειρασμό που πρέπει να εξοστρα- 
κιστεί κι αποδεικνύοντας, σε τελευταία ανάλυση, 
ότι ο Κάφκα είναι ένα επικίνδυνο ναρκωτικό παρα
σκεύασμα. κάτι σαν όπιο.

Στη  όευτερη περίπτωση ο Καφκα κρίνεται θετι
κά. Ερμηνεύεται σαν ένας λογοτέχνης που έχει 
απομονώσει στο γράψιμό του την εμπειρία ενός 
συγκεκριμένου κοινωνικού συστήματος και :χια<: 
πράγμα ι ικοτητας που προσπάθησε να ξεσκεπάσει 
με τη βοήθεια όλων των δυνάμεών του.

πολιτικό πρόβλημα. 11ρέπει να υπερπηδηθεί η 
δογματική παραλλαγή του μαρξισμού με τις προο
πτικές του, ο σταλινικός τύπος του γραφειοκρατι
κού ολοκληρωτικού σοσιαλισμού. Όμως η λογοτε
χνική προβληματική είναι το αντικείμενο μιας με 
σαφήνεια επεξηγηματικής παρουσίασης. I α υπό
λοιπα κρύβονται κάτω από την επιφάνεια. Ο Φίσερ 
θέλει να δει τον Κάφκα σαν το μεγάλο εξερευνητή 
μιας νέας πραγματικότητας στη λογοτεχνία. Ή - 
ρωάς του είναι ο απελπισμένος μικροαστός στο 
τέλος του καπιταλιστικού κόσμου, που ζει την 
ατομοποίηση του ανθρώπου, τον θρυματισμό της 
εργασίας, την αλλοτρίωση και που μάταια αναζητά 
έναν «σωστό» τρόπο ζωής, πλην όμως χάνεται 
σ' αυτήν την αναζήτησή του μια και οι εναλλακτι
κές λύσεις ποτέ δεν του παρέχονται καθαρά. Ο 
λογοτεχνικός τρόπος για να τα παρουσιάσει είναι η 
καρικατούρα, η σάτιρα και το μαύρο χιούμορ. 
Κ α τ ’ αυτό τον τρόπο ο Κάφκα απομονώνει μια 
δρακουλίστικη πραγματικότητα που προσφέρεται 
στις ανώνυμες δυνάμεις εξουσίας, μόλο που στο 
σκοτάδι διακρίνεται ένα ανεπαίσθητο φως που 
κουβαλά το όνομα για κάτι άλλο, μια νόρμα, ένα 
δημιουργικό σύνολο.

Ο Φίσερ στο συνέδριο κάνει πολεμική στην 
έκθεση που παρουσίασε ο Λούκατς για τον Κάφκα 
το 1958. Γ ι '  αυτόν ο Κάφκα εμβαθύνει στην πραγ
ματικότητα της εποχής του και καταφέρνει μ ’ έναν 
πρωτότυπο λογοτεχνικό τρόπο να δώσει πλευρές 
που παλιότερα χάνονταν σε μια παραδοσιακή λο
γοτεχνική τεχνική (όπως στο «ΒιΐίΙϋοηΙ^ΓΟοΙ^» του 
λίαν) ή που απωΟήθηκαν σαν ασήμαντες, όπως στο 
συγγραφικό έργο κατά τον ιδεαλιστικό σοσιαλιστι-

Ερνστ Φίσερ

Οταν επιχειρηματολογεί ο Ε .  Φίσερ είναι φανερό 
οτι πιστεύει πως στο βάθος πρόκειται για ένα

κό ρεαλισμό.

Ροζέ Γκαροντί

Και ο Γκαροντί έχει την αφετηρία του στην 
αλλοτρίωση (έχει γράψει μια μελέτη για τον 
Κάφκα που δημοσιεύτηκε στο βιβλίο του « D ’un 
réalisme sans rivages» 1963). Γ ι'α υτόν  ο αγώνας 
του Κάφκα είναι ένας αγώνας κατά της αλλοτρίω
σης μέσα από την αλλοτρίωση. Στην ανάλυσή του. 
όταν δεν κολλάει σε μια ρητορική φρασεολογία και 
ot ωραίες λέξεις δεν αντικαθιστούν το πρόβλημα, 
δίνει μια συγκεκριμένη εικόνα του πλαίσιου και του 
περιεχόμενου αυτής της αλλοτρίωσης, ακολουθώ
ντας τη διαλεκτική διαδικασία και τις αντιθέσεις 
που υπάρχουν ανάμεσα στον εξωτερικό και εσο^τε- 
ρικό κόσμο του Κάφκα κι ανάμεσα σ ’ αυτά τα δύο 
και στον κόσμο που δημιουργεί με την τέχνη του. 
Φτάνει έτσι πολύ μακρύτερα απ’ ό,τι κατορθώνει 
συνήθως η μαρξιστική λογοτεχνική κριτική.

«Ο  Κάφκα ήταν εβραίος χωρίς εβραϊκή πίστη, 
μιλούσε γερμανικά σε μια τσέχικη χώρα που ήταν 
υπό αυστριακή κατοχή. υπάλληλος σ ’ έναν γρα
φειοκρατικό μηχανισμό και στον ελεύθερο χρόνο 
του συγγραφέας. Στον εξωτερικό κόσμο ανήκει η 
οικογενειακή του κατάσταση, κυρίως η σύγκρουση 
με τον πατέρα και οι συνεχείς αποτυχίες του να 
σταθεροποιήσει έναν ερωτικό δεσμό και να νιώσει 
ασφάλεια στο προσωπικό επίπεδο. Τέλος η ασθέ
νεια που σκιάζει το δρόμο του». Εδώ δίνονται 
παραδείγματα συγκρούσεων και αντιθέσεων που 
αποτελούν ένα κομμάτι του κόσμου του και που 
αγωνίζεται να καταλάβει, να ενσαρκώσει, να απο
μυθοποιήσει και συγχρόνως να απαλλάξει από 
μυστικές έννοιες. Ό λα αυτά περικλείουν τη διαλε
κτική της ζωής και στιγματίζουν τον εσωτερικό 
του κόσμο: Η σύγκρουση ανάμεσα στη μοναξιά και 
την επικοινωνία, η πίστη και ο καταλυτικός θρυμα- 
τισμός της άρνησης. Ο ταξικός του περιορισμός 
είναι δοσμένος* δεν έχει καμιά δυνατότητα να δει 
τα μέσα που θα άλλαζαν τη δοσμένη πραγματικό
τητα και που θα καταργούσαν τις αιτίες της 
κοινωνικής αλλοτρίωσης. Ο σκεπτικισμός και η 
αμφιβολία του είναι αθεράπευτοι. Είναι δεμένοι με 
την αστική κοινωνία με χίλια αόρατα νήματα, ενώ 
συγχρόνως υποφέρει από τις αντιφάσεις της. Και 
κάτω χπό αυτές τις συνθήκες καταφέρνει να ενσαρ
κώσει την εμπειρία του σε αντικειμενικές εικόνες, 
γεμάτες υποκειμενική δύναμη και σαφήνεια — 
εικόνες που γίνονται μύθοι, αντιπροσωπευτικές 
του εσωτερικού κόσμου του συγγραφέα και παράλ
ληλα «απαντήσεις σε ερωτήματα που θέτει η ίδια 
η ζωή, μια εξέγερση στην αλλοτρίωση του κό
σμου». Ο Γκαροντί δεν δεσμεύεται από τη μαρξι
στική θεωρία του καθρέφτη* θεωρεί το έργο σαν 
κάτι πολύ πιο δραστήριο και δυναμικό. Το έργο 
του Κάφκα είναι μια προσπάθεια να πλησιάσει 
δραστήρια τη θεμελιώδη προβληματική, το κύριο 
μοτίβο του είναι η αναζήτηση. Αν τεθεί η ερώτηση 
πού αποσκοπεί η αναζήτηση (σε έργα όπως η 
«Δ ίκη» ή ο «Πύργος») πρέπει, υποστηρίζει < 
Γκαροντί, να καταλάβει κανείς πω: δεν υπάρχουν 
απλές και μονοδιάστατες απαντήσεις. Το  έργο δεν 
είναι κουτί αφηρημένων ιδεών. Οι ήρωες δεν είναι 
μικροπωλητές που κουβαλούν συνθήματα. Σε πρώ
το επίπεδο η αφήγηση και η σημασία του είναι ένα 
και το αυτό.

Σ ’ αυτή την επιχειρηματολογία υπάρχουν σκέ
ψεις που πρέπει να θεωρηθούν σαν οι πρώτες 
κατευθύνσεις για μια μαρξιστική λογοτεχνική ανά
λυση και που αποκτούν το πραγματικό τους πρό
σωπο με φόντο τον παλιότερο παραδοσιακό δογμα
τισμό. Στον επίλογο του βιβλίου του για το 
ρεαλισμό ο Γκαροντί διευκρινίζει ακόμα μερικά
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κύρια σημεία στο θεωρητικό επίπεδο. ΓΙρωτ α
π’ όλα την έννοια του μοντέλου, δανεισμένου από 
τις θετικές επιστήμες, που χρησιμοποιείται εδώ με 
έναν ευρύτερο τρόπο. Τουλάχιστον, ο ορος «μοντέ
λο» του δίνει τη δυνατότητα να δικαιώσει ένα από 
τα σημαντικότερα πράγματα στο έργο του Κάφκα, 
δηλαδή την πολυεδρικότητα και το συμβολικό σαν 
μια ιεραρχία εννοιών. Ο Γκαροντί αντιδρα αμεσα 
κατά της μηχανικής και παθητικής λογοτεχνικής 
αντίληψης που υπάρχουν στη θεωρία του καθρέφτη: 
Το λογοτεχνικό έργο δεν είναι ένα καρμπόν, είναι 
ένα δραστήριο στοιχείο της πραγματικότητας, 
που, καμιά φορά, οδηγεί τον αναγνώστη ν ανακα
λύψει νέες διαστάσεις στην ίδια πραγματικότητα.

Ο Γκαροντί αρνείται τις προσπάθειες του «χυ
δαίου» μαρξισμού να κατευθύνει το έργο έξω από 
την τάξη του συγγραφέα, σαν ένα έγκλημα κατά 
της πιο στοιχειώδους σημασίας του διαλεκτισμου. 
Το ότι ο Κάφκα προέρχεται από τη μικροαστική 
τάξη σ* ένα συγκεκριμένο κοινωνικο-οικονομικό 
σύστημα είναι σημαντικό, όπως και άλλες γνώσεις 
για το κοινωνικό περιβάλλον του συγγραφέα. Ω 
στόσο αυτές οι γνώσεις δεν μπορούν ποτέ να 
ερμηνεύσουν το έργο, μια και αυτό «ζει» σ’ ένα 
άλλο επίπεδο, «το αισθητικό», κι ακόμα λιγότερο 
να χρησιμοποιηθούν σαν κριτήρια ανάλυσης. Τέλος, 
ο Γκαροντί αντικρούει τον Λούκατς, όταν λέει πως 
ο συγγραφέας στο έργο του είναι υποχρεωμένος να 
αποδίδει το σύνολο της πραγματικότητας, τον 
ιστορικό δυναμισμό της εποχής του, καθώς και τις 
μελλοντικές προοπτικές. Μια τέτοια απαίτηση 
μπορεί να συζητηθεί από φιλοσοφική σκοπιά αλλά 
όχι από αισθητική. Έ να  έργο μπορεί να είναι 
μεγάλο και σημαντικό μολονότι αποτελεί μια 
τμηματική, απόλυτα υποκειμενική μαρτυρία, όπως 
η περιγραφή της αλλοτρίωσης από τον Κάφκα, που 
ούτε εξηγεί τις αιτίες της, ούτε δίνει σαφείς 
ενδείξεις για το τζώς θα υπερπηδηθεί.

Επαναλαμβάνω: Δεν είναι εύκολο να κατανοήσει 
κανείς τις θεωρίες του Γκαροντί αν δεν τις δει με 
φόντο την «παράδοση», μέσα στην οποία εργάζε
ται, και τις αντιπαραθέσεις στις ερμηνείες για τον 
Κάφκα των Ρέιμαν, Ρίχτερ. Λούκατς. Στο  βάθος 
τα επιχειρήματά του δεν εμπεριέχουν ιδιαίτερες 
καινοτομίες. Οι απόψεις του, ακόμα, για έναν 
μαρξιστή αποτελούν γνωστά πράγματα. Σκοπός 
του ήταν να λειτουργήσει παιδαγωγικά και να 
καταθέσει ορισμένες θεμελιώδεις αλήθειες.

Πολύ πρωτότυπη και καρποφόρα ήταν τέλος η 
συμβολή του Αλεξει Κούσακ για την καλλιτεχνική 
μέθοδο του Κάφκα.

Αλεξέι Κούσακ

Λυτός επιδιώκει με την πολεμική του δύο σκοπούς: 
Πρώτα ν αποδείξει ότι είναι στραβή η λογοτεχνι
κή ερμηνεία βάσει της κοινωνιολογικής μεθόδου 
που τείνει να εδραιωθεί στην Πράγα για την 
προσέγγιση του κυκλου των πραγα-γερμανών συγ
γραφέων της εποχής του Κάφκα και δεύτερο να 
καταπολεμήσει την άποψη του Λούκατς για τον 
Κάφκα, ότι είναι ένας αγχωτικός μικροαστός, έξο.) 
από το ιστορικό γίγνεσβαι και χωρίς καμιά δυνατό
τητα να φωτίσει ρεαλιστικά τις κοινωνικές κατα
στάσεις. Για  τον Κούσακ ο Κάφκα είναι ο μεγάλος 
ρεαλιστής που μπόρεσε να καταλάβει τη θανατη
φόρα καθημερινότητα της γραφειοκρατικής κοινω
νίας, τον τρόμο που εισβάλλει ξαψνικα στον ήσυχο 
αστικό κόσμο και αποτομα τον μεταμορφώνει προς 
το αντίθετο. Ί  ην εμπειρία και αίσθηση αυτή τη 
μετουσιώνει με τη βοήθεια μιας συγκεκριμένης 
μεθόδου που διασπά την πραγματικότητα σε σύμ
βολο και μύθο. Έ τ σ ι δημιουργείται μια απόσταση 
και μια τυποποίηση. I ο αποτέλεσμα είναι μια 
απομυθοποίηση της πραγματικότητας, αφού ο ανα

γνώστης δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει τον 
τυφλό, και αναγκάζεται να την αντιμετωπίσει επί 
ίσοις όροις. Πίσω απ’ αυτή την τεχνική υπάρχει 
μια μεγάλη «ρεαλιστική» παράδοση, ολότελα δια
φορετική από την αστική ή σοσιαλιστική κριτική 
του 1800, όπως ο Θερβάντες, ο Σουίφτ και ο 
Μπρεχτ, Ο Κούσακ θεωρεί τη μέθοδο του Κάφκα

σαν ένα είδος νβΛΓεπκΙιΐϊ^, μια συνειδητή εργασία 
με καλλιτεχνικά διασπαστικά εφε. Το  έργο .ου 
είναι ένα λογοτεχνικό μοντέλο με τη μπρεχτική 
σημασία.

Μτφρ.: Μ Α ΡΓΑ Ρ ΙΤ Α  Μ ΕΛ Μ Π ΕΡΓΚ

Τζήν Μπαίηκερ Μίλλερ

Γιά
νεα

ψυχολογία

γυναίκας

«Μιά σημαντική πρόοδος 
στήν κατανόηση τής ψυχολογίας 

καί των δύο φύλων. 
"Ενα βιβλίο 

πού ή γενιά μας θά διαβάσει 
καί θά συζητήσει εκτεταμένα». 

- Marcia Guttentag

' Η Μπαίηκερ Μίλλερ πιστεύει δτι οί ιδ ιότητες 
πού διαθέτουν οί γυναίκες σέ αφθονία -  όπως ή 
στοργή, ή συνεργατικότητα, ή άνιδιοτέλεια έ 
χουν έπίμονα ύποβαθμιστεί σάν χαρακτηριστικά 
ένός βοηθητικού φύλου. Δυστυχώς, οί γυναίκες 
άποδέχτηκαν τελικά τή θέση αύτή. Στήν πραγμα
τικότητα, ύπογραμμίζει ή συγγραφέας, οί ιδιότη
τες  αύτές είναι πηγή μιας τεράστιας δύναμης καί 
σάν τέτοια πρέπει νά χρησιμοποιηθούν. ' Η 
Μπαίηκερ προτείνει στή συνέχεια τρόπους πού 
θά μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν οί ιδ ιότητες 
αύτές ώστε ν' άλλάξει ή ζωή τής γυναίκας.

Εκδόσεις Γλάρος
Κεντρική διάθεση
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Ιδέες

Φραντς Κάφκα
(μια προσέγγιση)

Στην περίπτωση Κάφκα έχουμε να κάνουμε με την πληρότητα* 
ακόμα κάτι περισσότερο, με την απεραντότητα ενός έργου. 
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι μ ένα συμπαγές επικό οικοδόμημα, 
όπου μορφή και περιεχόμενο φαίνονται αξεδιάλυτα συσφιγμένα. 

ν Κι αν, όπως ορθά έχει λεχθεί, το καφκικό μεγαλείο έγκειται στο 
πλουραλιστικό δεδομένο των προσεγγίσεων του, το οποίο κάνει 
την κάθε άποψη; φιλοσοφική, θεολογική, κοινωνιολογική, κ.ο.κ. 
να ευσταθεί, δίχως ωστόσο να «κλείνει»» το όλο θέμα (κάτι που 
Οα ταν χοντροκοπιά), απ' την άλλη δεν μπορούμε να μη συμφω
νήσουμε πως και μια έμφαση στο περιεχόμενο αποκλειστικά 
κινδυνεύει να περιπέσει στην ίδια μηχανιστική ειδίκευση, αφού 
απολυτοποιούμενο μερικοποιεί μια Γενικότητα.

I I  εξέταση λοιπόν ενός τέτοιου έργου δεν οριοθετείται μέσα 
στη στενωπό κάποιας (τις περισσότερες φορές διυποκειμενικής) 
θεωρίας, αλλά φαίνεται να στηρίζεται σ’ αυτό που λέμε αναζήτη
ση, μάλιστα ρετροσπεκτιβιστική: ένα βήμα μπρος δύο πίσω.

Τάσος Κουκής

Ο Κάφκα έκανε βέβαια, αν μπορού
με να πούμε έτσι, φιλοσοφία. Υπάρ
χει ένα σύνολο από οντολογικούς, 
ηθικούς και αισθητικούς προσδιορι
σμούς, εκφρασμένο με τρόπο απο
σπασματικό και αφοριστικό1, οι ο
ποίοι, σε τελευταία ανάλυση, μας 
έχουν γίνει γνωστοί και πιο οικείοι 
από τον (εν μέρει μαθητή του) Nie
tzsche. Αλλά το σύνολο αυτό δε 
δίνει ούτε μία συμπερίληψη από το 
ταξίδι στον καφκικό κόσμο. Τούτος 
ξεδιπλώνεται μόνο μέσα από μια 
σειρά μυθιστοριών — κύρια τη δια- 
λεκτικότητα ενός τρισυπόστατου 
έργου που το αποτελούν τα μυθιστο
ρήματα «Αμερική». -Πύργος» και 
«Δίκη»2 — μυθιστορίες οι οποίες δε 
φιλοδοξούν να αναπαραστήσουν α
πλώς το «πραγματικό«, αλλά να βυ
θιστούν στην αρχέγονη μήτρα των 
όντων. Κι ακόμα περισσότερο: που 
δεν επιστρατεύουν μόνο και μόνο 
τις όποιες τελοσπάντων υφολογικές 
ή λογοτεχνικές γενικά δυνατότητες 
με μια δόση ισχυρής πρωτοτυπίας, 
αλλά ό,τι συνηθίζουμε να αποκα- 
λούμε «πολιτιστικό εποικοδόμημα»», 
από την καθαρή φιλοσοφική ενατέ
νιση μέχρι το θέατρο και την κινη
ματογραφική γραφή.

Όποιος θελήσει να ανιχνεύσει 
την περίπτωση Κάφκα ως νύξη φι
λοσοφικών προβλημάτων, θα δει 
πως πέντε έννοιες εδράζονται εδώ 
και κει στην κάθε νησίδα του έργου: 
Ντετερμινισμός. Λογική, Εξουσία. 
Χώρος, Σώμα.

Κι επειδή φιλοσοφείν πιο πολύ 
σημαίνει τρόπος του θέτειν το πρό
βλημα. θα δει πως ο τρόπος αυτός 
είναι η παρωδία, από την απλή ει- 
ρωνευτική διάθεση μέχρι τον τραγέ
λαφο.

Ποιος εξουσιοδότησε λόγου χάρη 
τον Κ. να έρθει στον Πύργο; Τον 
έφερε απλώς ένα λάθος γραφειοκρα- 
τικό (γραφειοκρατία την οποία ο 
Κάφκα στην κάθε ευκαιρία χτυπά 
αλύπητα); Αυτό ήταν ένας λόγος. 
Κύρια όμως οφείλεται σε κάποιον 
Σβάτσερ, τον οποίο γνώρισε τυχαία 
κι εκείνος τον προέτρεψε να έρθει 
εδώ. Αλλά κι αυτή η προτροπή του 
Σβάτσερ δεν είχε καμιάν ουσιαστι
κή αιτία. Μπορεί να οφειλόταν σε 
κάποια κακοκεφιά της παχουλής ε
ρωμένης του Γκίζας, για χατήρι της 
οποίας είχε εγκαταλείψει το αρχο
ντικό του... Οι βαθύτερες λοιπόν 
αιτίες των πραγμάτο^ν οφείλονται σε 
μιαν αλυσίδα τετριμμένων γεγονό
των, σε παράγοντες όχι ά-λογους ή

αφύσικους απλώς απροσμενους, α
νυποψίαστους και σε τελευταία ανά
λυση α-νόητους.

Γιατί λοιπόν και η δράση του 
ατόμου ως έμπρακτης κοινωνικής 
μονάδας να περιέχει ένα πλήρες νό
ημα; Ό ,τι μπορεί να δομήσει ο 
άνθρωπος είναι πάντα status εξου
σίας. και το μόνο που μπορεί να 
επιφέρει είναι το μειδίαμα της δια- 
κωμώδησης: «αν υπάρχει λέει ελε
γκτική υπηρεσία: μα τα πάντα είναι 
ελεγκτική υπηρεσία. Βέβαια οι ε
λεγκτικές υπηρεσίες δεν είναι για να 
φανερώνουν λάθη, γιατί λάθη δε 
γίνονται, κι αν καμιά φορά γίνει 
κανένα, όπως στη δική σας περίπτω
ση, ποιός μπορεί να πει τελειωτικά 
πως είναι λάθος;» είπε ο κοινοτάρ
χης («Πύργος**).

Έτσι και η Λογική των καφκικών 
ηρώων είναι με τη σειρά της «ιδιό
τυπη». «Δεν έχει σημασία να στενο
χωριέσαι για τη βαλίτσα», λέει ο 
θερμαστής στον Ρόσμαν, «ή την πή
ραν ήδη ή δεν την έχουν πάρει»*. Κι 
αργότερα: «Δεν το σκέφτεστε αλή
θεια να γίνετε θερμαστής, αλλά έτσι 
γίνεται κανείς πιο εύκολα** («Αμερι
κή»»). Είναι ίσως λόγια ανθρώπων 
υποτακτικών στην εξουσία, εξουσία 
που φαίνεται να ‘ναι μάλλον αποτέ
λεσμα μιας δικής τους μοιρολα- 
τρείας παρά απ’ έξω επιβλημένη, κυ
μαινόμενα ανάμεσα στο χιούμορ και 
την ειρωνεία, που πάνε δειλά δειλά 
να γίνουν αυτοσαρκασμός, αλλά τε
λικά ξαναμαζεύονται στον εαυτό 
τους. Λόγια που σε τελευταία ανάλυ

ση σε κάνουν να θέλεις να βγεις 
στους δρόμους, να χορεύεις και να 
τραγουδάς τα πιο ασυνάρτητα τρα
γούδια. σαν τις οργιαστικές κραυγές 
των δρόμων στην αρχαία Ελλάδα.

Αντίθετα, το Σώμα, το απλό αν
θρώπινο Σώμα, μπορεί να σταθεί 
δυναμικότερος παράγοντας στον κα
θορισμό της διαθέσεως και πιο πολύ 
των συνειδησιακών δεδομένων. Για 
το σώμα του ο Κ. αναρωτήθηκε: 
«Ή θελε να επαναστατήσει και μου 
ετοιμάζει καμιά καινούρια δίκη;» Το 
σώμα φαίνεται να δίνει και μια λύση 
στην περίπτωση της «Δίκης». «Αυ
τή η σύλληψη μου φαίνεται σαν 
κάτι το πνευματικό-», λέει η κ. 
Γκρούμπαχ. Όμως ο Κ. το αρνείται 
προβάλλοντας την πραγματική αι
τία: «Αν αμέσως μετά το ξύπνημα 
είχα σηκωθεί, χωρίς να με παραπλα
νήσει η απουσία της Αννας, και 
είχα έρθει σε σας χωρίς να λογαριά
σω κανέναν απ’ αυτούς που μου έκο
βαν το δρόμο, κι αν αυτή τη φορά 
είχα φάει κάτι για πρόγευμα κατ' ε
ξαίρεση στην κουζίνα σας και μου 
φέρνατε η ίδια τα ρούχα μου απ* το 
δωμάτιό μου, αν λοιπόν είχα ενερ
γήσει λογικά δε θα ’χε συμβεί τίπο
τα*» («Δίκη»»).

Ο Κ. μιλάει σαν να ήταν οι φύλα
κες όχι οντότητες αλλά σκιές, σπιν- 
θηρίσματα της συνείδησής του. Αυ
τό μας φέρνει στο θέμα του Χώρου. 
Ο άνθρωπος στον Κάφκα ορίζεται 
από το χώρο. Αυτός ή είναι πάντα 
άπλετος, να σε γεμίζει αγωνία, όπως 
η αυλή του Λούβρου, ή πολύ στε
νός, σχεδόν πιασμένος. Καλύπτεται

από έπιπλα, πορσελάνες, δοχεία, 
σκεπάσματα, κομοδίνα, φωτογρα
φίες, κρεβάτια. Κάποτε ένα μόνο 
αντικείμενο γίνεται προσδιοριστικό 
του χώρου όλου. Ενα κρεβάτι λ.χ. 
που πιάνει όλο το δωμάτιο. Αλλού 
ελαχιστοποιείται εντελώς: Στη «Δί
κη» υπάρχει ένα μικρό τρίγωνο μέ
ρος. ένα κομμάτι άδειου σπιτότοι- 
χου ανάμεσα σε δυο βιτρίνες κατα
στημάτων πάνω στο οποίο πέφτει η 
ματιά του Κ. Η  γωνιά είναι το 
καλύβι του Όντος θα λεγε ο Γκα- 
στόν Μπασελάρ1. Είναι το cogito 
που φτιάχνει ένα κουβούκλιο για 
τον εαυτό του. Η συνείδηση αποκτά 
τη συναίσθηση ότι είναι ήσυχη στη 
γωνιά της. Η ακινησία ακτινοβολεί. 
Οι σκιές είναι οι τοίχοι, ένα έπιπλο 
η σφαλισμένη πόρτα, μια ταπετσα
ρία η στέγη. Η αράχνη ζει ευτυχι
σμένη στη γωνιά της.

Η ανίχνευση της μορφής του καφ- 
κικού έργου μοιάζει μ’ ένα ατέλειω
το ομιχλώδες ταξίδι. Υπάρχει βέ
βαια μυθιστορία και δρώμενα που, 
άσχετα αν δίνουν την εντύπωση ότι 
κινούνται υπογείως, δείχνουν ότι κι
νούμαστε σε ρεαλιστικό επίπεδο, 
παρά τους υπερβατολογισμούς. Μό
νο που οι ήρωες δεν είναι καν οντό
τητες. αλλά ούτε και φορείς ιδεών, 
νοητικά σχήματα, όπως οι ήρωες 
του Ντοστογιέφσκι να πούμε. Είναι 
μάλλον ωχρές καρικατούρες, μυστη
ριώδεις κύριοι μπρος από ένα τραπέ
ζι ή παράθυρο, σκυμμένοι σε χαρ
τιά, σαν \*α μη συμμετέχουν στο 
γίγνεσθαι, ωστόσο κάποτε σηκώ-

συμμετοχή. Βοηθοί χαζοί, γυναίκες 
διεφθαρμένες, απατημένοι σύζυγοι, 
καμπούρικα παιδιά, όλα αυτά όμως 
φτερουγίζουν αόριστα στο περιβάλ
λον. όπως οι Σάτυροί στην αρχαία 
Ελλάδα. Ο κόσμος αυτός δε «ζει>». 
Συνεννοείται με τη 0«»Μδ4. Μιλούν 
ελάχιστα και μόνο από επαγγελματι
κό ενδιαφέρον, και πάντα τα λόγια 
τους ξετυλίγονται με τον ίδιο «Σενέ- 
κειο» Οα λέγαμε τρόπο. Καμιά δια
κύμανση στο λόγο, καμιά συναισθη
ματική χροιά.

Κι είναι γιατί από τους ήρωες 
λείπουν τα καθημερινά προσδιορι- 
στικά στοιχεία: λόγος, συναισθημα
τική εκφόρτιση: φαγητό, πιοτό, πά
θος. Μόνο σπάνια γίνονται ομιλητι
κοί και τότε είναι φλύαροι και βαρε
τοί, όπως η Φρίντα («Πύργος»»). 
Τότε θυμίζουν έναν Στεπάν Τροφί- 
μοβιτς ντοστογιεφσκικό\

--------------------------------- >
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Άψυχα είναι ακόμα και τα αντι
κείμενα: μπλούζες που κρέμονται» 
κάλτσες πεταμένες, ντουλάπες ανοι
χτές. γεννούν μερικώς τον εφιάλτη. 
Είναι η τέχνη του non finito.

Κάποτε ωστόσο ο κόσμος αυτός 
προσπαθεί να πάρει κίνηση, ζωή. 
Μ ' έναν ιδιόρρυθμο τρόπο. Είναι η 
ατάκα. Θεατρικό τρικ, που χρησιμο
ποιείται από τον Κάφκα κατά πολύ» 
όπως στην αρχή της «Δίκης», στη 
σύλληψη. Το λιτό «σκηνικό» πάλι 
που παραπάνω περιγράψαμε θυμίζει 
από μια πλευρά εκείνο του Κ. Κουν. 
Κι η ίδια η δομή των έργων θα λεγε 
κανείς είναι επεισοδιακή. Ενα σύ
νολο από υπερρεαλιστικές ποιητι- 
κόμορφες σεκάνς. Ο φακός κινείται 
μ’ ένα τρόπο πάντα περιστροφικό 
και καταγράφει: «οι δυο πρώτοι πέ
ρασαν μέσα στο τραμ μπροστά στα 
μάτια του...». Όταν ο Κ. συλλαμβά- 
νεται στη «'Δίκη*», δυο γέροι στο παρά
θυρο του απέναντι σπιτιού συζητούν 
χαμηλόφωνα. Κάποιος λοιπόν πά
ντα στήνει από πίσω τα ντεκόρ, 
ώστε ο θεατής να δει τα δρώμενα 
σαν μέσα από ένα τζάμι. «Τους είδε 
να υπαγορεύουν γρήγορα, με μισό- 
κλειστα μάτια, με σύντομες χειρονο
μίες. να κανονίζουν μόνο με το δεί- 
κτη(...) ή να βρίσκουν μια παράγρα
φο στα βιβλία να χτυπούν πάνω της 
την παλάμη και να μαζεύονται οι 
άλλοι γύρω τους, όσο το επέτρεπε η 
στενότητα του χώρου, να τεντώνουν 
το λαιμό να δουν» («Πύργος»).

Τα γκαγκ είναι κι αυτά ευρηματι
κά, κυρίως όταν πρόκειται για δια- 
κωμώδηση: ο υπάλληλος που ενδια- 
φέρεται για κάποιο χαμένο έγγραφο, 
ο υπηρέτης που με πονηριά προσπα
θεί να τον καλμάρει (παράλληλα με 
τους υπηρέτες στις κωμωδίες του 
Μενάνδρου), το καροτσάκι του με 
τα έγγραφα που εκείνη τη στιγμή 
αρχίζει μόνο του να κυλά, ο υπάλ
ληλος που σταματάει κατόπιν να 
φωνάζει κι αρχίζει να κτυπά τρελά 
ένα κουδούνι, ο ξενοδόχος που τρέ
χει να προλάβει την «ιεροσυλία» 
(δεν επιτρεπόταν να δει ο Κ. τα 
γραφεία) μ'ανοιχτά χέρια σαν σε 
συμφορά και σε κάθε ανωμαλία του 
κουδουνίσματος κάνει κι ένα πηόη- 
ματάκι στον αέρα, ενώ την ίδια 
στιγμή μια σχεδόν ξέφρενη σκηνή 
που μόνο σαν προείκασμα ενός αμε
ρικάνικου μπουρλέσκ μπορεί να τη 
φανταστεί κανείς.

Όλα αυτά προ καλούν ένα τρόμο, 
ο οποίος δε βασίζεται στο υπερφυσι
κό — τρομακτικό αλλά στη διανοη
τική σύγχιση που διαχέεται, κάτι 
που βρίσκει το αντίστοιχό του στα 
έργα του Hitshcock (λ.χ. στην «Τυ-
χό*).

Άλλωστε, αναπαράσταση - ανα
βίωση του καφκικού κόσμου φαίνε
ται να έχουμε στα έργα του Rivet 
και του Werner. Μελέτη εξουσίας 
υπάρχει στα έργα του πρώτου «Το 
Παρίσι μας ανήκει», όπου άτομα 
περιθωριακά και συνεπώς ικανά από 
θεωρητική απόψη, να συγκρουστούν 
με την εξουσία, αναλίσκονται σ* έ-

ναν εξοντωτικό αγώνα μεταξύ τους, 
παίζοντας το παιγνίδι της εξουσίας, 
και στη «Γέφυρα του Βορρά·· όπου 
η εξουσία δηλώνεται μέσα στο πλή
ρες βασίλειο της ανυπαρξίας της, 
κάτι που γίνεται με αργή κινηματο
γράφηση. παύσεις, σιωπές και κλε
φτά βλέμματα. Στο έργο του Werner 
«Η  λαχτάρα της Βερόνικα Φος» η 
αμφισβήτηση συζεύγνυται με μια 
σκόπιμα καταπιεσμένη έγχρωμη υ- 
ποτονικότητα.

Τελειώνουμε. Το ερώτημα που α- 
βίαστα θέτει ο καλόπιστος αναγνώ
στης, βασισμένος στη φύση του, η 
οποία ζητά συγκεκριμένες πάντα 
προδιαγραφές και στόχους, είναι: τι 
ήσαν λοιπόν ολ* αυτά; Τι θέλουν να 
πουν;

Σε ημέτερες «ερμηνείες»6 μάθαμε 
να δυσπιστούμε πια. Γιατί δε ρωτά
με λοιπόν τον ίδιο το συγγραφέα 
τους να μας το πει; Ένα κατ-τζαμπ 
αναδρομικό και τον βρίσκουμε 
μπρος στο γραφείο του να ονειροπο
λεί, κοιτώντας απέναντι μέσα από το 
θολό τζάμι. Στην ερώτησή μας απα
ντά με προθυμία:

•■Μα γιατί λοιπόν, κύριοι, ζητάτε, 
οπωσδήποτε, μιαν απάντηση. Βέ
βαια. αυτό είναι λογικό και σε τε
λευταία ανάλυση στηρίζεται στην 
περιέργεια του ανθρώπου. Όλα ό
μως είναι θέμα προοπτικής. Θα σας 
εξηγήσω αμέσως τι θέλω να πω: Αν 
εκείνο το απόγευμα δεν είχε βρέξει, 
αν μόλις πριν δεν είχα την ατυχία 
να σπάσουν τα γυαλιά μου, κι αν δεν 
είχα κοιμηθεί στο σπίτι της αδελ
φής μου, αναγκασμένος να διασχίσω 
τόσους γλιτσιασμένους και υγρούς 
δρόμους, ίσως αυτό το έργο να μην 
είχε γραφτεί ποτέ. Γ Γ  αυτό άλλωστε 
και γω, πεθαίνοντας, έδωσα εντολή 
να το κάψουν. Το δημοσίευσε όμ(ος 
ο Max Brod, καλός μου, ωστόσο, 
φίλος. Έχετε λοιπόν την ατυχία να 
κρατάτε στα χέρια σας μερικά χει
ρόγραφα. τα οποία, αν ο Max Brod 
δεν ένιωθε εκείνη τη μέρα μια κάψα 
στο στομάχι του, αν ο προκλητικά 
λικνούμενος πισινός της αρραβω
νιαστικιάς του στο δρόμο δεν του 
πίεζε τόσο πολύ τα μηνίγγια. κι αν 
δε θύμωνε με το θυρωρό που πάλι 
ξέχασε να του φέρει την εφημερίδα 
του, δε θα *χαν μάλλον δημοσιευτεί 
ποτέ. Βρέστε λοιπόν τον Max 
Brod-.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

I «·Στοχασμοί». Ηκδ. Μαγκανιά. Αθήνα 1971, 
μετ. Ολγα Βότση.
2. -Αμερική*», Ek«S. Θεμί:λι.ο μετ. Τεα Ανεμο- 
γιάννη. -Ο  Πύργος»*, Εκδόσεις Ηριδανός μετ. 
Τέα Ανεμογιάννη, «Η Δίκη-. Εκδ. Μπουκοι- 
μάνη μετ. Γ Βαμβαλή.
3. Ιίβλ. »11 ποιητική του χώ(>ου·>, κεφ. στο πκρ. 
«Γράμματά kui Τέχνες- τεάχ, 9. σελ 12.
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έργο βλ. W. Benjamin: -F. Kafka*, Γκδ. Έρα
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Διήγημα

Η Μαναμεγάλη
Τον Σκύρου

Ε ί κ ο σ ι  Δεκεμβρίου σήμερα είναι το 
μνημόσυνό της. Κλείνει ένα χρόνο. 
Πολύ Οα το Όελα να βρισκόμουν εκεί, 
αλλά μ* εμποδίζουν λόγοι ανώτεροι 
από τη θέληση μου. Πριν ένα μήνα 
κλείσαμε ξενοδοχείο στους Δελφούς 
για τις διακοπές των Χριστουγέννων, 
όπου η κόρη μου, μεγάλη πια, θα χει 
την ευκαιρία ν’ ανεβαίνει για σκι στο 
χιονοδρομικό κέντρο του Παρνασσού, 
έτοιμη ν' απλώσει φτερά και να πε- 
τάξει. Ασκείται συχνά στους λαρυγγι
σμού; των γιοντλ κι έχει κάνει τις 
προμήθειές τη;: αλπίνικο σκούφο και 
πουλόβερ, μάλλινο κασκόλ με κρόσ
σια, φόρμα αδιάβροχη και μπουφάν, 
ειδικά άρβυλα, και, φυσικά, πέδιλα 
για σκι-στικς. Όλα αυτά κοστίσανε 
του κόσμου τα λεφτά. Το χριστουγεν
νιάτικο δώρο μου καλά-καλά δεν έ
μεινε ο ταχτικός μισθός για τ ’ άλλα 
έξοδα: ξενοδοχείο και φαγητό στο 
σελφ-σέρβι; του σκι-κλαμπ και το 
βράδυ στην ταβέρνα του Καραθανάση, 
στην Αράχωβα, όπου θα μαζεύονται 
κι οι άλλοι χιονοδρόμοι τη; Αθήνα;, 
με τι; στολές, τα ξαναμμένα πρόσω
πα και τον καθαρόν αέρα. Είναι όλα 
φανταστικά, λέει, και δεν υπάρχει 
βέβαια τρόπο; να την πείσω για 
πράγματα για τα οποία η ίδια δε 
φέρνει καμιά ευθύνη, για να είμαστε 
δίκαιοι.

Π έ ρ σ ι  ήταν διαφορετικά* δηλαδή η 
όλη ψυχολογική ατμόσφαιρα που δη- 
μιουργήθηκε, με το υπεραστικό τηλε
φώνημα και την αιφνίδια εξαγγελία 
του τετελεσμένου, δεν άφησε περιθώ
ρια για αντιδράσεις. Όπως και να το 
κάνεις, θάνατο; που σε παίρνει στο 
τηλέφωνο γίνεται πιο πειστικός από 
ένα αγγελτήριο κολλημένο στην κολό
να τη; Δ Ε Η  ή στη γωνία του δρόμου, 
μαζί με τι; κομματικές διακηρύξεις. 
Πιο πειστικός ακόμα κι από τη σει
ρήνα του αυτοκινήτου των Πρώτων 
Βοηθειών, που κάθε τόσο σαρώνει 
δίπλα τη λεωφόρο Αλεξάντρας κι 
ύστερα πνίγεται στο βόγγο των άλ
λων αυτοκινήτων, που ορμούνε πίσω 
του στο κενό.

αίνεται πως έπαιξε ρόλο και τ ’ ό
νομα Μαναμεγάλη. που ο κύριος είδε 
τι απήχηση είχε, καθώς μάλιστα τα 
σχετικά με το οικογενειακό μου δέ
ντρο και το συγγενολόι μου είναι 
αόριστα και συγκεχυμένα, αν όχι πα
ντελούς σκοτεινά.

λη δεν ήταν στενή συγγενής μου. 
Εκτός από μας, που είχαμε βέβαια 
ιδιαίτερους λόγους, έτσι τη φωνάζανε 
όλοι από στο χωριό μας, όπου δέσπο
ζε με το μπόι της, με τον ίσκιο της, 
αλλά και με τον κόσμο τη: — κουνιά
δους, συνυφάδε:. παιδιά κι αγγόνια
— και το παλαιικό τους σπίτι δίπλα 
στο δικό μας. Έ να  σπίτι που το 
σεβάστηκαν οι αιώνες και παραλίγο 
να πω κι οι γερμανοί (το δικό μας 
όχι). Γιατί βέβαια αυτοί δε σέβονταν 
τίποτε, κι αν γλίτωσε από την καθαρ
τήρια φωτιά του:, είναι γιατί το

Χριστόφ. Μηλιώνης

πάτωμα ήταν από χώμα πατικωμένο 
και τα παράθυρα μικρά σαν πολεμί
στρες. Κ ι έτσι τα προσανάμματα που 
μαζέψανε στη μεσοσπιτιά — με προ
σανάμματα τα καίγανε* αυτά που 
διαδίδον ταν για σκόνη που άναβε με 
μια πιστολιά ήταν φαντασία των χω
ρικών, που δεν μπορούσαν να εξηγή
σουν πω; προλάβαιναν ν ’ ανάψουν τό- 
σε: φωτιές, πράγμα που οφείλονταν 
βέβαια σε υπερβολικό ζήλο. Τα  προ
σανάμματα λοιπόν που μαζέψανε στη 
μεσοσπιτιά, δυο δεμάτια χορτάρι ξε

ρό από τ ’ αλώνια, στάθηκαν ανίκανα 
να μεταδώσουν τη φωτιά στις χοντρές 
γρεντές από ολόκληρους κορμούς δέ
ντρων, γαλβανισμένους κιόλας από 
την κάπνα. Μπούκωσαν στον καπνό 
και σβήσανε.

Εκμ ετα λλεύ τη κα  λοιπόν τη σύγχυ
ση που επικράτησε αμέσο>; μετά το 
τηλεφώνημα και, για να προλάβω 
ωριμότερες σκέψεις — πού θα πα; 
χειμώνα καιρό, πεντακόσια χιλιόμε
τρα, και το μετεωρολογικό δελτίο 
είπε για χιόνια — φόρεσα το χοντρό 
μου τζάκετ κι ένα καλπάκι από α- 
στραχάν, που είχα ψωνίσει πρόπερσι 
τέτοιον καιρό στα τουριστικά της 
Πορταριάς, και ξαμολύθηκα με τη 
Ντάτσια και τα εννιά άλογά της, 
νιώθοντας λιγάκι σα ρώσος ευγενής 
που ξεκινάει με την τρόικα του για 
την απέραντη στέπα.

Ι ί ι  η αλήθεια είναι πο.>; ο καιρό; 
βοηθούσε τέτοιες φαντασίες, γιατί 
από το Μακρυνόρο: και πέρα οι πλά
γιέ; ήταν κάτασπρε;, στα ψηλώματα 
χιόνιζε ακόμα και μάλλον το ’χε σκο
πό να κατέβει στα χαμηλά. Σκοτεί
νιασε νωρί; κι ύστερα από λίγο οδη
γούσα σ ’ ένα δρόμο ψιλοστρωμένο, 
χωρίς κίνηση, με τι; νιφάδε; να στρο
βιλίζονται μπροστά στους προβολεί;.

Η αλήθεια είναι πω; η Μαναμεγά-

Περνούσα χωριά κουκουλωμένα, με 
φωτισμένα παράθυρα, όπου μάντευα 
πως οι άνθρωποι κουβέντιαζαν γύρω 
στη σόμπα και τα παιδιά έκαναν 
τούμπες στα στρωσίδια τους πριν 
κοιμηθούν.

το οροπέδιο των Ιωαννίνων, όπου 
έφτασα κοντά μεσάνυχτα, το χιόνι 
στου; δρόμους είχε παγώσει, είχε 
σταματήσει κάθε κίνηση, κι εγώ σχε
δόν πατινάριζα πεσμένος πάνω στο 
τιμόνι, με το πρόσο^πο κολλημένο 
στο θολό παρμπρίζ, ώσπου έφτασα 
στην είσοδο της πόλης και σταμάτη
σα στο πρώτο ξενοδοχείο.

το σαλόνι οι πελάτες ήταν λιγο
στοί, δεν είχαν καταφθάσει ακόμα οι 
τουρίστε; για τα Χριστούγεννα, με 
τους μάλλινους σκούφους και τα μπο
τίνια, ο^στόσο το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο είχε πάρει τη θέση του σε μια 
γωνιά και τα πολύχρωμα φωτάκια 
αναβοσβήνανε μόνα τους* έκαναν πρό
βες. ΙΙεντέξι άντρε:, από κείνους που 
βλέπει κανείς τις εργάσιμες μέρες 
στα ξενοδοχεία, έμποροι και πλασιέ- 
δες, σκοτώνανε τη ώρα τους στην 
τηλεόραση. Κουρασμένος όπως ήμουν 
από το δύσκολο ταξίδι, ανέβηκα κα
τευθείαν στο δωμάτιό μου και παράγ- 
γειλα τσάι.

Μ,ου συμβαίνει συχνά, όταν είμαι 
κουρασμένος, ν ’ αργώ να κοιμηθώ.
— άπλωσα πάνω από τι; κουβέρτες 
και στο μυαλό μου τριγυρνούσαν εικό
νες ανακατεμένες — εκείνης πιο πολύ 
που πήγαινα ν ’ αποχαιρετήσω. Την 
έβλεπα ν ’ ανεβαίνει σκυφτή, αλλά πε
λώρια, στην πέτρινη σκάλα κι ύστερα 
να στρέφει το σουρωμένο τη ; πρόσω
πο. τυλιγμένο στη μπόλια, και να μου 
φωνάζει: «Θα ρθει: άμα πεθάνω;» 
Είχε πάντα, από τα νιάτα της ακόμα, 
μια βαρηκοΐα που την έκανε να φωνά
ζει δυνατά σα να ήταν ot άλλοι που 
δεν άκουγαν, κι αχούσε παλιότερα ο 
κάμπος και τα χειμαδιά, κι ύστερα το 
χωριό, όταν μάλωνε το γέροντα της, 
το γέρο Ζήκο, που είχε γυρίσει από 
το καφενείο και μύριζε τσιγάρο. Ε κ ε ί
νο; κάπνιζε κρυφά στο καφενείο που 
τον κερνούσαν, πιο πολύ για να δια
σκεδάσουν, όταν σε λίγο θ ’ ακουγό- 
νταν οι φωνές τη;. Τριγύριζαν στο 
μυαλό μου κι άλλες εικόνες παλιές κι 
αδέσποτες. Ένας μεγάλος σοφράς, 
χαμηλός κι ολοστρόγγυλος, καταμε- 
σίς του σπιτιού, κι ολόγυρα σκυμμένα 
κεφάλια, αμίλητα, που άπλωναν και 
τρώγανε από μια χάλκινη γαβάθα — 
γερόντοι, άντρες, γυναίκε; και παιδιά.
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Χριστόφορος Μηλιώνης, Η  Μ α ναμεγάλη

π ου δεν τους γνώριζα, σκυμμένοι κα
θώς ήταν, μόνο τα χείλη τους άκουγα 
που πλαταγίζανε και τα κουτάλια 
που χτυπούσαν. Μια ξύλινη σκάφη 
στη γωνιά, γεμάτη καλαμποκίτικο 
αλεύρι, θησαυρός, κι η Μαναμεγάλη 
με την ξύλινη κουτάλα να το ανακα
τεύει με το ένα χέρι και με τ άλλο να 
χύνει βραστό νερό. Το ψωμί της που 
φάγαμε. Γυναίκες φουρνίζανε με ξα
ναμμένα πρόσωπα, μωρά ξεβράκωτα 
αρκουδίζανε στο χώμα. Βελάζανε τα 
πρόβατα στα ριζά, εκεί που τελειώ
νουν τα κοντόραχα κι αρχίζει ο κά
μπος, στα χειμαδιά του Ζήκου. 1 - 
στερα, μες στη νύχτα, μια φωτιά 
αναμμένη στον όχτο του μεγάλου χω
ραφιού με τα καλαμπόκια, κοντά στο 
ποτάμι, και δίπλα στρώματα στην 
αράδα, με τα πρόσωπα έξω από τις 
βελέντζες να μετράνε τ ’ άστρα. Α 
γριογούρουνα ροκάνιζαν τα καλαμπό
κια και τα σκυλιά αλυχτούσαν. Κι 
έπειτα τα χαρόνια οι γερμανοί, μισό- 
γυμνοι, μ ’ ένα πέταλο κρεμασμένο 
στο στήθος —  και μες στη νύχτα 
φωτιές και πολυβόλα, ώσπου με πήρε 
ο ύπνος.

ο πρωί που σηκώθηκα να συνεχί- 
σω το ταξίδι μου, δε χιόνιζε πια, μα ο 
καιρός ήταν μουντό<: κι η πόλη κου
κουλωμένη. Τηλεφώνησα στην τρο
χαία. Ο δρόμος ήταν ανοιχτός για τα 
Πωγώνια, αλλά μονάχα με αλυσίδες. 
Δεν είχα πρόβλημα, γιατί ο εξοπλι
σμός του αυτοκινήτου μου είναι πλή
ρης, από στροφόμετρα και αλυσίδες 
μέχρι σαν— στοπ και κουκλίτσα κρε
μασμένη στον καθρέφτη. Περνώτας 
μέσα από χιονισμένες κοιλάδες που 
με ξέρανε και τις ήξερα — από την 
καλή κι από την ανάποδη — , μέσα 
από δάση βελανιδιές, όπου ίσο^ θα 
υπήρχαν ακόμα λύκοι κι αγριογούρου
να, αν δεν είχαν κατέβει απ’ το χιονιά 
χαμηλά στα χειμαδιά του Ζήκου — 
ποια χειμαδιά, ποιοι λύκοι και ποια 
αγριογούρουνα; —  κοιτάζοντας αντί
κρυ τη Μουργκάνα, το φοβερό βουνό 
με το σκοτεινό όνομα, φορτωμένη 
χιόνι και σύννεφα, έφτασα στο χωριό. 
Έριξα  μια κλεφτή ματιά στο ρημαγ
μένο σπιτικό μου και τράβηξα κατευ
θείαν στη διπλανή εξώπορτα.

τη μέση του σπιτιού ήταν το φέρε
τρο ανοιχτό. Τ ο  κέρινο πρόσωπο τυ- 
λιγμένο στη μπόλια. Στα  δεμένα της 
χέρια η παλιά εικόνα του Αι-Βασίλη, 
που την παίρναμε και την περιφέραμε 
στα σπίτια, παραμονή Πρωτοχρονιάς. 
Προσκύνησα. Ολόγυρα κάθονταν στα 
σκαμνιά πεντέξι γριές γειτόνισσες. Ο 
γέρο Ζήκος ήταν καθισμένος σταυρο
πόδι στο χαμηλό ξύλινο κρεβάτι, δί
πλα στο τζάκι που έκαιγε με μεγάλη 
φλόγα. Τα παχιά του μουστάκια κρέ
μονταν. Έσκυψα και τον φίλησα.
« Ήρθες;» μου είπε και χαμήλωσε τα

μάτια στη φωτιά. Κ ι ύστερα: « Ε , 
καιρός μας». Τόσο μόνο.

Ι ίά θ ισ α  σ' ένα σκαμνί αντίκρυ του. 
Με ρώτησε για τους δικούς μου, πώς 
ήταν το ταξίδι μου — «δεν έπρεπε να 
πω να σου τηλεφωνήσουν, να μπεις σε 
τόσον κόπο... Και πώς πάνε τα πράγ
ματα στην Αθήνα με τη νέα κυβέρνη
ση;» Είπε να μου ψήσουν καφέ κι 
έδειξε στη γυναίκα που σηκώθηκε 
πού είναι το μπρίκι και το καφεκούτι 
και το μπουκάλι με το ρακί. Ύστερα 
παραμέρισε μονάχος του τα κάρβουνα

με τη μασιά κι είπε στη γυναίκα για 
την αναλογία — τόσον καφέ, τόση 
ζάχαρη. Θυμήθηκα που τον καφέ τον 
έφτιαχνε πάντα μόνος του. Ή μουν 
τότε από τους τελευταίους που είχαν 
απομείνει στο χωριό. Δυο χρόνια μά
λιστα, όταν απολύθηκα από το στρα
τό κι ώσπου να βρω δουλειά, τα 
πέρασα συνέχεια εκεί, χειμώνα καλο
καίρι. Οι δικοί του είχαν κιόλας σκορ
πίσει στους πέντε ανέμους. Αντίκρυ η 
Μουργκάνα κάπνιζε ακόμα από τον 
πόλεμο. Ό λα γίνανε μέσα σ’ αυτά τα 
χρόνια. Περνούσα τις μέρες και τους

Δήμητρα Χριστοδούλου

Συμβία

Ονομάζομαι Ιωάννα
ήμουν σύζυγος τον ποιμένος
non βόσκει τις αγέλχς των προβάτων του
ανά τα όρη και τις πεδιάδες.
Εκείνος έκαμε το σώμα μου
ένα θαλάσσιο ψάρι
που η θάλασσα το γλύφει πάνω-κάτω
τόσο λευκό όσο κι ο ουρανός
τις μέρες που χάνει το χρώμα του
Μια τέτοια μέρα είπε Οα ρθει να με βρει
κι ακόμα...

Ω Χωρισμέ

Ανέβαινα τη σκάλα τρέμοντας πως ακριβώς σ τ ' άλ.λο σκαλί Οα 
πεσω. όταν, στ 'αλήθεια, ακούστηκε πίσω μου ο βρόντος από το 
κορμί σου. Δε γύρισα να σε κοιτάξω μήπως το στριφογύρισμα  
του νερού με τραβήξει μα πιο πολύ μη χάσω το δρόμο καθώς 
μΐα-μία οι κλάρες βάραιναν κιόλας α π 'το  πέταγμά σου και με 
σβελτάδα αερικού, με προσπερνούσε συνεχώς η μυρωδιά σου.

Τέλος σε πρόφτασα κοντά στη νεαρή σου ηλικία, μα μ 'έν α  
τοσο βρώμικο χαμόγελο σα να τα είχες όλα δοκιμάσει. Σ 'ά φ η 

σα. Και χωρίς εσένα μ  ’ ακουμπάνε του θεού τα φτερά.

μήνες τριγυρνώντας συνήθως μ* ένα 
παλιό δίκαννο στις ερημιές και στα 
χέρσα χωραφια, χαζεύοντας πιο πολυ 
τα κοράκια, που πετούσαν τρεκλίζο- 
ντας απ’ τον άνεμο. Μ ε πότιζε μια 
υγρασία όλο αρρώστια, η φτώχια, η 
μοναξιά και το αβέβαιο μέλλον. Από- 
φευγα να πηγαίνω στο καφενείο με 
τους μετρημένους πελάτες, όπου ο 
καφετζής, ένα μούτρο, δεν το *χε σε 
τίποτα να σου πει ορθά κοφτά να του 
αδειάσεις τη γωνιά, αν καθόσουν χω
ρίς να πίνεις εκείνο το χλιαρό του 
ούζο. Έμενα  καμιά φορά ν ’ ακούσω 
τις ειδήσεις στο ραδιόφωνο, σιωπηλός 
πάντα, χωρίς σχόλια, γιατί εκείνος 
ό,τι άκουγε πήγαινε κάθε Δευτέρα 
προπ πρωί και τα φιτίλιαζε χαρτί και 
καλαμάρι στο Σταθμάρχη, δυο ώρες 
με τα πόδια. Τραβούσα ύστερα με 
τρόπο το γέρο Ζήκο και πηγαίναμε 
σπίτι του. Καθόμασταν κοντά στο 
τζάκι και κουβεντιάζαμε. Έψ ηνε κα
φέ και του εξηγούσα τα νέα. Του 
διάβαζα κι εφημερίδα, αν ξέπεφτε 
καμιά από τα Γιάννενα. Ακουγε και 
κουνούσε το κεφάλι. Έ τ σ ι είχα γίνει 
ακόμα μια φορά άνθρωπος του σπι
τιού τους, όπως παλιά που μ* είχαν 
περιμαζέψει σε ώρες ακόμα πιο δύ
σκολες.

«Ο  Γιάννης;» τον ρώτησα.
«Στην Αυστράλια».
«Ο  Μήτρος;»
«Στο  Βέλγιο πρώτα, τώρα στη 

Γ  ερμανία».
«Ο  Τόλης;»
«Στη  Γ  ερμανία κι αυτός».
« Κ ι ο Κόλλιας;»
«Εμένα ρωτάς για τον Κόλλια; Εσύ 

έρχεσαι από την Αθήνα».
«Θα τον έκλεισε το χιόνι. Δε θα 

πρόλαβε. Δε θα ‘χε αλυσίδες», είπα.
«Ως φαίνεται...» είπε. Κ ι ύστερα: 

«Βγάλε τσιγάρο». Σκέφτηκα το νε- 
κρό, τη Μαναμεγάλη και την απο- 
στροφή της για το τσιγάρο, μα δεν 
ειπα τίποτε. Ο γέρος, σταυροπόδι 
πάντα, κάπνιζε σκεφτικός, με κρεμα
σμένα μουστάκια, τα μάτια στυλωμέ
να στις φλόγες. Κ ι όταν σε λίγο ήρθαν 
για να σηκώσουν το φέρετρο και μπή
κε ο παπάς με το πετραχήλι, χτυπώ
ντας τα πόδια του, για να φύγει το 
χιόνι, και μαζί του τέσσερις άντρες — 
αυτούς δεν τους ήξερα, από αλλού θα 
τους είχαν κουβαλήσει —  ο γέρος 
είπε μονάχα: «ψυχή μου».

μεινα να του κρατήσω συντροφιά, 
ώσπου να γυρίσουν οι άλλοι. Πάνω 
στο τραπέν,ι, όπου πριν ήταν το φέρε
τρο, είχε απομείνει μια σκουτέλα ψω
μί, μια λαμπάδα που η φλόγα της 
ανέβαινε ήσυχα, κι ένα σκουριασμένο 
θυμιατήρι που γέμιζε το σπίτι με τη 
μυρουδιά του λιβανιού. Κι ο γέρος
σταυροπόδι να καπνίζει το δεύτερο 
τσιγάρο.
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Πρόσωπα

ΓΡΑΜΜ ΑΤΑ ΚΑ Ι Τ ΕΧ Ν ΕΣ

Ο Μίλτος Σαχτούρης γεννήθηκε στις 29 
Ιουλίου 1919 στην Αθήνα, κατάγεται όμως 
από την Ύδρα. Σπούδασε Νομικά στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά αφιερώθηκε 
αποκλειστικά στην ποίηση.

Ζει στην Αθήνα. Το 1944 δημοσιεύτηκαν 
ποιήματα του στο πρωτοποριακό περιοδικό 
«Τα Νέα Γράμματα». Από τότε εξέδωσε τις 
ποιητικές συλλογές: Η  Λησμονημένη, 
1945. Παραλογαίς, 1948. Με το Πρόσωπο 
στον Τοίχο, 1952. Όταν σας μιλώ, 1956. 
Τα φάσματα ή η Χαρά στον Άλλο Δρόμο,
1958. Ο Περίπατος, 1960. Τα Στίγματα, 
1962. Σφραγίδα ή η Ογδόη Σελήνη, 1964. 
Το Σκεύος, 1971. Ποιήματα (1945-1971), 
το 1977 και σε β' έκδοση το 1979. Χρωμο- 
τραύματα, 1980.

Ποιήματά του έχουν δημοσιευτεί στα 
περιοδικά: Τα Νέα Γ ράμματα, Μικρό Τε
τράδιο, Τραμ, Τα Νέα Ελληνικά, Το Δέ
ντρο, Ο Πολίτης κ.α.

Το 1956 πήρε το πρώτο βραβείο «'Νέοι 
Ευρωπαίοι Ποιητές», από την Ιταλική Ρα
διοφωνία και Τηλεόραση. Στην Ελλάδα 
πήρε δύο Κρατικά βραβεία Ποίησης.

Με το έργο του ασχολήθηκαν πολλοί 
Έλληνες κριτικοί και δοκιμιογράφοι ό-

πως οι: Αλέξανδρος Αργυρίου, Νόρα Ανα- 
γνωστάκη, Άρης Δικταίος, Ανδρέας Καρα- 
ντώνης, Τάκης Σινόπουλος, Γιάννης Δάλ- 
λας, Δημήτρης Μαρωνίτης, Γ. Θέμελης, 
Ανέστης Ευαγγέλου, Φραγκίσκη Αμπατζο- 
πούλου. Στέφανος Ροζάνης, Κώστας ΙΙα- 
παγεουργίου. Στέφανος Μπεκατώρος, Σπύ- 
ρος Τσακνιάς, Κώστας Μπαλάσκας κ.α. Το

1977 ο Δημήτρης Μαρωνίτης διδάσκει 
ποίησή του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί
κης και δημοσιεύει στο «Βήμα» σειρά 
επιφυλλίδων που εκδίδει το 1980 σε ένα 
τόμο, με τίτλο «Μίλτος Σαχτούρης. Άν- 
θρωποι-Χρώματα~Ζώα-Μηχανές». Ο Γιάν
νης Δάλλας το 1979, εκδίδει βιβλίο με 
τίτλο «Εισαγωγή στην ποιητική του Μίλ- 
του Σαχτούρη» και δημοσιεύει το 1980, 
σημαντικό άρθρο στο περιοδικό «Ο Πολί
της».

Το 1968 στην Ουάσιγκτον κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις T H E  C H A R IO T E E R  
PR ESS , σε μετάφραση και πρόλογο Κίμω- 
να Φράιερ, επιλογή ποιημάτων του που 
επανεκδόθηκε αργότερα με προσθήκη νέων 
ποιημάτων. Επιλογή 120 ποιημάτων του 
πρόκειται να εκόοθεί στην Αμερική από 
άλλον εκδότη.

Γο 1977 κυκλοφόρησε από τη δισκογρα- 
φική εταιρία ΛΥΡΑ  στη σειρά -Διόνυσος** 
δίσκος με απαγγελία 43 ποιημάτων από 
τον ποιητή. Επιμέλεια δίσκου και κείμενο 
Μάνου Ελευθερίου.

Ποιήματά του έχουν μελοποιηθεί από 
τους μουσικοσυνθέτες Μάνο Χατζηδάκι, 
Αργυρή Κουνάδη και Γιάννη Σπανό.

αφιέρωμα
στον

Μίλτο Σαχτούρη
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Το περιοδικό <·Γ ράμματα και Τέχνες» κάνοντας το αφιέρω
μα στον ποιητή Μίλτο Σαχτούρη, θέλει να τιμήσει και να 
υπενθυμίσει έναν από τους αντιπροσοιπευτικότερους μετα
πολεμικούς ποιητές μας. Ο  Μίλτος Σαχτούρης, γράφοντας 
για τους εσωτερικούς χώρους του δωματίου, του σοιματος 
και του απογεύματος, περι-γράφει το σπαραγμένυ σώμα 
της μεταπολεμικής Ελλάδας και είναι πολιτικός ποιητής 
με την ευρύτερη έννοια του όρου. Βλέπει από την άλλη 
μεριά του τοίχου τις φάσεις του φεγγαριού, το αίμα, τις 
μαυρόασπρες κινήσεις των ανθρώπων και το φόβο, αυτό το 
μαύρο ζώο που βρίσκεται παντού. Μ ε λίγες λέξεις (φορτι
σμένες με ψυχισμό, ώστε κάθε γράμμα — χωρίς υπερβο
λή ν« είναι ένας κόσμος ολόκληρος) δημιουργεί μερικά 
από τα αρτιότερα ποιήματα της ελληνικής γλώσσας.

Μ ε  την πρώτη ματιά είναι από τους λεγάμενους «δύσκο
λους» ποιητές, αλλά όταν εξοικειωθείς με τα σύμβολά του: 
τους ρυθμούς, τα χρώματα, τα άγρια ζώα — που είναι

σπιτικά—  τα κορίτσια του. τους πεθαμένους, γίνεται απλός 
και οικείος. Η  λιτότητα της γλώσσας έρχεται από τα 
αρχαία χρόνια και οι μεγάλες φωνές στην ποίηση ακου- 
μπάνε τα πάθη του ανθρώπου με ταπεινότητα και βαθιά 
αγάπη. Ία  ποιήματα: « Η  λησμονημένη», «Χριστούγεννα 
1943» «Πέτρος», «Λεν είναι ο Οιδίποδας», «Του θηρίου», 
«Χριστούγεννα 1948», « Η  αποκριά», «Πορτοκαλιά», «Το 
περιστέρι», «Ο  Ιρελός λαγός», « Ο  στρατιώτης ποιητής», 
«Ο  κήπος», «Π  επιθυμία» και άλλα πολλά, πρέπει να 
διαβάζονται σε μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων ή κατά 
μόνας, μήπως και τρομάξουν κάποτε οι άλλοι.

Πάνω από σαράντα χρόνια αυτός ο τεχνίτης δουλεύει 
αθόρυβα ανάμεσά μας και είναι κρίμα που δεν τον ξέρουν 
περισσότεροι έλληνες για να βρούνε χώμα και ρίζα, να 
χτίσουν σπίτι να βάλουν μέσα τα ποιήματα, την ιστορία 
μας.

Γ .Κ .

Επιμέλεια αφιερώματος: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
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Για τον

Μίλτο Σαχτούρη

(ραδιοφωνικό*)

Μια ορθή γωνία. Ορφανίδης, Ζωναράς, Μπραζί- 
λιαν. Ούτε εκατό βήματα το ένα κέντρο από το 
άλλο. Ό λη η καλλιτεχνική και λογοτεχνική 
Αθήνα σ’ αυτό το δίστρατο κάθε μεσημέρι. Γύρω 
στις δυο σύναξη στη στροφή της οδού Σταδίου, 
στη μπακαλοταβέρνα του Απότσου με τις ρεκλά
μες του 1920, την πιπεράτη ρετσίνα και το γέρικο 
γκαρσόνι που μιλάει με τα μικρά τους ονόματα 
στον Κοσμά Πολίτη ή τον Αυγέρη και χαριεντί
ζεται με την Γαλάτεια Καζαντζάκη ή τη Λιλίκα 
Ιακωβίδου.

Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ

Λιακάδα και ανθισμένες μυγδαλιές μες στον 
Δεκέμβρη, σ' όλα τα πεζοδρόμια τραπεζάκια του 
ήλιου, τα τραμ περνάνε ράθυμα πάνω στις ράγες 
της Πανεπιστημίου, τ’ αυτοκίνητα ακόμα λίγα 
στην Αθήνα, οι πεζοί διασταυρώνονται και στα
ματούν όπου τύχει για να μιλήσουν, δεν υπάρ
χουν ακόμα φώτα τροχαίας.

Κάποια στιγμή ένας άντρας με μαύρη μπέρτα 
κι άσπρη χαίτη περνάει τη διασταύρωση Βου- 
κουρεστίου — Πανεπιστημίου, σηκώνει το ποι- 
μενικό ραβδί του κι η κίνηση σταματάει για να 
διαβεί. Είναι ο Σικελιανός που κατευθύνεται στο 
βιβλιοπωλείο Αετός. Βγαίνει στην πόρτα να τον 
προϋπαντήσει ο Αγις Θέρος. Μέσα τον περιμέ
νουν οι συνεργάτες των «Νεοελληνικών Γραμμά
τω ν^  ο Φωτιάδης. ο Λαμπρινός, ο Σπύρος Βασι
λείου, ο Βρεττάκος, οι υπόλοιποι της συντροφιάς 
με επικεφαλής τον Θράσο Καστανάκη εξακολου
θούν να πίνουν το ουζάκι τους στου Ορφανίδη. Ο 
Βάρναλης κι ο Βεάκης πειράζουν τη στρομπουλή 
νεαρή ηθοποιό που μόλις τους παρουσίασε ο 
Γιώργος Παππάς βγαίνοντας από τις πρόβες που 
κάνανε δίπλα στο θέατρό του, ενώ όρθιος ο 
Γανιάρης τους προτρέπει να τελειώσουν το ούζο 
τους γιατί οι άλλοι τους περιμένουν στο βιβλιο
πωλείο. Ένα  τελευταίο εβίβα, ένα ακόμα πείραγ
μα φιλικό και ξεκινούν. Στου Ζώναρς ο Κατσί- 
μπαλης — ο ιδρυτής των *·Νέών Γραμμάτων»*—

διαφωνεί φωναχτά με τον Αντρέα Καραντώνη για 
την ποίηση και συμφωνεί με τις πολιτικές του 
απόψεις, ενώ ο Καραγάτσης ράθυμος κι ωραίος 
σαν αρχάγγελος χλευάζει σατανικά ποίηση και 
πολιτική.

Εκεί δίπλα είναι και το Μπραζίλιαν, ένα μικρό 
ελάχιστο μπαρ με θαυμάσιο καφέ, ο άλλος Λου- 
μίδης που αντικατέστησε εκείνο το πατάρι της 
Σταδίου όπου γινόντουσαν τόσες και τόσες κρυ
φές συναντήσεις της κατοχής. Εδώ συνωθούνται 
δίπλα σε μερικούς γνωστούς ένα πλήθος ανώνυ
μοι νέοι ακόμα, όμως σίγουροι πίος εκείνοι Οα 
πάρουν τη θέση αυτών που θα φεύγουν λίγο λίγο.

Τσαρούχης, Μόραλης, Χατζηκυριάκος, Ελένη 
Βακαλό με τις μακριές κοριτσίστικες κοτσίδες 
της. η Μαργαρίτα Αυμπεράκη με τα λυτά μαλλιά 
της, η Λύντια Στεφάνου με το χαρούμενο γέλιο 
της κι ένα πλήθος άλλοι που ακόμα δεν ξέραμε 
τα ονόματά τους.

Τις μέρες εκείνες που ακολουθήσανε την απε
λευθέρωση της Ελλάδας κι είχε γεμίσει ελπίδες 
και όνειρα το έθνος, τις διαδεχτήκανε μέρες 
πένθους και απελπισίας. Γιομίσανε τα νησιά 
εξόριστους ποιητές, άδειασε η Ελλάδα από τα 
όμορφα νιάτα της, ξανάρχισε η καινούρια δια- 
σπορά.

Μπήκανε φο)τα στην τροχαία, γέμισαν αυτοκί
νητα οι δρόμοι, έσβησε η φωνή του Αγγέλου 
Σικελιανού, άδειασε από τη γιγάντισ σκιά του 
Βεάκη το παλκοσένικο, πρόσφυγας στα ξένα ο 
Καζαντζάκης. στο Μακρονήσι ο Ρίτσος κι ο 
Λουντέμης. ο Φωτιάδης στη σιωπή, κλειδωμένοι 
οι άλλοι.

Κ ι αρχίζει τότε η ποίηση της οδύνης, της 
πνιχτής κραυγής, της ποιητικής αντίστασης, της 
μόνης που διασχίζει το σκοτάδι σαν πύρινη 
βροχή από καρφίτσες και δόντια σκύλων πεινα- 
σμένων.

Ω ΣΕ  Π Ο ΙΑ Ν  Α Ν Ο ΙΞ Η

Ω  σε ποιαν άνοιξη 
ποιο τραγούδι χιονισμένο 
ανοίγει τα μεγάλα μάτια τον

Ο Μ. Σαχτονρης  το 1942

πουλιά με γαλ.άζια μαύρα φτερά 
μια λάμψη από παγωνιά 

αΟάνα τη 
γυαλιστερή σα μαχαίρι 
Ω απέραντα παιδικά μου 

χρόνια 
ω απέραντή μου τώρα 
με αίμα

νεότητα

19 χρόνια αργότερα — το 1964—  ο Μίλτος 
Σαχτούρης εξακολουθεί τα παιδικά του χρόνια 
να κυνηγάει, τη ματωμένη νεότητά του, να θρη
νεί. Μέσα σε μια εικοσαετία από το 1945 που 
εκδίδει την πρώτη του συλλογή — τη «Λησμονη
μένη—  ίσαμε τη »Σφραγίδα ή Όγδοη Σελήνη·», 
όπου ανήκει και το ποίημα που προηγήθηκε, δεν 
πρόφτασε να χαρεί το γελαστό ήλιο της Ελλά
δας· πάντα σαν θάνατος τον καίει.

Μέσα σ' όλη τη μεταπολεμική ποίηση θ* α
κούσετε σε χίλιες δυο παραλλαγές τούτο το
κλάμα

Δώ στε μου πίσω τα χρόνια μου 
δώ στε μου πίσω τα χαρτιά μου.

ουρλιάζει ο άλλος μεγάλος ποιητής Αναγνωστά- 
κης.

Εκεί στο Μπραζίλιαν — το στασίδι της όρθιας 
διανόησης—  καθώς το αποκαλέσανε χαρακτηρι
στικά. γιατί δεν υπάρχει ούτε μια καρέκλα να 
καθίσεις, έκανα τη γνωριμία του Σαχτούρη. Ενα 
ντερέκι ίσαμε κει πάνω. παχύς, πάντα με καπαρ- 
ντίνα κι ένα μπερέ μπασκ, με στεντόρεια φωνή κι 
έκφραση λυπημένου αθεράπευτα παιδιού.

Ητανε γυρισμένος προς τον τοίχο τη στιγμή 
που του μίλησε ο Ελύτης για να μου τον παρου
σιάσει.

Α, ώστε εσείς είσαστε ο άνθρωπος με το 
πρόσωπο στον τοίχο; («Μ ε το πρόσωπο στον 
τοίχο») ήταν ο τίτλος της συλλογής του που είχε 
πριν λίγες μέρες κυκλοφορήσει.

Ο πολυ ευγενικός Σαχτούρης δεν πρόφτασε να
πί.ι το καθιερωμένο χαίρω πολύ, τον είχα αιφνι- 
διάσει.
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— Πού το ξέρετε το βιβλίο μου;
— Μα σας είδα με το πρόσωπο στον τοίχο, 

εξακολουθώ να τον πειράζω.
— Είπα κι εγώ πώς μπορεί να υπάρχει κάποιος 

που ξέρει το βιβλίο μου.
— Δεν το ξέρω μόνο. το χω αγοράσει και 

τ* αγαπώ.
—Μα αυτό είναι καταπληκτικό — φωνάζει— 

και τον ακούμε όλοι διασκεδασμένοι, τρέχω στου 
Ελευθερουδάκη να πάρω τα ποσοστά από το 
πρώτο βιβλίο που πουλήθηκε, ξέρετε από τα δύο 
πρώτα δεν πούλησα ούτε ένα. Να σας κεράσω 
τώρα ένα καφέ;

— Πάνε τα ποσοστά σου, του φωνάζει ο Γιώρ
γος Λύκος, που και αυτός δεν έχει πουλήσει 
κανένα του βιβλίο, ακόμα.

Αλληλοπειράζονται στοργικά, όμως η πίκρα 
τους είναι αληθινή και βαθιά. Η Βακαλό, ο 
Φωκάς, ο Σινόπουλος κι όλοι οι άλλοι, που θα 
λαμπρύνουν με το όνομά τους την ποίηση της 
Ελλάδας, βγάζουν με το υστέρημά τους μια 
μικρή ποιητική συλλογή, τη φέρνουν στο Μπρα- 
ζίλιαν και τη μοιράζουν στους φίλους. Οι άλ
λοι... Οι άλλοι, δηλαδή η επίσημη κριτική όχι 
μόνο δεν υποπτεύεται την ποιότητα των νέων 
αυτών ποιητών αλλά και πολλές φορές την 
αρνείται ή και την περιπαίζει. Χαρακτηριστικό 
ήταν στα 1952 ένα άρθρο της 'Αλκής Θρύλου 
που το είχε τιτλοφορήσει «Το πορτοκαλί έντε
ρο»» χλευάζοντας όλη αυτή την ποίηση της 
πρωτοπορίας που είχε τη ρίζα της στο σουρεαλι
σμό, και την έμπνευσή της στο πικρό βίωμα μιας 
εικοσαετίας επαναστάσεων, βίας και πολέμων. 
Κατά καιρούς, ο Φτέρης, ο Χάρης, ο Χατζίνης, 
την κατακεραυνώνουν, ακόμα και ο Δημαράς, 
στα 1958 γράφει πως τούτη η ποίηση είναι 
γεμάτη στόμφο και ο στόμφος εμπεριέχει την 
αφιλοκαλία.

Σε λιγότερο από έξι χρόνια όμως πολλοί από 
τους επικριτές της θα κάνουν στροφή και θα τους 
βρούμε πια σαν μέλη της Επιτροπής Κρατικών 
Βραβείων να βραβεύουν ποιητικά έργα σαν του 
Σαχτούρη, του Παπαδίτσα και του Σινόπουλου.

Ιστορικά αν εξετάσουμε τούτη τη μορφή της 
ποίησης θα διαπιστώσουμε πως ίσαμε σχεδόν το 
τέλος της κατοχής στην Ελλάδα ο σουρεαλισμός 
είναι τέχνη αριστοκρατική και περιορίζεται κυ
ρίως στο ερωτικό πεδίο. Ο Εμπειρικός και ο 
Εγγονόπουλος είναι οι αντιπροσωπευτικότεροι 
εκπρόσωποί της, ο δεύτερος μάλιστα φανατικός 
του Ντε Κύρικο φέρνει και στη ζωγραφική 
αυτούσιο το μήνυμα του Ιταλοέλληνα πρωτοπό
ρου. Ισως για πρώτη φορά μέσα στην ιστορία 
της σουρεαλιστικής ποίησης στην Ελλάδα, στα 
1944, εμφανίζεται ένα άλλο κίνητρο — το πολιτι
κό— με το ποίημα του Εγγονόπουλου «Μπολι- 
βάρ». Μα ήδη στη Γαλλία ο Ελυάρ — από τα 
στελέχη της σουρεαλιστικής ποίησης έχει σιω
πηρά αναγνωριστεί σαν ένας από τους εθνικούς 
της ποιητές — με τα αντιστασιακά του ποιήματα, 
που δεν παύουν να έχουν την καταγωγή τους στο 
σουρεαλισμό, κι όσο πάει κι ανεβαίνει το άστρο 
του επίσης στρατευμένου σουρεαλιστή ποιητή 
Ρενέ Σαρ. Ο σουρεαλισμός έγινε πια κοινός 
τόπος και στην Ελλάδα, όπου παίρνει το σχήμα 
της σκοτεινής συμβολικής ποίησης που αντιδρά 
εναντίον της καταπίεσης της ελευθερίας του 
λόγου και γίνεται ο πιο σπαραχτικός μάρτυρας 
της εποχής του. Σ αυτόν ακριβώς το χώρο θα 
κατατάξουμε και το Μίλτο Σαχτούρη.

Απόγονος του Υδραίου αγωνιστή Γεωργίου 
Σαχτούρη, κουβαλάει μαζί του μνήμες αρχο
ντιάς. αγώνων και θυοιών για την ελευθερία. 
Γεννημένος την επαύριο του Α ' Παγκοσμίου 
Πολέμου — στα 1919— ανήκει στη γενιά που δεν 
πρόφτασε να δει στον τόπο του ν* αναπτύσσεται

ένας ομαλός πολιτικός βίος. Οι δικτατορίες δια
δέχονται η μία την άλλη, οι πολιτικές φατρίες 
αλληλοεξοντώνονται στον ελληνικό χώρο. Οι 
αγώνες για τη γλώσσα παίρνουν χαρακτήρα 
πολιτικό, ο Γληνός, ο Σβώλος, ο Τσάτσος, ο 
Κανελλόπουλος από την πανεπιστημιακή έδρα 
οδηγούνται στην Ανάφη, και ο Κακριδής περνά
ει μέσα στην κατοχή τη Δίκη των τόνων.

Έφηβος εκείνη την εποχή ο Σαχτούρης ετοι
μάζεται να μπει στη Νομική Σχολή καθώς το 
επιθυμούν και οι δικοί του. Σε ποια όμως Νομική 
Σχολή; Με ποιούς δασκάλους; Ποιό Δίκαιο θα 
διδαχτεί; Είναι η πρώτη του αντίδραση, η πρώτη 
του άρνηση, δε θα τελειώσει ποτέ τη Νομική 
Σχολή.

Η κατοχή τον στερεί από τον πατέρα του, 
μένει μόνος με μια μητέρα που όλο πια το βιος 
της είναι αυτό το μοναδικό παιδί και δε θα 
διστάσει ούτε μια στιγμή να θυσιάσει οτιδήποτε 
για να επιζήσει ο γιος της. Είναι γνωστή η πείνα 
που ερήμωσε νησιά κι ολόκληρες περιοχές της 
Ελλάδας, είναι ακόμα ζωντανές στη μνήμη όσων 
επιζήσαμε οι ατέλειωτες εκείνες συρώμενες 
κραυγές των πεινασμένων που σωριάζονταν 
στους δρόμους και δε βρίσκονταν κανείς να τους 
σφαλίσει τα μάτια, κανείς να τους προσφέρει ένα 
χέρι βοήθειας, μόνο ένα φορείο πέρναγε και 
μάζευε σαν σκύβαλα τα πτώματα του ρημαγμένου 
λαού. Επιταχτική ανάγκη η επιβίωση, τούτη 
μόνο. Τα σπίτια αρχίζουν ν’ αδειάζουν, σε πολλά 
μέρη βλέπεις να ξηλώνουν και τα κουφώματα 
ακόμα οι άνθρωποι για να τα πουλήσουν ή για να 
τα κάψουν και να ζεσταθούν. Από τ’ αρχοντικό 
του Σαχτούρη αρχίζουν λίγο λίγο να φεύγουν τα 
πολύτιμα αντικείμενα* τα αντικαθιστά ένας τενε
κές λάδι ή λίγα όσπρια, μα οι ανάγκες είναι 
επιταχτικές και καθημερινές και το σπίτι όσο 
πάει και αδειάζει πιο πολύ. Βαρύ το τίμημα της 
κληρονομιάς. Κάποια ασημοκαπνισμένα όπλα, 
μερικές γκραβούρες — ίσως κάποιο μπρίκι του 
παππού—  μένουν ακόμα στους τοίχους πεισματι
κά κρεμασμένα, δε θέλουν να τα μεταβάλουν κι 
αυτά σε είδη πρώτης ανάγκης. Μα η κατοχή 
συνεχίζεται, σε λίγο το σπίτι θα μείνει γυμνό, 
ίσα ίσα που θα επιζήσουν οι κάτοχοί του.

Όλες τούτες οι οδυνηρές εμπειρίες θα διοχε
τευτούν αργότερα μέσα στην ποίηση του Σαχτού
ρη. Νάτος απέναντι στο χρόνο κι απέναντι στο 
παραμύθι των παιδικών του ωρών.

Μαύρος ο ήλιος 
στον κήπο 
της μητέρας μου 
μ '¿να  ψηλό καπέλο 
πράσινο 
ο πατέρας μου 
μάγευε τα πουλιά 
κι εγώ 
μ 'έν α  κουφό 
ρολόγι δύσπιστο 
μετρώ τα χρόνια 
και
τους περιμένω.

Θαρρεί κανείς πως βλέπει πάνω σ’ ένα τζάμι 
ακουμπισμένο ένα πρόσωπο παιδικό να κοιτάζει 
έναν έρημο κήπο απ όπου μπορεί να ξαναγεννη- 
θεί το παραμύθι, ενώ πίσω του ένα σπίτι, ακόμα 
πιο έρημο το χει κιόλας σκοτώσει το παραμύθι. 
Σ* αυτή την κατάσταση της ερήμωσης — έρημο 
το σπίτι, ρημαγμένος ο τόπος, ο ποιητής κάτι 
μάχεται να διασώσει, κάτι από την ψυχή του.

Λα τι επικίνδυνα κομμάτια 
χάος
ειν' η ψυχή μου

που έκοψε με τα δόντια του 
ο Θεός

Άλλοι τα τριγυρίζουν πάνω σε σανίδια
τα δείχνουν.
τα πουλάνε,
τ ’αγοράζουν
Εγώ δεν τα πουλώ
οι άνθρωποι
τα κοιτάζουν,
με ρωτάνε.
άλ.λοι γελάνε,
άλλοι προσπερνάνε.
Εγώ δεν τα πουλώ.

Αυτά τα πολύτιμα επικίνδυνα κομμάτια της 
ψυχής του καταφέρνει να διασώσει και πιστεύει 
στην ποίηση όσο πολύ λίγοι ποιητές. Ο Σαχτού
ρης ανήκει στους απόλυτους, στους αμετανόητα 
γεννημένους ποιητές. Είναι έτοιμος για όλες τις 
θυσίες, τις πιο καθημερινές, τις πιο σπάνιες, 
αρκεί αυτές να εξυπηρετούν την ποίησή του. 
Από την απελευθέρωση και μετά δε θα όιανοηθεί 
πως μπορεί να κάνει οποιαδήποτε εργασία που 
θα τον εμποδίσει να ζει και να ενεργεί σαν 
ποιητής, έτσι όσο πάει και απομονο')νεται πιο 
πολύ. εντοιχίζεται. Σ ’ αυτή την ολοκληρωτική 
θέση τον βρίσκει ο εμφύλιος πόλεμος κι όταν 
καλείται υπό τα όπλα για να πολεμήσει τους 
συμπατριώτες του και εν πολλοίς τους προσωπι
κούς του φίλους καταρρέει. Ο στρατώνας, τα 
χοντρά αστεία των φαντάρων, ο φανατισμός κι η 
χρησιμοποίηση ενός ανθρώπινου υλικού σα να 
*ταν άψυχα ή ζώα. τον επαναστατεί, του είναι 
αδύνατον να τον αντιμετωπίσει. Παθαίνει ένα 
νευρικό κλονισμό κι ύστερα από το νοσοκομείο 
τον στέλνουν στο τμήμα διαβιβάσεων. Εκεί έχει 
ν* αντιμετωπίσει ένα ακόμα πιο οδυνηρό πρόβλη
μα. Από τα χέρια του περνάνε οι κατάλογοι των 
ονομάτων εκείνων που θα προωθηθούν προς 
Μακρόνησον ή προς το μέτωπο. Ανίκανος να 
σταματήσει αυτή την ανθρωποφάγο μηχανή προ
σβάλλεται από ένα τερατώδες αίσθημα ενοχής 
που θα τον ξαναοδηγήσει στα νοσοκομεία. Χρό
νια μετά αυτό το ψυχικό μαρτύριο θα μεταμορ
φώνεται σε νυχτερινούς εφιάλτες, και οι εφιάλτες 
θα μεταφέρονται στην ποίησή του άλλοτε ουρ
λιαχτό κι άλλοτε θανάτου σιωπή.

Το πιο χαρακτηριστικό του ίσως ποίημα — λί
γο πολύ η αυτοβιογραφία όλων των ποιητών της 
γενιάς του—  ο «Στρατιώτης Ποιητής».

J¿v έχω γράψει ποιήματα.
Δεν έχω γράψει ποιήματα, 
μόνο σταυρούς σε μνήματα 
καρφώνω.

Αυτή είναι η απάντησή του σ' όσους τον 
ρωτούν πώς πάει η ποίηση, όταν απολύεται από 
το στρατό. Έχουν  τα πάντα τόσο κλονιστεί 
γύρω του που μόνο θάνατο κραυγάζουν. Ο υπε
ρευαίσθητος ποιητής υποφέρει μέσα στον κόσμο, 
υποφέρει και μέσα στη μοναξιά του.

Και τότε είδα το κόκκινο  
σύννεφο
να μεγαλώνει, ν 'ανάβει την 
καρδιά μου
και τ'άλΛο το γκρίζο σαν καπνός 
ν'αδειάζει από μέσα μου, να φεύγει

Ένα τεράστιο κενό μέσα του και γύρω του, 
προσπαθεί να ταυτιστεί με το σύννεφο τούτο το 
πολύμορφο άπιαστο και φευγαλέο φυσικό φαινό-

---------->
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μενο, που αποτελείται από ύλη κι αποσυντίθεται 
από την ύλη του μη αφήνοντας πίσω του κανένα
χνάρι.

Ο Σαχτούρης έχε» πάντα στραμμένο το πρόσω
πό του προς τον ουρανό, έναν ουρανό όμως 
Αποκάλυψης. Ποτέ φεγγάρι, αστέρια κι ήλιος, 
δεν έγιναν σε ποίηση πιο εχθρικά σύμβολα και 
πριν να φτάσουν οι διαστημικοί άνθρωποι στη 
Σελήνη και μας διαβεβαιώσουν για τη σκληρό
τητα της ύλης της και την άξενη γης της, ο 
ποιητής μας την είχε κιόλας παρουσιάσει γυμνή 
από κάθε ρομαντικό περίβλημα. Ακούστε σκόρ
πιους στίχους που την καρφώνουν σαν εφιάλτη 
στη μνήμη.

Κι ένα λυσσασμένο -  κόκκινο φεγγάρι - ούρλιαζε 
δεμένο - σα σφαγμένο βόδι.

Κι αλλού:

Φύγετε! δεν είστε άνθρωποι - είστε φεγγάρια -  ¿εν 
θέλω να σας ξαναδώ.

Κι ακόμα:

Ασπρίζει μέσα μου η φωτιά 
καυτό μες στην καρδιά μου 
στάζει το κερί 
και συ, μαρμάρινο φεγγάρι, 
με ραγίζεις.

Όπως το φεγγάρι το ίδιο και ο ήλιος γίνεται 
μέσα στην ποίηση του Σαχτούρη σύμβολο τρό
μου:

Κυλάει το μαύρο τόπι 
ο ήλιος
μες στη θάλασσα

Ή  γίνεται κάτι σαν κεραυνός, όπως σ' αυτό το 
ποίημα:

Θά σφίξουμε σφιχτά τα δυο 
τα χέρια μας 

έτσι που να μην μπορούν πια 
να χωριστούν 

κι ο ήλιος θα πέσει με ορμή 
και θα τα σπάσει.

Μα ας ακούσουμε κι ένα ολόκληρο ποίημα 
που ολοκληρώνει αυτόν τον εφιαλτικό κόσμο 
όπου κινείται ο ποιητής. Είναι από την τελευταία 
του συλλογή, «Η Σφραγίδα ή η Όγδοη Σελήνη», 
που πήρε το κρατικό βραβείο ποίησης στα 1964.

Τ Ο  Κ Α Ν Α Ρ ΙΝ Ι

Τον έστησαν εκεί όπου φυσάει ο πιο 
άγριος άνεμος, 

τον έταξαν στις παγωνιές 
του δώσαν ένα φόρεμα μαύρο 
και μια γραβάτα κόκκινη.
Έναν ήλιο τρυπημένο με καρφί να στάζει 

μαύρα γυαλιά, 
αίμα πάνω στο δηλητήριο.
Ένα κοντάρι 

κι ένα καναρίνι
τον έστησαν εκεί όπου τινάζεται ο πόνος, 
τον έδωσαν στο θάνατο 
να λάμπει ασημένιος.

Δε χρειάζεται πολύς κόπος για ν’ ανακαλύψει 
κανείς μέσα σ’ αυτούς τους στίχους για ποιούς 
μιλάει ο ποιητής, Μιλάει για όλους εκείνους που 
θυσιάσανε τη ζωή τους για την ανθρωπότητα και 
για τους ποιητές — αυτή την έννοια έχει το

καναρίνι— που σαν νέοι Χριστοί τραβάνε το 
μαρτύριό τους ίσαμε το θάνατο, έναν θάνατο που 
θα λάμπει ασημένιος.

Μακριά από κάθε πολιτική δραστηριότητα 
σαν άνθρωπος δεν μπορεί όμως σαν ποιητής να 
μην ταυτιστεί με τους ήρωες της εποχής του και 
να μην υποφέρει το δικό τους μαρτύριο.

Το 1960 στη συλλογή του «Περίπατος»» θα τον 
δούμε να στέκει σκεφτικός απέναντι στον αιώνα 
του, κοιτάζει και διαπιστώνει.

Σ Κ Ε Ψ Ε ΙΣ

Ή συχα ύπνου φέρετρα 
κρεβάτια φοβερού θανάτου 
αφού τριγύρισε τον άνεμο αυτής της γης 
ο άνεμος αφήνιασε και δάγκωσε, 
η γης γύρισε ανάποδα 
α π ' τη μεριά που ανθίζουνε τα πράγματα 
στάθηκε τότε εκείνος 
σκεφτικός, 
πολύχρωμος, 
κοντά στη θάλασσα 
σα σκιάχτρο στ ' ακρογιάλι.

«Η γης γύρισε ανάποδα». Αυτή είναι η φοβερή 
διαπίστωση κι η άλλη ίσως ακόμα πιο τραγική'η 
καταδίκη εκείνων που στέκονται αδρανείς μπρο
στά σ ’ αυτό το χαλασμό: σα σκιάχτρο, στ’ ακρο
γιάλι.

Φυσικό λοιπόν είναι σ* ένα τέτοιο κόσμο να 
παραστέκει μια Παναγιά πολύ πιο θλιμμένη από 
κείνη που γνωρίζουμε, μια Παναγιά τραυματι
σμένη απ' τον πυρηνικό μας αιώνα:

Μια Παναγιά 
μαύρη και τυφλή 
με παραστέκει.

Μόνο αυτή ξεχώρισε ο Σαχτούρης από το 
πάνθεο των αγίων, αυτή που ξεκίνησε από την 
ταπεινή γη των ανθρώπων κι έφτασε στην αγιω- 
σύνη μέσω της πιο ανθρώπινης οδύνης, του 
σπαραγμού της μάνας για το παιδί της. Αυτή την 
ίδια μάνα ακόμα πιο σπαραγμένη και σπαραχτι
κά δίνει σα συμπαραστάτη μιας θανάσιμα ξεσκι
σμένης ανθρωπότητας.

Μα δεν υπάρχει λοιπόν από πουθενά φως στην 
ποίηση του Σαχτούρη;

Είπαμε και στην αρχή πως οι ποιητές του 
μεταπολέμου είναι κυρίως οι μάρτυρες της επο
χής τους, οι σεισμογράφοι της. Δε μελοποιούν.

δεν προφτάνουν να ονειρευτούνε, καταγράφουν 
ακατάπαυστα ό,τι γύρω απειλεί την ίδια την 
ουσία της ζωής. Κάποτε βέβαια προσπαθεί ο 
Σαχτούρης να ξεφύγει από κάπου και νά  ζητιανέ
ψει ένα κομμάτι ουρανού, τότε η λέξη λυρισμός 
ανανεώνεται και παίρνει ένα καινούριο βάρος. 
Ας δούμε λίγους απ’ αυτούς τους στίχους.

...όμως και μια μικρή ένας 
μικρός άσπρος άγγελος κι 
αυτή
μ  * ένα μαχαίρι έκοβε και 
μοίραζε κομμάτια γνήσιο 
ουρανό
κι όλοι τώρα τρέχουν σ 'α υ τή  
λίγοι πήγαιναν 
στο ψωμί
όλοι τρέχαν στον μικρό άγγελο 
που μοίραζε ουρανό!

•

και σ* ένα ακόμα ποίημα αυτό που ονομάσαμε 
καινούριο λυρισμό:

Μ οσχοβολούσε το φεγγάρι
σκύλοι μ ' άσπρα λουλούδια στο κεφάλι
περνούσανε στο δρόμο εκστατικοί
κι ο δρόμος κάτω έφεγγε
από κρύστα/Λο

Θα θελα να τελειώσουμε με ένα ποίημα του 
Μίλτου Σαχτούρη σαν για να του παραχωρήσου
με το λόγο και να μας πει ο ίδιος γιατί γράφει 
μια ποίηση τόσο απαρηγόρητα πικρή.

Κ Ο ΙΤ Α Ν Ε  Μ Ε  Τ Α  Δ Ο Ν Τ ΙΑ

Δεν φταίει το φεγγάρι για την πίκρα μας 
καθώς στριφογυρνάει δαιμονισμένα μέσα στο φώ

σφορο
σκορπώντας δεξιά κι αριστερά τα κόκκαλά του 
καθώς κ ι εμείς στριφογυρνάμε στο σκοτάδι μας 
σκορπώντας δεξιά κι α/)ΐστερά τα κόκκαλά μας 
δεν φταίει το φεγγάρι για τους λεμονανθούς, 
δε φταίει το φεγγάρι για τα χελιδόνια, 
δε φταίει το φεγγάρι για τη ν άνοιξη και τους

σταυρούς,
δε φταίει αν πάνω στα μάτια μας φύτρωσαν δόντια.

Ιο  κείμενο αυτό, όπως δηλώνεται άλλωστε, είναι 
ραδιοφωνικό. Διαβάστηκε το 1967, μετά τη δικτατορία, 
σε μια σειρά εκπομπών του Ρ ΙΚ  (Ραδιοφωνικό Ίδρυμα 
Κύπρου) που είχαν θέμα τους την ποίηση στην Ελλάδα.
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Παράδοση
και

πρωτοτυπία
στην ποίηση

του
Μίλτου Σαχτούρη 
ένα παράδειγμαΔελφοί. Δεκέμβρης 57

Του θηρίου

Μη φεύγεις θηρίο 
θηρίο με τα σιδερένια δόντια 
θα σου φτιάξω ένα ξύλινο σπίτι 
θα σου δώσω ένα λαγήνι 

5 θα σου δώσω κι ένα κοντάρι
θα σου δώσω κι ά).λο αίμα να παίζεις

Θα σε φέρω σ 'άλλα λιμάνια 
δεις τα βαπόρια πώς τρώνε

τις άγκυρες 
πώς σπάζουν στα δυο τα κατάρτια 

10 κι οι σημαίες ξάφνου να βάφονται μαύρες

Θα σου βρω πάλι το ίδιο κορίτσι 
μ  τρέμει δεμένο στο σκοτάδι το βράδυ 
θα σου βρω πάλι το σπασμένο μπαλ κόνι

και το σκύλο ουρανό 
15 που βαστούσε τη βροχή στο πηγάδι

θα  σου βρω πάλι τους ίδιους
στρατιώτες 

αυτόν που χάθηκε παν τρία χρόνια 
με την τρύπα πάνω απ 'το  μάτι

20 κι αυτόν που χτυπούσε τη νύχτα τις
πόρτες

με κομμένο το χέρι

Θα σου βρω πάλι το σάπιο το μήλο

Μη φεύγεις θηρίο
θηρίο με. τα σιδερένια δόντια.

Έχω  μπροστά μου το ποίημα του Μίλτου 
Σαχτούρη «Ίου Θηρίου».

Το βλέπω να είναι και ποίημα-σύνδεσμος κσι 
ποίημα-εξαγγελία. Μας συνδέει ‘τυπικά' με τις 
προηγούμενες συλλογές του και προεξαγγέλλει 
αρχετυπικά* τις επόμενες. Προπαντός μας εισά
γει στο κλίμα μιας πολύ ρ ιζ ικής του συλλογής, 
που τιτλοφορείται χαρακτηριστικά «Με το πρό
σωπο στον τοίχο»1. Συλλογής, που ανοιχτότερα 
από οποιαδήποτε άλλη. ακόμη κι από τις μετακα-

τοχικές «Παραλογαίς» που προηγούνται, σώζει 
μαρτυρίες όχι μόνον από την προσωπική αλλά 
και από τη ‘δημόσια* παρουσία του ποιητή, πίσω 
από τις ευρύτερες συντεταγμένες του ιστορικού 
πάντα στίγματος της εποχής. Γιατί εδώ τα προ
σωπικά του βιώματα ενισχύονται με τις εμπειρίες 
της στρατιωτικής του θητείας, ενώ στο βάθος δεν 
παύει να διαγράφεται την επομένη του εμφυλίου 
ο γενικότερος αντίλαλος της κατοχής και του

Γιάννης Δάλλας

μεταπολέμου. Ακόμα και από την άποψη των 
μοτίβων του είναι ένα ποίημα-σύνδεσμος. Γιατί 
συνδέει την ερωτική αφορμή και υπόθεση που 
κλείνει ως εμπειρία «Η Λησμονημένη», με τη 
μυθοποίησή της και τη διεύρυνση που υπαινίσ
σονται, μαζί με τα άλλα μοτίβα επικοινωνίας που 
πραγματεύονται (και πάλι ο)ς — πραγματικές ή 
πλασματικές— εμπειρίες) οι ««Παραλογαίς». Με 
την πρόσθετη διάκριση, πως στο ποίημά μας η 
οιευρυμένη αφορμή και τα άλλα μοτίβα προβάλ
λονται παραβολικά σε μια οθόνη ιστορικού 
βάθους, όπου η μυθοποίηση διαθλάται στην 
προγονική μας παράδοση των παραλογών και 
ταυτόχρονα το>ν ακριτικών τραγουδιών. Γίνεται 
έτσι και από την άποψη των γενικότερων ιστορι- 
κών και ‘εθνολογικών' του μοτίβων ένα ποίημα - 
εξαγγελία. Μοιάζει, καθώς θα φανεί, με την 
πραγματική και συγχρόνως τη μαγική ή τοτεμι- 
κή του παράσταση, σαν ένα είδος υπέρθυρου της 
συλλογής αλλά και της «άγριας» εποχής.

Αλλωστε και ποιητικά, όπως μορφοποιήθηκε, 
είναι μια παράσταση και παραδοσιακή και πρω
τότυπη: Μια κρυστάλλωση εξαιρετικά έκτυπη 
και σχεδόν ανάγλυφη της ποιητικής ιδέας της 
εμπειρίας* όπου ακριβώς η παραδοσιακή καταβο
λή και ευκρίνεια του θέματος δεν του στερεί την 
πρωτοτυπία των ελεύθερων συνειρμών και της 
τολμηρής διαπλοκής των επιπέδων του· και η 
κλασική συνοχή του μύθου του δεν του περιορί
ζει την πολυσημία των συμβόλων του. Η ανάλυ
ση που ακολουθεί θα δοκιμάσει να επαληθεύσει 
τη βασικότητα αυτών των διαπιστώσεων.

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Γιατί «Του Θηρίου»; Από μια σειρά υποθέσε
ων μπορούμε να φτάσουμε ομαλά στην καταλη
κτική εκδοχή: «Το ποίημα του θηρίου», «Το 
ξόρκι του Θηρίου» και τέλος απλά **Του Θη
ρίου». Η τρίτη, καταληκτική, εκδοχή προϋποθέ
τει και συμπεριλαμβάνει και τις δύο άλλες: την 
πρώτη (του θέματος η του περιεχομένου) και τη 
δεύτερη (του συμβολισμού και της ‘ιεροπραξία
ς '). Η τελική προτίμηση φαίνεται να αντιγράφει 
τους τίτλους των εκδοτών των ακριτικών τραγου
διών και των παραλογών (Π.χ. «Του Κωσταντή», 
«Του δράκοντα», «Του κολυμπητή·»). Μια εκλο
γή δηλαδή, κατά τις «Εκλογές των τραγουδιών 
του ελληνικού λαού»2.

Το θέμα ανοίγει με μια επίκληση· επίκληση 
όχι αποτρεπτική, αλλά εξευμενισμού (στ. 1-2):

Μη φεύγεις θηρίο
θηρίο με τα σιδερένια δόντια

όπου, συνεχίζοντας με μιαν επανάληψη την επί
κληση του πρώτου, ο δεύτερος στίχος προωθεί 
την υπόθεση και το νόημα του ποιήματος, απο
καλύπτοντας και προαναγγέλλοντας, με την υπό
δειξη της πιο χαρακτηριστικής του ιδιότητας, τη 
φύση και την επενέργεια του θεματικού αντικει
μένου — δηλαδή του θηρίου— στη γύρω πραγμα
τικότητα:

με τα σιδερένια δόντια.

Το σώμα του κυρίως θέματος που ακολουθεί 
αναφέρεται στα λύτρα του εξευμενισμού. Σε μια 
πρώτη ενότητα δίνεται η στενότερη τοπογραφία 
και εκεί ο φόρος αίματος του ίδιου του υποκειμέ
νου. Μια τοπογραφία οικολογική και μια προ
σφορά προσωπική ακόμη: «ένα σπίτι», «ένα 
λαγήνι», «ένα κοντάρι», «κι άλλο αίμα» (στ. 3-6). 
Στη δεύτερη, αφηγηματικότερη, ενότητα περι- 
γράφεται η περιφορά του θηρίου σε τρεις, συ
νειρμικά σπονδυλωμένες, περιοχές. Πρώτα στην 
αναπόδραστη τοπογραφία της πόλης. Μιας πό-

--------- *·
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λης ανοιχτής οτο ταξίδι, αλλά και στη συμφορά 
μ ΐ α ς  — πειρατικής ίσως; —  απόβασης: «λιμά
νια-·, «βαπόρια», φαγωμένες «άγκυρες», σπασμέ
να »κατάρτια», «μαύρες σημαίες» (στ. 7 1 Π·
Μετά στην ποιητική τοπογραφία της προσωπι
κής μυθολογίας: «το κορίτσι», «το μπαλόνι», «ο 
σκύλος ουρανός» (στ. 12— 16). Και τέλος προ
σγειώνεται και φτάνει στην ιστορική τοπογρα
φία της εποχής: «οι στρατιώτες» - φαντάσματα 
από πόρτα σε πόρτα, χαμένοι «παν τρία χρόνια« 
και ανάπηροι (στ. 17— 23). Μένει μια ύστατη 
αναγωγή και αναδίπλωση, που συμβολίζει ίσως, 
μαζί και την ιδέα του χαμένου οράματος μιας 
ζωής και της ευτυχίας που σάπισε, και την κακή 
κληρονομιά του προπατορικού αμαρτήματος (στ. 
24):

θά  σου βρω πάλι το σάπιο το μήλο.

’Από την επίκληση λοιπόν φύτρωσε, σαν από 
μια κραυγή, το σώμα και όλη η εκφώνηση του 
ποιήματος3. Χωρίς τυπογραφική απόσταση, αλλά 
σε οργανική συνοχή και συνέχεια μαζί της. Και 
η επίκληση επαναλαμβάνεται στο τέλος αυτού
σια, αλλά από την απόσταση τώρα ενός βάθρου 
θαρρείς του συντελεσμένου ποιήματος· ή σωστό
τερα ενός υποδοχέα που αναπέμπει πάλι και πάλι 
το νόημα στην αφετηρία του (στ. 25— 26):

Μη φεύγας θηρίο
θηρίο με τα σιδερένια δόντια.

Η λεγομένη κύκλια σύνθεση.

ΧΡΟΝΙΚΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Το ποίημα χτίζεται με μονάδες αυτόνομες, 
κάθε στίχος και πρόταση. Χωρίς έντεχνους δια
σκελισμούς και /.ογια υπόταξη. Και χωρίς δευτε
ρότερους όρους, εκτός από τους ακρογωνιαίους 
της πρότασης. Ακόμη και τα ελάχιστα επίθετα 
δεν είναι απλώς προσδιοριστικά. αλλά με ολο- 
σχερή τη φορά για ανασύνθεση ή υποκατάσταση 
του ουσιαστικού, αν δεν είναι κιόλας περιληπτι
κά μιας ολόκληρης πρότασης που προάγει, νοη
ματικά ή δραματικά, την πλοκή του μύθου.

Περίπου έτσι:
«Τα σιδερένια δόντια» = τα σιδερόδοντα* τα 

δόντια που είναι σίδερα
«ο σκύλος ουρανός» = ο σκυλουρανός· ο 

ουρανός που έγινε και είναι σκύλος.
Και έτσι μεικτά, με τις δυο σημασίες και επενερ

γεί ες:
«το σάπιο μήλο» = το σαπιόμηλο (του μύθου 

του ποιήματος) αλλά και το μήλο του οράματος 
(μιας εδεμικής ζωής) που σάπισε.
Ή  περιληπτικά της ιδέας μιας ολόκληρης πρό
τασης:

«το δεμένο κορίτσι» = το κορίτσι της ερωτικής 
ιστορίας που το έδεσαν

«το κομμένο χέρι» = το χέρι της πολεμικής 
ιστορίας (του στρατιώτη) που το έκοψε ο πόλε
μος.

Πάντως το βάρος πέφτει στους ακρογωνιαίους 
όρους: στα ονόματα και στα ρήματα. Στα ονόμα
τα που είναι οι δοκοί και στα ρήματα που είναι 
οι αγωγοί της εσωτερικής κυκλοφορίας στην 
ποιητική του οικοδομή. Οι δοκοί, για παράδειγ
μα, μ αυτή τη διαπλοκή και ανάπτυξη:

«Το θηρίο» και τα «δόντια» του
«Το σπίτι» με ««το λαγήνι», «το κοντάρι», «το 

αίμα»
«Τα λιμάνια» με «τα βαπόρια»· και αυτά με 

«τις άγκυρες», «τα κατάρτια» και -τις σημαίες».
Και οι αγωγοί κυκλοφορίας, μ* αυτή την κλι

μακωτή διακλάδωση:
«Θα σου φτιάξω» — «Θα σου δώσω»»: «να 

παίζεις»
«Θα σε φέρω» — «να δεις*»: «πώς τρώνε** — 

«πώς σπάζουν» — «να βάφονται».
«Θα σου βρω»: «να τρέμει» — «Θα σου βρω»: 

«•που βαστούσε»
«Θα σου βρω»: «αυτόν που χάθηκε» —  «κι 

αυτόν που χτυπούσε»
όπου, φυσικά, δεν πρόκειται για υποτελή σύντα
ξη, παρά για διανομή των φορτίων του μύθου 
πολύ κεντρική, είτε προς την κατεύθυνση ενός 
σκοπού άμεσα δραστικού (να..., να..., να...), είτε 
προς το συμπλήρωμα ενός αντικειμένου άμεσα 
δεικτικού (που..., αυτόν που... κι αυτόν που...), 
είτε προς το αποτέλεσμα μιας ενέργειας άμεσης 
— και ακαριαίας— απόρροιας (πώς..., πώς..., 
να...).

Παρατηρούμε με πόση εγγενή οικονομία και 
ολιγάρκεια, δομική και εκφραστική, γίνεται το 
μοίρασμα των δυνάμεων του έργου, όπως στις 
παραδοσιακές μας οικοδομέ:, είτε για ξερολιθιές 
και άλλα αρμολογημένα κτίσματα είτε για τρα
γούδια και μυθοπλασίες του λαού πρόκειται. 
Αλλά και με πόση, αυτογενή και πάλι, συνείδη
ση πρωτοπορίας, συντελείται το ζύγισμα και η 
αρμονία των ροπών και αντιρροπών της πλοκής 
γύρω από τους βασικούς άξονες του μύθου: του 
αντικειμένου (δηλαδή του θηρίου) και του υποκει
μένου (που είναι το εγώ του ποιητή). Ενός αντικει
μένου φορτισμένου με κινητικότητα και τάση για 
συμβολική μεταμόρφωση- και ενός υποκειμένου 
που αντενεργεί ως μαγικός — ή μαγνητικός— 
πόλος. Και που από τη συμβολική αυτή παρά
σταση του αντικειμένου και από τη μαγική 
σχέση του υποκειμένου μαζί του παράγεται η 
ρηματική δράση. Παράγεται δηλαδή εσωτερικά 
η πλασματική δράση της περιπέτειας του μύθου.

που εξωτερικά, χάρη στα επαναλαμβανόμενα και 
προπάντων τα ομοιοκάταρκτα, περιορίζεται και 
χωρά σε μια φόρμα και μια ηχητική ευκολομνη- 
μόνευτη, σύμφωνη άλλωστε και με την παράδο
ση των λογοτεχνικών συμβάσεων του είδους 
(δηλαδή του ποιήματος — ξόρκι). Με αυτήν 
περίπου τη σχηματική ακτινογράφηση του σκε
λετού της:

..................................................................... θηρίο
Θ ηρίο .......................................................................
Θα σου ....................................................................
Θα σου δώ σω........................................................
Θα σου δώσω........................................................
Θα σου δώσω — ν α .............................................
Θα σε φέρω να......................................................
Πώς... Πώς να ........................................................

Θα σου βρω να ....................................................
Θα σου βρω το ....................................................
Θα σου βρω που κι αυτόν που

Θα σου βρω το .....................................................

......................................................................θηρίο
Θ ηρίο ........................................................................

Και με αυτή την πληρότητα στην κλιμάκωση 
των χρόνων: Από τους στιγμαίους και άρα ορι
στικούς μέλλοντες της αρχής («Θα σου φτιάσω»
— «Θα σου δώσω» — «Θα σε φέρω» —  «Θα σου 
βρω»*: «να δεις») περνούμε στους χρόνους μιας 
ενεστωτικής και άρα διηνεκούς δράσης στο πα
ρόν («Πώς τρώνε» — «πώς σπάζουν»: «να βάφο
νται» — «να τρέμει»), με την ίδια διαδικασία που 
ο στιγμιαίος αόριστος προς το τέλος («αυτόν που 
χάθηκε») γεννά και αναπαράγει τους χρόνους 
μιας διηνεκούς διάρκειας στο παρελθόν («που 
βαστούσε·· — «που χτυπούσε»). Έτσι σχηματίζε
ται. μεταξύ πραγματικού και φανταστικού, κοντά 
στην κύκλια σύνθεση η διάσταση ενός κυκλικού 
χρονικού σύμπαντος.

Ο ρυθμός υποστηρίζει, σταθερά και υπόγεια, 
την οργάνωση αυτού του συστήματος, που 
απο συμπαν γίνεται κόσμος. Και είναι ένας 
ρυθμός με έμμετρη βάση. Η έμμετρη βάση είναι 
ο ίαμβος που εδώ σχεδόν θυσιάστηκε και έγινε 
ανάπαιστος. Θυσιάστηκε και έμεινε απλώς πού 
και πού, στην αρχή ή στη μέση, σαν υπόμνηση ή 
ανακοπή, η σποραδική παρουσία του. Περίπου 
έτσι:

Θα σε φςρω σ* άλ|λα λιμάνια

ΙΑ  δ£ίς τς^βαπόρια τοφ'ε τι  ̂ά^κυρε»:

πώς σπάζουν στα δικγτα κατάρτια

κι_£ΐ στ]μ<ψ£ ξάφνου να βά<^ΟΥΙ£ϋ ϋβύοε^

Ί ι μαρτυρεί αυτή η υποχώρηση του ιάμβου και η 
επικράτηση του ανάπαιστου; Την υπογείωση του 
αφηγηματικού είδους και τρόπου γραφής και την 
επικράτηση του δραματικού* και ξέρομε πως 
στην αφήγηση και μάλιστα του πεζού και όχι 
του επικού λόγου προσιδιάζει ο ίαμβος, ενώ στην 
τραγωδία πιο πολύ ο ανάπαιστος. Γιατί εδώ δεν 
εξιστορείται αλλά διεκτραγωδείται ποιητικά μια 
ιστορία. Ποιητικά, σημαίνει φανταστική και άρα 
πλασματική παράσταση του μύθου της* σημαίνει 
πλαστός μύθος.



Η σειρά των συλλογισμών μας οδηγεί και πάλι 
απ'άλλους δρόμους στη γενικότερη παράδοση
—  που εδώ ανανεώνεται οργανικά και μοντέρνα
—  των «πλαστών» μύθων. Ας παρακολουθήσουμε 
σύντομα, επάνω στα πλασματικά επίπεδα αυτού 
του μύθου, την κυκλοφορία του θέματος και την 
ιστορική και αρχετυπική αναγωγή του συμβό
λου* και στη συνέχεια, όπου απαντά από συλλο
γή σε συλλογή και από μεταμόρφωση σε μετα
μόρφωση. την εσωτερική διακλάδωση και αντα
πόκριση των σχετικών του μοτίβων.

ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ

Υπάρχει μια διαστρωμάτωση του μύθου, όπου 
σύνοικονομούνται τα επίπεδα του θέματος: και τα 
βιωματικά και επίκαιρα και τα ιστορικά και 
πολιτισμικά. Και δε συνοικονομούνται απλώς, 
αλλά τα πρώτα εγγράφονται στα δεύτερα, κατά 
την έννοια μιας π ρ ο ο π τ ι κ ό τ ε ρ η ς  π ρ ο 
β ο λ ή ς  τους.

Διακρίνεται φυσικά η γραμμική διαδοχή τους 
κατά στρώματα:

Ιο ΣΤΡΩΜΑ (στ. 1-6). Η πολιτισμική αναγωγή 
του συμβόλου.

Η μυθοποίησή του: «σιδερένια δόντια» 
«λαγήνι»
«κοντάρι»
«αίμα»

Το θέμα της δρακοντοκτονίας που αντιστρά- 
φηκε.
2ο ΣΤΡΩΜΑ (στ. 7-11). Ο ορίζοντας του γενικό
τερου ιστορικού περιβάλλοντος.

Η ιστορική σκηνή: «σ* άλλα λιμάνια»
«τα βαπόρια τρώνε τις άγκυρες»
«σπάζουν στα δυο τα κατάρτια»
«οι σημαίες βάφονται μαύρες»

Το θέμα ίσως του δεύτερου παγκόσμιόν πολέ
μου που παραλλάσσεται.
3ο ΣΤΡΩΜΑ (στ. 12-16). Η αναφορά του προ
σωπικού δράματος.

Το βίωμα: «κι άλλο αίμα»
«το ίδιο κορίτσι»
«δεμένο στο σκοτάδι το βράδυ»
Το θέμα της αρρώστιας και του έρωτα που 

θυσιάστηκε.
4ο ΣΤΡΩΜΑ (στ. 17-23). Η αναφορά του δράμα
τος μιας γενιάς και μιας εποχής.

Η επίκαιρη εμπειρία: «αυτός που χάθηκε παν 
τρία χρόνια»
«με την τρύπα πάνω απ’ το μάτι»
«κι αυτός με κομμένο το χέρι»

Το θέμα της κατοχής ή του εμφυλίου που 
συνεχίζεται.
5θ ΣΤΡΩΜΑ (24). Η μεταφυσική προέκταση 
του μύθου.

Η αλληγορία: «το σάπιο μήλο»4 
Το θέμα του χαμένου οράματος της ζωής.

Αλλά πιο πολύ από τη συνοικονόμησή τους, 
σημασία έχει η διάσταση βάθους αυτών των 
επίπεδων και η συνθετική διάρθρωση ή η δια
στρωμάτωσή τους. Πραγματικά τα μεσαία στρώ
ματα, παρότι προσωπικά και επίκαιρα, δεν αφή
νονται μερικά και επίπεδα. Δεν αφήνονται μερι
κά, αλλά γίνονται βασικά νοβελιστικά στοιχεία, 
σπέρματα και αφετηρία μιας ολόκληρης ερωτι
κής και μιας ολόκληρης πολεμικής ιστορίας 
μέσα στη φαντασία τώρα του αναγνώστη. Και 
δεν αφήνονται μονοδιάστατα και επίπεδα, αρκεί 
να σκεφτούμε, για παράδειγμα, κοντά στο μπαλ
κόνι με το λαγήνι και τ* άλλα νατουραλιστικά 
σχεδόν στοιχεία, τη φανταστική σκηνή με «το

πηγάδι του σκύλου τ’ ουρανού». Αλλά και έτσι, 
μ ’ αυτή την αφηγηματική αυτάρκεια και μ* αυτή 
τη διάσταση βάθους τους, υπάγονται και αυτά 
στα προοπτικότερα, πλαίσια των ακραίων στρω
μάτων προπαντός στην προοπτική του συμβόλου 
του αρχικού στρώματος που δεσπόζει σ* όλη την 
ποιητική σύλληψη. Μια προοπτική που του 
γίνεται γόνιμη δέσμευση, γιατί και του δημιουρ
γεί θετικά μια αντίσταση που τον προφυλάσσει 
από τη διάχυση ενός αποχρωματισμένου μοντερ
νισμού και τον υποχρεώνει να παραπέμπει σε 
εκτεταμένες περιοχές του συλλογικού μας υποσυ
νείδητου: στην ακριτική, την ιστορική, τη λα
τρευτική τελικά παράδοση.

Να λ.χ. πρόχειρα μερικές απ’ αυτές τις παρα
πομπές, όπου βλέπω να προανακρούονται τα 
παραπάνω θεματικά μοτίβα της σχέσης θεριού 
και αγαπημένης ή αίματος (και άρα της στέρη
σης του έρωτα), καθώς και της σχέσης δράκοντα 
και νερού ή της δίψας (και άρα της στέρησης της 
ζωής)* και τα δυο συνοδευμένα με τις χαρακτηρι
στικά σ ημα ίνουσ ες  λέξεις: «κοντάρι», «πηγά
δι», «κι ας τα παίξομε»:

1
Σε ψηλό βουνό, σε χαμηλό λαγκάδι.
Γιάννης πορπατεί μαζί με την κα).ή του.
Κι απ * την στράταν του κι απ ' την κορπατηξιάν του 
δράκος τ'απαντά. Θεριό του συντυχαίνει.
«Γεια σου I κιννακέ. γεια σου καλαντρειωμένε, 
κι ας τα παίξομε, Γιάννη, για την καλήν σου».
Κι απαλχύασι α π ' το ταχύ ως το βράδυ.
«Γεια σου. Γιαννακε. που νίκησες το δράκο».

2
Πανηγυράκι γίνεται εις την Αγιά Τριάδα, 
το πανηγύρι είναι πολύ κι ο τόπος είναι λ ίγος’ 
κράτησε ο δράκος το νερό, διψάει το πανηγύρι. 
Τρεις λυγερές κινήσανε να παν να πουν του δράκου. 
«Λπόλα, δράκο μ ' ,  το νερό, κι εσύ. βρε νιε, τη

βρύση.
να πιουν οι έμορφες νερό, να πιουν οι διψασμένοι.

3
Αφέντη μ ’άη-Γιώργη μου και γριβοκαβαλάρη 
αρματωμένος με σπαθί και με χρυσό κοντάρι, 
θηριό είχαμε στον τόπο μας σ 'έν α  βαθύ πηγάδι, 

ανθρώπους το ταΐζαμε πρω ί γιόμα και βράδυ.

Στον Σαχτούρη η καταγωγική αυτή ιδέα ανα
δύεται εξίσου υλοποιημένη και ολόσωμη, περα
σμένη στο πρόβλημά του και στην εποχή μας. 
Περασμένη στην περιοχή, ενός σύγχρονου το
πίου, τοπίου της πόλης και τοπίου του δικού του 
ουράνιου διαστήματος, με την ίδια άνεση που ο

παλιός ομότεχνος μιλούσε για «ψηλά βουνά και 
χαμηλά λαγκάδια». Αλλά τώρα ο χειρισμός είναι 
προσωπικός και επίκαιρος. Είναι χρωματισμένος 
από τη σύγχρονη εποχή και τη σύγχρονη τέχνη* 
και μ’ αυτή την έννοια πρωτότυπος. Η μορφή του 
θηρίου διατρέχει το ποίημα ως τα πιο αδιαφανή 
του σημεία, ως εκεί που η αγαπημένη και οι 
σύντροφοι γίνονται εκείνη το θύμα εξιλασμού 
και αυτοί οι γνωστοί σημαδιακοί και σημαδεμέ
νοι τύποι των μαγικών παραμυθιών: ο ένας χαμέ
νος ο άλλος τυφλός «με την τρύπα πάνω απ’ το 
μάτι» κι ο τρίτος κουλοχέρης και ανάπηρος5. Η 
ιδέα του υλοποιημένου συμβόλου υπάρχει πα
ντού, πάνω κάτω, μπρος πίσω, στο παρόν και το 
παρελθόν, πραγματική και φανταστική: στο σπί
τι, στα λιμάνια, στο μπαλκόνι ή στο σκοτάδι με 
το κορίτσι, στους δρόμους και σ ’ άλλες εποχές 
με τους στρατιώτες. Υπάρχει διπλά φανταστική — 
με την καταπληκτική υπαρκτότητα που έχει κάθε (ρα
νταστική κατασκευή του Σαχτούρη — ακόμα και 
δίπλα σ* ένα πηγάδι τ'ουρανού, όπου μεταμορ
φώθηκε και έγινε κ ’ εκεί πάνω ένας Κέρβερος του 
νερού6.

Ώσπου, διαρκώς παραλλάσσοντας και πλουτί
ζοντας τα παραπάνω μοτίβα του, τα μετοχετεύει 
και σ'άλλα ποιήματα. Μια ολόκληρη δωδεκαε
τία και παραπάνω που είναι και η πιο αποφασι
στική της ποιητικής του πορείας, διαρκεί ειδικό
τερα η αναπαραγωγή και ο πολλαπλασιασμός αυ
τού του συμβόλου. Τα παραδείγματα είναι, πλεκτά 
και παλίνδρομα, από τις συλλογές του «Μ ε το 
πρόσωπο στον τοίχο» (1952), «Τα Φάσματα ή Η 
Χαρά στον άλλο δρόμο» (1958), «Ο Περίπατος» 
(1960), «Σφραγίδα ή Η Όγδοη Σελήνη» (1964). 
Να λ.χ. ρητότερη και συντελεσμένη η ανομολό
γητη πράξη των μεσαίων στρωμάτων.

Πρώτα ο εξιλαστήριος φόρος αίματος της 
αγαπημένης του:

Ένα θηρίο έφαγε την α^Όπημένη μου. Είχαμε βγει 
περίπατο όπως πάντα, είχαμε δει και το σπίτι με 
τους μαιάνδρους κι άρχισε να ψιλοβρέχει. Τότε 
βγήκε ένας σαλτιμπάγκος ντυμένος χρώματα παρδα- 
λά να κάνει τούμπες και να γελάει μέσα στο δρόμο κι 
ούτε που ζητούσε χρήματα καθόλου. Πιο πέρα ένας 
άνθρωπος έπαιζε β ιολί κοιτώντας κάτι παράξενα 
κόκκινα σύννεφα στον ουρανό.

Κι όταν δυνάμωσε η βροχή γίναν πολλά αυλάκια 
με νερό και παρασέρναν το αίμα.

Στον παλιό δρόμο (‘Ό  Περίπατος'*).
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Αλλά και το τίμημα των συντρόφων του:

Τ' αδέρφια μου που χάθηκαν εδώ κάτω στον κόσμο 
είναι τ'αστέρια ηου τώρα ανάβουν ένα ένα

στον ουρανό

και να ο μεγαλ.ύτερος
με μια ανοιξιάτικη μαύρη γραβάτα
ηου χάθηκε μέσα σε σπηλιές θεόστραβες
καθώς κυλούσε παίζοντας
πάνω σε ανεμώνες κόκκινες
γλίστρησε
μτ.σ' στον θηρίου τ'άγριου το ματωμένο στόμα 
Τ ' αδέρψια μου (“ Τα Φάσματα ή Η χαρά στον

άλλο δρόμο").

Και να, περιγραφική και δηλωτικότερη. η 
μεταμόρφωση του συμβόλου στην παρέμβλητη, 
διπλασιασμένη, φανταστική σκηνή «του σκύλου 
ουρανού στο πηγάδι του»:

Ο σκύλ.ος αυτός πρόβαλ.ε πρώτη φορά
σε δρόμο σκισμένο από κοφτερά γυαλιά
ύστερα φάνηκε στον ουρανό
μέσα σε ένα σκοτεινό πηγάδι τ'ουρανού
έπινε ένα φως αστραφτερό σκυλίσιο
συνόδεψε ένα ραγισμένο χέρι λίγα βήματα
ύστερα γίνηκε φωτιά
έκλαιγε σαν κακό πουλί
έκαιγε σαν ελπίδα
ποιος ξέρει από πού ήρθε και πώς έφυγε 

Μα εγώ ξέρω πως θα γίνει θάνατος
μια μέρα 

18 Φεβρουάριου 1956 
Ο σκύλος (“ Τα Φάσματα ή Η χαρά στον άλλο

κόσμο").

Να τέλος και η μετάταξη, στην αρχή και στο 
τέλος του ποιήματος. Η μετάταξη στην αρχή, 
που φτάνει ως την επαναστροφή των ρόλων: αντί 
του θηρίου με το κοντάρι, ο ποιητής τώρα 
άχρηστος δρακοντοκτόνος με το κοντάρι του, 
εμπαικτικά σταυρωμένος μες στην εποχή του:

Τον έστησαν εκεί όπου φυσάει ο πιο
άγριος άνεμος

τον έταξαν στις παγωνιές
του δώσαν ένα φόρεμα μαύρο
και μια γραβάτα κόκκινη
έναν ήλιο τρυπημένο με καρφί να στάζει
μαύρα γοαλ.ιά
αίμα πάνω στο δηλητήριο
ένα κοντάρι
κι ένα καναρίνι
τον έστησαν εκεί οπου τινάζεται ο πόνος 
τον έδωσαν στον θάνατο 
να λάμπει ασημένιος

Το Καναρίνι (“ Σφραγίδα ή Η  Ό γδοη Σελήνη” ).

Και η μετάταξη του τέλους, που φτάνει ως τη 
μεταφυσική προέκταση του συμπληρωματικού 
μοτίβου «του μήλου»:

Πίσω από τις μαυροφορεμένες γριές
πίσω απ 'την πλάτη τους
το άσπρο κρεβάτι
και πάνω καταμόναχο το μήλο
όπως και πριν από το μήλο
καταμόναχο ήταν το άνθος το λευκό
το σκίσαν με μαχαίρια με ψαλίδια

μ 'α ίμα  το πότισαν
και τώρα πάνω στο κρεβάτι
κείτεται σάπιο μήλο

γι'αυτό κι ο άγγελος στην άκρη κάθεται
του κρεβατιού

πίσω από τις μαυροφορεμένες γριές
πίσω απ ' την πλάτη τους
ανοίγει τ ' άσπρα του φτερά
το χέρι απλώνει προς το μήλο
Ο Πειρασμός ( “ Τα Φάσματα ή Η χαρά στον άλλο

δρόμο")

Αλλά παρόλη τη βαθμιαία αυτονόμηση αργό
τερα των συνοδευτικών μοτίβων —  π.χ. του 
«ουράνιου σκύλου» ακόμη και του «σάπιου μή
λου» —  η καταγαιγική ιδέα του θηρίου δεν 
επικαλύφθηκε στην ποίησή του. Μπορούμε να τη 
διακρίνουμε παραλλαγμένη, στη διπλή της κίνη
ση: Από τη μια μεριά να φτάνει προς το τέλος ως 
την ταύτιση —  τη γεωλογική σχεδόν συγκόλλη
ση —  του ποιητή και του συμβόλου του:

Στριφογυρίζει ο ποιητής επάνω στον τροχό του 
στριφογυρίζει ο ποιητής δαιμονισμένα 
ένα κεφάλι αλ.όγου σπασμένο μες στα πόδια του 

μια γυναίκα ανοη/ει τ ’άσπρο στόμα να δαγκάσει7.
Το ανέβασμα (“ Το Σκεύος")

Και από την άλλη να επιχειρεί για πρώτη και 
μοναδική φορά την υπέρβαση της κακοδαιμο
νίας: να φωταγωγηθεί ο τόπος (της μαγείας) και 
να γίνει άνοιξη η βαρυχειμωνιά και μέσα της το 
τέρας:

εκτυφλωτικά
Τ'άγριο σκοτεινό παλ.άτι θα φωτίσω

θα ρίξω χρώματα παντού 
σε μια γωνιά 
ο δ ρ ά κ ο ς  
θα είναι 
ένα κλωνάρι 
ανθισμένη 
αμυγδ αλ.ιά

γιατί εφέτος στ"αλήθεια εφοβήθηκα 
την παγωνιά τη μοναξιά το κρύο 
κι αυτα ελάφια που περνούσαν ύπουλα 
τη νύχτα
κάτω απ ’ την ψυχή μου.

Ο Αρχοντας (“ Ο Περίπατος")*

Και με την κίνηση αυτή το θέμα του θηρίου 
φτάνει στον αντίποδά του. Αφού προηγουμένως 
φάνηκε με πόση δύναμη αναπαραγωγής διακλα- 
δίζεται στην ποίησή του. Διακλαδίζεται. πρωτό
τυπα, και πέρα από την παραδοσιακή του βάση. 
Αλλά και εκεί δεν έλειψε η πρωτοτυπία: Με την 
πρωτοβουλία του στους χειρισμούς του μύθου ο 
τύπος του μοτίβου μοιάζει εξαρχής να διαφορο
ποιείται από τη μήτρα του. Εκεί μας παραδόθηκε 
ο ήρωας και μάλιστα ένας ήρωας ‘φιλάνθρωπος’ 
που θριαμβεύει. Εδώ δεν είναι καν ο αντιήρωας 
της προηγούμενης γενιάς που προεκτείνεται ως 
την εποχή μας — ας πούμε ένας σεφερικός ή 
σινοπουλικός Ελπήνορας—  αλλ’ είναι ο τα γμέ
νος μάρτυρας του πιο ψυχρού μεταπολέμου. 
Γιατί ταγμένος; Γιατί υπάρχει εδώ, μια χαρακτη
ριστική αντιστροφή των ρόλων. Η δύναμη, ο 
οπλισμός, η νίκη ανήκει εξαρχής και είναι τώρα 
του θηρίου. Ο ποιητής και μάρτυρας του δίνει το

κοντάρι του. Ο ποιητής και μάρτυρας μαν,ί, 
μ ’ αυτή την ταύτιση. Έ τσ ι το ποίημα — κι αυτή 
είναι η τελευταία διαφοροποίηση—  δεν είναι 
αποτροπή, είναι μια επίκληση και προτροπή για 
τη συνέχιση του μαρτυρίου.

Αλλά με ποιά π ροσ ω π ική  ανταπόδοση;

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ:
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ 
ΤΙ Σ ΥΜ Β Ο ΛΙΖΕΙ

Το ποίημα, με βεβαιώνει ο ποιητής, γράφτηκε 
στις 5 ΜαΤου 1949.

Πού συγκεκριμένα αναφέρεται και τι συμβολί
ζει; Μια υπόθεση που έκανα παλιότερα την 
επικάλυψε αργότερα μια δεύτερη και ύστερα μια 
τρίτη: «Του Θηρίου», δηλαδή του Πολέμου, 
πρωτοσκέφτηκα· ή και της Ποίησης, συμπέρανα 
πιο ώριμα αργότερα- και της Αρρώστιας του, 
τώρα προσθέτω. Ό χ ι παλινωδώντας, αλλά συ- 
νοικονομώντας και τις άλλες ερμηνείες.

Η προσωπική μαρτυρία του ποιητή, όπου και 
στηρίζομαι: «Το 'γραψα σαν ξόρκι, που θα ’λλα- 
ζε τη ζωή μου. Κ 'ύστερα  κάθισα και συλλογί
στηκα. Τι είναι αυτό που ξορκίζω; Ναι, είναι η 
Έμπνευση κ ' η Ποίηση που με κατατρώει». Τον 
ρωτώ: «Η  Έμπνευση και η Ποίηση ως αντέρω- 
τας;» Μετά από ελάχιστη συλλογή, σαν να 
σκέφτεται να το αποφασίσει: «Φυσικά, και ως 
αντέρωτας», είπε. Ο δισταγμός του είναι, υποθέ
τω, ο φόβος του μήπως ο αντέρωτας πάρει στη 
συζήτηση καμιά απόχρωση αόριστη και φιλοσο
φική, ενώ αυτός φαίνεται να έχει στο νου του μια 
πολύ συγκεκριμένη περίπτωση. Μετά συμπληρώ
νει: «Πολλά δεν μπορώ να τα εξηγήσω κι ο ίδιος. 
Ή  τα εξηγώ ύστερα από χρόνια». Προχωρώ πιο 
πολύ: «Τα πραγματικά μοτίβα του ποιήματος 
— δεν εννοώ τα ποιητικά ή τα φανταστικά—  
αλλά τα πραγματικά είναι δύο: «το κορίτσι» και 
«οι στρατιώτες». «Οι στρατιώτες, με προλαβαί
νει, είναι από την εποχή μου». «Μ νήμες του 
εμφυλίου ή του στρατιωτικού σου;» ρώτησα 
ανιχνευτικά. Σιωπώντας, μπορεί και να μη συμ
φώνησε. Σωστά, αν πάρομε τοις μετρητοίς την 
άλλη ένδειξη «παν τρία χρόνια». Κάθομαι, ερή
μην του μαγικού αριθμού 3, και λογαριάζω ο 
σχολαστικός: Το ποίημα γράφτηκε το 1949, άρα 
αυτοί είναι στρατιώτες του 1946, πρόκειται λοι
πόν για τα τελευταία απομεινάρια του πολέμου 
και της Κατοχής. «Αλλά το κορίτσι;» επιμένω. 
«Το κορίτσι, εξομολογείται, υπήρξε στην πραγ
ματικότητα. Είχα  το βράδυ ραντεβού μαζί του. 
Και ξαφνικά ξεσπά η αιμόπτυση. Έστειλα  και 
το ειδοποίησα να μη με περιμένει μες στο 
σκοτάδι». Έ τσ ι συγκλίνει και στην τρίτη ερμη
νεία: «Χωρίς την Αρρώστια μου. βεβαιώνει, είναι 
ζήτημα αν είχα γίνει ποτέ ποιητής. Εννοώ, αυτός 
ή τέτοιος που είμαι». Χωρίς την Αρρώστια από 
μέσα και την Εποχή απέξω, υποθέτω συμπληρώ
νοντας, που για χάρη τους θυσίασε τα πάντα: τα 
ταξίδια (στ. 7), τον έρωτα (στ. 12), τη χαρά της 
ζωής (στ. 24). Μ ε αντάλλαγμα τραγικής ευτυχίας 
την Ποίηση.

Αυτή είναι η διασπασμένη μαρτυρία του αν- 
θρώπου-ποιητή, όπως μπορεί να την ανασυνθέσει 
ένας μικροκριτικός: «Του θηρίου», θα πει κλιμα
κωτά: της Αρρώστιας, της Εποχής, της Ποίησης. 
Της Αρρώστιας από μέσα και της Εποχής απέξω, 
τροφοδοτώντας και τα δυο την Π οίηση:
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θα  σαν δώσω κι άλλο αίμα να παίζεις.

Και —τελευταίος συμβολισμός— η Ποίηση με 
τη σειρά της στοιχειώνει και γίνεται απολογητής 
και θύτης του σφαγιασμένου έρωτα, της σφαγια
σμένης ζωής. του σφαγιασμένου καιρού του. Και 
ο ποιητής της αφοσιώνεται σαν τους ασκητές με 
τα λιγοστά λόγια και την παίδεψή του, χωρίς την 
πολλή παιδεία ή τη ρητορεία του κηρύγματος 
αντίστοιχα των «εθνικών*» από τη μια μεριά και 
των «ιδεολόγων*· από την άλλη της γενιάς του.

Αγία  Π α ρα σκευή , 1983

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Τίτλος που σημαίνει αδιέξοδη κατάσταση από εξω
τερική βία, αλλά και προσωπική αποδοχή: θυμίζει ίσως 
στάση εκτελέσεων ή πειστικότερα αποστροφής στη 
φρίκη ή την πίεση του περιβάλλοντος. Βρίσκω τη 
φράση, αλλιώς σημασιοόοτημένη. και στην ποίηση του 
Πάουντ. Με άλλη σημασία —  της επιλογής της 
σιωπής ως αίρεσης ζωής του ποιητή, μετά την ήττα 
του κινήματος απαντά η φράση στον Αναγνωστάκη:

Γιατί η ποίηση δεν είναι ο τρόπος να μιλήσουμε 
Αλλά ο καλ.ύτερος τοίχος να κρύψουμε το πρόσωπό μας.

Σημειώνω ακόμη πως η συλλογή «Μ ε το πρόσωπο στον 
τοίχο- του Σαχτούρη συγκεντρώνει εμπειρίες και ποιή
ματα εμπνευσμένες και γραμμένα μετά από το 1948. 
δηλαδή περίπου από τη λήξη του εμφυλίου ως τα 1952 
(που η συλλογή εκδόθηκε).

2. Το μαρτυρεί, ακόμη και με την παΛαιική ορθογραφία 
του, ο τίτλος της ενδεικτικής του συλλογής «Παραλο- 
γαις». Πάντως εκτός από τις «Εκλογές» του Νικολ. 
Πολίτη, πιο πρόχειρα μπορεί να είχε υπόψη του ο 
ποιητής τα «'Δημοτικά τραγούδια·» που κυκλοφόρησε 
μετά την απελευθέρωση (1945) —  πριν τις «Παραλο- 
γαίς·* του (1948) —  ο ποιητής Απ. Μελαχρινός. Ο 
Μελαχρινός θα πρέπει να του ήταν πιθανότατα γνω
στός και ως εκδότης του λαμπρού και ανοιχτού στα 
ξένα ρεύματα των ιδεών περιοδ. «Ο Κύκλος»*, απόπου 
και πρωτοεμφανίστηκε η ποίηση της πρώτης συλλογής

**Μ ην ομιλείτε εις τον οδηγόν»» του φίλου τότε και 
ποιητικού δασκάλου του Σαχτούρη Νίκου Εγγονόπου- 
λου.

3. Η παρατήρηση αυτή επιβεβαιώνει, από την άποψη 
της σχέσης του με την παράδοση και με την ‘αυτόμα
τη1 δομή κάθε ποιήματος, ό,τι ακριβώς από την άποψη 
της σχέσης του με την πρωτοτυπία και με την ‘αυθόρ
μητη* έκφραση, υπονοεί πριν και ανεξάρτητα απ’ το 
δίδαγμα του υπερρεαλισμού —  η παρατήρηση του 
γάλλου ποιητή και αισθητικού: «Το ποίημα είναι 
ανάπτυξη ενός επιφωνήματος·».

4. Είναι χαρακτηριστική η παρουσία του ίδιου μοτί- 
βου, όπως και μερικών άλλων σχετικών (π.χ. “ Το 
περιστέρι*». «Η  [κακή] Αποκρηά··) στην ποίηση ενός 
ποιητή της ίδιας εποχής αλλά διαφορετικής θεματικής 
και εκφραστικής, του Αναγνωστάκη. Όπως λ.χ. ο 
Σαχτούρης συνεχίζει γράφοντας αλλού στο ποίημα του 
«Ο Πειρασμός«* (της συλλογής του -Τα Φάσματα ή Η 
Χαρά στον άλλο δρόμο·*, 1958):

Το σκίσαν με μαχαίρια με ψα)Α6ια

για «το σάπιο μήλο*·, έτσι και ο Λναγνωστάκης είχε 
γράψει σχεδόν σύγχρονα, στο ποίημα ·· Ό ταν αποχαι
ρέτησα...·* (της συλλογής του - Η Συνέχεια 2·*, 1955):

Σκίζοντας βίαια στα δυο το σάπιο μήλο.

εννοώντας, όπως — μου—  εξήγησε, την (πολιτική) 
ιδεολογία που στην πρακτική της σάπισε.

5. Σημειώνω σχετικά, στην α ν α μ ν η σ τ ικ ή  του σημα
σία και μορφή, δυο από τις οριακές αναφορές του 
μοτίβου ίων στρατιωτών και της επιστροφής τους 
απ’ τη μάχη. Μια απ' τις παλιότερες αναφορές είναι 
στο ποίημα «Η  Αποκρηά·» (της συλλογής του «Μ ε το 
πρόσωπο στον τοίχο-):

μόνο περνούσαν στρατιώτες εν-δυο 
εν-δυο με παγωμένα δόντια.

Και η πρόσφατη στο ποίημα «Τα χέρια ο δίσκος της 
αγάπης·· (της τελευταίας συλλογής του «Χρωμοτραύμα- 
τα*»):

Ακόμα γυρίζουν στρατιώτες από μάχες 
που χαΟήκαν 

ακόμη γυρίζουν στρατιώτες από μάχες 
που κέρδισαν

γυρίζουν
σα δίσκος πικ ηπ

6. Για τη ρεαλιστική ου σ ία  του φανταστικού στην 
ποίησή του βλ. Νόρας Αναγνωστάκη: Οι «δύσκολοι 
καιροί»» στην ποίηση του Μίλτου Σαχτούρη («Μαγικές 
εικόνες-, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 21).

7. Βλ. και στη συνέχεια του ποιήματος:

φίδια φαρμακερά τον τριγυρίζουν 
χάμου κυλάνε κέρματα
KaijKoJ.a τσακισμένα ριγμένα μες στη λάσπη του 
και στρογγυλά χαλύβδινα λουλούδια που σφυρίζουν. 
με την οποία ανακαλείται στη μνήμη μας κάτι απ’ τη 
σκηνοθεσία του ποιήματος «Η  σκηνή« (και πάλι της 
συλλογής του <*Με το πρόσωπο στον τοίχο») όπου 
λέγεται επίσης:

στο πάτωμα τριγύριζαν φίδια 
και πεταλ.ούδες 
ένας μεγάλ.ος σκύλος φύλαγε 
στη γωνιά

και προπαντός κάτι απ* τη θέα του εσωτερικού της 
εικόνας του ποιήματός του Ο κήπος της συλλογής («Τα 
Φάσματα ή Η Χαρά στον άλλο δρόμο»*) όπου εξάλλου 
λέγεται:

και κόκκινα τριαντάφυλλα ξάφνου.
φυτρώνανε
για στόματα
που ορμοί^αν και τα ξέσκιζαν 
οι πεταλούδες-σκύλοι.

8. Ιδιαίτερη βαρύτητα στο ποίημα «Ο Άρχοντας» δίνε 
από διαφορετική πλευρά, και ο Τ. Πορφύρης (-Π ρο
σπάθειες επαφής με την ποίηση του Σαχτούρη: η 
άμυνα», περιοδ. Μαρτυρίες 2, τ. 2-3 Απριλ. 66. σ. 52) 
και η Νόρα Αναγνωστάκη, ο.π σ. 42.
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Μια αναζήτηση 

του ποιήματος του Μ. Σαχτούρη 

Θ α  ε ρ χ ό τ α ν  ε π ο χ ή

Το ποίημα περιέχεται στην τελευταία συλλογή 
του Μίλτου Σαχτούρη «Χρωμοτραύματα»1' μια 
συλλογή με ποιήματα γραμμένα μετά το 1971, 
που εκδόθηκε η προηγούμενη συλλογή του «Το 
σκεύος».

Η ποιητική ιδέα κινείται γύρω από τρία θεμα
τικά κέντρα: λησμονημένη — εποχή — προφή
της Ποιητής. Έτσι η σύνθεσή της ξεκινάει από 
την ανάμνηση της εμπειρίας του παρελθόντος* το 
προσωπικό βίωμα της λησμονημένης2:

η λησμονημένη πάντα με την καμρίτσα έμεινε 
γυάλινη και Θεοτική χαμένη 
γυάλινη με άσπρο αίμα.

Περνάει και «δοκιμάζεται» πρώτα ρεαλιστικά 
στην πραγματικότητα:

- ύστερα από τόσα χρονιά -
κι ήταν αυτές «οι ωραίες μέρες» που

μας έταζαν

και στη συνέχεια συμβολικά στην εφιαλτική 
παράσταση μιας κόλασης:

Έντομα σιδερένια τρύπαγαν τα πτώματα 
διάβολοι με πηρούνες παραμέριζαν

τα πτώματα

τέλος κορυφώνεται στο πρόσωπο του προφήτη3 
Ποιητή:

«μαύρη μεγάλη σφυρίχτρα Θ' ακουστεί» 
έ/χγε ο προφήτης Ποιητής

Οι χρόνοι φαίνονται συγκεκριμένοι στα δυο 
πρώτα θεματικά κέντρα, τα στενά όμως χρονικά 
πλαίσια τείνουν να ξεπεραστούν, να σπάσουν. 
Ετσι η λησμονημένη, ενταγμένη σαν εμπειρία 

σ ένα συγκεκριμένο χρόνο στο παρελθόν, προ
βάλλεται στο ποίημα σ ’ ένα πεδίο άχρονο:

...πάντα με την καρφίτσα έμεινε 
γυάλινη και Θεοτική*...

Επίσης τα φυσικά ιστορικά πλαίσια:

-ύστερα από τόσα χρόνια-
κι ήταν αυτές «οι ωραίες μέρες» που

μας έταζαν

χάνονται. Η εποχή τοποθετείται σ’ ένα μεταφυσι
κό πεδίο φρίκης «»έντομα σιδερένια», «διάβολοι 
με πηρούνες». Ο χρόνος ξαναγίνεται συγκεκριμέ
νος με το στίχο:

μέρα ί7ρω τοχρο νιάς

Θ α ερχόταν εποχή

θα  ερχόταν εποχή
Θωρακισμένα κάλαντα
με ξένους πυρετούς σε ξένες χώρες
η λησμονημένη πάντα με την καρφίτσα έμεινε
γυάλινη και Θεοτική χαμένη
σε ξένους έρωτες σε ξένες χώρες
γυάλινη με άσπρο αίμα.
Εντομα σιδερένια τρύπαγαν τα πτώματα 

- ύστερα από τόσα χρόνια- 
κι ήταν αυτές «οι ωραίες μέρες» που

μας έταζαν 
διάβολοι με πηρούνες παραμέριζαν

τα πτώματα

μέρα Πρωτοχρονιάς

«μαύρη μεγάλη σφυρίχτρα Θ' ακουστεί» 
έλεγε ο προφήτης Ποιητής

και να που ακούστηκε η σφυρίχτρα

νερά
νερά

Χρνσονλα Φανφάνη-Γκρίλλα

Είναι ένας στίχος απομονωμένος τυπογραφικά 
από τα προηγούμενα και τα επόμενα, αλλά και 
διμέτωπος. Η σύνδεση ποιητικά δεν χαλαρώνει. 
Από τη μια μεριά επισημαίνουμε τη συστοιχία 
του με το δεύτερο στίχο:

Θωρακισμένα κάλαντα

από την άλλη η σκηνή της κόλασης μας προε
τοιμάζει για μια πράξη αναγγελίας. Δηλαδή το 
πέρασμα στο τρίτο θεματικό κέντρο γίνεται φυ
σικά με την αγγελτήρια μέρα της Πρωτοχρονιάς. 
Περιμένουμε θα λέγαμε, τα λόγια του προφήτη 
Ποιητή, όπως θα τα περιμέναμε από το στόμα 
ενός αγγέλου.

Τη σχέση με τους χρόνους και τα χρονικά 
επίπεδα την παρακολουθούμε και γραμματικά 
μέσα από τα ρήματα:
«Θα ερχόταν» (εποχή) —  «έμεινε» (η λησμονημέ

νη)
«έταζαν» (εκείνοι) — «τρύπαγαν» (τα έντομα)

«παραμέριζαν» (οι διάβολοι) 
«Θ'ακουστεί» (η σφυρίχτρα) —  «ακούστηκε» (η

σφυρίχτρα)

Η αρχή γίνεται με μια αόριστη ευχή-προσμο- 
νή: «θα ερχόταν», που διαψεύδεται οριστικά με 
το «έμεινε». Έπειτα περνάει σε μια υποθετική 
βεβαιότητα με το «μας έταζαν» που κι αυτή 
αναιρείται με την αντιθετική συστοιχία στα 
επίπεδα των χρόνων: «τρύπαγαν» και «παραμέρι
ζαν»· ώσπου καταλήγει στη ρητή κι υπεύθυνη 
αναγγελία του προφήτη Ποιητή «θ'ακουστεί», 
που κι αυτή σφραγίζεται ως πράξη τελεσίδικα με 
το «ακούστηκε».

Ανιχνεύοντας «τα δομικά στοιχεία του ποιήμα
τος»5:

1. ιστορία «μήνυμα»
2. «σκηνική» διάρθρωση
3. «ιδεοπλαστική» εικόνα

παρατηρούμε τα εξής: Η ιστορία «μήνυμα», υ
πάρχει πράγματι* είναι η ιδέα της δίκης, πραγμα
τοποιημένη ποιητικά:

«μαύρη μεγάλη σφυρίχτρα Θ' ακουστεί» 
έλεγε ο προφήτης Ποιητής

και να που ακούστηκε η σφυρίχτρα

νερά
νερά

Η ιστορία δίνεται μέσα από μια πραγματικότητα 
καθαρά φανταστική.

Η «σκηνική» διάρθρωση είναι φανερή. Τρία 
επίπεδα ή θεματικά κέντρα, όπως τα ορίσαμε 
στην αρχή, διακρίνουμε στο ποίημα χτισμένα 
αριστοτεχνικά και ευδιάκριτα πάνω σε διαδοχι
κές σκηνές. Η αυλαία ανοίγει με την προσμονή: 
«θα ερχόταν εποχή» και κλείνει με την επίκλη
ση: «νερά, νερά».

Η ιδεοπλαστική εικόνα ανιχνεύεται και στα 
τρία επίπεδα του ποιήματος. Η πρώτη της λη
σμονημένης διακρίνεται για την περιγραφικότη- 
τά της. Λέξεις μαλακές διαγράφουν το κλίμα της 
αποξένωσης, που θέλει να δώσει ο ποιητής. 
Διαβάζουμε λοιπόν: «ξένους πυρετούς», «ξένες 
χώρες», «ξένους έρωτες». Το κλίμα της διάψευ
σης και της νέκρωσης περνάει με τις λέξεις: 
«γυάλινη», «χαμένη», «άσπρο αίμα».

Η ίδια περιγραφικότητα περνάει και στην 
εικόνα ίου δεύτερου επιπέδου, δηλαδή της επο
χής* Γίνεται όμως πιο ρεαλιστική με την παρά
σταση μιας εφιαλτικής κόλασης και τη χρήση 
σκληρών τώρα λέξεων: «σιδερένια»6, «πηρού
νες». Η ρεαλιστική παράσταση της κόλασης μας 
θυμίζει Ιερώνυμο Μπος'. Συγκεκριμένα ο Μπος, 
στο έργο του «Ο κήπος των ηδονών» παρουσιά
ζει στην απεικόνιση της κόλασης μεγεθυμένα 
έντομα σαν πουλιά με σιδερένια ράμφη καθώς 
και αλλόκοτα δαιμονικά όντα που κρατούν στα 
χέρια τους αιχμηρά αντικείμενα. Το ψυχολογικό
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κλίμα της φρίκης σπάει από τους ενδιάμεσους 
στίχους:

κι ήταν αυτές «οι ωραίες μέρες» που
μας έταζαν*

που ανοίγουν κάποιο παράθυρο για ένα φως, μια 
ελπίδα και συνδέουν τη σκηνή της κόλασης με 
την ιστορική πραγματικότητα.

Στην εικόνα του τρίτου επιπέδου κυριαρχεί η 
μορφή του προφήτη Ποιητή. Το κλίμα εδώ είναι 
κλίμα βεβαιότητας. Η εικόνα του Ποιητή μοιάζει 
να σηματοδοτεί την ιδέα της δίκης. Ο προφήτης 
Ποιητής εξαγγέλλει τώρα ο ίδιος υπεύθυνα, ό,τι 
λέχθηκε στην αρχή αόριστα (απ' όλους τους 
ανθρώπους). Με τη σφυρίχτρα, όπως ένας άγγε
λος με τη σάλπιγγα, αναγγέλλει ότι ήρθε η ωρα 
της αμοιβής και τιμωρίας. Η προσδοκία και η 
ευχή του πρώτου στίχου -θα ερχόταν*», κορυφώνε- 
ται τώρα με την αναγγελία του «προφήτη Ποιη
τή»».

Το ποίημα τελειώνει με τη λέξη «νερά»»9, σε 
δυο στίχους βαλμένους τον ένα κάτω από τον 
άλλο με τυπογραφικό και πάλι χωρισμό από το 
κύριο σώμα του ποιήματος. Να εικάσουμε ότι 
αποτελούν την επίκληση του ποιητή για τη 
συντέλεια ενός κατακλυσμού ή για την κάθαρση 
που δεν ήρθε:

Ας δούμε τέλος ποιός είναι ο αφηγητής στο 
ποίημα. Το θέμα εκτυλίσσεται σε τριτοπρόσωπη 
αφήγηση. Ακόμη κι όταν δίνεται ο λόγος στον 
προφήτη Ποιητή. Αλλά αν προσέξουμε θα δούμε 
πως κάτω από την αντικειμενική αυτή αφήγηση, 
κρύβεται το Εγώ του ποιητή. Μοιάζει λοιπόν 
σαν να έχουμε έμμεσα αφήγηση πρώτου προσώ
που. Σαν να ακούγεται η εξομολόγηση του 
ποιητή για ό.τι δοκίμασε προσωπικά και ό,τι είδε 
κι έζησε μέσα στην εποχή του. Από την άποψη 
αυτή το Εγώ του ποιητή στρέφεται από το παρόν 
στο παρελθόν με μια διάθεση απολογισμού. Στη 
συλλογή «Χρωμοτραύματα»» αυτή η στάση δεί
χνει μια ωριμότερη στιγμή και φαίνεται ιδιαίτε
ρα στα πιο συνθετικά ποιήματα της όπως είναι: 

«Τα γράμματα»*.
» 0  ‘Αγγλος ζωγράφος και ποιητής D am e  

Gabriel Rosselti γράφει με το χέρι μου ένα 
ποίημα»*.

«Τα χέρια ο δίσκος της αγάπης»* 
και πιο χαρακτηριστικά στο ποίημα που εξετά
σαμε:

«Θα ερχόταν εποχή»».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Μίλτου Σαχτούρη « Χρωμοτραύματα «Γνώση·», Α 
θήνα Ι9&0 (σελ. 29).
2. Το ουσιαστικοποιημενο επίθετο: α) αποτελεί τον 
τίτλο της πρώτης συλλογής του Μίλτου Σαχτούρη “ Η 
λησμονημένη* 1945. β) Είναι τίτλος ποιήματος: «Η  
νύχτα της λησμονημένης«, στην ίδια συλλογή και γ) 
επαναλαμβάνεται 22 φορές στη συγκεντρωτική έκδοση, 
Μίλτου Σα/τούρη «Ποιήματα·* (1945-1971). Κέδρος 
1981, όπως μαρτυρεί ο Δ.Ν. Μαρωνίτης στη μελέτη 
του: Μίλτος Σαχτούρης «< ΆνΟρωποι-Ζώα-Μηχανές*> 
(σελ. 74), Γνώση.
3. Ιίιλος ποιήματος· <*0 Προφήτης»* στη συλλογή 
• Σφραγίδα ή η Ογδόη Σελήνη»» (1964).
4. Το επίθετο απαντά δυο φορές στο Σολωμό: α) Στο 
ποίημα - Ε ΙΣ  7 0  Θ Α Ν Α Τ Ο  Α ΙΜ ΙΛ ΙΑ Σ  Ρ Ο Δ Ο Σ Τ Α 
ΜΟ**, στο στίχο:
//’ ο τρίτο-ς άνθιζε σ 'εσ έ  θεοτικός Απρίλης.
και β) aro  ποίημα «Νικηφόρος ο Βρυέννιος»* στο 
στίχο:
Ku με τους ήχους τ'αηδονιού θεοτικά τη θρέφει,
5. Γιάννη Δάλλα. -Εισαγωγή στην ποιητική του Μ ίλ 
του Σαχτούρης Κείμενα. Αθήνα 1979 (σελ. 58).

6. Το επίθετο επαναλαμβάνεται πολλές φορές στην 
ποίηση του Σαχτούρη. Σημειώνουμε: α) «Ο Ληστής»»· 
«Παραλογαίς·· (1948):
κι ένας ηλεχτρικός πετεινός σιδερένιος
β) “ Του θηρίου**’ «Μ ε το πρόσωπο στον τοίχο·* (1952)
θηρίο μι. τα σιδερένια δόντια
γ) «Τα Στίγματα·*· «Ο Περίπατος« (I960)
τα σιδερένια λουλοι'ώια
τις σιδερένιες μύγες
7. Jcrocn Anthoniszoon Van Aken (1450 περίπου - 
1516). Φλαμανδός ζωγράφος στον οποίο η νεότερη 
•«ονειρική ζωγραφική*· αλλά και η νεότερη ποίηση του 
υπερρεαλισμού, οφείλουν πολλά. (Βλ . επίσης Δ.Ν. 
Μαρωνίτη οπ.π.)
8. Ο στίχος μπορεί να παραλληλιστεί με τους στίχους 
του Μανώλη Αναγνωστάκη:

α) Από τη συλλογή «Εποχές 2»» στο I I I  
Προσμένοντας μια Αυγή που που ‘/α ν  τάζει 

β) Από τη συλλογή «Η  συνέχεια·» στο ποίημα «Το 
Δείπνο»»

Βέβαιοι για μια καινούργια μέρα... 
γ) από τη συλλογή » 0  Στόχος·* στο ποίημα «Θεσσα

λονίκη, μέρες του 1969 μ.Χ.·* 
εσύ Οα γνωρίσεις 
καλύτερες μέρες 

9. Το σχήμα της διπλής κλιμακωτής επανάλ.ηψης μιας 
λέξης, και μά/.ιστα στο τΟ.ος του ποιήματος, παρατηρείται 
άλλες δυο φορές στην ποίηση του Σαχτούρη α) « Τα 
Στίγματα» (1962) στο ποίημα <·0 Καθρέφτης·» β) «ΓΙαραλο- 
γαίς» (¡948) στο ποίημα «I! Τρίτη κι η Τέταρτη μέρα

Τα βιβλία της «Γνώσης»

Ένα βιβλίο του Σαχτούρη και ένα βιβλίο γ ια  τον Σαχτούρη
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Η  αποκριά  

του Μίλτου Σαχτούρη

όχημα 

της φρίκης;
Ο Μ. Σαχτούοης το 1921

Εν αρχή ο αμετάκλητος λόγος — το ποίημα:

Η Α ποκ ρ ιά 1

Μακριά σ ' ε ν ’άλλο κόσμο γίνηκε αυτή η αποκριά 
το γαϊδουράκι γύριζε μ ε σ ' στους έρημους δρόμους 
όπου δεν ανέπνεε κανείς
πεθαμένα παιδιά ανέβαιναν ολοένα στον ουρανό
κατέβαιναν μια στιγμή να πάρουν τους αετούς τους
που τους είχαν ξεχύσει
έπεφτε χιόνι γυάλινος χαρτοπόλεμος
μάτωνε τις καρδιές
μια γυναίκα γονατισμένη
ανάστρεφε τα μάτια της σα νεκρή
μόνο περνούσαν φάλαγγες στρατιώτες εν-δυο
εν-δυο με παγωμένα δόντια

Το βράδυ βγήκε το φεγγάρι
αποκριάτικο
γεμάτο μίσος
το δέσαν και το πέταξαν στη θάλασσα 
μαχαιρωμένο

Μακριά σ εν 1 άλλο κόσμο γίνηκε αυτή η αποκριά

Περιέχεται στη συλλογή Με το πρόσωπο στον 
τοίχο, τρίτη του Μίλτου Σαχτούρη2. που δημο
σιεύτηκε το 1952. Η Νόρα Αναγνωστάκη, στην 
έγκαιρη κατάθεση και κατάφασή της για τον 
Σαχτούρη3, θεωρεί την Αποκριά σημείο κορύφω- 
σΓΙζ τΓΚ αντιστροφικής μεθόδου που εφαρμόζει ο 
Μ.Σ. στην ποίησή του. Αντιγράφω πιστά:

Όλα έχουν αναποδογυρίσει τα πάνω-κάτω. Η 
τάξη των πραγμάτων που ξέραμε έχει ανατρα
πεί συθέμελα. Μ* όλα αυτά τα παράλογα λό
για αυτή η τρομερή αλήθεια λέγεται. Κι η

πεμπτουσία αυτής της αλήθειας, όπως δίνεται 
στο καταπληκτικό ποίημα «Η Αποκρηά». Η 
κατάλυση κάθε εορταστικού χαρακτήρα σ' ό,- 
τι ο άνθρωπος συνήθισε να πιστεύει σαν 
αποκορύφωση της ανέμελης χαράς: τη γιορτή 
της Αποκρηάς. Σ ’ αυτή τη γιορτή συνήθως 
όλοι μεταμφιέζονται. Ο Σαχτούρης μεταμφιέζει 
αυτή την ίδια τη γιορτή από εορταστική σε 
επικήδεια.

ΧρΊ)οτος Μπράβος

Είναι φανερό, πως η Αναγνωστάκη συγκλίνει 
προς το κέντρο του ποιήματος, όπου και οι 
προσδιοριστικοί άξονές του.

Ο Στέφανος Ροζάνης, αντίθετα, σε υστερότερο 
κείμενό του*1, ακολουθεί τη φυγόκεντρο και σταθ
μεύει στους άκρους στίχους, που ταυτίζονται — 
και υπαινίσσονται το γεωγραφικό στίγμα του 
ποιητικού δράματος. Αντιγράφω τα συμπεράσμα- 
τά του:

Ο στίχος: Μακρυά σ ’ εν* άλλο κόσμο γίνηκε 
αυτή η αποκρηά, που επαναλαμβάνεται κιό
λας στο τέλος του ποιήματος, σα να θέλει να 
κυριαρχήσει πάνω στη συναισθηματική λει
τουργία του αναγνώστη, παίζει το ρόλο ενός 
διαχωριοπκού σημείου ανάμεσα στο γεγονός 
και τη συνείδηση του γεγονότος, τη βίωσή 
του αν προτιμάτε* τείνει στην απομάκρυνση 
του εσωτερικού κόσμου από το αντικείμενο 
της εμπειρίας του* στην τοποθέτηση αυτού 
του τελευταίου σ’ έναν άλλο χώρο ξένο και 
αδιάφορο. Δεν είναι ο ποιητής αυτός που ζει 
το γεγονός, και προ πάντων δεν είναι ο κόσμος

του γεγονότος ο κόσμος του ποιητή. Υπάρχει η 
συνείδηση που τοποθετείται όχι μονάχα αντί
θετα στη φρικιαστική φύση του γεγονότος, 
αλλά και πέρα. μακρυά απ'αυτήν.

Με βρίσκει φραστικά σύμφωνο η διαπίστωση 
πως δεν είναι ο κόσμος του γεγονότος ο κόσμος του 
ποιητή. Αλλά προβάλλει εδώ το καίριο, κατά την 
άποψή μου. ερώτημα: Ποιό — ή τι— είναι το 
γεγονός; Λεν πιθανολογείται ή δε δείγματίζεται, 
στο κείμενο τοι» Σ.Ρ. Αναφέρεται μόνο η φύση 
του, που είναι φρικιαστική* μια ματωμένη απο
κριά, ας πούμε, που ο Σαχτούρης απωθεί σ ' έναν 
άλλο χώρο ξένο και αδιάφορο. Προκαταβάλλω την 
αντίθεσή μου, για να επιχειρήσω στη συνέχεια 
τη θεμελίωσή της· και τη Οεμελίωση της θέσης 
μου.

Σημείωση: Αν Η  Αποκριά είναι ο Ελληνικός 
μεταπόλεμος σε μικρογραφία, είναι νομίζω αυτο
νόητο, πως οι αποφάνσεις του Ροζάνη διαπερ
νούν το συγκεκριμένο ποίημα και επιχειρούν, 
στη συνεκδοχική τους προέκταση, την τοποθέτη
ση του Σαχτούρη απέναντι στην εποχή αλλιώς: 
Αντί για το σώμα το νύχι\

*

Η ανακάλυψη των εμπειρικών προϋποθέσεων του 
ποιήματος, θα ελαχιστοποιούσε τις εκκρεμότη
τας μας με τα συμφραζόμενά του. Ημερολογιακές 
καταγραφές του Σαχτούρη (στην Παράλληλο της 
ποιητικής δημιουργίας) — δεν είναι γνωστές - 
πιθανότατα δεν υπάρχουν. Ο ίδιος ομολογεί 
«αδυναμίαη σχολιασμού των ποιημάτων του6. 
Απομένει η ολισθηρή παρακαμπτήριος των εικα
σιών:

Η συλλογή Με το πρόσωπο στον τοίχο απέχει 
απ* την προηγούμενη της — Παραλογαίς* 1948—



τέσσερις χρονιές. Μ άλλα λόγια, τα πιθανά έτη 
γεννήσεως της Αποκριάς συγκροτούν την πεντά
δα: 1948, 1949. 1950. 1951, Ι9527. Το άνοιγμα 
στενεύει, αν υπολογίσουμε πως η συλλογή Με το 
πρόσωπο στον τοίχο είναι απόσταγμα εμπειριών 
της στρατιωτικής θητείας του Σαχτούρη*. «Υπη
ρέτησα το 1949 με 1951 — αμέσως μετά την 
κρίσιμη φάση του εμφυλίου«, πληροφορεί ο 
ίδιος*— και η πεντάδα χάνει τα άκρα της: 1949, 
1950, 1951.

Εμπειρική αφορμή του ποιήματος, με συμβατι
κά (δηλαδή εξωποιητικά) κριτήρια, πρέπει να 
είναι μια απ' τις αποκριές των ετών αυτών. Αν 
συνυπολογίσουμε πως η τυπική έναρξη της με- 
τεμφυλιακής περιόδου συμπίπτει με τους τέσσε
ρις καταληκτικούς μήνες του 49 (μήνες άσχετους 
με την αποκριά) καταλήγουμε στο χρονολογικό 
ζεύγος 1950. 1951: Το ποίημα αριθμεί σήμερα 32 
ή 31 έτη ζωής. Αν. λοιπόν, συμφωνήσουμε πως 
το γεγονός που αναζητούμε είναι η αποκριά του 
*50 ή του *51, απομένει ο προσδιορισμός της 

φι σης του.

*

Η χώρα έχει πρόσφατα βγει απ' το σφαγείο του 
εμφύλιου. Κάποιοι εξοφλούν την ήττα τους σε 
νησιά και δεσμωτήρια — γνωστή ιστορία. Για 
τους νικητές και τους αμέτοχους η ζωή ξαναπο
κτά το ρυθμό της (Εξηγούμαι: Δεν έζησα εκείνη 
την εποχή, μα προχωρώ στην αναλογική εξαγωγή 
συμπερασμάτων, έχοντας βιώσει την περίοδο 
1967-1974). Η αποκριά τώρα είναι ό,ιι πάντα: 
Φυγή απ το δόκανο του καθημερινού· διονυσια
κή ένταση· και για τον ανυποψίαστο ή αδιάφορο 
παρατηρητή, τεκμήριο πως βρίσκεται σε τόπο 
μακάριο. Μα ο ποιητής δεν είναι ούτε το ένα 
ούτε το άλλο για ν' αποδεχτεί την ευδαιμονιστι- 
κή φύση της — την πλασματικά ρωμαλέα όψη 
ενός σακατεμένου οργανισμού. Αυτός βλέπει, 
πίσω απ' το προπέτασμα της ει>φορίας, μια απο
κριά μίσους και αποσύνθεσης. Γ Γ  αυτήν, μόνο, 
θα μπορούσε να μιλήσει.

Ξεκαθάρισα, μου φαίνεται, τη θέση μου: Ο

ο
9

άγιος

δολοφόνος

σπινθήρας ανάφλεξης της ποιητικής πράξης εί
ναι μια αποκριά «ανέμελης χαράς»· ένα γεγονός 
όχι φρικιαστικού μα ευδαιμονιστικού χαρακτή
ρα. Έτσι. ο στίχος Μακριά σ ' εν ' ά)Λο κόσμο 
γίνηκε αυτή η αποκριά φαίνεται να κωδικοποιεί 
μια άκρως ενδιαφέρουσα σχέση του ποιητή με τα 
πράγματα:

Ο κόσμος του Σαχτούρη δεν προσφέρει — δεν 
μπορεί να προσφέρει στη συγκεκριμένη στιγμή— 
καταφύγιο σε ωραιοποιήσεις κανενός είδους. 
Είναι μια έρημος οδύνης — ξένη λίγο ως πολύ, 
για τον περίγυρό του του εφησυχασμού. Γ Γ  αυ
τούς που τον συγκροτούν, για τους πολλούς 
δηλαδή, η αποκριά με τους έρημους δρόμους, τα 
πεθαμένα παιδιά, το μαχαιρωμένο φεγγάρι, θα 
είναι μια παράλογη — ύποπτη ίσως— ποιητική 
σύλληψη: Είναι η εποχή των νηπενθών. Μέσα 
σ' ένα στρόβιλο αποκαρδίωσης, σαρκασμού, δια
μαρτυρίας — αυτοάμυνας ίσως— ο Σαχτούρης 
την τοποθετεί -μακριά σ' εν' άλλο κόσμο»· στ’ ά
δυτο που η μεταμφιεσμένη όψη μιας δύσμορφης 
πραγματικότητας1" δεν μπορεί να παραβιάσει: 
Μέσα του. Δεν ξορκίζει τον εφιάλτη — τον διατη
ρεί εν φάσματι. Η φρίκη δεν απωθείται— φέρεται 
από το ποίημα: Αυτή η θέση μου* και η αντίθεσή 
μου με τον Στέφανο Ροζάνη.

Σημείωση δεύτερη: Για την ανικρραστική λει
τουργία της λέξης «μακριά»» στην ποίηση του 
Μίλτου Σαχτούρη μαρτυρεί ένα ακόμα ποίημα 
της συλλογής Με το πρόσωπο στον τοίχο11. Εδώ, 
ωστόσο, προτιμώ να μεταφέρω τα θραύσματα δυο 
ποιημάτων του, που υποστηρίζουν, πιστεύω, με 
τον τρόπο τους την άποψή μου:

Δυο άνθρωποι ψιθυρίζουν 
τι κάνει την καρδιά μας καρφίόνει: 
ναι την καρδιά μας καρφώνει 
ώστε λοιπόν είναι ποιητής

(Τα δώρα — Π Α ΡΑ Λ Ο ΓΑ 1 Σ . 1948)

Ματωμένο μοσχάρι
φράζει
τον ουρανό
συνήθισαν

δεν τους πειράζει 
καλό κερί 
και φτηνό χαμομήλι 
μόνο ζητούν 
συνήθισαν
τα σιδερένια λουλούδια 
να φέγγουν τον ύπνο τους 
τις σιδερένιες μύγες 
να βουίζουν
να πρήζουν τα μάτια τους

(Τα Στίγματα — Ο Π ΕΡ ΙΠ Α Τ Ο Σ , 1960)

Οι προεκτάσεις των δυο ποιημάτων τέμνονται 
κατά τη γεωμετρία μου, στο ποίημα Η αποκριά 
του 1952.

Αθήνα, 17.10.82

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Μίλτου Σαχτούρη Π Ο ΙΗ Μ Α Τ Α  (1945-1971). Κέδρος 
1977, σελ. 105.
2. Τέταρτη — αν συνυπολογιστεί και η ψευδώνυμη 
προημη. και μάλλον υποκηρυγμένη. Μοι>σική των vrj- 
σιών μου, 4 του 1941.
3. Οι «Δύσκολοι Καιροί» μέσα από την Ποίηση του Μίλτου 
Σαχτούρη, περ. Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η ,  τεύχος 10. 1960.
4. // ποίησις της ποιήσεως. περ. Μ Α Ρ Τ Υ Ρ ΙΕ Σ ,  τεύχος 
2-3, 1966.
5. Μανόλη Λναγνωστάκη: Ολο και πιο )νμνά% Η
ΣΥ Ν ΕΧΕ ΙΑ  3. 1962.
6. Βλέπε Δ. Ν . Μαρωνιτη: Μ ίλτο; Σαχτούρης. Προλεγό- 
μενα. εφ. το Β Η Μ Α . 29.7.78.
7. Φυσικά, τα έτη-φράγματα της ακολοι*θίας αι τής
παρατάσσονται λειψά: Το ‘48 με το τμήμα του μετά τον
μήνα έκδοση; των Π Α Ρ Α Λ Ο Γ Ω Ν , το ‘52 αντιστρόφως 
ανάλογα.
8. Βλ. Γιάννη Δάλλα: Εισαγωγή στην ποιητική του
Μίλτου Σαχτούρη. Κείμενα 1979. σελ. 38.
9. ο.π. σελ. 27.
10. Και να. η αδόκητη απορία: Ο Σαχτούρης με το 
ποίημα του «μεταμφιέζει αυτή την ίδια τη γιορτή από 
εορταστική σε επικήδεια- (Ν . Λναγνωστάκη) ή αφαιρεί 
τη μάσκα από  μια επικήδεια αποκριά που υποδύεται 
την εορταστική;
I 1. Δοκιμές για την επανά/.ηψη της νύχτας, Π Ο ΙΗ Μ Α Τ Α  
(1945-1971), Κέδρος 1977. σελ. 86.

Ο Θεός πρηνής χαϊδεύει όλους τους «άφωνους». 
Κολλά το πρόσωπό του στο πρόσωπό τους, δεν 
μιλά, μουγκρίζει μόνο και το στόμα του μυρίζει 
θειάφι. « Αφωνοι» είναι οι τρομαγμένοι, δεν 
είναι οι μουγγοί. Οι « Αφωνοι*» με πολλά μαχαί
ρια και ψαλίδια όλο κλαδεύουν μα δεν κρύβουν 
τη λαμπρότερη φωνή. Οι «άφωνοι» και το αστρα
φτερό τους κλάμα και στο λαιμό τους ο πελώριος

Κωστής Γκιμοσονλης

πυρετός. Σφίγγουν τα μάτια να μη δουν τον 
κόσμο, τρίζουν τα δόντια να αντιστραφούν τα 
χρώματα και δε γνωρίζουν παρά το δικό τους 
στόμα. Ολόκληρη ζωή τη φωνή τους εκδικού
νται.

Από πότε, αλήθεια, γνωρίζω τον Μίλτο Σα
χτούρη; Νομίζω από πολύ μικρός. Όταν κοιμό
μουν μ* ένα όρος πύον στο στενό κρεβατάκι κι η 
απειλή του λευκού να φτεροκοπά αδιάκοπα πάνω 
από τη μαύρη τρίχα. Μόλις τριώ χρονών ψείρα 
ανύποπτη στα γένια του Θεού μου και τον 
γνώριζα. Με την τεράστια σαύρα της άγιας

οικογένειας να σκαρφαλώνει στο ανοιχτό παρά
θυρο και να κοιτά το μέτωπό μου. Στο μεγάλο 
τραπέζι της ελληνικής Κυριακής έσφαζαν και 
όλοι έτρωγαν ωμή τη σελήνη. Τότε, ναι, τότε 
είδα πρώτη φορά το φεγγάρι του Σαχτούρη να με 
κοιτά καρφωμένο στο ταβάνι — μόνον εγώ το 
είδα, μόνον εγώ ήθελα να το βλέπω από τότε— κι 
έκανα να το πιάσω. Εκαψα τα χέρια μου και 
κείνο τρομαγμένο πέταξε αργά και κάθησε στο 
δέντρο απέναντι. Είναι αετός, μου λέγαν, δεν το 
βλέπεις αετός πιασμένος στα κλαδιά, μα εγώ από 
τότε ποτέ δεν ξαναείδα φεγ7άρι δίχως να θυμηθώ 
εκείνο του Σαχτούρη. Τα μεγάλα χειμωνιάτικα 
βράδια κάτω από τις κουβέρτες, έκρυβα στις 
μασχάλες φοβισμένος τα κατοικίδιά μου ζώα, 
ενώ άκουγα τριγύρω να κωπηλατούν αγριεμένοι 
των παιδιών οι άγγελοι. Έπαιζα να τα στήνω τα 
ζώα εκείνα — το αρνί, το κοράκι και τον πετεινό 
(πότε «χρυσό» και πότε -άρρωστο1») — που το 
πρωί θα έβρισκα σφαγμένα και αμίλητα. Από 
τότε γνωρίζω το Μίλτο Σαχτούρη. Στων απο
κριών τις φλεγμονές, στων* Χριστουγέννων τις 
οδύνες. Όταν ο φόνος γυάλιζε στους καθημερι
νούς τους τοίχους και το αλεύρι των ποιημάτων 
του φούσκωνε και έτριζε και απειλούσε μέσα στα

---------------------------------------------------------------------------*
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Κωστής Γκιμοσούλης, Ο άγιος δολοφόνος

χέρια μου. ήταν πάντοτε παρών.
Χθες τον είδα στο όνειρό μου. Μικρό σκούρο 

παιδί, με χάρτινες παλάμες και καρφωμένο επάνω 
το λευκό καρφί του πένθους. Συμμαθητής παλιός 
που. χρόνια πολλά ύστερα, αναγνωρίζεις από τα 
μάτια. Γνώριζε πώς τρέμουν τα πουλιά, πώς 
κελαϊδούν τα ψάρια και την πολιτική την ήξερε, 
μικρό παιδί όμως κι ανατρίχιαζε μέσα σ ’ εκείνα 
τα τεράστια παπούτσια που φορούσε και δάκρυζε 
από το καθήκον. Κατάλαβα πως ήταν δολοφόνος.

«Αφήστε με
έχω δουλειά πάω να φέρω 
τον καφέ της πεθαμέ:νης»:

Είδα τότε τη μητέρα μου. Κρατούσε μαύρη 
ομπρέλα και κοιτούσε ιδρωμένη τα μαλλιά της 
στον καθρέφτη. Θα με γεννήσει, είπα. τώρα που 
αχνίζουν οι μηροί της θα γεννήσει και θα χαθώ 
για πάντα. Ηρθε, όμως, πάλι εκείνος, σοβαρός 
πολύ και κουρεμένος σαν στρατιώτης.

Μέσα από τα φαρδιά πανταλόνια, σκεφτόμουν, 
πώς να μοιάζουν άραγε τα πόδια του; Να ναι τα 
μηριαία τα χοντρά βαλκανικά οστά, ή. των 
ποιητών το γόνυ πώς να είναι; ρώτησα. Τη λύπη 
την κρύβει τάχα η σάρκα και γυαλίζουν τρομαγ
μένα τα σφυρά: Και οι πατούσες; Τις πατούσες 
δεν τις φουσκώνει η απόγνωση; Δεν κυκλοφορεί 
η μελάνη στους μηρούς και η θρόμβωση του 
φόνου αφήνει ελεύθερες τις γάμπες να αγαπούν 
το πανταλόνι; Ας έβλεπα το μετατάρσιο που 
κρύβουν χειμώνα καλοκαίρι οι παντόφλες — ό
πως των αγίων— και τους μικρούς και τους 
μεγάλους τροχαντήρες ας παρακολουθούσα πώς 
δουλεύουν μια φορά, να μάθαινα την κίνηση. 
Του ισχιακού νεύρου ας ακουμπούσα τον σπα
σμό και των καθημερινών βημάτων την αγκύλω
ση στο ίδιο σκοτεινό δωμάτιο.

«Χιόνι που πέφτει έξω!
Σαν παγοπώλης του θανάτου 
ο Θεός
με κόκκινα α π ' τον πυρετό 
τα μάτια
Καπνός Θεού στη στέγη 
ουρλιάζει η γυναίκα στο κρεβάτι 
σαν παγωμένο περιστέρι 
Χιόνι που πέφτει έξω!»*

Μου είχε γυρισμένη την πλάτη. Στη φωτιά 
καθόμαστε και το γόνατό του μακρύς και κόκκι
νος ορίζοντας ήταν ανοιχτό και γυάλιζε από 
παλιά αρρώστια. Τα χείλη της πληγής ήταν 
κόκκινα και μέσα στην πληγή μαύρο κουδούνι 
λαδωμένο και τεντωμένο τόπι παιδικό. Κοίταξα 
έξω:

«Κόκκινο φεγγάρι 
ούρλιαζε δεμένο 
σαν σφαγμένο βόδι»*

Απόψε θα μου μιλήσει για το φόνο, σκέφτηκα, 
κι έπιασα κι έκλεισα το μέτωπο με πόνο.

«τότε το άγριο περιστέρι μ 'ά γρ ια  δόντια 
σα σκύλος ούρλιαξε μέσα στη νύχτα»*

Δεν είπε, ο σκύλος μόνο τον εχάιδεψε και 
μίλησε η πλάτη του επίσημη γυμνή γυναίκα 
κάτω από τη βαριά κουβέρτα. Ξεδιάντροπα μου 
δείχνει:

άνοιξε τα μάτια και σκιές τα πρόσοιπα ανέβαι
ναν σιγά ως επάνω στο δωμάτιο. Στη διάρκεια 
αυτή, μιλούσαν και γελούσαν μέσα από τους 
τοίχους και στο ταβάνι όταν έφταναν τον έβλε
παν και τρομαγμένα ούρλιαζαν. Έπαιρνε τότε τη 
μελάνη, την τραβούσε λίγο λίγο και με την άκρη 
της τα χτυπούσε, τα ξεκοίλιαζε, τα σκότωνε. Κι 
έπεφταν σωρός νεκρά τα πρόσωπα, με δίχως 
κρότο κι αγωνία, μέσα στη σκέψη του λίγο 
πετούσαν κι έπεφταν αθόρυβα στο πάτωμα. Κι 
ένα άγριος πληθυσμός από ζώα, θηλαστικά, ερ
πετά και έντομα, και περιστέρια ακόμα και θηρία 
χελιδόνια, λίγο τα μύριζαν με οίκτο — σαν να 
υπήρξαν κάποτε κι αυτά δικά του πρόσωπα — 
και ύστερα με βουλιμία τα κατασπάραζαν. Εγώ 
σε όλο αυτό το διάστημα δε μιλούσα — ούτε καν 
ανέπνεα— μόνο κατέγραφα εξαντλημένος εκείνες 
τις σχεδόν χορευτικές κινήσεις του που έμοιαζαν 
πολύ παλιά κι όμως διαρκή αισθήματα.

«καθώς στριφογυρνάει ο ποιητής
αρχίζει ν' ανεβαίνει
όπως γυρίζει φρενιασμένα
κι όπως γυρίζει φρενικά
αρχίζει ν ' ανεβαίνει
το ένα του χέρι είναι σβηστό
στο άλλο να κρατάει ένα αναμμένο κάρβουνο»*

Σ ’ αυτόν τον αδυσο>πητο ρυθμό, αισθάνθηκα τα 
αυτιά μου να χτυπούν τρελά, πως ήμουν ένιωσα 
το μάτι του τυφώνα. Σαν να κατάλαβε γύρισε 
τότε και μου έδειξε το πρόσωπο. Είχε τα μάτια 
βιολιστή και το τσεκούρι πώς μιλούσε στα 
μαλλιά του. Ο πληγωμένος ώμος ομοιοκαταλη
κτούσε με την κορφή του βλέμματος και το 
σπασμένο μέτωπο ερωτευόταν το λευκό χαρτί. Η  

μελάνη των δοντιών χυνόταν αργή και τεντωμένο 
το τρίτο μάτι ούρλιαξε.

Θα έχει στο λαιμό το φίδι εκείνο, σκέφτηκα, 
για να φαρμακώνει την ανάμνηση. Το μάγουλό 
του σκύβει και φοβάται τον αέρα, τη βροχή και 
μια αθωότητα είναι όλος έτσι όπως σφίγγει το 
λυγμό και το μαχαίρι. Είναι ο άγιος δολοφόνος, 
φώναξα, κι έφευγα και κοιτούσα πίσω κι ούτε 
εκείνον και ξανά κοιτούσα και ούτε κι εμένα 
γνώριζα.

14-16 Ιανουαρίου 1983
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Κ Λ ΕΑ Ν Θ Η Σ  ΓΡ ΙΒ Α Σ  

Βιασμός:
"Ενας φυλετικός φασισμός 

»
Σχόλια - Ειδήσεις - Απόψεις  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΑΒΑΖΩ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Τό δεκαπενθήμερο ΔΙΑΒΑΖΩ είναι
Ενα περιοδικο μύησης στό έργο κορυφαίων 

διανοητών και στά σύγχρονα πνευματικά καί 
κοινωνικά προβλήματα.
Ενα όργανο κριτικής παρέμβασης στήν 
πνευματική έπικαιρότητα τού τόπου
Ενα βήμα ελεύθερης διαπάλης ιδεών καί 

άντιυετώπισης τών πνευματικών φαινομένων του 
καιρού μας
Σέ κάθε τεύχος
• Αφιέρωμα σ’ ένα συγγραφέα ή ο ένα θεμα γιά 

τό όποίο έχουν γραφτεί βιβλία (συνεργασία
μέ τό Μοςαζιπο υποΓαίΓο).

• Συνέντευξη μ’ έναν άνθρωπο τού βιβλίου 
(συγγραφέα, μεταφραστή, έκδότη κλπ )

• Πρωτότυπο ρεπορτάζ γιά ένα έπίκαιρο ή . 
άνεπίκαιρο θέμα.

• Κριτική καί παρουσίαση δεκάδων βιβλίων
• Πολυκριτική γιά ένα. προβληματικό βιβλίο.
• Πίνακας μέ τά έμπορικότερα βιβλία του 

δεκαπενθήμερου
• Ανταπόκριση άπό μία ξένη χωρα
• Επιφυλλίδα γιά ένα πνευματικό θέμα
• Βιβλιογραφικό δελτίο μέ δλες τίς νεεο 

έκδόοεις
• Αποδελτίωση τών βιβλιοκριτικών τού 

ήμερήοιου καί περιοδικού τύπου καί πολλά 
άλλα
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Κινηματογράφος

γράφουν οι

ΠΑΥΛΟΣ Κ Α ΓΙΟ Σ  και Λ ΕΥ Τ ΕΡΗ Σ  ΚΥΠΡΑ10Σ

Γερμανικός 
και αμερικάνικος
κινηματογράφος

Ο δημιουργός ίου Αλεξάντερπλατς

Οι τελευταίε; κινηματογραφικέ; σαι
ζόν ανήκουν σίγουρα στο i^έo Γερμα
νικό Κινηματογράφο.

Μεταξύ των καλύτερων ταινιών, 
στις πρώτε; θέσεις, βρίσκονται πολ
λές γερμανικές.

Είναι πια γεγονός αναμφισβήτητο: 
ο γερμανικός κινηματογράφοι αποτε
λεί στις μέρες μας ό,τι πιο καινούριο 
και εξελίξιμο υπάρχει στο χώρο του 
κινηματογράφου τόσο σαν φόρμα όσο 
και σαν περιεχόμενο.

0  δυτικογερμανικός κινηματογρά
φος χαρακτηρίζεται από μια έντονη 
φιλοσοφική ανάλυση πάνω στα θέμα
τά του, που είναι κύρια: κοινωνικά 
προβλήματα του καιρού μα;, ψυχολο
γική και ψυχαναλυτική καταγραφή 
καταστάσεων, έντονη κριτική του κα
ταναλωτισμού, ανάλυση σε βάΟο; του 
μικροαστισμού της γερμανική; κοινω
νία; μετά τον πόλεμο, σπαραχτικό 
κοίταγμα του αδιέξοδου στις ερωτι
κές και μη σχέσεις των ανθρώπων, 
και βέβαια πάντα μια βαθιά κριτική 
και ανάλυση του χιτλερικού «συνδρό
μου».

Σαν φόρμα ο γερμανικός κινηματο
γράφος είναι αυτός που περισσότερο 
από κάθε άλλον εμπεριέχει μέσα του 
τις πιο βαθιές τομές. Πάνω στη φόρ
μα υπάρχει μια πολύ σημαντική δια
φορά μεταξύ των πειραματισμών ή 
της «άποψης» των γερμανικών ται
νιών με αυτές των άλλων χωρών και 
σήμερα αλλά και πιο παλιά. Αν η 
γαλλική «νουβελ βαγκ» έσπασε τις 
παλιές κλασικές φόρμες της αφήγη
σης, το υπόβαθρό τη; ήταν κύρια 
αισθητικό-ιδεολογικό, ή, αν στη συνέ
χεια, με την «κωδικοποίηση» τη; ση
μειολογία; στον κινηματογράφο, κυ
ρίως τον ευρωπαϊκό, έχουμε τους ό
ποιους πειραματισμούς στη φόρμα, 
αυτοί γίνονται με ένα θεωρητικό — 
«εργαστηριακό» υπόβαθρο.

Στο νέο γερμανικό κινηματογράφο 
όλη αυτή η αποχτημένη πείρα οδηγεί 
σε ενα καθαρά «φιλοσοφικό πειραμα
τισμό πάνω στη φόρμα», δηλ. το 
υπόβαθρο των πειραματισμών και 
των νέων φορμικο>ν ρευμάτων των

γερμανικών ταινιών είναι φιλοσοφικό. 
Γεγονός που μα; παραπέμπει στην 
καρδιά τη; γερμανικής κουλτούρας. 
Εδώ πρέπει να σταθούμε προκειμένου 
ν’ αναφέρουμε και τι; βασικέ; διαφο
ρές του γερμανικού κινηματογράφου 
και γενικότερα του ευρωπαϊκού σε 
σχέση με τον αμερικάνικο, που αυτή 
τη στιγμή παρουσιάζονται, παγκό
σμια, σαν οι δυο προωθημένοι και

καταπιανεται ιιε το κοινωνικο ατουιο
» Γ

ψυχολογικά, ψυχαναλυτικά, υπαρξια
κά, φιλοσοφικά και από την άλλη 
μεριά τον αμερικάνικο να στερείται 
εντελώ; σχεδόν μιας «φιλοσοφικής 
εμβάθυνσης», αλλά να κάνει εκπλη-

ι  Γ  I ~  1 i

κτικά πράγματα στην αισθητική τε
λειοποίηση της «εικονογράφησης».

Ας επιστρέψουμε όμο>ς στο Νέο 
Γερμανικό Κινηματογράφο κι ας δού-

0  γ ερ μ α νικ ό ς  κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς  βρίσκετα ι σήμερα  
στον αντίποδα του αμερικάνικου, χω ρίς  ποτέ να έχει  
αρνηθεί τις επιδράσεις του. Α ποτελεί μια από τις 
πλέον  ακμάζουσες εθνικές κινηματογραφίες  και σί
γουρα είναι η πρωτοπόρα κινηματογραφία  της Ε υρώ 
πης. Από την άλλη όχθη του Α τλαντικού , η κρίση που  
σοβεί εδώ και είκοσι χρόνια , παρουσιάζει μια α ν α λ α 
μπή με τις ταινίες επιστημονικής φ αντασίας  και 
τρόμου. Στο κείμενο που  ακολουθεί θα προσπαθήσου
με αρκετά περιληπτικά, ομ ολογουμ ένω ς,  να δώσουμε  
μια εικόνα του τι συμβαίνει με τις δύο αυτές κ ινημα
τογραφίες  που  έχουν  τη δύναμη, αυτή τη στιγμή, να 
επηρεάζουν ολόκληρο το χώ ρο της τέχνης του κινη
ματογράφου.

σαφώς αντίθετοι κινηματογραφικοί 
πόλοι.

IIρώτα και κύρια, αυτό που ξεχω
ρίζει αμέσως είναι ότι ο γερμανικός 
κινηματογράφος είναι φιλοσοφικά αν
θρωποκεντρικός, ενώ ο αμερικάνικος, 
σαν έκφραση της καπιταλιστικής μη
τρόπολης, έχει φτάσει σε εκπληκτικά 
«εικονικά» αποτελέσματα (με τη λέ
ξη «εικονικά» δεν εννοώ μόνο «τεχνι
κά» μα καθαρά σαν «εικόνα κινηματο
γράφου», όηλ. σαν «καθαρός» κινημα
τογράφος αφήγησης). Αυτό το πρό
βλημα καταγράφεται εκπ ληκτικά  
στην αριστουργηματική ταινία του 
Βέντερς «Κατάσταση πραγμάτων».

Μ ε μια τέτοια κατεύθυνση είναι 
επόμενο να έχουμε από τη μια το 
γερμανικό κινηματογράφο (και ιδεο
λογικά την ευρωπαϊκή κουλτούρα) να

με πού οφείλεται αυτή η έκρηξη τη; 
γερμανική; κινηματογραφία;.

ΙΙάνω σ ’ αυτό το ερώτημα έχει 
δοθεί μια αρκετά επιδερμική ερμη
νεία: Το  κράτος, λένε, έχει αγκαλιά
σει τους νέους κινηματογραφιστές και 
τους παρέχει χρηματική και τεχνική 
βοήθεια για να δημιουργήσουν. Αυτό 
πράγματι συμβαίνει και είναι μια πο
λύ σπουδαία προϋπόθεση για να μπο
ρέσει ένας δημιουργός να δώσει ό,τι 
καλύτερο έχει. Δεν πρέπει όμως να 
ξεχνάμε ότι αυτό το γεγονός δεν είναι 
πάντα θετικό' το αντίτιμο πολλές 
φορές είναι σκληρό (π.χ. το «Μπερλίν 
Αλεξάντερπλατς» του Φασμπίντερ 
δεν έχει προβληθεί στη Γερμανία), 
όταν γνωρίζουμε λίγο πολύ το πόσο 
αυταρχικό είναι το επίσημο γερμανι
κό κράτος απέναντι στα προοδευτικά

ρεύματα τοσο στην πολίτικη οσο και 
στην τέχνη. Λοιπόν, η κρατική βοή
θεια είναι σημαντικός παράγοντας, 
είναι προϋπόθεση όμως και όχι αιτία.

Κάτι ανάλογο (οικονομικοτεχνική 
βοήθεια από το κράτος) συμβαίνει και 
με τον αυστραλιανό κινηματογράφο, 
που όμως, αν και έχει δημιουργήσει 
παγκόσμια αίσθηση, είναι εντελώς 
άλλου επιπέδου απ’ τον γερμανικό (ο 
αυστραλιανό; κινηματογράφο; είναι 
ένα σημαντικό «παρακλάδι» του αμε
ρικάνικου, τόσο σαν περιεχόμενο όσο 
και σαν μορφή).

Ά ρ α  η απάντηση βρίσκεται αλλού.

1. Η κατάσταση στη Δ . Γερμανία 
μετά τον Β ' παγκόσμιο πόλεμο

Μ ε τη λήξη του πολέμου η Γερμανία 
του Αντενάουερ έβαλε μπροστά για 
τη δημιουργία του «οικονομικού θαύ
ματος» και πράγματι κατόρθωσε μέ
σα σε 10-15 χρόνια όχι μόνο να 
ανορθωθεί από την καταστροφή του 
πολέμου αλλά να αποτελέσει και πά
λι μια από τι; πιο ισχυρές οικονομικά 
χώρες του κόσμου.

Μέσα στη γερμανική κοινωνία, πα
ράλληλα, ασκήθηκε μια συνειδητή 
προπαγάνδα για τη δημιουργία του 
«εφησυχασμένου πολίτη», δηλ. του 
ανθρώπου που μοιάζει λίγο πολύ με 
τα ζώα που τρέφονται ακίνητα μέσα 
στις σύγχρονες μονάδες παραγωγής 
κτηνοτροφία;.

Η δημιουργία του «πρώτυπου κα
ταναλωτή», του «ιδανικού μικροα
στού», δηλ. του ανθρώπου «καλλοπι- 
στιτικό φυτό», στη Γερμανία βρήκε 
ίσως την πιο τέλεια μορφή του. 
Γ ι ’ αυτό το «έργο» δούλεψαν τέλεια 
όλοι οι εξελιγμένοι μηχανισμοί του 
καπιταλισμού. Η εξαγορά συνειδήσε
ων με το δέλεαρ του χρήματος, η 
άνετη ζωή σαν μέσο για την καθυπό- 
ταξη του μυαλού των πολιτών στα 
συμφέροντα των μονοπωλίων και πά
νω απ’ όλα το στραγγάλισμα της φα



I ΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝ ΕΣ 28 Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Σ  83

Γερμανικός και αμερικάνικος κινηματογράφος

ντασίας μιας ολόκληρης κοινωνίας. 
Όλα αυτά καταγράφονται εκπληκτι
κά στην ταινία του Φασμπίντερ « Α θ 
λα».

Επίσης η κρατική εξουσία δεν έμει
νε μόνο στην «παροχή αγαθών», αλλα 
επεκτάθηκε και στο κτίσιμο ενός σι
δερένιου κράτους με τρομακτικούς νό
μους όσο αναφορά στις διάφορες ελευ
θερίες του πολίτη. Το γιατί μπόρεσαν 
και εφαρμόστηκαν τόσο τέλεια όλα 
αυτά στη γερμανική κοινωνία ίσως 
έχει την αιτία του στην ψυχολογική 
κατάσταση που βρέθηκε η Γερμανία 
μετά την ήττα της.

Το σύνδρομο του ηττημένου μετα- 
βλήθηκε σε ένα στρες για επιτυχία 
που φυσικά καλλιεργήθηκε απ’ το 
κράτος για να επιτύχει τα δικά του 
σχέδια. Ο Φασμπίντερ, σε μια συνέ
ντευξή του. λέει για τη σημερινή 
κατάσταση της Γερμανίας:

«Είναι δύσκολο να το πω. Η σημε
ρινή Γ ερμανία δεν είναι ούτε η 
Δημοκρατία της Βαϊμάρης ούτε το 
Γ '  Ράιχ κι όμως έχει ένα τέτοιο 
πολιτικό πλαίσιο που θα με έκανε 
να φύγω αν στις εκλογές κέρδιζε ο 
Γιόζεφ Στράους. Η δημοκρατία 
αυτή έχει μερικούς έκτακτους νό
μους που ψηφίστηκαν εν μέρει στη 
διάρκεια μιας υστερικής περιόδου 
κατά της τρομοκρατίας.

Αν αυτοί οι έκτακτοι νόμοι, που 
ισχύουν ήδη, έπεφταν σε κακά χέ
ρια, θα μπορούσαν να μετατρέψουν 
τη δημοκρατία σ’ ένα εντελώς άλ
λο πράγμα.

Ό σο τα πρόσωπα που κυβερ
νούν αυτή τη χώρα, όσο οι νόμοι 
που προτείνουν δεν μπορούν να 
στραφούν εναντίον μας, δηλ. ενά
ντιον των προσώπων που δεν συμ
φωνούν καθόλου με το κράτος, όσο 
δεν χρησιμοποιούν αυτούς τους νό
μους εναντίον μας, βρίσκω αυτή τη 
χώρα υποφερτή. Αλλά γνωρίζω, 
το πιστεύω, ότι καθόμαστε πάνω 
σ’ ένα ηφαίστειο».

Με μια τέτοια πολιτική κατεύθυνση 
το γερμανικό κράτος χάραξε για τ/) 
ντόπια κινηματογραφία του έναν ανά
λογο δρόμο. Από τη μια οικονομική 
βοήθεια στους κινηματογραφιστές και 
τεχνολογική υποδομή ανάλογη με τη 
βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας και 
από την άλλη προσπάθεια να προσε
ταιριστεί την καλλιτεχνική έκφραση 
τ<ον σκηνοθετών στα δικά του συμφέ
ροντα. Έ να  γκάλοπ που έγινε δείχνει 
οτι η I ερμανία σαν χο>ρα έχει αυξή
σει τις συμπάθειές της στο εξωτερικό 
μετά από τη διάδοση του κινηματο
γράφου της σε παγκόσμια κλίμακα.

Φυσικά θα ήταν αφέλεια αν πι
στεύαμε ότι κάτι τέτοιο δεν είχε 
προβλεφτε'. από το γερμανικό κράτος. 
Οι Γερμανοί κινηματογραφιστές με
γαλώνοντας και ζώντας μέσα σ’ αυτή 
την κοινωνία όχι μόνο δεν αλλοιώθη

καν αλλά, αντίθετα, πήραν όλη αυτή 
την πραγματικότητα και την έκαναν 
τέχνη. Με την ευαισθησία και την 
κουλτούρα τους, ζυμωμένοι κι οι ίδιοι 
με αυτή την αστραφτερή απανθρωπιά 
του γερμανικού κράτους, που μοιάζει 
με πικρό ζαχαρωτό, οι Γερμανοί κ ι
νηματογραφιστές δεν έπεσαν στις α
ραχνοΰφαντες παγίδες που τους έστη
σε η κρατική εξουσία. Κατόρθωσαν 
να αντιταχθούν στην οκνηρή λαίλαπα 
του μικροαστισμού και να δημιουργή
σουν κινηματογραφική λαλιά ανατρε
πτική και πρωτοπόρα.

Θ α ν ά σ η ς  Κ ουτλής

2. Η φ ιλο σ ο φ ία  και η κ ου λ 
τούρα του Γερμανικού Έ θ νους

Έ ν α  δεύτερο και ίσως σημαντικότερο 
γεγονός, για την ερμηνεία του πού 
οφείλεται η έκρηξη του Νέου Γερμα
νικού Κινηματογράφου, βρίσκεται 
στη γενικότερη φιλοσοφία και κουλ
τούρα που κουβαλάει ο γερμανικός 
λαός.

Αν κάνουμε μια μικρή ιστορική 
αναδρομή θα δούμε ότι η Γ  ερμανία 
τίναι ίσως ο τρίτος ιστορικος-φιλοσο- 
ρικός σταθμός στην Παγκόσμια Ιστο
ρία μετά την Ανατολή και την Α ρ 
χαία Ελλάδα. Η Γερμανία αποτέλεσε 
από την Αναγέννηση ως τις μέρες μας 
σχεδόν μια χώρα όπου άνθισαν από 
τα πιο πρωτοπόρα φιλοσοφικά-καλλι- 
τεχνικά ρεύματα: Ο Γκαίτε, ο Βά- 
γκνερ, ο Καντ, ο Νίτσε, ο Φρόυντ, ο 
Ενγκελς, ο Μαρς, ο I όμας Μ αν, ο 

Μ πρεχτ, ο Μαρκούζε, ο Βίλχελμ 
Ρά ιχ και τόσοι άλλοι δημιούργησαν 
τόσο στη φιλοσοφία και την ψυχολο
γία όσο και σε όλες τις μορφές της 
τέχνης σχολές με γερές ρίζες.

Ό λ η  αυτή ή πνευματική έκρηξη 
διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό την

κοινωνική συνείδηση του γερμανικού 
λαού και αποτέλεσε μια πολύ γερή 
βάση για τη δημιουργία νέων διανο
ουμένου. Το γεγονός ότι αναπτύχθη
κε ένας ιδεολογικός ρατσισμός που 
έφτασε στους δύο παγκόσμιους πολέ
μους και στον χιτλερικό ολοκληρωτι
σμό είναι ένα τεράστιο θέμα που όεν 
θα ασχοληθούμε εδώ με την ανάλυση 
του (το θέμα αναλύεται πολύπλευρα 
στη ταινία του Ζίμπεμπεργκ «Χίτ- 
λερ, μια ταινία από την Γερμανία»).

Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι 
ότι αυτός ο ρατσισμός ξεκίνησε από

μια τάση ορισμένων στοχαστών για 
«φιλοσοφική καθαρότητα», η οποία 
έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης από 
τους πιο αντιδραστικούς πολιτικούς 
κύκλους της Γερμανίας.

Ό λη  αυτή η στοχαστική παράδοση 
σίγουρα έχει παίξει το ρόλο της στη 
διαμόρφωση του Νέου Γερμανικού 
Κινηματογράφου. Οι Γερμανοί κινη
ματογραφιστές δεν είναι ορισμένοι 
διανοούμενοι που έτσι, τυχαία, μέσα 
σε τόσα εκατομμύρια Γερμανούς ξε- 
φύτρίυσαν και δημιούργησαν, αποτε
λούν ήδη μια Σχολή και στο έργο 
τους φαίνεται καθαρά τόσο η φιλοσο
φική τους ρίζα όσο και ο προβληματι
σμός τους πάνω στα σημερινά προ
βλήματα της γερμανικής κοινωνίας. 
Αυτή η έκρηξη του Νέου Γερμανικού 
Κινηματογράφου παρατηρείται για 
δεύτερη φορά. Η πρώτη φορά ήταν 
την περίοδο 1920-33 με τη δημιουρ
γία του εςπρεσιονιστικού κινηματο- 
γράφου, που όμως ανακόπηκε από 
την άνοδο του φασισμού. Ας ευχηθού
με να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.

Π.Κ.

Ενώ ο γερμανικός κινηματογράφος, 
όπως αναφέρθηκε, αποτελεί σήμερα 
μια από τις σοβαρότερες, αν όχι τη 
σοβαρότερη εθνική κινηματογραφία, 
στον αντίποδα, τόσο απο πλευράς 
οικονομικής όσο και μυθοπλασίας, 
βρίσκεται ο αμερικάνικος κινηματο
γράφος. Είναι αυτός ο κινηματογρά
φος που ασκούσε πάντοτε μια ιδιαίτε- 
ρη  γοητεία στους Ευρωπαίους κινη
ματογραφιστές, για την ικανότητά 
του να συνδυάζει την τέχνη με το 
χρήμα, αλλά και για την άψογη τεχνι
κή του. Μ ια ιστορία που, τουλάχι
στον στην καπιταλιστική Ευρώπη, 
ανάθρεψε ολόκληρες γενιές, κάνοντάς 
τις να χάνονται σ’ αυτό που λέμε 
«μαγεία του σελιλόυντ». Γιατί μόνο ο 
αμερικάνικος κινηματογράφος, τόσο 
από άποψη αφηγηματικής πληρότη
τας όσο και τεχνικής επάρκειας, είχε 
την ικανότητα να μαγεύει το πλατύ 
κοινό. Τ ο  ότι ο κινηματογράφος αυ
τός, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, 
δεν έχει να επιδείξει αναζητήσεις και 
φορμαλιστικούς πειραματισμούς σαν 
αυτούς του ευρωπαϊκού, σε τίποτα 
δεν τον έκανε να υστερεί έναντι του 
τελευταίου.

Ο αμερικάνικος κινηματογράφος ό
μως, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, 
περνάει κρίση, τόσο οικονομική όσο 
και μυθοπλασίας. Οι παραγωγές ται
νιών σήμερα είναι μια εξαιρετικά δα
πανηρή υπόθεση. Αυτό, σε συνδυασμό 
με τη μείωση των εισιτηρίων και την 
εισβολή του βίντεο σε κάθε σπίτι, 
έχει δημιουργήσει μια σοβαρή οικονο
μική κρίση. Πολλές εταιρίες παραγω
γής ταινιών έχουν περιέλθει στα χέ
ρια πολυεθνικών εταιριών, τηλεοπτι
κών παραγωγών ή μεγιστάνων του 
πετρελαίου. Ο πατροπαράδοτος πα
ραγωγός που ήξερε να συνδυάζει το 
επιχειρηματικό πνεύμα με την καλλι
τεχνική τάση έχει χαθεί και έχει 
αντικατασταθεί από ατζέντηδες και 
δικηγόρους που αποκλειστικό στόχο 
έχουν το κέρδος. Τ ο  μάρκετινγκ κάνει 
θραύση, όσο σε καμιά άλλη εποχή. 
Και φαίνεται πως το μόνο που ενδια
φέρει τους καινούριους αυτούς παρα
γωγούς είναι το «Eve ry  dollar on the 
screen» (κάθε δολλάριο θα πρέπει να 
φαίνεται πάνω στη σκηνή).

Οι περισσότεροι όμως νέοι ταλα
ντούχοι Αμερικανοί σκηνοθέτες που 
έχουν αναδειχθεί τις δύο τελευταίες 
δεκαετίες έκαναν την εμφάνισή τους 
μέσα από την ανεξάρτητη παραγωγή. 
Η επιτυχία που γνώρισαν έκανε τις 
εταιρίες παραγωγής να αφήσουν με- 
γαλα περιθώρια ευχέρειας κινήσεων 
στους νέους σκηνοθέτες. Ά λλ ες  φο
ρές οι ταινίες είχαν εμπορική επιτυ
χία. Αλλες όμως γνώρισαν παταγώ
δη αποτυχία ή απλώς έβγαλαν τα 
εζοδά τους. Ί  αινίες —  υπερπαραγω
γές, όπως ο «Π ό λ εμ ο ς  των Α 
στρων», «Στενές επαφές τρίτου τύ- 
που», «Σούπερμαν» κλπ περιλαμβά
νονται στη λίστα των 15 πιο εμπορι

Discoteque

Κάτω από χάόια φώτα και μεταξω τά εσώρουχα 
ανάβει η σάρκα και τρελαίνετ' ο ρυθμός 
ο ' αστραφτερά τακούνια ακροβατώντας 
καθώς στις σκοτεινές γωνιές ξυπνάει το φίδι 
κι ο κουρδισμένος άγγελος της νύχτας 
χτυπά τα πλήκτρα των αισθήσεων 
ξηλώνοντας τα παντελόνια στον καβάλ.λο



κών από καταβολής αμερικανικού 
κινηματογράφου ταινιών. Ταινίες ό
μως εξίσου πολυέξοδες, όπως το « Α 
ποκάλυψη Τώρα!» ή το «Σταρ-Τρεκ» 
μόλις μπόρεσαν να βγάλουν τα έξοδά 
τους. Αλλά το πιο γερό χτύπημα 
δόθηκε από την «Πύλη της Δύσεως» 
του Μάικλ Τσίμινο, που αποδείχθηκε 
εμπορική αποτυχία ολκής κι έκανε 
τόσο την «United Artists» όσο κι 
άλλες εταιρίες να αναδιπλωθούν και 
να μην έχουν πλέον «τυφλή εμπιστο
σύνη» στους νέους σκηνοθέτες.

Από την άλλη ο Κόπολα και ο 
Λουκάς, ενώ ξεκινούν μια προσπά
θεια πλήρους ανεξαρτησίας από το 
Χόλλυγουντ, μετά τις πρώτες επιτυ
χίες μετατρέπονται σε παραγωγούς 
το ίδιο στυγνούς όσο και οι αντίστοι
χοι των μεγάλων εταιριών. Η ανεξάρ
τητη παραγωγή σβήνει, ot νέοι σκη
νοθέτες ελέγχονται πλέον αυστηρά, 
πειράματα τύπου «Χάμμετ» αποτυγ
χάνουν, και μεγάλοι Αμερικανοί σκη
νοθέτες ψάχνουν για δουλειά. Αυτή 
είναι πολύ περιληπτικά η κατάσταση 
που επικρατεί στο αμερικάνικο σινε- 
μά.

Ταυτόχρονα υπάρχουν πολλές εν
δείξεις ότι το βίντεο και το κομπιού- 
τερ θ* αλλάξουν άρδην τη μορφή του 
αμερικάνικου κινηματογράφου, κατά 
συνέπεια και του παγκόσμιου — (ε 
ξάλλου ο πολύπαθος Βιμ  Βέντερς

μετά από την οδυνηρη επαφή του με 
τον αμερικάνικο κινηματογράφο, και 
παρόλο που είναι ο πλέον αμερικανό- 
φιλος των Ευρωπαίων σκηνοθετών, 
μας το δείχνει καθαρά αυτό στο φιλμ 
«Η  κατάσταση των πραγμάτων»).

Όταν ένας κινηματογράφος που 
έχει σαν στόχο του το κέρδος περνάει 
μια τέτοια σοβαρή οικονομική κρίση, 
είναι φυσικό αυτό να έχει αντίκτυπο 
και στη μυθοπλασία, τη φόρμα, την 
ποιότητα γενικότερα των ταινιών. Ο 
αμερικάνικος κινηματογράφος, που 
από τη μια φαίνεται μόνο ψυχαγωγι
κός σε βαθμό αποβλάκωσης, ενώ από 
την άλλη εμφανίζεται διαλεκτικός, 
περνάει κρίση σε όλα τα επίπεδα. 
Από τη δεκαετία του ’50 και μετά 
εμφανίζονται τα πρώτα ρήγματα του 
αμερικάνικου όνειρου. Οι ταινίες χα
νουν τη φαινομενική τους αφέλεια κι 
εκφράζουν τις ενοχές του αμερικάνι
κου λαού. Μετά το ’60, ο βρώμικος 
πόλεμος, τα σκάνδαλα, οι εξεγέρσεις 
στα Πανεπιστήμια, θα σβήσουν και 
τις τελευταίες ροζ ψευδαισθήσεις των

*
Αμερικανών. Όμως, ο αμερικάνικος 
κινηματογράφος στηριζόταν στο ροζ 
όνειρο. Αυτή ήταν η δύναμη και η 
γοητεία του. Την πίκρα, την απόγνω
ση και την κοινωνική αδικία την είχε 
κρατήσει θεματικό... «προνόμιο» η 
Ευρώπη των δύο πολέμων. Ο αμερι
κάνικος κινηματογράφος υπερείχε του

ευρωπαϊκού για την ψυχαγωγία που 
πρόσφερε με τον πιο τέλειο τρόπο. 
Τώρα όμως που το ροζ όνειρο μαύρι
σε, δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί 
τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Οι ε
νοχές των Αμερικανών είναι συγκλο
νιστικές, αλλά γίνονται φολκλορικές 
μπροστά στην αγωνία και την ενοχή 
του γερμανικού λαού ή τις εξεγέρσεις 
των Γάλλων φοιτητών του Μάη. Ο 
γερμανικός κινηματογράφος με τον 
εκπληκτικό ψυχισμό των δημιουργών 
του, ο γαλλικός με τη ριζοσπαστικό- 
τητα και τη φινέτσα, ο ιταλικό' με 
την έντονα πολιτικοποιημένη σκέψη 
και την ευρηματικότατα και φυσικά ο 
κινηματογράφος της Ανατολικής Ε υ 
ρώπης με τη συγκλονιστική διερευνη- 
ση των θεμάτων που απασχολούν τις 
σοσιαλιστικές χώρες, κάνουν τον αμε
ρικάνικο κινηματογράφο, από τη 
στιγμή που μετατρέπεται σε σινεμά 
προβληματισμού, να βρίσκεται σε 
δεύτερη θέση.

Αυτό το κατάλαβαν οι Αμερικανοί 
παραγωγοί: ο αμερικάνικος κινηματο
γράφος χρειάζεται κάποιο μύθο που 
πρέπει να υπηρετεί, αν θέλει να υπερ
τερεί του ευρωπαϊκού σινεμά. Έ τσ ι 
βρήκαν τον πιο βλακώδη: τα φιλμς 
επιστημονικής ή επιστημονικοφανούς 
φαντασίας. II εμπορική τους επιτυχία 
είναι αναμφισβήτητη. Όμως αυτός ο 
μύθος, ο έξω και πέρα από τα εναγώ

νια προβλήματα που απασχολούν την 
ανθρωπότητα, μετατρέπεται σιγά σι
γά σε τέχνη. Μέσα από τις ταινίες 
επιστημονικής φαντασίας ή τρόμου, 
ονόματα όπο.»ς του Μπράιαν ντε Πάλ- 
μα, του Λούκας, του Κάρπεντερ, του 
Ρίντλεϋ Σκοτ κ.α. έδωσαν και πάλι 
στον Αμερικάνικο κινηματογράφο το 
χρήμα μαζί με την τέχνη. Το  μεγάλο 
πρόβλημα είναι τώρα για πόσο χρονι
κό διάστημα θα συνεχιστεί αυτή η 
αναλαμπή, γιατί η κρίση συνεχίζει 
ουσιαστικά να υποβόσκει και να κορυ- 
φο>νεται. Και θα συνεχίσει να υποβό
σκει όσο το αμερικάνικο όνειρο θα 
συνεχίζει να ψυχορραγεί.

Επίφοβα θα αρχίσουν να γίνονται 
τα πράγματα όταν και ο αμερικάνικος 
κινηματογράφος 0α σταματήσει τις 
αναλαμπές του και η εποχή του κο- 
μπιούτερ θα εισβάλει στον κινηματο
γράφο. Τότε σίγουρα θα πρέπει να 
περιμένουμε ευκαιρίες, σημαντικές 
αλλαγές όχι μόνο στις εθνικές κινημα
τογραφίες, αλλά σ’ όλο τον τομέα της 
κινηματογραφικής τέχνης. Και δεν 
θ’ αργήσει να ’ρθει αυτή η στιγμή για 
τον παραδοσιακό κινηματογράφο, δυ
στυχώ; ή ευτυχώς.

Λ . Κ .

Εικαστικά

γράφει

η ANTA ΚΑΥΤΟΥ ΛΑ

Μια αναμφισβήτητα σημαντική εικαστική πα
ρουσία ήταν αυτό το μήνα η έκθεση της 
Εθνικής Πινακοθήκης: «0 Πικασό και η 
Μεσόγειος®. Μ ε τον όρο «Μ εσόγειος0 δεν 
εννοείται μόνο μια γεωγραφική έκταση 
(Ισπανία, Ιταλία, Ν. Γαλλία, Ελλάδα) αλλά κι 
ένας ολόκληρος κόσμος του χθες που 
περικλείει έναν ιβηρικό πολιτισμό, μια ελλη
νορωμαϊκή αρχαιότητα, μια μυθολογία· κι 
οκόμη ο κόσμος του σήμερα με την ιδιαίτε
ρη του ατμόσφαιρα και τις αναφορές του 
στο χθες. Και σαν αντιπρόσωπος όλων 
ουτών, η Μεσόγειος αποτέλεσε πάντα μια 
οημαντική πηγή έμπνευσης στο έργο του 
καλλιτέχνη (παιδιού της άλλωστε) που κυ
ριάρχησε στον αιώνα μας και δια μέσου των 
έργων του έγραψε την ιστορία του καιρού 
μας.

Η έκθεση χωρίζεται σε κεφάλαια, διαχρο
νικά, σύμφωνα με τις εποχές που οι 
επιδράσεις της μεσογείου γίνονται περισσό
τερο αισθητές στην καλλιτεχνική του πο
ρεία. Και ξεκινά απ ' τ ο  1906, όταν η 
διαμονή του στο Γκοζόλ - μικρό χωριουδάκι 
της Ανδόρας - τον βοηθάει να επιβεβαιώσει 
τις κλασικές και αρχαϊκές του προθέσεις 
που είχαν ήδη αρχίσει απ ’ το Παρίσι. Η 
επιστροφή στη φύση, η επαφή του χωριού 
και του τοπίου είναι ο βασικός παράγοντας 
αυτής της συνειδητοποίησης. Ζωγραφίζει 
αυτό που βλέπει, οι φόρμες του γίνονται 
σταθερές και γλυπτικές, οι όγκοι έχουν 
πληρότητα και βάρος και διακόπτει για 
πάντα με το μανιερισμό και το συναισθημα
τισμό της νιότης (εποχές μπλε και του 
τσίρκου), καθώς και με τις φιλολογικές 
αναφορές. Εργο αυτής της περιόδου υπάρ
χει στην έκθεση, Τα δυο αδέλφια, (όπου το 
ταμπούρλο παραμένει σαν απόηχος της 
περιόδου του τσίρκου). Αμέσως μετά την 
επιστροφή του στο Παρίσι, κάνει μια Αυτό- 
προσωπογραφία, όπου φαίνεται ένα άλλο 
μεγάλο κύμα επιρροής που δέχτηκε στο 
Γκοζόλ: είναι η ιβηρική γλυπτική. Ακολουθεί 
το Νέο γυμνό αγόρι της έκθεσης και το 
διάσημο Δύο γυμνές γυναίκες, σαν κρίκοι 
μιας αλυσίδας που θα καταλήξει στις Δε
σποινίδες του Αβινιόν (1907).

Η δεύτερη  ενότητα αντιπροσωπεύει τη 
νεοκλασική του εποχή, που έχει σαν αφορ
μή το ταξίδι του στην Ιταλία, το 1917. Είναι 
γεγονός ότι το τέλος του πολέμου σημαίνει

και το τέλος του στρατευμένου και '-πεπει
σμένου»» κυβισμού Οι φιλίες σκόρπισαν με 
τον πόλεμο, και η επικοινωνία με τον Μπρακ 
διακόπηκε για πάντα. 0 θανατος της συ
ντρόφου του Μαρσέλ Υμπέρ (Εύα) επηρεα- 
σε τον Πικασό. που βρίσκεται μόνος στο 
Παρίσι. Το 1915 πραγματοποιεί ήδη το 
πρώτο ρεαλιστικό σχέδιό του, το Πορτραιτο 
του Αμπρουάζ Βολλάρ, και ακολουθούν του 
Μαξ Ζακόμπ, του Απολιναίρ και τέλος του 
Κοκτώ. ο οποίος (αφού ο Πικασό δείχνει να 
είναι έτοιμος για νέες  ανακαλύψεις), φτά
νει πάνω στην ώρα. Φ εύγουν  μαζί για την 
Ιταλία και δουλεύουν για τα ντεκορ των 
ρωσικών μπαλέτων του Ντιαγκίλεφ, για μια 
σειρά παραστάσεων. Μέσα α π 'α υ τές  τις 
θεατρικές εμπειρίες και ιδίως στα ντεκόρ 
και τα κοστούμια της παράστασης (La 
P a ra d e )  ο κυβισμός παρωδείται μέσα σ* ένα 
κυβιστικορεαλιστικό  σ υ νο νθ ύλευ μα . Αλλά 
σύμφωνα με τον Απολιναίρ’ »αυτός ο ρεαλι
σμός η κυβισμός, όπως θέλουμε, είναι αυτό 
που τάραξε πιο βαθιά τις τέχνες  τα τελ ευ 
ταία δέκα χρόνια». 0 Πικασό απο το 1919 
ως το 1921 πουλάει, δίπλα στα κυβιστικά 
έργα του. σχέδια που θυμίζουν Εγκρ και 
σημαίνουν την αρχή της νεοκλασικής περιό
δου. Και θεωρείται προδότης απ’ τους φα
νατικούς της ζωγραφικής που έχουν για 
σύνθημα «θα ζήσουμε κυβιστές ή θα πεθά- 
νουμε* και »επαναστάτης κυβιστής που 
επανήλθε στην τάξη*> από τους άλλους. 
Αυτή η αντίθεση οφείλεται στο όλο ιδεολο
γικό μεταπολεμικό κλίμα, όπου ο έντονος

εθνικισμός θεωρούσε τον κυβισμό γερμανι
κή ξενόφ ερτη  κουλτούρα, και εμψύχω νε 
την επιστροφή στην παράδοση. Αλλά παρό- 
λ αυτά. ο κυβισμός δεν είχε σταματήσει 
για τον Πικασό γιατί την ίδια αυτή εποχή 
(1917-1925) τα κυβιστικά έργα του είναι το 
ίδιο σπουδαία με τα ρεαλιστικά Απλώς η 
θεατρική ζωη τον κάνει ν '  ανακαλύψει ξανά 
την ομορφιά του ανθρώπινου σώματος, και 
ο γάμος του με τη μεγαλοαστή χορεύτρια 

Ολγα Κόχλοβα τον εισάγει σ ' έ ν α  άλλο 
επίπεδο ζωής. Η διαμονή του στη Μεσόγειο 
μετά τον πόλεμο γεννά μια σειρά σχεδίων 
και λιθογραφιών που χρονολογούνται από το 
1920-1925. Η ατμόσφαιρα είναι αυτή του 
αττικού ειδυλλίου και το ύφος των σχεδίων, 
γραμμικό και στεγνό, θυμίζει τις φιγούρες 
των αρχαίων αγγείων και των ετρουσκικών 
καθρεφτών. Και θεματικά, τότε αρχίζει να 
μεταφέρει μια σκηνή του παρόντος στη 
μυθολογία των αρπαγών, των βιασμών και 
των ζευγαρωμάτων. (Νέοοος και Δικάνειρα, 
1920). Αλλά γρήγορα, αυτές οι τρυφ ερές  
νύμφες θα γίνουν μνημειακά και τρομακτικά 
σύμβολα της γόνιμης μητρότητας (Μεγάλη 
Αουομένη ). 0 Α. Φερμιζιέ λέει ότι όταν ο 
Πικασό επ έσ τρεψ ε στην πραγματικότητα, 
το κάνε με μεγάλη ευχαρίστηση. Έ να ς  
τέτοιος γυρισμός συνδυασμένος με τις 
επιρροές της αρχαίας γλυπτικής, των μεγά
λων ελληνιστικών και ρωμαϊκών αγαλμάτων 
που συνάντησε στην Ιταλία, και με τις 
αναζητηοεις της κλασικής γαλλικής ζωγρα-

--------->
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φικής του Πουοέν, έδωσε ένα πολύ αντί- 
προοωπευτικό έργο: Γυναίκες στη Βρύοη, 
1921. Σύμφωνα πάντα με τον Α. Φερμιζιέ, 
«»αυτή την εποχή, αντί να παίξει με τις 
ιβηρικές και τις αφρικανικές μάοκες. παίζει 
με την αρχαιότητα, με τα αγάλματα, τις 
κολώνες, τα πτυχωτά φορέματα. Η αρχαιό
τητα είναι για τον Πικαοό ένας τρόπος να 
πας πέρα απ’ το επιφανειακό, απ’ το παρόν, 
να γυρίσεις στις πηγές και στον κόσμο της 
πρωτόγονης φόρμας.

Η σειρά των Μινωταυρομαχιών που κα
ταλήγει στο γνωστό χαρακτικό του 35 (No 
35 της έκθεσης) και στην G u e rn ic a ,  είναι 
αρκετά πολύπλοκες για να επιτρέψει εύκο 
λες εικασίες. Η κρητική λεζάντα δεν είναι 
παρά το ξεκίνημα μιας σειράς εικόνων που 
ανακατευουν τις μυθολογικές μνήμες με τις 
προσωπικές αναφορές και με θέματα καθα
ρά ισπανικά και ταυρικά. Αυτός ο κύκλος 
καλύπτει δέκα χρόνια της καριέρας του, 
από το 1928 ως το 1937, και πραγματο
ποιείται ενώ το μήνυμα του σουρεαλισμού 
έχει δυεισδύσει στο έργο του.

0 Μινώταυρος είναι το πιο σκληρό και το 
πιο επιθυμητό τέρας, άλλωστε και ο ταύρος 
είναι η πιο γοητευτική μεταμόρφωση του 
Δία. Είναι η προσωποποίηση της ερωτικής 
έκρηξης, της βίας, που αντιμετωπίζεται με 
φρίκη και με τρόμο απ τις κατακτήσεις 
του, και που ταυτίζεται με τον καλλιτέχνη, 
σε μια εποχή τόσο γενικής αναταραχής 
(ισπανικός εμφύλιος), όσο και προσωπικής 
(διενέξεις με την Όλγα και ερωτικό πάθος 
για την Μαρί Τερέζ) Στο θάνατος του 
Τορέρο βλεπουμε. μ εναν τρομερο ρεαλι
σμό. τον ταύρο να ξεκοιλιάζει ένα άλογο 
και, σύμφωνα με τον Β. Μπέκ3, όλη η 
ένταση αυτής της σύνθεσης βρίσκεται στην 
αντίθεση της ορμής και της βιαιότητας 
α π 'τη  μια και στην ευαισθησία και τη

γλυκυτητα απ την αλλη, που δεν είναι παρά 
μια προβολή του ανδρικού και γυναικείου 
χαρακτήρα. Στη σειρά Βολάρ. ο Μινώταυρος 
νικιέται απ' τη μοίρα του μέσα στην αρένα, 
όπου τον βλέπουμε να πεθαίνει, και το 
τέλος του δράματος σημειώνουν τα τέσ σ ε 
ρα χαρακτικά που δείχνουν το τέρας σαν 
μυθικό βασιλιά, τυφλό, να καθοδηγείται από 
ένα μικρό κορίτσι. Και ξαναβρίσκουμε αυτό 
το κορίτσι στη Μινωταυρομαχία του ‘35 
(όπου κρατάει ένα κερί), έργο που περιέχει 
όλα τα σπουδαιότερα θέματα της σειράς 
Βολάρ.

Αυτή η σειρά των 100 χαρακτικών περιέ
χει και 46 έργα αφιερωμένα στο θέμα του

Α τελ ιε του γλυπτή. Είναι εργα σχεδιασμενα 
σε μια ατμόσφαιρα κλασικής ηρεμίας, όπως 
και οι Μ εταμορφώ σεις  του Οβίδιου. 0 
γλύπτης, μαζί με το μοντέλο του, κοιτάζει 
το τελευταίο του έργο. Είναι η ανάπαυση 
του καλλιτέχνη, το διάλειμμα ανάμεσα στη 
δουλειά και την αισθησιακή ευχαρίστηση.

Από το τέλος του ‘45 ο Πικασό εγκατα
στάθηκε στη Ν. Γαλλία μαζί με τη νέα 
σύζυγό του Φρανσουαζ Ζιλώ Από το 1946 
μένει στον πύργο της Αντίμπ, στο παλιό 
παλάτι Γκριμάλντι. Η περίοδος 45- 55 
χαρακτηρίζεται από ένα έντονο μεσογειακό 
ύφος, από μια ατμόσφαιρα παγανιστικού 
ειδυλλίου και μια ανανέωοη της αρχάιζου-

οας φλέβας που βρίσκουν την τελειότερη 
έκφρασή τους στους πίνακες και στα σχέ
δια που έκανε από το τέλος του '46 και 
που βρίσκονται στις αίθουσες του μουσείου 
της Αντίμπ (από τότε, μουσείο Πικασό). Το 
στοιχείο που χαρακτηρίζει αυτή την εποχή 
είναι η εγκατάλειψη στο διακοσμητικό οί
στρο: Φαύνοι, Κένταυροι, βακχικά είναι τα 
θέματα που τον απασχολούν σε χαρακτικά, 
λιθογραφίες, αφίσες. κεραμεικά και γλυπτά. 
Σ '  αυτή την εποχή ανήκουν τα περισσότερα 
γλυπτά και τα κεραμικά της έκθεσης , μετα
ξύ των οποίων η Κυοφορούσα γυναίκα και η 
Κατσίκα θεωρούνται ως τα πιο αντιπροσω
πευτικά.

Το τελευταίο κεφάλαιο συγκεντρώνει έρ 
γα διαφόρων εποχών, από το 1925 ως το 
1972, που έχουν κάποιους δεσμούς με το 
μεσογειακό πνεύμα. Ανάμεσα σ ' αυτά, υπάρ
χει το μεγάλο θέμα των Λουομένων, το 
σημαντικό έργο Ιο φ ιλ ί (1925)εσωτερικά, το 
Εργαστήριο των Καννών (1956), Νεκρή φύ
ση με κεφάλι ταύρου (1958) και εξωτερικά: 
Καπνός στο Βαλκυρίς (1951) και ο Κόλπος 
των Καννών (1958) για ν '  αναφέρουμε μερι
κά απ’ αυτά. Αυτή η τελευταία ενότητα 
αναφέρεται στη Μεσόγειο  του σήμερα και η 
επιλογή έργων με μεγάλη χρονική διάρκεια 
μεταξύ τους και με διαφορετική τεχνοτρο
πία θέλει να δείξει αυτήν ακριβώς την 
επιμονή της μνήμης της Μ εσογείου στον 
καλλιτέχνη και στον άνθρωπο του οποίου η 
ιθαγένεια προκαλεί διαμάχες.

1 Δπο το κείμενο του προγράμματος της πρώτης 
παραοτααης της Parade, του G Apollinaire, όπου 
και χρησιμοποιεί για πρώτη ψορά τη λέξη σουρε
αλισμός.
2. A. Fernigier: P icasso, Livre de Poche. 1969
3. Joune Sabartes και Wilhelm Boeck. Picasso. 
Flammarion. 1955

Βιβλίο

γραφεί 

ο Ν ΙΚ Ο Σ  ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΠΑ ΣΕ Λ ΗΝ ΟΣ
Ιστορίες με σκύλους 
Εκδόσεις «Κέδρος», 1983

Είναι το πρώτο βιβλίο του κυρίου Πανσέλη
νου, με κανένα τρόπο όμως δεν θα το λε- 
γα πρωτόλειο. Απεναντίας, το στρωτό γρά
ψιμο, τα καλοσχεδιασμένα επεισόδια, η 
σαφής διαγραφή των χαρακτήρων, οι όμορ
φες περιγραφές, η συνθετική ικανότητα, 
υποδεικνύουνε μια μακριά εμπειρία, που 
μου κίνησε την απορία.

Βέβαια, η ηλικία του συγγραφέα χωράει 
αυτή την εμπειρία, κι ας μην ξέρω πώς την

■πόχτησε. Ίσως η οικείωση με τη λογοτε 
χνία, ίσως ένα γεμάτο συρτάρι με απόπει
ρες που δε  φτάσανε στο τυπογραφείο. 
Όπως και να ναι αντιμετωπίζω το βιβλίο 

χωρίς καμιά επιείκεια, που δεν τη χρειάζε
ται.

Σημειώνω ακόμα πως το πρώτο από τα 
διηγήματα του βιβλίου, «Η συμφιλίωση», 
είχε δημοσιευτεί το 1975 στις ΤΟΜΕΣ, κι η 
μεγάλη χρονική απόσταση ως την έκδοση 
του βιβλίου δείχνει συγγραφέα ολιγογράφο

Το βιβλίο (ΚΕΔΡΟ Σ 1982, σελ 281). 
περιλαβαίνει τέσσερα διηγήματα, τη «Συμ φ ι
λίωση», “ Το παραμύθιασμα», την «Εξαφάνιση 
της Μπέτσυς» και το «θερινό  κινηματογρά
φο». Κατά την ιδέα μου «Η εξαφάνιση της 
Μπέτσυς», που είναι και το μεγαλύτερο, 
140 σελίδες, ανήκει σε είδος περισσότερο 
συνθετικό από το διήγημα, ανάμεσα νο υ β έ 
λα και μυθιστόρημα. Ας τα πάρουμε όμως 
με τη σειρά.

Η σ υ μ φ ιλ ίω σ η

Μια ελεύθερη  και ώριμη κοπέλα καταλήγει 
σε μια γκαρσονιέρα με τον ηλικιωμένο 
προϊστάμενο -για να βγάλουν τα μάτια 
τους». Δεν υπάρχει καμιά συναισθηματική

ελξη πέρα απο την περιέργεια, πώς να ναι 
μ έναν άντρα ηλικιωμένο.

Μόνο που υπάρχει κι η φαντασία, κι εδώ 
καταλογίζω στον Πανσέληνο αγνοια της 
γυναικείας φ υσιολογίας . Στη  σεξουαλική  
πράξη η φαντασία διεγείρει πολύ περισσό
τερο τον άντρα παρά τη γυναίκα. Όπως και 
να ναι η ηρωίδα ξαναζεί ολες τις προηγού
μενες  σεξουαλικές εμπειρίες της, κι είναι 
κάμποσες. Το νόστιμο είναι όμως πως οι 
προηγούμενοι εραστές παριστανται και σχο
λιάζουν την ικανότητα και τις επιδόσεις του 
ηλικιωμένου εραστή, ωσοτου τους αφήνει 
αποσβολωμένους η μεταμόρφωσή του σ έ 
ναν ολόλευκο, υπερφυσικό γάτο1 Η ηρωιδα 
φ εύγει καβάλα πάνω στο γάτο της, και 
γελούσα πολλήν ώρα ύοτερα που τέλειωοα 
το διήγημα.

Οι σκιαγραφίες των εραστών και της 
ηρωίδας είναι καλοοχεδιασμενες, και το 
χιούμορ ξεπηδάει από παντού, ζευγαρωμένο 
με πολύ κέφι με τις καλογραμμένες σ ε 
ξουαλικές περιγραφές,

Διακρίνεται η προσπάθεια του συγγραφέα 
να εντυπωσιάσει, κάνοντας πνεύμα και ανα
ζητώντας αμεταχείριστες αλήθειες.

Το π α ρ α μ ύ θ ια σ μ α

0 αφηγητής ταξιδεύει για διακοπές στην 
πατρίδα του. ενα νησι στις Κυκλάδες, με 
πολλούς τουρίστες. Μαζι του δυο σκοτεινά 
στοιχειά, το Αρκάου κι ο Σκύλος. 0 αφηγη
τής είναι φύση δαιμονική, πλασμένη για να 
σκορπίζει το κακο, το Αρκάου κι ο Σκύλος οι 
υπ ηρέτες του.

Ξεχωρίζει δυο ζευγάρια πολύ νέα παιδιά, 
που πηγαίνουν εκδρομή  οτο χωριό του κι 
αποφασίζει να ξελογιάσει τη μικρότερη 
απ’ τις κοπέλες. Το επιχείρημα δεν είναι 
δύσκολο με τη βοήθεια του Αρκάου, του 
Σκυλου, του ταβερνιάρη του χωριού και τη 
γοητεία της δαιμονικής του φύσης. 0 συνο
δός της φ εύγει  την άλλη μέρα να δει κι 
άλλα νησιά, κι η μικρή, η Πέτρα, συζεί καμιά 
βδομάδα με τον αφηγητή.

Φυσικά, για να ζω ντανέψει τέτοιος μύ
θος χρειάζεται τη μεγαλοφυια ενός Σαίξ- 
πηρ, κι ο Πανσέληνος δεν  φτάνει. 0 σύνδε
σμος των δύο νεαρών είναι χαλαρός, όταν 
χωρίζουνε δεν  τρέχε ι τίποτα. Η δαιμονική 
Φύση του αφηγητή προκαλεί κάποια περιέρ
γεια στην Πέτρα, που εξαντλείται γρήγορα.

Οταν χωρίζουν ο αφηγητής προσπαθεί να 
της δώσει την αίσθηση πως την εγκαταλεί
πει, μα το κορίτσι αδιαφορεί. Το ίδιο
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αδιαφορεί κι ο αναγνώστης για τη δαιμονική 
φύοη του αφηγητή, και τα στοιχειά που τον 
συνοδευουνε, κι ένα πλήθος υπαινιγμούς 
και σύμβολα που προσπαθούν να κεντρίσουν 
το ενδιαφέρον του χωρίς να καταλήγουν 
πουθενά.

0 Πανσέληνος κάνει ό.τι μπορεί μ αυτόν 
τον αχάριστο μύθο. Υπάρχουν επεισόδια 
καλοσχεδιασμένα και χαρακτήρες ζωντανοί, 
χωρίς συνάρτηση με το σκελετό του μύθου. 
Το διήγημα διαβάζεται εύκολα χάρη στο 
κέφι που ναι γραμμένο, και τους ζωντα
νούς διαλόγους. Η αυτάρεσκη αυτοανάλυση 
ενοχλεί.

Η εξα φ ά νιση  της Μ π έτσυς

Όπως σημείωσα και πάρα πάνω το πιο 
συνθετικό αφήγημα του βιβλίου, και διαφέ
ρει χτυπητά στη μορφή από τ 'άλλα.

Ηρωες τρεις νέοι δικηγόροι, συνεταίροι 
στο γραφείο τους, και ηρωίδα η Μπέτσυ. Η 
Μπέτσυ είναι μηχανή, Χόντα 400, ελκυστική 
κι ομορφοσυγυρισμένη, κούκλα 0 άνθρωπός 
της, ο Μηνάς, ένας α π 'τους  δικηγόρους, 
την αγαπάει μ αληθινό πάθος, κι η Μπέτσυ 
του το ανταποδίδει.

Ωοότου κάποιο μεσημέρι η Μπέτσυ χάνε
ται, κι ας είναι δεμένη πάνω σ ένα στύλο, 
κι ο κόσμος του Μηνά βουλιάζει. Οι τρεις 
δικηγόροι ανασκουμπώνονται, γίνονται αυτο
σχέδιοι ντέτεκτιβ, και φευγουν να ξανά- 
βρουν τη Μπέτσυ, που την έχει κλέψει 
ένας άλλος νεαρός μηχανόβιος, ο Σούλης.

0 μύθος δίνει αφορμή στον Πανσέληνο 
να επινοήσει ένα πλήθος ανώδυνα επεισό
δια, με πολύ χιόμορ, που μπλέκονται μεταξύ 
τους μαατορικά. Εξόν το συναισθηματικό 
σύνδεσμο του Μηνά με τη Μπέτσυ σημαντι
κό ρόλο στο πεζογράφημα έχουνε σεξουαλι
κές περιπέτειες χωρίς συνέχεια, κοιταγμέ

νες κυνικά, σάμπως η σεξουαλική πράξι] 
να ναι μια παρτίδα τέννις χωρίς συνέπειες 
συναισθηματικές. Τις σεξουαλικές ανωμα
λίες τις εξετάζει με περιέργεια, χωρίς να 
συμμέτεχει. Κάπου ανάμεσα μπερδεύεται κι 
ένα κοπάδι αδέσποτοι σκύλοι - συναισθημα
τικοί κοπρίτες, όπως δεν τολμούν να δεί
ξουν τα αισθήματά τους οι άνθρωποι.

Έτσι, έχουμε μια διπλή μεταφορά των 
αισθημάτων που κρύβουν οι άνθρωποι, 
στους σκύλους και στην άψυχη μηχανή. Η 
μεταφορά αυτή λειτουργεί και χάρη στην 
αποτελεσματική, για να μην πω προικισμένη, 
αφήγηση του Πανσέληνου, και επειδή απο
τελεί αίτημα της εποχής, ιδιαίτερη στους 
νέους.

Σημειώνω ότι και σ ’ αυτό το πεζογράφη
μα το χιούμορ πρώτα, κι ο αισθησιασμός 
μετά, έχουν τον πιο σημαντικό ρόλο. Γον 
αισθησιασμό, κυνικά αποξενωμένον απ 'τ ο  
συναίσθημα, τον έχω συναντήσει σε πολλά 
απ τα βιβλία που κυκλοφορήσανε μετά τη 
δικτατορία, πρόκειται για χαρακτηριστικό 
γενικευμένο, κι όχι μόνο στον ελληνικό 
χώρο.

Αλλες λεπτομέρειες που σημείωσα στη 
Μπέτσυ είναι πως ο συγγραφέας αλλάζει τα 
τοπωνύμια της Αθήνας, και δεν κατάλαβα το 
λογο.

Τα επεισόδια κι οι χαρακτήρες έχουν 
αποδοθεί σωστά, η συνοχή του μύθου είναι 
σφιχτή, ξεκάρφωτα επεισόδια δεν υπάρ
χουν, παρόλο που σημειώνω μια στραβοτι
μονιά. Η συμπλήρωση της σκιαγραφίας του 
Λαμπρινού, η καλύτερη απ 'ό λ ε ς ,  γίνεται 
μετά την ανεύρεση της Μπέτσυς, οταν το 
πεζογράφημα έχει τελειώσει ουσιαστικα. 

Ετσι, ο καλός σχεδιασμός απομένει χωρίς 
αντικρυομα.

Επίσης, κάμποσες σκηνές δεν  έχουν άλλο 
λόγο εξόν την επιβράδυνση του μύθου. 0

Πανσέληνος κόβει επανειλημμένα την κ ε 
ντρική ερωτική σκηνή, και παρεμβάλλει 
σκηνές οπό άλλα επεισόδια, τεχνική νόμιμη 
όταν την καταπιάνεσαι σωστά, κι η αφήγηση 
του Πανσέληνου δεν σκοντάφτει και δεν 
δυσκολεύει τον αναγνώστη. Βέβαια, η ψ υχο 
λογία των ηρώων είναι απλή.

Οι υπαινιγμοί που παραμένουνε μετέωροι 
σπανίζουν, αλλά η αυτοανάλυση που έχω 
επισημάνει και πάρα πάνω είναι ενοχλητική, 
ίσως η χαρακτηριστική αδυναμία όλου του 
βιβλίου.

Στην αφήγηση παρεμβάλλονται επεισόδια 
γεμάτα καλοσύνη και κατανόηση, κι ας 
έχουν ήρωες κοπρίτες, μια κι οι άνθρωποι 
ντρέπονται να εκδηλωθούν. Από την άλλη 
μεριά δεν υπάρχει πουθενά κακία, το κέφι 
αναβλύζει αστείρευτο, ο κλέφτης της Μπέ
τσυς είναι χαριτωμένος κι ελκυστικός, ακό
μα και μια ανάκριση γίνεται απολαυστική.

Επισημαίνω πως όλες οι περιπέτειες που 
αφηγείται ο Πανσέληνος δεν δημιουργούνε, 
μήτε καταστρέφουνε μόνιμες σχέσεις, κι 
έτσι με την ανεύρεση της Μπέτσυς επι
στρέφουμε στην αρχη της αφήγησης τίπο
τα δεν άλλαξε.

Είναι το καλύτερο κομμάτι του βιβλίου 
χάρη στη σφιχτή σύνδεση του μυθου και τη 
ζωντάνια που μας δίνει δύο από τις λεπτο
μέρειες της σημερινής πραγματικότητας. Τη 
σεξουαλική ευκολία των νέων και το πάθος 
με τις μηχανές.

θ ε ρ ιν ό ς  κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς

Εδώ δεν έχουμε καθόλου μυθο, ένα 
διήγημα στατικό, εικόνα σχεδόν. Το μονο 
κομμάτι στο βιβλίο που βλέπει τη ζωή από 
την άσκημη μεριά της

Μια κοπέλα που έχει φύγει απο το σπίτι 
της και ζει σ ' ένα μικρό διαμέρισμα, προ

σπαθεί να προσαρμοστεί στη φασαρία από 
το διπλανό θερινό κινηματογράφο.

Η περιγραφή της γκαρσονιέρας και του 
κινηματογράφου είναι λεπτομερειακή, κι η 
κοπέλα χάνεται ανάμεσα σ ονειροφαντα
σίες και την αποχαύνωση που της προκαλεί 
η καθημερινή ακουστική επανάληψη της 
ίδιας φασαρίας.

Ωστόσο δεν είναι τυχαίο που της τυχαί
νουν όλα τούτα τ ' ανάποδα, και θα ταν το 
μόνο απλό, να μετακομίσει Η κοπέλα όμως 
έχει τσακωθεί με το σπίτι της, καβγαδίζει 
στη δουλειά της, τα χαλάει με τους ερα
στές. Μόνιμα δυσαρεστημένη με το κάθε τι, 
γύρω της. και τελικά με τον εαυτό της.

Στο διήγημα αυτό ο Πανσέληνος εγκατα
λείπει την αισιοδοξία του. το χιούμορ γ ίνε 
ται πικρό.

Παρά πολλή αυτοανάλυση, φλύαρη πια.
Το διήγημα το σώζει ως ένα σημείο η 

ισχυρή σκιαγραφία της ηρωίδας. είναι όμως 
το πιο αδύνατο πεζογράφημα του βιβλίου.
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Οι αρετές του Πανσέληνου είναι μεγάλες. 
Αρχίζοντας από τις λεπτομέρειες, το στρω
τό γράψιμο, το ζωντανό διάλογο, τις όμορ
φες περιγραφές, και προχωρώντας στη 
σωστή σκιαγραφία των χαρακτήρων, τα 
καλοσχεδιασμένα επεισόδια, τη σύνθεση, 
και την ικανότητα να επισημαίνει τα μηνύμα
τα της εποχής μας.

Παρατηρώ όμως πως οι χαρακτήρες που 
διαγράφει δεν έχουν εσωτερική ανέλιξη, 
αφού οι μόνιμες σχέσεις των ηρώων δεν 
επηρεάζονται από τα επεισόδια. Η αφηγηση 
για το συγγραφέα ειν ένα διανοητικό παι
χνίδι, και για τον αναγνώστη μια διασκεδα- 
στική περιπέτεια χωρίς συνέπειες.

Επιστολές

Ο Ρ Γ Ι Λ Η  Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α

Το «Δέντρο» είναι το μόνο περιοδικό του 
είδους του, στο οποίο το Υπουργείο Πολιτι
σμού αρνήθηκε επιχορήγηση για το έτος 
1982, ενώ ενίσχυσε όλα ανεξαιρέτως τα 
παρεμφερή λογοτεχνικό έντυπα. Οχι μόνο 
όλα τα γνωστά και τρέχοντα του Αθηναϊκού 
Κέντρου.

Από τη «Νέα Εστία** μέχρι τον «Καθρέ
φτη» της Νίκαιας, από τα «Αιολικά Γράμμα
τα» έως την «Ομπρέλα» και τη «Σύγχρονη 
Σκέψη».

Οι αναφορές είναι μόνον ενδεικτικές και 
κάποιες α π 'α υτές  εύγλωττες. Αξιολογικά 
κριτήρια πίσω απ αυτή την απόφαση είναι

βέβαια μάταιο και γελοίο να αναζητηθούν 
α π 'όσ ους  στοιχειωδώς αντιλαμβάνονται ή 
γνωρίζουν τα λογοτεχνικά πράγματα. Τέ
τοιους υπαλλήλους όμως, δε φαίνεται να 
διαθέτει το Μέλαθρον της οδού Αριστείδου. 
Είμαστε λοιπόν τόσο ενοχλητικοί για τις 
«ειδικές» επιτροπές του Υπουργείου;

Αναζήτησαν αυτοί οι κύριοι κάποια νέα 
κριτήρια ή κάνουν χρήοη ενός επίσημου 
τρόπου για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά 
τους στην «κακή» συνήθεια της κριτικής 
-α π 'την  οποία δεν έχουμε ακόμη απαλλα
γεί- και επιμένουμε να ασκούμε προς κάθε 
κατεύθυνση: ας απαντήσουν οι εμπνευσμέ
νοι επίτροποι της κουλτούρας.

Είναι προφανές ότι το «ΔΕΝΤΡΟ» έτυχε 
μιας εντελώς ειδ ικής  μεταχειρισεως που σε 
σχέση με το εκτόπισμά του στον κόσμο των 
γραμμάτων αλλά και στο ευρύτερο αναγνω
στικό κοινό λέγεται σκανδαλώδης' Αυτής

λοιπόν της μεταχειρισεως πρέπει -αν υπάρ
χουν κάποιοι υπεύθυνοι σ ' αυτήν την υπηρε
σία· να βρεθούν τα ελατήρια.

0 ειδ ικός  αυτός αποκλεισμός που αγνοεί 
ποιοτικά ή ιστορικά δεδομένα μπορεί να 
έχει προέλθει τόσο από ερασιτέχνες οσο 
και από μανδαρίνους, που μυωπικά, α φ ελέ
στατα και βέβαια ανενεργό, έδρασαν για 
τους μικροπολιτικούς στόχους τους. Γελοιο
ποιούνται και εκτίθενται.

Η αντίδρασή μας απέναντι στην καταγέ
λαστη απόφαοη-ποινή δεν  προσδιορίζεται 
βέβαια μόνον από πικρία για τον αποκλεισμό 
μας. Αλλωστε οι κρίνοντες κρίνονται και 
σ 'α υ τ ή  την περίπτωση τα πράγματα είναι 
περισσότερο από προφανή

Αφού λοιπόν στην Ελλάδα εξακολουθεί να 
υπάρχει και πρέπει να λειτουργεί Υπουργείο 
για τον Πολιτισμό, οφείλουμε χωρίς μεμψι- 
μοιρίες να καταγγείλουμε την εξωφρενική

αυτή διάκριση.
Για μια ακόμα φορά. αποδεικνύεται ότι τα 

όρια φαιδρότητας των ευκαιριακών θεσμι
κών ομίλων και των αποφάσεών τους, 
μπορούν να είναι απέραντα!

Για το «ΔΕΝΤΡΟ»
Κ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

Ε Π Α Ν Ο Ρ Θ Ω Σ Η

Στην έκδοση πσυ κυκλοφορηοε στα πλαίσια 
των Ευρωπαλιων 82 με τον τίτλο «Panoram a 
des lettres G recques De la Chanson Polu- 
laire a nos Jours·», το σύντομο άρθρο για τον 
Κώστα Βαρναλη (σελ. 63-64) φερει εσφ αλμέ
να την υπογραφή του. Στην πραγματικότητα 
το κείμενο αυτό έχει γραφτεί από τη με- 
λετήτρια του Βαρναλη, Θεανώ Μιχαηλίδου.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία 
Δημήτρης Δασκαλόπουλος

Λόγω της απρόβλεπτης έκτασης του αφιερώμα
τος στον Μίλτο Σαχτούρη η συνήθης ύλη του 
περιοδικού (το β μέρος της μελέτης του Δ. ΙΙλα- 
τανίτη /ο όνειρο στην ποίηση τον Τ. Σινόπον- 
λου, βιβλιοκρισία κλπ.) αναβάλλεται για το επό
μενο τεύχος.
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Μια μεγάλη, σύγχρονη, 
συνεπής ασφαλιστική εταιρία 

αγροτικών και γενικών 
ασφαλειών. 

Με δίκτυο εξυπηρέτησης 
απ' άκρη σ’ άκρη στην Ελλάδα. 

Που προσφέρει τα κέρδη της σε 
αναπτυξιακούς, κοινωνικούς και 

πολιτιστικούς σκοπούς.
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κ ο ν τά  σ α ς  ό ,τι κ ι α ν  ιύ χ ε ι
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: Ζωής, Προσωπικών ατυχημάτων, Φωτιάς, Μεταφορών, Διαφόρων 
ατυχημάτων, Χαλαζιού, ΚτηνασφάΑειες, Αλιευτικών σκαφών, Αυτοκινήτων.

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Λεωφόρος Συγγρού 163. Τ.θ. 140. Νέα Σμύρνη. Αθήνα,
Τηλ.: 952 4801 (20 γραμμές). Τέλεξ: 22 3004 AGRO GR.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Αθήνα. Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα. Γιάννενα, Πάτρα, Ηράκλειο. 
ΔΙΚΤΥΟ: Υποκαταστήματα και Πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα.


