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Η άνοιξη δε Οα ρϋει ττοτέ...

Γ Ι ' -------

Απέναντι είναι ένας κήπος. Ένας από τους τελευταίους που 
έμειναν στο Νέο Ηράκλειο. Τον είδα όταν βγήκα στο παράθυρο 
κι επειδή είχα μόλις μετακομίσει από το τσιμέντο, μου φάνηκε 
τεράστιος. Φιστικιές, βερικοκιές, ελιά, μικρά μποστάνια κι 
ελεύθερος χώρος. Στο βάθος είναι το σπίτι.

Ό ταν δεν έχω δουλειά, κάθομαι με τις ώρες και τα κοιτάζω. 
Καμιά φορά βλέπω και τους κατοίκους του σπιτιού. Έ να  γέρο, 
μια γρια, μια κοπέλα κι ένα παιδί. Ακόμα κι έναν άντρα, μα 
αυτόν τα Σαββατοκύριακα. Είκοσι φορές την ημέρα τους 
μακαρίζω.

Πέρυσι την άνοιξη, είδα την ανθοφορία του κήπου για πρώτη 
φορά και μου φάνηκε θαύμα απίστευτο. Συνηθισμένη στην 
άσφαλτο που δεν ανθίζει. Στην αρχή το χώμα πρασίνισε και σε 
λίγο σκεπάστηκε κίτρινες μαργαρίτες και άσπρες, παπαρούνες 
και μωβ αγριολούλουδα. Μέλισσες και χρυσόμυγες, πεταλούδες, 
πουλιά, τιτιβίσματα, ζουζουνίσματα και το νερό που κυλούσε 
από τα ρυάκια που είχαν ανοίξει οι άνθρωποι.

Η  άνοιξη απλώθηκε και στα λίγα οικόπεδα που είχαν μείνει 
τριγύρω. Ή τα ν μια νησίδα αληθινής άνοιξης. Περιχαρακωμένη 
βέβαια από φτηνές πολυκατοικίες, πολιορκημένη από το νέφος, 
το θόρυβο και την κοντινή παρουσία της πρωτεύουσας, μα πάλι 
πολύτιμη να τη βλέπεις, να την ακούς και να την οσφραίνεσαι. 
Και αρκετή για να νιώθουμε τυχεροί που την είχαμε. Έκα να  
τολμηρά κι αισιόδοξα σχέδια πως θα μπορούσα τάχα να ζήσω 
κάμποσα χρόνια απέναντι από τον κήπο. Μέσα μου ξύπνησε μια 
αρχέγονη αίσθηση που την είχα ξεχάσει: Ο πόθος της γης. Του 
γυμνού χώματος που είναι γεμάτο σπόρους και γεννάει. Που 
τρέφει τα φυτά, τα έντομα, τα ζώα, εμάς...

Το φθινόπωρο είδα τον κήπο κοκκινωπό, σκεπασμένο με 
φύλλα. Ύστερα έπιασαν οι βροχές, σκέφτηκα πως τα φύλλα θα 
γίνουν λίπασμα να κάνουν τη γη θρεπτικότερη. Το χειμώνα είδα 
πολλές φορές τον κήπο σκεπασμένο με χιόνι να κοιμάται.
Ηςερα πο)ς δεν κοιμόταν. Κάτω από τον πάγο δούλευε η 

μυστική διαδικασία που προετοίμαζε την ερχόμενη άνοιξη.
Φέτος, μόλις έλιωσε το τελευταίο χιόνι και γλύκανε ο καιρός, 

σκέφτηκα: Η  άνοιξη! Το χώμα πήρε να πρασινίζει. Σε λίγο οι 
μαργαρίτες θα ξεμύταγαν. Εγώ παραμόνευα. Πρώτα οι κίτρινες, 
ύστερα οι άσπρες, τα μωβ λουλούδια κι οι παπαρούνες...

Οι άνθρωποι του κήπου έφεραν έναν κηπουρό που ράντισε το 
χόρτο με τις μαργαρίτες κι αυτό πέθανε. Ο  κήπος κιτρίνισε.
Ενα παράκαιρο αρρωστημένο φθινόπωρο πρόλαβε την άνοιξη 

μόλις είχε φανεί. Κοίταζα απ’ το παράθυρο τα πουλιά που 
πηδοβολούσαν στον ξεραμένο κήπο. Σαστισμένα, συνέχιζαν να 
τσιμπολογούν τους δηλητηριασμένους σπόρους. Το παιδί προ
σπαθούσε να μαζέψει ένα μικρό κουτάβι που είχε ξεφύγει κι 
έτρεχε. Εςησα το θάνατο των εντόμων, των πουλιών, του 
μικρού σκυλιού και τα κλάματα του παιδιού.

Στην πρώτη βροχή, ο κήπος έγινε μια καφετιά σιχαμερή 
λάσπη. Οι κάτοικοι του κήπου συνεχίζουν τη ζωή τους. Είναι 
χαρούμενοι κι ετοιμάζουν τις νέες τους καλλιέργειες στα μικρά 
μποστάνια. Όπου να ‘ναι θα γευτούν και τα δηλητηριασμένα 
φυτά τους.

Αναρωτήθηκα πολλές φορές τι τους έκανε ν ’ αποφασίσουν 
την καταστροφή του κήπου. Ά λλω στε οι μαργαρίτες φύτρωναν 
στον ελεύθερο χώρο που δεν τον καλλιεργούσαν. Τότε τι; 
Σκέφτηκα πως μπορεί να βαριόντουσαν να καθαρίσουν με τις 
τσουγκράνες τη βλάστηση όταν θα ξεραινόταν... Ή  μπορεί 
μόνο να τους φαινόταν πιο νοικοκυρεμένο το γυμνό χώμα. Το  
τελευταίο το βρήκα πιο πιθανό. Ά λλω στε είχαν κι ένα σπου
δαίο παράδειγμα από την τοπική αυτοδιοίκηση: Λ ίγο  νωρίτερα, 
ο δήμος είχε στείλει συνεργείο που γύρισε όλο το Ηράκλειο. 
Όπου βλέπανε χόρτο δίπλα στους ασφαλτοστρωμένους δρό
μους, το ράντιζαν. Βάλανε και ταμπέλες «Π ροσ οχή , γεωργικό 
φάρμακο» —  κάποιος αναρωτήθηκε αν μπορούσαν να τις 
διαβάσουν τα μικρά παιδιά και τα ζώα... Τώρα στο Ηράκλειο 
δεν έχουμε πια δρομάκια με μαργαρίτες όπως άλλοτε. Έ χο υμ ε  
χωματόδρομους που μόλις βρέξει γίνονται λάσπη.

Βασάνισα το μυαλό μου να βρω τη σκοπιμότητα αυτού του 
μέτρου και δεν τα κατάφερα. Τελικά πρέπει να είναι λόγοι 
κάποιας ιδιόρρυθμης αισθητικής: Στη μοντέρνα Ελλάδα —  
μέλος της Ε Ο Κ  —  διαθέτει χιλιάδες Disco σ ’ ολόκληρη  την 
επαρχία, νεολαία πανκ και όλα τα σημάδια του εκσυγχρονισμού
—  το χορτάρι και οι μαργαρίτες την άνοιξη, όπως άλλωστε και 
τα ωραία πεσμένα φύλλα το φθινώπορο, θεωρούνται βρομιά. Δεν 
θεωρούνται βρομιά οι πλαστικές σακούλες, τ' άδεια μπουκάλια 
των αντιηλιακών, τ' αποφάγια κι οι λερωμένες πάνες των 
μωρών, ιδιαίτερα όταν είναι σε παραλία.

Για να «νοικοκυρευτούμε», λοιπόν, αποφασίζουμε εν ψυχρώ 
μια μικρή καταστροφή περιβάλλοντος, που άλλωστε τι μετράει 
μπροστά στην άλλη, τη μεγάλη:

Για την καταπολέμηση των αγριόχορτων στην Ελλάδα, 
χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο, χιλιάδες τόνοι ζιζανιοκτόνων. 
Α ν  και οι ετικέτες λένε ότι τα ζιζανιοκτόνα διασπώνται και 
είναι ακίνδυνα, όμως τα πράγματα δεν είναι καθόλου έτσι. Στην 
πραγματικότητα οι ετικέτες ενσπείρουν ένα επικίνδυνο ψέμα.

Μ ε ένα από τα γνωστά ζιζανιοκτόνα (T ribu ion  και Kuron  οι 
εμπορικές ονομασίες του για την Ελλάδα), οι Αμερικανοί 
ράντισαν 20 εκατομμύρια στρέμματα ζούγκλας για να καταστρέ
ψουν την κάλυψη των Βιετκόγκ. Σήμερα, χιλιάδες Αμερικανοί 
και Βιετναμέζοι, που είχαν ραντίσει ή ραντιστεί, πεθαίνουν από 
καρκίνο. Το  ζιζανιοκτόνο αυτό περιέχει ποσότητα διοξίνης. Η  
διοξίνη είναι το ισχυρότερο δηλητήριο στη γη μετα την τοξίνη 
της αλλαντίασης. Σε πολύ μικρές ποσότητες προκαλεί τερατο-
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γεννήσεις και καρκίνο. Παρά την πίεση των εταιριών που το 
παράγουν, έχει απαγορευτεί σήμερα στην Αμερική.

Ωστόσο οι ίδιες εταιρίες το πουλάνε σε «άλλες» χώρες (λέγε 
υπανάπτυκτες) όπως η Ελλάδα. Οι στατιστικές έδειξαν ότι το 
1974 χρησιμοποιήθηκαν στην Ελλάδα: 200 κιλά Τποχοηε, 7.000 
κιλά ΤηΙηηοη, 6.000 κιλά σε μίγμα και 26.000 κιλά Κ ι ιγο π . 
Περίπου 40 τόνοι δηλητήριο στο έδαφος.

Ά λ λ ο  ζιζανιοκτόνο που χρησιμοποιείται, είναι το 2,4 —  Ό. 
Α ν και δεν περιέχει διοξίνη, είναι τρομακτικά επικίνδυνο. Τα 
πειράματα έδειξαν' ότι μπορεί να προκαλέσει τερατογεννήσεις 
(υδροκεφαλισμό, βλάβες στα οστά κλπ.), μακροχρόνια προκαλεί 
καρκίνο. Άμεσα συμπτώματα είναι πονοκέφαλος, αδυναμία, 
ζάλη. ναυτία, εμετός, συμπτώματα που τα έχουν ήδη οι κάτοικοι 
της Αργολίδας (και που δεν είναι πολύ άγνωστα στους Αθη
ναίους λόγω της καθημερινής τους επαφής με κάποιο άλλο 
τοξικό δηλητήριο, το γνωστό «νέφος»). Το 1974 200 τόνοι 2,4
—  ϋ ,  ρίχτηκαν στα χωράφια. Φυσικά σήμερα αυτοί οι αριθμοί 
είναι πολύ μεγαλύτεροι.

Όμως η τεχνολογία μας προσφέρει κι άλλα «δώρα»: Κάθε 
χρόνο καινούρια εντομοκτόνα εμφανίζονται στην αγορά. Οι 
αγρότες πρόθυμα τα ρίχνουν στον αέρα, στη γη, στο νερό. 
Έτσ ι, χρήσιμα έντομα που τρώνε τα βλαβερά, πεθαίνουν. Τα 
βλαβερά περνούν έναν κύκλο προσαρμογής και αντιστέκονται 
στα δηλητήρια, με αποτέλεσμα την αύξησή τους. Τότε νέα, 
ισχυρότερα δηλητήρια χρησιμοποιούνται. Λέγεται ότι σήμερα 
οι αγρότες διαθέτουν τέτοια οπλοστάσια δηλητηρίων που μπο
ρούν να σκοτώσουν όλο τον ελληνικό πληθυσμό...

Ύστερα έρχονται τα λιπάσματα. Ξέρουμε πως υπάρχει μια 
τάση να χρησιμοποιούνται μεγαλύτερες ποσότητες χημικών 
λιπασμάτων από τις συνιστώμενες. Ρίχνουν λοιπόν οι αγρότες 
χιλιάδες τόνους τριμμένη πέτρα στο έδαφος και αρδεύουν τα 
χτήματα πιο έντονα, με αποτέλεσμα την αποσάρθρωση του 
εδάφους. Φυσικά αποφεύγουν την οργανική λίπανση με κοπριά 
γιατί η διαδικασία είναι πιο δύσκολη. Έ να  μέρος των λιπασμά
των, παρασύρεται από τη βροχή, και πηγαίνει στις θάλασσες, 
στις λίμνες και στα ποτάμια. Εκεί τα λιπάσματα τρέφουν 
διάφορα είδη φυκιών που μεγαλώνουν γρήγορα, καλύπτουν το 
νερό κι ο ήλιος δεν μπορεί να το διαπεράσει. Έ τσ ι παύει η 
πηγή ζωής που λέγεται φωτοσύνθεση. Τα φύκια πεθαίνουν. Τα 
βακτηρίδια που αναπτύσσονται στην ύλη των νεκρών φυκιών, 
ξοδεύουν όλο το οξυγόνο που υπάρχει στο νερό και ύστερα 
πεθαίνουν κι αυτά. Έρχεται η σειρά των άλλων θαλασσινών 
οργανισμών, των ψαριών κλπ. Ό λ ο  το σύστημα καταρρέει και 
τίποτα ζωντανό δε μένει στις περιοχές.

Ενα άλλο μέρος από τα χημικά λιπάσματα εισχωρεί βαθιά 
στο έδαφος, φτάνει τη στάθμη των υπόγειων νερών και τα 
δηλητηριάζει. Τα υπόγεια νερά που θα δηλητηριαστούν από 
εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και λιπάσματα, θα παραμείνουν 
σ αυτή την κατάσταση χιλιάδες χρόνια... Στην Αμερική, εκατο
ντάδες πηγάδια έχουν σφραγιστεί, ως εξαιρετικά τοξικά και 
καρκινογόνο. Α ν  γίνουν χιλιάδες, γρήγορα επέρχεται η κρίση 
του νερού. Και τότε ίσως δούμε πολέμους όχι για το πετρέλαιο 
αλλά για το νερό...

Αυτά. Και μιλάμε βέβαια για έναν από τους πιο «ανώδυνους» 
τρόπους καταστροφής του πλανήτη, αφού δεν αγγίξαμε καθόλου 
το θέμα των πυρηνικών.

Ομως εμείς, απασχολημένοι με τα σπουδαία προβλήματα της 
επιτυχίας, της βολής μας, της καλοπέρασης κι όλων των αγαθών 
της «προόδου» μας, ούτε που παίρνουμε είδηση. Με ηλίθια 
κοντοφθαλμία πελεκάμε το κλαδί που καθόμαστε πάνω του. 
Κάποια στιγμή ολόκληρη η ισορροπία θα καταρρεύσει. Για την 
ώρα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εγκλο^βισμένοι στα μικροσυμφέρο- 
ντα, στους ανταγωνισμούς μας, στις μικροπολιτικές διαφωνίες 
μας, και στο ιδεολογικό κομφούζιο που μας έχουν επιβάλλει 
όσοι έχουν συμφέρον, ούτε βλέπουμε ούτε ακούμε. Μ ε απόλυτη 
συνενοχή, στην καλύτερη περίπτωση αδιαφορούμε και συχνότε
ρα συντελούμε στη μεγάλη καταστροφή.

Άλλω στε τ, μ,λάμε γ ,α μα? ... Εδώ κράτη

Ζ ο λ Τ ν Τ μ ε  τους α ν ,α γ ο ν ,σ τ ,κ ο *  εξο ,λ ,σ μ ού ;, 
με τη μεγιστοποίηση του κέρδους, όπ010 κι αν «να ι το τίμημα, 
με την επιβολή της κυριαρχίας τους σε δικούς και ξένους, πόση

θυσία...
με την επι

Και τα συστήματα; Τα συστήματα που υποσχέθηκαν τη 
σωτηρία μας; Ή  δεν υπάρχουν; Ή  δεν υπήρξαν π

Προσωπικά, τιμώ τον μαρξισμό ως την πιο σωστή μ οοο 
ανάλυσης των πραγμάτων ως σήμερα. Μ όνο που είχαμε την 
ατυχία να μη ζήσει ο Μαρξ στην εποχή μας. Ετσ ι οεν μπόρεσε 
να μας πει τίποτα για το πρόβλημα που ήταν ανύπαρκτο στον

καιρό του. 5
Ο Μαρξ δε ζει, κι εμείς οι οπαδοί του και οι φίλοι του, οεν

τολμάμε να συμπληρώσουμε τη σκέψη του, αφήνοντάς τον ετσι
να πεθάνει από αναχρονισμό...

Και μόνο εκείνος, ο αγωνιστής της Πάτρας, ο Βλάσης 
Βελλόπουλος, την είπε τη σοφή κουβέντα: «Το  περιβάλλον
είναι η νέα πάλη των τάξεων».

Και μάλιστα σ ’ αυτή την πάλη δε χωράνε αναβολές. Ολα 
μπορούν να περιμένουν, το οικολογικό όμως όχι. Στην Ελλάδα, 
συνηθισμένοι να δεχόμαστε τα νέα ρεύματα κοινωνικά, 
πολιτιστικά, πολιτικά, καλλιτεχνικά —  με 20 και με 50 χρόνια 
καθυστέρηση, δεν το καταλαβαίνουμε πως πια δε μας παίρνει ο 
καιρός.

Η  κίνηση των περιβαλλοντολόγων, που σε παγκόσμιο επίπε
δο είναι η σημαντικότερη επαναστατική δύναμη του μέλλοντος, 
στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτη ή άγνωστη, αν δεν χλευάζεται 
κιόλας. Βέβαια δεν πορούμε να πούμε «κίνημα» τους ελάχιστους 
«ρομαντικούς και απροσάρμοστους», όπως η άγνοια μας τους 
αποκαλεί, που τολμάνε να διαμαρτύρονται γιατί κόπηκαν κά
ποια δέντρα, γιατί πέθαναν κάποια έντομα, γιατί εξαφανίζεται 
κάποιο είδος ζώου ή γιατί διώχτηκε η άνοιξη στο Νέο Η ρά 
κλειο!

Όμως η άνοιξη λίγο λίγο τραβιέται κι απομακρύνεται κι 
εξαφανίζεται όπου επεκτείνουμε τις παράλογες δραστηριότητές 
μας. Δεν έχει πια πολλά περιθώρια να ξαναρθεί... Κ ι  εμείς δεν 
έχουμε καταλάβει ότι ο ερχομός της δεν είναι θέμα αισθητικής 
και ρομαντισμού μερικών, αλλά θέμα ζωής ή θανάτου για όλους 
μας.

Σ αυτό τον τόπο που βρέθηκα, αισθάνομαι το χρέος να 
φωνάξω, αλλά σκέφτομαι αν δεν είναι μάταιο, γιατί πόσο 
είμαστε όλοι μας διατεθειμένοι να υποστούμε το φοβερό ξεβόλε- 
μα που θα σήμαινε η συνειδητοποίηση αυτής της αλήθειας...

Και δεν εκπροσωπώ κανένα κομμουνιστικό κόμμα, γιατί τότε 
τουλάχιστον, σε κάποιους —  που εγώ λογικά τους θεωρώ ως 
τους πιο φυσικούς αποδέκτες αυτής της κραυγής —  θα μπορού
σα να πω: Ξυπνήστε, σύντροφοι, μας σκοτώνουν! Τα  μεγάλα 
συμφέροντα μας δολοφονούν ακόμα μια φορά. μας δηλητηριά- 
ζου\ σι/ά σιγά, ετοιμάζουν ένα μέλλον-εφιάλτη για τα παιδιά 
μας και τα εγγόνια μας, αν θα υπάρξουν εγγόνια... Ξεσηκω θήτε! 
Οπως ήτανε ο αγώνας για το ψωμί, είναι τώρα για το 

δηλητηρ,ασμένο ψω μί και για τον Θανατηφόρο αέρα. Γ ια  την ίδια 
τη ζωη που αυτή τη στιγμή αφανίζεται... Και άλλοτε μπορούσα-

8,ηηΑ·σΚεφτ° χ αστε τουλά* ιστον έν“  μέλλον κακό που θα το 
διορθώναμε. Τώρα. αν δε β,αο,ούμε. δε θα υκάρξε, καθόλου

ΚΛΤΚΗΙΝΑ Ι Ι Λ Λ Ϊ Ι Λ Ρ Λ

Ια επιστημονικά στοινεία τηη *·»*., α 
«Οικολογία και περιβάλλον... αρ. 6 0710 Χ°  περΐθδΐΚ0
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Ιδέες

ο
Νίτσε

και
η

ψυχανάλυση

«Δεν σταμάτησα ποτέ, προτού διευ
κρινίσω  την α νηθικότητα  ενός 
πράγματος»», δήλωνε ο Φρίντριχ Ν ί
τσε. « Όταν κατέχω αυτή την ανηθι
κότητα, αισθάνομαι να ξαναβρίσκω 
την ισορροπία μου*». Λυπόταν πολύ 
επίσης που δε συνάντησε κανέναν 
αρκετά τίμιο, ούτε αρκετά τολμηρό, 
με τον οποίο θα μπορούσε να μοιρα
στεί το δικό του τρόπο θεώρησης 
της ηθικής.

Ό σο για τη βαθύτερη αιτία της 
μοναξιάς του, την απέδιδε στο θανά
σιμα δημοκρατικό χαρακτήρα της 
εποχής του. Μιας εποχής, πρόσθετε, 
που είχε σαν αρχή της το μεγάλο 
ψέμα της ισότητας των ανθρώπων* 
μιας εποχής επίπεδης, βιαστικής, 
που ενδιαφερόταν μόνο για τα επι
φανειακά, δηλαδή να πηγαίνουν όλα 
καλά για τον άνθρωπο, και για την 
οποία το «καλό» και το «κακό»» δεν 
αποτελούσε πια ένα πρόβλημα. Κα
τά παράδοξο τρόπο, έλαχε στην ψυ
χανάλυση, που του χρωστά τόσα, η 
προσπάθεια να υποκαταστήσει τις 
κατηγορίες του «καλού» και του 
«κακού»» μ* εκείνες του «φυσιολογι
κού»» και του «παθολογικού».

Η πρακτική της υποψίας

Ο Τόμας Μαν έβλεπε στον Νίτσε 
τον μεγαλύτερο κριτικό και ψυχολό- 
γο της ηθικής που παρήγαγε ποτέ η 
πνευματική ιστορία της ανθρωπότη
τας. Παρ ολα αυτά, εάν ο συγγρα
φέας της Χαρούμενης επιστήμης εισά
γει πραγματικά μέσα στην ηθική

τάξη τη συστηματική πρακτική της 
υποψίας, δεν το κάνει μόνο με σκο
πό εικονοκλαστικό. Στην πραγματι
κότητα απαιτεί απ' τον άνθρωπο, 
που εγκαταλείπει την ηθική του κο
παδιού, να επιβάλει στον εαυτό του 
μια υποχρέωση πιο υψηλή και πιο 
αμείλικτη. Σ ' ένα γράμμα στο φίλο

Ρολάν Ζ α κ ά ρ

του Πωλ Ρε, έγραφε με αφορμή τη 
Λου Σαλομέ: «Μου 'λεγε ότι δεν 
έχει ηθική —  και σκέφτομαι ότι 
έχει όπως εγώ μια ηθική πιο αυστη
ρή από οποιονδήποτε άλλον».

Εάν ο άνθρωπος είναι «κάτι το 
οποίο πρέπει να ξεπεραστεί», σύμ
φωνα με το μήνυμα του Ζαρατού- 
στρα, αυτό σημαίνει ότι έχει τεμαχι
στεί ανάμεσα στην ψεύτικη ηθικό
τητά του και στις ανικανοποίητες 
ορμές και επιθυμίες του. Αυτή τη 
σύγκρουση δεν μπορεί να την ξεπε- 
ράσει παρά απορρίπτοντας όλες τις 
κατεστημένες αξίες και δοκιμάζο
ντας στον εαυτό του τα απωθημένα 
του ένστικτα με όλη τη δυνατή βία. 
Έ τσ ι, για παράδειγμα, ένας άνθρω
πος διψασμένος για εκδίκηση θα 
πρεπε να μεθύσει με τέτοια αισθή

ματα μέχρι αηδίας* τότε μόνο θα 
αισθανθεί έτοιμος να συγχωρέσει, 
να ευλογήσει, να τιμήσει τον εχθρό 
του.

Ξέρουμε ότι ο Φρόυντ —  ήταν

μόνο δώδεκα χρόνια νεότερος απ' 
τον Νίτσε —  πάντα αρνιόταν να τον 
μελετήσει πραγματικά. Γιατί; Έδω 
σε σαν εξήγηση την αποστροφή του 
προς τις φιλοσοφικές αφαιρέσεις, 
πράγμα που είναι άδικο και που 
αποδεικνύει πραγματικά την αγνω
μοσύνη του για έναν συγγραφέα που 
πάντα προσπάθησε να εκφράσει τις 
σκέψεις του με τον πιο συγκεκριμέ
νο τρόπο.

Ά λ λ η  εξήγηση πιο αληθοφανής: 
ήθελε να κρατήσει το πνεύμα του 
μακριά από κάθε επιρροή. Ωστόσο ο 
Φρόυντ δεν αγνοούσε ότι τα Νιτσεϊ- 
κά προαισθήματα συμφωνούσαν συ
χνά κατά εκπληκτικό τρόπο με τα 
αποτελέσματα που επίμονα κατα
κτούσε η ψυχανάλυση. Ό σ ο  για 
την προσωπικότητα του Νίτσε, αυτή 
τον γοήτευε. Στις 28 Οκτωβρίου του 
1908, κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς 
της ψυχαναλυτικής εταιρίας της 
Βιέννης, μίλησε γι' αυτόν πάρα πο
λύ και επανέλαβε αρκετές φορές ότι 
ο Νίτσε είχε κατακτήσει για τον 
εαυτό του μια διειδυτική γνώση βα
θύτερη από κάθε άλλον άνθρωπο 
που είχε ήδη ζήσει ή που θα ζούσε 
στο μέλλον.

Τα μαθήματα του Γιουγκ

Εάν ο Φρόυντ κρατήθηκε πάντα στο 
περιθώριο του έργου, δε συνέβη το 
ίδιο με τους μαθητές του. Ο Ό ττο 
Γκρος, ο Άλφ ρεντ Ά ντλερ , ο Γι- 
ούγκ, ο Ό ττο Ρανκ, ο Ζωργκ Γκρο- 
ντέκ, ο Βίλχελμ Ράιχ, διατυμπανί

ζουν τη δυναμική διέγερση που είχε 
προκαλέσει σ ' αυτούς η σκέψη του 
Νίτσε. Μ όνο τα μαθήματα του Γιού- 
γκ επάνω στο Ζαρατούστρα υπερ
βαίνουν τους δέκα δακτυλογραφημέ
νους τόμους. Αποτελούν, σύμφωνα 
με τον ιστορικό Ελλενμπέργκερ, 
την πιο εξαντλητική εξήγηση του 
πασίγνωστου έργου του Νίτσε που 
επιχειρήθηκε ποτέ.

Είναι τετριμμένο σήμερα να βε
βαιώνουμε ότι ο Νίτσε, υποτάσσο
ντας τις ηθικές και πολιτιστικές 
εξωτερικές δομές στην εσωτερική 
ασυνείδητη υποδομή της ψυχής, 
προανάγγειλε την ψυχανάλυση. Σε 
ένα έργο που άφησε εποχή: Φρόυντ 
και Ν ίτσε, ο Πωλ-Λοράν Ασούν έδει
ξε τον τρόπο με τον οποίο ο γερμα- 
νός φιλόσοφος και ο βιεννέζος για
τρός εξετάζουν και δίνουν σπου- 
δαιότητα στο σύνολο των ορμών και 
στο ασυνείδητο, δυσπιστώντας απέ
ναντι στους όόλους της συνείδησης 
και 0υσπιστώντα£ απέναντι στην η
θική, στη θέλησή τους να είναι οι 
χημικοί της διανοητικής ζωής και 
όντας βέβαιοι ότι χειρίζονται εκρη
κτικές ουσίες κι ότι ανήκουν στην 
ίδια πνευματική οικογένεια, ο ένας 
παίρνοντας τον αφοριστικό και από
λυτο δρόμο, ο άλλος ακολουθώντας 
την επιστημονική μέθοδο προκειμέ- 
νου ν ’ αντιμετωπίσουν την ίδια «ter
ra incognita».
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Ένας αναγνώστης των 
γάλλων μοραλιστών

Ένα  παρόμοιο σχέδιο υποστηρίζε
ται στο έργο του δόκτορα Λουί 
Κορμάν, που έχει τίτλο: Νίτσε. ο 
ψυχολόγος της αβύσσου. Θα βρούμε 
εκεί μιαν ανάλυση προσιτή και με 
επιχειρήματα από τις κυριότερες α
ναλύσεις που αφορούν στον Νι- 
τσε, σχετικά με την αρχή, τον 
οίκτο, την υπευθυνότητα, τη δη
μιουργία, ή τη γνώση. Δικαίως ο 
Λουί Κορμάν επιμένει στη μεγάλη 
συγγένεια του Νίτσε και των γάλ
λων μοραλιστών του 17ου και 18ου 
αιώνα. Θρεμμένος με τον Λα Ρο- 
σφουκώ, τον Λα Μπρουιγιέρ, τον' 
Σαμφόρ, τον Ριβαρόλ. ο Νίτσε χει
ριζόταν την αφοριστική φόρμα με 
την ίδια επιτυχία και την ίδια σκλη
ρότητα των δασκάλων του. «Δεν

καταλαβαίνω », έγραφε ειρω νικά , 
«σε τι μπορεί να χρησιμεύσει η 
συκοφαντία* αν θέλεις να βλάψεις 
κάποιον, αρκεί να πεις γι αυτόν 
κάποια αλήθεια». Η ακόμα: «Αρ- 
νούμαστε να πιστέψουμε στις ηλι
θιότητες των έξυπνων ανθρώπων: τι 
ασέβεια στα ανθρώπινα δικαιώμα
τα».

Οι Νιτσεϊκοί θα χαρούν επιτέλους 
να μάθουν ότι ο 10ος τόμος (Μεταθα
νάτια αποσπάσματα, μερικώς ανέκδο
τα στα γαλλικά) και ο 5ος τόμος (η 
Χαρούμενη επιστήμη ), είναι τώρα δια
θέσιμα στην αξιόλογη κριτική έκδο
ση του Γκαλλιμάρ. Θα ξαναδιαβά
σουν μ ’ ενθουσιασμό την αξέχαστη 
παρότρυνση της Χαρούμενης Επιστή-

Μ ζ-

Κατοικώ στο ίδιο μου το σπίτι.
Δεν μιμήΟηκα ποτέ κανέναν σε τίποτα 
Και γελώ με κάθε δάσκαλο

Που δεν ξέρει να γελά με τον εαυτό 

του.

Παρεμπιπτόντως, δεν μπορούμε 
να μη λυπηθούμε που ο Φρόυντ δεν 
χάραξε με χρυσά γράμματα αυτο το 
γνωμικό πάνω στην πόρτα του. Και 
εφ' όσον αναφερόμαστε πάλι στον 
Φρόυντ, ας μην ξεχνάμε την πολυ 
διεισδυτική ψυχαναλυτική μελέτη 
του Σαρλ Μπουαγιέ: Η  περίπτωση  
Νίτσε - Πώς μπορεί να γίνει κανείς 
αυτό που είναι, στην οποία μελέτη ο 
συγγραφέας εγκαθιδρύει μια διπλή 
πνευματική συγγένεια του Νίτσε. Η 
πρώτη είναι αυτή που τον ενώνει 
διαμέσου του πατέρα του με τους 
τρεις συμβολικούς προγόνους του. 
τον Γκαίτε, τον Ναπολέοντα και τον 
Φ ρειδερίκο— Γουλιέλμο τον IV , και 
η δεύτερη είναι αυτή που τον ενώνει 
με τον Διόνυσο, τον Ζαρατούστρα 
και την Αριάδνη και τον οδηγεί στα

όρια της τρέλας.
Σχετικά με την τρέλα του Νίτσε, 

ας υπογραμμίσουμε! σαν για επίλο
γο, ότι ο δόκτωρ Κορμάν αρνιέται, 
με τη βοήθεια πολυάριθμων ιατρι
κών επιχειρημάτων, τη διάγνωση 
της προοδευτικής γενικής παράλυ
σης συφιλιδικής προέλευσης, που 
γενικά αποδίδουν στο φιλόσοφο. Α 
ντίθετα βλέπει στην τρέλα του Νί
τσε τη σχεδόν φυσιολογική κατάλη
ξη της νευρικής έντασης μέσα στην 
οποία ζούσε, έχοντας συνείδηση ότι 
έκανε μια ζωή εξαιρετικά επικίνδυ
νη. Το  1881 έγραφε στο φίλο του 
Πήτερ Γκαστ: «Είμα ι απ’ αυτές τις 
μηχανές που μπορούν να εκραγούν».

Μτφρ.: A N T A  Κ Α Τ Τ Ο Υ Λ Α

Φύση και Νόμος

Το μικρό δοκίμιο που ακολουθεί — άσκηση πάνω σε 
βασικά προβλήματα του φυσικού και του έννομου δικαίου
— είναι κατά τούτο πρωτότυπο: έχει γραφτεί από ένα 
φοιτητή της νομικής του Πανεπιστήμιου της Νίκαιας, τον 
Ζαν—Μαρκ Ντουρέ. Παρά το νεαρό της ηλικίας του ο 
συγγραφέας δείχνει έναν τρόπο σκέψης διαυγή και, κυ
ρίως, συνολικό, παρουσιάζοντας μια εξοικείωση, προπά
ντων, με την ποιητική φιλοσοφία του Νίτσε, έναν στοχα
στή που τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και πάλι επίκεντρο 
των θεωρητικών συζητήσεων στην Ευρώπη.

A.Z.

Η Νιτσεϊκή θέληση 
για δύναμη 
και ο μαρξισμός...

Ο Νίτσε διακρίνει μέσα στην αν
θρώπινη περιπέτεια την αντίθεση 
δυο δυνάμεων.

Η  Φύσις, ο φυσικός νόμος, είναι 
η νίκη των σωματικώς και διανοητι- 
κώς πιο δυνατών πάνω στους πιο

Ζ α ν - Μ α ρ χ  Ν τ ο ν ρ έ

αδύναμους: είναι ο δαρβινισμός· α
π’ αυτή τη δύναμη μπόρεσε η αν
θρωπότητα να εξελιχθεί, από τις 
απαρχές της ως τώρα: είναι ο αγώνας 
για τη ζωή. Ο φιλελευθερισμός απο
τελεί την οικονομικο-πολιτική της 
αντανάκλαση.

Ο Νόμος, είναι η προσπάθεια των 
ανθρώπων να αντιπαλαίψουν την 
προηγούμενη δύναμη. Η πρώτη εκ
δήλωση αυτού του νόμου αποδίδεται 
στην εισβολή του θείου μέσα στην 
ανθρώπινη ιστορία με την αποκάλυ
ψη του Δεκάλογου στον Μωυσή. Ο 
Νίτσε βλέπει στον Δεκάλογο την 
έκφραση και το μέσο για τους πιο 
αδύναμους να επιζήσουν, εμποδίζο
ντας τους πιο δυνατούς να νικήσουν. 
Η  πολιτικο-οικονομική ενσάρκωση 
του Δεκάλογου είναι ο μαρξισμός.

Φ ύσ ις ,ά τομο , α τομ ικ ισ μός , άν
θρωπος.

Νόμος, λαός, μάζα.
Οι δυο όψεις του Ιανού, ουσίες 

του κόσμου μας, είναι ντυμένες με 
διαφορετικά ρούχα.

Η  φύσις, αδιαφιλονίκητος κυ- 
ρίαρχος κατά τη διάρκεια χιλιετηρί
δων, μια μέρα απειλήθηκε από την 
εμφάνιση της συνείδησης. Ο  Νόμος 
υλοποιήθηκε, έγινε Κράτος, δικαιο
σύνη, αστυνομία (ποιος άλλος είναι 
ο ρόλος της αστυνομίας πέρα από 
την εκλογή από τον λαό ενός νόμι
μου δικαίου της βίας για την επιβίω
ση των περισσοτέρων) και προπά
ντων χριστιανισμός και μαρξισμός.
Οσο διαφορετικές κι αν είναι στα 

σημεία οι δυο αντιλήψεις για την 
ύπαρξη συνενώνονται πάντως στη

θέληση να σωθεί το σύνολο ενα
ντίον της ατομικής σωτηρίας. (Ο ρ ι
σμένες χριστιανικές ερμηνείες μπο
ρούν να πιστοποιήσουν αυτά που 
ειπώθηκαν πιο πάνω).

Η  διαλεκτική αυτή ξαναβρίσκεται 
στο ατομικό επίπεδο.

Πρόκειται άραγε για μια αντανά
κλαση της κοινωνίας ή πρόκειται 
για τον αγώνα των ατόμων που προ
εκβάλλει στο γενικό; Το  ερώτημα 
είναι παμπάλαιο και εδώ είναι που 
διαχωρίζονται ο μαρξισμός και ο 
χριστιανισμός.

Ο  άνθρωπος είναι παγιδευμένος 
ανάμεσα στον πόθο να ξεπεράσει 
τους άλλους (η  νιτσεϊκή  θέληση για 
δύναμη) και στην ανάγκη να είναι 
με τους άλλους (η  χριστιανική κοι
νωνία, η ισότητα ή ο μαρξισμός 
εξισωτισμός).

Η  ιστορία μας δεν είναι τίποτ’ άλ
λο από την εναλλαγή και την αντί
θεση των δυο αυτών δυνάμεων: όσο 
κυριαρχεί η Φύσις κυριαρχεί ο πό
λεμος («Ας νικήσει ο δυνατότερος», 
«θα νικήσουμε γ ια τί είμαστε οι δυνατό
τεροι»), και οι συγκρούσεις απελευ
θερώνουν τις παρορμήσεις όπου ο 
άνθρωπος συναντιέται με το ζώο και 
καμιά φορά πηγαίνει ακόμα μακρύ- 
τερα: Παράδειγμα το Ά ουσ βιτς !

Η  εξαχρείωση φτάνει στο απώ- 
γειό της όταν η Φύσις, για να εξα
κολουθήσει να εκφράζεται, να κυ
ρ ιαρχεί, εκπ ορνεύει το Ν όμο . ό  
Ζαν-Ζακ Ρουσό είχε διαπιστώσει, με 
σιγουριά: «Κ ανείς  δεν είναι αρκετά 
δυνατός για να είναι πάντοτε ο κυρίαρ
χο ς  αν δεν μεταποιήσει τη δύναμή τον 
σε νόμο και την υπακοή σε καθήκον»· 
τα δυο συνένοχα μέρη μαζί εναντίον 
του ανθρώπου.

Αραγε οι σοφοί διαλεκτικιστές 
μας θα μας εξηγήσουν πώς, σύμφω- 
ν α με τη χεγκελιανή  θεωρία, αυτή η 
αντίφαση (αντί να συνενώνεται ή να 
αν τι τίθεται ώστε να προκαλεί πόνο 
στον άνθρωπο) θα διαμορφωθεί σε 

καινούρια δύναμη, δημιουργία 
ελευθερίας και ειρήνης;

Μτφρ. Α Λ Ε Ξ .  Ζ Η Ρ Α Σ
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Η Τουρκάλα
ην εποχή που ζούσα στη Λωζάνη, 

ένα μέρος ξεχώριζα και αγαπούσα. 
Ήταν ο κεντρικός σταθμός στη Λω 
ζάνη· κι αυτό γιατί δεν ήταν ξιπάστε- 
ρός, ήταν πολύ απλός και πολύ οι
κείος. Ήταν τρεις ή τέσσερις αίθου
σες πελώριες και κανένας δεν ενο
χλούσε τον άλλον. Πιστεύω πως το 
πιο δημοκρατικό καντόνι της Ελβε
τίας, είναι το καντόνι της Λωζάνης. 
Κι αυτό γιατί είναι χωρικοί αν και 
εύποροι άνθρωποι, και δεν ξεχωρίζει 
η αριστοκρατία όπως στην άλλη Ελ 
βετία και λόγου χάρη στη Γενεύη ή 
στη Βέρνη. Γ  ενικά όμως πρέπει να 
πω, ότι η Ελβετία είναι το πιο δημο
κρατικό κράτος της Ευρώπης. Στο 
καντόνι όμως του Βω, έχεις την αί
σθηση ότι δεν σ’ ενοχλεί κανένας όπου 
και καθίσεις.

Αυτό το αίσθημα θα το αισθάνο
νται κι άλλοι άνθρωποι στο σταθμό 
της Λωζάνης, γιατί το χειμώνα πολ
λές νοικοκυρές με τα σκυλάκια τους, 
με τα παιδάκια τους, πάνε και κάθο
νται στους πάγκους της τρίτης θέσε- 
ως χωρίς να περιμένουν κανένα ταξι
διώτη. Θερμαίνονται και διασκεδά
ζουν βλέποντας τους ταξιδιώτες να 
μπαινοβγαίνουν απ’ όλα τα μέρη του 
κόσμου, και κατά τις 7 το βράδυ 
φεύγουν για τα σπίτια τους να φάνε 
και να κοιμηθούν.

Πάντως ο σταθμός της Λωζάνης, 
ήταν πολύ οικείος, πολύ αγαπητός 
και αυτό ακόμα νοσταλγώ ως τα 
σήμερα. Αγαπούσα πάντα τα κοσμο
πολίτικα μέρη.

Η Λωζάνη, μ ’ όλο που οι κάτοικοι 
είναι χωρικοί γνήσιοι και οι άλλοι 
Ελβετοί τους φωνάζουνε παιδιά του 
Βο>, δηλαδή των αγελάδων μ* όλο 
που οι κάτοικοι του καντονιού αυτού 
είναι όπως είπαμε χωρικοί, η πόλη 
κατόρθωσε να έχει κάτι το οικείο, το 
απλό, το ευπροσδεκτο για όλους. 

Δεν ένιο^σα μοναξιά ποτέ σττ Λω-V / ( (
ν,ανη, γιατί μου φαίνονταν πως οι 
άγνίυστοι φίλοι μου απ* όλο τον κό
σμο με περίμεναν ειδικά για να πιά- 
σομε γνωριμίες

Μια απ αυτές τη θυμάμαι ακόμα.
1 η γνωριμία μιας γυναίκας μεσόκο
πης, συμπαθήτικιάς, που καθόταν ώ- 
ρζ: σε μια γωνιά του σταθμού πότε 
της δεύτερης θέσης και πότε της 
τρίτης και έμοιαζε σαν κάποιον να 
περ'.αένει. Στην πραγματικότητα δεν 
περίμενε κανέναν όπως έμαθα αργό
τερα από την ίδια. Απλούστατα, πή
γαινε να περάσει εκει τη μοναξιά της 
που ήταν ως φαίνεται μεγάλη.

Είχε πατέρα ως μου ειπε τον περί
φημο Μιντάτ πασά, ήταν λοιπόν αρι- 
στοκρατισσα. Είχε κάτι όαω:: το Ξε

χωριστό, μια απλότητα στη κουβέντα 
και στους τρόπους που σε σαγήνευαν.

Έτσ ι με απλότητα μου διηγήθηκε 
πάνω-κάτω και την ιστορία της. Έ 
τσι άλλωστε πιάσαμε και φιλίες.

Είχε ένα ωραίο όνομα που το θυμά
μαι ακόμα. Λεγόταν Λεϊλά Νιμέτ 
Μιντάτ Πασά, και δεν ήταν πλέον 
από 45* ετών.

Α ίλ ίκ α  Ν ά κ ο ν

Ένας τύπος γυναικείος με ένα πα
θητικό και συμπαθητικό πρόσωπο.

Καθόταν όχι μακριά από το σταθ
μό. σε μια παλιά αριστοκρατική παν- 
σιόν με μεγάλα δέντρα. Μου φαινόταν 
πληκτική* ίσως γιατί μια μέρα βροχε
ρή που περνούσα από κει, είδα να 
φεύγει μια κηδεία, δυο χέρια πάνω 
στο τρίτο πάτωμα ν ’ ανοίγουν και να 
κλείνουν βιαστικά τα πατζούρια.

Αυτό ήταν.
Και η σκηνή έκλεισε για πάντα 

γ ι’ αυτό τον άνθρα.>πο που δεν γνώρι
σα.

Από τότε το σπίτι αυτό, το έβαλα 
με τα μελαγχολικά.

Εκεί λοιπόν καθόταν αυτή η κυρία. 
Αν και με είχε καλέσει στην πανσιόν 
της, δεν είχα πάει ποτέ. Προτιμούσα 
να κουβεντιάζομε στο σταθμό, στην 
τρίτη μάλιστα θέση ήταν πιο συμπα
θητικά.

Όταν της είπα πως είμαι Ελληνί- 
δα. πραγματικά φάνηκε να χάρηκε και 
μου είπε:

— Ναι! χαίρομαι που γνωρίζω και 
ίσως κάνω φίλη μια Ελληνίδα. Τις 
φανταζόμουνα πάντα μικρή ως ηρωί- 
δες, και δεν μου ταιριάζανε. Αν και οι

νταντάδες που είχα μικρή, ήταν Ελ- 
ληνίδες από τα νησιά και τις έβρισκα 
πολύ συμπαθητικές. Ωστόσο τις άλ
λες Ελληνίδες τις φανταζόμουνα πά
ντα πολύ ηρωικές και μένα δεν μου 
ταιριάζανε.

Μου είχαν πει τις ιστορίες για τις 
γυναίκες που έπεσαν από το Ζάλογγο 
για να μην τις πιάσουν οι εχθροί και 
αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση.

Και ο άντρας μου, αν και είχε 
μεγάλη θέση στην κυβέρνηση, δεν 
ήταν φανατικός και έλεγε πως η συμ
βίωση με τους Έλληνες ήταν απα
ραίτητη για να ζήσουν καλά οι δυο 
λαοί.

Γ ι ’ αυτό όταν του ομολόγησα ότι 
αγάπησα έναν Έλληνα από την Α ί
γυπτο, δεν βάλθηκε ούτε να με σκο
τώσει, ούτε να με φοβερίσει σε τίπο
τα.

Χωρίσαμε πολύ πολιτισμένα.
Αλλά μόνο, μου είπε, δεν ήταν 

δυνατόν να ζω στην Τουρκία, γιατί οι 
συγγενείς του πατέρα μου, ήταν και 
επικίνδυνοι και φανατικοί.

Έ τσ ι έφυγα με τον άνθρωπο που 
αγαπούσα για την Αθήνα, που μου 
φάνηκε μια άχαρη πολιτεία και έφυγα 
με τον άνθρωπο που αγαπούσα για 
την Αλεξάνδρεια που μου ταίριαξε 
ευθύς.

Έ τσ ι έζησα ευτυχισμένα χρόνια 
εκεί, ωσότου μου ήρθε η συμφορά με 
το χαμό του ανθρώπου που αγαπού
σα.

Πολύ δύσκολα και οδυνηρά χρόνια.
Ωσότου γνώρισα μια γυναίκα που 

έπαιξε ρόλο στη ζωή μου.
Ή ταν τον καιρό που μετά το Οάνα- 

του του αγαπημένου μου άρχισα να 
τρέχω στα μέντιουμ στην Αλεξάν
δρεια.

Και πρέπει να ξέρεις, ότι στη χώρα 
αυτή των Φαραώ, ακμάζουνε πολύ

τα μέντιουμ και οι κάτοικοι, αρχίζο
ντας από το λαό. έχουν μια τάση και 
αγάπη προς καθετί το μεταφυσικό. 
Εννοώ τους ντόπιους, γιατί οι Έ λ λ η 
νες επιδίδονταν με πάθος στο εμπόριο 
του βαμβακιού.

Ένα  απ* αυτά τα μέντιουμ που 
γνο>ρισα ήταν λαϊκιά γυναίκα, πολύ 
έξυπνη και επί πλέον είχε μια αριστο
κρατική εμφάνιση και ψυχή. Μου είπε 
σαν με είδε να παραδέρνω από μέ
ντιουμ σε μέντιουμ:

— 'Ακου δω κοπέλα μου, σε συμ
βουλεύω να παρατήσεις όλα αυτά για 
να μην τρελαθείς. Βρίσκομαι κι εγώ 
σε μια κρίση και δεν πιστεύω κι εγώ 
σ’ όλα αυτά. Αμφιβάλλω αν είναι 
πνεύμα αυτό που με κατέχει ή αρρώ- 
στεια. Και από τον καιρό που μπήκε 
η αμφιβολία μέσα μου, έχασα και το 
δώρο που είχα. Με κανένα πνεύμα δεν 
επικοινωνώ, και αμφιβάλλω αν επι
κοινώνησα ποτέ μαζί του.

Επομένως μη χάνεις τον καιρό μαζί 
μου. Θα σε πάω εγώ σ* ένα γέρο 
Βεδουίνο, αγράμματο, που ξέρει πολύ 
καλύτερα από μίνα.

Ένα  απογευματάκι κατευθυνόμου- 
να προς το σταθμό, όπως κάθε βράδυ, 
για να αράξω εδώ πέρα.

Όπως σου έχω πει,· η γωνιά αυτή 
του σταθμού της Λωζάνης, έχει για 
μένα μια παράξενη ζεστασιά. Νομίζω 
πάντα πως θα κατέβει από το τραίνο 
ο Έλληνας που αγαπούσα και είχε 
γίνει ο σύντροφος της ζωής μου.

Μου φαινόταν, καθώς περπατούσα, 
πως κάτι είχε αλλάξει μέσα μου 
εκείνο το βράδυ. Είχα το αίσθημα 
πως ήμουν αδειανή. Πως ήμουν ένα 
σπίτι ξενοίκιαστο, έτοιμο να κατοι- 
κηθεί από άλλους.

Αυτό με τρόμαξε, θα σου πω γιατί, 
συνέχισε να μου λέει, γιατί στην Αλε
ξάνδρεια όταν ζούσα, όπ(ος σου είπα 
προηγουμένως, είχα πιάσει φιλίε: 
μ ’ εκείνη τη γυναίκα που έλεγε πως 
ήταν μέντιουμ κι έτσι έβγαζε το ψωμί 
της.

Την ερώτησα λοιπόν μια μέρα. αν 
πραγματικά πίστευε αυτά που έλεγε 
στους πελάτες. Λίγο ή πολύ αν τους 
κοροΐδευε.

Αυτή η καυμένη η γυναίκα δεν 
θύμωσε μαζί μου. Μόνο αναστέναξε, 
και είπε:

— Μακάρι να ήταν έτσι. Γιατί αν 
ήξερες πόσο βασανίζομαι μ ’ αυτά που 
λέω ή ακούω...

— 11 βλέπεις; της κάνω περίεργα.
— Σουτ! μου κάνει. Λεν τα λένε

αυτά και μάλιστα βράδυ. Ά σ ε  με να 
κοιμηθώ ήσυχη.

Να! β /επ '. ή μάλλον βρίσκομαι σε



Αιλίκα Νάχου, Η Τουρκάλα

μια τρίτη διάσταση και ψηλαφητά 
ψάχνω να βρω τα πρόσωπα -ου μου 
γυρεύουνε. Μια καταρα σου λεω! Και 
εύχομαι ποτέ να μη νιωσεις κάτι 
τέτοιο και μάλιστα ν αναγκαστείς να 
κερδίζεις το ψωμί σου μ αυτή τη 
δουλειά.

Από λεπτότητα δεν τη;: ξαναμίλη- 
σα ττοτέ γι’ αυτά τα πράγματα.

Τότε δεν μ ’ ενδιέφεραν και πολύ. Ο 
άντρας μου ο συγχωρεμένος, τα έλεγε 
όλα αυτά ανοησίες. Ισως να είχε 
δίκιο.

Κείνο λοιττόν το βράδυ, βγήκα από 
το σπίτι. για να έρθω εδώ στο σταθ
μό με μια τταράξενη διάθεση. Σαν να 
είχα χάσει τον αληθινό εαυτό μου και 
γύρευα να τον βρω. Λεν γύρευε η 
ψυχή μου να ττάει στο σταθμό, ούτε 
και σένα να σε δω. Μου είχες γίνει 
ξένο ττρόσωττο. Τ ι γυρεύω εγώ μ* αυ
τή την Ελληνίδα; έλεγα στον εαυτό 
μου.

Στο βάθος ίσως και να με μισούσε, 
ποιος ξέρει;

Εγώ άραγες τη συμπαθώ; Δεν ήξε
ρα. Τράβηξα λοιττόν κάτω ττρος τη 
λίμνη. Πήγα και κάθισα σ' έναν πά
γκο, ήταν τέλος καλοκαιριού. Το φεγ
γάρι είχε βγει στον ουρανό, ένα φεγ
γάρι λειψό, μελαγχολικό.

—αφνικά, εκεί ττου καθόμουν στο 
μπάγκο, η σκέψη μου έφυγε και βρέ
θηκε μίλια μακριά από κει που βρι
σκόμουν, στο κτήμα μας, σ’ ένα νησί 
της Χάλκης, κοντά στη θάλασσα. 

Πώς ήταν δυνατόν;
Καλά, είπα στον εαυτό μου, ίσως 

και να αποκοιμήθηκα εκεί στον πάγκο 
μοναχή. Αλλά ξαφνικά πάλι ένιωσα 
μια έντονη παρουσία. Η παρουσία 
αυτή μου μιλούσε και μου έλεγε να 
σηκωθώ γρήγορα από κει που καθό
μουν. Πως δεν ταίριαζε η παρουσία 
μιας γυναίκας τέτοια ώρα σ’ έναν 
έρημο δρόμο.

Και τι ώρα είναι;
Αργά! ακούω τη βραχνή φωνή του 

συντρόφου μου. Φύγε γρήγορα. Θα 
γίνει μεγάλη θύελλα και τούτο το 
μεγάλο δέντρο που κάθεσαι από κάτω 
θα πέσει.

Σήκω σου είπα! Δεν είναι καιρός 
για χάσιμο.

Σηκώθηκα τρομαγμένη κι έφυγα 
προς το βάθος του χώρου αυτού, που 
υπήρχε ένα κλειστό καφενείο.

I ότε αντιλήφθηκα πως όλα γύρω 
μου ήταν έρημα, και πως στ* αλήθεια 
έρχεται καταιγίδα. Τα βουνά ήταν 
σκεπασμένα γύρω. Η λίμνη ολοσκό
τεινη, αγριεμένη και αστραπές διέσχι
ζαν το σκοτεινό ουρανό. Κοίταξα αν 
υπάρχει συγκοινωνία να φύγω.

Ααφνικά ένας άγριος άνεμος σηκώ
θηκε από τη λίμνη και τα βουνά, 
τράνταξε τα δέντρα σα να ήθελε να 
τα ςερι^ωσει. Και στ’ αλήθεια, στον 
πάγκο που καθόμουν, το δέντρο που 
ήμουν κάτο.) απ αυτό, κλονίστηκε 
σαν γίγας και έπεσε με κρότο ταρά

ζοντας τον τόπο.
Τότε πραγματικά φοβήθηκα. Δεν 

ήξερα πού να πάω, που να κρυφτώ. 
Όλα ήταν έρημα, η ήμερη αυτή γω
νιά ήταν ακατοίκητη· και ένιωσα όσο 
ποτέ μοναχή στον κόσμο, από το 
καιρό που ένιωσα τον εαυτό μου.

Το περίεργο είναι, πως μετά δεν 
θυμάμαι τίποτα. Και πώς βρέθηκα 
μπροστά στην πόρτα της κατοικίας 
μου, που ήταν η πανσιόν· την άλλη 
μέρα μόνο μια κυρία ηλικιωμένη με 
τον άντρα της ήρθε και με ζήτησε. 
Αυτό το ηλικιωμένο ζευγάρι ήταν 
που με βρήκε λιγοθυμισμένη κάτω 
από το υπόστεγο του καφενείου όπου 
είχα καταφύγει, και είχε μάθει τ ’ όνο
μά μου και τη διεύθυνσή μου από την 
κάρτα που κρατώ πάντα πάνω μου, 
όταν βρίσκομαι στο εξωτερικό.

— Χαίρομαι που είσαι καλά. Μου 
είπε η ευγενικιά γηραιά κυρία. Περ
νούσαμε με τον άντρα μου την ώρα 
της καταιγίδας, που είχαμε ξεχαστεί 
στην κόρη μας, και όταν περάσαμε 
από κει, ο άντρας μου πρώτος σας 
αντελήφθηκε μισοξαπλωμένη κάτω 
στη γη. Ευτυχώς που το πανύψηλο 
δέντρο που είχε πέσει εκεί κοντά, δεν 
σας είχε ούτε καν αγγίξει.

Τότε τους διηγήθηκα τι μου είχε 
συμβεί. Με άκουσαν, δε γέλασαν μαζί 
μου, και μου είπαν ότι ανήκαν σε μια 
Θεοσοφική στοά, που είχε ενδιαφέρον 
μάλιστα γ ι’ αυτά τα πράγματα και με 
κάλεσαν να πάω να τους δω.

Αλλά δεν πήγα ακόμα.
Πρέπει ακόμα να ηρεμήσω και να 

συνειδητοποιήσω όλα αυτά που μου 
συνέβη σαν.

Εκεί είχαμε μείνει στη γνωριμία 
μας. Πέρασε κάμποσος καιρός που 
δεν την είδα. Αναγκάστηκα να πάω 
στη Βέρνη, όπου εργαζόμουνα στο 
ελληνικό προξενείο. Ομολογώ ότι το 
μήνα που έμεινα στη Βέρνη μου έλει- 
ψε η καινούρια μου φιλενάδα και ο 
φιλόξενος σταθμός της Λωζάνης.

Αισθ ανόμουν πολύ ξένη στη Βέρνη. 
Αλλο τίποτα δε με διασκέδαζε σ’ αυ

τό τον τόπο παρά ένας πανύψηλος 
χοντρός άνθρωπος με ψηλό καπέλο, 
που κάθε φορά ξεφώνιζε στην πλα
τεία του σταθμού το «ντερ μπουντ», 
την εφημερίδα του τόπου, με τη δυνα
τή φωνή που αντηχούσε σ’ όλες τις 
γωνίες.

Σαν γύρισα μετά ένα μήνα, η πρώ
τη μου δουλειά ήταν να ψάξω να βρο> 
την καινούρια μου φιλενάδα. Δεν άρ
γησα να τη βρο ,̂ γιατί μόλις κατέβη
κα στο σταθμό τη βρήκα εκεί στην 
αίθουσα της τρίτης θέσεως και με 
περίμενε.

— Αργησες να ’ρθεις, ήταν η πρώ- 
τη της κουβέντα.

— Γιατί, έχεις τίποτα καινούριο να 
μου πεις;

Οχι, παλιό, μου είπε, δηλαδή 
πρέπει να κανονίσω τη ζωή μου, δεν 
μπορώ άλλο, ή μάλλον το θάνατό

μου.
— Τρελάθηκες;
- Δ ε  με ξέρεις καλά. Χρόνια τώρα 

ζω με τη συντροφιά του. Στο τε/.ος 
με βαρέθηκε, ξέρεις τι μου είπε χθες;

Ήρθε και κάθισε κοντά μου, εόο) 
στο σταθμό, με τη μορφή ενός σοφού 
γέροντα. Σκέφθηκα εγώ στο βάθος 
του μυαλού μου, πως το γεροντάκι 
που μου μιλούσε δεν ήταν καλά. Αλλα 
δεν το διέκοψα, το αφήσα να μου 
μιλά.

— Με σκότισες από τον καιρό που 
ψάχνεις να βρεις με τι τροπο να 
πεθάνεις. Από καιρό τώρα με φωνά
ζεις κοντά σου. Δε σου αρεσει κανέ
νας θάνατος, καμία ιδέα που σου 
υποβάλλω. Λοιπόν σε βαρέθηκα. Τώ- 
ρα πρέπει να τελειώνομε αυτο -ο 
ζήτημα. Δε σου αρέσει να κόψεις τις 
φλέβες σου, δε σου αρεσει να κόψεις 
το λαρύγγι σου, δε σου αρεσει το 
ρεβόλβερ... Ε ! λοιπόν βαρέθηκα. Αν 
δε σου αρέσει κι αυτή η ιδεα τώρα 
που θα σου πω, θα σε τιμωρήσω. Θα 
σ* αφήσω να ζήσεις εκατό χρόνια. 
Χειρότερη τιμωρία δεν υπάρχει. Πι- 
στεψέ με. Λοιπόν, σου υποβάλλω την 
ιδέα να πας να νοικιάσεις κάτω στη 
λίμνη μια βαρκούλα, και να φθάσεις 
κοπηλατώντας με το κουπί ως το 
μέσο της λίμνης που περνά υπόγεια 
με βία ο Ραδανός.

Να κάνεις μια βουτιά και να πέσεις 
αμέσως. Μερικά λεπτά είναι ο πνιγ
μός, και ύστερα το σαρκίο σου θα 
βρεθεί κάτω στη Μεσόγειο.

Αυτή είναι η καλύτερη λύση...
—  Βέβαια, λέω εγώ, δεν είσαι στα 

καλά σου. Θα συνέρθεις ως αύριο.
— Θα συνέρθω; ΙΙαρακάλα να μη 

συνέρθω, γιατί αν πρόκειται να με 
τιμωρήσουν και να ζήσω εκατό χρό
νια, καλύτερα είναι να γλυτώνω από 
τώρα.

—  Δε συλλογιέσαι ούτε το σκυλάκι 
σου που τόσο αγαπάς; της φώναξα μη 
ξέροντας τι άλλο να της πω.

Καταλάβαινα ότι είχα πει μια άτο
πη κουβέντα. Και όμως δεν ήταν.

— Ναι! μου κάνει σοβαρή, είδες που 
ξεχασα να σου πω, π(ος η σκυλίτσα 
θα ρθει μόνη της να σε βρει. Σ ’ αγα
πά. Εγώ  καταλαβαίνω τη σκέψη 
της... σε θέλει.

Εκεί χωρίσαμε.
Την άλλη μέρα ξύπνησα πολύ άκε- 

φη και ανήσυχη. Ηταν καλοκαίρι 
θυμάμαι. Έκανε μια ζέστη αφόρητγ 
για τη Λωζάνη, δίχως άνεμο, με 
κατεβασμένα τα σύννεφα ως κάτω τη 
λίμνη.

Μόλις αντίκρυσα τη λίμνη από μα
κριά είπα. Βέβαια δε διάλεξε μια 
τέτοια μέρα για να πάει να πνιγεί. Η 
λίμνη δεν είναι στις ομορφιές τ/;ς 
όπο^ς της αρέσει σήμερα.

Και όμως τέτοια μέρα είχε διαλέ
ξει. Έ τυ χε  μάλιστα εκείνο το πρωινό 
να κάνει μια καταιγίδα, η λίμνη να 
είναι φουρτουνιασμένη και η σειρήνα 
φώναζε τον κίνδυνο για να γυρίσουν 
πίσω στη στεριά, σ’ όσους εκείνη τη 
στιγμή βρίσκονταν με τα καραβάκία 
τους μέσα στη λίμνη. Γιατί η λίμνη 
του Λεμάν, είναι γνωστή για τις 
αναπάντεχες και ξαφνικές φουρτούνες 
της. Δύσκολα γλυτώνει κανείς όταν 
βρεθεί ιδίως στη μέση της λίμνης, 
όπου περνά ο Ροδανός, και σχηματί
ζονται ρεύματα.

Σφιγγόταν η καρδιά μου άμα τη 
σκεφτόμουν μονάχη κι έρημη να πα
ραδέρνει μέσα στο ρεύμα του ποτα
μού.

Το κουφάρι της θα βρίσκονταν στη 
Μεσόγειο.

Αυτό ήταν το τέλος της.
Έ τ σ ι με βαριά καρδιά τράβηξα 

κατά την πανσιόν που κατοικούσε.
Εκείνη τη θλιβερή πανσιόν χωμένη 

μέσα στα δέντρα. Χτύπησα την πόρ
τα με τα πιο άσχημα προαισθήματα.

Η κυρία της πανσιόν δε μου είπε 
τίποτα. Μόνο πως η Τουρκάλα είχε 
πάρει την απόφαση να φύγει, και είχε 
εντολή να μου παραδώσει το σκυλάκι 
της το οποίο κλαψούριζε από το 
χάραμα. Ε ίχε  εντολή να μου το παρα- 
δώσει, και αν δεν πήγαινα, να το 
θανατώσει με μια ένεση. Της είχε 
αφήσει μάλιστα και χρήματα. Το 
σκυλάκι ήταν ένα μαύρο κανίς* μόλις 
με είδε με αναγνώρισε, έπαψε να 
ουρλιάζει και ήρθε κοντά μου.

Από τότε δεν το παρατώ.
Αυτή είναι η ιστορία της φιλίας 

μας με την Τουρκάλα που λεγόταν 
Λεϊλά.

■
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Ιδέες

Ο κώδικας 
του 

αστυνομικού μυθιστορήματος 
στο θέατρο

Το Θεατρικό έργο έχει οικειοποιηθεί 
πολλούς κώδικες για να εκφραστεί, 
για να δώσει μορφή στις ιδέες του, 
για να παράξει ψυχαγωγία. Τέτοιοι 
κώδικες είναι του τσίρκου, ο δικανι- 
κός. του έπους, ο ανακριτικός και 
τόσοι άλλοι που ο καθένας τους συνι- 
στά μια συμπυκνωμένη μορφή πραγ
ματικής ζωής. Ο κώδικας του αστυ
νομικού μυθιστορήματος έχει χρησι
μοποιηθεί στο θέατρο κι ακόμα πε
ρισσότερο στον κινηματογράφο. 
Πρόκειται για ένα κώδικα με αυστη
ρούς κανόνες, γιατί το αστυνομικό 
μυθιστόρημα μέσα από την επανάλη
ψη καθόρισε ένα ειδικό μοντέλο, μια 
δομή προκαθορισμένη. Στην Αγγλία 
μάλιστα έχουν δημοσιευτεί και δοκί
μια που ορίζουν την καλή του ποιότη
τα.

Η σύνθεση αυτού του κώδικα είναι 
το θέμα του άρθρου. Η επιλογή μας 
δεν είναι τυχαία, γιατί υπάρχει μια 
στενή σχέση της δομής του αστυνομι
κού μυθιστορήματος με το αναγνώσι
μο θέατρο, όπως αυτό αναλύθηκε στο 
τεύχος του Ιανουαρίου. Για να έρθει 
όμως στην επιφάνεια αυτή η σχέση 
είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν κά
ποιες ιδιαίτερες πλευρές αυτού του 
κώδικα. Ξεκαθαρίζουμε πάντως ότι 
το ενδιαφέρον αυτού του άρθρου είναι 
ο κώδικας κι όχι το αποτέλεσμα της 
χρήσης του, που μπορεί να είναι ένα 
έργο κινηματογραφικό, θεατρικό ή 
ένα ανάγνωσμα. Δεν μα: διαφεύγει 
οτι η φιλολογία του αστυνομικού μυ
θιστορήματος περιέχει ένα σωρό φτη
νά κατασκευάσματα μαζικής παρα- 
γωγής. Και δεν είναι μέσα στο θέμα 
μας να τα αξιολογήσουμε. Το ζήτημα 
που μα; κεντρίζει είναι ο ίδιος ο 
κώδικας και οι δυνατότητες χρήσης 
του στο θέατρο και μάλιστα μ ’ ένα 
ορισμένο τρόπο.

Πρώτα απ ολα εντοπίζουμε τη με
γάλη απόσταση που χωρίζει το αστυ- 
νομικό μυθιστόρημα που δημιούργησε 
και το σχετικό κώδικα απ’ το ψυχο
λογικό έργο. Δεν ενδιαφέρεται για 
χαρακτήρες και ανθρώπινες σχέσεις, 
παρά μόνο για γεγονότα. Χρησιμο
ποιεί τα γεγονότα για να οικοδομήσει 
μια αλληλουχία από λογικές σκέψει: 
και συμπεράσματα. Τα γεγονότα εί
ναι το υλικό, η αφετηρία για υποθέ

σεις, αλλά και η αιτία της πιθανής 
επαλήθευσής τους. Στο κλασικό α
στυνομικό μυθιστόρημα η δράση, η 
πράξη δηλαδή, κυριαρχεί κι αυτή εί
ναι που ορίζει τα πρόσωπα και τους 
χαρακτήρες. Εδώ παρατηρούμε μια 
αντίστροφη λειτουργία από εκείνη 
του ψυχολογικού μυθιστορήματος. 
Επί πλέον έχουμε να κάνουμε με μια 
μίμηση της επιστημονικής μεθόδου. 
Κατ’ αρχήν υπάρχει ένα γεγονός που 
δεν μπορεί να ερμηνευθεί ολοκληρω-

Γ. Καραχισαρίδης

τικά. Ακολουθούν οι υποθέσεις και η 
δοκιμασία, το πείραμα, που θα τις 
επαληθεύσει ή θα τις απορρίψει. Στο 
κλασικό αστυνομικό μυθιστόρημα όλα 
λειτουργούν αιτιοκρατικά. Τπάρχει 
αιτία και αποτέλεσμα, με την ίδια 
λογική που σ’ ένα σταυρόλεξο χωράει 
ένα μόνο γράμμα σε κάθε τετράγωνο 
κι αυτό πρέπει να βρεθεί πάντα σε 
σχέση με τα υπόλοιπα. Οι σύνθετε: 
καταστάσεις απουσιάζουν. Γι* αυτό 
εξάλλου και το αστυνομικό μυθιστό
ρημα παρέμεινε ανεύθυνο απέναντι 
στα μεγάλα προβλήματα και τους 
στοχασμούς της ανθρώπινη: κοινω

νίας. Δεν είχε ποτέ την πρόθεση να 
εμβαθύνει στην ανθρώπινη ψυχολογία 
παρά μονάχα όσο χρειαζόταν για να 
ανακαλύψει το κίνητρο των πράξεων, 
ένα κίνητρο πάντα συγκεκριμένο, χει
ροπιαστό και μονοδιάστατο.

Σ ’ αυτό ακριβώς το σημείο μπο
ρούμε να ενσκύψουμε στο βασικό 
κλειδί του κώδικα, στην εκκρεμότητα 
(S U S P E N S ).  Η εκκρεμότητα είναι 
εκείνο το δομικό στοιχείο της αφήγη
σης που στερεί τη δυνατότητα του 
αναγνώστη (θεατή) να συμπεράνει 
την εξέλιξή της. Επί πλέον μπορεί να 
είναι η παράταση της τελικής κατά
ληξης της δράσης κάποιας ενότητας ή 
και ολόκληρου του έργου. Όπως ήδη 
έχουμε πει σε προηγούμενα άρθρα ο 
θεατής εγκλωβίζεται στην εξέλιξη 
του μύθου και απαιτεί απ’ αυτόν ένα 
τέλος, κάποια δικαιολόγηση των συ
γκρούσεων που εμπεριέχει. Ό τα ν 
λοιπόν ο μύθος είναι με τέτοιο τρόπο 
στημένος ώστε να κρατάει σε εκκρε
μότητα αυτό το τέλος κι ακόμα την 
ίδια την πορεία προς το τέλος, τότε 
είναι φανερό ότι η δέσμευση της προ
σοχής του θεατή γίνεται εντονότερη. 
Κι όσο πιο αριστοτεχνικά είναι δια
ταγμένο το υλικό της αφήγησης, ώ
στε να κρύβει ή να παρατείνει αναμε
νόμενες εξελίξεις, τότο το αποτέλε
σμα πάνω στο θεατή είναι ισχυρότε

ρο.
Ο κώδικας λοιπόν που μεταχειρίζε

ται το Suspens αποκτά ένα συγκριτι
κό πλεονέκτημα στην απήχησή του 
στο θεατή. Ο ίδιος ο όρος έχει διαδο
θεί πλατιά τα τελευταία χρόνια με 
αφορμή περισσότερο τον κινηματο
γράφο κι αυτό το γεγονός εκφράζει 
έμμεσα την κατακτημένη «λαϊκότη
τα»* αυτού του είδους της αφήγησης. 
Μέχρι στιγμής είναι φανερό ότι η 
ανάλυσή μας μεταπηδά απ* τη λογο
τεχνία στον κινηματογράφο χωρίς να 
εντοπιστεί ακόμα στο θέατρο. Θα 
επιμείνουμε λίγο ακόμα μια και θα 
’ταν καλό να ξεκαθαρίσουμε τα απο
τελέσματα που υφίσταται ο θεατής 
από την επαφή του με τον κώδικα 
που μελετάμε. Το Suspens λοιπόν το 
έχουν οικειοποιηθεί πολλά αφηγημα
τικά είδη, γ ι’ αυτό πρέπει και να 
διαχωρίσουμε τις επιδράσεις τους.

Η πρώτη περίπτωση είναι η εκκρε
μότητα να προκαλεί στο θεατή «ψυ
χολογική αγωνία». Τη  στιγμή που ο 
ήρωας του μύθου απειλείται από ά
γνωστες δυνάμεις, όταν η πορεία του 
ίδιου του έργου και του ήρωα φυσικά 
παραμένει νεφελώδης και απροσδιόρι
στη. Η πορεία της αφήγησης είναι 
άγνωστη. Τα  πάντα μπορούν να συμ
βούν. Ό λα είναι διαρθρωμένα με τέ
τοιο τρόπο, ώστε ο θεατής να συμπά
σχει και να αγωνιά για την εξέλιξη 
που καθυστερεί. Παρόμοια χρήση της 
εκκρεμότητας κάνουν τα θρίλερ και 
τα έργα τρόμου, που τα τελευταία 
χρόνια ευδοκιμούν ιδιαίτερα.

Η άλλη περίπτωση είναι η εκκρε
μότητα να παράγει «διανοητική αγω
νία». ΙΙρόκειται για μια έξαψη της 
λογικής του θεατή που ενεργοποιεί
ται για να ταξινομήσει τα σκόρπια 
δεδομένα του μύθου και να καταλήξει 
σε μια λογικά αποδεκτή λύση πριν το 
ίδιο το έργο αποσαφηνίσει τον ίδιο 
του τον εαυτό. Ονομάσαμε αυτή τη 
λειτουργία «διανοητική αγωνία», για
τί είναι ένας συγκερασμός ψυχολογι
κής έντασης και λογικής αφύπνισης. 
Εδώ η ψυχολογική ένταση δεν εμπε
ριέχει στοιχεία τρόμου και φόβου, 
αντίθετα γεννάει εκείνη την απόλαυ
ση που χαρίζει η διαδικασία αποκρυ
πτογράφησης ενός αινίγματος.

----------»
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Ο κώδικας του αστυνομικού μυθιστορήματος στο θέατρο

Είδαμε λοιπόν ότι το Suspens ανά- 
λογα με τη χρήση του μέσα σε κάποιο 
κώδικα προκαλει εγκεκριμένες αντι
δράσεις στο κοινό (αναγνώστη, θεατή 
ή ακροατή). Και διαχωρίσαμε τις δύο 
βασικότερες: την ψυχολογική και τη 
διανοητική αγωνία. Η πρώτη προέρ
χεται απ’ τον κώδικα του Θριλερ και 
η δεύτερη απ’ τον κώδικα του αστυ
νομικού μυθιστορήματος. Πρεπει α
κόμα να πούμε ότι συχνά η καθαρότη
τα ένος κώδικα χάνεται μεσα στο 
συγκεκριμένο έργο που τον εφαρμό
ζει, υφίσταται προσμίξεις ξένων 
στοιχείων. Λίγα είναι τα εργα που 
παρέμειναν ανόθευτα, βασισμένα σ ε- 
ναν αμιγή κώδικα. Και για να ενισχυ- 
θεί η ανάλυσή μας αναφέρουμε δύο 
τέτοια παραδείγματα από τον κινη
ματογράφο για κάθε κώδικα που μας 
απασχολεί, συγκεκριμένα « Έγκλημα 
στο Όριαν Εξπρές» του Λιούμετ και 
«Ψυχώ» του Χίτσκοκ. Για όσους θυ
μούνται τα δύο έργα είναι εύκολο να 
αντιπαραβάλλουν τις δύο διαφορετι
κές λειτουργίες που προκαλει το 
Suspens

Ένα  άλλο σημαντικό στοιχείο του 
κώδικα του αστυνομικού μυθιστορή
ματος είναι ότι η αφήγηση: αρχίζει 
ουσιαστικά απ’ το τέλος. Πρώτα 
συμβαίνει ο φόνος και μετά ανατρέ
χουμε στα γεγονότα που προηγήθη- 
καν* στις αιτίες. Αυτή η τεχνική είναι 
που αποδεσμεύει το θεατή απ’ την 
ψυχολογική αγωνία και συγχρόνως 
τον κινητοποιεί σ’ ένα διανοητικό α
γώνα. Ο θεατής γνωρίζει το κορυφαίο 
γεγονός της αφήγησης και καλείται 
να εξιχνιάσει τις συνθήκες και τα 
κίνητρα. Ο ένοχος της καταστροφής 
είναι το ζητούμενο και όχι η ίδια η 
καταστροφή, όπως θα συνέβαινε σ’ έ
να έργο τρόμου ή σ’ ένα θρίλερ. Δ η 
λαδή το κορυφαίο γεγονός δεν είναι η 
απόληξη κλιμακωτών συγκρούσεων, 
αλλά προπορεύεται και προλαβαίνει 
το θεατή. Μάλιστα το ίδιο το θύμα 
θα το γνωρίσει αργότερα απ* τα στοι
χεία που θα φέρει στο φως η έρευνα κι 
έτσι ο θεατής δεν προφταίνει να ταυ
τιστεί μαζί του. Η πράξη, τα κίνη
τρα, η έρευνα είναι που έχουν σημα
σία σ αυτόν τον κώδικα και όχι η 
Λραματικότητα του κορυφαίου γεγο
νότος. Και μάλιστα μια έρευνα που 
σκοπό έχει να καταλήξει στην αλή
θεια, που με τη σειρά της κρύβεται 
πίσω από τα φαινόμενα. Η  ίδια η 
πραγματική αλήθεια δεν είναι φανερή 
και απαιτεί κοπο για να έρθει στην 
επιφάνεια. Στο μεταξύ, στη διαδρομή 
της αφήγησης, πολλές φορές ο θεατής 
αισθανεται σίγουρος πως την κατέχει. 
ΓΙριν το τέλος όμως η φαινομενική 
αλήθεια θ’ ανατραπεί πολλές φορές 
προτού η πραγματική αλήθεια επιβε
βαιωθεί οριστικά από τα γεγονότα, 
που μόνον αυτά είναι ισχυρά και κυ- 
ρίαρχα για να την αποδείξουν, τα 
γεγονοτα μονο κι όχι οι ανθρώπινες

εικασίες που ήδη παρατηρήσαμε πόσο 
αδύναμες είναι μονάχες τους να κρί
νουν την πραγματικότητα.

Αναφέρει ο Μπρεχτ σ’ ένα δοκίμιό 
του: «Πίσω απ’ τα γεγονότα που μας 
γίνονται γνωστά, υποψιαζόμαστε αλ- 
λα γεγονότα, που μας μένουν άγνω
στα. Αυτά είναι ουσιαστικά γεγονό
τα. Αν τα ξέραμε αυτά τότε μόνο θα 
καταλαβαίναμε». Πράγματι ο κώδι
κας του αστυνομικού μυθιστορήματος 
κατέχει ένα εργαλείο που προωθεί 
αυτή τη διαδικασία. Μας βομβαρδίζει 
με γεγονότα και πιθανότητες, κάνει 
παραπλανητικούς ελιγμούς και απο- 
δεικνύει τέλος πόσο ασήμαντο μπορεί 
να είναι το μονοπάτι που οδηγεί στην

αλήθεια. Ιΐρόκειται για ένα κώδικα 
που αποκτά υπόσταση αποκλειστικά 
μέσα απ’ το παιχνίδι της αλήθεια και 
της πλάνης. Ένα  εργαλείο λοιπον 
που όταν ο θεατής εθιστεί στη χρήση 
του, θα του γίνει απαραίτητο όχι 
μονάχα για να ερμηνεύει το υποτιθέ
μενο έργο, αλλά και την ίδια την
πραγματική ζωή.

Έ να  ακόμα συστατικό στοιχείο 
του κώδικα είναι ότι το υλικό του δεν 
προσφέρεται στο θεατή οργανωμένο, 
αλλά σκόρπιο. Στοιχεία που δεν κολ
λάνε μεταξύ τους, που φαινομενικά 
δεν έχουν καμιά σχέση με τους απα
ραίτητους χειρισμούς που οδηγουν 
στην αλήθεια. Αλλά μην ξεχνάμε ότι
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Στην γλώσσα μου μια καραμέλα λυώνει 
από λεμόνι 

Τα χείλη μου κολλά η ζάκχαρις 
το τρυγικόν οξύ-

Γκρενά ασθενοφόρα χείλη  
δηλητηρίαση επαπούν 
μια τροφική δηλητηρίαση να τους 

αναλ.ογεί

Ό σ ο  βαθύτερα - μια Μάνα Χάρι που κοιμάται 
κατεβαίνει τόσο λιγότερο αφθώδης γίνεται, τόσο υπόξυνη 
για να την σπρώξει.

εκεί όπου τα σκούτερ των εφήβων με τα άνορακ
καταποντίζοντας
εκεί όπου ανατοκίζονται
όλα τα μετεικάσματα.

Στα χείλη μου μια στρατιά οξέων έρπει- 
λυώνει.

Αισθησιακό
Στην κρύα αγκαλιά μου σε κρατώ  
τεριέ δασύπρωκτο και σαρκοφάγο.
Σε στρατιές μεγάλες προσαρτήθηκα 
σ ' εχθροπραξίες χειμωνιάτικες εσύρθηκα 
σε στερεά προσκόλληση εστράφηκα.
Σε στερεά προσκόλληση έχω ταφεί - 
Είμαι το εχθροπαθές σπαγγέτι του χειμώνα  
που ένα χέρι πρακτικό το στραγγαλίζει.
Με νυχτοπούλια εκτράφηκα και με καβούρια 
μέσα σε αστραφτερές κονσέρβες, λάδι σόγιας 
και σε φωλιές νυχτερινές αποκλεισμένα  
ζώα απόστρατα που σφετερίζονται, ρύζια 
ισχνά πουλερικά εδώ σερβίρουν - αλλά στην 
αγκαλιά του Λαοκόοντα θα πέσω  
να έχω δάκρυα πολλά  - θα μ '  ανταμείψουν.
Σε ταριχευτικό πολτό ο Λαοκόων και οι γυιοί 
του θα με ρίξουν - γιατί πριν και με τους τρεις 
θα κοιμηθώ . (Λπλούσιαια, σε κατ * εξακολούθηση· 
ασέλγεια θα τους εξαναγκάσει).

η λανθάνουσα δομή στο αναγνώσιμο 
θέατρο στηρίζεται πρωταρχικά στο 
ασύνδετο από πρώτη ματιά θεατρικό 
υλικό. Φανταστείτε τώρα τ ’ αποτελέ
σματα που θα χαμε αν το θέμα ενός 
θεατρικού έργου δεν είναι η εξιχνίαση 
ενός φόνου, αλλά ένα θέμα κοινωνικά 
και πολιτικά ενδιαφέρον, μόνο που 
στην επεξεργασία του να εφαρμόζαμε 
αυτό το συστατικό στοιχείο του κώδι
κα που μελετάμε. Τότε δεν θα είχαμε 
πάλι μια ενεργοποίηση της λανθάνου- 
σας συνείδησης του θεατή. Δεν θα 
είχαμε διαδικασίες παραξενίσματος. 
Αν συμφωνήσουμε ότι μια σημαντική 
λειτουργία του θεατρικού έργου είναι 
το φανερό να γίνεται ανεξήγητο και 
το πολύ συνηθισμένο να φαίνεται α
κατανόητο, τότε τα σκόρπια περιστα
τικά, οι ανεξήγητες αρχικές υποθέ
σεις που πραγματοποιούνται μέσα 
στο αστυνομικό μυθιστόρημα, είναι 
ένας δημιουργικός τρόπος, μια αποτε
λεσματική φόρμα.

Το  αναγνώσιμο θέατρο, όπως έχου
με πει, προσπαθεί, χρησιμοποιώντας 
κοινόχρηστους και δημοφιλείς κώδι
κες, να ενεργοποιήσει, μέσα από το 
Μπρεχτικό παραξένισμα και την πα
ραβίαση της κλασικής αφήγησης, λαν- 
θάνουσες, μη συνειδητοποιημένες 
πλευρές της συνείδησης του θεατή. 0  
κώδικας του αστυνομικού μυθιστορή
ματος στήνει ένα μοντέλο, δημιουργεί 
μια τεχνική τέτοια που το αναγνώσι
μο θέατρο θα μπορούσε να την εκμε
ταλλευτεί.

Κλείνοντας ανακεφαλαιώνουμε τα 
τέσσερα σημεία που συνιστούν αυτό 
το μοντέλο. Ο κώδικας είναι κοινό
χρηστος γιατί εμπεριέχει το δομικό 
στοιχείο του Suspens. Η φαινομενικά 
ανοργάνωτη διάταξη του υλικού συ
ντρέχει στη δημιουργία λανθάνουσας 
δομής. Το  δεδομένο ότι η αλήθεια δεν 
είναι φανερή, αλλά κρύβεται πίσω 
απ’ τα φαινόμενα, δίνει τη δυνατότη
τα να έρθει στο φως η διαλεκτική τη:: 
πραγματικότητας με όλες τις αντιφά
σεις και της παγίδες της. Η προβολή 
τέλος του κορυφαίου γεγονότος στην 
αΡΧή T7)Ç αφήγησης, παραβιάζει την 
κλασική φόρμα της δραματοποίησης, 
δίνοντάς της μια άλλη διάσταση.

Εδώ ο όρος δεν έχει πολιτικό 
περιεχόμενο. Εκφράζει την ακτινοβο
λία που ασκεί το Suspens στο ευρύ 
κοινό. Εξάλλου ένας τρόπος αφήγη
σης από μόνος του δεν μπορεί να έχει 
ττολιτική αποτελεσματικότατα. Αυτό 
εςαρταται και απ’ το ίδιο το περιεχό
μενο της αφήγησης. Για  την ανάλυσή 
μ αζ όμως σημασ ία  έχε ι ότι το 
Suspens έγινε ένας δημοφιλής τρόπο: 
(φόρμα), χάρη στις συγκεκριμένες ε
πιδράσεις που ασκεί πάνω στο θεατή.
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Θέσεις

Αντρέ Μπρετόν
ή

η αναζήτηση της αρχής
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Το να γράψεις για τον Αντρέ Μπρετόν σε μια 
διάλεκτο που να μην είναι του πάθους είναι αδύνα
το. Ένα παραπάνω, θα ήταν και άπρεπο. Για 
κείνον οι δυνατότητες της λέξης δεν ήταν άλλες 
από εκείνες του πάθους κι αυτό πάλι, στη μορφή 
του την πιο υψηλή και έντονη, δεν ήταν παρά 
διάλεκτος σε στάδιο άγριας αγνότητας: Ποίηση. 
Μπρετόν: η γλώσσα του πάθους — το πάθος της 
γλώσσας. Ό λη του η αναζήτηση, ακόμα περισσό
τερο από εξερεύνηση άγνωστων ψυχικών περιοχών, 
υπήρξε η ανακάλυψη ενός χαμένου βασιλείου: η 
αρχέγονη λέξη, ο άνθρωπος ο προγενέστερος των 
ανθρώπων και των πολιτισμών. Ο υπερρεαλισμός 
υπήρξε το τάγμα της ιπποσύνης του, ολόκληρη η 
ζωή του υπήρξε μια Quete du graal. Η εκπληκτική 
ανέλιξη του ρήματος querer εκφράζει πολύ καλά 
την ποιότητα της αναζήτησής του. Το ρήμα querer 
προέρχεται από το querere (ψάχνω, αναζητώ) 
αλλά, στα ισπανικά, άλλαξε νωρίς νόημα για να 
καταλήξει να σημαίνει περιπαθή επιθυμία. Querer: 
παθιασμένη αναζήτηση, ερωτική. Αναζήτηση που 
δεν κατευθύνεται προς το μέλλον ούτε προς το 
παρελθόν παρά ίσα σ’ εκείνο το σημείο της σύγκλι
σης που είναι ταυτόχρονα η αρχή και το τέλος των 
χρόνων: η ημέρα πριν την αρχή και η μετά το 
τέλος. Ο λίβελός του «πριν από την επονείδιστη 
χριστιανική ιδέα του προπατορικού αμαρτήματος» 
είναι κάτι περισσότερο από μια απόρριψη των 
καθιερο^μένων αξιών της Δύσης: είναι μια επικύ
ρωση της αρχέτυπης αθωότητας του ανθρώπου. 
Αυτο τον ξεχώριζε σχεδόν απ’ όλους τους συγχρό
νους του κι απ’ όλους τους μεταγενέστερους. Για 
τον Μπατάιγ, ο ερωτισμός, ο θάνατος και το — 
προπατορικό — αμάρτημα είναι σημεία εναλλακτι- 
κα που μέσα από τους συνδυασμούς τους επανα
λαμβάνουν, με μια εξοντωτική μονοτονία, το ίδιο 
νόημα: τη μηδαμινότητα του ανθρώπου, την αθερά
πευτη αθλιότητα του. Και για τον Σ.αρτρ επίσης, ο 
άνθρωπος είναι το γέννημα μιας κατάρας, είτε 
αυτή είναι οντολογική, είτε ιστορική, είτε λέγεται 
άγχος, είτε μισθοδοτούμενη εργασία. Και οι δύο 
είναι επαναστατημένοι γιοι του χριστιανισμού. Η 
καταβολή του Μπρετόν είναι άλλη. Με τη ζωή του 
και το έργο του φανερώνει πως δεν υπήρξε τόσο 
ένας κληρονόμος του Σαντ και του Ψρόυντ όσο του 
Ρουσσώ και του Έκχαρτ. Δεν υπήρξε ένας φιλό
σοφος παρά ένας μεγάλος ποιητής και, ακόμα

περισσότερο, με την παλιά έννοια της έκφρασης, 
ένας ευπατρίδης. Το γεγονός ότι δεν ανεχόταν την 
ιδέα του αμαρτήματος υπήρξε κι αυτό ένα δείγμα 
ήθους: πραγματικά θεωρούσε πως ήταν στίγμα , 
κάτι που έθιγε όχι την ύπαρξη αλλά την ανθρώπινη 
αξιοπρέπεια. Η προσήλωση στο αμάρτημα ήταν 
κάτι το ασυμβίβαστο με την αντίληψή του για τον 
άνθρωπο. Αυτή η καταδίκη, που τον έφερε αντιμέ
τωπο με μεγάλη βιαιότητα με πολλές σύγχρονες
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φιλοσοφίες και με όλες τις θρησκείες, στο βάθος 
της ήταν επίσης θρησκευτική: υπήρξε μια ενέργεια 
πίστης. Το πιο παράξενο — θα ’πρεπε να πω: το 
θαυμαστό — είναι πως αυτή η πίστη ποτέ δεν τον 
εγκατέλειψε. Κατάγγειλε αδυναμίες, συμβιβα
σμούς και προδοσίες αλλά ποτέ δεν σκέφτηκε πως 
η ενοχή μας γεννήθηκε μαζί μας. Ή τα ν ένας 
άνθρωπος στρατευμένος χωρίς το παραμικρό ίχνος 
μανιχαισμού. Για τον Μπρετόν η γέννηση και η 
ενοχή δεν ήταν ταυτόσημα.

Ο άνθρωπος ακόμη και ευτελισμένος από τον 
νεοκαπιταλισμό και τον ψευδοσοσιαλισμό του και
ρού μας είναι ένα πλάσμα υπέροχο γιατί καμιά 
φορά μιλάει. Η γλώσσα είναι το σημάδι, το δείγμα 
που μαρτυράει όχι την πτώση του αλλά το γεγονός 
πως από ιδιοσυστασία είναι ολότελα μη υπεύθυνος. 
Με τη λέξη μπορούμε να φτάσουμε ως τη χαμένη 
βασιλεία και να ανακτήσουμε τις αρχέγονες δυνά
μεις. Αυτές οι δυνάμεις δεν είναι δικές μας. Ο 
εμπνευσμένος, ο άνθρωπος ο οποίος στ’ αλήθεια 
μιλάει δε λέει τίποτα που να είναι δικό του: με το 
στόμα του μιλάει η γλώσσα. Το όνειρο με το να 
είναι μια κατάσταση συναισθηματική είναι ο κα
τευνασμός για την έκρηξη της λέξης: η παθητικό- 
τητά του είναι η ενεργητικότητα της επιθυμίας. Το 
όνειρο είναι περίπαθο: κι εδώ επίσης η αντίθεσή 
του με το χριστιανισμό υπήρξε θρησκευτικής υφής. 
Η γλώσσα για να εκφράσει τον ίδιο της τον εαυτό, 
εκμηδενίζει τη συνείδηση. Η ποίηση δε σώζει τον 
ποιητή: τον διαλύει μέσα στην πραγματικότητα, 
την πιο αχανή και δυναμική, της ομιλίας. Η 
άσκηση της ποίησης απαιτεί την εγκατάλειψη, την

αποκήρυξη του εγώ. Είναι κρίμα που ο βουδισμός 
δεν του κίνησε το ενδιαφέρον. Κ ι αυτή η δοξασία 
επίσης καταστρέφει την αυταπάτη του εγώ, μόνο 
που το κάνει όχι προς όφελος της ομιλίας αλλά της 
σιωπής. Πρέπει να ξεκαθαρίσω πως αυτή η σιωπή 
είναι λέξη σωπασμένη, σιωπή που δεν παύει να 
εκπέμπει σήματα εδώ και περισσότερα από δυο 
χιλιάδες χρόνια. Η μνήμη μου ανατρέχει στον 
Βουδισμό γιατί πιστεύω πως η «αυτόματη γραφή» 
είναι, σε σύγχρονα μέτρα, αξία κάπως ισοδύναμη 
του βουδιστικού διαλογισμού. Δεν θεωρώ πως 
είναι μια μέθοδος για να γράφεις ποιήματα ούτε 
πως είναι μια ρητορική συνταγή: είναι μια άσκηση 
ψυχική, μια σύγκλιση και μια επίκ/.ηση που έχουν 
προορισμό να ανοίξουν τα φράγματα του λεκτικού 
ρου. Ο ποιητικός αυτοματισμός, όπως πολλές 
φορές υπογράμμισε ο ίδιος ο Μπρετόν, είναι συνα
φής με τον ασκητισμό: συνεπάγεται μια κατάστα
ση δύσκολης παθητικότητας που, με τη σειρά της, 
απαιτεί την κατάργηση κάθε κριτικής και αυτοκρι
τικής. Είναι μια ριζική κριτική της κριτικής, μια 
κλήση σε απαγόρευση της συνείδησης. Με τον 
τρόπο της, είναι μια καθαρτήρια οδός, μια μέθοδος 
επεκτεινόμενης άρνησης με σκοπό να προκαλέσει 
την αποκάλυψη της αληθινής πραγματικότητας: 
την αρχέγονη γλώσσα. Το  θεμέλιο της «αυτόματης 
γραφής» είναι η πεποίθηση στην ταυτότητα ομι
λίας και σκέψης. Ο άνθρωπος δεν μιλάει διότι 
σκέπτεται, αλλά σκέπτεται επειδή μιλάει. Γ  ια να 
το πω καλύτερα, η ομιλία δεν διαχωρίζεται από τη 
σκέψη: η ομιλία είναι διαλογισμός. Ο Μπρετόν 
στηρίζει την άποψή του αυτή με τούτη την παρα
τήρηση: «nous ne disposons spontanément pour 
nous exprimer que d'une seule structure verbale 
excluant de la maniéré la plus catégorique toute 
autre structure apparement chargée du même 
sens»1.

H πρώτη αντίρρηση που θα μπορούσε ν* αντιτά- 
ξει κανείς σ’ αυτή την κοφτερή θεωρία είναι το 
γεγονός πως, τόσο στον καθημερινό όσο και στον 
πεζό γραπτό λόγο, συναντάμε φράσεις που μπο
ρούν να διατυπωθούν με άλλες λέξεις, ή και με τις 
ίδιες, αλλά τοποθετημένες σε μια διαφορετική 
σειρά. Ο Μπρετόν θα απαντούσε δίκαια, πως 
ανάμεσα στη μια και την άλλη εκδοχή όχι μόνο 
αλλάζει η συντακτική δομή αλλά ότι αλλάζει και η

------------- y
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ίδια η ιδέα, έστω κι αν αυτή η αλλαγή είναι 
ανεπαίσθητη. Κάθε αλλαγή στη λεκτική δομή 
δημιουργεί μια αλλαγή στο νόημα. Αν θέλομε να 
είμαστε αυστηροί, αυτά που αποκαλούμε συνώνυ
μα δεν είναι παρά μεταφράσεις ή αντιστοιχίες 
μέσα στο εσωτερικό μιας γλώσσας. Και αυτό /̂ ου 
αποκαλούμε μετάφραση είναι μια διερμηνεία. μια 
απόδοση. Λέξεις όπως nirvana, dharma, tao ή jen 
είναι στην πραγματικότητα αμετάφραστες. Ί  ο ιδιο 
συμβαίνει με τη «φυσική», «φύση», «δημοκρατία», 
«επανάσταση» και άλλους όρους της Δύσης που 
δεν έχουν τον ακριβή αντίστοιχο ορο σε γλώσσες 
ξένες προς τη δική μας παράδοση. Κ ι ανάλογα με 
το πόσο στενή είναι η σχέση που υπάρχει ανάμεσα 
στη λεκτική δομή και το νόημα — όπως ανάμεσα 
στα Μαθηματικά και την ποίηση, για να μην 
αναφερθούμε σε διαλέκτους που 6εν συναρμόζο
νται, όπως η μουσική και η ζωγραφική — τόσο η 
μετάφραση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, i -τη μια 
και στην άλλη άκρη της γλώσσας — το θαυμαστικό 
και την εξίσωση — είναι δυνατό να χωρίσεις το 
σημείο στα δυο μισά του: σημαίνον και σημαινόμε- 
νο είναι το ίδιο. Ο Μπρετον ερχεται έτσι, ισως και 
χωρίς να το ξέρει, αντιμέτωπος με τον Saussure: η 
γλώσσα δεν είναι αποκλειστικά μια αυθαίρετη 
μεταφορά από τον ήχο στο νόημα, κατι που 
αρχίζουν να το αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι γλωσσολο- 
γοι.

Οι ιδέες του Μπρετόν πάνω στη γλώσσα βρίσκο
νται στα ópta της μαγείας. Ό χι μόνο ποτέ δεν 
ξεχώρισε τη μαγεία από την ποίηση αλλά και 
θεωρούσε πάντα πως αυτή η τελευταία ήταν 
πραγματικά μια δύναμη, μια ουσία ή μια ενέργεια 
ικανή να αλλάξει την πραγματικότητα. Σύγχρονα 
οι ιδέες αυτές διάθεταν μια ακρίβεια και μια 
διεισδυτικότητα που τολμώ να αποκαλέσω, επι
στημονικές. Από τη μια πλευρά έβλεπε τη γλώσσα 
σαν ρεύμα αυτόνομο και με ιδιαίτερη ισχύ, μια 
τύχη με παγκόσμιο μαγνητισμό. Από την άλλη, 
φανταζόταν αυτή την ερωτική ουσία σαν ένα 
σύστημα κυρίαρχων σημείων του διπλού νόμου της 
συγγένειας και της αντίθεσης, της ομοιότητας και 
της ετερότητας. Αυτή η θέση δεν απέχει και πολύ 
από εκείνη των σύγχρονων γλωσσολόγων: οι λέξεις 
και τα στοιχεία που τις συγκροτούν είναι πεδία 
ενέργειας, όπως τα άτομα και τα στοιχεία τους. Η 
έλξη ανάμεσα στις συλλαβές και τις λέξεις δεν 
είναι διαφορετική από εκείνη των άστρο^ν και των 
σωμάτων. Η αρχαία αντίληψη της αναλογίας επα
νεμφανίζεται: Η φύση είναι διάλεκτος κι αυτή, με 
τη σειρά της, είναι ο αντικατοπτρισμός της πρώ
της. Η επανάκτηση της φυσικής γλώσσας είναι να 
ξαναγυρίσουμε στη φύση, την πριν από την πτώση 
και την ιστορία: η ποίηση είναι το τεκμήριο της 
αρχέγονης αθωότητας. Το «Κοινωνικό Συμβόλαιο» 
μετατρέπεται, για τον Μπρετόν, σε ρηματική 
ποιητική συμφωνία, ανάμεσα στον άνθρωπο και τη 
φύση, τη λέξη και τη σκέψη. Μέσα απ’ αυτή την 
προοπτική μπορεί να γίνει καλύτερα αντιληπτή 
αυτή η κατάφαση που τόσες φορές έχει επαναλη- 
φτεί: ο υπερρεαλισμός είναι ένα κίνημα για ολο
κληρωτική απελευθέρωση, όχι μια σχολή ποιητική. 
Οδός ανακατάληψης του ιδιώματος της αθωότητας 
και ανανέωση του αρχέγονου συμβολαίου, η ποίηση 
είναι γραφή της θεμελίωσης του ανθρώπου. Ο 
υπερρεαλισμός είναι επαναστατικός γιατί είναι μια 
επιστροφή στη ρίζα της ρίζας.

Τα πρώτα ποιήματα του Μπρετόν δείχνουν τα 
χνάρια μιας παθιασμένης ανάγνωσης του Μαλλαρ- 
μέ. Ούτε στις στιγμές της μεγαλύτερης βιαιότητας 
και λεκτικής ελευθερίας δεν εγκατέλειψε εκείνη 
την αίσθηση για τη λεξη, να ’ναι σύγχρονα ακριβής
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και πολύτιμη. Λέξη ηλιοτρόπιο, ιδίωμα των α- 
νταυγαστήρων. Τπήρξε ένας ποιητής «μανιερί- 
στας», με την καλή σημασία του όρου. Μέσα στα 
όρια της ευρωπαϊκής παράδοσης βρίσκεται στη 
γραμμή που κατεβαίνει από τον Γκόγκορα, τον 
Μαρίνο, τον Ντον, ποιητές που δεν ξέρω αν 
διάβασε και που, φοβάμαι, το ποιητικό του ήθος 
απέρριπτε. Λεκτική λαμπρότητα και βιαιότητα 
διάνοιας και πάθους. Συμμαχία παράξενη, αλλά 
όχι ασυνήθιστη, ανάμεσα στην προφητεία και τον 
αισθητισμό που μετατρέπει τα καλύτερά του ποιή
ματα σε αντικείμενα ωραιότητας και σύγχρονα σε 
πνευματικές διαθήκες. Ίσως να είναι αυτός ο 
λόγος της λατρείας του για τον Λωτρεαμόν, τον 
ποιητή που βρήκε τη «φόρμα» της ψυχικής έκρη
ξης. Απ ’ εδώ ξεκινάει επίσης, αν και κρίθηκε 
αναπότρεπτη και χαιρετίστηκε σαν «επαναστατική 
αναγκαιότητα» η, καθόλου κρυμμένη, αποστροφή 
του για τη βάναυση απλοϊκότητα του Νταντά. Οι 
επιφυλάξεις του απέναντι σε άλλα ποιήματα ήταν 
διαφορετικής υφής. Ο θαυμασμός του για τον 
Απολλαναίρ κλείνει μέσα του ένα σπόρο παρασιώ
πησης, γιατί για τον Μπρετόν η ποίηση ήταν 
δημιουργία πραγματικοτήτων μέσα απρ το λόγο 
και όχι απλό λεκτικό εύρημα. Αγαπούσε το νεωτε
ρισμό και την έκπληξη στην τέχνη, αλλά ο όρος 
«εύρημα» δεν ήταν της αρεσκείας του. Αντίθετα, 
σε πολλά από τα κείμενά του, λάμπει με φως 
αλάνθαστο το συστατικό της «αποκάλυψης». Το  να 
λες, είναι η πιο υψηλή ενέργεια: να αποκαλύπτεις 
το κρυμμένο, να ξυπνάς τη λέξη τη θαμμένη στη 
γη, να προκαλείς την εμφάνιση του άλλου μας 
εαυτού, να δημιουργείς αυτό το άλλο που είμαστε 
και που ποτέ δεν παύομε ολότελα να είμαστε.

Αποκάλυψη είναι ανάσταση, φανέρωση, μύηση. 
Είναι η λέξη που επικαλείται την ιεροτελεστεία 
και την τελετουργία. Εκτός από μέσον πρόκλησης, 
για να ταράξει το κοινό ή να ξεσηκώσει μιαν 
επανάσταση, ο Μπρετόν απεχθανόταν τα θεάματα 
στον ανοιχτό χώρο: Η γιορτή έπρεπε να γιορτάζε
ται στις κατακόμβες. Κάθε μια από τις υπερρεαλι
στικές εκθέσεις κινήθηκε γύρω από έναν άξονα 
αντιθέσεων: σκάνδαλο και μυστικό, καθαγίαση και 
βεβήλωση. Καθαγίαση και συνωμοτισμός είναι 
όροι ομοαίματοι: η αποκάλυψη είναι επίσης και 
επανάσταση. Ο «Αλλος» ο εαυτός μας, αρνιέται 
την απατηλή συνάφεια και σιγουριά της συνείδησής

μας, αυτή τη στήλη του καπνού που στηρίζει τις 
αλαζονικές φιλοσοφικές και θρησκευτικές μας κα
τασκευές. Οι «άλλοι», προλετάριοι και σκλάβοι 
αποικιοκρατίας, μύθοι πρωτόγονοι και επαναστα
τικές ουτοπίες, απειλούν με, όχι μικρότερη, βιαιό
τητα τις πεποιθήσεις και τους θεσμούς της Δύσης. 
Και στους μεν και στους δε, και στον Φουριέ και 
στον παπούα της Νέας Γουινέας, ο Μπρετόν δίνει 
το χέρι. Επανάσταση και αποκάλυψη, γλώσσα και 
πάθος, είναι εκφάνσεις μιας ενιαίας πραγματικότη
τας. Το αληθινό όνομα αυτής της πραγματικότη
τας είναι επίσης διπλό: αθωότητα και θαύμα. 0  
άνθρωπος είναι δημιουργός θαυμάτων, είναι ποιη
τής γιατί είναι πλάσμα αθώο. Τα  μωρά, οι γυναί
κες, οι ερωτευμένοι, οι εμπνευσμένοι, ακόμα κι οι 
τρελοί είναι η ενσάρκωση του θαυμαστού. Καθετί 
που κάνουν είναι εξαιρετικό και δεν το συναισθάνο
νται. Δεν ξέρουν τι κάνουν: είναι ανεύθυνοι, αθώοι. 
Μαγνήτες, αλεξικέραυνα, φορείς υψηλής τάσεως: 
τα λόγια τους και οι πράξεις τους είναι παράλογα 
και όμως διαθέτουν ένα νόημα. Είναι τα διάσπαρτα 
σημάδια μιας διαλέκτου σε αέναη κίνηση που 
ςεδιπλώνει μπροστά στα μάτια μας ένα αντιφατικό 
ριπίδι από νοήματα που καταλήγει στο τέλος 
σ ένα νόημα μοναδικό και τελεσίδικο. Μέσα α
π αυτους και μέσα σ’ αυτούς το σύμπαν μιλά
μ εμάς και μιλά με τον ίδιο τον εαυτό του.

Εχω  επαναλάβει μερικά από τα λόγια του: 
αποκάλυψη και επανάσταση, αθωότητα και θαύμα, 
πάθος και γλωσσά. Ίί πάρχει ακόμα μια: μαγνητι
σμός. Ο Μπρετόν υπήρξε ένα από τα κέντρα 
βαρύτητας της εποχής μας. Ό χ ι  μόνο πίστευε πως 
οι άνθρωποι κυβερνιόμαστε από τους νόμους της 
έλξης και της άπωσης αλλνά και πως, αυτός ο ίδιος, 
ή*αν η ενσάρκωση αυτών των δυνάμεων. Όλοι 
1»σοι̂  έχομε να κάνομε μαζί του νιώθομε τη διπλ,ή 
αυ,ή κίνηση ^ου ιλίγγου: την έλξη και την κεντρό- 
φυγη ώθηση. Ομολογώ πως, για πολύ καιρό, με 
'κέντριζε η ιόέα να κανω ή να πω κάτι που να 
μπορούσε να προκαλέσει την αποδοκιμασία του.

*εχυ πολλοί από τους φίλους του αποπει-
ρ ηκαν κά ,ι ,έτοιο. Ηδη, πριν λίγα χρόνια, ο 
Μπουνιουελ με προσκάλεσε να δω, ιδιωτικά, μια 

.αινίε^ .ου. Οταν τελείωσε η προβολή με 
Ρώτησε: Αραγε ο Μπρετόν θα θεωρήσει πως

ρισκε.αι μεσα στην υπερρεαλιστική παράδοση; 
Αναφερθηκα στον Μπουνιουέλ όχι μόνο γιατί είναι
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ένας μεγάλος καλλιτέχνης, αλλά γιατί είναι κι ένας 
άνθρωπος με μια «ακεραιότητα στον χαρακτήρα και 
μια ελευθεριότητα πνευματική, αληθινά εξαιρετι
κή. Αυτά τα συναισθήματα, που τα ένιωθαν όλοι, 
όσοι σύχναζαν μαζί του, δεν έχουν καμιά σχέση με 
το φόβο ή το σεβασμό προς κάποιον ανώτερο (αν 
κι εγώ πιστεύω πως ναι, υπάρχουν άνθρωποι 
ανώτεροι, κι ο Μπρετόν υπήρξε ένας απ’ αυτούς). 
Ποτέ δεν τον είδα σαν ένα αρχηγό κι ακόμα 
λιγότερο σαν ένα Πάπα, για να χρησιμοποιήσω τη 
φτηνή έκφραση που κυκλοφόρησε από μερικά παχύ
δερμα2. Πέρα από τη φιλία μου γ ι’ αυτόν οι 
δραστηριότητές μου μέσα στην υπερρεαλιστική 
ομάδα υπήρξαν μάλλον φευγαλέες. Παρ όλα αυτά, 
η συμπάθειά του, η γενναιοφροσύνη του με αναστά
τωναν πάντα, από τις πρώτες μέρες των σχέσεών 
μας ως το τέλος των ημερών του. Ποτέ δεν έμαθα 
το λόγο που ήταν μαζί μου τόσο επιεικής. Ισως 
διότι ήμουν από το Μεξικό, μια χώρα που από 
πάντα τόσο αγαπούσε; Πέρα απ’ αυτές τις σκέ
ψεις, τις αποκλειστικά προσωπικές, θα πω πως 
πολλές φορές γράφω σαν να συντηρώ ένα σιωπηλό 
διάλογο με τον Μπρετόν: απάντηση, απόκριση, 
σύμπτωση, διάσταση, σεβασμό, όλα μαζί. Ακόμα 
κι ετούτη τη στιγμή έχω αυτή την αίσθηση.

Στη διάρκεια της εφηβείας μου, σε μια περίοδο 
απομόνωσης και έξαρσης, διάβασα εντελώς τυχαία 
κάποιες σελίδες που, μετά, έμαθα πως αποτελού
σαν το V  κεφάλαιο του « L ’amour fou». Σ ’ αυτές 
αφηγείται το ανέβασμά του στην κορυφή του 
Τέιδε, στην Τενερίφη. Αυτό το κείμενο, διαβασμέ
νο σχεδόν σύγχρονα με το «The marriage of heaven 
and bell», μου άνοιξε τις πύλες στη σύγχρονη 
ποίηση, ϊ ’πήρξε μια «τέχνη ν ’ αγαπάς» όχι με τον 
τετριμμένο τρόπο του Οβίδιου, αλλά σαν ένα 
ξεκίνημα που, αργότερα, η ζωή και η Ανατολή μου 
το ενίσχυσαν: την αναλογία ή, μάλλον, την ταύτιση 
ανάμεσα στο αγαπώμενο πρόσωπο και τη φύση. 
Το νερό είναι θηλυκό ή η γυναίκα είναι θάλασσα, 
ποτάμι νυχτερινό, ακρογιάλι της αυγής που αναρ- 
ριγά στον άνεμο. Αν οι άνδρες είμαστε μια μεταφο
ρά του σύμπαντος, το ζευγάρι είναι η κατεξοχήν 
μεταφορά, το σημείο συνάντησης όλων των δυνά
μεων και ο σπόρος για κάθε μορφή. Το ζευγάρι 
είναι, για άλλη μια φορά, χρόνος ξανακερδισμένος, 
χρόνος πριν από τον χρόνο. Ενάντια στον άνεμο και 
τον ίλιγγο, προσπάθησα να είμαι πιστός σ’ αυτή 
την αποκάλυψη. Η λέξη έρωτας διατηρεί ανέπαφες 
όλες τις δυνάμεις επάνω μου. Ή  όπως λέει 
εκείνος: «On n’en sera plus jamais quitte avec ces 
frondaisons de l’age d’o r»3. Σ ε  όλα του τα 
γραπτά, από τα πρώτα ως τα τελευταία, υπάρχει 
αυτή η επίμονη πίστη σε μια παραδείσια εποχή, 
ενωμένη με το όραμα του αρχέγονου ζεύγους. Η 
γυναίκα είναι γέφυρα, τόπος προσέγγισης και συμ
φιλίωσης του φυσικού κόσμου και του ανθρώπινου. 
Είναι η συγκεκριμένη γλώσσα, η ενσάρκωση της 
αποκάλυψης: «La  femme n’est plus qu’un calice 
débordant de novelles»4.

Χρόνια μετά γνώρισα τον Benjamin Péret, τη 
Leonora Carrington, τον Wolfgang Paalen, τον 
Remedios Varo και άλλους υπερρεαλιστές που 
είχαν αναζητήσει καταφύγιο στο Μεξικό κατά τη 
διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου. 

Ηρθε η Ειρηνη και ξανασυνάντησα τον Benjamin 
Péret στο 11αρίσι. Με πηγε στο καφενείο της Place 
Blanche. I ια μεγάλο χρονικό διάστημα, έβλεπα 
τον Μπρετόν πολυ συχνά. Αν και η συνεχής επαφή 
δεν είναι πάντα ευνοϊκή για την ανταλλαγή ιδεών 
και σ->ναισθημάτων, πολλές cpopéc ένιωσα αυτό το 
ρεύμα που ενώνει πραγματικά τους συνομιλητές, 
ακόμα κι όταν οι απόψεις τους δεν είναι ταυτόση
μες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, από τις τόσες μας 
συζητήσεις, μια που είχαμε το καλοκαίρι του 
1964, λίγο πριν επιστρέψο; στις Ινδίες. Δεν την 
θυμάμαι για το λόγο ότι ήταν η τελευταία, αλλά

για την όλη ατμόσφαιρα που την πλαισίωνε. Δεν 
είναι της παρούσης να διηγηθώ αυτό το επεισόδιο. 
(Κάποια μέρα, υπόσχομαι να το κάνω). Για μένα 
υπήρξε η «συνάντηση» με την έννοια που έδινε ο 
Μπρετόν σ’ αυτή τη λέξη: μοιραία προκαθορισμένη 
και συνάμα επιλεγμένη. Εκείνη τη νύχτα, περπα
τώντας μόνοι οι δυο μας στο Cartier de les halles, 
η συζήτηση ξεστράτισε προς ένα θέμα που τον 
απασχολούσε: το μέλλον του υπερρεαλιστικού κι
νήματος. Θυμάμαι, άκρες μέσες, που του είπα 
πως, για μένα, ο υπερρεαλισμός ήταν η ιερή 
ασθένεια του καιρού μας, όπως η λέπρα στον 
Μεσαίωνα ή οι Ισπανοί «πεφωτισμένοι» του δέκα
του έκτου αιώνα. Αναγκαία άρνηση της Δύσης, θα 
ζούσε όσο θα υπήρχε ο σύγχρονος πολιτισμός, 
ανεξάρτητα από πολιτικά συστήματα και ιδεολο
γίες που θα επικρατήσουν στο μέλλον. Η έξαρσή 
μου τον εντυπώσιασε αλλά συμπλήρο^σε: Η άρνηση 
λειτουργεί παράλληλα με την κατάφαση και η 
δεύτερη υπάρχει γιατί υπάρχει η πρώτη. Πολύ 
αμφιβάλλο.» αν ο κόσμος, που αρχίζει τώρα, μπορεί 
να προσδιοριστεί σαν κατάφαση ή σαν άρνηση: 
Μπαίνομε σε μια ουδέτερη ζώνη και η υπερρεαλι
στική επανάσταση θα πρέπει να εκφραστεί με 
μορφές που δεν θα είναι ούτε η άρνηση ούτε η 
κατάφαση. Βρισκόμαστε πιο πέρα από την επιδο
κιμασία ή την αποδοκιμασία... Δεν είναι παρακιν
δυνευμένο να πούμε πως αυτή η ιδέα ενέπνευσε την 
τελευταία εκδήλωσ/) της ομάδας: ο απόλυτος δια
χωρισμός. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Μπρετόν 
επιζητούσε την «αποκρυφοποίηση» του υπερρεαλι
σμού, αλλά λίγες φορές το είχε διακηρύξει τόσο 
αποφασιστικά. Ίσως να σκεφτόταν πως το κίνημα 
θα ανακτούσε τη γονιμότητά του μόνο αν αποδει- 
κνυόταν ικανό να μεταμορφωθεί σε μια υποχθόνια 
δύναμη. Επιστροφή στις κατακόμβες; Δεν ξέρω. 
Μ ε ρώτησε αν σε μια κοινωνία, σαν τη δίκιά μας, 
όπου έχουν αφανιστεί οι παλιές αντιθέσεις — όχι 
προς όφελος της αρχής της ταύτισης αλλά για χάρη 
μιας εκμηδένισης και παγκόσμιας υποβάθμισης 
αξιών — έχει ακόμα νόημα, αυτό που ο Μαλλαρμέ 
αποκαλούσε «ανασχετική ενέργεια»: Το  να δημο
σιεύει κανείς είναι μια μορφή ενέργειας ή ένας 
τρόπος αποσόβησης της ενέργειας μέσα στην ανω
νυμία της δημοσιότητας;

Λέγεται συχνά πως το διφορούμενο του υπερρε
αλισμού συνίσταται στο ότι είναι ένα κίνημα 
ποιητών και ζωγράφων που αρνείται να κριθεί με 
κριτήρια αισθητικά. Δεν συμβαίνει το ίδιο με όλες 
τις καλλιτεχνικές τάσεις του παρελθόντος και με 
όλα τα έργα των μεγάλων ποιητών και ζωγράφων; 
Η «τέχνη» είναι ένα εύρημα της αισθητικής που με 
τη σειρά της είναι ένα εύρημα των φιλοσόφων. Ο 
Νίτσε τις έθαψε κοςι τις δυο και χόρεψε πάνω στον 
τάφο τους: αυτό που αποκαλούμε τέχνη είναι 
παιχνίδι... Η υπερρεαλιστική βούληση να σβήσει

τα σύνορα που χωρίζουν την τέχνη από τη ζωή δεν 
είναι καινούρια. Καινούριοι είναι οι όροι με τους 
οποίους εκφράστηκε και είναι καινούριο το νόημα 
της δραστηριότητάς της. Ούτε «ζωή καλλιτεχνική» 
ούτε «τέχνη βιωτική»: επιστροφή στην καταβολή 
της λέξης, στη στιγμή όπου ομιλία είναι συνώνυμο 
της δημιουργίας. Αγνοώ ποιό θα είναι το μέλλον 
της υπερρεαλιστικής ομάδας. Είμαι βέβαιος πως 
το ρεύμα που περνά από τον γερμανικό ρομαντισμό 
και τον Μπλέικ στον υπερρεαλισμό δεν θα εξαφα
νιστεί. Θα ζήσει στο πλαίσιο, θα είναι η άλλη  
φωνή. Ο υπερρεαλισμός, λένε οι κριτικοί, δεν είναι 
πια στην εμπροσθοφυλακή. Πέρα από το ότι 
αντιπαθώ αυτόν το στρατιωτικό όρο, δεν πιστεύω 
πως ο νεοντερισμός, το να βρίσκεται κανείς στην 
αιχμή της επικαιρότητας, είναι το σημαντικότερο 
στοιχείο του υπερρεαλισμού. Ούτε καν το Νταντά 
δεν είχε αυτόν το φρενήρη σεβασμό για το καινού
ριο, που ευαγγελίστηκαν, λογουχάρη, οι φουτουρι- 
στές. Ούτε το Νταντά ούτε ο υπερρεαλισμός 
λάτρεψαν τις μηχανές. Ο υπερρεαλισμός διέσυρε 
τις μηχανές: μηχανές αντιπαραγωγικές, «élevages 
de poussiere», ρολόγια ξεχειλωμένα. Τη  μηχανή 
σαν μέθοδο της κριτικής —  της μηχανοποίησης και 
των ανθρώπων της προόδου και των ανοησιών 
τους. Ο Ducham p είναι η αρχή ή το τέλος της 
ζωγραφικής; Με το έργο του και ακόμα περισσότε
ρο με την αρνητική στάση του έργου του ο 
Ducham p κλείνει μια περίοδο της Δυτικής τέχνης 
(αυτή της, κυρίως ειπείν, ζωγραφικής) και ανοίγει 
άλλη που δεν θα είναι πια «καλλιτεχνική»: τη 
διάλυση, το λιώσιμο της τέχνης μέσα στη ζωή, της 
γλώσσας μέσα στον δίχως έξοδο κύκλο του παιχνι
διού των λέξεων, της λογικής μέσα στο φιλοσοφικό 
της αντίδοτο, το γέλιο. Ο  Ducham p «ακυρώνει τον 
μοντερνισμό με τον ίδιο τρόπο που αρνιέται την 
παράδοση. Στην περίπτωση του Μπρετόν υπάρχει, 
επιπλέον, μια θέαση του χρόνου όχι σαν ροής αλλά 
σαν μιας αμετακίνητης παρουσίας, αν και αόρατης, 
ενός παρόντος αθώου. Το  μέλλον το θεωρούσε 
συναρπαστικό επειδή είναι η περιοχή του απροσδό
κητου: όχι γ ι ’ αυτό που θα είναι σύμφωνα με τη 
λογική αλλά γ ι ’ αυτό που θα είναι σύμφωνα με τη 
φαντασία. Η καταστροφή του τωρινού κόμου θα 
επέτρεπε την αποκάλυψη του αληθινού χρόνου, όχι 
του ιστορικού, αλλά του φυσικού, όχι του δυνα
στευόμενου από την πρόοδο αλλά εκείνου που τον 
κυβερνά η επιθυμία. Τέτοια υπήρξε, αν δεν απατώ- 
μαι, η ιδέα του για μια κοινωνία κομμουνιστική, 
φιλελεύθερη. Ποτέ δεν σκέφτηκε πως υπήρχε κά
ποια ουσιαστική αντίθεση ανάμεσα στους μύθους 
και τις ουτοπίες, στην ποίηση και τα επαναστατι
κά προγράμματα. Διάβαζε Φουριέ με τον ίδιο 
τρόπο που μπορούμε να διαβάσομε τις Βέδες ή τον 
Ποπόλ-Βου, ενώ τα ποιήματα των εσκιμώων τα



Οκτάβιο Παζ: Αντρέ Μπρετόν, ή η αναζήτηση της αρχής
θεωρούσε επαναστατικές προφητείες. Τ ο πιο από
μακρο παρελθόν και το πιο ακαθόριστο μέλλον 
έσμιγαν αρμονικότατα μέσα στο πνεύμα του. Με 
τον ίδιο τρόπο: ο ματεριαλισμός του δεν ήταν ένας 
χυδαίος «επιστημονισμός» ουτε ο ιρασιοναλισμός 
του ήταν μίσος για τη λογική.

Η απόφαση να αγκαλιάσει τα αντίθετα άκρα — 
Σαντ και Ρουσσώ, Νοβάλις και Ρουσσέλ, Ιουλιέτα 
και Ελοΐζα, Μαρξ και Σατωμπριάν — φανερώνε
ται σταθερά στα γραπτά του και στις ενέργειές 
του. Τίποτα πιο μακριά απ αυτή τη στάση της 
προσαρμοστικής ανοχής του σκεπτικισμού. Στο 
χώρο της σκέψης μισούσε τον εκλεκτικισμό και, 
στο χώρο του έρωτα, τη μίζη. Το ωραιοτερο 
σημείο στο έργο του, τοσο στο πεί,ο όσο και στην 
ποίησή του, είναι εκείνες οι σελίδες οι εμπνευσμε- 
νες από την ιδέα της επιλογής και την αμφίδρομη 
σχέση της πίστης σ’ αυτήν, είτε πρόκειται για τη 
σφαίρα της τέχνης είτε της πολιτικής, της φιλίας ή 
του έρωτα. Αυτή η ιδέα υπήρξε ο πυρήνας της 
ζωής του και το κέντρο της αντίληψης που είχε για 
τη μοναδικότητα του έρωτα: Μεγαλείο του πά
θους, που σμιλεύτηκε από την ελευθερία, άπεφθο 
διαμάντι. Η εποχή μας απελευθέρωσε τον έρωτα 
από τα σίδερα του περασμένου αιώνα μονάχα για 
να τον μετατρέψει σε ανώδυμο χρονοξόδεμα, ακό
μα ένα καταναλωτικό αγαθό σε μια κοινωνία 
υπεραπασχολημένων καταναλωτών. Η θέση του 
Μπρετόν είναι η άρνηση σε καθετί που σήμερα 
περνάει για αγάπη και ακόμα για ερωτισμός (άλλη 
μια λέξη χιλιομεταχειρισμένη σαν νόμισμα φτηνό). 
Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ολότελα τη 
δίχως επιφυλάξεις προσήλωσή του στο έργο του 
Σαντ. Τον συγκινούσε, βέβαια, και τον συνέπαιρνε 
ο απόλυτος χαρακτήρας της άρνησής του αλλά, 
πώς να τη συμβιβάσει με την αντίληψη για τον 
έρωτα στην καρδιά της χρυσής εποχής; Ο Σαντ 
καταγγέλλει τον έρωτα: είναι μια υποκρισία ή, 
ακόμα χειρότερο, μια φαντασίωση. Το σύστημά 
του είναι παραλήρημα, δεν είναι ασυναρτησία: η 
άρνησή του δεν είναι λιγότερο ολοκληρωτική από 
την αποδοχή του Αγίου Αυγουστίνου. Και οι δυο 
απόρριπταν με πραγματική βιαιότητα κάθε μανι- 
χαϊσμό. Για τον χριστιανό άγιο, το κακό δεν έχει 
οντολογική υπόσταση. Για τον Σαντ αυτό που δεν 
υπάρχει είναι ό,τι αποκαλούμε καλό: η δική του 
εκδοχή στο «Κοινωνικό Συμβόλαιο» είναι οι θε
σμοί της «Κοινωνίας των φίλων του εγκλήματος». 
Ο Μπατάιγ θέλησε να μετατρέψει το μονόλογο 
του Σαντ σε διάλογο και απέναντι στον απόλυτο 
ερωτισμό έβαλε έναν συνομιλητή, όχι λιγότερο 
απόλυτο: τη χριστιανική θεολογία. Το αποτέλεσμα 
ήταν η σιωπή και το χαμόγελο. Η «αθεολογία». Το 
απίστευτο και το ακατανόμαστο. Ο Μπρετόν θέ
λησε να ξανασμίξει την αγάπη με τον ερωτισμό, ή 
ακριβέστερα, να καθαγιάσει τον ερωτισμό με την 
αγάπη. Επαναλαμβάνω: η αντίθεσή του με όλες τις 
θρησκείες ενέχει μια διάθεση καθαγίασης. Κ ι ακό
μα περισσότερο: μια επιθυμία επανασυμφιλίωσης. 
Διηγούμενος ένα επεισόδιο από την «Nouvelle 
Justine» — το επεισόδιο, όπου κάποιο από τα 
πρόσωπα ανακατεύει το σπέρμα του με τη λάβα 
της Αίτνας — ο Μπρετόν παρατηρεί πως η πράξη 
αυτή είναι λατρευτική εκδήλωση αγάπης προς τη 
φύση, «une façon, de plus folles, de plus indiscuta
bles de l'aim er»5. Βέβαια, ο θαυμασμό του για τον 
Σαντ σχεδόν δεν είχε όρια και πάντα σκεφτόταν 
πως «tant qu’on ne sera pas quitee avec l’idée de 
la transcendance d'un bien quelconque... la repre
sentation exactée du mal inee· gardera la plus 
grande valeur révolutionnaire»6.

Μ ’ αυτή τη δικαιολογία, στο διάλογο ανάμεσα

στους Σαντ και Ρουσσώ, κλίνει ασυζητητα προς το 
μέρος του τελευταίου, που είναι φίλος του πρωτό
γονου ανθρώπου και εραστής της φύσης. Η αγάπη 
δεν είναι μια φαντασίωση: είναι η διάμεσος ανθρώ
που και φύσης, το σημείο όπου διασταυρο^νονται ο 
γήινος μαγνητισμός με τον πνευματικό.

Κάθε μια από τις έδρες του έργου του αντανα
κλά τις άλλες. Αυτή η αντανάκλαση δεν είναι η 
παθητική εκείνη του καθρέφτη: Δεν είναι μια 
επανάληψη παρά μια απόκριση. Δέσμη ακτινών 
αντίθετων, διάλογος εκλάμψεων. Μαγνητισμός, α
ποκάλυψη, δίψα αθωότητας και συνάμα περιφρόνη
ση. Τπεροψία; Ναι, με την ευγενική έννοια του 
όρου: Πουλί αρπαχτικό, αιθερόλαμνο. Ό λες οι 
λέξεις αυτής της οικογένειας του ταιριάζουν. Ίί -  

πήρξε ένας υψιπέτης, ένας συνεπαρμένος, η ποίησή 
του μας συναρπάζει και πάνω απ’ όλα αυτό που 
είπε, πως το σώμα της γυναίκας και το σο'>μα του 
άντρα είναι οι μοναδικοί βο)μοί μας. Και ο θανα- 
τος; Κάθε άνθρωπος γεννιέται και πεθαίνει πολλές 
φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπρετόν 
πεθαίνει. Εκείνος το γνώριζε καλύτερα από κάθε 
άλλον: καθένα από τα καίρια βιβλία του είναι η 
ιστορία μια ανάστασης. Ξέρω πως τώρα είναι 
διαφορετικά και δεν θα τον ξαναδούμε. Αυτός ο 
θάνατος δεν είναι μια φαντασίωση. Κ ι όμως ο 
Μπρετόν βίωσε κάποιες στιγμές, είδε κάποια 
σημάδια που είναι η άρνηση του χρόνου κι αυτού 
του φαινόμενου, που αποκαλούμε φυσιολογική ανέ
λιξη της ζωής. Ονομάζω ποιητικές αυτές τις 
στιγμές αν και είναι βιώματα κοινά σε όλους τους 
ανθρώπους: η μόνη διαφορά είναι πως ο ποιητής τα 
θυμάται και προσπαθεί να τα ξαναζωντανέψει με 
λέξεις, με ήχους, με χρώματα. Εκείνος που έχει 
ζήσει τέτοιες στιγμές και είναι ικανός ν ’ ανοιχτεί 
στη σημασία τους, γνωρίζει πως το εγώ δεν 
σώζεται γιατί δεν υπάρχει. Γνωρίζει ακόμα πως, 
καθώς κι ο ίδιος ο Μπρετόν το υπογράμμιζε 
πολλές φορές, τα όρια ανάμεσα στο όνειρο και την 
αγρύπνια, τη ζωή και το θάνατο, το χρόνο και το 
άχρονο παρόν, είναι ρευστά και ακαθόριστα. Δεν 
γνωρίζομε τι είναι, στην πραγματικότητα, να πε
θαίνεις, παρά μόνο ότι είναι το τέλος του εγώ — 
το τέλος της φυλακής. Ο Μπρετόν έσπασε πολλές 
φορές αυτή τη φυλακή, διαπλάτυνε και αρνήθηκε 
το χρόνο και, για κάποια στιγμή δίχως μέτρο, 
συνέπεσε με τον άλλο  χρόνο. Αυτή η εμπειρία, 
πυρήνας της ζωής του και της σκέψης του, είναι 
άτρωτη και άθικτη: είναι πιο πέρα από το χρόνο, 
πιο πέρα από το θάνατο — πιο πέρα από μας. 
Γνωρίζοντάς το συμφιλιώνομαι με τον τωρινό του 
θάνατο και με κάθε θάνατο.

Μτφρ.: Μ Α Γ ΙΑ  Μ Α Ρ ΙΑ  Ρ Ο ϊ Σ Σ Ο ϊ

4. „11 γυναίκα δεν είναι πια παρά ένας κάλυκας που
ξεχειλίζει φωνήεντα». ,
5. «Ένας τρόπος, από τους πιο τρελούς, απο τους πιο
α ν α μ φ ι σ β ή τ η τ ο υ ς  να την αγαπάς». _
6 « Όσο δεν θα είμαστε απαλλαγμένο, απο την ιδέα τη: 
υπεροχής ενός οποιουδήποτε αγαθού η εςηρμενη παρου
σίαση του έμφυτου κακού θα διατηρήσει τη μεγαλύτερη 
επαναστατική αξία».

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

1. «Δεν συντάσσομε αυθόρμητα, προκειμένου να εκφρα
στούμε, παρά μόνο με μια δομή ομιλίας που να αποκλείει 
με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο κάθε άλλη δομή 
αναμφίβολα φορτισμένη με την ίδια σημασία».
2. Με αφορμή μια διαμάχη που έχει την ιστορία της 
(1922) ανάμεσα στους Breton και Tzara, ο τελευταίος κι 
άλλοι μαζί του, όπως οι Costau, Grevel, Man Rey, G. 
Ribemont - Dessaigne, αποκαλούν τον Breton Πάπα. 
Αργότερα, μα ί̂ τους κι άλλοι, όπως οι Prevert, Quenau, 
Vitrac, Leiris, Desnos, G. Bataille, κυκλοφορούν τον 
λίβελο «Ένα πτώμα».
3. «Ποτέ πια δεν θα χομε εγκαταλείψει αυτούς τους 
ροδαμούς της Χρυσή; εποχής».

ΔΙΑΒΑΖΩ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τό δεκαπενθήμερο ΔΙΑΒΑΖΩ είναι
Έ να περιοδικό μύησης στό έργο κορυφαίων
διανοητών καί στά σύγχρονα πνευματικά καί
κοινωνικά προβλήματα
Έ να όργανο κριτικής παρέμβασης στήν
πνευματική έπικαιρότητα τού τόπου.
Ένα βήμα έλεύθερης διαπάλης Ιδεών καί 
άντιμετώπισης τών πνευματικών φαινομένων τού 
καιρού μας.
Σέ κάθε τεύχος
• Αφιέρωμα σ' ένα συγγραφέα ή σ* ένα θέμα γιά 

τό όποίο έχουν γραφτεί βιβλία (συνεργασία 
μέ τό Magazme Littéraire)

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

• Πρωτότυπο ρεπορτάζ γιά ένα έπίκαιρο ή 
άνεπΐκαιρο θέμα.

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

δεκαπενθήμερου.
• Ανταπόκριση άπό μία ξένη χώρα
• Επιφυλλίδα γιά ένα πνευματικό θέμα
• Βιβλιογραφικό δελτίο μέ όλ£ς τίς νέες 

έκδόσεις
• Αποδελτίωση τών βιβλιοκριτικών τού 

ήμερήσιου καί περιοδικού τύπου καί πολλά 
άλλα

ΙΑΝΟΣ
Ενα Τ ετράδιο  ‘Α να ζητήσ εω ν 
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ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τό μουσικό «άνοιγμα®

(συνέντευξη)

ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ 
Ό  καθρέφτης τοϋ άνθρώπου •

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜ ΗΤΡΙΑΔΗΣ
«Λευκό διήγημα» 

(συνέντευξη)
•

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ 
Βιασμός:

Ενας φυλετικός φασισμός
*

‘-χάλια - Ειδήσεις - * Απόψεις

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Πρόσωπα

Γεβγκένι Γεφτουσένκο 
σελίδες αυτοβιογραφίας

Είναι πολύ σκληρό να είσαι φημισμένος

Διαλέγοντας τον παραπάνω στίχο 
του Μπ. Πάστερνακ, ως τίτλο αυτού 
του κειμένου μου, το έκανα χωρίς να 
νιώθω υπεροψία ή ταπεινοφροσύνη, 
πράγμα που νομίζω πως είναι χειρό
τερο από την περηφάνεια. Θα ήθελα 
να βεβαιώσω τους αναγνώστες μου 
γι' αυτό. Ό χι ότι κατά την ποιητική 
εφηβία μου δεν ονειρεύτηκα τη διαση- 
μότητα. Αντίθετα. Ούτε και πως τώ
ρα, όταν γράφω ποίηση ή, ακόμα, και 
το δοκίμιο αυτό, είμαι αδιάφορος 
μπροστά στη γνώμη αυτών που με 
διαβάζουν. Κάτι τέτοιο θα ταν ψέμ- 
μα. Η φήμη όμως απέχει αρκετά από 
το να είναι μια θελκτική ερωμένη. 
Απαιτεί αναρίθμητα δώρα και άλλες 
τόσες αποδείξεις αγάπης. Γίνεται ζη
λότυπη και υστερική, με αναγκάζει να 
τσακώνομαι με τους φίλους μου, αρ- 
νείται να μ ’ αφήσει να συγκεντρωθώ, 
με παρασύρει σε επισκέψεις που δεν 
έχουν νόημα, θυμώνει και με απειλεί 
πως θα με εγκαταλείψει. Υπάρχουν 
βέβαια πολλοί που με ζηλεύουν 
γι’ αυτή μου την κατάχτηση, δηλ. τη 
φήμη* θα είχαν όμως διαφορετική 
γνώμη αν ζούσαν, έστω και για λίγο, 
μαζί της.

Όταν ζείτε κάτω από το μεγεθυ
ντικό φακό της περιέργειας του κοι
νού, με τον ίδιο τρόπο που μια έντιμη 
πράξη φαίνεται σε πολλούς ηρωική, 
μια αδυναμία σας μοιάζει, για άλ
λους, άξια τιμωρίας. Τότε ακόμα και 
οι έντιμες πράξεις σας κρίνονται με 
δυσπιστία. Βέβαια, θα μου πείτε: 
όπου υπάρχει καπνός θα υπάρχει και 
φωτιά' όμως η αλήθεια είναι πως ο 
καπνός που προέρχεται από ένα μύθο 
τυχαίνει αρκετές φορές να συσκοτίζει 
την ίδια τη φωτιά. Η φήμη, λοιπόν, 
μοιάζει με την κεφαλή της Μέδουσας: 
φοβερή στην όψη και απειλητική, ό
πως τα φιδίσια μαλλιά της σκορπί
ζουν τον υπόκωφο ήχο των υπόγειων 
διαδόσεων. Αντικρίζοντας το πρόσω
πο της απολιθώνεσαι, ακόμα κι αν 
λένε την απολίθωση μνημείωση. Έ -  
Χει5 *Π)ν ανάγκη της προστατευτικής 
ασπίδας του Περσέα για να δεις το 
σωστό καθρέφτισμα της φήμης σου. 
Στο ξεκίνημά του, ένας καλλιτέχνης, 
Οα πρέπει να παλαίψει για να κερδί
σει τη φήμη του, μα από τη στιγμή 
που την έχει κερδίσει θα πρέπει να 
μάθει με ποιο τρόπο θα τα βγάλει 
πέρα μαζί της.

Οταν διαβάζω μερικά κείμενα που

ασχολούνται με μένα στο δυτικό κό
σμο, αναρωτιέμαι ποιος στην ευχή 
μπορεί να είναι αυτός ο I εβγκένι 
Γεφτουσένκο* κινηματογραφικός α
στέρας, ηλιοκαμένος από τα φλας των 
φωτορεπόρτερ; Ταυρομάχος, που αγ
γίζει με την κόκκινη κάπα του τον 
ταύρο της επικαιρότητας; Ισορροπι
στής, που περπατά πάνω στο χαλαρό 
σχοινί, ανάμεσα στην Ανατολή και 
στη Δύση; Μήπως, όπως υπαινίχθηκε 
κάποιος από τους πρώην οργισμένους

νέους της Αγγλίας, ένας ανεπίσημος 
διπλωμάτης που εκτελεί ορισμένες 
μυστικές αποστολές για λογαριασμό 
του Κρεμλίνου; Ένας αντάρτης, ό
πως έγραψε ο Γ  άλλος συγγραφέας 
Αρμάν Λαλού, ή, μήπως ευχάριστος 
και ερευνητικός ταξιδιώτης, όπως έ
γραψε το περιοδικό Αμερική — που 
κυκλοφορεί και στην Ε Σ Σ Δ — που 
ζητά από όλους να τον αποκαλούν 
φιλικά «Ζένια»; Ένα ς σοβιετικός 
μπητλ ή κάποιο προϊόν εξαγωγής, 
ίσως, σαν το μαύρο χαβιάρι ή τη 
βότκα; Ένας κονφορμιστής μασκαρε- 
μένος σε υπερασπιστή του φιλελευθε
ρισμού ή ένας ριζοσπάστης με τη 
μάσκα του μετριοπαθούς; Τέλος, μή
πως όλα αυτά είναι, απλούστατα, 
συστατικά που έχουν αναμιχθεί μέσα 
στο «σέηκερ» της εποχής μας, με

αποτέλεσμα ένα περίεργο κοκτέηλ 
που ονομάζεται Γ  εβγκένι Γ  εφτουσέν- 
κο;

Από τη μια μεριά παίρνει μέρο: 
εναντίον του αντισημιτισμού, ενα
ντίον της γραφειοκρατίας. Από την 
άλλη μεριά δε φαίνεται να πολυνοιά- 
ζεται για όσα συμβαίνουν στη Δύση, 
ενώ, στην πραγματικότητα, την κα
ταδικάζει οργισμένα για τον πόλεμο 
του Βιετνάμ, για τις δολοφονίες του 
Αούθερ Κινγκ και των Κένεντι, για

τη θρησκοληψία, την υποκρισία και 
τη διαφθορά της. Έ τσ ι πολλοί με 
βλέπουν καχύποπτα: αν αυτός ο Ρώ 
σος είναι πραγματικά με τη μεριά της 
αλήθειας, αν είναι ένας έντιμος πολί
της μιας ολοκληρωτικής κοινωνίας, 
τότε πώς συμβαίνει και βρίσκεται 
έξω από τη φυλακή; Γ  ιατί κατά δια
στήματα ταξιδεύει στο εξωτερικό, 
και μάλιστα χωρίς να συνοδεύεται 
από κομισάριους του κόμματος; Μ ή 
πως στην πραγματικότητα είναι και ο 
ίδιος κομισάριος; Κάποιος σοβιετολό- 
γος έγραψε ότι στους δυο συγγραφείς 
που ταξιδεύουν στο εξωτερικό ο ένα: 
είναι πράκτορας της μυστικής αστυ
νομίας, αν ταξιδεύει ένας συγγραφέ
ας, μονάχος του, τότε σίγουρα είναι 
πράκτορας, και ότι μια μέρα ο Γ ε 
φτουσένκο θα λογοδοτήσει, επιστρέ-

φοντας στην πατρίδα του. Μέσα στη 
βιασύνη του φαίνεται πως ξέχασε ότι 
λίγο πιο πριν είχε θεωρήσει αυτό τον 
Γεφτουσένκο ως ηγέτη της παράνο
μης ρωσικής διανόησης.

Το πιο εκπληκτικό όμως έγινε στο 
Σαντιάγκο της Χιλής, το 1967. Τη  
μέρα που διάβαζα εκεί ποιήματά μου, 
δυο ομάδες νέων οργάνωσαν εναντίον 
μου διαδηλώσεις, σε δυο διαφορετικές 
πλατείες της πόλης. Στη μια διαδή
λωση οι ανυποχώρητοι υπεραριστεροί 
έκαψαν το ομοίωμά μου, θεωρώντας 
με πράκτορα των Αμερικανών. Στην 
άλλη διαδήλωση οι υπερδεξιοί έκαναν 
ένα άλλο ομοίωμά μου, θεωρώντας με 
κατάσκοπο των ερυθρών. Για να πω 
την αλήθεια ένιωσα μια ευχάριστη 
έκπληξη, βλέποντας ότι αυτοί οι θερ
μόαιμοι νέοι εκτιμούσαν τις ικανότη- 
τές μου όσο και μιας σύγχρονης Μά- 
τα Χάρι. Όταν, πάλι, το 1968, οι 
Ά γγλο ι φοιτητές υποστήριξαν την 
υποψηφιότητά μου ως καθηγητού της 
Ποίησης στην Οξφόρδη, θεέ μου, πώς 
μ ' έβαλαν στη μπούκα οι εντιμότατοι 
Κίνσλεη Αίημις & Σία, ονομάζοντάς 
με διαβολικό προπαγανδιστή, επίση
μο όργανο των Σοβιετικών, κ.ο.κ. 
Και πάλι δοκίμασα, τότε, μια ευχάρι
στη έκπληξη, μια και η κοινωνική μου 
θέση στην Ε Σ Σ Δ  έμοιαζε να είναι 
τόσο παντοδύναμη. Και ύστερα από 
όλη αυτή τη βαβούρα ¡ακούστηκαν, 
ξαφνικά, οι ήρεμες φωνές του Άρ- 
θουρ Μίλερ και του Ουίλιαμ Στάιρον, 
που και οι δυο τους ένιωσαν υποχρεω
μένοι να δηλώσουν πως, κατά τη γνώ 
μη τους, ήμουν ένας έντιμος άνθρω
πος. Και μετά η φωνή του μεταφρα
στή μου P .M . Χόλαντ που βάλθηκε 
να αποδείξει ότι ήμουν απλώς ένας 
ποιητής κι οχι τίποτ*άλλο.

Αλλά και στην πατρίδα μου ακόμα 
υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι και 
πολύ εξοικειωμένοι μ* αυτόν τον πα
ράξενο τύπο, τον Γιεφτουσένκο. Για 
τους ριζοσπάστες είμαι πολύ μετριο
παθής. Γ ta τους μετριοπαθείς πολύ 
ριζοσπάστης. Για  τους φανατικούς 
δογματικούς είμαι ο ίδιος ο διάβολος. 
Σ ’ ένα μυθιστόρημα, θλιβερά πολυσυ
ζητημένο, ένας Ρώσος συγγραφέας, 
θέλοντας να παρουσιάσει έναν προδό
τη της πατρίδας του, έφτασε ως το 
σημείο να βάλει στα χείλη αυτού του 
προδότη μερικούς στίχους μου. Για 
τους εραστές του φιλοσοφικού λυρι
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σμού μοιάζω πολυ απλοϊκός. I ια ¡χυ
τούς που προτιμούν τον εσωτερικό, 
το συναισθηματικό λυρισμό, είμαι υ
περβολικά ορθολογιστής — σχεδόν 
δοκιμιογράφος της ποίησης. Και 
γ ι’ αυτούς που η ποίηση ερμηνεύεται 
μόνο πολιτικά, γ ι’ αυτούς είμαι πολύ 
αμφίπλευρος. Και μια και το φερε ο 
λόγος: αυτοί που προτιμούν την πολι
τική ποίηση είναι κι αυτοί χωρισμένοι 
σε δυο μερίδες. Αλλοι επικροτούν 
τους στίχους μου που καταδικα(,ουν 
τη δυτική κοινωνία και υμνούν την 
πατρίδα: «να, μ* αυτό τον τρόπο 
θα ’πρεπε να γράφει πάντα». Αν ό
μως τύχει και βγει από την πένα μου 
ένας στίχος που καταγγελλει τα 
στραβά μας, τότε μου ρίχνονται: «να- 

τα, παλι, τα θαλάσσωσε εκεί όπου 
δεν έπρεπε». Καχύποπτοι όπως είναι, 
προσπαθούν να βρουν υπαινιγμούς ε
ναντίον της χώρας μας, έστω κι αν τα 
ποιήματά μου είναι γραμμένα για 
άλλες χώρες, ή, πάλι, σε ποιήματά 
μου για το προεπαναστατικό παρελ
θόν μας βρίσκουν επικίνδυνους υπαι
νιγμούς για το παρόν.

Ά λ λ ο ι σκέφτονται διαφορετικά 
από τους προηγούμενους. Νιώθουν, 
λ.χ., θιγμένοι από πολιτικά ποιήματα 
που έχουν ως θέμα τους το Βιετνάμ ή 
τη δόξα της πατρίδας μας, και, πέρα 
από το να βλέπουν σ’ αυτά μια ειλι
κρινή ψυχική μου αντίδραση, υποψιά
ζονται πολιτικούς ελιγμούς που σκο
πεύουν στο να κερδίσω την εύνοια της 
εξουσίας. Όπως στην πρώτη περί
πτωση, όπου οι θιασώτες της ποίη
σής μου ακούνε ξεκάθαρα τις βόμβες 
στο Βιετνάμ αλλά όχι και τους στε
ναγμούς του γείτονά τους, πίσω από 
τον τοίχο του διαμερίσματος τους, 
έτσι και στη δεύτερη περίπτωση, οι 
άλλοι θιασώτες μου, νομίζουν ότι τα 
προβλήματα του κόσμου δε σημαίνουν 
τίποτα μπροστά στους πονεμένους 
κάλους τους. Θέλουν μόνο αρνητικά 
ποιήματα για τα εξωτερικά κοινωνι
κά μας προβλήματα και θεωρούν ότι 
είναι ηθικά αμφίβολο το να μιλάει 
κανείς για την υποκρισία του δυτικού

κόσμου, όταν στην Ε Σ Σ Δ  ανεβαίνει 
διαρκώς η τιμή του κονιάκ, όταν τα 
αποθέματα κρέατος είναι ανεπαρκή 
και όταν τα μαγαζιά είναι, γενικά, 
άδεια από προϊόντα.

Σε ποια περίπτωση, λοιπόν, θα 
ρωτήσετε, είναι ειλικρινής ο Γεφτου
σένκο; Όταν γράφει για το Βιετνάμ 
ή όταν γράφει για το Μπάμπι Γιαρ; 
Δεν κερδίζει κανείς και πολλά με το 
να υπερασπίζεται τον εαυτό του, ό
μως, αλίμονο, χρειάζεται. Γιατί είναι 
εύκολο να ξεχαστεί το πολύ απλό 
γεγονός ότι κάποιος μπορεί να μιλά
ει, με την ίδια ειλικρίνεια, και για το 
Βιετνάμ και για το Μπάμπι Γιαρ, σε 
υψηλό αλλά και σε χαμηλό τόνο. Η 
τέχνη, γενικά, στέκεται πιο ψηλά από 
τα ζητήματα που εκφράζονται μ* ένα 
απόλυτο υπέρ ή ένα απόλυτο κατά . Η 
τέχνη είναι ένα ουράνιο τόξο που 
εκτείνεται πάνω από δυο αντίθετες 
ακτές και, όμως, ρίχνει τα χρώματά 
του και στις δυο. Δεν αφήνει τη μια 
ακτή στο φως και την άλλη στο 
σκοτάδι. Η αδικία είναι το ίδιο πολυ
ταξιδεμένη με τη δικαιοσύνη* ένα κά
θαρμα που τυχαίνει να έχει αμερικά
νικο διαβατήριο δεν είναι καλύτερο 
από μια ψείρα που έχει σοβιετικό. 
Κάποτε ο Μαγιακόφσκι είχε πει: «Η  
πιο μεγάλη ποικιλία καθαρμάτων κυ
κλοφορεί πάνω στη γη μας, και γύρω 
απ’ αυτήν».

Ξέρω, βέβαια, ότι αυτός ο ένας 
κόσμος είναι στην πραγματικότητα 
δύο κόσμοι, ή, ακόμα, καθώς λένε, 
τρεις ή και τέσσερις. Μολαταύτα νο
μίζω πως η καλή γρια μας γη, όσο κι 
αν σπαράζεται από πολιτικές έριδες, 
είναι ο μόνος κόσμος που έχουμε και 
αυτοί που τον κατοικούν είναι, με τον 
ένα ή με τον άλλο τρόπο, εξαρτημένοι 
από το διπλανό τους. Ένας Ρώσος 
ποιητής, πολύ λίγο γνωστός, ο Στε- 
φάνοβιτς, μίλησε για όλα αυτά με τον 
εξής τρόπο:

Ό λο ι μας έχουμε μοιρασιά τον ίδιο
κλήρο

Κάνε πως στραμπονλάς τον

αστράγαλό σου 

Κι ευθύς στην Αν τις Αμπέμπα 
Κάποιος θα φωνάζει από πόνο

Παρόμοια κι εγώ γράφω ποιήματα 
για το Βιετνάμ, το Μπαμπι Γιαρ, 
μια εργάτρια από τη Σιβηρία που 
δουλεύει στα μπετόν, τη Νιουσκα, 
για ένα στρατηγό απελευθερωτικού 
στρατού, τον Πάντσο Βιλα, για τη 
μάνα μου, που έχασε τη φωνή της 
καθώς έδινε συναυλίες τραγουδιου, 
μέσα σε θύελλες χιονιού, στο μέτωπο 
του πολέμου, για μια πόρνη από τη 
Χιλή που είχε κρεμασμένο, μέσα στη 
μικρή της κάμαρα, ένα πορτρέτο του 
Λέοντα Τολστόι, για μαυροφορεμένες 
γυναίκες από τη Σικελία αλλα και για 
κοπέλες ντυμένες στ’ άσπρα, για τη 
γυναίκα μου και το γιο μου, για μένα 
τον ίδιο. Θέλω να είμαι ένα ταχυόρο- 
μικό σκάφος για όσους είναι απομο
νωμένοι από τον πάγο της μοναξιάς, 
ένα μικρό πλοιάριο που ανοίγει το 
δρόμο σ’ ένα μεγάλο παγοθραυστικό, 
ένα πλοιάριο που ελίσσεται ανάμεσα 
στους πάγους φορτωμένο γράμματα 
και δέματα.

Αλλά υπάρχουν μερικές φορές που 
πληγώνομαι βαθιά όταν μιλούν για 
μένα θεωρώντας με πολιτικό πρόσω
πο και όχι ποιητή, όταν βλέπουν την 
ποίησή μου, στο σύνολό της, από τη 
μια ή την άλλη πολιτική σκοπιά. 
Όμω ς η αλήθεια είναι πως ο Χάινριχ 
Μπελ είχε δίκιο όταν έλεγε ότι κάθε 
τι που είναι δημοσιευμένο είναι ταυ
τόχρονα και πέρα από τον έλεγχο του 
συγγραφέα, δεσμευμένο.

Να είσαι ελεύθερος από την
εποχή σου είναι ντροπή. 

Α π' το να είσαι σκλάβος της
ακόμα πιο ντροπή.

Δ ε θα ’θελα να αποδεσμευτώ από 
τον αγώνα για την ελευθερία. Θέλω 
όμως να είμαι ελεύθερος για να καθο
ρίζω τις μορφές που η ελευθερία αυτή 
θα πάρει. Αν και κάποτε είχα την 
αφέλεια να πω ότι ένας ποιητής στη

Ρωσία είναι κάτι περισσότερο από 
ποιητής στην πραγματικότητα ποτέ 
μου δεν είχα ποθήσει να γίνω προφή
της της πολιτικής. Σ ’ ό,τι αφορά την 
πολιτική είμαι, χωρίς άλλο, ένας ερα
σιτέχνης, αν και η ~ηόια μου για τους 
επάγγελμάτίες πολιτικούς με κάνει 
να σκέφτομαι ότι η μεγάλη μέρα για 
την ανθρωπότητα θα είναι εκείνη ό
που η πολιτική θα ασκείται από ερα
σιτέχνες περισσότερο παρά από ε- 
παγγελματίες. Αν συγκρίνουμε τον 
εγκεφαλικό και φλεγματικό Σαλιέρι, 
που επαλήθευε τις μουσικές του αρ
μονίες χρησιμοποιώντας την άλγε
βρα, με τον Μότσαρτ, σίγουρα τότε ο 
Μότσαρτ ήταν ερασιτέχνης. Ωστόσο 
ο Μότσαρτ είναι εκείνος που βοήθησε 
στην ανάπτυξη της μουσικής σ ολο 
τον κόσμο, κι όχι ο Σαλιέρι. Η Ιστο
ρία κινείται με τους νόμους της μου
σικής και οι διάφοροι Μότσαρτ του 
κόσμου είναι οι δάσκαλοί της. Η 
επίκληση του Αλεξ. Μπλοκ: «Ακού
στε τη μουσική της Επανάστασης!», 
είναι επίκληση αιώνια, κι αυτό γιατί 
η επανάσταση είναι πρωτεϊκή, και, 
παρ* όλα αυτά που λένε οι απαισιόδο
ξοι, σ* ό,τι αφορά την ανθρώπινη συ
νείδηση η επανάσταση δεν πρόκειται 
να σταματήσει ποτέ.

Σ ’ αυτήν ακριβώς την επανάσταση 
θα χετε τη δυνατότητα, ας πούμε, να 
έχετε την τέχνη σαν όπλο. Είναι 
βέβαια αλήθεια πως η τέχνη, παρ’ ό
λη την ομορφιά που προκαλεί, δεν 
απαλύνει την αγωνία της ανθρωπότη
τας, η οποία βουλιάζει όλο και περισ
σότερο στο βούρκο της απανθρωπιάς 
της. Ωστόσο είμαι αρκετά τολμηρός, 
πιστεύοντας πως αν υπάρχει κάτι το 
ανώτερο μέσα στον άνθρωπο, αν δεν 
έχει σταματήσει να υπάρχει η επανά
σταση στις ανθρώπινες συνειδήσεις, 
αυτό η ανθρωπότητα, ο κόσμος, τα 
χρωστάει στην τέχνη.

Μτφρ. Γ ΙΑ Ν Ν Α  Χ Λ Α Μ Π Ε Α
-  Α Λ Ε Ξ .  Ζ Η Ρ Α Σ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΑΝ ΤΑ «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ» 
ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ 

ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ 10

ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
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Ειδικότερα τα πρόσωπα μέσα σ’ αυτή την αυτο
κρατορία της σιωπής διαμορφώνουν μια τριπλή 
στάση: α) υποτάσσονται στο περιβάλλον του θανά
του, προσαρμόζονται σ’ αυτό και κινούνται έτσι 
σ’ ένα χώρο «μεταφυσικό», οπότε λόγοι και πρά
ξεις τους χρωματίζονται από μιαν αφανή νοσταλ
γία για τη ζωή και ταυτόχρονα από μια παθητική 
κατάφαση στο ανέκλητο του θανάτου, β) Κρατούν 
μια στάση αρνητική, επομένως ενεργητική, προ
σπαθώντας ν* αντιδράσουν σε ό,τι φαίνεται τελεσί
δικα καθορισμένο ή επαπειλούμενο. γ) Επιδίδονται 
σε προσπάθειες ατελέσφορες, για να ξεφύγουν 
απ’ τον κλοιό του θανάτου ή, ευρύτερα, της αποτυ
χίας που ενεδρεύει.

Όμως η μεταφυσική θεώρηση του Τ .Σ . είναι 
επιφανειακή. Οι δεσμοί του με τη ζωή, τη φυσική 
υπόσταση των πραγμάτων, είναι τόσο δυνατοί, 
ώστε ο αγώνας για τη διατήρησή τους να παίρνει 
τη μορφή μιας εναγώνιας δραματικής πάλης. Τα 
πρόσωπα αυτής της δραματικής πάλης «κινούνται» 
3 ενα χώρο συνήθως απόκοσμο, ξεκομμένο από 
τον παλμό της κοινωνικής ζωής. Τα  περιβάλλει 
ερημιά κοινωνική και ψυχολογική. Το «τοπίο», 
βιβλικό ή ρημαγμένο απ' τις ιστορικές συγκυρίες 
των πολεμικών και μεταπολεμικών χρόνων, επανα
λαμβάνεται με μικρές ή μεγάλες παραλλαγές. Η 
έλλειψη οργανωμένης ζωής που το χαρακτηρίζει 
συΧνα. άλλοτε οι εξαρθρωμένες ή ναρκοθετημέ
νες ανθρώπινες σχέσεις που τοποθετούνται πάνω 
Του, προκαλούν ένα ρίγος εγκατάλειψης σ' έναν 
κόσμο πρωτόγονο. Έτσ ι, η μοναξιά της ύπαρξης 
αποκαλύπτεται στην πιο γυμνή και ωμή της έκ
φανση10.

0 χώρος επομένως στοιχειοθετείται από Ερη
μιά. σιωπή και ακινησία ενώ ο χρόνος  εναρμονίζε- 
Γ*ι απόλυτα μ ’ αυτόν, αφού οι δεσπόζουσες στιγ- 
Η-ε; του είναι το καταμεσήμερο —  συνήθϋ>ς καλο
καιριάτικο — ή τα μεσάνυχτα. Χρονικά δηλ. ανοίγ
ματα που η λαϊκή μυθική φαντασία τα έχει 
συνδέσει με την τροπή του πραγματικού σε εξω
πραγματικό και παράδοξο, οπότε η αιφνίδια εισβο- 
/,Υ) του εξωλογικού στοιχείου μέσα στο λογικό και

Το όνειρο 
στην ποίηση 

του 
Τάχη Σινόπουλου

η αξεδιάλυτη συμπλοκή τους δικαιολογείται από 
το αίτιο της φυσικής κόπωσης και τη συνακόλουθη 
αδράνεια του λογικού ελέγχου. Με άλλα λόγια, ο 
χρόνος προτίμησης του ποιητή είναι επιδεκτικός 
και ενεπίφορος, σε ονειρικές φαντασιώσεις.

Μέσα σ’ αυτό το σκελετό σκηνικού θα στήσει τις 
λεπτομέρειες που τον εξυπηρετούν, θα βάλει τα 
πρόσωπα και θα απλώσει τις σιωπές ή θα εξακο
ντίσει τις κραυγές τους, τέλος, θα σηματοδοτήσει 
την κυρίαρχη σιωπή με τους ήχους των φυσικών 
στοιχείων. Ένας ήλιος — ή μια λάμπα τη νύχτα

Δ η μ ή τ ρ η ς  Π λ α τ α ν ίτ η ς

— με φως σκληρό, ατσάλινο, άλλοτε βάρβαρος, 
αδυσώπητος, θανατερός κι άλλοτε ήπιος, ευφρόσυ
νος, ζο^οδότης. Πίσω του ενεδρεύει το σκοτάδι, η 
άλλη όψη του11. Κ ι ακόμη: βράχια, μια ύλη πολύ 
σκληρή και άξενη, και μαζί η θάλασσα. Η ακινησία 
και η κίνηση, η στατικότητα κι η πολυμορφία, η 
ξεραΐλα και η δροσιά — ο θάνατος και η ζωή. 
Οπωσδήποτε δηλ. έχομε κι απ’ αυτή την άποψη 
μια σειρά αντιθετικών συζεύξεων, όπου υπερισχύει 
το ένα από τα δυο μέλη: η σιωπή κι η φωνές, η 
ακινησία κι η κίνηση, η ερημιά κι η προσωρινή 
άρση της, το φως και το σκοτάδι, η ξεραΐλα κι η 
δροσιά κ.ά.π. Η συναίρεσή τους: ο θάνατος κι η 
ζωή. Η ψυχολογική συνέπεια αυτών των αντιθέσε
ων είναι η υπεροχή του ενός από τα μέλη: εκείνου 
που σχετίζεται με το θάνατο. Σπάνια στο Σ. 
συμβαίνει το αντίθετο.

Αυτός, λοιπόν, ο χώρος και ο χρόνος κείται έξω 
από το οικείο, το συνηθισμένο και το καθημερινό 
και γ ι’ αυτό είναι κατάλληλος για πλαίσιο ονείρου. 
Εκεί οι κινήσεις εκτελούνται αργές και τελετουργι
κές, οι φωνές εκτοξεύονται διακοπτόμενες από 
σιωπή ή τεμαχίζοντας τη σιωπή, επαναλαμβάνο
νται και μένουν μετέωρες. ΙΙάντοτε κάτι πάει να 
ολοκληρωθεί και ξαφνικά ματαιώνεται. Ο μύθος,

Β'

τα πρόσωπα και τα πράγματα εξελίσσονται με 
τρόπο ρευστό και με μια δική τους, εξωλογική 
νομοτέλεια. Το  κλίμα του παράλογου κλιμακώνε
ται μέχρι την αλλοκοτιά κι η αγωνία, ο αόριστος 
φόβος, το αίσθημα του ανικανοποίητου συνδυάζο
νται η εναλλάσσονται αδιάκοπα.

Δύσκολα εξισορροπημένη σκηνοθεσία με πολλές 
απαιτήσεις. Ο λόγος επιχειρεί τολμηρές ακροβα
σίες με σιγουριά, γίνεται κοφτός, αγωνιώδης κι 
ελλειπτικός. Ο ποιητής τον θέλει σκόπιμα κρυπτι- 
κό12. Περισσότερο υπαινίσσεται, λιγότερο εκφράζει 
καθαρά. Αλλοτε είναι αυθόρμητος κι αγνός, άλλο
τε κατευθυνόμενος και πλαστός. Με τα κενά, τα 
υπονοούμενα, τα διφορούμενα και τα σκοτεινά 
σημεία του ο λόγος εξυπηρετεί άριστα τις απαιτή
σεις του ονείρου. Κάποτε καταντάει παραληρημα
τική έκφραση, προπάντων σε καταστάσεις εφιαλτι
κές.

Τα εκφραστικά πεδία είναι, βασικά, δύο: ένα 
επιφανειακό, εικονιστικό, «φανερό», κι ένα υπο- 
στρωματικό, αφηρημένο, «κρυφό», με πολλές προε
κτάσεις, που επιμερίζεται σε πλήθος άλλων επιπέ
δων13. Ασφαλώς δεν πρόκειται για συμβολική γρα
φή που συνήθως είναι μονοδιάστατη, αλλά για 
καθαρά υποβλητική, χάρη στη δυνατότητά της να 
ανεβάζει στην επιφάνεια άφθονο υποσυνειδησιακό 
υλικό. Εκείνο πάντως που πρωταρχικά συνειδητο
ποιείται από τον αναγνώστη, είναι η ποικιλία των 
συναισθηματικών αποχρώσεων που συνοδεύουν το 
γνωστικό υλικό* ενώ αυτό το ίδιο, το τελευταίο, με 
πολύ κόπο μπορεί να κατακτηθεί και μάλιστα όχι 
με ασφάλεια.

I α άφθονα μυθικά στοιχεία που διαπλέκονται 
μέσα στο ονειρικής διάταξης περιβάλλον των ποιη
μάτων του Τ .Σ ., είναι, βέβαια, σύμβολα αλλά 
λειτουργούν ως μεμονωμένες σημειολογικές μονά
δες, που στηρίζονται στην αρχή της ομοιότητας 
και της αναλογίας. Δε γίνεται συνθετική χρήση 
τους στο ποίημα, οπότε αυτό θα μετατρεπόταν σε 
συμβολικό. Ο λόγος της χρήσης τους από τον 
ποιητή είναι κυρίως η ισχυρή συναισθηματική τoυc

------------ ►
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φόρτιση. Εξάλλου η πανάρχαιη προέλευσή τους τα 
έχει τοποθετήσει σε χώρο εξωπραγματικό (ακόμα 
κι αν 8εν τους λείπει η λογική συνάφεια) κι αυτό 
τους προσδίδει μιαν αίσθηση που υπηρετεί «θαυμά
σια» τις ανάγκες της ονειρικής σκηνοθεσίας.

Και η γλώσσα, με τις συχνές αυθαιρεσίες στο 
συντακτικό επίπεδο, είναι υποταγμένη στην ίδια 
σκοπιμότητα, δηλ. στην ονειρική επίφαση. Δευτε- 
ρεύουσες και μετοχικές φράσεις, καθώς παρουσια- 
ζονται αυτοτελείς και αυτόνομες, μεταφέρουν απο
σπασματικά και ασύνδετα τα σπαράγματα των 
εικόνων, ώστε και η επιφανειακή γλωσσική όομή 
να ταυτίζεται απόλυτα με τα φαινομενικώς ετερό
κλιτα στοιχεία του ονειρικού περιστατικού. Ασφα
λώς, ένας τέτοιος χειρισμός της γλώσσας εξυπηρε
τεί καλύτερα τα πολλαπλά και συμφυρομενα τοπι
κά και χρονικά επίπεδα του ονείρου, για τα οποία 
θα γίνει λόγο; πιο κάτω.

Έπειτα απ’ αυτά δεν ξέρω πόσο θα ήταν παρα
κινδυνευμένο να συνοψίσω σε μια ευθεία γραμμή τη 
διαδικασία της ονειρικής σκηνοθεσίας: Ξεκινώντας 
ο ποιητής από μια θεμελιακή ποιητική εικόνα, που 
τη χρησιμοποιεί ως ενεργοποιό και γονιμοποιό 
κέντρο (έμπνευση), εγκαταλείπεται στην ελευθερία 
του υποσυνείδητού του στο βαθμό που του επιτρέ
πει να πλαισιώσει και να ολοκληρώσει την αρχική 
έμπνευση μ ’ ένα πλήθος πραγματικών και μυθικών 
εικόνων και αρχετύπων, αλλά και να τα διευθετή
σει όλα αυτά με μέθοδο τέτοια, ώστε ως σύνολο να 
στέκονται ανάμεσα στην πραγματικότητα και το 
όνειρο. Και περισσότερο, συνήθως, να βυθίζονται 
μέσα στην αχλύ του ονείρου.

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η ποίηση που 
συγγενεύει με το όνειρο είναι εικονιστική. Και δεν 
μπορεί να είναι διαφορετικά, αφού και το όνειρο 
είναι μια σύνθεση εικόνων και εικονιστικών στοι
χείων, την οποία η ορθολογιστική αντιμετώπιση 
εκτοπίζει πέρα από τα σύνορα της λογικής, στο 
χώρο της τρέλας ή του τυχαίου. Αλλ* επειδή 
τίποτα δε γίνεται τυχαία στο χώρο του πνεύματος, 
είναι αναγκαστικός ο συσχετισμός του ονείρου με 
την τρέλα14.

Το λεκτικό του Σινόπουλου, που αποδίδει τον 
εικονισμο του ονείρου με την έννοια των λέξεων - 
σημείων, παρουσιάζει στο γραμματικό επίπεδο τις 
εκτροπές εκείνες που το κατατάσσουν στην κατη
γορία του παραληρήματος. Και το παραλήρημα — 
κοιταγμένο πάντα από την άποψη της γλωσσικής 
σημειωτικής — βρίσκεται αναπόσπαστα δεμένο 
μ ’ ένα εικονιστικό επίπεδο που έχει τα ίδια ακρι
βώς μ ’ εκείνο χαρακτηριστικά του παράλογου. Ό 
νειρο παραληρημα — ονειροπόληση — παράλο
γο να αποτελούν έτσι έννοιες ταυτόσημες ή σχεδόν.

Ο εικονισμος του I .Σ. προχωρεί συχνά σε μικρέ; 
«ιστορίες», έστω και υποτυπώδεις κάποτε. Αυτές 
οι μικρές ποιητικές «διηγήσεις» είναι συνθεμένες 
στο λειτουργικό τους επίπεδο από ένα πλήθος από 
ενδείκτες. Οι λειτουργικοί πυρήνες15 είναι ελάχι
στοι, βέβαια, αφού δεν πρόκειται για καθαρή 
α90Τηση* Μες στους ενδείκτες αυτούς κυρίους 
δημιουργεί την ατμόσφαιρα της ονειρικής σκηνοθε- 
σ^ς> γιατί σ αυτους προπάντων εφαρμόζει ττ 
συνθετική του δεξιοτεχνία. Η στατική, η «ζωγρα
φική» εικόνα ως αυτοτελής ποιητική έκφραση είναι 
σπάνια στο Σ . κι είναι εύλογο στις ποιητικές του 
συνθέσεις να επιχειρεί με το μέσο των ενδεικτών

κυρίως, το τονίζω — το στήσιμο μιας εξωπραγ
ματικής ατμόσφαιρας. Γιατί τα βασικά αφηγημα
τικά στοιχεία (οι λειτουργικοί πυρήνες) προέρχο
νται στο Σ . κατευθείαν από την περιοχή της 
ανάμνησης, δηλ. από μια «ζέουσα» υπαρξιακή 
πηγη> καί η μεταμφίεση τους είναι περιορισμένη,

αφού ζητούν την έκφρασή τους αυτά καθαυτα, για
να πετύχουν το λυτρωτικό — για τον ποιητή
αποτέλεσμά τους16. Δε μένουν, επομένους, παρα
εκείνα τα μεσοδιαστήματα ανάμεσα στους σταθ- 

, , , , · μους της «αφηγηματικής» πορείας, οπου ο ποιητης
επεμβαίνει με τολμηρή φαντασία, για να υφάνει
τους λεπτούς ιστούς του ονείρου. Χειρονομίες και
φράσεις προσώπων, αντικείμενα, ζώα, χρονικά και
τοπικά σπαράγματα, μετασχηματισμοί και μυθικό
υλικό εισβάλλουν και τοποθετούνται μες στους
αρμούς της — απλής — αφήγησης και με μια
δύναμη παρα-λογική αντιστέκονται στη λογική της
δομής της. Και, είναι, τέλος, αυτός ο συμφυρμός κι
η αντιπαράθεση λογικών (πραγματιστικών) και
παραλογικών στοιχείων που, σε γενικές γραμμές,
συνιστά το όνειρο μέσα στην ποίηση.

Βασίλης Καλαμαράς

Γ ι α τ ί  φ ω ν ά ζ ε ι  το  π ο ν λ ί

Μηχανές δουλεύουν φωνάζει το πουλί 
Ξυλώνει δάχτυλα μετράει νύχια 
Γιατί η βροχή κρέμεται στο τζάμι 
Και το κλουβί αστράφτει σαν διαμάντι 
Το φως με δυσκολία 
Από ένα σύννεφο στην πόλη 
Καμένα φτερά δρόμοι 
Πουλί-μηχανή και ένα παιδί 
Μ εσ'στην άσφαλ.το τρελό

Ο χρόνος και το όνειρο
Το όνειρο, ως ψυχολογικό φαινόμενο, είναι απαλ
λαγμένο από τα δεσμά του χρόνου. Το υποσυνειδη- 
σιακό υλικό που το τροφοδοτεί (άσχετα από τους 
τυχόν ψυχολογικούς νόμους ή τις αρχές που το 
κατευθύνουν και το συνθέτουν) είναι πέρα από το 
χρόνο, ακολουθεί μια ροή α-χρονική. Τα μορφώμα
τα αυτού του υλικού την ώρα του ονείρου, δηλ. οι 
συνδυασμοί και οι συμπτώσεις προσώπων, ζώων, 
αντικειμένων καθώς και τα συνθηματικά ή τα 
νοητικά τους επιγεννήματα δεν ακολουθούν, βέ
βαια, τη χρονική τάξη με την οποία σχηματίστη
καν ως συνειδησιακά γεγονότα. Το ίδιο παρατηρεί- 
ται και στην ποίηση στις περιπτώσεις που δη- 
μιουργείται από τον ποιητή μια ονειρική ατμό
σφαιρα. Μες στη ρευστότητα και τους παράδοξους, 
υπερλογικούς σχηματισμούς του ποιητικού ονείρου 
δε λειτουργεί — τουλάχιστον όχι πάντοτε — ο 
νόμος της χρονικής αλληλουχίας. Ο ποιητής τη 
στιγμή της δημιουργίας στέκεται στο μεταίχμιο 
του ονείρου και της πραγματικότητας. Από τη 
θέση αυτή επιλέγει τα στοιχεία που τον εξυπηρε
τούν και τα κατευθύνει στο σκοπό του, όσο βέβαια 
κάθε φορά επιτρέπει στον εαυτό του μια τέτοια 
επέμβαση πάνω στο ρευστό υλικό του,

Ο βαθμός αυτής της εμπρόθετης επέμβασης του 
ποιητή δεν μπορεί να προσδιοριστεί παρά μόνο 
χοντρικά. Ο 1 .Σ. φαίνεται ότι ακολουθεί μια μέση 
λύση. Μ ’ αυτό τον τρόπο και η μαγική αίσθηση 
ενός παραμυθένιου ή ονειρικού κόσμου διατηρείται,

αλλά και το αντιφέγγισμα του πραγματικού κό
σμου εξακολουθεί να καλύπτει το ποιητικό όραμα. 
Οπωσδήποτε όμως παραμένει το σπάσιμο της 
χρονικής αλληλουχίας ως ένα από τα χτυπητά 
γνωρίσματα της ποίησης του Σ . Ο ποιητής νιώθει 
πολύ συναρπαστικό αυτό το παιχνίδι του κατακερ
ματισμού και της σύγχυσης του χρόνου. Και φαίνε
ται πως τον εξυπηρετεί πολύ από πλευράς τεχνι
κής, αλλά και ουσίας. Τα  χρονικά επίπεδα εναλ
λάσσονται συχνά και ανειδοποίητα, τις πιο πολλές 
φορές χωρίς καμιά φραστική ένδειξη. Στο «Νεκρό
δειπνο» και στο «Χρονικό» ο τεμαχισμός τα>ν 
χρονικών (και των συναφών τοπικών) επιπέδων και 
η σχέδον αδιάλειπτη διαδοχή τους ψηλαφούνται 
πιο έκδηλα απο οπουδήποτε άλλου. Η εναλλαγή 
παρελθόντος και παροντος που προκύπτει έτσι 
είναι λειτουργική κι αναγκαία για την ποίησή του, 
γιατί φωτίζονται αμοιβαία αυτές οι δυο χρονικές 
διαστάσεις, ώστε τελικά να γίνονται ένα, να συγ
χωνεύονται σε ό,τι αποτελεί την ουσία, την πραγ
ματικά αδιαίρετη του ποιήματος και του ίδιου του 
ποιητή. Ο τρισδιάστατος χρόνος συγχωνεύεται σε 
παρόν ή μη-χρόνο σύμφωνα με την άποψη του 
ποιητή: «Στον παρόντα χρόνο στον ενεστώτα χρό
νο. Όλα παρόντα. Και τα παρελθόντα και τα 
παρόντα και τ* απόντα»'7.

Η τεχνική αυτή — αν μπορεί να χαρακτηρισθεί 
τεχνική — περνάει μέσα από βασανιστικούς προ
βληματισμούς, που τους παρακολουθούμε διάσπαρ
τους στο «Νυχτολόγιο» και, στην πιο αγωνιώδη 
μορφή τους, στο «Χρονικό»: «Ο χρόνος κομματιά
ζεται τότε μου βγαίνουν άλ>wα επίπεδα κινήσεις 
άξαφνες και παρορμήσεις απαιτητικές οδυνηροί 
παροξυσμοί του συναισθήματος. Το  ασ«>νεχές στην 
επιφάνεια μέσα από τα χάσματα να φαίνονται 
(μόλις να φαίνονται) παράπλευρες — παράλογες 
συνδέσεις στην αφήγηση. Το  ασυνεχές στο βάθος
— κλιμάκωση στοιχείων και στίχων πολ,λαπλά 
σπαράγματα από πρόσωπα και σύγχρονες παλιές 
εικόνες»18. Έ χο μ ε  εδώ, λοιπόν, μια βαθιά κρίση 
γραφής, γενικότερα, που ο ποιητής προσπαθεί να 
την ξεπεράσει με τη λύση των πολλαπλών χρονι
κών επιπέδων, δηλ. με την κατάργηση των τριών 
διαστάσεων του χρόνου ή, καλύτερα, με την περι
φρόνησή τους μέσα στο έργο του.

1 ώρα όμως παραμονεύει ο μινώταυρος της ακα
ταληψίας. Για να βγει ο αναγνώστης — και να 
σωθεί κι ο ίδιος ο ποιητής —  από το σκοτεινό 
λαβύρινθο μιας τέτοιας ποίησης, ο Σ . άλ.λοτε του 
φωνάζει με κραυγές κι άλλ,οτε του κάνει (αινιγμα
τικά) νοήματα, για να τον βοηθήσει να βρει το 
σωτήριο μίτο: να επικοινωνήσει μαζί του ξεπερνώ- 
ντας το φράγμα του άχρονου υλνίκού.

Αποτέλεσμα: προβληματισμός έκφρασης, ερμη
νευτικά κλειδιά για τον αναγνώστη και ποίηση 
μπερδεύονται, δένονται, κάποτε σχηματίζουν κό
μβους. Στο «Χρονικό» οι υποδείξεις του ποιητή 
«εις εαυιόν» (κι έμμεσα στον αναγνώστη) είναι 
αλλεπάλληλες — και δεν περιορίζονται βέβαια στο 
πρόβλημα της χρονικής αλληλουχίας. Η ποίηση 
περνάει μέσα στην προβληματική της ποίησης σα 
μικρές νησίόες σωτηρίας στην τρικυμία της ποιητι- 
κής δημιουργίας:

**\1ε κάτι χαρτιά ο αέρας τα φυσάει στριφογυρίζοννε 

στο σκουπιδότοπο της μνήμης. Που τα κατέγραψα 
κατα Κ(Ηρούς καλά κρατούσαν...

Διαδοχικά τα πρόσωπα διασχίζουνε - τραβέρσες 
μεσα στο χρόνο. Και πρόσωπα άλλα

Πον μόλις που τα βυμάμαι κατεβ αι’νοντας Τ0
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μονοπάτι αριστερά μια φουντωμένη κουτσονπιά κου
βαλώντας μαζί τους ένα μενεξεδί...»'9.

«Εμένα ο χρόνος με βασάνισε, με ρήμαξε σιγά
σιγά..·

«Η σύνθεσιι του ποιήματος μου φανερώνεται τώρα 
σι}ά σιγά τα πρόσωπα στο βάθος ωριμάζουν...

Υπάρχει ένα ακατέργαστο υλικό. Σκέψη περίσκε
ψη λο ιπόν  μια τέχνη που να σκέφτεται πάνω στην
τέχνη σου..."-

«Προτάσεις παραστάσεις υπομνήσεις και παραπο
μπές. Εικόνες του συγκεκριμένου χώρου-χρόνου 
καλιές και πρόσφατες σαράντα χρόνια οι ίδιες 
εμπειρίες. Πέρα α π ’ τη λογική καταγραφή πολλά  
παρά/.ογα ταυτόσημα λύσεις όεν προσκομίζονται 
νομίζω υπάρχουν...

* * *

Σε γενικές γραμμές αυτή είναι η στάση του ποιητή 
απέναντι στο πρόβλημα του χρόνου. Ας δούμε 
όμως προσεκτικότερα κάποιες λεπτομέρειες στην 
τεχνική του χειρισμού του χρόνου, που προσδιορί
ζουν καθαρότερα τις ονειρικές καταστάσεις στο 
έργο του.

Υπάρχει ένα απέραντα πλατύ χρονικό επίπεδο, 
το παρελθόν, που ταυτίζεται με τη μνήμη και το 
υποσυνείδητο του ποιητή. Το χρονικό επίπεδο του 
παρόντος23 δε λειτουργεί σε μεγάλη κλίμακα, αλλά 
χρησιμεύει σαν έναυσμα για ποιητική μεταρσίωση 
και σαν κίνητρο φυγής στο προσφιλές ή τυραννικό 
παρελθόν. Όταν, τέλος, μεταφέρεται (ο ποιητής) 
σ' ένα μελλοντικό επίπεδο χρόνου, καταφεύγει πά
λι στο παρελθόν, που το προβάλλει μεσ* από το 
πρίσμα του παρόντος, σαν ένα άπιαστο, χιμαιρικό 
ιδανικό ή σαν ένα φριχτό εφιάλτη που πλέκει ένα 
ακατάλυτο πλέγμα ενοχής και βασανισμού για τον 
ποιητή.

Το κυρίαρχο χρονικό επίπεδο του παρελθόντος 
επιμερίζεται σε μικρότερα επίπεδα της ίδια διά
στασης, που συμπλέκονται ή διαπλέκονται, ανα-

τρέποντας τη χρονική τάξη και προκαλώντας ένα 
συμφυρμό που δύσκολα ξεδιαλύνεται. Χαρακτηρι
στικές είναι οι περιπτώσεις του «Νεκρόδειπνου»24 
και του «Χρονικού»25, αλλά και της «Γνωριμίας με 
το Μαξ», της «Ελένης» κ.ά., για να περιοριστώ 
στις πιο ενιαίες συνθέσεις του.

Στο βασικό παρελθοντικό επίπεδο, όπου κινείται 
το κύριο σώμα του ποιήματος, παρεμβάλλονται σα 
σφήνες δευτερεύοντα, σύντομα χρονικά επίπεδα 
της ίδιας διάστασης. Η παρεμβολή στηρίζεται 
πάντοτε σ’ ένα συσχετισμό των χρονικών επιπέ
δων, που πρέπει ν’ αναζητηθεί στους συνειρμικούς 
νόμους. Να μια περίπτωση συσσώρευσης χρονικών 
επιπέδων από το «Νεκρόδειπνο»26:

1) «Κι ήρθε η Φανή. κατέβηκε, σκούρα κι αμίλητη 
στην πέτρα του γιαλού».

2) « Ήρθε κι ο Θυρωρός κουτσαίνοντας, ο Νίκος 
απ * το περίπτερο 3) και το πλατύ ποτάμι πέρα από 
τη Λάρισα, κι η γέφυρα ύστερα 4) κι ο δρόμος έξω  
απ * την Κοζάνη, 5) και τα πολυβόλα, κι η κραυγή 
του ϊ.οχαγού στη σκοτεινή χαράδρα, 6) ήρθε η Φανή, 
στο απέραντο νοσοκομείο, διάδρομοι και φως. 7) 
και πιο ψηλά κόκκινοι λόφοι...»

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε ΙΣ

10. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι «Η γνωριμία με 
το Μαξ» (1956), όπου το συναίσθημα της μοναξιάς 
εκδηλώνεται με μορφή παραξυσμού για να κατασιγάσει

κλιμακωτά με το στήριγμα της ελπίδας μιας πιθανής 
ψυχικής επικοινωνίας μέσα σε μια μελλοντική κοινωνία 
ανθρωπινότερη.

11. Πρβλ. «Νεκρόδειπνος» (1972), σ. 12 και 13, 
«μεγάλο μαύρο φως», που λειτουργεί σαν απόηχος του 
σεφερικού «αγγελικό και μαύρο, φως».

12. Πρβλ. τις υποδείξεις του ποιητή στον εαυτό του 
στο «Νυχτολόγιο» (Κέδρος, 1978), σελ. 99 (ή «Συλλογή 
II» , Ερμής, 1980, σελ. 317).

13. Η γραφή του Τ.Σ. είναι από τα πιο δυσεπίλυτα 
προβλήματα της ποιητικής του. Πέρα από κάποιες 
φανερές ιδιορρυθμίες γίνεται σκοτεινή για της αρχές που 
τη διέπουν και για τη λειτουργική της σκοπιμότητα. 
Σ ’ αυτή την εργασία θίγω απλώς κάποιες πλευρές που 
σχετίζονται με το όνειρο.

14. Πρβλ. Μ. Φουκώ «Η ιστορία της τρέλας», Ηριδα- 
νός, Χ.Χ ., μετ. Φρ. Αμπατζοπούλου, σελ. 114-119.

15. Για την έννοια των όρων «ενδείκτες» (Índices) και 
«λειτουργικοί πυρήνες» (noyaux ή fonctions cardinales 
δες τη μελέτη του R. Barthes «Intreduction a Γ analyse 
structuralc des rccits» στις Communications, 8 (ed. du 
Seuil 1981), σελ. 10-17.

16. Πρβλ. και του ποιητή Μύθος σιτ/κεκριμένος που 
ν* ακούγεται σε πολλαπλούς κανόνες. («Το χρονικό» 
1978, σ. 20) και «Πρέπει να ξεκαθαρίσω οριστικά τα 
πρόσωπα που ζο ν̂τανεύουν και κρατάνε την αφήγηση 
χρόνια με κατοικούν μονίμως. Δεν είναι επινοήσεις 
πρόχειρες κατασκευές. Δεν είναι ανεύθυνες φανταστικές 
φιγούρες» («Το Χρονικό», σ. 37).

17. «Το Χρονικό», 1978, σ. 15.
18. Ο.π. σ. 31.
19. Ο.π. σ. 15.
20. Ο.π. σ. 18.
21. Ο.π. σ. 24.
22. Ο.π. σ. 69.
23. Η έννοια είναι πολύ συζητήσιμη από ψυχολογική 

άποψη, εδώ όμως εννοείται το επίκαιρο, το «ζωντανό» 
ακόμα γεγονός.

24. Από το «Νεκρόδειπνο» (Ερμής, 1972) δες π.χ. τις 
σελ. 7-12, 14-16, 17-22, 25.

25. Από «Το Χρονικό» (Κέδρος, 1978) κυρίως τις σελ. 
15-17, 22-23, 28-30, 38-39, 47-48, 49-50, 52-53, 
54-56, 65, 72.

26. Σελ. 25. ^  συνέχεια
στο επόμενο τεύχος

ΚΕΔΡΟΣ: ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
i~u

♦ M AAM OL «,

ΚΙ %»·>;
««.Μ 4UIU1I VU*

ANTON Τ ΣΕΧ Ω Φ  
ΘΑΛΑΜΟΣ 6

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Μετάφροοη Μέλπω Δξιυτη

\ΠΗΡΗ1 IKÄ tfX

ΕΝΑΝΤΙΑ

Λ ΕΥ Τ Ε Ρ Η Σ  ΠΟΥΛΙΟΣ 
ΕΝΑΝΤΙΑ
Ποιήματα

ΣΤΑ ΒΑΘΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
Μυθιστόρημα

ΔΙΟΔΙΑ
Ποιήματα

ΣΪΓΧΡΟΝΜ 
t.VVHMKH ΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΜ Ω Ν  Φ Ρ Α ΙΕ Ρ  
ΣΥΓΧ ΡΟ Ν Η  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΒΑΦΗ ΣΤΟΝ BPETTAK0

Το Βιζλιο γιχ (Κεφι

OLGA L IT O W IN S K Y  
B E B E  W IL L O U G H B Y  

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ

Ο ΔΡΟ Μ Ο Ι 
Γ ΙΑ  Ι  Α ΚΑΘΑΡΑ

Δ Η Μ Η Τ ΡΗ Σ  ΧΡ ΙΣΤΟ Δ Ο Υ Λ Ο Υ  
0 ΔΡΟΜ ΟΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ
Ποίηαι;

I i. ΟΙΛΝΜΛία

Μ.··

το χρνκ;«φε,νιο
<: ψ  L: 

*  &

Ι.Δ. ΙίίΑΙΜΙΜΙΔΗΣ 
ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΕΝΙΟ ΤΟΞΟ

Μυθιστόρημα για μεγάλο παιδιά

Ε Κ Λ Ο £ Ε ΙΣ  Κ Ε Λ Ρ Ο Ε
Γεωργίου Γενναδίου 6 (πάροδος ’Ακαδημίας) - Τηλ.: 36.15.783



Θέσεις

Λαϊκισμός...
Το φαινόμενο του λαϊκισμού, ορος που έχει 

καθιερωθεί τελευταία στην πολιτική και θεωρητι
κή σκέψη και γλώσσα (ήδη τον όρο τον χρησιμο
ποιούσα στην τρέχουσα αισθητική όσον αφορά στη 
μουσική από το 1975) έχει κατά τη γνώμη μου 
χαρακτήρα ταξικό, γι’ αυτό και θ' αναλυθεί στις 
εξής τρεις στιγμές του: α) από την πλευρά της 
κυρίαρχης τάξης, β) από την πλευρά των καλλιτε
χνικών παραγωγών και γ) όσον αφόρα στην πολιτι
στική σχέση με τους καταναλωτές του καλλιτεχνι
κού προϊόντος που αντιπροσωπεύει.

Στην Ελλάδα, όπου το επίπεδο ανάπτυξης των 
παραγωγικών δυνάμεων είναι μέσο , και αυτό έχει 
τις συνέπειές του και στο πεδίο της ιδεολογίας, ο 
λαϊκισμός αποτελεί την κύρια μορφή ιδεολογίας 
της αστικής τάξης και την γλώσσα με την οποία 
αυτή επικοινωνεί με τις λαϊκές μάζες. Πρόκειται 
φυσικά για μια γλώσσα αλλοτριωτική, παρ’ όλο 
που υπάρχει «εν ονόματι του Λ Α Ο Υ » . Και είναι 
αλλοτριωτική γιατί η χρήση και η θέση που επιφυλ- 
λάσσει γ ι ’ αυτόν το Λαό είναι στρεβ)^ και αντιδρα
στική.

Αλλά ας πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή. 
Και πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσουμε τη λειτουρ
γία της κυρίαρχης τάξης και τον τρόπο της παρέμ
βασής της, μια και συχνά αυτή η παρέμβαση 
κατανοείται σχηματικά σα να ήταν η αστική τάξη 
μια συμπαγής ομάδα που σχεδιάζει κάθε ενέργειά 
της και δρα ενιαία και συνολικά. Η αστική τάξη 
πρέπει να διακριθεί από τους λειτουργούς της και 
διαμεσοποιούς των συμφερόντων της. Η αστική 
τάξη έχει τους τεχνοκράτες της, τους ιδεολόγους 
της και τους εμπόρους της. Και η ιδεολογία της 
δεν «υπάρχει» από μόνη της αλλά γεννιέται μέσα 
στη διαδικασία υπεράσπισης των συμφερόντων 
της. κυρίως των οικονομικών. Η κύρια συνεπώς 
παρέμβαση στην καλλιτεχνική παραγωγή που γεν
νά την αστική ιδεολογία είναι η εμπορευματοποίη- 
ση της τέχνης, δηλαδή η οικονομική χρήση των 
φορέων επικοινωνίας της τέχνης με το κοινό της: 
κύκλωμα παραγωγής — διανομής στον κινηματο
γράφο, εταιρίες δίσκων, ραδιόφωνα, τηλεόραση 
κλπ. Όλο αυτό το σύστημα στηρίζεται στο δόγμα 
του νόμου προσφοράς και ζήτησης και ορίζει, στην 
περίπτωση της τέχνης, την ιδεολογία και τη στάση 
που ονομάζουμε Λ Α Ψ Κ ΙΣ Μ Ο :  Μια τέχνη δηλαδή 
που απλώς αναπαράγει τις ανάγκες του κοινού της 
χωρίς να του τις αναπτύσσει. Αυτή η πραγματικό- 
.ητα θεωρητικοποιείται στη συνέχεια σαν ανα
γκαία. Αυτή η διατύπωση, ότι δηλαδή λαϊκισμός 
είναι η τέχνη που απλώς αναπαράγει τις ανάγκες 
του κοινού, παίρνει διαφορετικά περιεχόμενα με 
διαφορετικούς στόχους που 0’ αναφερθούμε στη 
συνέχεια, στο μέρος το σχετικό με τους καλλιτέ
χνες. Προηγουμένως, για να ολοκληρωθεί η ανάλυ- 
ση της αστικής ιδεολογίας, πρέπει να σταθούμε σε 
δυο ακόμα σημεία.

Κατ αρχήν το επίπεδο στο οποίο η αστική τάξη 
ασκεί την επικοινωνία της με τις λαϊκές μάζες 
είναι προσδιορισμένο ιστορικά. Είναι διαφορετικό 
από χώρα σε χώρα. Στη Γερμανία ή στην Αυστρία, 
για παράδειγμα, τα πράγματα στη μουσική είναι

πολύ διαφορετικά από ο,τι στην Ελλάδα. Γιατί 
αυτό; Μια ερμηνεία είναι ότι λόγω της εξάρτησής 
της η αστική τάξη στην Ελλάδα δεν πραγματο
ποίησε ποτέ μια πολιτιστική επανάσταση που 
στον ένα ή τον άλλο βαθμό θα επαναπροσδιόριζε 
τις πολιτιστικές σχέσεις και έτσι το επίπεδό τους 
θα ήταν ψηλότερο, συνέπεια δε αυτού θα ήταν ο 
λαϊκισμός να μην κατέχει κεντρική και ηγεμονεύου- 
σα θέση στο σύστημα της νεοελληνικής ιδεολογίας. 
Σημειώνουμε ακόμη πως όλα τα καλλιτεχνικά

Θ άνος Μ ίκ ρ ο ν τ σ ικ ο ς

ρεύματα έρχονταν στη χώρα μας καθυστερημένα 
και συνεπώς αναφομοίωτα, έτσι ώστε μέχρι πρότι
νος να έχουμε λίγες περιπτώσεις καλλιτεχνικών 
έργων σωστά επηρεασμένων από τη σύγχρονη 
τέχνη.

Σήμερα, με την εκ νέου ανάπτυξη του λαϊκού 
κινήματος, τα πολιτιστικά πεδία της κοινωνίας 
μας εγκαταλείπουν τη στασιμότητα και αρχίζουν

να π α ρ ά γ ο υ ν ,  πάντα μεσα στα πλαίσια της σχετι
κής τους αυτονομίας, δηλαδή πάντα με τα δικά 
τους μέσα, καινούριες μορφές επικοινωνίας. Και οι 
καινούριες κορφές επικοινωνίας είναι συνε.,εια των 
νέων περιεχομένων που θα εκφράζουν νέες γλώσ- 

σ ε ς*Στα ερεθίσματα αυτά οι πολιτιστικοί φορείς της 
άρχουσας τάξης είναι ευαίσθητοι. Αφού διαμορφώ
νεται κάποια νέα ζήτηση προσαρμόζουν την αντί
στοιχη προσφορά. Ετσι, όταν παρέχουν κάτω απο 
τη νέα αυτή πραγματικότητα, σε μικρές όοσεις, 
καινούρια πράγματα, έχουν προτίμηση στα προϊό
ντα της ελιτίστικης Avant-Quard που αποκλείουν 
από μόνα τους την επικοινωνία με το κοινό, όσο 
ενεργό και αν είναι αυτο. Συνεπώς η πολιτιστική 
σχέση είναι πάλι αλλοτριωτική. (Γ ια  παράδειγμα 
Πολύτοπο Ξενάκη — 17.000.000 δρχ. Τ Π Π Ε ).  
Υποστηρίζω ότι ο λαϊκισμός και ο ελιτισμός, παρά 
την τεράστια μορφική τους διαφορά, έχουν μια 
κοινή βάση που θα θεμελιώσουμε στο τρίτο μέρος 
του όλου θέματος.

Πώς θα μπορούσαμε να περιγράψουμε το περιεχό
μενο του λαϊκισμού; Εδώ περνάμε στη δεύτερη 
στιγμή της ανάλυσης, που αφορά στους καλλιτεχνι
κούς παραγωγούς. Σ ’ αυτούς δίνεται η ευκαιρία σε 
κάθε στιγμή της παραγωγής τους να χρησιμοποιή
σουν μια γλώσσα κατασταλαγμένη, ευκολόχρησττ 
και κατανοητή — A P A  Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν Ο Υ Σ Α — με 
το κοινό. Πολλοί την παίρνουν και τη χρησιμο
ποιούν έτσι όπως είναι. Ά λλο ι την χρησιμοποιούν 
πάνω σ’ ένα «περιεχόμενο» διαφορετικό, προοδευ
τικό ή επαναστατικό. Κατα τη γνώμη μου και οι 
δυο χρήσεις είναι Λ Α  Ϊ Κ ΙΣ Μ Ο Σ .  Γιατί; Γιατί το 
πρόβλημα βρίσκεται στη γλώσσα και όχι στο 
περιεχόμενο (υπονοείται το κείμενο) που έρχεται 
να εκφράσει. Γιατί το περιεχόμενο. που είναι μια 
κατηγορία αφηρημένη, μπορεί να είναι σωστό και 
επαναστατικό, στο καλλιτεχνικό προϊόν όμως το 
περιεχόμενο εμφανίζεται συγκεκριμένα, προσδιορίζε
ται από τον τρόπο της ανάπτυξής του, δηλαδή από 
τη φόρμα του.

Ετσι και η τέχνη που μιλάει υπέρ του λαού* 
πως μιλάει υπέρ του λαού και υπέρ ποιου λαού 
μιλάει;

1 περ του παθητικού και αλλοτριωμένου λαού ή 
υπέρ ενός λαού ενεργού που αναπτύσσεται μέσα από 
τις αντιφάσεις του και προεκτείνει τις ανάγκες του 
μέχρι την απαίτηση και τη διεκδίκηση; Ο λαϊκι
σμός για μενα είναι η αλλοτρίωση κάθε προοδευτι
κού ή επαναστατικού περιεχομένου. Ο λαϊκιστικό; 
ΓΡ ^ °ς  έκφρασης και η γλώσσα του είναι ο ττιο 
-ροσιτός για τους καλλιτέχνες στα πλαίσια του 
κοινωνικού συστήματος που ζούμε. Η υιοθέτησή 
του αποτελεί πτώση στην επανάληψη και στην
τυποποίηση που απονευρώνει και θανατώνει την 
Τέχνη.

ΙΙού οφείλεται το φαινόμενο της υιοθέτησης του 
λαϊκισμού από ένα μεγάλο ποσοστό κ α λ λ ι τ ε χ ν ώ ν  

σ.Γ(ν Ελλάδα; Βέβαια, αυτό δίνει τα πιστοποιητιχά 
της επιτυχίας μέσα στο εμπορικό κύκλωμα. Για να 
δια. δώ σουμε λοιπόν πιο σωστά το ε ρ ώ τ η μ α :

- ηοι είναι οι λόγοι που η αντίσταση ενός μ^Υ*'
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λου ποσοστού καλλιτεχνών είναι μειωμένη ή και 
ανύπαρκτη; Οι λογοι πιστεύω είναι κοινωνικοί και 
φτάνουν στο είδος του καταμερισμού εργασίας 
στην κοινωνία μας. Δεν είναι απλώς η απουσία 
καλλιτεχνικής παιδείας στην Ελλάδα που ερμη
νεύει την παραπάνω πραγματικότητα αλλά, επί- 
βτ', και η αιτία αυτής της απουσίας. Ας ξαναθυμη- 
Οούμε εδώ την μη πραγματοποίηση πολιτιστικής 
Επανάστασης από την κυρίαρχη τάξη, για να 
£7Γΐ<Π)μάνουμε το χάσμα που ανοίγεται απ’ αυτό το 
γεγονός ανάμεσα στον υλικό και πνευματικό πολι
τισμό. Το σύστημα, για να αναπαραχθεί, ενσωμα
τώνει μέσα από μια διαδικασία που δεν εξετάζεται 
Γ?ώ γο τμήμα εκείνο της διανόησης που χρησιμεύει 
άμεσα στην παραγωγή (τεχνικά στελέχη και τε- 
χνοκράτες) και στην ιδεολογία του (τους ιδεολογι
κούς λειτουργούς του) και περιθωριοποιεί τους 
καλλιτέχνες διανοούμενους.

Η άθλια κατάσταση της καλλιτεχνικής παιδείας 
έρχεται να αναπαράγει το χαμηλό επίπεδο της 
πολιτιστικής ζωής του τόπου μας και να κατανοή
σει τον λαϊκισμό ως εύχρηστο και αποτελεσματικό 
εργαλείο καλλιτεχνικής παραγωγής. Μαζί μ ’ αυτά 
παράγει και τους λειτουργούς αυτής της πραγματι
κότητας, δηλαδή κ α λ λ ιτ έχ ν ε ς  α λλ ο τρ ιω μ ένο υ ς  
β'αυτή ζην ευκολία χω ρίς τις απαραίτητες τεχνικές 
και αισθητικές γνώσεις που απαιτεί μια ιπαναστατι- 
κή ή και απλώς ποιοτικά υψηλή καλλιτεχνική  
-αραγωγή.

Γιατί, αν δεχτούμε ότι η Τέχνη είναι μια μορφή 
γνώσης της πραγματικότητα:, τότε πρόκειται για 
μια μορφή εργασίας (ο άνθρωπος γνωρίζει μέσα 
α*ό την εργασία) και σαν τέτοια περιλαμβάνει μια 
υττοδομή τεχνικών γνώσεων και μια διαρκή έρευνα 
για την ανάπτυξη των εκφραστικών μέσων.

Θα περάσουμε τώρα στο τρίτο μέρος της ανάλυ
σης, θυμίζοντας ένα απόσπασμα του Μαρξ: «Το 
καλλιτεχνικό αντικείμενο δημιουργεί ένα ευαίσθη
το προς την Τέχνη κοινό, που είναι ικανό για την 
αισθητική απόλαυση. Γ ι ’ αυτό το λόγο η παραγω

γή παράγει όχι μόνο ένα αντικείμενο για το 
υποκείμενο αλλά και ένα υποκείμενο για το αντι
κείμενο».

Τι υποκείμενο παράγει ο λαϊκισμός; Μ ’ άλλα 
λόγια τι ευαισθησία δημιουργεί στο κοινό του; 
Προς ποια κατεύθυνση το κινητοποιεί;

Ο λαϊκισμός κρατάει το κοινό της Τέχνης Σ Τ Α 
Τ ΙΚ Ο ,  γιατί στηρίζεται και υπάρχει μόνο στη 
βάση της χρήσης της αλλοτριωμένης γλώσσας που 
αναφέρΟηκε προηγουμένως. Ο λαϊκισμός αναπαρά
γει τις ανάγκες του κοινού χωρίς να τις διευρύνει. 
Λυτό σημαίνει ότι απορρίπτει την ανάγκη και τη 
δυνατότητα της κίνησης της ανάπτυξης του αισθητή
ριου και της αισθαντικότητας αυτού του κοινού. 
Αυτό σημαίνει ότι το υποτιμά.

Θα αναφερθούμε σε δύο παραδείγματα βάζοντας 
και ένα ερώτημα. Το  πρώτο παράδειγμα αναφέρε- 
ται στον λαϊκισμό του Ράδιου και της Τηλεόρα
σης*. Το κύριο χαρακτηριστικό των μουσικών τους 
προγραμμάτων είναι η εμμονή πρώτα απ’ όλα σε 
ένα είδος: «στο Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι» .  Δεύτερον, τα τρα
γούδια που παρουσιάζονται δεν αντιπροσωπεύουν 
όλα τα είδη τραγουδιού (το πολιτικό τραγούδι για 
παράδειγμα είναι κομμένο) και τρίτον και σπου
δαιότερο η μεγάλη πλειοψηφία των τραγουδιών 
που παρουσιάζονται έχουν ως χαρακτηριστικό την 
τυποποίηση της φόρμας. Έ τσ ι το κοινό καλλιεργεί 
την ευαισθησία του μ ’ ένα μόνο είδος τραγουδιού 
και μάλιστα τυποποιημένο. Έ χ ε ι  και μια τραγική 
όψη η θέα ενός κοινού που περιμένει το νέο δίσκο 
του τάδε τραγουδιστή που είναι εκ των προτέρων 
σίγουρο ότι θα περιέχει τα ίδια τραγούδια με τον 
προηγούμενο με μια μικρή διαφορά στο στίχο.

Αν το παραπάνω παράδειγμα είναι εύκολο και 
απλό, τα πράγματα με τους «προοδευτικούς» λαϊ
κιστές δεν είναι τόσο φανερά. Όμως το Κ Λ Ε Ι Δ Ι  
της κατανόησης είναι το ίδιο: Είναι η Τ Υ Π Ο 
Π Ο ΙΗ Σ Η .  Εδώ φτάνουμε στο ερώτημα, καίριο 
κατά τη γνώμη μου. Τ ι  εξυπηρετεί στην αισθητική 
και ιδεολογική διαπαιδαγώγηση του κοινού η τυ
ποποιημένη και συνθηματολογική επανάληψη κά

ποιας σταθερής φόρμας; Και σε τι εξυπηρετεί την 
προοδευτική ιδεολογία αυτή η μέθοδος,

Δ Ε Ν  υπάρχει ο κίνδυνος να υποκατασταθεί η 
κριτική και στέρεη αποδοχή και αφομοίωση της 
προοδευτικής ιδεολογίας με μιαν ατεκμηρίωτη 
συναισθηματική φόρτιση που κινδυνεύει αργά ή 
γρήγορα να καταρρεύσει; Τ ι είναι σωστό: η θυμική 
αποδοχή αυτής της ιδεολογίας, ή, αν θέλετε, 
συνθηματολογίας, ή η μέσω του θυμικού αλλά και 
της κριτικής νόησης διερεύνηση και αφομοίωση 
αυτής της ιδεολογίας; Ο «προοδευτικός» λαϊκισμός 
κάνει το πρώτο και από αυτή την άποψη κάνει 
μεγάλη ζημιά. Ίσως μεγαλύτερη από όση φαίνε
ται. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι αν θα χρησιμο
ποιηθεί η όχι ένας πολιτικός λόγος και ένα αντί
στοιχο λεξιλόγιο αλλά πώς θα χρησιμοποιηθεί* 
απ’ αυτό εξαρτάται και η προοδευτική ή όχι επί
δρασή του.

Η ιδεολογία του λαϊκισμού συνοψίζεται στη 
φράση: «Αυτά θέλει ο κόσμος» ή σε μια παραλλαγή 
της: «πρέπει ο κόσμος να καταλαβαίνει την Τ έ 
χνη». Συμφωνώ ότι το κοινό πρέπει να καταλαβαί
νει την Τέχνη, όμως πρέπει να την καταλαβαίνει 
αναπτύσσοντας τις ανάγκες του και τις γνώσεις 
του και όχι με το να περιορίζεται η τέχνη από την 
κίνηση της, τον πλουτισμό της και μαζί με αυτήν 
να περιορίζεται και το κοινό.

Ας μην ξεχνάμε ότι η τέχνη αποτελεί μια 
διαδικασία από την πλευρά του καλλιτέχνη: Παρα- 
τήρηση, έρευνα, δοκιμή και μέσο.» των γνώσεων και 
του ταλέντου του έκφραση. Γιατί από την πλευρά 
του θεατή να μη γίνεται μια αντίστοιχη διαδικα
σία; Παρακολούθηση, διερεύνηση, προβληματισμός 
και μέσω των γνώσεών του κατανόηση. Μόνον 
έτσι θα έχουμε ενεργητικούς θεατές και επομένως 
πολίτες που όχι μόνο θα θέλουν αλλά θα μπορούν 
ν ’ αλλάξουν τον κόσμο.

Όμως ο λαϊκισμός θεωρεί το κοινό σαν στατικό 
αντικείμενο. Είτε γιατί έτσι το θέλει (λαϊκισμός 
άρχουσα^ τάξης) είτε γιατί δεν μπορεί να παρακο-
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Θάνος Μικρούτσικος, Λαϊκισμός

λουθήσει την εξέλιξή του («προοδευτικός» λαϊκι
σμός). Εδώ ο λαϊκισμός συναντιέται με μιαν άλλη 
μορφή της αστικής ιδεολογίας: τον I εχνοκρατικό 
Ελιτισμό. Ας θυμηθούμε το «Πολύτοπο Μυκηνών» 
του Ιάνη Ξενάκη. Το κοινό, ένα πλήθος που 
βρισκόταν στο επίκεντρο της παράστασης, αδύνα
μο να επικοινωνήσει, συρόταν και φερόταν ως 
αντικείμενο που αφήνει αδιαφορο τον καλλιτέχνη 
και τους λοιπούς συντελεστές. Το κοινό γνώρισμα 
λαϊκισμού και ελιτισμού είναι η εςειδίκευση στην 
τέχνη της αστικής ιδεολογίας. Ο Λαός αντικείμενο 
των κοινωνικών διαδικασιών, μακριά από τη I ΝΩ-
ΣΗ .

Στο τέλμα του λαϊκισμού η απάντηση μπορεί να 
είναι μόνο μια: Διαρκής διερευνηση των ορίων της 
τέχνης, διερεύνηση των εκφραστικών μέσων και των 
μορφών επικοινωνίας. Η διερεύνηση αυτηδεν μπορεί 
παρά να διαμεσοποιείται από τη διεύρυνση και την 
κίνηση της φόρμας. Η κίνηση αυτή της φόρμας έχει 
δύο πλευρές: πρέπει να εκφράζει τη σύγχρονη εποχή 
και το περιεχόμενό της και να παρακολουθεί την 
ανάπτυξη των εκφραστικών μέσων στο διεθνή χώρο.

Οι λαϊκιστές συχνά επιτίθενται στην ξένη μουσι
κή. στον ξένο κινηματογράφο, μ ’ αλλα λόγια στο 
ξένο καλλιτεχνικό προϊόν. Χωρίς να ξεχνάμε την 
ανάγκη διερεύνησης της παράδοσής μας, που μπορεί 
να είναι και ένας σημαντικός τροφοδότης του 
σύγχρονου καλλιτεχνικού έργου, πιστεύω ότι η 
μεταφυσική καταπολέμηση του ξένου έργου περιέχει 
κινδύνους θανατηφόρους για την ελληνική μουσική. 
Πρώτα απ’ όλα η επίθεση στο ξένο έργο έχει μια 
πολιτική συνέχεια. Πάει να κρύψει την πραγματική 
τομή ανάμεσα στο προοδευτικό και το αντιδραστικό 
έργο τέχνης, ανεξάρτητα εθνικότητας, ανάμεσα στο 
λαϊκισμό και την επανάσταση και να τη μεταθέσει 
ανάμεσα στο ελληνικό και στο ξένο. Ένα  δεύτερο 
στοιχείο είναι ότι οι λαϊκιστές επιτίθενται συχνά

ενάντια σε ορισμένα είδη τέχνης, αποφεύγοντας παλι 
να πάρουν θέση πάνω στο ζήτημα του χαρακτήρα 
κάθε συγκεκριμένου έργου τέχνης, ανεξάρτητα απο 
το είδος. Επιτίθενται στον πολιτικό κινηματογράφο 
και γενικότερα στην πολιτική τέχνη. Όπως επίσης 
στο ροκ και στην αφηρημένη ζωγραφική. I ο πρόβλη
μα δε βρίσκεται στα είδη της τέχνης αλλά στις 
προοδευτικές και αντιδραστικές εκφράσεις μέσα σε 
κάθε είδος. Και η ροκ για παράδειγμα έχει δημιουρ
γήσει αριστουργήματα και πέτυχε τέτοια διεύρυνση 
των εκφραστικών μέσων που είναι απόλυτα γόνιμη η 
επαφή μαζί της. Όμως, η επαφή με το ξένο έργο 
είναι μέσο για την ανανέωση της φόρμας. Αυτη η 
ανανέωση της φόρμας είναι μια ανάγκη, ζωτική. Η 
φόρμα έχει μια σχέση διαλεκτική με τον ιστορικό 
ypôvo. Όντας μια αποκρυσταλλωμένη έκφραση 
βρίσκεται σε μια συστοιχία με το περιεχόμενο που 
εκφράζει. Ο Brecht το είπε: κάθε νέο περιεχόμενο 
απαιτεί νέα φόρμα. Και όπως κάθε νέα μορφή 
υλισμού πρέπει να επινοείται με κάθε καινούρια 
επιστημονική ανακάλυψη, όπως λέει ο Ένγκελς, 
κάθε καινούρια εποχή πρέπει να γεννά μια καινούρια 
μορφή ρεαλισμού.

Λόγω της εξάρτησης της χώρας μας η εξέλιξη 
αυτή καθυστέρησε, όπως και όλη η ανάπτυξη του 
κοινωνικού εποικοδομήματος. Και όταν μας ήρθε 
απ’ έξω ήρθε τελειωμένη και φυσικά κάθε νέο 
καλλιτεχνικό ρεύμα, το είπαμε, δεν αφομοιώθηκε. 
(Εθνική Σχολή — Avant-quarde). Έπρεπε όμως 
να εξαφανισθούν ο Χατζηδάκις και ο θεοδωράκης 
για να επιτευχθεί μια ουσιαστική διεύρυνση των 
εκφραστικών μέσων, με την εξαίρεση του Σκαλκώ- 
τα — που όμως έμεινε για χρόνια άγνωστος — και 
του Χρήστου. Η τότε παρέμβαση των Χατζηδάκι-
— θεοδωράκη μπορεί να θεωρηθεί μεθοδολογικά 
μοντέλο του τι σημαίνει αυτή η διεύρυνση. Όμως 
η παρέμβαση αυτή έμεινε χωρίς συνέχεια από τους 
επιγόνους, που οι περισσότεροι την κατανόησαν 
αντιδιαλεκτικά, σαν αναπαραγωγή του ύφους των

Χ α τ ζ η δ ά κ ι— Θεοδωράκη και όχι σαν ανάγκη για 
μια παραπέρα διεύρυνση του δρόμου που αυτοί 
άνοιξαν. Λάθος επίσης κατανοήθηκε ο ρόλος και η 
σχέση της παράδοσης με τις σημερινές ανάγκες. 
Έ τσ ι παράχθηκαν έργα (και στη μουσική και στη 
ζωγραφική) που μοιάζουν περισσότερο με παραδο- 
σιακά παρά με σύγχρονα.

Αυτή είναι και η αιτία που τους λείπει η 
αυθεντικότητα. Γιατί τα έργα αυτά γέρνουν -ρ0ς 
εποχές που οι συνθήκες τους έχουν εκλείψει και 
φυσικά εκφράζουν πολιτιστικές αναγκες ..χρελΟο- 
ντολογικές, ακίνητες και χωρίς καμιά ιστορική 
προοπτική. Η διεύρυνση των ορίων δεν έχει να 
κάνει τίποτα μ αυτη την ταση. Αποτελεί μάλιστα 
το αντίθετό της. Η διεύρυνση της φόρμας σέβεται 
την παράδοση και δεν την αλλοτριώνει. Τη  χρησι
μοποιεί μαζί με άλλα στοιχεία σύγχρονα, δίνοντάς 
της έτσι κίνηση και φέρνοντας την μέχρι το παρόν.

Τέλος, η διεύρυνση αυτή δεν έχει τίποτα το 
κοινό με τη διεύρυνση της τεχνοκρατικής ελιτίστι
κης τέ*/νης. Η τέχνη αυτή ξεπέφτει σταθερά στο 
φορμαλισμό, αγνοώντας εν ονόματι της καινοτο
μίας και του νεωτερισμού το πραγματικό αντικεί
μενο της τέχνης.

Μόνο αποφεύγοντας τον ελιτισμό, μα κύρια το 
λαϊκισμό μπορούμε να μιλήσουμε για μια τέχνη 
απελευθερωτική, μια τέχνη που δημιουργεί ενεργη
τικούς ανθρώπους ικανούς ν ’ αλλάξουν την κοινω
νία μας.

• Αναφέρομαι στα κρατικά μέσα ενημέρωσης όπως αυτά 
διαμορφώθηκαν επί Χούντας και Ν. Δημοκρατίας (με την 
εξαίρεση του Γ '  προγράμματος). Έχω την ψευδαίσθηση 
(!) ότι ίσως τα πράγματα αλλάξουν τώρα.
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Ταινίες που είδαμε... 
Ενας απολογισμός

α
Η νύχτα του Σαν Λορέντσο 
των αδερφών Ταβιάνι

ίο πού αρχίζει ένα «στυλ» και πόοο εύκολα 
μπορεί να κατολήξει «μανιέρα» είναι ένα 
λεπτό θέμα που ίοως ξεπ ερνιέτα ι μόνο με 
την πηγαία ευαισθησία και φαντασία ενός  
δημιουργού.

Δεν είναι ανάγκη ένας δημ ιουργός  να 
αλλάζει θεματολογία για να ανανεώ νει το 
έργο του. Μπορεί το έργο  του να π ερ ισ τρέ
φεται σχεδόν πάντα γύρω  από μια θεμα το 
λογία και αυτό να μη δημ ιουργεί την 
αίσθηση της επανάληψης (ένα  κλασικό πα
ράδειγμα στο σινεμά είναι ο Λουίς Μπου- 
νουέλ).

Στον κινηματογράφο η κατάληξη ενός  
δημιουργού στη μανιέρα είναι πολύ πιο 
επικίνδυνη και ενοχλητική απ' ό,τι σε άλλες 
τέχνες. Στη ζωγραφική π.χ. κάτι ανάλογο 
δεν ενοχλεί στον ίδιο βαθμό όπως στο 
σινεμά.

Αυτή η εισαγωγή έχ ε ι να κάνει με την 
τελευταία ταινία των αδελφ ώ ν Ταβιάνι «Η 
Νύχτα του Σαν Λορέντζο».

Οι αδελφοί Ταβιάνι είναι α π 'τ η ν  πάστα 
των δημιουργών που παίζουν καταλυτικό 
ρόλο οτη διαμόρφω ση τω ν εκφ ραστικώ ν 
μέσων μιας τέχνης. Μ έσα στην πορεία της 
καλλιτεχνικής τους δημιουργίας διαμόρφ ω 
σαν «γλώσσα και ένα δικό τους στυλ» (κάτι 
που ισχύει για όλους τους μεγά λους δ η 
μιουργούς). Ο ρισμένες φ ο ρ ές  όμως παρου
σιάζουν στοιχείο επαναληπτικά και μια ε- 
οτετ τάση για κάποια «στείρα» μανιέρα.

Στη «Νύχτα του Σαν Λορέντζο» οι α δελ 
φοί Ταβιάνι προσπάθησαν να δημιουργήσ ουν 
ένα «λαϊκό παραμύθι» σαν φόρμα, για να 
διηγηθούν μια αντιφασιστική ιστορία ενός  
χωριού της Ιταλίας τις μ έρ ε ς  της λήξης 
του β Παγκόσμιου Π όλεμου.

Πολύ εύστοχα σκέφ τηκα ν αυτό το «παρα
μύθι» να το διηγείται, και ουνεπώ ς να το 
βλέπουμε μέσα απ' τα μάτια του , ένα μικρό 
κορίτσι.

Όμως τελικά η ταινία αποτυχαίνει γιατί 
δεν έχει συνέπεια ως προς την μορφ ή που

διάλεξε, το «λαϊκό παραμύθι» δεν  μπορείς 
ίσως να το διηγηθείς με συνέπεια και αγάπη 
όταν η μισή οου καρδιά είναι ο ' αυτό και η 
άλλη μισή υποκύπτει σε μια «εγκεφαλικότη- 
τα» που προσπαθεί να το ανατρέψ ει.

Η «Νύχτα του Σαν Λορέντζο» δεν  είναι 
ούτε λαϊκό παραμύθι ούτε  ιστορικό έπος, 
ούτε αντιφασιστικό μελόδραμα. Είναι ίσως 
ένο «απλοϊκό διανοουμενίστικο λαϊκό παρα
μύθι».

Η φ όρμα  του λαϊκού παραμυθιού δεν 
είναι σε καμιά περίπτωση απλοϊκή.

Το λαϊκό παραμύθι έχ ε ι μια τόσο πολύ 
αυστηρή δομική σύνθεση που, σαν φόρμα, 
είναι κατά πολύ πιο δυοκολοκατασκεύαστο 
από άλλες σ ύγχρονες και πρωτοποριακές 
φ ό ρμ ες .

Αντίθετα απ' αυτά «Η Νύχτα του Σαν 
Λ ορέντζο» έ χ ε ι μια πολύ κακή αισθητική, 
που θυμίζει κακές ελληνικές  ταινίες. Έτσι, 
σε ορ ισ μένες  σ κηνές και πλάνα υπάρχουν 
χο ν τρ ο κο μ μ ένες  απ λουστεύσεις, όταν υπο
τίθεται κυριαρχεί το ύφ ος του λαϊκού 
παραμυθιού.

Σε άλλες πάλι σκηνές, όταν μπαίνει το 
συμβολικό και διανοητικό στοιχείο (τα κο 
ντάρια τω ν αρχαίων πολεμιστώ ν που καρφ ώ 
νουν το κορμί του φ ασισμού), έχ ου μ ε την 
αίοθηση της εύ κολ ης  λύσης που δίνεται 
μήπως τυχόν  μπορέσει το φιλμ κι αποκτήσει 
κάποια σημειολογική βαρύτητα, που φυσικά 
προκαλεί το γέλιο.

Και κάτι τελευτα ίο : Αν «Η Νύχτα του Σαν 
Λ ορέντζο» ήταν ελληνική ταινία σίγουρα θα 
ε ίχε  να αντιμετω πίσει, στην καλύτερη περί
πτωση, τις ειρω νικές  κριτικές και σχόλια 
από πολλές μ ερ ιές . Το αντίθετο ακριβώς 
έγ ινε  με την ταινία τω ν αδελφ ώ ν Ταβιάνι, 
πράγμα που νομίζω ότι οφ είλεται στο μύθο 
που έχ ε ι αποκτήσει το έργο των Ταβιάνι.

Γιατί στο κάτω-κάτω τι έχ ο υ ν  να ζηλέ
ψ ουν ορ ισ μένες  ελληνικές  ταινίες του Φ ε 
στιβάλ Θεσσαλονίκης από τη «Νύχτα  του 
Σαν Λ ορέντζο»;

Γο Τείχος 
τον Άλαν Π άρχερ

Μέχρι σήμερα η κινηματογραφική ιστορία 
λέει άτι οχεδόν πάντα η μεταφ ορά  θεατρι- 
Ιων έργων ή μυθιστορημάτω ν στον κινημα
τογράφο καταλήγουν οε αποτυχία (σε σχέση 
με ΤΓ1 δύναμη της αρχικής τους εκφραστικό- 
ττ'τ°ζ )  Αυτή η διαπίστωση φαίνεται να 
Π0|ρνει μια γενικότητα  όσο αφορά στη

μεταφορά άλλων μορφ ώ ν τέχνης  στον κ ινη
ματογράφο.

Α υτές  οι σ κέψ ε ις  μου δημιουργήθηκαν 
καθώς παρακολουθούσα «Το τείχος»  των 
Πινκ Φλόιτ στην κινηματογραφική του μετα 
φορά α π 'τ ο ν  Ά λα ν Πάρκερ. «Το τείχος» 
των Πινκ Φ λόιτ είναι ένα πολύ σημαντικό

uno τα

έργο της σύγχρονης μουσικής ένα  έργο 
που κατόρθω σε να δώ σει συγκλονιστικά την 
ανθρώπινη μοναξιά, το α δ ιέξοδο  των ανθρώ 
πινων σχέσεω ν, την εφ ιαλτική ατμόσφαιρα 
μέσα στην οποία έχο υ ν  κλείσει τον άνθρωπο 
όλες οι κοινω νικές «αξίες» (θρησκεία , σχο
λείο, ο ικογένεια , γάμος) όσο και τα μιλιταρι- 
στικά και καπιταλιστικά πολιτικά συστήματα.

Ο πειρασμός για τη μεταφ ορά  του  στον 
κινηματογράφ ο είναι σίγουρα πολύ μεγάλος, 
τόσο για το μήνυμά του  όσο και για το ότι 
οι στίχοι του είναι κύρια «ε ικό νες » .

Ο Ά λ α ν  Πάρκερ, με καλύτερη δουλειά  
του μέχρι σήμερα το «Εξπ ρές του  μεσ ονυ 
χτιού» και με μια τεράστια τηλεοπτική 
επιτυχία («Π υ ρ ετό ς  της δόξας»),είνα ι ένα 
τυπικό δείγμα άξιου χολυγουντιανού  σκηνο 
θέτη . Μ έχρι τώρα όμως δ ε ν  έ χ ε ι δ ε ίξει ότι 
δ ια θέτει το «κάτι άλλο» που θα τον ξεχώ ρι
ζε σαν δημιουργό.

Στο «Τείχος», το κύριο λάθος του Ά λα ν 
Πάρκερ, γεγ ο νό ς  που δε ίχνε ι και την αδυνα 
μία του, είναι ότι προσπαθεί να αναπαρα- 
στήσει σ χεδόν  πιστά τους στίχους τω ν Πινκ

/ ειχος

Φλόιτ με ε ικό νες . Ετσι, στο τέλος, το μόνο 
που μ ένε ι είναι μια αίσθηση εικονογρά φ ησης 
της μουσικής και των στίχων.

Ό τα ν αφήνει και τη δίκιά του φαντασία 
να λειτουργήσ ει (στις σ κηνές με τα κινού 
μενα σχέδια ή σε ορ ισ μένες  σ κηνές στο 
ξ ενο δο χε ίο ) το απ οτέλεσμα είναι σαφώς 
καλύτερο.

Επίσης ο Πάρκερ χάνεται μέσα στη γο η 
τεία του  μουσικού  έργου  και προσπαθεί να 
πει πολλά πράγματα με αποτέλεσμα το 
σύνολο να μοιάζει με ένα κολλάζ που όμως 
το κάθε θέμα που το απαρτίζει να μένε ι 
ανολοκλήρω το.

Βέβαια  ο μ ύθος που σ έρνει πίσω του  «Το 
τείχος» , σαν μουσικό έργο , είναι τεράστιος, 
γεγ ο νό ς  που θα μπορούσε να γονατίσει 
(όπως και έ χ ε ι συμβεί στο π αρελθόν), πολύ 
κα λύτερους σ κη νο θ έτες  απ' τον Πάρκερ.

Τελικά φαίνεται ότι ο κινηματογράφ ος 
έχ ε ι τόσο αποκλειστικά δικά του εργαλεία 
έκφ ρα σ ης  που θα ρρείς ότι εκδ ικείτα ι όταν 
γίνεται προσπάθεια να «βιαστεί» από άλλες 
μ ο ρ φ ές  τέχνης .

Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου 
του Λ. Μπουνουέλ

Το κύκνειο  άσμα - κατά πάσα πιθανότητα - 
μιας μεγαλοφύϊας που σ ημ ά δεψ ε την ιστο
ρία του  κινηματογράφ ου καθοριστικά και 
σίγουρα βρίσκεται μέσα στα 5-6 μεγαλύτερα  
ονόματα των κινηματογραφιστώ ν από τη 
γέννηση του  κινηματογράφ ου μέχρ ι σήμερα.

Μ ε το «Σκοτεινά  Α ντικείμενο  του πόθου» 
ο Λούις Μ π ουνουέλ  α φ ήνει τη διαθήκη του, 
που είναι το ίδιο ανατρεπτική και επαναστα
τική όπως και όλο το ΘΟχρονο δημιουργικό 
του έργο . Ποτέ ξανά δ εν  είχαμε αυτό το 
φ α ινόμενο στον κινηματογράφ ο, δηλ. ένας 
δημιουργός επί 60 χρόνια να δημιουργεί

πάντα αριστουργήματα.
Η πνευματική διαύγεια αυτού του  ογδο- 

ντάχρονου  έφ η β ο υ  σε α φ ήνει άναυδο, ο δε  
αχαλίνωτος ερω τισ μός που εκπ έμπ ει το 
φιλμ δε ίχνε ι ότι αυτός ο άνθρω πος το 
λ ιγότερο που μπορείς να πεις είναι ότι 
πρόκειται για ένα  φ αινόμενο.

0 χώ ρος δ ε ν  αρκεί για να μπ ορέσ ουμε να 
αναλύσουμε τα πάμπολλα επίπεδα και σύμ 
βολα της ταινίας, γ ι ' αυτό θα π εριορισ τού 
με σε ο ρ ισ μ ένες  α να φ ορές. Πρώτα και 
κύρια δ εν  πρέπει να ξεχνά με ότι ο Μπου-
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νουέλ είναι ένας αληθινός αναρχικός και 
σουρεαλιστής.

Σ ’ ένα πρώτο επίπεδο το φιλμ είναι ο 
ανεκπλήρωτος πόθος ενός πλούσιου γερο- 
αστού για μια «λούμπεν» νεαρή γυναίκα.

Πιο πέρα έχουμε: α) ο πόθος σαν ξεχαρ
βαλωμένο κοινωνικό σύμβολο που δεν μπο
ρεί να λειτουργήσει λόγω της εμπορευματο- 
ποίησής του.

β) Η ερωτική πράξη καταδυναστευμένη 
από όλους τους κοινωνικούς θεσμούς της 
αστικής κοινωνίας.

γ)το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, 
που είναι το αιδείο, δεν μπορεί να λειτουρ
γήσει απελευθερωτικά (με τη φιλοσοφική 
έννοια που δίνει ο Μπατάιγ), γιατί τόσο η 
γυναίκα όσο και ο άντρας δεν έχουν οαν 
σκοπό τους την απελευθέρωσή τους μέοα 
από τον έρωτα αλλά την επίτευξη κάποιου 
άλλου στόχου (ο αντρας την ικανοποίηση 
του πόθου του για να αποδείξει ότι είναι 
ακόμα «ικανός», γ ι ’ αυτό και τον υποδύεται 
ένας γέρος, και ότι αυτός είναι το «ισχυρό 
φύλο», ενώ από την άλλη, η γυναίκα έχει 
για σκοπό της το χρήμα).

δ) 0 κοινωνικός περίγυρος (βία, δολοφ ο
νίες, απαγωγές), που έχει διπλή έννοια. Από 
τη μια δεν τους επιτρέπει να ξεπεράσουν 
τα εμπόδια, γιατί ακριβώς αυτός τα γεννάει, 
και από την άλλη, ανίκανοι να δουν πέρα 
από τη «μύτη» τους, καταλήγουν να μην 
μπορούν να «λειτουργήσουν», από την αντί
θετη όμως πλευρά, καθώς είναι εγκλω βι
σμένοι σε ένα φαύλο κύκλο δίχως ελπίδα 
διεξόδου.

ε ) Το «ερω τικό ζεύγος»; στην αστική 
κοινωνία είναι καταδικασμένο να «τρώγεται» 
είτε μεταξύ του είτε από το ίδιο το 
σύστημα, με μοναδική λύση την οριστική 
του εκμηδένιση. Αυτό καταγράφεται με την 
εκπληκτική τελευταία σεκάνς του φιλμ, 
όπου έχουμε μια σύζευξη του κοινωνικού 
(σάκος) με το ατομικό (ματω μένο και σχι-

Έχουν έρθει πολλές στιγμές που σ κέφ το 
μαι: ευτυχώ ς υπάρχουν ακόμα τόσες ταινίες 
του Φασμπίντερ να δούμε. Αυτός ο δαιμό
νιος άνθρωπος ξεκίνησε α π 'τ ο  θέατρο 
γράφοντας και σκηνοθετώ ντας με ένα θίασο 
αντιθεάτρου που δημιούργησε μόνος του 
και που διαλύθηκε απ' τις αρχές της Γερμα
νίας· μετά πέρασε στον κινηματογράφο και 
μέσα σε 10-15 χρόνια γύρισε πάνω από 35 
ταινίες.

0 Φασμπίντερ ήταν απ 'α υ τ ή  την πάστα 
των δημιουργών που γίνονται παρανάλωμα 
μαζί με το έργο τους· η ζωή του πέρασε 
μέσα στην ένταση και τον αντικομφορμισμό. 

Ολες του οι ταινίες ξεχειλίζουν από πόνο 
και πάθος, α όλες ελλοχεύει ο θάνατος 
ο ’ ένα σπαρακτικό παιχνίδι με τη ζωή.

Ναι, ο Φασμπίντερ, φτάνοντας στο τέλος 
της ζωής του, είχε πια ολοκληρω θεί σαν 
δημιουργός, αλλά αν η ζωή περίσσευε 
ακόμα, δεν τον «άντεχε» ο χώρος. Ήταν 
ένας δημιουργός που ζούοε το έργο του 
όπως ανάσαινε τον ξυραφιασμένο αέρα της

σμένο εσώ ρουχο γυναίκας που περιέχει ο 
σάκος) και τη μάταιη προσπάθεια να «μπα
λωθεί» το ατομικό μέχρι να σκάσει η βόμβα 
μέσα στο σάκο (κοινωνικό) και να τινάξει 
στον αέρα και τον ατομικό (ζευγάρι) και το 
γενικό χώρο (κοινωνικό σύστημα).

(Το φιλμ είναι σίγουρα βαθιά πολιτικό, 
όπως και όλο το έργου του Μ πουνουέλ 
Επίσης, ο Μπονουέλ, σαν αυθεντικός σου
ρεαλιστής. τα σύμβολα που χρησιμοποιεί 
ποτέ δεν έχουν  οαν σκοπό να εντυπωσιά
σουν απλά και μόνο αισθητικά' πίσω τους 
πάντα κρύβεται μια συγκεκριμένη ιδεολογι
κή άποψη).

οτ) Η γυναίκα είναι ένα διπλό πρόοωπο, 
(το ίδιο πρόοωπο το παίζουν δυο ηθοποιοί) 
πρόκειται για ένα μεγαλοφ υές εύρημα και 
δεν ξέρω αν έχει παρουσιαστεί κάτι ανάλο
γο οτην ιστορία του κινηματογράφου.

Το σχίσιμο της γυναίκας στα δύο (η μια 
«αγγελική» και η άλλη "μοιραία», σατανικό 
αθώα), έχει ένα πολλαπλό νόημα: από τη μια 
είναι το αποτέλεσμα μιας ανδροκρατικής 
κοινωνίας, από την άλλη είναι ο αποδεκτός 
από την ίδια «ρόλος» που της έδω σ ε αυτή η 
κοινωνία. Επίσης είναι η πρόθεση με την 
οποία τη βλέπει οήμερα ο άντρας, από τη 
μια τη «δημιουργήσε έτσι», πέφτοντας από 
την άλλη στον ιστό της (τα κατασκευασμένα 
ανθρώπινα δημιουργήματα εκδικούνται).

Το «Σκοτεινό  Αντικείμενο του  πόθου» του 
Μ πουνουέλ είναι το δικό μας σκοτεινό 
αντικείμενο του μπλοκορισμένου και μ ίζε
ρου πόθου, της ανικανότητάς μας να λει
τουργήσουμε σαν »ζώα» ερω τικά, γιατί μας 
καθιστούν κάθε μέρα όλο και πιο ανάπηρους 
τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

Το «Σκοτεινό  Αντικείμενο του  πόθου» του 
Μ πουνουέλ είναι ένα έργο ορόσημο για την 
»ερω τική μας ταφή», φ τιαγμένο από ένα 
μεγαλοφυή άνθρωπο-οτοχαστή.

ζωής του. «Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα φον 
Καντ», γυρισμένη το 1971, όταν ο Φασμπί
ντερ ήταν 27 χρονώ ν(!) είναι μια έξοχη 
αλληγορία πάνω ατο πρόβλημα του εξουσια- 
στή και του εξουσιαζόμενου.

Το οτόρυ της ταινίας σε συντομία είναι 
το εξής: Μια πλούσια αστή, οχεδιάστρια 
υψηλής ραπτικής, μετά το δ εύ τερ ο  γάμο 
της, που κατέληξε σε αποτυχία, βρίσκεται 
οε άοχημη ψυχική κατάσταοη.

Μ έοα από μια φίλη της, υπόδειγμα συμβι
βασμένης ,αστής γυναίκας, γνωρίζει μια 
φτωχή αλλά ωραία κοπέλα που προσπαθεί 
να την εξαγοράσει τόσο συναισθηματικά όσο 
και επαγγελματικά. Τελικά όμως η «ωραία 
και φτω χή» την εγκαταλείπει για να γυρίσει 
στον πρώην άντρα της. Η τελευταία  προ- 
οπάθειά της να προσεγγίσει την υπηρέτριά 
της, που σε όλη την ταινία της φ έρνετα ι με 
αυταρχικότητα, αποτυγχάνει καθώς την ε 
γκαταλείπει και αυτή.

Η ταινία σίγουρα είναι κατά βάθος πολιτι
κή, μια και κύρια οι σχέσεις των ηρώων

καθορίζονται απ' το χρήμα και από την 
κοινωνική τάξη που εκπροσωπούν.

Ό μω ς, ο Φασμπίντερ, δε  στέκει πάνω οε 
μια καθαρά πολιτική τοπ οθέτηση στείρα και 
φυσικά δε  συνθηματολογεί ανόητα’ προχω
ρεί και σ υνθέτει, καθώς απογυμνώ νει τις 
σχέσεις των ανθρώπων μέσα σ ' ένα κοινω 
νικοοικονομικό πλέγμα.

0 Φασμπίντερ στοχάζεται μέσα από την 
πικρή πράξη των ανθρώπινων σχέσεω ν ( ε 
ρω τικές, φ ιλικές, γονέων-παιδιών) και γνω 
ρίζει πολύ καλά τον ανελέητο  αγώνα για 
επιβολή του ενό ς  πάνω στον άλλο, για το 
ποιος θα χει το «πάνω χέρι» ακόμα και 
όταν οι άνθρωποι λένε  απλώς «καλημέρα»

Ας προσπαθήσουμε να δο ύμ ε τούτο το 
εκπληκτικό φιλμ. Έ χ ο υ μ ε  καταρχήν τρεις 
γ ε ν ε έ ς  αστών (γιαγιά - μάνα - κόρη ) που η 
κάθε μια είναι αντιπρόσωπος της τόξης της 
στην εξέλιξή της ιστορικά.

Η Πέτρα φ ον Καντ, το κύριο πρόσωπο, 
μια γυναίκα με αυτοπεποίθηση αλλό ταυτό
χρονα νευρω τική, θα προσπαθήσει με το 
χρήμα να εξαγοράσει το αντικείμενο  του 
έρωτά της, τη φτω χή και όμορφ η Κάριν, και 
να επ ιβληθεί επάνω της τόσο σαν «κοινω νι
κά ανώ τερη» όσο και ερω τικά μέσω  της 
πρώτης όμως πάντα «ιδιότητάς» της.

Στο πρώτο, στο χρήμα, θα τα καταφ έρει, 
στο δ ε ύ τ ε ρ ο  όμως, στον «έρω τα», θα 
τσακιστεί, γιατί ο έρω τας, δηλ. η φύση. 
εκδικείτα ι όταν γίνεται προσπάθεια να βια
στεί από συμφ εροντολογικά  και γλοιώδη 
κοινωνικά τερτίπια και παζάρια.

0 έρω τας θα χρησιμοποιήσει το χρήμα 
οαν μπούμεραγκ εναντίον της Πέτρα φον 
Καντ. Έτσι, όμως, μέσα από τον πόνο και 
τα «πικρό δάκρυα» θα φτάσει να εξαγνιστεί, 
να εξανθρωπιστεί.

Η Κάριν είναι η φτω χή μικροαστή που 
προσπαθεί να ανέλθει κοινωνικά, δίνοντας 
τα απαραίτητα ανταλλάγματα.

Πρέπει να δο ύμ ε ότι οι σχέσ εις  όλων των 
προσώπων της ταινίας καθορίζονται από την 
κοινω νικοοικονομική τους κατάσταση.

Το χρήμα σε πολιτικό και οι κοινω νικές 
συνθήκες  οε ψυχαναλυτικό επίπεδο έχουν 
κάνει ανίκανους τους ανθρώπους να μπο
ρούν να αγαπούν. 0 φ όβος  μην χάσουμε την 
"ανεξαρτησία μας» και ο φ όβος να ζήοουμε

τον έρω τα δίχως υ σ τερ οβ ο υλ ίες  μας οδηγεί 
ανά πάσα στιγμή να είμαστε σε «θέση 
μάχης» με τα άλλα πρόσωπα, φ οβούμενοι 
κάθε στιγμή, όπως λ έε ι η Πέτρα, -να μη 
χά οουμε πόντους» και πάνω α π 'ό λ α  να 
επ ιβεβαιω νόμαστε για την «αξία» μας μέσω 
της επ ιβολής μας στον άλλο. Η ομοφ υλοφ ι
λία χρησιμοποιείται στην ταινία σαν μέσο 
για να δε ιχτε ί ακόμα πιο καθαρά ότι το 
πρόβλημα των ρόλω ν και ποιος εξουσιάζει 
ποιον, δεν  είναι ού τε  θέμα φύλω ν ούτε 
ετερ ο φ υ λ ό φ ιλ ο υ  ή ομοφ υλόφ ιλου  ζευγα
ριού μα γεν ικότερ α  πρόβλημα κοινω νικοοι
κονομικό.

0 τρόπος με τον οποίο ο Φασμπίντερ 
στήνει όλη αυτή τη συμβολική ιστορία είναι 
εντυπω σιακός. Το ντεκό ρ  της ταινίας είναι 
ίσως ο κυρ ιότερος  πρωταγωνιστής.

Τα πόντα είναι επ ιλεγμένα  μέχρι την 
τελευτα ία  λεπ τομέρεια .

Από το εκπ ληκτικό εύρημα  ότι σημείο 
δράσης όλου του  φ ιλμς είναι το κρεβάτι (το 
κρεβά τι οαν πεδίο μάχης, σαν κέντρο  της 
πάλης για εξουσία ) μέχρ ι τα νεκρικά  σεντό
νια της σκηνής πριν το τέλ ο ς , όταν η Πέτρα 
αμακιγιάριοτη εντελ ώ ς  είναι ξαπλωμένη οτο 
κρεβά τι μετά τον  εξανθρω πισμό της. Οι 
κού κλες , ο τερά σ τιος πίνακας (μόνη παρου
σία του  «α ρσενικού» στο φ ιλμ), τα ρούχα 
και όλα τα μπιχλιμπίδια της  γυναίκας «βιτρί- 
να-αντικείμενο».

Ενα άλλο σ τοιχείο  που έχ ε ι ιδιαίτερη 
σημασία είναι ο τρόπος που σ χεδόν  σε όλες 
τις ταινίες του  ο Φασμπ ίντερ χρησιμοποιεί 
τη μουσική και γενικά  το υ ς  ήχο υ ς  (φτάνο
ντα ς σε εκπ λ η κτ ικά  α π οτελέσ μα τα  στο 
«Μ π ερλίν Αλεξάντερπ λα τς»),

Εδώ η χρήση της μουσ ικής γίνεται καθα
ρά αντιστικτικά. Επίσης ο σ υνεχή ς  οχεδόν 
ΠΧΟζ της γρα φ ομ ηχα νής  χρη σ ιμεύει σαν 
καρδιογράφημα που καταγράφ ει τα «εκ 
βαθέω ν».

«Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα φ ον Καντ» 
είναι μια σημαδιακή ταινία, γυρισμένη  το 
1971, που σίγουρα σήμερα  αποκτάει ακόμα 
μεγα λύτερη  διάσταση μια και τα προβλήμα
τα που θίγει είναι πια «κοινός τόπος» γιο 
όλους μας.

Τα πικρά δάκρυα της Πέτρα φον Καντ 
του Ρ. Β. Φασμπίντερ
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Εικαστικά

γ ρ ά ψ ε ι
η A N T A  Κ Α Τ Τ Ο Υ Λ Λ

Η Εθνική Πινακοθήκη τιμά την πενηντάχρονη 
προσφορά οτην τέχνη του Νίκου Εγγονόπου- 
λου, με την ανοδρομική έκθ εο η  του έργου  
του. που περιλαμβάνει γύρω οτα εκατόν 
είκοοι έργα: ελαιογραφίες, ακηνικά. ελληνι
κό σπίτια και κοοτούμια, καθώς και τις 
ποιητικές του ουλλογές από το «Μ ην ομι- 

,λείτε ε ις  τον Οδηγόν» (1938 ) ως και την 
τελευτα ία επ α νέκδοο η  του  «Μ π ολ ιβά ρ* 
(1983).

Βαθιά Έλληνας και συνεπής στη διπλή 
ιδιότητά του, του ποιητή και του ζωγράφου, 
μετουσιώνοντας διαρκώς το λόγο οε χρώμα 
ιοί το αντίστροφο, ο Ν. Εγγονόπουλος 
υπήρξε η μορφή που άνοιξε νέο υ ς  ορίζο
ντες στην πνευματική ζωή του τόπου και 
του καιρού μας. Ευαίσθητος δ έκτη ς  των 
αισθητικών α να ζητήσεω ν της  δ ε κ α ετ ία ς  
του ‘30, διαποτίζεται από το σουρεαλιστικό 
όραμα και παραμένει ο μόνος πιστός εκφ ρ α 
στής του, χωρίς όμως επίπλαστες εκρ ή ξεις  
και παράδοξες θυσίες του εα υτού  του και 
της ελληνικότητάς του.

Το εικαστικό έργο του  που εκτίθετα ι έχ ε ι 
σαν αφετηρία τις «βυζα ντινές» του δ η 
μιουργίες, απόρροια της μαθητείας και 
συνεργασίας του με τον Κόντογλου  και τον 
Παρθένη. Έργα αυτών των χρόνω ν, η

‘Αυτοπροσωπογραφία»· και η «Ν εκρή φύση», 
του 1935 και 1936 αντίστοιχα. Και μετά 
αΡχίζει να βαδίζει τον προσωπικό του 
δρόμο, αντλώντας απ’ το Μ ύθο και το 

Ονειρο, απ τις αλήθειες του υποσυνείδη
του, και να διεκδικεί τη δική του μορφοπλα- 
στική γλώσσα, κάπου ανάμεσα στο πραγματι
κό και το φανταστικό.

Μέσα σ ένα οικείο και συγκεκριμένο 
χώρο (ταράτσα, ακρογιαλιά ή εσω τερικά με 
φόντο νεοκλασικά κτήρια) που έχει την 
ακρίβεια και τη διαύγεια του ονείρου, 
σ κη νο θ ετο ύ ντα ι π α ρά δοξες σ υνα ντήσ εις  
προσώπων αλληγορικών, του Μ ύθου, της 
Ιστορίας και του θεάτρου. Πρόσωπα ν τ υ μ έ 
να με κοστούμια άλλης εποχής, που για να 
συναντηθούν αψ ηφ ούν το χρόνο: «0 Οδυο- 
σ εύς αφηγείται στον Ό μηρο«, «Μ έγα ς 
Αλέξανδρος και Παύλος Μ ελάς», « Έρω τας 
και Ποίηση«. Ανάμεσά τους συμπλέκεται ένα 
πλήθος συμβόλω ν: χριστιανικά: το ψάρι, 
Φροϋδικά : σπαθιά, μπαγγέτες, τεκτονικά: 
διαβήτες, τρίγωνα και παγανιστικά μάσκες, 
που συντείνουν στο να αποδοθεί ο εξω 
πραγματικός χαρακτήρας της ατμόσφαιρας 
που εκ πρώτης όψ εω ς φαίνεται γνώριμη. 
Μέσα όμως σ ’ αυτήν την αχρονικότητα της 
σκηνοθεσίας, η αλήθεια της επικοινωνίας 
των προσώπων δημιουργεί μια βίαιη α ντίθε
ση, κι εκε ί ακριβώς βρίσκεται η προσωπική 
γλώσσα του καλλιτέχνη: Τα πρόσωπα δρουν 
και συμπάσχουν σε μια καθημερινότητα 
δ εμ ένη  με το Μ ύθο, μέσα στο παράλογο. 
Και σ αυτή την αισθητική πανδαισία, το 
βασικό ρόλο παίζει το χρώμα, που γίνεται η 
αρχή και το τέλος για τη ζωγραφική: «η 
ζωγραφική γίνεται με χρώμα. Το σχέδιο δεν 
είναι τίποτα άλλο παρά η μορφή του 
χρώ ματος, θέλω  να βάλω πολύ κίτρινο, 
κάνω σ ’ εκε ίνο  το σημείο ένα μεγάλο σ χέ 
διο. θέλω  λ ιγότερο κίτρινο, κάνω ένα μ ικρό 
τερο  σχέδιο. Το σχέδιο, είναι το όριο του 
χρώ ματος». Αντιρεαλιστικό, με μια πρω τόγο

νη ένταση και πυκνότητα, δίνει ν έ ες  διαστά
σεις στις αγαλματένιες μ ο ρ φ ές  και στο 
χώρο τους. Και ανάμεσα στη σχηματοποίηση 
των μορφώ ν που αντλεί από τις βυζαντινές 
τεχν ικές  και τις χρω ματικές λάμψ εις, βρί
σκεται η εξαίσια ισορροπία της σύνθεσης 
που είναι ίσως το σημείο εκε ίνο  όπου 
επικοινω νεί ο θεατής με το δημιουργό 
«Γιατί το πραγματικό έργο τέχνης  πρέπει να

π εριέχει, και π εριέχει, μιαν αληθινή ανθρώ 
πινη παρουσία, ζωντανή, δυνατή, αναντίρρη
τη. σ υγκεκινημένη , συνεχώ ς εν  εγρηγόρσει 
Σκοπός του  έργου  τέχνη ς  δεν  είναι, απλά. 

να μας διασκεδάσει Πρέπει να μας παρηγο- 
ρεί. Απαραίτητη η παρουσία η ακοίμητη του 
δ η μ ιο υ ρ γ ο ύ , μ α υ τήν  π ρέπ ει να ζητά, 
μ ' αυτήν πρέπει να προσπαθήσει να έρ θ ε ι 
σ ’ επικοινωνία ο θεατής, ο ακροατής»»

Νίκος Εγγονόπουλος ■ Λευτέρης Βαλάκας Νίκος Εγγονόπ
Σ τ ο  Ωδείο Αθηνών λ ειτούργησ ε η εκ θ εο η  
των έργων του πρόωρα χα μένου  γλύπτη 
Λευτέρη Βαλάκα. Παρ' όλο που είναι ακόμη 
πολύ νωρίς γ ια  εικασίες και συμπεράσματα 
που αφορούν το σύνολο της δουλειάς του, 
σκοπός μας είναι εδώ  να τονιστούν ορ ισ μ έ
να οτάδια (αρκετά εμ φ α νή ) της πλαστικής 
του έρευνας.

0 Βαλάκας ξεκινά με υλικό το μάρμαρο 
Ιίαι αΡΥότερα χρησιμοποιεί το χαλκό και το 
οι®Προ. Εκτός απ την εμπορική του δουλειά  
Που ε'ναι ανθρωπομορφική και παραστατική
1 ουλειές για ήρωα κ^π ) η καθαρά προσω- 
π,Ιίεζ του έρευνες  κινούνται στον ανεικονικό 
*ωΡο Πρόκειτα ι για τις «Δομές·» και ένα

αρκετα μεγάλο μ έρο ς  α π 'τ ις  «Συνθέσεις·· 
του, όπου δο υ λ εύ ε ι μονολιθικά κομμάτια 
από μάρμαρο, ανοίγοντας ένα διάλογο μ ε 
πίπεδα και τομ ές  που έχου ν  όμως έναν 
κοινό «κορμό·· και μια σταθερή βάση. Σ ' ένα 
άλλο κεφάλαιο των «Συνθέσ εω ν» , ο κ εντρ ι
κός κορμός λεπταίνει και οι όγκοι αναπτύσ
σονται μέσα στο χώρο με πιο δυναμικά 
ανοίγματα. Οι τομ ές  γίνονται πολύ πιο 
βίαιες, γ εγ ο νό ς  που α π οδεσμεύει τη σ ύ νθ ε 
ση απ' τον περιορισμό του υλικού της. 
Αυτές  ακριβώ ς είναι οι αρχές που ακολου
θούνται και στις «δυνα μικές  συνθέσ εις», 
όπου επ ιχειρείται μια πραγματική άσκηση 
επάνω σε στατικο-δυναμικές σχέσεις μ ετα 
ξύ των όγκω ν που αποτελούν το σύνολο 
Και σ 'α υ τ ή  τη φάση της δουλειάς του ο 
Βαλάκας έρχετα ι ακόμη πιο κοντά στις 
θεω ρίες  του  κονστρουκτιβισμού. Οι σ υ ν θ έ 
σεις είναι κά θετες  και ισορροπούν μετά από 
μια προσεκτική μ ελέτη  των αλληλοεπιδρά
σεω ν των δυνά μεω ν και στα κενά, αρχίζει 
να δίνετα ι η ίδια πλαστική αξία που έχουν  
όλα τα μέρη  του συνόλου. Στο ίδιο πνεύμα 
κινείται και η ενότητα  με θέμα -Συνθέσ εις  
ελ ευθ ερ ία ς» , με τη διαφορά ότι σ αυτές 
το κάθετο  στοιχείο τονίζεται στο έπακρο. 
Έ να  μ έρ ο ς  αυτών των συνθέσεω ν ακολου

θεί -κα θεδρ ικές»  φ ό ρμ ες  και προϋποθέτει,

Δ ύο  γλντηα  
τον  .1. Β (ίλά κ (ΐ

για την ονομασία αυτή, όλα όσα συμβολίζει: 
σύγκρουση και ένταση που ψά χνουν για μια 
διέξοδο  και γεννού ν  το αίσθημα του μεγα 
λειώ δους, με τη δυναμικότητα που είναι 
φ ορτισμένο.

Τα «Μ ικροπεριβάλλοντα» είναι η τ ε λ ε υ 
ταία χρονική ενότητα  του έρ γου , και ο 
τελευτα ίος  οταθμός της πορείας του. Είναι 
σ υνθέσ εις  ανεξάρτητω ν όγκω ν-μορίω ν που 
βασίζονται α ένα «παιχνίδι» διαφ ορετικώ ν 
φ ορμώ ν και μεγεθώ ν. Προκαλούν έτσι το 
θεατή για μια «ρυθμική ανάγνωση» με

γνώμονα τις αμφίρροπ ες δυνά μεις, και με 
σκοπό την αυτάρκεια και την ισορροπία.

Μέσα απ' αυτό το σύντομο διάγραμμα 
των κυρ ιότερω ν σταδίων της δουλειάς του 
Βαλάκα, αξίζει να τονιστεί η αποφασιστικό
τητα και η σαφήνεια των αναζητήσεώ ν του, 
και η σ υνεχής  ανοδική πορεία των απαιτή- 
αεών του, όσο αφορά την οργάνω ση της 
σ ύνθεσ η ς ' πορεία που ανακόπηκε απότομα 
σ ' ένα αρκετά σημαντικό σημείο της ακμής 
της.

Λ .  Ι-.γγονό:τονλου.
. \ (Π τομί Ofifs. τον Μ ηχα νκίμον  μιας E b v ty e g o id ç  (1
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Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της 
Αίγυπτου το 1959 και ήρθε στην Ελλάδα το 1966. Τελείωσε την 
Ιωνίδειο Πρότυπο Σχολή και τώρα σπουδάζει Νομικά στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην ίδια αυτή πόλη σπούδασε μουσική.

Δισκογραφία: Το 1981 κυκλοφόρησε από την Εταιρία C .B .S . ο 
δίσκος του «Ηλεκτρικός Άγγελος»» που περιείχε τη μουσική της 
ομώνυμης ταινίας του Θ. Ρεντζή που πήρε την ίδια χρονιά στο 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το βραβείο μουσικής. Στη σύνθεση του 
έργου αυτού συμμετείχε επίσης και ο συνθέτης Δημήτρης Λέκ- 
κας. Στο τέλος του 1982 κυκλοφόρησε σε δική του παραγωγή το 
δίσκο του «Τ Ο Π ΙΑ »  (Διανομή C .B .S ) Παραθέτουμε το κείμενο 
μιας απομαγνητοφωνημένης συνέντευξης του Δημήτρη Παπαδη
μητρίου.

Η «εξουσία»
έχει αντικαταστήσει
την ποιότητα

Τί σ'έκανε ν' ασχοληθείς με τη 
μουσική Δημήτρη;

Πέρα από μια φυσική ροπή προς 
την τέχνη αυτή που μου αποκαλύ
φθηκε από πολύ νωρίς, πολλά χρω
στάω στους γονείς μου που φρόντι
σαν να την αξιοποιήσουν σχεδόν 
αμέσως· έτσι δεν έχασα πολλά χρό
νια με το άχαρο μέρος της μουσι
κής, την εκμάθησή της. Νομίζω πως 
δεν υπήρχε άλλη διέξοδος για μένα 
α π 'την αρχή, παρά η μουσική. 
Μ*αυτήν έμαθα ν ’ απολαμβάνω τα 
πάντα και χωρίς αυτήν τίποτα. Μέ
σα απ* αυτήν γεννήθηκε το ερωτικό 
μου συναίσθημα. Μέσα σ ’ αυτήν το
ποθετώ τις σχέσεις μου, τη ζωή μου. 
το επάγγελμά μου, την προσωπικό
τητά μου. Αν η λογική είναι η 
ειρήνη στο χώρο των εννοιών, η 
μουσική είναι για μένα η ειρήνη 
στο χώρο της μεταφυσικής και του 
συναισθήματος. Ίσως είναι η πλέον 
αφηρημένη έκφανση της ανθρώπι
νης ύπαρξης και άρα η λιγότερο 
«ανθρώπινη*» και η περισσότερο 
«θεϊκή»>, με την έννοια που επιθυμεί 
ο άνθρωπος, «άνω θρώσκων»», να 
απαλλαγεί από την ύλη και να τείνει 
στο θείο. Η  μουσική χωρίς αμφιβο
λία είναι η πλέον άυλη τέχνη — πέ
ραν του ότι είναι ίσως η πιο αφηρη- 
μένη—  γιατί πραγματικά η ουσία 
της δεν έχει καμία σχέση με την 
ύλη, όπως η γλυπτική ή η ζωγραφι
κή αλλά ούτε και με λέξεις, που 
είναι ανθρώπινα δημιουργήματα. 
Εγώ, ως χαρακτήρας, αγαπάω πολύ 
την ανάταση της ψυχής και του 
συναισθήματος στην άυλη σφαίρα, 
πολύ περισσότερο από την απόλαυ
ση μέσα από την ύλη ή την κοινω
νία που μας περιβάλλει. «Αγγίζο
ντας το άυλο», αυτή είναι νομίζω η 
περιπέτεια του μουσικού.

Διαφορετική είναι και η ερωτική 
σχέση του δημιουργού με το δη
μιούργημά του στην περίπτωση της 
μουσικής: Ποτέ δεν αγγίζεις το ερω
τικό αντικείμενο, ποτέ δεν πληρώνε
σαι αισθησιακά με την αφή, που 
σαν αίσθηση ταυτίζεται με την ερω
τική πράξη. Αντίθετα η ακοή λει
τουργεί διαρκώς αισθησιακά ερεθί
ζοντας, αλλά όχι κι ικανοποιώντας. 
Μια διαρκής ερωτική απογοήτευση. 
Αλλά κι ένα διαρκώς αυξανόμενο 
ερωτικό πάθος. Ο Μιχαήλ Ά γ γ ε 
λος, για μένα, πρέπει να ήταν πολύ 
πιο γήινος στις ερωτικές του σχέ
σεις απ’ τον Μπετόβεν. (Υπάρχει 
μια φήμη πως οι μουσικοί είναι 
άνθρωποι που έχουν υποστεί μεγά
λες ερωτικές απογοητεύσεις. Αυτό 
νομίζω πως η ίδια η μουσική τους 
το επιβάλλει, με τον τρόπο που 
προανέφερα* έτσι επίσης εξηγώ το 
φετίχ του δίσκου στη σύγχρονη ε
ποχή).

Ανακεφαλαιώνοντας φαίνεται ότι 
η φυσική μου ροπή, οι κοινωνικές 
συνθήκες, ο χαρακτήρας μου, όπως

διαμορφώθηκε μέσα από τη μουσι
κή, ήταν νομίζω οι βασικές αιτίες 
που μ* έκαναν μουσικό.

Ποια ήταν τα πρώτα σου βήματα
μέχρι να φθάσεις στα «ΤΟΠΙΑ»;

Ξεκίνησα γράφοντας έργα για την 
κλασική κιθάρα και τραγούδια σε 
στίχους της Αχμάτοβα, του Καρυω- 
τάκη και αργότερα του Χρονά. Στο 
μεταξύ έγραψα μια σουίτα για μπα
λέτο, τη μουσική για τον «Ηλεκτρι
κό Άγγελο»* του Θ. Ρεντζή, μουσι
κή για δυο ταινίες μικρού μήκους, 
για θεατρικές παραστάσεις και μετά 
έφθασα στα «ΤΟΓΙΙΑ·*. Με λίγα λό
για μέχρι σήμερα έτεινα στη μουσι
κή της ηχητικής και αισθητικής 
πληρότητας, που διαθέτει η συμφω
νική μουσική, χωρίς αναγκαστικά 
να καταλήξω στην αναχρονιστική 
αυτή φόρμα.

Τι είναι τα «ΤΟΓΙΙΑ»;

Αισθητικά: Έ να  μουσικό έργο παιγ
μένο από ηλεκτρονικά, ακουστικά, 
ηλεκτρικά και κλασικά όργανα. Κ ι
νείται στο χώρο της ρομαντικής και 
σύγχρονης μουσικής και χρησιμο
ποιεί σημειολογικό και ροκ όργανο. 
Φόρμα: Ο δίσκος αυτός έχει την 
έννοια του concept album. Γ ι ’ αυτό, 
ενώ σε πρόχειρη ακρόαση, διαπι
στώνει κανείς οκτώ διαφορετικά 
κομμάτια, στην ουσία υπάρχει μία 
μουσική ατμόσφαιρα-ιδέα (όχι ίδιες 
νότες), που αλλάζει μορφή και τη 
συναντάμε τυραννικά, θα έλεγα, σε 
κάθε διαφορετικό μουσικό κομμάτι. 
Προσπάθησα να καινοτομήσω στη 
φόρμα του δίσκου ακολουθώντας 
κριτήρια πιο πολύ ιδεολογικά παρά 
φορμαλιστικά —  κάτι που θα φαινό
ταν σαν θυσία της φόρμας στην 
ιδέα, αν αυτό το ιδεολογικό κριτή
ριο δεν ήταν τόσο εμφανές και εξω
τερικά και δεν είχε και κάποια σχέ
ση με τα μουσικά «περιβάλλοντα»» 
του έργου. Ακολουθώ λοιπόν την

τεχνική των διαδοχικών «καταβυθί- 
σεων-ανόδων στην επιφάνεια*», με 
κάποια κυκλοθυμική διάθεση. Είναι 
καταβυθίσεις στον εαυτό μας φυσι
κά, μια και όπως θα δούμε στο 
ιδεολογικό μέρος των «ΤΟΠΙΩΝ»», 
το έργο αυτό εξελίσσεται εσωτερικά 
και όχι εξωτερικά. Η  φόρμα του 
έργου διέπεται απ’ αυτήν την ιδεο
λογική αρχή, όσο αφορά στη σειρά 
των κομματιών. Εσωτερικά το κάθε 
κομμάτι έχει τους δικούς του νόμους 
— κάτι που γίνεται αμέσως φανερό. 
Το όλο έργο περιβάλλεται από δύο 
μοντέρνα, γνωστής φόρμας κομμά
τια, το ένα New W ave και το άλλο 
R O K . με ηλεκτρονικά στοιχεία και 
τα δύο. Τα δύο αυτά κομμάτια λει
τουργούν σαν σημεία παρένθεσης, 
εφ’ όσον είναι για τον ακροατή το 
σκαλοπάτι εντός και εκτός του έρ
γου. Γ Γα υ τ ό  και είναι τα λεγόμενα 
εμπορικά κομμάτια, αυτά δηλαδή 
που ο ακροατής, όσο είναι εκτός του 
έργου, αναγνωρίζει. Είναι οι δύο 
πόρτες που κρύβουν και οδηγούν 
ταυτόχρονα τον ακροατή στο έργο 
που ο χαρακτήρας του είναι όπως 
είπαμε εσω τερικός. Ιδεολο γ ικά : 
« Τ Ο Π ΙΑ »  είναι οι βιωματικές κατα
στάσεις του καθένα μας, αυτές που 
μας χαρακτηρίζουν, βιώματα του 
παρελθόντος, επιθυμίες, που θα τις 
λέγαμε ελευθεριάζοντας «βιώματα 
του μέλλοντος». Τα αναζητούμε για 
να μας στηρίξουν σε στιγμές υπαρ
ξιακής αμφιβολίας. Είναι ακόμα τα 
φετίχ μας, οι τραυματικές εμπειρίες 
μας. Αυτά λοιπόν τα « Τ Ο Π ΙΑ »  που 
μας χαρακτηρίζουν κάποια στιγμή, 
αυτά τα ίδια μας περιορίζουν, οριο
θετούν και φυλακίζουν τον εαυτό 
μας. Το  έργο μου αυτό υποστηρίζει 
το ξεπέρασμα των τοπίων μας, το 
σπάσιμο του φράγματος που μας 
θέτουν και την επιτυχία νέας μορ
φής επικοινωνίας, αυτό που είναι 
άλλωστε και μια γενικότερη επιταγή 
των καιρών μας. Κάτι παρόμοιο επι
διώκεται και στο κινηματογραφικό 
έργο «W a ll»  (όχι τόσο στον ομώνυ
μο δίσκο), πράγμα που με χαροποίη
σε ιδιαίτερα όπως καταλαβαίνεις.

Και τώρα που φθάσαμε στο « Wall», 
πες μας ποια είναι, κατά τη γνώμη 
σου, η σχέση κοινού και καλλιτέχνη 
στην Ελλάδα.

Θα έλεγε κανείς ότι ένα πολύ έξυ
πνο και κακοπροαίρετο χέρι έχει 
κτίσει παρόμοιο τείχος στην Ελλά
δα. Μ όνο που στη χώρα αυτή τα 
πράγματα είναι χειρότερα, γιατί η 
πλειοψηφία του κόσμου δείχνει να 
συμφωνεί με την αποξένωση, τη 
β ιο μ η χα νο π ο ίη σ η , τη «γραφικο- 
ποίηση» των μουσικών. Σαφώς θέλω 
να στραφώ κατά του κοινού, που δε 
θέλει να καταλάβει ότι η «μουσική- 
κονσέρβα» που του πλασσάρεται. 
του καταστρέφει κάθε κριτήριο, όχι 
πια αισθητικό, αλλά εξυπνάδας. Το
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ΚΌΐνό των βαριών λαϊκών τραγου- 
|ΐών δεν καταλαβαίνει άραγε, ότι η 
φίρμα που του πουλάει φτώχεια και 
κ α ψ ο ύ ρ α , είναι πάμπλουτη και από
λυτα ικανοποιημένη; Αφού βλέπει 
^  Μερσεντές και τους σωματοφύ
λακες έξω από το Κέντρο, τι να πω; 
Αρκεί ένας έξυπνος ενορχηστρωτής 
για να παρασύρει το ερμαφρόδιτο 
κ*οινό του ελαφρού τραγουδιού στα 
βαριά λαϊκά, το ίδιο εύκολα όπως 
μπορεί να το παρασύρει προς τη 
μ ερ ιά  της Ποπ και της Ντίσκο. 
Υ σ τ ε ρ α  το Ρ Ο Κ  κοινό έχει πέσει 

οζ φθηνό κονσερβαρισμένο σκεπτι
κισμό και σε φορμαλισμό και γίνε
ται έτσι εύκολα θύμα των Ρ Ο Κ  συν
θ η μ ά τω ν . Ό λ ο ι δε συλλήβδην είναι 
παθητικοί και φτάνεις στ ' αυτιά 
τους μόνο με τη γνωστή διαφήμιση, 
που από τη μια μισούν (Star System 
κλπ) και από την άλλη (λειτουργώ
ντας ανταγωνιστικά στον διαφημι
ζόμενο) τη δέχονται σαν ένα ακόμα 
όνομα για να αποστηθίζουν. Τελικά 
ή θα γίνεις κάτι σαν τον περίφημο 
Μιχάλη Κατσαρό (τον τελευταίο 
ποιητή για μένα) ή θα δεχτείς και συ 
την εταιρία, μια που όσοι τη βρί
ζουν, οι ίδιοι σε οικτίρουν αν είσαι 
εκτός αυτής, ως μελλοθάνατο. Με 
αυτά θα ήθελα να προτρέψω το κο ι
νό σε προσωπικό ψάξιμο για να βρει 
τι αξίζει της εύνοιάς του. Ονειρεύο
μαι μια ελληνική μουσική που να 
σπάσει τα στεγανά των ομάδων που 
εκφράζονται τελείως διαφορετικά 
μεταξύ τους και αυτήν θέλω να συν
θέσω, με κίνδυνο να χάσω την υπο
στήριξη της δικιάα μου κάστας, ό-

ποια τελικά κι αν Οα ήταν αυτή.

Τα κυκλώματα της παραγωγής υπα
γορεύουν την κ α λ λ ιτ εχ ν ικ ή  δη
μιουργία σήμερα, και αν ναι γιατί;

Την υπαγορεύουν απόλυτα. Στο βαθ
μό που η καλλιτεχνική δημιουργία 
είναι τόσο πόρος οικονομικός όσο 
και παράγοντας ψυχικής ικανοποίη
σης, μέσα απ' την επικοινωνία, η 
παραγωγή παίζει τον τελευταίο και 
τον πιο αποφασιστικό ρόλο. Δ η 
μιουργία υπάρχει και χωρίς την πα
ραγωγή, αλλά δημιουργία χωρίς επι
κοινωνία μοιάζει ευνουχισμένη, με 
τα δικά μου κριτήρια. Μπορεί κα
νείς να ζητήσει άλλες μορφές επι
κοινωνίας; Ό λες έχουν αποδεχτεί 
τη δισκογραφία σαν απόδειξη ότι 
κάτι δημιούργησες· π.χ. το κρατικό 
ραδιόφωνο μόνο δίσκους περνάει 
στις εκπομπές του. Ο  κόσμος σ ’ α
ποδέχεται αν σ ’ έχει βγάλει κάποια 
εταιρία —  το ίδιο συμβαίνει και με 
τα δισκοπωλεία. Τι άλλο να πω; 
Οταν ο μέσος Έλληνα ς σε παραδέ

χεται, αν σε μυθοποιήσει ως ισχυρό 
κυκλωματικό παράγοντα, οι εταιρίες 
θα είναι οι τελευταίες που θ' αλλά
ξουν τακτική.

Νομίζω ότι τα πράγματα στην 
Ελλάδα βαίνουν προς μια αυξανόμε
νη στεγανοποίηση. Η εξουσία είναι 
το κριτήριο, ακόμη για τον κόσμο, 
όχι η ποιότητα. Ακόμα και για την 
εσωτερική ιεραρχία στιο τάξεις των 
καλλιτεχνών, ο π ιο  επιτυχημένος εί
ναι ανώτερος από τον ποιοτικότερο. 
Ό ταν η «ποιότητα» γίνεται μουσι

κό είδος, ανεξάρτητο, ειδικό ράφι 
στα δισκοπωλεία, καταλαβαίνεις σε 
τι κατάσταση βρισκόμαστε...

Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, για 
το ρεμπέτικο... Τι γνώμη έχεις για 
τη στροφή των νέων στο ρεμπέτι
κο;

Δεν είναι κάτι νέο. Ό ταν καινούρια 
πράγματα δεν εμφανίζονται, τα ρε
τρό κάθε είδους εναλλάσσονται στο 
προσκήνιο. Νομίζω όμως ότι σύντο
μα το ρεμπέτικο τραγούδι από κά
ποιο είδος παραδοσιακής μουσικής 
που είναι, πρόκειται να καταλήξει 
απλώς είδος ντεμοντέ. Αυτό θα ήταν 
σίγουρα ένα καίριο πλήγμα για το 
ίδιο.

Ας έρθουμε τώρα στο θέμα της 
μελοποίησης της ποίησης. Έχει γί
νει τίποτα σοβαρό; Είσαι υπέρ ή 
κατά;

Κανένα σπουδαίο ποίημα δεν κερδί
ζει με μια χειρότερη μουσική. Π ολ 
λά όμως μέτρια ποιήματα έγιναν 
πολύ καλύτερα σαν τραγούδια. Γεν ι
κά μελοποιώ σημαίνει δίνω λύση 
μουσική σ ’ ένα ποίημα. Ό τα ν ένα 
ποίημα έχει πολλές λύσεις-επίπεδα, 
η μουσική πρέπει να γίνει τουλάχι
στον εξίσου ευκίνητη και για να 
αξίζει τον κόπο πρέπει να του προ
σθέτει επίπεδα. Μ ’ αρέσει εν τού- 
τοις η μη ακαδημαϊκή προσέγγιση 
των ποιημάτων και αν το ποίημα 
είναι ήδη διάσημο, ή εκκεντρική 
μελοπ οίηση. Στη χειρότερη περί

πτωση πάντως το ποίημα υπάρχει 
και χωρίς τη μουσική κα^ δεν παθαί
νει τίποτε.

Ποια είναι γενικά η κατάσταση
στον ελληνικό μουσικό χώ ρο;

Μπορώ να μιλήσω για μια περίοδο 
που ξεπερνά τη μίμηση και φέρνει 
την αναζήτηση. Αυτήν την τάση 
αντιπροσωπεύουν πολλοί πατροκτό- 
νοι νέοι συνθέτες. Η  πατροκτονία 
είναι πράξη ευθύνης του νέου, ιστο
ρικής αξίας και απόδειξη σεβασμού 
και αγάπης στον «πατέρα». Είναι το 
χέρι του μέλλοντος, πολύ πιο δυνα
τό απ’ το δικό μου, που με σπρώχνει 
να σκοτώνουμε αυτό που πιο πολύ 
αγαπάμε: τον πατέρα μας, και μάλι
στα τη στιγμή που δεν ξέρουμε πώς 
να ζήσουμε μόνοι. Κ ι όμως μόνο 
έτσι θα μάθουμε, οι θεοί μόνο θα 
μας συχωρέσουν, όπως μας λέει κά
ποιο χωρίο της Ορέστειας. Το παι
χνίδι δεν παίζεται απο μας αλλά από 
τους θεούς. Αυτοί θα επιλέξουν τον 
καλύτερο για να τον κάνουν πατρο- 
κτόνο. Αυτός θα δει σε όραμα πως 
τη στιγμή που το παλιό θα πεθαίνει, 
κάποια άλλη μορφή άγνωστη θα τον 
παραφυλάει πίσω από την πόρτα 
μέχρι να ’ρθει η σειρά του. Το ξέ
ρουμε. Πρέπει όμως να γίνουμε θρα
σείς. Επιτρέψτε στους νέους να εί
ναι θρασείς, αν θέλετε να υπάρχει 
μέλλον.

ΑΝΝΑ ΤΖΟΥΜΑ
0 Χρόνος / ο Λόγος 
Ν έ λ η ,  Αθήνα, 1982

Η ενδιαφέρουοα μ ελέτη  της κυρίας Τζούμα, 
0Π°  °·Τ| ξέρω, είναι το πρώτο της  δημο- 
οιευμο, η πρώτη της δημόσια παρουσίαση 
οτο ευρύτερο κοινό. Από τις εν δ ε ίξ ε ις  που 
παΡέχει το μελέτημα  αυτό, ακόμη και από 
τ,ζ λίγες του αδυναμίες, προοιωνίζεται ότι
1 Αννα Τζούμα θα εξ ελ ιχτε ί σε σοβαρή και 
υπεύθυνη ερευνήτρια . Η αδυναμία που θα 
ΜΗορούοε κανείς να της καταλογίσει είναι η 
ΦΜική τάση του πρω τόπειρου να συμπερι-

Ρει ^έοα σε μια σύντομη μ ελ έτ η  όοο 
νινετ°ι περισσότερα σε πλάτος και βάθος, 
ν° δ ιε ιαδυοε ι στις πιο βαθιές π τυχές του

ζητήματος, με δυο  λόγια να τα πει όλα, να 
έ χ ε ι την τελευτα ίο  λέξη. Αυτό όμω ς δ ε ν  το 
ομολογεί ρητά η ίδια, το αντίθετο  μάλλον 
συμβαίνει- ο αναγνώστης όμως βλέπ ει μέσα 
από την πυκνή απ οφθεγματική της φράση, 
μέσα από την "α να ντίρρητη» επ ιχειρημα το 
λογία της, την έπαρση της σιγουριάς. Και 
ακριβώ ς α υτές  οι εξ ω τερ ικές  εκδηλώ σ εις  
του  "π ά θους» π ροδίδουν ότι πρόκειται για 
άτομο που αντιλαμβάνεται πολύ οοβαρά την 
υπ όθεση της έρ ευ να ς . Τα υπόλοιπα έ ρ χ ο 
νται με τον καιρό' ο χρό νος  και η πείρα 
προσανατολίζουν οτο δισταχτικό ψηλάφι- 
σμα.

Το κε ίμ ενο  που εξετά ζ ου μ ε είναι μια 
διάλεξη που παρουσιάστηκε το 1982 στη 
Φ ιλοσ οφ ική  Σχολή του Παν/μίου Αθηνώ ν. Η 
κυρία Τζούμα δανείζεται τη γλώσσα και τη 
μ έθ ο δ ο  τω ν Μ αθηματικώ ν στην εξέταση του 
ποιητικού έρ γου  του Μαν. Αναγνωστάκη. 0 
απ ληροφ όρητος αναγνώστης μπορεί να επι- 
σημάνει αμέσω ς την αντίφαση: μα, είναι 
δυνα τόν να μ ετρ η θ ε ί η ποίηση με μαθηματι
κά μέτρα ; Το πράγμα δ εν  είναι αουνήθιοτο 
οτην έρ ευ να . Η απαίτηοη για α ντικε ιμ ενικό 
τητα στη δ ιερ εύ νη σ η  του έργου  της τέχνης 
οδηγε ί όλο και π ερισσότερο  οτη χρήση των 
μ εθό δω ν τω ν θετικώ ν επιστημών. Η στατι
στική στάθμιση επαναλαμβανόμενω ν γλωσσι
κών ή άλλων φ α ινομένω ν χρησιμοποιείται 
σε ευρε ία  έκταση και στη λογοτεχνία , 
δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ότι η κριτική και γενικά  η

φ ιλολογική μ έθ ο δο ς  δ εν  είναι σταθμισιμη, 
δ εν  ελέγχετα ι η ακρίβεια των πορισμάτων 
της. Αλλω στε είμα στε στον αίωνα της 
τεχνολογία ς... Κάποτε η χρήση τεχνικώ ν 
μεθό δω ν μπορεί να μας φ έ ρ ε ι μπροστά σε 
εκπ λήξεις , αν και οι δυ να τό τη τες  των 
μ εθόδω ν αυτώ ν εξυπ ακούεται ότι περιορί
ζονται σε πράγματα σταθμητά.

Η κυρία Τζούμα από τη μεριά της π ροει
δοποιεί. 0 αναγνώ στης ας κρατήσει το 
στόχο του που είναι η προσέγγιση του 
λογο τεχνικο ύ  έργου , γιατί «όσο κι αν ερευ- 
νη θούν  οι παράμετροι ενός  λ ογο τεχνή μ α 
τος, δ εν  αρκούν π οτέ για να το ε ρ μ η ν ε ύ 
σουν σφαιρικά. Το ίδιο απ οτελεί σύγκλιση 
αλλά ταυτόχρονα  και υπέρβαση τω ν συνι
στωσών του». Δηλώ νει ακόμη ότι δ ε  σ κο 
π εύει να εξα ντλήσει την επισκόπηση της 
ποιητικής τέχν η ς  του  Αναγνω στάκη, αλλά να 
σχεδιάσει το πλαίσιό της από ένα οπτικό 
σημείο. Ο οτόοο οι σ ω στές α υτές  προγραμ
ματικές π ροθέσ εις  δ εν  εφ αρμόζοντα ι οτην 
πράξη.

Εξετάζει πρώτα στη μ ελ έτη  της δυο 
βασικές «Π α ρα μέτρους», του δημιουργού 
(β ιογραφ ική δηλαδή ενη μ έρ ω σ η ) και το 
γενετικό πλαίσιο του έργου (τα ιστορικά, 
κοινωνικά και πολιτιστικά δ εδ ο μ ένα ). Στο 
σημείο αυτό, εκ τ ό ς  από τη χρήση ειδικώ ν 
όρων, χρησιμοποιεί τη δοκιμα σμένη φ ιλολο 
γική μ έθ ο δο . Εξηγεί τη χρησιμότητα  αυτή 
της δ ιερ εύνη α η ς  και τονίζει την αμφ ίδρομη

σχέση του  π εριβαλλοντολογικού πλαισίου 
και του  λογο τεχνή μα τος . Π εριγράφ οντας τις 
«π α ραμέτρους» δίνει α ρκετή  π ληροφόρηση 
για τη ζωη του  ποιητή και για τις κοινωνικο- 
πολιτικές σ υνθήκες  μέσα στις οποίες σ υ ν έ 
θεσ ε  ο ποιητής το έργο  του. Τα στοιχεία , 
συλλεγμένα  μ ε  επ ιμέλεια , είναι πράγματι 
χρήσιμα. Κλείνοντα ς  αυτό το μ έρ ο ς  της 
εργασίας της σ ημειώ νει τα ακόλουθα: α) η 
συνολική παραγωγή του  ποιητή είναι μικρή 
οε σχέση με το χρόνο που ασχολήθηκε με 
την ποιητική δημιουργία  (87 μόνο ποιήματα 
για διάστημα από το 1945 ως το 1971) και 
β) ο Αναγνω στάκης κατατάσσεται στους 
υ π ο κ ε ιμ ε ν ικ ο ύ ς  π ο ιη τ έ ς , δη λ α δή  σ το υ ς  
π οιητές που δεσ μ εύο ντα ι από προσωπικά 
βιώματα.

Η παρατήρησή της για την π εριοδικότητα  
και το μικρό ποσοστό της ποιητικής παρα
γω γής του  Αναγνω στάκη καθώς και για τη 
μακροχρόνια  σιωπή του  την κα τευ θύ νο υν  
στο να αναζητήσει τον πόλο από τον οποίο 
έλκετα ι η ποίησή του , τις π ηγές δηλαδη της 
έμπ νευσής  του. Δ εν  είναι άγνωστα πράγμα
τα αυτά για τη σ υγ κεκρ ιμ ένη  ποίηση. Η 
πορεία ομω ς που α κολουθεί η κυρία Τζούμα 
χρ η σ ιμ ο π ο ιώ ντα ς  τη  σ τα τισ τ ική  μ έ τ ρ η σ η  
του Χ ρό νο υ  κοι συσχετίζοντας τις μ ε τ ρ ή 
σεις α υτές  με τον (ποιητικό) Λόγο καταλή
γει οε άκρως ενδ ια φ έροντα , παραστατικά 
τουλάχιστον, συμπεράσματα

- - - - - - - *



Οι δυναμικές μορφές του χρόνου, μας 
λέει. που καθορίζουν την ποιητική πορεία 
του Αναγνωοτάκη, είναι δύο: ο ιστορικός και 
ο χρόνος της μνήμης. Σε όλη τη διάρκεια 
της ποιητικής του δημιουργίας οι μορφές 
αυτές συμπλέκονται. Καταρτίζει πίνακες, 
όπου φαίνεται η ποσοστιαία αναλογία των 
δύο αυτών μορφών του χρόνου, με βάση τις 
χρονικές ενδείξεις των τίτλων των συλλο
γών (ΕΠΟΧΕΣ. ΕΠΟΧΕΣ 2 - Παρενθέσεις - 
ΕΠΟΧΕΣ 3. Η Συνέχεια, η Συνέχεια 2. Η 
Συνέχεια 3 - 0 Στόχος), τις χρονικές 
ενδείξεις των τίτλων των ποιημάτων και 
του περιεχομένου τους καθώς και τη χρονο
λογική σειρά των συλλογών. Σχηματίζει 
κατόπιν τη γραφική παράσταση και από την 
ανάγνωση των καμπύλών της κλίμακας συνά
γει τα ακόλουθα εξαγόμενα: 1) Τα σημεία 
αιχμής του ιστορικού χρόνου εντοπίζονται 
στις περιόδους 1942-1944 (Εποχές), 1949- 
1950 (Εποχές 3) και κορυφώνονται το 1970 
(Στοχος, 2) τα σημεία αιχμής του χρόνου 
μνήμης εντοπίζονται στις περιόδους 1953- 
1954 (Συνέχεια ) και κορυφώνονται το 1955 
(Συνέχεια 2). Τα σημεία αιχμής του ιστορι
κού χρόνου αντιστοιχούν σε τρεις σημαντι
κές φάσεις της πρόσφατης πολιτικής μας

ιστορίας; στον Πόλεμο, την κατάληξη του 
Εμφύλιου και τη δικτατορία του ‘67. Το 
γενικό πόρισμα από τη μελέτη του χρόνου 
είναι ότι η ποίηση του Δναγνωστάκη « εν ερ 
γοποιήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της από 
τα πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα, και 
δεσμεύτηκε στην πορεία της από την ανα- 
μνηση αυτών των γεγονότων».

Στο κεφάλαιο που τιτλοφορείται Ο Λό
γος, η κυρία Τζούμα με αναφορές μέσα από 
συγκεκριμένα ποιήματα διαπιστώνει την ύ
παρξη ενός πολύπλοκου πλέγματος χρόνου 
και λόγου «που χαρακτηρίζει την ποίηση του 
Αναγνωοτάκη και ορίζει ως ένα σημείο τον 
ηθικό της αναβαθμό». Παρατηρεί ακόμη ότι 
ο ποιητής ταλαντεύεται ανάμεσα στην ε 
πάρκεια ή ανεπάρκεια του λόγου και στη 
διπλή σημασία της σιωπής. «Οι περισσότερο 
κρυπτικοί στίχοι του Δναγνωστάκη» μας λέει 
-είναι οι πιο καταξιωμένοι αισθητικά». Είναι 
η πρώτη ως το σημείο αυτό αισθητική 
παράτηρηση. παρατήρηση όμως που άσχετα 
αν είναι ή όχι βάσιμη, παραμένη ατεκμηρίω- 
τη. Κι εδώ φαίνεται η αδυναμία της στατι
στικής - αλλά και των άλλων νεω τερικώ ν 
μεθόδω ν - γιατί πώς να μετρήσει κανείς 
την ποιότητα;

Η σιωπή του ποιητή επισημαίνει οτι 
«προκρίνεται ως στάση πολιτικής ηθικης» 
και “ δίνει το μέτρο της πολιτικής ηθικής». 
Στο σημείο αυτό είναι πολύ ενδια φ έρουσες 
οι παρατηρήσεις της, οι οποίες συνοψίζο
νται στα εξής: α) όσο ο ιστορικός χρόνος 
παραμένει ενεργός  (όσο δηλαδή υπάρχουν 
πολιτικά γεγονότα που εμπνέουν την ποίησή 
του) ο ποιητής κρίνει ότι ο λόγος είναι 
επαρκές εκφραστικό μέσο β) Όταν όμως η 
έμπνευσή του περιορίζεται στη μνήμη, τότε 
προβληματίζεται ως προς τη δυνατότητα 
της γλώσσας να εκφράσει τη βιωμένη 
εμπειρία, αφού οι λέξεις έχουν ένα συμβα
τικό νόημα που δεν μπορεί να αποδώσει τις 
πραγματικές καταστάσεις· γ ι' αυτό. όταν η 
καμπύλη του χρόνου της μνήμης παρουσιά
ζεται σε αιχμή (Η Συνέχεια , Η Συνέχεια  2) 
βλέπουμε ότι ο ποιητής καταφεύγει στη 
σιωπή ή στη χρήση συμβόλων ή ότι εγκατα
λείπει κάθε προσπάθεια να απεικονίσει τη 
μνήμη γ) Στα ποιήματα του Στόχου (1970) 
παρατηρείται ανάκαμψη του λόγου, γιατί η 
συλλογή αυτή βρίσκεται στην ύψιστη αιχμή 
της καμπύλης του ιστορικού χρόνου. Ακόμη 
η στάση του ποιητή απέναντι στις λέξεις 
αλλάζει1 ο τόνος γίνεται περισσότερο πεζο-

λογικος, αποφεύγονται τα σύμβολα, «επι
κρατεί ένας κυνικός βερισμος * και χρησιμο
ποιείται συστηματικά εδώ  η ειρωνεία.

Αυτά σε γεν ικές  γραμμές είναι τα πορί
σματα τις μ ελέτης  από τις μετρήσεις και 
τους συσχετισμούς, θα μπορούσε να κατα- 
λήξει στα ιδία και με άλλη μέθοδο  Είπαμε 
όμως ότι η μέτρηση δίνει πολύ παραστατικά 
(εικονικά) το συμπέρασμα και αυτό εντυπω
σιάζει και καθηλώνει, θα μπορούσε η μ ελ έ 
τη να σταματήσει εδώ . Η κυρία Τζούμα 
όμως θέλησε στον επίλογο να αναιρέσει 
τους χαρακτηρισμούς που δόθηκαν στην 
ποίηση του Αναγνωοτάκη για μοραλισμό. 
διδακτισμό και απαισιοδοξία. Κι εδώ  αστόχη
σε όχι μόνο ως προς τη λειψ ή επ ιχειρημα
τολογία της, αλλά και ως προς την Πια τη 
βάση της ένστασης: για τι να ξενίζουν αυτοί 
οι χαρακτηρισμοί ή να μειώ νουν την ποίηση 
του Αναγνωστακη, αφου. από όσο ξέρουμε, 
οι ίδιοι χαρακτηρισμοί δόθηκαν και στην 
ποίηση του Καβάφη - από τον οποίο πολλά 
διδάχτηκε ο Αναγνωστάκης, χαρακτηρισμοί 
που ούτε αμφισβητήθηκαν ούτε - θεός 
φυλάξοι - ζημίωσαν στο ελάχιστο την 
ποίηση του Αλεξανδρινού

Βιβλίο

γράφει
ο Σ Τ Κ Φ . Μ Π Ε Κ Α Τ Ω 1Ό Σ

Μ Ε Λ Ι Σ Σ Α Ν  ΘΗ
ία Νέα Ποιήματα, 1974-1982 
Πρόαπερος, 1982

Τα »Νέα Ποιήματα» της Μελιοοάνθης δίνουν 
την ευκαιρία ατούς λίγους αλλά εκλεκτικούς 
φίλους της ποίησης να γευθούν και πάλι 
ένα ποιητικό έργο που έχει πίσω του το 
βάρος μιας πνευματικής πορείας μιοού 
αιώνα (πρώτη συλλογή Φωνές Εντόμου,
1930). Δίνει, όμως, και οτον κριτικό την 
ευκαιρία να αναμετρηθεί με μια ποίηση που 
στο παρελθόν έγινε αντικείμενο παρανοήσε
ων - ενδημικό φαινόμενο της κριτικής, όχι 
μόνο της νεοελληνικής - με αποτέλεσμα να 
παραμορφωθεί η συνολική πνευματική και 
αισθητική της εικόνα. Αυτό οφείλεται, όπως 
έχω ξαναγράψει, και οτη γραμματολογική 
ιδιοτυπία ενός έργου που, μολονότι παρου
σιάστηκε πρώιμα μέσα στα πλαίσια της 
ποιητικής παράδοσης του μεσοπολέμου, συ
νεχίστηκε και έφτασε στην πρώτη του 
ωριμότητα μετά το 1940 μέσα στα πλαίσια 
τώρα της μεταπολεμικής ποίησης και ειδικά 
μέσα στο ρεύμα της λεγάμενης ουσιαστικής 
ή πνευματικής ποίησης. Βέβαια η ιδιοτυπία 
αυτή χαρακτηρίζει κι άλλους ποιητές της 
ιδίας γενιάς, π χ. τον Γ.θ. Βαφόπουλο, τον 
Γιώργο θέμελη και άλλους ίσως (και τον

Σ εφ ερη  ακόμη), όμως η περίπτωση της 
Μ ελιοοάνθης είναι ξεχωριστή επειδή η 
παραδοσιακή της ποίηση -κατά συνέπεια και 
τα στοιχεία που χαρακτήριζαν τότε  το ύφος 
και τη θεματογραφία της-  υπερτιμήθηκαν 
εις βάρος της ποίησης που έγρα ψ ε σε 
ελεύθ ερο  στίχο (με αρχή τη συλλογή Λυρική 
Εξομολόγηση, 1940), στίχο που τον κατέκτη- 
σε, κατά τη γνώμη μου, ολοκληρωτικά με τη 
ουλλογή Η Εποχή του Ύπνου και της 
Αγρύπνιας (1950). Απόδειξη του φαινομένου 
αυτού είναι ότι σε πολλές ανθολογίες η 
ποίησή της εκπροσωπείται αποκλειστικά από 
ποιήματα που ανήκουν στην πρώτη, παραδο
σιακή της περίοδο. Εξαίρεση είναι ίσως 
μόνο η Ανθολογία του Α. Αργυρίου Νεοτερι- 
κοί Ποιητές του Μεσοπολέμου (Σοκόλης, 
1977), όπου όμως η μεταπολεμική περίοδος 
δεν εκπροσωπείται από ποιήματα πρώτου 
επιπέδου. Πρόχειρα μπορώ να σημειώσω 
εδώ  ότι ακριβώς ο αυτή την υπερτίμηση 
της πρώιμης ποίησης οφείλεται ο αδικαιο
λόγητος χαρακτηρισμός του ποιητικού έ ρ 
γου της Μ ελιοοάνθης ως θρησκευτικού ή, 
ακόμη, και χριστιανικού.

Αφήνοντας τις γραμματολογικές αυτές 
διευκρινίσεις και θέλοντας να δώσω ένα 
γενικό χαρακτηρισμό στο έργο της ποιή- 
τριας - όχι το μεσοπολεμικό, το παραδοσια
κό, αλλά το νεοτερ ικό , του κατακτημένου 
μάλιστα ελεύθ ερο υ  στίχου, από το 1940 και 
μετά, από τη συλλογή Η Εποχή του Ύπνου 
και της Αγρύπνιας (1950) - μου ήρθαν στο 
νου λόγια του Ελιοτ. Μιλώντας ο ποιητής 
για τη φιλοδοξία των ώριμων χρόνων του να 
προχωρήσει πέρα από την ποίηση όπως ο 
Μ π ετόβεν μετά τα τελευταία Κουαρτέτα 
προχώρησε πέρα από τη μουσική, είπε ότι 
είχε στόχο του «να γράψει ποίηση που θα 
ήταν ουοιαοτικά ποίηση, ποίηση που να 
στέκεται γυμνή στα γυμνά της κόκκαλα, ή 
ποίηση τόσο διάφανη που δεν θα βλέπαμε 
την ποίηση αλλά εκείνο  που γυρεύ ου μ ε να 
δούμε διαμέσου της ποίησης» 0 Ελιοτ μας

μιλάει εδώ  για δυο πράγματα που νομίζω 
ότι ταιριάζουν και σ ' ένα μέρος της ν ε ο ελ 
ληνικής ποίησης ή μάλλον σ ’ εκε ίνο  που 
είναι, νομίζω, το κυρίαρχο ρεύμα της ν ε ο ελ 
ληνικής ποίησης, το πιο υπεύθυνο πνευματι
κό δημιούργημα του πολιτισμού μας. το πιο 
άρτιο αισθητικά: μιλώ για το ρεύμα εκείνο  
που καταλήγει στη σημερινή πνευματική 
υπαρξιακή ποίησή μας- από το Σολωμό, τον 
Καβάφη, τον Καρυωτάκη και τον Σ εφ έρη , 
τον θέμελη, τον Σινόπουλο και τον Παπαδί- 
τοα, τη Μελισσάνθη και την Καρέλλη. Τα 
δυο αυτά πράγματα είναι: ο τρόπος κατα
σκευής του ποιήματος και η ουσία του 
ποιήματος η ουσία, που ξεπερνά το ποίημα 
με τη βοήθεια του τρόπου κατασκευής του 
και επ ικυρώνει την αρχή που απαιτεί εναρ
μόνιση της μορφ ής με το π εριεχόμενο . Η 
ποίηση αυτή απορρίπτει κάθε λογής διακό- 
σμηση, τα συναισθηματικά και τα φιλολογικά 
μαλάματα που διακωμώδησε ο Καρυω τάκης 
και αρνήθηκε προγραμματικά ο Σ εφ έ ρ η ς  ή, 
πράγμα φυσικό άλλωστε τα ψυχικά εγω κε
ντρικά απορρίμματα του υπερρεαλισμού που 
επ α νεφ ερε στην ποίηση το συναισθηματι
σμό και συνακόλουθα την ανακρίβεια και την 
πνευματική σκοτοδίνη (εκπροσωπώντας άρι
στα την εποχή μας, μια εποχή πνευματικής 
οκοτοδίνης). Στόχος αυτού του ποιητικού 
ρεύματος είναι η ακρίβεια και η διαύγεια 
των ποιητικών νοημά τω ν ένας καλοκτιομέ- 
νος σ κελετός απ οτελούμενος από οτέρεα  
γυμνά κόκκαλα, που δεν  είναι άλλα από τα 
αμετάβλητα γνωρίσματα της ζωής και της 
ανθρώπινης ύπαρξης. Οι εμπειρίες της ζω
ής, οι ποίκιλες επιδράσεις και τα διαβάσμα
τα - που είναι κι αυτά εμπειρίες - περνούν 
από τους πόρους του ποιητή στο αίμα του 
κι από εκεί κατευθύνονται με τη βοήθεια 
της καρδιάς στο νου, τον Αόρατο Μονάρχη 
του Σολωμού, που τις μετατρέπει σε απλά 
υλικά και τις ανυψ ώ νει στο νόημα της 
τέχνης.

Το πιο πάνω ισχύουν, πιστεύω για όλους

τους ουσιαστικούς ποιητές, μολονότι ανάλο
γα με τη δύναμη που έχ ε ι ο καθένας να 
συγχω νεύει ανόμοιες εμπ ειρίες και να τις 
μετασχηματίζει μέοα στο ποιητικό κράμα, 
και ανάλογα με την καλλιέργειά του, πραγ
ματώνει λιγότερο ή περισσότερο την  αισθη
τική αρτιότητα. Στην παρούσα περίσταση 
δεν  θα σταθώ στο ζήτημα αυτό αλλά θα 
σχεδιάσω μόνο ένα πρόχειρο διάγραμμα για 
την πνευματική πορεία της Μ ελιοοάνθης, 
όπου θα φανεί και η θέση των Νέων 
Ποιημάτων. Ας σημειω θεί δε  ότι από τα 45 
ποιήματα του μικρού τόμου τα 22 έχουν 
δημοσ ιευτεί με τον ίδιο τίτλο, «Νέα Ποιήμα
τα / 1974“ , οτην επίτομη έκδοση του έρ 
γου Τα Ποιήματα (εκδ . των Φίλων, 1975): 
προφανώς τα υπόλοιπα ποιήματα γράφτηκαν 
μετά το 1974 και ίσαμε το 1982.

Κύριος μοχλός, κατά τη γνώμη μου, της 
ποιητικής λειτουργίας της Μ ελιοοάνθης εί
ναι: Η ποιήτρια από τη νεαρή της ηλικία 
δοκίμασε την εσ ω τερική εκείνη  εμπειρία 
που αποσπά τη συνείδηση από τις σωματι
κές  διαστάσεις του  ανθρώπου (από το 
χρόνο και το χώ ρο της καθημερινής ζωής) 
και τη μετατοπίζει σε μια άλλη διάσταση, 
μια τέτα ρτη διάσταση, που χαρίζει το συναί
σθημα μιας απεριόριστης διαστολής έξω 
από το φαινομενικό και το παροδικό:

Μέοα στο φως του γίνομαι πουλί 
και τραγουδώ όλη μέρα σαν το σπίνο 
μιας πεταλούδας παίρνω τα φτερά 
τα θεια κι ολόασπρα σαν το νέο το κρίνο 
Σφαλώ τα βλέφαρά μου. εντός μου φως 
τ ανοίγω, φως παντού, ολό φως τριγύρα 
και λέω' Ηλιε τι θάνατος λαμπρός 
μες σε μια τέτοια θεία φωτοπλημμύρα.

(Τραγούδι οτον Ηλιο, από τις Προφητείες.
1931)

Κύριο χαρακτηριστικό της εμπειρίας αυ
τής, από το γνωρίσματα κάθε μυστικιστικής
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«όρασπς. είναι η δ |απ' οτω °Π  ενό ς  θανά- 
ενός αποχωρισμού δηλαδή από τα 

αισθητά και συγκεκριμένα πράγματα της 
ζωής, και το πέραομα ατον χώ ρο τον 
μ£Ταφυαικό, όπου το ον υπάρχει γυμνό 
κοντά στις πρώτες ουσίες, που αντικαθι- 
jroijv τα ουναιοθήματα του  ένσαρκου βίου. 
Αυτό. φυσικά, είναι ένα χάρισμα που διαθέ- 
τουν κι άλλοι ποιητές. Για τη Μ ελιοσάνθη, 
όμως, αποτέλεσε το υπόβαθρο εκε ίνο  που 
στήριζε σταθερά ολόκληρη την πενηντάχρο- 
γη ποιητική της πορεία. Μ ε βάση την 
εμπειρία αυτή μπορεί να σχεδιάσει κανείς 
τ0 πνευματικό διάγραμμα της ποίησής της.

Εχοντας η ποιήτρια μια έξω-ιατορική 
αίσθηση της ανθρώπινης κατάστασης και 
του κόσμου, οδηγήθηκε στην έκφ ραση της 
ρήξης του ανθρώπου με το σύμπαν και τη 
$ύση. της έκπτωσης του ανθρώπου από την 
παραδείσια κατάσταση στην αγωνία και τα 
αδιέξοδα της ιστορίας. Ταυτόχρονα, όμως, 
η ποίησή της είναι και η έκφ ραση μιας 
αντίδρομης κίνησης, δηλαδή η έκφ ραση της 
ιξογορας, η ενορατική αποζήτηση της λύ 
τρωσης του ανθρώπινου γ έν ο υ ς , που τείνει 
»ο επαναφέρει τον άνθρωπο οε αρμονία με 
το σύμπαν. Με την έννοια αυτή θα χαρακτή
ριζε κανείς την ποίηση της Μ ελισσάνθης 
ως την έκφραση της αρχέτυπης μνήμης του 
ανθρώπου θεω ρούμενου  ως συλλογικού ό- 
ντος. Η ποίηση της Μ ελισσάνθης είναι μια 
συνεχής ανάπτυξη του  αρχετυπικού μύθου 
της πτώσης και της λύτρω σης του ανθρώ 
που, γι αυτό μπορούμε να τη μ ελ ετή σ ο υ μ ε  
εφαρμόζοντας τις αρχές του  Ju n g  που 
οφορούν στο είδος  εκε ίνο  της ποίησης που 
ο ίδιος το χαρακτηρίζει ενορατικό (βλ. 
σχετικά τα κείμενα του Ju n g  στο αφιέρω μα 
■Ψυχολογική και ψυχαναλυτική προσέγγιση 
στη λογοτεχνία», περ., Το Δέντρο, τ. 27, 
Απρίλιος-Μάιος 1982). Μια τέτο ιου  ε ίδο υς  
ψυχολογική ανάλυση έκα νε  η Σοφία Άντζα- 
κα οτο βιβλίο της Η πνευματική και ποιητική 
πορεία της Μελισσάνθης (1 97 4 ). Το βιβλικά 
κοι χριστιανικά πρόσωπα και σύμβολα που 
υπάρχουν στο έργο της - που έγιναν 
αφορμές να θεω ρηθεί η ποίησή της  θρη 
σκευτική ή χριστιανική - είναι στοιχεία  που 
βοήθησαν απλώς την  ποιήτρια να εκφ ρά σ ει, 
με όρους ανθρωπολογικούς, την  εποποιία 
της ανθρώπινης ύπαρξης (κάτι ανάλογο 
έκαμε ο Σικελιανός και ο Βάρναλης, σ ύμφ ω 
να βέβαια ο καθένας με τις ανάγκες της 
ποιητικής του λειτουργία ς).

Αλλά η Μελιοσάνθη δ εν  α ρ κέοτηκε  μόνο 
»ο ανασύρει από τα βάθη της ψ υ χή ς  τα 
αρχετυπικά σύμβολα του συλλογικού α σ υνει
δήτου με τρόπο στατικό. 0 άνθρωπος, 
μολονότι κατά βάθος είναι ο ίδιος, ζει μέοα  
°ε  κοινωνικές σ υνθήκες που διαρκώς αλλά- 
ζουν. Ετσι η συμβολική γλώσσα της ενορα- 
Τ|κής ποίησης για να κρα τήοει την επαφή 
τΠς και με το παρόν χρειάζεται κάθε τόσο 
ν αλλάζει κι αυτή, να προσαρμόζεται στις 
νεες συνθήκες που έχ ε ι διαμορφ ώ σει η 
ανθρώπινη ζωή. Μ ε τα ποιήματα των τριώ ν 
τελευταίων συλλογών της  (Η Εποχή του 
Υπνου και της Αγρύπνιας, 1950' Ανθρώπινο 

ϊχήνα, 1961- Το Φράγμα της Σιωπής, 1965) 
ίαι Με τα Νέα Ποιήματα, πάντα μέσα 
οτα πλαίσια του πνευματικού διαγράμματος 

ποίησής της, εκφ ρά ζει η ποιήτρια 
πΡαγματα που πολλοί άνθρωποι σήμερα στις 
π°λεις έχουν συνειδητοποιήσει ή διαιοθάνο- 
Παι· Είναι οι καταστάσεις ε κ ε ίν ε ς  που στον 
τοη°  μας αρχίζουν να γίνονται ορ α τές  από

τη δεκαετία  του 50, πιο π ιεοτικές μέοα 
στη δεκαετία του '60 και που σήμερα είναι 
πια α φ όρητες : υπέρογκη ανάπτυξη των 
πόλεων, καταναλωτισμός, μαζικοποίηση των 
εκδηλώ σεω ν του ανθρώπου, ρύπανση και 
βαθμιαία καταστροφή του περιβάλλοντος, 
τεχνολογία, αυτοματισμός. Ά μ ε σ ε ς  επιπτώ
σεις του νέου  τρόπου ζωής είναι ο κονφορ- 
μιομός, η χειραγώ γηση των συνειδήσεω ν 
από ισχυρά και οργανω μένα κέντρα εξ ο υ 
σιών (κυβ ερνήσ εις , κόμματα, εκκλησ ίες, τύ 
πος, τηλεόραση, διαφήμιση), η αλλοίωση και 
ο ευνουχισ μός της ατομικότητας, η βαθ
μιαία μετατροπή του ανθρώπου σε αντικεί
μενο , η αποξένωση ανθρώπου από άνθρωπο, 
από τα πράγματα και τη φύση. Μ έσα σε μια 
γενική σύγχυση αξιών, η πτώση της πνευμα
τικής ποιότητας οε κάθε τομέα είναι κατα- 
κόρυφ η, η απανθρωποποίηση επ εκτείνετα ι 
αστραπιαία. Δύο δρόμοι ανοίγονται μπροστά 
μας: ή ν ' αφανιστεί σε σύντομο διάστημα η 
ανθρώπινη ζωή από ένα πυρηνικό πόλεμο ή 
να γίνουν οι κοινω νίες μας κοινω νίες τερμ ι
τών, οτρα τοπ εδικές , οπότε και πάλι θα 
οδηγηθούμ ε στην καταστροφή

Οι κυρ ίες  ποιητικές εννο ιες  της Μελιαοάν- 
θης, που εκφ ρά ζουν διαλεκτικά αυτή την 
κατάσταση, είναι ο Ύ π νος και η Αγρύπνια. 
Όπως έχ ε ι επισημάνει στο βιβλίο της η 

Σοφία Άντζακα ο Ύπνος είναι ένας λήθαρ
γος που αποκόβει την ψ υχή  από μια άλλη, 
βαθύτερη  ζωή (λ έε ι γ ι ' αυτή την άλλη ζωή 
ο Ju n g :  «Να είναι ένα όραμα άλλων κόσμων, 
της επισκότισης του π νεύματος, της  αρχής 
των πραγμάτων πριν από την εποχή του 
ανθρώπου ή των αγέννητω ν γενεώ ν του 
μέλλοντος; Δεν μπ ορούμε να πούμε αν είναι 
κάτι ή τίπ οτε από αυτά»). 0 Ύ π νος αυτός 
είναι η σκοτοδίνη της επ οχής μας, ο 
ζωντανός θάνατος, ο πνευματικός θάνατος. 
Η Αγρύπνια είναι το α ντίθετο : η πνευματική 
εγρήγορση, η προθυμία της ψ υ χή ς  να 
προσαρμοστεί στις α λήθειες  της άλλης 
ζωής. Σ '  αυτή τη βάση συμβαίνει και το 
παιχνίδι ζωής-θανάτου, πολύ χαρακτηριστικά 
στην ποίηση της Μ ελισσάνθης. Νομίζω ότι ο 
θάνατος δεν  έχ ε ι στην ποίηση αυτή τη 
γνω στή σε όλους βιολογική του  έννοια ' η 
έννοιά του είναι κυρίω ς πνευματική, ψ υ χ ο 
λογική και παραπέμπει στο ευαγγελικό : »τις 
δε  γνω ρίζει εά ν το κατθανείν εστίν ζειν ή 
το ζειν κατθανείν». 0 βιολογικός θάνατος 
είναι μια ειδική περίπτωση της γ εν ικότερ ης , 
πνευματικής, έννοιας του  θανάτου:

Μεγαλώνει ο κίνδυνος ολοένα 
με τόοους βαθιά κοιμισμένους, με τόσους 
υπνοβάτες να περιφέρονται στους δρόμους 
Τους βλέπουμε να γίνονται τόσο μεθυσμένοι 
που λένε πως σκορπάνε λουλούδια 
ενώ σπάνε μονάχα καθρέφτες.

(Οι Στο ιχειω μ ένο ι του  Ύπνου. Τα Νέα 
Ποιήματα)

Δίχως την πρόθεση να κάμει κριτική στο 
πρόσφατο βιβλίο της Μ ελιοοάνθης, το ση
μείωμα αυτό είναι απόδοση φ όρου  τιμής αε 
μια ποίηση ουσιαστικά σύγχρονη που δεν  
έχ ε ι υποταχθεί στις κρα υγές και τα θεα τρι
κά του  σύγχρονου. Ετσι, δ εν  είναι π ερίεργο 
που μολονότι έχ ε ι καταξιωθεί στη σ υνείδ η 
ση τω ν απαιτητικών αναγνωστών και της 
σοβαρής κριτικής, δεν  έ χ ε ι κερδ ίσ ει “ πλα
τ ύ τ ε ρ η " απήχηση. Αλλά έχοντα ς ιδεί σε 
πόσο χαμηλό επίπεδο έχ ο υ ν  πέσει οι αισθη

τικές  αξίες και προτιμήσεις της συντριπτι
κής πλειοψηφίας των Ελλήνων, μόνο υπο
ψία πρέπει στο εξής να μας προκαλούν τα 
έργα τέχνης που κερδίζουν αμέσως μεγάλη 
δημοτικότητα και σ τρέφ ουν εκτυφλωτικά 
επάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας. Η 
ποίηση στην εποχή μας είναι πλέον μια 
περιθωριακή κίνηση του πνεύματος που 
οραματίζεται τη μεγάλη αλλαγή της ανθρώ
πινης συνείδησης από τις βα θ ύτερες  δυνά 
μεις της ψ υχή ς  κι όχι από τις συσκοτισμέ
νες  και ρηχές  μαζικές πρωτοπορίες και 
τους παγερούς στη μορφή τεχνοκρά τες  
είναι μια υπόγεια μουσική που αναδύεται 
από τις ρίζες της ζωής όπως τα φυματικά 
δεντράκια στη μέση της θορυβώ δους α
σφάλτου και του αποκοιμισμένου πλήθους. 
Αυτά είναι τα λόγια της Μ ελισσάνθης.

Μέσα μου κρύβεται η βοήθεια 
που τη φωνάζω καιρούς 
ως τώρα, δεν την έφτασε η φωνή μου 
ακόμη μ ' εμποδίζει κάποιος θόρυβος

Κ.Ι. ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δοκίμια και λόγοι 
Αθήνα, 1983

Έχομε και άλλοτε παρουσιάσει, και μάλιστα 
εξά ρει έργα του  Κ.Ι. Δεσποτόπουλου, και 
συγκεκρ ιμένα  τα «θέμα τα  Ιστορίας και Πολι
τικής- (1977 ) και τα «θέμα τα  Ιστορίας και 
Πολιτικής II» (1 97 9 ). Δεν πρεπει όμως να 
μείνει από τους τίτλους αυτούς η εντύπ ω 
ση, ότι ο Κ.Ι.Δ. είναι ιστορικός ε ίτ ε  πολιτι
κός, εντύπω ση, άλλωστε, που ενισ χύετα ι και 
από τη συγκυρία της ομω νυμίας. Ιστορικός 
πράγματι είναι ο α δελφ ός  του  Αλέξανδρος 
I. Δεσποτόπουλος, συγγραφέας εκτό ς  άλλων 
και της κλασικής διατριβής για τον Καποδί- 
στρια, ενώ  π ολιτευτής υπήρξε ο κατά πολύ 
π ρ εοβύ τερο ς  εξ ά δελ φ ό ς  του  Κώστας Γ. 
Δεσποτόπουλος, βο υ λ ευ τή ς  πριν είκοσι τρία 
χρόνια της ΕΔΑ και π ροηγουμένω ς εκπρόσω 
πος του  ΕΑΜ  στο Κάιρο και στη Γκαζέρτα.

0 συγγραφέας του  βιβλίου «Δοκίμια και 
Λόγοι» (1 98 3 ) Κώστας I. Δεσποτόπουλος, 
όπως και του βιβλίου «Μ ελετή μα τα  Φ ιλοσ ο
φίας III» (1982 ), είναι φ ιλόσοφ ος, και μάλι
στα γνήσιος φ ιλόσοφ ος και στην ηθική 
έννοια . Το έδ ε ιξ ε  και με τη συμπεριφορά 
του σε π εριόδους δραματικώ ν περιπετειώ ν 
της χώ ρας, όπως στα 1947-1949 και ατα 
1967-1974. Έ δ ω σ ε  τό τε  μάθημα έμπρακτο 
α νένδοτης αξιοπρέπειας, αλλά και ανεξικα- 
κίας επίσης. Το 1947 αρνήθηκε να υπογρά
ψ ει δήλωση που θεω ρο ύσ ε ηθικά μειω τική. 
Το 1967, ύ σ τ ε ρ ' από το πραξικόπημα της 
21 Απριλίου, προτίμησε να εκπατρισθεί,

αλλά και αντιτάχθηκε δημόοια το 1975 στην 
καταδίκη των πρωταιτίων του οε θάνατο. 
Από τα γυμνασιακό ήδη χρόνια είχε δείξει 
ότι είναι γ εννημ ένο ς  φ ιλόσοφος. Έτσι, 
πέρασε από τη Νομική, όπως και εμ ε ίς , και 
όπως τόσοι άλλοι άνθρωποι των γραμμάτων, 
δεν  έμ ε ινε  όμως στο σαγηνευτικό χώρο 
της, αλλά έγκαιρα δ ιέφ υ γε  με το σωσίβιο 
της φιλοσοφίας του δικαίου.

Ος Υ φ η γ η τ ή ς - Κ α θ η γ η τ ή ς  Φ ιλ οσ ο φ ία ς  
του δικαίου π ροβλήθηκε στον πανεπιστημια
κά χώ ρο. Αλλά πολύ γρήγορα είχε  διαπρέψει 
στο πεδίο γενικά της φιλοσοφίας με τον 
προφορικό λόγο του, που είναι απαράμιλ
λος, και είχε  ελκύσει και οδηγήσει προς τη 
φιλοσοφία, στα χρόνια ήδη πριν το 1947, 
του ς  πιο άξιους σήμερα εκπροσώ πους της 
γενιάς μου στο χώρο της, κάποιους με 
διεθνή  προβολή εξα ίρετη . Και συνέχισε με 
παρόμοια επιτυχία τη διδακτική δράση του 
και στη Γαλλία ως Καθηγητής Φιλοσοφίας 
του δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Νανσύ 
και στην Ελλάδα ως Κα θηγητής Φ ιλοσοφίας 
στην Πάντειο από το 1975.

0 Κ.Ι.Δ. όμω ς δεν  περιορίσθηκε στις 
επ ιτυχίες του με την προφορική διδασκαλία. 
Από το 1950 ως σήμερα ο γραπτός λόγος 
του  υπερπέραοε τον προφορικό λόγο του. 
Επιβλητική είναι η σειρά των βιβλίων του, 
που όλα είναι γραμμένα με το πάθος και το 
ήθος του φ ιλοσοφ ικού διδασκάλου και σε 
γλώσσα υποδειγματική για την ακρίβεια και 
την ομορφιά της. Εκτός από τα π ροηγούμε
να, έχο υ ν  εκδ ο θ ε ί δώ δεκα  βιβλία του  από 
το 1974 έω ς το 1983, τα δυο μόνο 
επ ανεκδόσεις, και έχο υ ν  πολύτιμα πλουτίσει 
την ελληνική φιλοσοφία της επ οχής μας.

Δείγμα, έστω  μικρό, του  πνεύματος και 
της γρα φ ής του  Κ.Ι.Δ ., είναι το βιβλίο 
«Δοκίμια και Λόγοι», που μόλις κυκλοφ όρη 
σε. Για τα π εριεχόμενά  του διαβάζουμε 
στον Πρόλογό του : «Εκτός  από το δη μο σ ιευ 
μένο  στο Παράρτημα κείμ ενο , που έχει 
άνοιγμα οικουμενικό , των άλλων τα θέματα 
είναι όλα ελληνικά, στη μεγαλοδιάστατη 
προοπτική του  έθ νο υ ς  (σειρά I) ή στη 
μικροδιάστστη προοπτική των προσώπων 
(σειρά II)» .

Από τα κεφάλαια της πρώτης σειράς, το 
πρώτο, «0  σύγχρονος ελληνισμός και η 
φιλοσοφία», είναι κ ε ίμ ενο  υψ ηλού  εθνικού  
προβληματισμού και το δ εύ τ ερ ο , «Το Αιγαίο, 
από τη σκοπιά της Ικαρίας», είναι κείμ ενο  
υψ ηλού  εθνικού  φ ρονηματισμού. Δεν υ σ τε 
ρούν οε πνευματικό βάθος τα κεφάλαια 
τρίτο και τέτα ρτο , «Η Δω δεκάνησος, ένδοξη  
περιοχή του Αιγαίου», και «Μ ικρασιατικός 
ελληνισμός», κείμενα  ιστορικής εμβρίθεια ς 
και συγκινητικού ανθρωπισμού. Συμπ ληρώ νε
ται η σειρά με δύο β ιβλιοκρ ιτικές έξο χες , 
που η δ ε ύ τ ε ρ η  προπάντων είναι α ρ ιστούρ 
γημα βιβλιοκριτικής γρα φ ής. Αντικείμενά  
τους είναι «δύ ο  βιβλία εθνικής  αυτογνω 
σίας», γραμμένα  και τα δυο  από τον Πανα
γιώτη Κανελλόπ ουλο, το πρώτο για την 
αρχαία Ελλάδα, το δ ε ύ τ ε ρ ο  για το βυζαντινά 
Ελληνισμό.

Τα κεφάλαια της δ ε ύ τ ε ρ η ς  σειράς, πρώ
το και πέμπτο, «Αναμνήσεις από τα χρόνια 
των πανεπιστημιακών σπουδώ ν» και «Απολο
γισμός» έχ ο υ ν  ιδια ίτερο ενδ ια φ έρο ν , καθώς 
οτο πρώτο υπάρχει αφήγηση και περιγραφή 
γ ε γ ο ν ό τ ω ν  και α τμ όσ φ α ιρ α ς  τω ν ετώ ν  
1930-1945 στο Πανεπιστήμιο Αθηνώ ν, αλλά 
και μνεία τω ν ονομάτω ν διάσημων αργότερα
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προσωπικοτήτων, ενώ το δεύτερο είναι 
απολογισμός της ζωής και των πεπραγμέ
νων του συγγραφέα, πλαισιωμένων από 
σκέψεις φιλοσοφίας της ζωής, κείμενο που 
γράφτηκε ως αντιφώνηση προς την προ
σφώνηση για την ανακήρυξή του σε μέλος 
επίτιμο της «Εστίας Νέας Σμύρνης». Πολύ 
ενδιαφέροντα όμως είναι και τα άλλα κείμε
να της σειράς. 0 «Χαιρετισμός προς τον 
Ευάγγελο Παπανούτσο* είναι πρότυπο ρητο
ρικής, όπου το εγκώμιο του προσώπου 
συνοδεύεται με στοχασμούς ευρύτερου κύ
ρους για το πρόβλημα της παιδείας προπά
ντων: Η «αναδρομή στον Αγγελο Σικελιανό» 
προβάλλει την ιδανική μορφή του μεγάλου 
βάρδου μύστη, οραματιστή και μεγαλοφά
νταστου ποιητή.

Μορφή σεβαστή για την υψηλή του 
διάνοια, την εντέλεια της έκφρασης, της 
κρυστάλλινης δημόσιας πολιτείας του, του 
αδαμάντινου ύφους του, ο Κ. I. Δεσποτόπου- 
λος προσκυρώνει με την παρουσία του την 
ηθική τελείωση του ανθρώπου, που είναι 
«ως χαρίεν ο άνθρωπος, όταν άνθρωπος ή».

Α ΓΛ Α ΪΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ελληνικός Κινηματογράφος 
Συνέχεια τρίτη

2. Η αισθητική της στρουθο
καμήλου

Ή  στραβά ναι τ '  άρμενα ή στραβά αρμενί
ζουμε, λέει η παροιμία. Μόλις είδαμε πως 
τ ' άρμενα της γλώσσας της κ. Μ. είναι 
θεόστραβα. Ας δούμε τώρα τι σόι αρμένι- 
αμα μπορεί να κάνει κανείς μ ' άρμενα 
σκουληκοφαγωμένα κι ετοιμόρροπα. Στο κά
τω κάτω, μπορεί οι επιστήμονες γλωσσολό
γοι νο μην έχουν δίκιο. Μπορεί δηλαδή, 
νους και γλώσσα ν ' αυτονομούνται πλήρως 
κάπου κάπου και γιο χατήρι των ελλειμματι- 
κών που πολύ θα θελαν να γνωρίζουν 
γραφή χωρίς να γνωρίζουν ανάγνωση.

Ας δούμε κα τ 'α ρχήν , πώς αντιλαμβάνε
ται η κ. Μητροπούλου το αισθητικό φαινό
μενο και πώς τα βγάζει πέρα με την 
πολυπλοκότητά του. Δεν έχουμε βέβαια 
καμιά αξίωση να χει μελετήσει, ας πούμε, 
Σαλρ Λαλά, ή θ. Μ. Μουοτοξύδη, ή Άρνολντ 
Χάουζερ, ή Μιχαήλ Μπαχτίν, ή Γιαν Μουκα- 
ρόφοκι, ή Βίκτορ Σκλόφοκι, η Μπόρις Αχεν- 
μπάουμ, ή Γκέοργκ Λούκατς, ή Ερνστ 
Φίσερ, ή Ρόλαν Μπαρτ, ή Σούζαν Σόντακ 
ώοτε να μορφώσει μια ελλειπή έστω προ
σωπική γνώμη για το -μυστήριο-' της καλλι
τεχνικής δημιουργίας και τους κοινωνικούς

και ψυχολογικούς επικαθορισμούς του. 0- 
στόοο, διάολε, θα μπορούσε να ξεφυλλίσει 
τον ερανιατή Ευαγγ. Παπανούτσο που τον 
λεηλάτησαν βάναυσα όλοι οι οκνηροί. Πριν 
επιχειρήσει κανείς την προσέγγιση ενός 
έργου τέχνης πρέπει ν ' αποχτήοει ένα μίνι
μουμ, αναγκαίο θεωρητικό εξοπλισμό για να 
παροκάμψει τον σκόπελο της εικοτολογίας
- έτσι θέλω, έτσι νομίζω, έτσι μ ' ορέσει 
Ας δούμε λοιπόν, τι θέλει, τι νομίζει και τι 
της αρέσει της καλής μας της κυρίας, μιας 
και δεν έχουμε να δούμε τίποτα καλύτερο

*
και επιστημονικότερο.

Για την κοινωνικότητα της τέχνης, και 
ειδικότερο της ελληνικής τέχνης, που απευ
θύνεται, φυσικά, κατ' αρχήν σε Ελληνες 
Λοιπόν, αυτοί οι Έλληνες, κατά την κ. Μ. 
έχουν ένα χαρακτήρα «βασικά αταξικό» 
(147). Τόσο αταξικό που ούτε έναν κοινωνι
κό εμφύλιο πόλεμο δεν  έχουν να επιδείξουν 
στην ιστορία τους, συμπληρώνουμε εμείς. 
Βέβαια, «ο Ελληνας είναι ίσως ένας κακός 
πολίτης αλλά είναι αναμφίβολα ένας ασύ
γκριτος πατριώτης» (147). Προφανώς διότι. 
«0 νεοέλληνας είναι ένα παράξενο προϊόν 
πολλών αιώνων αναζήτησης του καλού και 
του κακού και μεγάλης αντίστασης στις 
θεω ρίες που σε αλλεπάλληλα κύματα ρίχνο
νται μαζί με τις χώ ρες φ ορείς τους για νο 
τον κατακλύοουν» (32). θέλει να πει: Διότι ο 
νεοέλληνας είναι απαίδευτος, κι αυτό βοη 
θάει ν ' αλωνίζουν αυτοί που ξέρουν μόνο 
γραφή - όπως την ξέρουν, τέλος πάντων!

Και επειδή αισθητικές ανάγκες έχουν και 
οι αγράμματοι - βλέπε για παράδειγμα τη 
συγκινητική αγάπη του νεοέλληνα για το 
τηλεοπτικό σήριαλ - πρέπει να εφ ευ ρ εθ εί 
μια... κληρονομικότητα του αιοθητικώς αντι- 
λαμβάνεσθαι τον κόσμο και τα πράγματα. 
Την οποία και ε φ εύ ρ ε  η πολυμήχανη κ. Μ. 
προς χρήσιν του Υπουργείου Πολιτισμού. Να 
την: «Καθένας μας εκτός από την πολιτική, 
καλλιτεχνική και θρησκευτική κοσμοθεωρία 
που διέπει τη ζωή του φ έρ νει μέοα του 
βιολογικά μια θεώρηση του κόσμου που 
στην περίπτωση του καλλιτέχνη γίνεται η 
διέπουοα το έργου του» (197). Άλλω στε, 
«κάθε τέχνη είναι οτη βαθύτερή της ανάλυ
ση ένα προσχέδιο αθανασίας, επιβίωσης» 
(16). Γ ι 'α υ τ ό  ακριβώς: «Η ΤΕΧΝΗ Β Ρ Ε Χ Ε Ι 
ΕΠΙ Δ ΙΚΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΙΚΟΥΣ» (110). Τα κεφ α 
λαία είναι δικά μας για να εκφ ράοουμε έται 
τον απέραντο θαυμασμό μας για τούτη την 
κατακλυομιαία βροχή μωρίας.

Όποιος, δίκαιος ή άδικος, καταλάβει τι 
ακριβώς λέει η παρακάτω βαθύνους αισθη
τική παρατήρηση, ας περάσει απ' τα γρα
φεία μας να πάρει δώρο χρυσούν ωρολό- 
γιον: »Αυτό που μπορεί να φαίνεται σε 
επιπόλαιη εξέταοη το ίδιο: θεωρία ίσον 
πράξη, πράξη, ίσον θεωρία, κάνει τη διαφο
ρά της ιδιάζουσας φύσης του καλλιτέχνη 
και της προσέγγισής του με το θεατή, 
δηλαδή με το πλήθος» (133). Βρισκόμαστε 
ήδη στην περιοχή του πιο μυοτηριακού 
μύθου. Κοι γ ι' αυτό: «Είναι καιρός να παρα
δεχτούμε τη βιολογική σημασία του μύθου 
οτην ύπαρξη του ανθρώπου» (294), λέει η 
συγγραφέας που είναι «αδιόρθω τος ουμανι- 
οτής» (218) - μόνο; Ευτυχώς, ωστόσο, που: 
«Οι ψυχιστές, οι ψυχαναλυτές και οι φ ιλό
σοφοι αυτό το μυστήριο της δημουργίος 
προσπαθούν να εξηγήσουν» (434). Σίγουρα, 
η συγγραφέας είναι... ψυχίστριαϋ!

Η ψυχίοτριό μας φαίνεται να πιστεύει 
φανατικά στο νόμο των πιθανοτήτων. Και

γι αυτό, αποφαίνεται μεγαλοπρεπέοτατα: 
«Η τύχη λέγεται και ταλέντο» (339). Αυτό 
μάλιστα!! Πας, ας πούμε, στο καζίνο της 
Πάρνηθας κι αν έχεις  λίγο ταλέντο τινάζεις 
τη μπάνκα. Και με τα λεφτά που κερδίζεις, 
αν έχεις  λίγη τύχη φκιάχνεις ένα αριστούρ
γημα!! Αβέρτα-μπάνκα, λοιπόν, όπου μας 
βγάλει.

Βλέπ ετε, λοιπόν, απ 'τ α  παραπάνω, πως 
έχει δίκιο η κ. Μ. όταν λέει: «Τα σύμβολα, οι 
συνειρμοί, η γλώσσα του αουρεαλισμού 
έχουν πια περάσει και στα επιστημονικά 
εγχειρίδια. Είναι πάντα όμως κολό να εκ 
φράζεται κανείς με κάτι που ον δεν εκπλήσ
σει τους άλλους εκπλήσσει αυτόν τον ίδιο» 
(471). Εμείς πια πάψαμε να εκπλησσόμαστε 
απ 'τ ο ν  «επιστημονικό οουρεαλιομό» της 
ουγγραφέως; Ά ρα γε όμως «αυτή η ίδια » 
να εξακολουθεί να εκπλήσσεται μ ' αυτά που 
λέει; Αν ναι, τότε η περίπτωση δεν είναι 
ανίατη.

Κλείνουμε ουτή την ενότητα που αναφέ- 
ρεται οτη μητροπούλεια αισθητική με μια 
μικρή ανθολογία «επιστημονικού σουρεαλι
σμού» απ' τις οουρεαλεπιστημονικές της 
απόψεις για πρόοωπα γνωστά:

-0  Βασιλείου, ο Τσαρούχης και ο Μόρα- 
λης αποτελούν την τριαδική καρδιά της 
ελληνικότητας (163).

-0  Ζορμπάς είναι κα τ ' ευθείαν απόγονος 
του Σάντσο Πάντσα (164).

- Ό χι πως ο Ευριπίδης είναι άθρησκος 
αλλά η πίστη του πηγαίνει πιο ερευνητικά 
(171).

-0  Ντα Βίντσι είνοι αχλημιστής της

τέχνης και της ανθρώπινης ζωής (13).
-Το ποιητικό έργο του Σολωμού έκτος 

απ' τον εξαίσιο Εθνικό μας ύμνο περιλαμβά
νει μερικά από τα ωραιότερα ελληνικά
ποιήματα (27).

-0  Παλαμάς καθιέρωσε τη νεώ τερη ελλη
νική γλώσσα (29).

-0  Ξενόπουλος είναι συγγραφέας κάλλι- 
στος (113).

-0  θεοδω ράκης είναι συνθέτης με ταλέ
ντο, με θητεία στη βυζαντινή μουσική και 
πρόωρα ξυπ νημένη  πολιτική σ υνείδησ η 
(507).

-0  Μομαγκάκης βρίσκεται μακριά και 
απ' το Χατζηδάκι και απ' τον θεοδω ράκη αν 
και δ εμ ένος  μαζί τους με τη γραμμή της 
ελληνικότητας (508).

-Στη μουσική του Σπανουδάκη το φως 
μεταφράζεται οε ήχο και ο ήχος φωτίζεται 
με μια παράξενη έλξη (513).

-Η ουνθετική δημιουργία της ΚαραΊνδρου 
έχει λαϊκή βάση, εθνικιστική υπόσταση και 
εξελιγμένη τεχνική (516).

Και δυο ορισμοί:
-Οι τραγω δίες του Καζαντζάκη είναι 

λυρικές συνθέσεις τραγωδίας (165).
-Η αρχαία τραγωδία είναι κότι οαν ένα 

μυοτηριακό ον, αιώνιο και νέο  που αναζητεί 
κάποιον να το χρησιμοποιήσει, ακόμα και να 
το κακομεταχειριστεί, σίγουρο για την εκ- 
πληχτική του γονιμότητα (159).

Η συνέχεια στο επ όμενο τεύχος

ΚΟΛΕΤ ΝΤΟΟΥΛΙΝΓΚ

το σύνδρομο 
της Σταχτοπούτας

Ο φόβος της γυναίκας 
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ΜΗΤΣΟΣ ΚΑΣΟΛΑΣ
Η άλλη Αμερική 
Εκδ. Κέδρος, 1982

Πρόκειται για βιβλίο-χρονικό που κυκλοφ ό
ρησε το 1973 ενώ το φως της δημοσιότη
τας είδε το καλοκαίρι του 1972 στην 
εφημερίδα »ΤΑ ΝΕΑ».

Στις οελίδες του αρθρώνεται η εμπειρία 
της ξενιτειάς, η αγωνίας των ανθρώπων να 
εξασφαλίσουν έναν τόπο για να μη συνθλί
βουν από τον εξοντω τικό μηχανισμό της 
αμερικάνικης κοινωνίας. Τα πρόσωπα (α φ η 
γητής, Τζίμης, Σπάρος, Χάρης κλπ) ζουν ως 
μετανάστες και τις συνθήκες αυτής της 
ζωής κυκλοφ ορούν στο λόγο τους.

Η μετανάστευση, μόνιμο χαρακτηριστικό 
γνώρισμα τόοο στην προπολεμική όσο και 
στη μεταπολεμική περίοδο, αφυδάτω σε την 
ύπαιθρο με το να στρατολογεί σε ξένες  
κυβερνήσεις και π ολυεθνικές έλληνες εργά 
τες. Στο μεταξύ οι π εριοχές έχαναν αρτιμε
λείς ανθρώπους και η χώρα την εργατική 
δύναμη. Το κυρ ιότερο ήταν πως με την 
απουσία τους απειλείτο συνεχώ ς η διαπραγ
ματευτική δύναμη της εργατικής τάξης. 
Όσο για τα εμβάσματα -που συνεχώ ς 

προπαγάνδιζε η δεξιά- ήταν ένας μύθος 
αφού σ ' ένα πολύ ψηλό ποσοστό παρέμεναν 
στις τράπεζες όπου η υπανάπτυκτη χώρα 
μας εξοφλούσε το χρ έος  της προς τις 
βιομηχανικές.

Στην - Άλλη Αμερική» ο Κασόλας καταθέ
τει με ρεαλιστική γραφή μια πληγή της 
νεοελληνικής κοινωνίας σε πείσμα όοων 
υποστήριξαν κατά καιρούς πως πρόκειται 
για πανάκεια.

ΖΑΧΟΣ ΣΙΑΦΛΕΚΗΣ
0 θρίαμβος των κωπηλατών 
Εκδ. Αίολος, 1982.

Στην πρώτη ποιητική συλλογή «Η Ελοϊζ ο 
Ζογκλέρ» (1975) ο Ζάχος Σιαιρλέκης είχε 
καταθέσει μια πειραματική γραφή που δ ύ 
σκολα μπορούσε κανείς να βεβαιώσει τη 
συντακτική και νοηματική της πληρότητα. 
Αντίθετα ο ' αυτή τη συλλογή ο λόγος του 
είναι περιοσότρο σ υ γ κ ρ ο τ η μ έν ο ς . Έ τ σ ι  
οτους στίχους τα νοήματα αντικατοπτρίζο
νται με καθαρότητα. Παράλληλα μέσα από 
τα θέματα αναδύεται ο σαρκασμός, η ειρω 
νεία και μερικές φ ο ρές  η οργή ( Ό μω ς τα 
χρόνια περνούν / Δεν μπορούμε αιωνίως να 
θαυμάζουμε τα κινέζικα βάζα / Πρέπει 
γρήγορα να καταταγούμε στον κόκκινο στρα
τό / να πάρουμε μέρος στη μάχη του 
Στάλινγκραντ / και κατόπιν ήσυχοι να γρά
φουμε τα απομνημονεύματά μας).

-εχωρα από αυτό το ύφος ο ποιητής

κατανοεί το χώρο της πόλης όπου μέσα από 
αυτόν καθορίζεται μια συμπεριφορά άλλοτε 
ανθρώπινη, άλλοτε βίαιη κι άλλοτε περιθω
ριακή. Γ Γ  αυτό και τα ποιήματα στο σύνολό 
τους αν και περιγραφικά είναι αρκετά 
πειοτικά.

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΠΑΣΑΝΤΗΣ
Απόπλους προς το μύθο 
Εκδ. Συμείον, 1982.

0 ,τι απουσιάζει από τη ουλλογή είναι ένα 
ενιαίο ύφος, τόσο εκφραστικά όσο κι εν- 
νοιολογικά. Μ ε μια πιο κατάλληλη διάταξη 
-θα μπορούσαν, λόγου χάρη, να υπήρχαν 
δύο ενό τη τες-  ίσως είχαν επιλυθεί οι 
ανισότητες ή αδυναμίες που δημιουργεί sui 
generis  η συγχώ νευση πρόζας-ποιήματος.

Περιττό και το αυτοβιογραφικό σημείω 
μα.

Κατά τα άλλα ο Δ.Μ. διατυπώνει στίχους 
με απόπειρες ανακάλυψης υποθέσεω ν από 
καθημερινές εμπειρίες- κι ακόμα αφηγήσεις 
ή περιγραφές από πρόοωπα του τελευταίου 
πολέμου.

0 ποιητής δείχνει μια βαθύτερη κατανόη
ση της ιστορίας και της ανθρώπινης επικοι
νωνίας. Μια κατανόηση που δεν προέρχεται 
μέσα από βιβλιακή γνώοη, αλλά από την ίδια 
την επικοινωνία (Απόμειναν δύο μάτια να 
διατρέχουν ακόμα διαδρομές στα σπλάχνα 
μου / Αγάπες των τρίστρατων, υπόλοιπα 
κάποιας ανελέητης ανακωχής / Χω ρίς ε κ 
πλήξεις το βράδυ).

ZAK ΛΑΚΑΝ
Το σεμινάριο,Λ βιβλίο XI 
Οι τέσσερις θεμελιακές έννοιες 
της ψυχανάλυσης 
Εκδ. Ράππα, 1982.

Η ψυχανάλυση δεν είναι μια φιλοσοφία που 
διατείνεται ότι δίνει το κλειδί του σύμπα- 
ντος. Για τον Λακάν διέπεται από μια ειδική 
στόχευση που είναι ιστορικά καθορισμένη 
από την επεξεργασία της έννοιας του 
υποκειμένου.

Το Σεμινάριο είναι διαλέξεις του συγγρα
φέα με λογοτεχνικό και προσωπικό ύφος 
που πραγματοποίησε το 1964 (15/1 - 24/6) 
στο έκτο  τμήμα της Πρακτικής Σχολής 
Ανωτάτων Σπουδών.

Σ 'α υ τ ά  τα κείμενα ανάμεοα σ τ 'ά λλα  
γίνεται αναφορά στην έννοια του ασυνείδη
του· έννοια που η αληθινή της λειτουργία 
είναι να έχει έναρκτική οχέση με την 
καθαυτή λειτουργία του υποκειμένου. Α ρκε 
τά ενδια φ έροντα  τα κεφάλαια «η σχίση του 
ματιού και του βλέμματος», «τι είναι πίνα
κας», «ανάλυση και αλήθεια», « η αλλοτρίω
ση» και «σε σένα περισσότερο από σένα».

Μάλιστα στο τελευτα ίο  θεω ρεί ότι η 
αγάπη, σαν κατοπτρικός αντικατοπτρισμός, 
έχει ουσία απάτης. Σ 'α γα π ώ  γράφει, αλλά 
επειδή ανεξήγητα αγαπώ σε σένα κάτι 
περισσότερο από σένα, σε ακρωτηριάζω.

Α υτές λοιπόν και άλλες ακόμα θέοε ις  - 
αποφάσεις του Λακάν, αναμφισβήτητα ε ρ ε 
θιστικές γοήτευσαν έναν-δύο έλληνες κοι
νω νιολόγους και ισάριθμους λογοτεχνικούς 
κριτικούς που στο λεξιλόγιό τους πρόσφε- 
ραν μια ηχούσα διάλεκτο με ανεπεξέργα- 
στες-αναφομοίω τες τις ιδ έες  του διάσημου

ψυχαναλυτή, συντελώντας έτσι, επειδή τον 
αγαπούσαν, στον... ακρωτηριασμό του.

Είναι ευτύχημα επομένω ς που ο αναγνώ
στης έχει μπροστά του το ίδιο το έργο σε 
μια μάλιστα ικανοποιητική μετάφραση της 
Ανδρομάχης Σκαρπαλέζου (Η περιαυτολογία 
πάντως του εισαγωγικού της σημειώματος 
θα μπορούσε να απ οφευχθεί).

ΠΑΣΚΑΛ ΜΠΡΥΚΝΕΡ
Τα μαύρα φεγγάρια του έρωτα 
Εκδ. Αστέρι, Αθήνα 1981.

Αν εξαιρέσει κανείς μερικά κοινότοπα έως 
κλαοικά δεσίματα της μιας εικόνας ή κατά
στασης με την άλλη ο νεαρός γάλλος 
συγγραφέας δίνει μια αξιόλογη ιστορία. Τα 
πάντα διαδραματίζονται πάνω σ ' ένα καράβι, 
το Τρούβα της γραμμής «Μασσαλία-Νάπολη- 
Βενετία-Πειραιάς-Ισταμπούλ».

Βιβλιοπαρουσίαση

γράφει
ο ΦΑΝΗΣ ΜΟΥΛΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΤΑΚΟΣ
α) Αντίδωρο αγάπης, β) Ειρήνη- 
ποίηση
Αθήνα, 1982

Δημοσιογράφος και ποιητής ο Παναγιώτης 
Τσουτάκος βρίσκεται πάντα οτο χώρο της 
δημιουργίας. Επίκαιρη η ποίησή του, επειδή 
το θέματά της είναι παρμένα α π ' τ ο  χώρο 
ανεξίτηλων εννοιώ ν. Η αγάπη, η αδελφοσύ-

0 Ντιντιέ με την Μπεατρίς ζουν πέντε 
χρόνια μαζί και κάποτε αποφασίζουν να 
πάνε ταξίδι στην Ασία, αναζητώντας μια 
ιερή αναρχία που η Ευρώπη δεν τους 
πρόσφερε πια. Στο καράβι γνωρίζουν τη 
Ρεβ έκα  και τον Φραντς, τον ανάπηρο σύ
ντροφό της. Από εκε ί κι έπειτα αρχίζει η 
εξιστόρηση του Φ ραντς οτον Ντιντιέ. θέλει 
να τον κάνει να γευ θ εί τη γυναίκα του με 
λίγα λόγια. Φροντίζει να πέσει στην αγκαλιά 
του σύμφωνα με τον κανόνα του Κίρκεγκα- 
αρντ: η φύση της γυναίκας είναι να παραδί
νεται με τη μορφή της αντίστασης.

Πρόκειται για ένα  μυθιστόρημα με α νελέ
ητες  τις καταγραφές της ερω τικής έκφ ρα 
σης· που κλείνει σ ' ένα δαιμονικό σύνολο 
τους ήρω ές του. θετική η μετάφραση της 
Μαρίνας Λώμη.

νη, η ειρήνη είναι από μόνες τους έννοιες  
διαιώνιες, ως συνεχώ ς βαλλόμενες.

θα πρέπει κανείς να ομολογήσει, πως 
όταν έχ ε ι να κάνει με τόοο «αυτονόητη» 
θεματολογία τα πράγματα δεν  είναι και τόσο 
εύκολα. 0 κίνδυνος να διολισθήσεις σε 
κοινοτοπίες, διδακτισμό και μεγαλόστομη 
υμνολογία είναι μεγάλος. Συνεπώ ς, αν δε 
θέλεις  να παραιτηθείς, δεν  έχεις  παρά να 
δεις  τα πράγματα από μια άλλη οπτική 
γωνία. Τη γωνία του «αβίω του». 0 τρόπος 
αυτός είναι εκε ίνος  που τελικά επ έλεξε ο 
ποιητής και κατά την γνώμη μου ο ποιητικά 
εν δ εδ ε ιγμ ένο ς . Μ ε αναφορές σε καταστά
σεις που δ εν  τιμούν τον άνθρωπο, όπως και 
στην ομορφιά των εικόνω ν μιας ειρηνικής 
συνύπαρξης σε κάθε εκδήλω ση της ζωής, 
απ' τις μ ικρότερες  ομάδες μέχρι τη διεθνή 
κοινότητα, ο Π.Τ. κατορθώ νει να πει αλή
θ ε ιες  μέσα από αντιστίξεις, ε ικό νες  και 
παρομοιώσεις, ικανές για τη δημιουργία 
εκείνου  του κλίματος, που επιβάλλουν τα 
θέματά του.

Κοντολογής ποίηση απαλή, ανθρώπινη και 
μελω δική χω ρίς μελοδραματικές εξάρσεις - 
μπροσούρες.

ΚΑΛΕΣΜΑ
ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Από το 7 4  ίσαμε σήμερα, μόνο μέσα στην για την ύπαρξη και έκφρασή μας.
Αθήνα, λειτούργησαν και λειτουργούν πάνω
από 50 αυτόνομες γυνα ικείες ομάδες, ενώ ΚΑΛΟ ΥΜ Ε λοιπόν όλες τις αυτόνομες 
ανάλογες ομάδες υπήρξαν και υπάρχουν σε γυνα ικείες  ομάδες καθώς και όσες γυναίκες 
πολλές επαρχιακές πόλεις. συμμετείχαν και σ υμ μ ετέχουν  οε κάποια

Π ιστεύουμε ότι είναι καιρός πια, σήμερα, απ' αυτές σε μια ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  το φθινόπωρο 
ν ' ανταλλάξουμε και να καταγράψουμε την του '83.
εμπειρία όλων αυτών των ομάδων, την Η Οργανωτική Επιτροπή καλεί όλες  τις 
εμπειρία δηλαδή του αυτόνομου γυναικείου γυναίκες να έρ θου ν  σ ' επαφή μαζί της για 
χώρου, ώστε μέοα από τη διαδικασία αυτή: να παραλάβουν τα κείμενα  και τα ερω τημα 

τολόγια που έχου ν  γρα φ τεί για την καλύτε- 
•  να διαμορφώ σουμε μια συνολικότερη ρη προετοιμασία αυτής της ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

αντίληψη για τα ζητήματα που μας αφορούν και την εκπροσώπηση όσο το δυνατόν
περισσότερω ν απόψεων ο ' αυτήν. (Τηλέφω- 

•  να δημιουργήσουμε ν έ ες  προοπτικές να: 3603577, 3631547, 7291726).



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.

ΑΓΡΟΤΙΚΙ-Ι
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

κοντά σας ό,ιι κι αν τύχα
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ: Ζωής, Προσωπικών ατυχημάτων, Φωτιάς, Μεταφορών, Διαφόρων 
ατυχημάτων, Χαλαζιού, Κτηνααφάλειες, 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.


