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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 
Μηνιαία Επιθεώρηση Τέχνης, Κριτι
κής και Κοινωνικού Προβληματισμού

Στενών Πόρτας 20, 161 21 Αθήνα.
Τηλ. 72.34.122

ΕΚΔΟΣΗ:
Κ.Γ. Παπαγεωργίόυ
Στενών Πόρτας 20, Αθήνα (508)

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Κώστας Γουλιάμος 
Αλέξης Ζήρας 
Κώστας Γ. Παπαγεωργίόυ 
Κατερίνα Πλασσαρά 
Σπύρος Τσακνιάς

Φιοτοστοιχειοθεσία - Εκτύπωση:
Γ. Λεοντακιανάκος και Υιοί 
Δουκίσσης Πλακεντίας 31 (Χαλάνδρι) 
Τηλ. 68.12.366

Αναπαραγωγή φιλμς:
Αντώνης Σωτηρόπουλος

Κάθε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει την 
προσωπική άποψη του συγγραφέα τον

Τιμή τεύχους: 100 δρχ.
Εξαμ. 500 δρχ. -  Ετήσια 1.000 δρχ. 
Ετήσια Οργανισμών Τραπεζών κλπ.
2.500 δρχ.
Εξωτερικού:
Εξαμ. 700 δρχ.
Ετήσια 1.400 δρχ.
Για φοιτητές:
Εξαμ. 400 δρχ. -  Ετήσια 800 δρχ. 
Εμβάσματα -  επιταγές -  συνεργασίες, 
έντυπα:

Κ.Γ. Παπαγεωργίόυ,
Στενών Πόρτας 20, Αθήνα (508)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
Περιοδικό «Διαβάζω»
Ομήρου 34, τηλ. 36.40.488 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ 
Εκδόσεις «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
Σόλωνος 116 Αθήνα, τηλ. 36.19.724

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ

Γραβιάς 10-12, τηλ. 3605520 

Κυκλοφορεί

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Η πρώ τη  
μεταπολεμική γενιά
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ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
18 Ποίηση 

Σταύρος Βαβούρης
Carmina Profana

21 Ποίηση
Ρούλα Κακλαμανάκη

Ποιήματα 1967-1977

19 Πεζογραφία 
Ελένη Λαδιά

Αποσπασματική Σχέση

22 Δοκίμιο
Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος

Τό Δίχτυ καί τό Μέλι

20 Ποίηση 
Κωστής Γκιμοσούλης

Ό  Ξυλοκόπος Πυρετός

23 Πεζογραφία 
Σπύρος Τσακνιάς

Ή  Βαλίτσα τοϋ Ξένου

1 Π εζογραφ ία
Γ ιώ ργος  Ίω ά ννου  
Πολλαπλά Κατάγματα

2 Δοκίμιο
Κώστας Γ εω ρ γ ο υ σ ό π ο υ λ ο ς  
Κλειδιά καί Κώδικες Θεάτρου

3 Π εζογραφ ία  
Φ ίλ ιππος Δ ρα κ οντα ε ιδή ς  
Στά 'Ίχνη τής Παράστασης

4 Δοκίμιο 
Νίκος Φωκάς 

’Επιχειρήματα γιά τή 
Γλώσσα, γιά τή Λογοτεχνία

5 Θ έατρο 
Π αύλος Μάτεσις 

'Εξορία

6 Ποίηση 
Σ π ύ ρ ο ς  Τσακνιάς 
Πτέρυξ Χρονιών Παθήσεων

στήν ίδια σειρά
7 Θ έατρο
Γ ιώ ρ γ ο ς  Μ ανιώτης 
Περιπλανώμενη Ζωή - 

Αγ ία  Κυριακή

8 Ποίηση
Μ ατθαίος Μ ουντές  
Τά ’Αντίποινα

9 Ποίηση 
Ζέφη Δαράκη
Τό Μοναχνικό Φάντασμα 
τής Λένας Όλεμ-Θάλεια

10 Π εζογρα φ ία
Γ εώ ρ γ ιο ς  Χόρτων 
Κωνσταντίνος

11 Π εζογρα φ ία  
Λουκάς Κ οΰσουλας 
Τό Βουνό

12 Ποίηση
Γ ιώ ρ γ ο ς  Μ α ρ κ ό π ο υ λ ο ς  
ΟΙ Πυροτεχνουργοί

13 Π εζο γ ρ α φ ία  
Π έτρ ο ς  Τ α τ σ ό π ο υ λ ο ς  
Τό Παυσίπονο

14 Θ έα τρ ο  
Σ ο φ ο κ λ ή ς  Ν ά σ κ ος
Ό  Γάμος · Τό Σαββατοκύριακο· 
Ή  Μοιχεία

15 Ποίηση 
Νανά Ή σ α ία  
Συναίσθηση Λήθης

16  Π εζο γ ρ α φ ία  
Φ ίλ ιπ π ο ς  Δ ρ α κ ο ν τ α ε ιδ ή ς  
Πρός Ό φ ρύνιο

17 Π εζο γ ρ α φ ία  
Φ α ίδω ν Τ α μβ α κ άκ η ς  
Εύμορφία

Ψ Ί
M i

Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ω Λ Ε ΙΟ Ν  ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ» 
Ι.Δ. Κ Ο Λ Λ Α Ρ Ο Υ  & Σ ΙΑΣ  Α.Ε.
ΣΟΛΩΝΟΣ 60 · ΑΘΗΝΑ 135 - ΤΗΛ. 3615077
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Απόψεις

Ο «θεατός» κριτικός 
και 

ο «αθέατος» αναγνώστης

Πριν απο μερικές μέρες πήρα το γράμμα ενός οργισμένου 
ακροατή μιας ραδιοφωνικής εκπομπής, όπου είχα λάβει μέρος, με 
Θέμα της τη μεταπολεμική μας πεζογραφία. Θα μεταφέρω αυτού
σια μερικά αποσπάσματα αυτού του γράμματος γιατί πιστεύω ότι 
αναφέρονται σε ένα πρόβλημα που απασχολεί πολλούς, συγγρα
φείς και αναγνώστες: γιατί σε δημόσιες συζητήσεις ή και σε 
γενικές αποτιμήσεις, γύρω από τη νεοελληνική λογοτεχνία, 
αποσιωπούνται ορισμένα ονόματα και τονίζεται η σημασία άλ
λων; Και πρώτα τα αποσπάσματα της επιστολής:

«Το χρέος των αληθινών κριτικών είναι να έχουν τη διάθεση 
να ψάχνουν, ν* ανακαλύπτουν και να δείχνουν κι όχι να παίζουν 
το ρόλο του νεκροθάπτη. Τα ονόματα που διαφημίζετε κάθε φορά 
τα περισσότερα ανήκουν στους κυνηγούς των “ καλών δημόσιων 
σχέσεων". Αυτονών τα βιβλία έχουν την ίδια αξία που έχουν οι 
γκαρνταρόμπες των κοσμικών (...). Αυτό που τους ενδιαφέρει 
είναι να τους προσέχουν. Λοιπόν κύριοι τους αληθινούς δημιουρ
γούς να ψάξετε να τους βρήτε μέσα στα βιβλία τους, λέω γι ' αυτά 
που πετάτε στα σκουπίδια αδιάβαστα, κι όχι στην πασαρέλα με 
τους κομψούς και τις χαριτωμένες (...). Επιτέλους σεβαστείτε το 
μόχθο και κάποιων αληθινών δημιουργών. Και θα αναφερθώ 
μόνο σε μια περίπτωση, που είναι ενδεικτική για την εγκληματι
κή αδιαφορία σας. Στην περίπτωση του πεζογράφου... Ίσω ς να 
μη θυμάστε ούτε το όνομά του, γιατί αν σας έστειλε βιβλία 
σίγουρα θα τα έχετε πετάξει αδιάβαστα, αλλιώς πως εξηγείται 
γι 'αυτόν τον πεζογράφο, να λέει ο Τσίρκας πως πρόκειται για 
ένα σημαντικό ταλέντο, για έναν συγγραφέα ευριυπαϊκού επιπέ
δου, κι ακόμα η Έ λλη  Αλεξίου να πει, αναφερόμενη σ ’ ένα του 
διήγημα, πως μόνο ένας Γκόρκι ή ένας Τσέχοφ θα μπορούσε να 
το γράψει;»

Νομίζω πως αυτά αρκούν.
Ο ακροατής και επιστολογράφος υπερασπίζεται μια ηθική στη 

δουλειά του κριτικού: σωστά! Ό μ ω ς  ξεχνάει ότι η ηθική της 
λογοτεχνικής κριτικής είναι άμεσα συνδεδεμένη με το γούστο και 
τις αισθητικές προτιμήσεις όποιου ασκεί την κριτική. Με τη 
σειρά μας θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι δεν αρκεί, για 
τον προσδιορισμό της αξίας ή της απαξίας ενός λογοτέχνη, η 
σεμνότητά του ως προσιόπου, η αποφυγή του να δημιουργεί 
θόρυβο γύρω από το όνομά του, η εγκαρτέρηση κτλ. Ούτε, βέβαια, 
κρίσεις που διατυπώθηκαν από άλλους συγγραφείς, είτε είναι 
ευνοϊκές είτε δυσμενείς, μπορούν να δεσμεύσουν μια άλλη κρίση.

Ιο θέμα, όμως, θα ήταν δυνατό να συνοψιστεί στα εξής: Γιατί, 
σε μια ορισμένη περίοδο, ακούγονται και σχολιάζονται αυτοί οι 
συγγραφείς και όχι άλλοι, έτσι ώστε οι τελευταίοι να μένουν 
-εξόριστοι» από τους προβολείς της δημοσιότητας; Γιατί στο 
λογοτεχνικό στερέο^μα της δεκαετίας του 50 κυριαρχούσαν οι

Μυριβήλης και ο Βενεζης;
Είναι αλήθεια πως οι αισθητικές προτιμήσεις του αναγνωστι

κού κοινού, σε μια ορισμένη περίοδο, έχουν άμεση αντιστοιχία με 
το ύφος ζωής που επικρατεί. Το «γαλανό Αιγαίο» ήταν, για τη 
δεκαετία του ’50 και τη θριαμβεύουσα πολιτικά μεσοαστική 
κοινωνία της, η ψευδορομαντική φυγή (εκφρασμένη συνάμα με 
έναν εύθυμο και χαρωπό τόνο στη μόδα, στο χορό, στα τραγούδια, 
στις θεατρικές επιθεωρήσεις και τα βουλεβάρτα) μπροστά σε μια 
πραγματικότητα δύσμορφη — το πρόσωπο και τα προσωπεία του
— αν σκεφτούμε πως η Ελλάδα μόλις που έβγαινε από την 
τραυματική δεκαετία του '40.

Έτσι, την ίδια εποχή όπου τα ταξιδιωτικά και τα μυθιστορή
ματα του Βενέζη ή του Θεοτοκά βρίσκονταν στις κορυφές των 
πωλήσεων, η καλλιτεχνική πρωτοπορεία, αυτή δηλαδή που 
αντιμαχόταν το καθιερωμένο επίσημα ή το εξιδανικευμένο ανεπί
σημα γούστο και τις αισθητικές του εκφράσεις — ελληνοκεντρι
σμός ή παρωχημένος εργατισμός; — βρισκόταν στο περιθώριο. 
Θα απορούσα, όμως, αν γινόταν το αντίθετο με το Δράκο και τη 
Μαγική Π όλη , με το Κατα Σαόόουκαίων και Τα φάσματα ή η χαρά 
στον άλλο δρόμο.

Με όσα αναφέραμε δεν εννοούμε καθόλου, πάντως, ότι κάθε 
λογοτέχνης «αθέατος» είναι και αξιόλογος. Η ηθική της πολιτι
κής συνοδοιπορεί με την ηθική της λογοτεχνίας; «Επιτέλους», 
διαμαρτύρεται ο επιστολογράφος, «σεβαστείτε το μόχθο και 
κάποιων αληθινών δημιουργών». Συναισθηματικό ξέσπασμα ή 
αντικειμενική κρίση; Γιατί ο κριτικός πρέπει να σέβεται το 
μόχθο του συγγραφέα αν ο μόχθος δεν μετουσιώνεται σε αισθητι
κό αποτέλεσμα που ξεπερνά τα παραδεκτά, τα επιβεβαιωμένα και 
μακάρια;

Αν, πραγματικά, υπάρχει αυτό το ξεπέρασμα, η αίρεση της 
πεζογραφίας η της ποιητικής γλώσσας απέναντι σε μια γλώσσα 
τυποποιημένη και συμβατική, και δεν το έχει εκτιμήσει ο 
κριτικός, τότε, σίγουρα, η παράλειψη καταχωρείται στα λάθη του 
τελευταίου. Τι θα μπορούσε, όμως, να σημαίνει, σήμερα, ένας 
καινούριος Γκόρκι ή ένας καινούριος Τσέχοφ; Ασφαλώς ελάχι
στα πράγματα.

Είναι ανόητα εύκολο να κατηγορούμε τον κριτικό πως υποκύ
πτει σε αθέατες πιέσεις για να εξυμνήσει κάποιον συγγραφέα και 
να αγνοήσει κάποιον άλλο. Οι αισθητικές προτιμήσεις και οι 
προσανατολισμοί του — όσο υπάρχουν — μαρτυρούν πολύ 
περισσότερα απ' ό,τι αυτό που λέει ή αυτό που αποσιωπά. Αρκεί 
να ξέρουμε να διαβάζουμε και να απορρίπτουμε. Τον κριτικό ή το 
συγγραφέα; Ίσ ω ς  και τους δυο.

ΑΛΙ Ξ. /Η Ρ Λ Σ
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Πρόσωπα
*

Η μάσκα του Γιουκίο Μιοιμα

Την ημέρα που ο Γιουκίο Μισίμα 
αυτοκτόνησε με τελετουργικό τρόπο 
—στις 25 Νοεμβρίου 1970— διάλεξε 
ως τόπο της αυτοκτονίας του το 
γραφείο του Διοικητή μιας στρατιω
τικής μονάδας στο Τόκιο. Λίγο πριν 
είχε αποτύχει η απόπειρα του να 
υποκινήσει εξέγερση στη μονάδα 
και στη συνέχεια πραξικόπημα: α
πευθύνθηκε στους στρατιώτες από 
το μπαλκόνι αλλά εκείνοι τον απο
δοκίμασαν κοροϊδευτικά.

Ο Μισίμα ήταν τότε 45 χρόνων, 
ένας από τους πιο γνωστούς και με 
τις περισσότερο εκθειαστικές κριτι
κές συγγραφείς της Ιαπωνίας, και με 
διεθνή Φ ήμη. Πολυγραφότατος, είχε

Ά ντονι Τονέητ

γράψει νουβέλες, διηγήματα, δοκί
μια και θεατρικά έργα. Έ κανε φιλμ 
για τον κινηματογράφο και μάλιστα 
εμ φ α ν ίσ τη κ ε  σ 'α υ τ ά .  Ή τ α ν  μια 
γνώριμη φιγούρα στην τηλεόραση 
και στο πλατύ κοινό. Προτάθηκε 
για το βραβείο Νόμπελ της λογοτε
χνίας τρεις φορές.

Ηταν γνωστός τόσο στους α 
πλούς ανθρώπους όσο και στον κό
σμο των γραμμάτων, ώστε όταν με 
επισκέφτηκε στο μικρό ξενοδοχείο 
όπου έμενα, στο Τόκιο, το 1962, για 
ένα πρόγραμμα του ΒΒ(Γ, οι περισ
σότεροι από το προσο^πικό του ξε
νοδοχείου συγκεντρώθηκαν για να 
τον αποχαιρετήσουν όλο σεβασμό, 
την ο)ρα που έφευγε. Οι συγγραφείς 
σ τη ν  Α γγλ ία  δεν  α π ο λ α μ β ά ν ο υ ν  
μιας τέτοιας μεταχείρισης.

Η είδηση του θεαματικού και φρι
χτού θανάτου του έγινε δεκτή με 
κατάπληξη. Ο πρωθυπουργός της 
Ιαπωνίας, Είσάκου Σάτο, δήλωσε 
πο>ς ο άνθρωπος «πρέπει να τρελά
θηκε». Οι εφημερίδες δημοσίευσαν 
φ ω το γ ρ α φ ίες  από τ ις  α ιμ α τη ρ ές  
σκηνές στη στρατιωτική μονάδα: 
ένας από τους τέσσερις διαλεγμέ
νους απ* αυτόν συντρόφους αποκε
φάλισε τον Μισίμα, όταν εκείνος 
βύθισε το ξίφος στην κοιλιά του. 
και ύστερα αυτοκτόνησε. Στην Αγ
γλία οι ηδονοβλεψίες θα πρέπει να 
έμειναν ικανοποιημένοι από το απο
κλε ιστ ικό  φω τογραφ ικό  αφιέρωμα 
μιας εφημερίδας που έδειχνε τον 
Μισίμα να ασκείται με γυμνό το 
κορμί του και κρατώντας το ξίφος 
των σαμουράι.

Ο τρόπος που πέθανε και μια 
ποικιλία ερμηνειών γύρω από τους 
λόγους που τον οδήγησαν προς τα 
εκεί, επ ίσ κ ιασ αν τα λογοτεχν ικά

ΓΙριν από δ εκ α τρ ία  χ ρ ό ν ια  ο φ η μ ισ μ έ ν ο ς  γ ια π ω ν έ ζ ο ς  
μυΟ ιστοριογράφος Γ ιο υ κ ίο  Μ ισ ίμ α  δ ιά λ ε ξ ε  να α υ το κ το ν ή -  
σει μ '  ένα ν  τ ελ ετο υ ρ γ ικ ό  τρόπο: β υ θ ίζ ο ν τα ς  το ξ ίφ ο ς  τω ν  
σ αμουράι σ τη ν  κ ο ιλ ιά  του. Ο  ά γ γ λ ο ς  π ο ιη τ ή ς  κα ι κ ρ ιτ ικ ό ς  
Ά ν τ ο ν ι  Τ ουέητ γ ρ ά φ ε ι  στο  κ ε ίμ ενο  που α κ ο λ ο υ θ ε ί  γ ια  τον  
Μ ισ ίμ α  ό π ω ς  τον γ ν ώ ρ ισ ε ,  π ρ ο σ π α θ ώ ν τ α ς  να  α ν ιχ ν ε ύ σ ε ι  
το π ρ ό σ ω π ο  του σ υ γ γ ρ α φ έα  π ίσ ω  α πό  τη μ ά σ κ α  του 
σ αμουράι.

του επιτεύγματα, όπως ήταν φυσικό 
να συμβεί κάτι τέτοιο.

Δεν υπάρχουν ικανοποιητικές α
παντήσεις στην ερώτηση: «Γιατί το 
έκανε αυτό;» Τα ελατήριά του δεν 
ήταν απλώς πολιτικά ούτε ήταν μια 
θεατρινίστικη χειρονομία πατριωτι
σμού. Υπήρχαν προσωπικοί και αι
σθητικοί λόγοι, πράγμα που ήταν 
αρκετά εύκολο να το δει κανείς εκ 
των υστέρων ξαναδιαβάζοντας το 
έργο του.

Ο Μισίμα ήταν 16 ετών το 1941, 
όταν άρχισε ο Πόλεμος του Ε ιρηνι
κού, ένας μαθητής με πρώιμη ανά
πτυξη, πολυβραβευμένος και εύ

θραυστος σωματικά. Λόγω της αυ- 
στηρής λογοκρισ ίας εκείνων των 
καιρών, τα περισσότερα από τα βι
βλία με τα οποία μπορούσε να έλθει 
σε επαφή ήταν οι Ιάπωνες κλασικοί. 
Απορροφήθηκε από αυτά αν και πιο 
πριν είχε διαβάσει Ραντιγκέ, Κοκτό, 
Ρίλκε και Ουάιλντ. Έ β γα λε  το πρώ
το του βιβλίο, μια συλλογή από 
σύντομα διηγήματα, σε ηλικ ία  19 
ετών. Αμέσως μόλις τέλειωσε ο πό
λεμος ανακάλυψε και καταβρόχθισε 
πλέον τη Δυτική λογοτεχνία . Ε λλη 
νικές τραγωδίες και ελληνικούς μύ
θους, Ντοστογιέφσκι, Προυστ, Ζιντ. 
Ιον  ίδ ιο  καιρό αφ οσ ιώ θη κ ε  και

στην αρχα ία  ιαπωνική ιστορία, στα 
πολεμικά έπη και στους θρύλους 
που, ακόμα και σήμερα, αποτελούν 
τη βάση για  πολλά λαϊκά μυθιστο
ρήματα, θεατρικά και κινηματογρα
φικά έργα της Ιαπωνίας. θυμάμαι 
τον Μ ισίμα να μου λέει πως «πάντα 
ήθελε να δημ ιουργήσει μια γέφυρα 
ανάμεσα στους Ιάπωνες κλασικούς 
και τους τραγικούς της Ελλάδας. 
Από το πρώτο ώριμο βιβλίο του, τις 
Εξομολογήσεις μιας Μ άσκας (1949) 
όπου αποπειράται αυτό το γεφύρω
μα, την ανάμιξη και την αντιπαρά
θεση, όσο και στη μεταφορά της 
ιστορίας του Δάφνι και της Χλόης 
σ ’ ένα έρημο ιαπωνικό νησί στο 
έργο του Ο Ή χος των κυμάτων ή 
ακόμη και στη συγχώνευση Ντο- 
στογιέφσκι και Ζεν στον ψυχοπαθή 
δόκιμο ιερέα που συναντάμε στο 0  
Ναός του Χρυσού Περιπτέρου . Δεν 
ήταν όμως μόνο ένας πλατιά μορφω
μένος και με ειδ ικές γνώσεις χαμαι
λέοντα, που διάλεγε τα χρώματά του 
μέσα από ξένους  ενθουσιασμούς. 
Τον οδηγούσαν οι δικές του προσω
πικές αναζητήσεις  και αντιλήψεις.

Αυτά σχετίζονταν , ανάμεσα και 
σε άλλα πράγματα, με τη σύγκρου
ση μεταξύ αυτο-εκπλήρω σης και α
να ζή τη ση ς στο χώρο της τέχνης — 
μιας τέχνης  όμως που πρέπει να 
βγαίνει από τον εαυτό της* με την 
κατάκτηση μιας φυσ ικής  δύναμης- 
με το θάνατο και τη θέληση για 
θάνατο* Αυτό που ε ίχε  σαν στόχο 
στο έργο του ήταν η σύγκρουση: «η 
αντίθεση ανάμεσα σ την  αβρότητα 
και στη βαρβαρότητα , σ την  κομψό
τητα και στη β ια ιότητα  — στοιχεία 
που πρέπει να συγκρούονται στο 
μυθιστόρημα». Μ έσα σ ’ όλα τονδιέ- 
κρινε μια ισχυρή  δημιουργική φα
ντασία, και ή τα ν  αντίθετος σε κάθε 
β ιογραφική ερμηνεία  του έργου του, 
ακόμη κι όταν τέτοιες ερμηνείες — 
όπως στο Εξομολογήσεις μιας Μά
σκας — είναι ολοφάνερες. Αντίθετα 
με πολλούς Ιάπωνες συγγραφείς πι
στούς σ ’ αυτό που σ τη ν  Ιαπωνία 
θεωρείται α υτοβ ιογραφ ικό  μυθιστό- 
ρημα, ήθελε να δημιουργήσει ένα 
μυθιστόρημα που δε θα προσποιό- 
Γαν ότι παρουσιάζει την ίδια τη ζωή 
του συγγραφέα, αλλά  θα ήταν μια 
δυναμική εναλλαγή  αυτής της ζωής. 
Και όχι μόνο δυναμική αλλά πειστι- 
ΚΤ1 κιο πραγματική  από την ίδια 
τη ζωή.

Ετσι το γράψ ιμο  έγινε ένας τρό
πος να επ ιβληθεί σ τον  εαυτό του.
Αυτό φαίνεται σ τη ν  παράξενη πα
ράλληλη  συμπεριφορά του. Το 1955 
άρχισε  τη φυσική σωματική άσκη
μη, μεταμορφώνοντας το μικροσκο- 
πικό κορμί του σε κάτι άλλο, δυνατό
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—ένα είδος μυώδους μάσκας του 
διανοούμενου εαυτου του. Οι συγ
γραφείς στην Ιαπωνία, όπως και 
οπουδήποτε αλλού, σκέφτονται με 
παραδοσιακό τρόπο, σαν ονειρο
παρμένα και ασήμαντα πλάσματα, 
αφιερωμένα στη ζωή του «πνεύμα
τος» και της «σκέψης». Υπήρχε αρ
κετός νους και αρκετό πνεύμα στον 
Μισίμα, αλλά η φυσική άσκηση του 
έδωσε ένα καινούριο σώμα, ώστε 
μ 'αυτό να αντιπαρατεθεί στα πνευ
ματικά χαρίσματα και να τα συνενώ
σει. Ό .τ ι μπορούσε να μοιάζει με 
επιδεικτική χειρονομία (και ο Μισί
μα αρεσκόταν πολύ στο να τον φω
τογραφίζουν, όπως σε μια σειρά πό
ζες που μιμούνταν τον Αγιο Σεβα
στιανό. όπου ήταν σχεδόν γυμνός 
και με το κορμί του γεμάτο βέλη) 
έγινε ο τρόπος με τον οποίο 0α 
μπορούσε να εξαλείψει αυτό το σώ
μα.

Η μονομανία του Μισίμα για το 
θάνατο και η συνεχώς αυξανόμενη

έμφαση που δίνει στην τριάδα: Ο
μορφιάς, Έκστασης και Θανάτου 
ηχούν νοσηρά. Η επιτυχία στα κα
λύτερα γραπτά του βρίσκεται στο 
ότι δεν είναι έτσι καθόλου, αλλά 
αντίθετα είναι γεμάτα ζωή, αισθη
σιακά, ακόμη και χιουμοριστικά. 
Στην τελευταία τετραλογία του, Η  
θάλασσα της Ευφορίας, που την ολο
κλήρωσε τρεις μήνες πριν από την 
αυτοκτονία του, υπάρχουν πολλές 
σελίδες μεγάλης δύναμης και αξέχα
στης αρμονίας.

Ένας ιάπωνας κριτικός που δε 
διακρινόταν για τη συμπάθειά του 
προς τον Μισίμα, έχει πει πως «στη 
λογική διαύγεια και στο ρητορικό 
του πλούτο το ύφος της πρόζας του 
είναι αναντίρρητα το πιο ξεχωριστό 
σ* ολόκληρη τη σύγχρονη ιαπωνική 
λογοτεχνία. Είναι ένας από τους 
λίγους ιάπωνες συγγραφείς πς>υ η 
πρόζα τους μπορεί να σταθεί δίπλα 
σ ' εκε ίνη  των καλύτερω ν Ευρω 
παίων». Αυτό είναι φανερό ακόμη

και στη μετάφραση. Και η χρονολο
γική καμπύλη των τεσσάρων τόμων 
της Θάλασσας της Ευφορίας (εκτείνο
νται από το 1911 έως το 1975) δεί
χνει πως πιάνουν μερικές κρίσιμες 
περιόδους της κοινο)νικής και πολι
τικής ιστορίας και μάλιστα με μια 
θαυμαστή, δραματική αφήγηση και 
με ένα πλήθος αναφορών τόσο στην 
1απο)νία όσο και αλλού.

Ο αναγνώστης που θα πλησιάσει 
για πρώτη φορά το έργο του Μισίμα 
θα έκανε ίσως καλύτερα να αρχίσει 
με ένα αποκαλυπτικό για τον ίδιο το 
συγγραφέα βιβλίο, που συμβαίνει να 
είναι και το αγαπημένο μου, το Ο 
Ναός του Χρυσού Περίπτερου, ή ακό
μη μ* ένα διήγημα όπως το Πατριω
τισμός (περιλαμβάνεται στο Θάνατος 
στο Κατακα),όκαιρο) το οποίο παρου
σιάζει σε μικρογραφία ένα χαρακτη
ριστικό θέμα και ένα ύφος γραφής. 
Για κείνους που προτιμούν κάτι άλ
λο υπάρχουν τα Πέντε σύγχρονα Θεα
τρικά του Νό . όπου το υπερκόσμιο

γιαπωνέζικο μεσαιωνικό δράμα με- 
ταφέρεται, ρεαλιστικά, στη σημερι
νή Ιαπωνία από τον συγγραφέα — 
αλλά με τα υπερκόσμια στοιχεία 
πάντοτε ενεργά.

Με όλα αυτά τα ιδιοσυγκρασιακά 
χαρακτηριστικά ο Μισίμα ήταν έ
νας άντρας που του άρεσε να χαίρε
ται και ήταν όμορφα να είσαι μαζί 
του: ήταν διασκεδαστικός, κ ορο ϊ
δεύοντας κι ο ίδιος ακόμα τον εαυτό 
του και νομίζω ότι οι φίλοι του 
πίστευαν πως θα κατάφερνε να κρα
τήσει την επικίνδυνη ισορροπία που 
είχε δημιουργήσει ανάμεσα στη ζωή 
και στην τέχνη.

Ό μ ω ς όσο τρομαχτικά λογικός κι 
αν φαίνεται σήμερα ο θάνατός του, 
ανατρέχοντας στα όσα είπε και έ
γραψε, ήταν ένα σοκ. Από το γόνιμο 
έργο του επιζεί το μεγαλύτερο μέ- 
ρος.

Μτφρ. ΕΛΕΝΑ ΧΛΑΜΠΕΑ

0 ΕΟΜΜΕΧ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗ - 0 ΕΟΜΜΕΧ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΜΜΕΧ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗ - 0 ΕΟΜΜΕΧ ΔΙΑΤΗΡΕΙ Ί

Ελληνική Καλλιτεχνική Παράδοση και 
Σύγχρονη Χειροτεχνία ( Κότσου Μάκρη )
Δύο Μαστόροι του Ασημιού ( Π.Ζώρα )
Υφαντά από την Αρκαδία
Κρητικές Πατανίες
Η Τεχνική του Σμάλτου ( Ν. Παπαδημητριου )
Η Τεχνική της Κεραμικής 
( Μάνος Δάνος )
Η Τεχνική του Ψηφιδωτού 
( Γιάννη Κολεφα )
0 δηγός του Ξυλογλύπτη 
( Κότσου Μάκρη )

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΥΦΑΝΤΑ ( Κότσου Μάκρη' )
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 
( Ανδρεα & Φρόσω Γανιάρη )
ΥΦΑΝΤΑ ΝΑΞΟΥ

ΕΟΜΜΕΧ
Κεντρική διάθεση:

Ξενίας 16 και 'Εβρου 
( ημιώροφος )
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Αρχιτεκτονική

Μτταουχάουζ,

ΙΟΥΝΙΟΣ 83

αρχιτεκτονική μόνο για αρχιτέκτονες
Σε μια σειρά έξι πρωτότυπων κειμένων η Φλώρα Βερνίκου 
περιηγείται τους τόπους της σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης, 
ανιχνεύοντας την ιστορία τους που είναι ιστορία των μοντέρνων 
αισθητικών μορφών στο θέατρο, τη λογοτεχνία, την αρχιτεκτονι
κή, το χορό, τη μουσική. Ποιοι θεσμοί υπάρχουν σ 'αυτούς  τους 
τόπους και πού εκδηλώνεται η κρίση ή η αποσύνθεσή τους; Μια 
σειρά ρεπορτάζ· θα λέγαμε με μια πρώτη ματιά. Ό μ ω ς  ο στόχος 
δεν είναι αυτός. Είναι μάλλον μια ειρωνική υπέρβαση που 
δείχνει την αδυναμία του καλλιτεχνικού γούστου και των 
στοιχείων που το καθορίζουν να βρει καινούριους κοινούς 
τόπους.

Γ. & Τ.

Φλώρα Βερνίκου

Στις μέρες μας κάθε καινούριο κτί
ριο έχει τόσους πολλούς σωλήνες, 
μεταλλικές σκάλες, γυάλινες επιφά
νειες και σειρές από λάμπες φθορι- 
σμού, που μοιάζει με εργοστάσιο 
χημικών προϊόντων. Είδα μια φορά 
τους ιδιοκτήτες ενός τέτοιου σπι
τιού να έχουν φτάσει στα όρια της 
α ισθητικής αποστέρησης εξαιτίας 
του λευκού, του φω τεινού , του 
λείου, του καθαρού, του γυμνού, 
δηλαδή της γενικής στειρότητας. 
Αναζητούσαν με απελπισία ένα α
ντίδοτο, δηλαδή τη ζεστασιά, την 
άνεση και το χρώμα. Επιχείρησαν 
λοιπόν να καλύψουν τους επιβεβλη
μένους άσπρους καναπέδες με ταϋ- 
λανδέζικα μαξιλάρια κάθε χρώματος 
που μπορεί κανείς να φανταστεί. 
Αλλά ο αρχιτέκτονας επανήλθε και 
τους επέπληξε, τους έκανε μάθημα 
και τους ανάγκασε να πετάξουν τα 
χαριτωμένα μαξιλαράκια.

Κάθε μεγάλη εταιρία μετακομίζει 
χωρίς κραυγές και ψιθύρους σε κτί
ρια που αποτελούνται από γυάλινα 
κουτιά, τα οποία λειτουργούν σαν 
γραφεία, με τσιμεντένια πατώματα 
και ταβάνια, με πλαστικά διαχωρι- 
στικά πανώ για τοίχους. Σε λίγο 
καιρό όμως προσκαλεί έναν διακο- 
σμητή και του αναθέτει να μετατρέ
ψει αυτούς τους ανούσιους κύβους 
σε στυλ δημαρχίας του 1830: μαρκε- 
τερί, κορνίζες, κολόνες, ταπετσα

ρίες, τζάκια με βαριές διακοσμή
σεις, πολύφωτα, γιρλάντες, καναπέ
δες με στόφες.

Αυτές δεν είναι μόνο δικές μου 
εντυπώσεις. Για περισσότερες λε
πτομέρειες αρκεί να πάρεις μέρος σε 
συνεδριάσεις, συμπόσια και επιτρο
πές όπου οι αρχιτέκτονες  συγκε- 
ντροόνονται για να συζητήσουν την 
κατάσταση της τέχνης τους. Παρα
δέχονται ότι απεχθάνονται και οι 
ίδιοι αυτή την εξέλιξη. Χωρίς ντρο
πή παραδέχονται ότι η μοντέρνα 
αρχιτεκτονική έχει εξαντληθεί, έχει 
τελειώσει. Οι ίδιοι ειρωνεύονται τα 
γυάλινα κουτιά. Ό π ω ς  και να ’ναι, 
μσς βεβαιώνουν ότι το πρόβλημα θα 
λυθεί. Υπάρχουν νέες προσεγγίσεις.

νέα κύματα, νέοι — ισμοί: μετανεο- 
τερισμός, τελευταίος νεοτερισμός, 
ρασιοναλισμός, συμμετέχουσα αρχι
τεκτονική, κ.λπ. Τι προσθέτουν όλα 
αυτά; κάτι σαν περισσότερα γυάλινα 
κουτιά, που καλύπτονται με καθρέ
φτες έτσι ώστε ν αντανακλούν πάνω 
τους τα διπλανά γυάλινα κουτιά και 
να μεταμορφώνουν τις βαρετές τους 
ευθείες γραμμές σε καμπύλες.

Βρίσκω τη σχέση αρχιτέκτονα — 
πελάτη, σήμερα, εξαιρετικά εκκε
ντρική, στα όρια της διαστροφής.
Αλλοτε, αυτοί που έδιναν τις πα

ραγγελίες και πλήρωναν για παλά
τια, όπερες, εκκλησίες, μουσεία, δεν 
δίσταζαν να τα μεταμορφώνουν σε 
οράματα της δικής τους δόξας. Ο

Ναπολέων ήθελε το Π αρίσ ι να μοιά
ζει με τη Ρώμη των αυτοκρατόρων, 
με περισσότερη  μουσική και μάρμα
ρα. Και έτσι έγινε. Οι αρχιτέκτονές 
του του χάρ ισ αν  την Αψίδα του 
Θριάμβου και την εκκλησία  της 
Μ αντελέν . Ό λ α  π ή γα ιν α ν  καλά, 
όσο οι αρχιτέκτονες εκτελούσαν πα
ραγγελίες. Α λλά μετά από το 1945, 
εμφανίζεται μια ανεξήγητη  αλλαγή. 
Αυτοί που αναθέτουν τις παραγγε
λίες, φαίνεται ότι δέχονται συγχρό
νως και το χαστούκ ι που λέγεται 
μοντέρνα αρχιτεκτονική .

Πώς άραγε συνέβηκε αυτό;
Η ιστορία  μας αρχίζε ι στη Γερμα

νία μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο 
πόλεμο. Το  1919 σ τη  γερμανική 
πρωτεύουσα της Βαϊμάρης, ένας νέ- 
ος αρχιτέκτονας, ο Βάλτερ Γκρό- 
πιους, ίδρυσε τη σ χ ο λ ή  Μπάουχά- 
ους. Το Μ πάουχάους. περισσότερο 
από σ χολή , ήταν κοινόβιο , πνευμα
τικό κίνημα, μια ρ ιζοσπαστική  αντι
μετώπιση της τέχνης  σ '  όλες της τις 
μορφές. Ηταν ένα φιλοσοφικό  κέ
ντρο σαν τον κήπο  του Επικούρου. 
Η φ ιλοσοφία  του κ ινήματος συνοψί
στηκε στις  εξής γεν ικές  διαπιστώ
σεις:

« Ί ο  ολοκληρω μένο  κτίριο αποτε
λεί τον τελικό σ τό χ ο  των οπτικών 
τεχνών. I ώρα οι τέχνες αυτές είναι 
ακόμη ανεξάρτητες, αλλά θα μπορέ
σουν να επ ιζήσουν μόνο με μια
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συνειδητή συνεργασία όλων των 
καλλιτεχνών. Αρχιτέκτονες, ζωγρά
φοι και γλύπτες πρέπει να συλλά
βου ν το σύνθετο χαρακτήρα ενός 
κτιρίου ως μια οντότητα. Τότε μόνο 
το έργο τους θα επανακτήσει το 
αρχιτεκτονικό πνεύμα που είχε χά
σει από τότε που κατάντησε τέχνη 
του σαλονιού».

Η τέχνη δεν είναι «επάγγελμα». 
Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά 
ανάμεσα στον τεχνίτη και στον καλ
λιτέχνη. Ο καλλιτέχνης είναι απλώς 
ένας εμπνευσμένος τεχν ίτη ς .  Σε 
σπάνιες περ ιπτώ σεις  έμπνευσης, 
στιγμές κάτω από τον έλεγχο της 
θέλησής του, η Θεία χάρη μπορεί 
να συντελέσει ώστε το έργο του να 
μεταβληθεί σε τέχνη. Αλλά η πρόο
δος της τέχνης του είναι ουσιαστι
κή, για τον καλλιτέχνη. Σ' αυτή βρί
σκεται η πηγή της δημιουργικότη
τας.

Ό πω ς έλεγε ο Ντοστογιέφσκι, οι 
ιδέες έχουν συνέπειες. Η νέα αρχιτε
κτονική δημιουργήθηκε για τους ερ
γάτες, δηλαδή για μια τέλεια κατοι
κία για τον εργάτη. Η νέα αρχιτε
κτονική έπρεπε ν ’ απορρίψει οτιδή
ποτε είχε σχέση με την αστική 
τάξη. Με τη μόνη διαφορά, πως 
όσοι πήραν μέρος σ 'αυτό  το κίνη
μα, από τους αρχιτέκτονες ως τους 
σοσιαλδημοκράτες γραφειοκράτες, 
ήταν και οι ίδιοι «αστοί»» κυριολε
κτικά και κοινωνικά. Έ τσι ο χαρα
κτηρισμός «αστός»» σήμαινε ό,τι ή
θελε ο καθένας. Αφορούσε όσα δεν 
άρεσαν στη ζωή των ανθρώπων. Το

σημαντικότερο ήταν να μην σας 
έπιαναν ζωγραφίζοντας κάτι για το 
οποίο κάποιος θα έλεγε σαρκαστι
κά: «Τι αστικό!». Έ τσι οι δραματι
κές καμπυλοειδείς φόρμες αντικαθι
στούν τις αστικές έννοιες όπως τά
ξη, ισορροπία, συμμετρία και τις 
στερεές λίθινες κατασκευές.

Ναι, αλλά το 1922, όταν συνεδρία
σε το πρώτο πανευρωπαϊκό συμβού
λιο των Προοδευτικών Τεχνών, ένας 
Ολλανδός, ο Τεό Βαν Ντέσμπουρ, 
κοίταξε τα έργα του Γκρόπιους και 
είπε σαρκαστικά: «Τι μπουρζουά!»». 
Γιατί μόνον οι πλούσιοι μπορούσαν 
ν ’ αποκτήσουν τέτοια χειροποίητα 
αντικείμενα. Έ τσι η τέχνη, για να 
μην είναι «μπουρζουά»», έπρεπε να 
είναι μηχανοποίητη. Ό πω ς και με 
τον εξπρεσ ιονισμό, οι καμπύλες 
φόρμες ήταν πρόκληση για τη μη
χανή και όχι για τη «μπουρζουα
ζία». Δεν ήταν μόνον ακριβά αντι
κείμενα, αλλά άκρως «πολυτελή».

Λοιπόν, ο Γκρόπιους αναγκάστη
κε να βρει ένα άλλο σήμα: «Τέχνη 
και Τεχνολογία» μια καινούρια ενό
τητα!

Οι ορισμοί, οι διεκδικήσεις, οι 
κατηγορίες και οι αντικατηγορίες 
του αστού ή του μη αστού, έγιναν 
τόσο λεπτοί, τόσο σπάνιοι, τόσο 
διαλεκτικοί και σχολαστικοί που 
κ α τέλ η ξ α ν  σ ' ένα μόνο  πράγμα: 
στην απόδειξη του μη αστού. Τα 
κτίρια έγιναν θεωρίες χτισμένες σε 
φόρμες από μπετόν, ατσάλι, ξύλο, 
γυαλί και γύψο. Από μέσα κι απ' έ
ξω ήταν άσπρα ή μπεζ με αντιθέσεις

σε μαύρο ή γκρίζο: «Το χρώμα. Θεέ 
μου! Τι μπουρζουά!». Έ τσ ι  αντίο 
χ ρ ώ μ α ,  α ντ ίο  λ ε ι τ ο υ ρ γ ικ ό τ η τ α  
(μπουρζουά στοιχείο κατ’ εξοχήν). 
Έ τσ ι καθιερώθηκαν η γυμνή πρό
σοψη, η οριζόντια σκεπή, γιατί η 
μυτερή θύμιζε το στέμμα των πα
λαιών ευγενών. Ό σ α  στοιχεία έδι
ναν μεγαλοπρέπεια στο κτίριο* κα- 
ταργήθηκαν. Οι τοίχοι δεν υποστή
ριζαν πια το κτίριο, αυτό το ρόλο 
τον είχαν σκελετοί από μπετόν και 
ατσάλι. Η εσωτερική δομή, η μο
ντέρνα ψυχή του κτιρίου, έπρεπε να 
εκφράζεται στα εξωτερικά μέρη, που 
ήταν γυμνά από κάθε διακόσμηση. 
Έ νας αρχιτέκτονας έφτασε στο σ η 
μείο να σχεδιάσει στην πρόσοψη 
του κτιρίου του τα γεωμετρικά σχή
ματα, τα διαγράμματα και τα παρα
δείγματα πάνω στα οποία βασίζο
νταν τα σχέδιά του.

Ως τότε, ο ανταγωνισμός παιζόταν 
σε δυο επίπεδα: του σχεδιαστή με τη 
θεωρία του, και του σχεδιαστή με 
την πραγματοποίηση της θεωρίας 
του. Με το Μπάουχάους εμφανίστη
κε και ένα άλλο μοναδικό φαινόμε
νο: ο γνωστός αρχιτέκτονας που 
χτίζει μη-κτίρια.

Και τι σκέφτεται ο πελάτης για 
ό λ ’ αυτά; Πού βρίσκεται η αρχική 
ιδέα της εργατικής κατοικίας; Κατά 
περίεργο τρόπο, οι εργάτες κατόρ
θωσαν ν ’ αποφύγουν το «σχέδιο». 
Οι εργάτες — αν με αυτή τη λέξη 
εννοούμε όσους εργάζονται — προ
τίμησαν να καταφύγουν στα προά- 
στεια, για ν ' αποκτήσουν σιγά σιγά

μονοκατοικ ίες παραδοσιακής μορ
φής, με τζάκια, μπαράκια, μοκέτες, 
όλα δηλαδή τα αστικά στοιχεία που 
οι θεωρητικοί του Μπάουχάους προ
σπάθησαν να εξοντώσουν. Και όσο 
για τα έπιπλα, τα σχεδιασμένα για 
τους χώρους της εργατικής κατοι
κίας, οι εργάτες τ ' αγνόησαν ή τα 
περιφρόνησαν, γιατί απλώς δεν ή
ταν αναπαυτικά. Αυτά τα έπιπλα 
σήμερα είναι σύμβολα πλούτου και 
προνομίων, και προτιμούνται από 
τις συζύγους των στελεχών επιχει
ρήσεων. Οι μόνοι λοιπόν που ζουν 
σ 'α υ τές  τις εργατικές κατοικίες εί
ναι ακριβώς αυτοί που δεν εργάζο
νται καθόλου και που έχουν οικονο
μική άνεση. Δηλαδή η συνέπεια της 
ιδέας είναι καθαρές, μη αστικές κα
τοικ ίες, μόνο για τους μεγαλοα
στούς.

Κάποτε τα κτίρια είναι από ατσά
λι, μπετόν και γυαλί και κάποτε από 
γυαλί, ατσάλι και άσπρα τούβλα. 
Πάντα τα ταβάνια είναι χαμηλά, οι 
διάδρομοι στενοί, τα δωμάτια μα
κρόστενα, οι τοίχοι λεπτοί, τα πα
ράθυρα επίμονα κλειστά. Το σύνολο 
είναι αμετάβλητα φτηνό, κυριολε
κτικά και μεταφορικά. Ο λ ’ αυτά 
παρουσιάζονται στον πελάτη ως ε
ξαιρετικά πολυτελή και εκείνος α
π α ν τ ά ε ι :  «Τι κ τ ίρ ιο !  Τ ι κ α τ α 
σκευή!».
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Συνέντευξη 
με τον εαυτό του

— 0  κύριος ΓΙάντερ παρακαλεί να 
περάσετε, είπε ο υπηρέτης. 

Πλησίασα.
Η ψηλή πόρτα του γραφείου του 

Δάσκαλου άνοιξε, ο υπηρέτης τράβη
ξε τη βαριά κουρτίνα στο πλάι κι εγώ 
πέρασα μέσα, ενώ η πόρτα έκλεινε 
πίσω μου. Εδώ λοιπόν κάθονταν ο 
Δάσκαλος φαρδιά-πλατιά στο γρα
φείο του, ένας μάλλον χοντρός άντραν 
με περιποιημένο καισαρικό προφίλ 
που το χαλούσε όμως κάπως το δι- 
πλοσάγωνό του. Όρθια μαλλιά, σα 
γουρουνότριχες. Στα γυμνά, σαν κου
μπότρυπες, μάτια ήταν διάχυτη η 
ευχαρίστηση και η ικανοποίηση. 

Σηκώθηκε.
— Σε χαιρετώ νεαρέ μου, μου είπε. 

Κάθισε και εξήγησέ μου το παράξενο 
γράμμα σου.

Συνεσταλμένος, κάθισα.
— Με ρωτάς, στο γράμμα σου, είπε 

ο Δάσκαλος βάζοντας το χοντρό το·> 
χέρι με τα γυαλισμένα νύχια έτσι 
ώστε να τα δω, αν μπορώ να σου 
δώσω καμιά συμβουλή για το μέλλον 
σου. Προσθέτεις ακόμα, πως διακατέ
χεσαι από μεγάλη επιθυμία για κά
ποιο ιδανικό. Σκόνταψες στη ζωή 
σου, που σου φαίνεται δύσκολη —αυ
τά ήταν τα λόγια σου— και θέλει; τη 
συμβουλή μου. Ε λοιπόν νεαρέ μου, 
θα της έχει;.

1 ποκλίθηκα ευχαριστώντας.
— Κ ατ’ αρχήν, είπε ο Δάσκαλος, 

ποιο είναι το επάγγελμά σου;
— Δεν έχω επάγγελμα, είπα με 

ντροπή.
- Χ μ - ,  έκανε ο Δάσκαλος και 

κούνησε σκεφτικά το κεφάλι. Μα τό
τε για ποιο λόγο χρειάζεσαι συμβου
λή; Λοιπόν... παρ όλα αυτά είμαι 
στη διάθεσή σου.

Δάσκαλε, είπα παίρνοντας θάρ
ρος, όιόάζτε με πώς να πετύχω. Ε
σείς πώς καταφέρατε να πετύχετε 
αυτά που πετύχατε; είπα κι έδειξα το 
τέλεια επιπλωμένο δωμάτιο: βιβλία 
με χρυσόδετες ράχες από περγαμηνή 
ήταν αραδιασμένα σε χοντρά ράφια, 
ένα μπρούτζινο λαμπατέρ έριχνε ένα 
ευχάριστο θαμπό φως και το μεγάλο 
σταχτοδοχείο μπροστά μου ήταν από 
μαυριδερό μάρμαρο.

— Από πού όλα αυτά, είπα ερωτη
ματικά.

Ο Δάσκαλος χαμογέλασε μ* ένα 
σπάνιο χαμόγελο.

—Επιτυχία, θέλεις να μάθεις νέε 
μου πώς είχα επιτυχία. Μικρέ χο
ντροκέφαλε! Λοιπόν... έσκυβα!

— Δε θα το ’κανα ποτέ, είπα με 
εμπάθεια.

— Πρέπει να το κάνεις, είπε. Και 
θα το κάνεις.Τι έκανες στον πόλεμο;

—• 'Ημουν θερμαστής, είπα χαμη
λώνοντας το βλέμμα μου.

—Λάθος,είπε. Αν ήσουν λεβέντης 
και ξύπνιοι Οα 'πρεπε να ’σουν κάπου

Κονρτ Τουχόλσκν

αλλού: Στο γραφείο τύπου, στην π ο 
λιτική αστυνομία ή και γω δεν ξέρω 
πού αλλού. Ξέρεις τι είναι συμβιβα
σμός; Μπορείς να κάνει παραχωρή
σεις;

— ΙΙοτέ, φώναξα.
— Πρέπει να κάνεις. Και Οα τις 

κάνεις. Κοίτα εμένα! Είμαι ο πιο 
γλυκός καρπός του συμβιβασμού. Στη 
ζωή πρέπει να πας μπροστά, νεαρε.

— Kat η αλήθεια; Τα ιδανικά, φώ 
ναξα δυνατότερα απ όσο θα πρεπε. 
Κι αυτό για το οποίο αξίζει να ζούμε; 
Ακόμα είμαι αγωνιστής και θα θελα 
να παραμείνω αγωνιστής. Θα θελα 
να λέω το φόνο φόνο, ακόμα κι οταν 
γίνεται εν ονόματι κάποιας σημασίας, 
τον αρριβίστα να τον λέω αρριβίστα. 
ακόμα κι όταν πρόκειται για ανώτερο 
κυβερνητικό σύμβουλο, και την κλίκα 
κλίκα, ακόμα κι όταν πρόκειται για 
μιαν ολόκληρη πόλη. Αυτό είναι εκεί
νο που θέλω. Βοηθείστε με. Δείξτε 
μου το δρόμο πώς να πραγματοποιή-

σο> τα όνειρά μου για να λυτρωθώ, /* 
όπως πιστεύω, να λυτρωθεί και τ 
ανθρωπότητα.

Μίλησα μ ’ ενθουσιασμό. Τα μάγου, 
λά μου έκαιγαν, τα  χείλη μου έμειναν 
ιιχάνοιχτα και μισότρεμαν.

Ο Δάσκαλος χαμογελούσε. Ο Με
γάλος Δάσκαλος Πήτερ Πάντερ ·/Χ. 
•χογελούσε.

— Αγαπητέ νεαρέ μου φίλε, εί-Γ 
Άκουσε καλά. Αντιλαμβάνομαι τ ’ α
γνά σου αισθήματα, που είναι τγοο- 
τιμήν σου. Κι εγώ επιθυμώ η ανθςω- 
πότητα  να ’ναι τόσο αγνή, όσο θέλει: 
να την κάνεις. Κι εγώ είμαι —χα» 
μπορώ να το λέω- εκπρόσωπο: το, 
Καλού, του Αληθινού και του Ωραίο·, 
Αγαπώ το Καλό, το Αληθινέ, το 
Ωραίο, ναι, το λατρεύω. Όμως, αγα
πη τέ  μου φίλε, τα  πράγματα συ
γκρούονται σκληρά και πρέπει ::άντι 
να τα λογαριάζεις ρεαλιστικά, πρέ-ει 
να σκύβεις έξυπνα, όταν είναι ανά
γκη...

— Δεν μπορώ να σκύβω, τον διεχο- 
ψα εναντιωμένος.

—Θα σκύψεις. Θ ’ αναγκαστεί; να 
σκύψεις. Κάποια μέρα κι εσύ με ττ 
σειρά σου θα χρειαστεί να βγάλε:: 
λεφτά και θα σκύψεις.Κι είναι τόσο 
εύκολο! Είναι τόσο γλυκό! Μια μιχρτ 
υποχώρηση, ένα ελαφρύ σκύψιμο του 
κεφαλιού, μια τοσηδά άρνηση των 
βασικών αρχών, και να ’σαι κιόλα: 
αγαπητός, ευυπόληπτος και πχντοο 
καλοδεχούμενος. Θα το ’θελες αυτό:

Κούνησα περιφρονητικά το κεφάλι
— Έ λα , έλα τώρα, είπε καλωσ/>ί* 

τα ο Δάσκαλος. Σκέψου τι κάνεις, θ* 
θελήσεις να παντρευτείς, να κάνε'.: 
οικογένεια, ένα σπιτικό και Οα σκά
ψεις. Τ ι έχεις κι εσύ κι όλοι οι άλλοι 
α π ’ τις αρχές, α π ’ την εμμονή <πτγ> 
αλήθεια ή πώ ς αλλιώς τη λέτε; Ανέ
θετα, κοίτα! Τ ι  μου κοστίζει εμεν£ 
Είμίχι φίλος μ ’ όλους, λέω σ’ όλου; 
ν*ι — εκεί που εσύ πιθανότατα 8*

λεγες αγανακτισμένος όχι — 
μα, εγώ, μπορώ και σιωπώ. Η αιω^ 
δεν κοστίζει τίποτα. Μ σιωπή είναι η 
μεγαλύτερη τέχνη του ανθρώπου. ^  
σιωπάς!

— Πρέπει να μιλώ, είπα φωναχ^
— Δεν πρέπει. Σ ιώπα, σκύβε!

βε στο /ρήμα, σκύβε στη διασψ0̂  
τα, σκύβε στη δύναμη — πρθ“*ν"*' 
σ αυτήν — σκύβε στις γυναίκες**· 
ςερεις ποια Οα είναι η αμοιβή

Κγειρε προς τα  πίσω και χαμ0"̂  
λασε πλατιά . Ό π ω ς  βλέπεις, ^  

slu στα σίγουρα, κι είμαι ιΧ**®"
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Τ ΕΧΝ ΕΣ

ποιημένος. Στο σπίτι μου μπαίνουν 
ιερείς, γιατροί. αξιωματικοί και καΛ- 
λιτέχνες. Δεν πειράζω κανένα στα 
βιβλία μου. Αντίθετα, για όλους έχω 
μια καλή κουβέντα. Πιστεύεις πω ; 
δεν ξέρω τι κρύβεται πίσω απ ολα 
αυτά; Αλλά δε με στεναχωρεί. Δ ια
βάζουν τα έργα μου, αγοράζουν τα 
βιβλία μου — τι άλλο να θέλω; — 
Μήπως είμαι ταγμένος να τους πω 
την αλήθεια, την ενοχλητική, σκληρή 
αλήθεια;

— Όλοι μας είμαστε ταγμένοι να 
λέμε την αλήθεια στους ανθρώπους, 
είπα.

— Εγώ όχι, είπε ο Δάσκαλος, όχι 
εγώ. Τα παράτησα, κι από τότε περ
νάω καλά. Κι από τότε έχω ό,τι μου 
χρειάζεται και πιο πολλά μάλιστα. 
Κι η κόρη μου σε λίγο θα παντρευτεί 
έναν εργοστασιάρχη. Ναι!

—Θα ‘πρεπε να παντρευτώ; ρώτη
σα.

— Αυτήν που αγαπάς, όχι — γιατί 
το υποψιάζομαι πως δεν έχει λεφτά. 
ΙΙαντρέψου την κόρη κάποιου πλου
σίου. Και στην πιο μικρή βίλλα υπάρ
χει θέση. πρέπει όμως οπωσδήποτε 
να ‘ναι βίλλα. Καπνίζεις;

— Ό χι, είπα, δεν καπνίζω. Ε...
— Να καπνίζεις, είπε φιλικά. Σε 

ηρεμεί. Κι άκου κι εμένα που βρίσκο
μαι ψηλά στη σκάλα που θες να 
ανέβεις. Το παν είναι η επιτυχία. Την 
έχεις με πολλούς τρόπους: Με το 
συμβιβασμό, τη σιωπή, με το ν’ α- 
/ούς και να κολακεύεις τους γέροντες.
Vν το καταλάβεις αυτό, είσαι φτιαγ
μένος.Κι είναι τόσο ευχάριστο να ’σαι 

φτιαγμένος.

Έλαμπε μεσ* στο πάχος του, κ*. 
ήταν σαν τον καλλιτέχνη μετά την 
παράσταση. Σηκώθηκα και τον κοί
ταξα ερωτηματικά, μα και ξαναμμέ
νος.

—Σήμερα θα χεις αντίρρηση, είπε 
ο Πήτερ ΓΙάντερ. Σε τριάντα χρόνια 
όχι πια. Μόνο, είπε, φρόντισε τότε να 
μην είναι πολύ αργά. Γεια σου λοιπόν 
και καλή τύχη.

Πήρα το χέρι που μου πρότεινε κι 
έτρεξα προς τα έξω.

* * *

Μέσα κάθονταν ο Δάσκαλοί στο με
γαλόπρεπο γραφείο του και κουνούσε 
το κεφάλι του χαμογελώντας.

— Αυτοί οι νέοι, είπε. Θα φάει τα 
μούτρα του* και νομίζει πως είναι πιο 
έξυπνος από μας. Ε λοιπόν, ο καθένας 
πρέπει να χει προσωπική εμπειρία. 
Τώρα όμω<: θέλω να πιώ λίγο τσάι.

— Φραντς, φώναξε και χτύπησε το 
κουδούνι.

Έ ξω  βρισκόμουν εγώ, κρατώντας 
το σιδερένιο χερούλι της εξώπορτας, 
συγκλονισμένος από μίσος, γεμάτος 
θυμό, δίχως δύναμη, πικραμένος, μα 
και νιώθοντας μέσα μου πως ο άλλος
— τουλάχιστον για τον εαυτό του — 
είχε δίκιο.

Και είπα:
—Τι αηδιαστικόν άνθρ<υπος!

(1919)

Μτφρ.:

ΝΙΚΟΣ Λ Π Α Π Α Δ Ο Π Ο ΤΛ Ο Σ

Ο κοιμισμένος γάτος
Μην ξυπνάτε το γάτο που κοιμάται 
Γιατί μέσα στον ύπνο τον ταξιδεύει 
Πέρα. πολύ, α π ' τα σύννεφα 
Και πιο βαθιά από τις χρυσοφόρες φλέβες.

Μην ξυπνάτε το γάτο που ονειρεύεται 
Γιατί εκεί. πέρα. που βρίσκεται 
Το δρόμο των αγγέλων φωτίζει 
Ανάμεσα στην ύπαρξη και στην ανυπαρξία.

Μην ξυπνάτε το γάτο που ψαρεύει 
Μ εσ 'στους ωκεανούς τον ύπνου του 
Μεγάλα ψάρια φωσφορίζοντα 
Πιάνει μέσα στα δροσερά νερά.

Μην ξυπνάτε το γάτο που κυνηγά 
Στον ύπνο του τους ποντικούς της νύχτας: 
Χωρίς αυτόν, το γάτο που γελά καθώς κοιμάται 
Θα μας κατασπαράξουν.

Το χρυσόψαρο
Ανάμεσα σ ’αθέατα τοιχώματα 
- Νερό διάφανο, γυαλί συμπαγές -  
Μέσα στη στρογγυλή γυάλα του -  φυλακή 
Γυρνάει φέρνοντας κύκλους το χρυσόψαρο

Σε κάθε στιγμή του γύρου του
Που θα διαρκέσει όσο η σύντομη ζωή του
Το ψάρι αντικρίζει τον ίδιο κόσμο
Που κινητό του επίκεντρο είναι αυτό το ίδιο.

Το σύμπαν του ψαριού
Είναι μια γυάλ.α* ο Πλανήτης του.
Με άστρα κυκλωμένος και κομήτες.
Που είναι της αίθουσας τα φώτα.

Ο ουρανός είναι κυρτός και τι σιωπή!
Για πού πηγαίνουμε; το ψάρι αναρωτιέται.
Καμιά φορά το χέρι ενός τεράστιου θεού 
Μια φούχτα σπόρους ρίχνει στο νερό.

ποιήματα 
του 

Μαρκ Αλίν

Ο Μαρκ Αλίν (1937) είναι Γάλλος ποιητής, πεζογράφος και 
λογοτεχνικός κριτικός. Από το 1964 συνεργάζεται με τις εφημ. 
Φιγκαρό και Λογοτεχνικός Φιγκαρό και από το 1966 ως το 1970 
ήταν υπεύθυνος ποίησης στις εκδόσεις Φλαμαριόν. Είναι κάτο
χος του βραβείου Μαξ Ζακόμπ (1957) για ίο  βιβλίο του Ο 
καιρός των άλλων και του βραβείου Γκιγιόμ Απολινέρ για το 
Πέρα από το άπειρο (1973).
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Μια φράση του ΓΙαλαμά 
για την κριτική

Η φράση — αν κι όχι αυτή ακριβώς, 
το πνεύμα της όμως, κάτι σαν «γρά
φουμε και την κριτική όπως την 
ποίηση» — μου ήρθε στο νου σε μια 
διένεξη για υφολογικά, θα έλεγε 
ίσως κανένας, ζητήματα. Υποστήρι
ζε η άλλη πλευρά πώς αυτό, κάποιο 
συγκεκριμένο συγγραφικό ύφος, πο
λύ κατάλληλο, λέει, για τη λογοτε- 
χνία,ήταν απρόσφορο, ακατάλληλο 
για την κριτική όπου δοκίμαζε τώρα 
την τύχη του. Καθόσον αυτή, κι αν 
δεν είναι αυστηρή  επ ισ τή μ η  — 
πράγμα συζητήσιμο εξάλλου — ό
πως κινείται όμως στις παραμέτρους 
της, της επιστήμης, απαιτεί, επιβάλ
λει μάλλον, ένα ύφος απρόσωπο, 
ουδετεροποιημένο, αντικειμενικό* υ
πηρετικό μιας αποδεικτικής διαδι
κασίας. Έ νώ εκείνο που συζητού
σαμε, το ορισμένο ύφος, πάρα ήταν 
προσωπικό να ταιριάξει, όχι άλλο 
τίποτα, στην αυτοσυγκράτηση πά
ντως που συνεπάγεται η αποδεικτι
κή αυτή διαδικασία και η πειθώ. 
(Α π’ το χορό, κατάλαβες, των ανα
στενάρηδων έπρεπε να αποκλειστεί 
αυτός που χόρευε ιδιόρρυθμα...).

Κι όσο βέβαια για την ακαταλλη- 
λότητα ή όχι του συγκεκριμένου 
ύφους, την αδυναμία του ν ’ ανταπο- 
κριθεί τώρα στο θέμα του, της κριτι
κής, δεν έχω καμία α ντ ίρ ρ η σ η . 
Μπορεί να ’ναι κι έτσι. Ό χ ι  το 
πολύ προσωπικό μόνο αυτό ύφος, 
αλλά κι ένα θεωρητικά τελείως αρ
μόδιο, μπορεί στην πράξη να κατα
λήγει κι αυτό στην ίδια αποτυχία.

Διαφωνούσα λοιπόν γενικά... Οτι 
ένα προσωπικό ύφος, ας είναι κα
τάλληλο για τη λογοτεχνία, δεν α
ποκλείεται γι ' αυτό από την κριτι
κή. Το αντίθετο μάλιστα. Και θυμό
μουνα γρήγορα-γρήγορα την κριτι
κή του Ελύτη και το ύφος της, του 
'Αγρα και το δικό της , κι άλλα 
παραδείγματα, καθώς και τη φράση 
του Παλαμά. Τη θυμόμουνα χοντρι
κά μόνο κι αόριστα, «γράφουμε και 
την κριτική, όπως την ποίηση», κα
θώς είπα, όσο να την εντοπίσω τέ
λος αυτούσια, (molo) μότο στη μι
κρή ενότητα «Γράμματα Β'», στη 
λευκή σελίδα που της προτάσσεται 
(τόμος s ' ,  σελ. 191 της έκδοσης των 
Απάντων του).

«Ετοιμάζουμε και τ* άρθρα μας 
καθώς συνθέτουμε τα τραγούδ ια  
μας». Δεν την αποκόβω θέλω να πω, 
τώρα, από το σώμα κανενός ευρύτε

ρου λόγου- τη βρίσκω απομονωμένη 
έτσι δα από τον συγγραφέα της και 
δεν ξέρω ακόμα αν βρίσκεται κι 
αλλού πουθενά.

Λουκάς Κονσονλας

Το πράγμα θα ήταν χωρίς σημα
σία — ούτως ή άλλως η φράση είναι 
εδώ τώρα, και περί αυτής ακριβούς 
πρόκειται — έχω την εντύπωση ό
μως ότι συνεχίζει μια προηγούμενη 
συζήτηση, κι αυτή, σα ν* απαντάει 
κάπου, σε συγκεκριμένες αντιλογίες 
κι αμφισβητήσεις Θα τις ήθελα 
λοιπόν τις ίδιες αυτές, κι όχι όπως 
τις φαντάζομαι και τις ακούω μόνος 
μου... Κάτι φωνές επιμένοντας, φαί
νεται, στην αυστηρή διαφοροποίη- 
ση της κριτικής από τη λογοτεχνία, 
κάθε μία και η δική της μέθοδος, 
ιεραρχώντας τες ύστερα με την κρι
τική δεύτερη, υπογραμμίζοντα; τέ

λος τη διαφορετική τους αφετηρία, 
την ψυχολογική τους ετερογένεια...

Κάπου εκ ε ί  π α ρ εμ β α ίν ε ι  κι ο 
ποιητής. Ό τ ι  δεν είναι ακριβώς έ
τσι τα πράγματα, ποίηση και κριτι
κή δεν είναι καθόλου απόξενες, ούτε 
διαβαθμίζονται έτσι, η μια πάνω η 
άλλη κάτω — εδώ και η φράση: 
«Ετοιμάζουμε και τ ’ άρθρα μας κα
θώς συνθέτουμε τα τραγούδια μας». 
I ον ακούω μάλιστα που διασαφηνί
ζει: δε γράφουμε δηλαδή την κριτι
κή μόνο έτσι, έχοντας οπωσδήποτε 
αυτή σχέση με τη λογοτεχνία, αλλά 
και κάθε θεωρία, ως και τ' άρθρα! 
Τη γράφουμε όπως συνθέτουμε όχι 
απλώς τη λογοτεχνία, αλλά τα τρα
γούδια!

Κάπως έ τσ ι .  Τ ’ α κούω , φω νές  
-που τες ακούει μες στη σκέψη το 
μυαλό», πλην δεν είναι δυστυχώς 
στη μόδα ο αρχαίος Διάλογος να 
δοκιμάσω εκεί να τις ξαναζωντανέ
ψω. τα φαντάσματα της ακοής 
γίνει όπως γίνει λοιπόν το πράγμα

«Ετοιμάζουμε και τ 'ά ρ θ ρ α  μας

καθώς σ υ νθ έτο υ μ ε  τα τραγούδια 
μας». Η φράση και δίχως την αφορ
μή της, τα υφολογικά που έλεγα, ή, 
αν θέλουμε, τα σαράντα χρόνια από 
το θάνατο του ποιητή, ή άλλες αντα
ποκρίσεις, αξίζει και πρέπει να μας 
κερδίσει. Στο μεταξύ, και πριν α
σ χοληθούμ ε  μ* αυτή χω ριστά , ας 
βρίσκονται μια-δυο ακόμ·ι σχετικές 
φράσεις του Παλαμά εδώ, όπως τις 
σημείωσε μαζί της ο Μανόλης Χα- 
τζηγιάννης:

α) «Γιατί κ ’ ένας μεγάλος κριτι
κός είναι σαν ένας μεγάλος ποιη
τής». β) «Και η Κριτική, Μούσα 
είναι» («Κωστής Παλαμάς, Διονύ
σιος Σολωμός, Εισαγωγή, σελ. 7, 
σημείωση 4, Εκδόσεις Ερμής»). Ε
πιμένουν καταρχή και οι τρεις στη 
στενή σχέση  ανάμεσα στην ποίηση 
και στην κριτική. Τραγούδια κι άρ
θρα, κριτική και πο ίηση , όσο κι αν 
διαφοροποιούνται στην τελική τους 
μ ο ρ φ ο π ο ίη σ η ,  β λα στα ίνουν  όμως 
από την ίδια ρίζα, μια ενιαία κίνηση 
του πνεύματος πίσω τους.

Κι αξιολογικά  συνεπώς δε διαβαθ
μίζονται, πρώτη η πο ίηση ή η άλλη 
δεύτερη, εκτός αν η χρονική  πρωτο
γένεια της πο ίησ ης δε γίνεται παρά 
να ε ίναι τελ ικ ά  και ουσιαστική. 
Π ροεξάρχουν εξάλλου και στις δύο 
τέχνες κριτήρια  αισθητικά. Κι αν δε 
«συνθέτουμε» τ' άρθρα μας όπως γί
νεται με τα τραγούδια, και τα «ετοι
μάζουμε» αυτά μόνο, συνειδητά 'ή 
όχι κρατούμε κ* εδώ, σ την  κριτική, 
το ύφος του ο καθένας, το κατεξο- 
χήν αυτό αίτημα του αισθητικού. 
Εντεύθεν διαφοροποιείται μια σεφε- 
ρική κριτική από την παλαμική λό- 
γουχάρη, όπως μπορούμε νομιμότα
τα να φανταστούμε μια ποίηση του 
Μαρωνίτη ή τουχΞενόπουλου σύμ
φωνη με την κρ ιτ ική  τους. Που δε 
γράφτηκε, είναι μια άλλη υπόθεση.

Ξαναγυρίζω εντούτοις και περιο
ρίζομαι στη φράση μας. «Ετοιμά
ζουμε και τ ’ άρθρα μας καθώς συνθέ
τουμε τα τραγούδια μας».

Τ ι ακριβώς συμβαίνει με τα δεύτε
ρα αυτά, τα τραγούδια μας, δεν ι- 
πάρχει, προς το παρόν τουλάχιστο, 
ςεχω ριστό  ζήτημα. Τα συνθέτουμε 
μια φορά, κι όπως συνθέτουμε τα 
τ ρ α γ ο ύ δ ια  μ α ς ,  ε το ιμ ά ζ ο υ μ ε  και 
τ άρθρα μας. ΓΓ αυτά λοιπόν είναι 
τώρα κυρίως ο λόγος, τ ’ άρθρα, και 
π ω ς  τ ε λ ο σ π ά ν τ ω ν  π ο ρ ε ύ ο ν τ α ι .  
1 άρθρα... Χωρίς άλλον κανέναν
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προσδιορισμό, πολιτικά εγκυκλο
παιδικά επιστημονικά κριτικά, άρ
θρα γενικώς μια φορά, το είδος ποι 
έχει όργανό του, και ψυχολογική 
του περιοχή, τη νόηση' τη διάνοια. 
Ο θεωρητικός λόγος λοιπόν, συλλή
βδην, ετοιμάζεται κι αυτός «καθώς 
συνθέτουμε τα τραγούδια μας».

Τα τ ρ α γ ο ύ δ ι α  εξάλλου. 
Ό χ ι  καθώς συνθέτουμε τη λογοτε
χνία ή την ποίηση, κάθε καλλιλογία 
ή τη μουσική (με την αρχαία προπα
ντός σημασία), αλλά τα τραγούδια. 
Τα προϊόντα του θυμικού, το σκέτο 
συναίσθημα, εκεί όπου τείνει, αφαι
ρετικά πάλι, χωρίς και να καταλήγει 
ποτέ η ποίηση: Τα τραγούδια, η 
γυμνή κραυγή.

Και μόνο τώρα. αφού πετύχαμε τη 
μεγαλύτερη δυνατή απόσταση ανά
μεσα στα δύο είδη της γραμματείας, 
στη μιαν άκρη του φάσματος τ ’ άρ
θρα, στην άλλη βέβαια τα τραγού
δια, τώρα μόνο και η στιγμή του

συσχετισμού τους. Ε τ ο ι μ ά ζ ο υ 
μ ε  τ* άρθρα. Με τη λογική όπως 
είναι επόμενο και τη φροντίδα, με 
τη νοικοκυροσύνη που συνεπάγο
νται. Ψύχραιμα, συστηματικά οργα
νώνουμε τη δουλιά, την προγραμμα
τίζουμε, την π ρ ο  ετοιμάζουμε, 
μέχρι να την ετοιμάσουμε και να- 
’ναι ύστερα έτοιμη... Ενώ σ υ ν θ ε- 

τ ο υ μ ε τα τραγούδια μας. Τα 
συνθέτουμε, όχι στην τετριμμένη έν
νοια της σύγχρονης μουσικολογι- 
κής φρασεολογίας, αλλά στην πρώ
τη, παρθενική ακόμα σημασία της 
λέξης, όταν, στα ολάνοιχτα κοντά 
μάτια, κόβοντας ακριβώς και ράβο
ντας τι ταιριάζει στη σύνθεση, στις 
προσπάθειες και στις δοκιμές — με 
την έννοια της πρόβας... — κοντά 
σ ’ αυτά, άλλο τόσο απαραίτητη για 
την τελική σύνθεση είναι, φαίνεται, 
και η συνέργεια  της α λχημείας . 
Μιας αλχημείας λέω οπωσδήποτε, 
αφού, δίχως αυτή, μόνο ετοιμασίες

είναι δυνατές.
Και πάει λέγοντας.
Πάει λέγοντας γιατί, τελικά, στο 

βαθμό που είναι μια ποιητική του 
Κωστή Παλαμά όλ* αυτά, με το πα
ραπάνω συνεπώς ωραία κι ενδιαφέ
ροντα για τους φίλους και συμπα- 
θούντες, δίνουν εξάλλου λαβή στους 
αντίθετους να τον μυκτηρίσουν απο
τελεσματικότερα.

Ετοιμάζουμε, κατάλαβες, τ ’ άρθρα 
μας όπως συνθέτουμε τα τραγούδια 
μας, κι ωραία τωόντι προκόβουν 
αμφότερα... Τραγούδια που θεματο- 
γραφούν κι άρθρα που πάνε να τρα
γουδήσουν! Είδη μεικτά κι απολύ
τως παράνομα. Στη θέση, φαντάσου, 
της ποίησης τα τραγούδια! Κιθάρα 
και γαρύφαλλο, στο κλαδί και στο 
ταβερνάκι, αντί της υψ η λότερη ς 
πνευματικής ενέργειας που ήταν α
νέκαθεν η ποίηση. Κι αντί κριτική 
άρθρα! Πολιτικά, κύρια, τιμής, πί- 
στεως και τ ’ άλλα. Ά ξ ιο ς  ο μισθός

τους... Μα ο Σαραντάρης, όταν τον 
χαιρέτισαν «κύριε Σαραντάρη, διά
βασα τα τραγούδια σας», το απόρρι- 
ψε αυτοστιγμής: «όχι, όχι τραγού
δια».

Εννοείται — όπως έλεγε κι ένας 
δάσκαλος περί παντός ελάχιστα εν- 
νοουμένου — εννοείται λοιπόν πως 
η δική μου άποψη είναι με τον 
Παλαμά. «Ετοιμάζουμε και τ ' άρθρα 
μας καθώς συνθέτουμε τα τραγούδια 
μας». Εάν το ένα καλά, καλά πάει να 
πει και το άλλο. Ό τ α ν  με χάρη το 
ένα, χαριτωμένα και το άλλο, εάν με 
σοβαροφάνεια, με συνοφρύωση, εάν 
στεγνά κ.τ.λ. Το ύφος, άλλη μια 
φορά, είναι ο άνθρωπος. Και τα 
έργα του φυσικά. Και «του αυτού 
ανδρός είναι... ποίησιν και κριτικήν 
επίστασθαι ποιείν», για να παρα
φράσουμε λίγο τον, αιώνες τώρα, 
ανυπεράσπιστον Πλάτωνα...

Πρόσωπα

Ο ποιητής 
Νίκος Καββαδίας

(μια διπλή επέτειος)

Έ κλεισαν τον περασμένο Φλεβάρη 8 χρόνια α φ ό τ ο υ  ο Νίκος 
Καββαδίας μπαρκάρισε «για κείνο το στερνό»» (όχι όμως στην 
Κόρδοβα, κατά που λέει ο στίχος του) ταξίδι. Επίσης εφέτος 
κλείνει ακριβώς μισός αιώνας από την έκδοση της πρώτης 
ποιητικής συλλογής του «ΜΑΡΑΜΠΟΥ», που έγινε το 1933. Το 
κείμενο που ακολουθεί είναι, κυρίως, αφιερωμένο σ 'α υ τές  τις 
δυο επετείους. Άλλο ένα σημαντικό γεγονός που συμπίπτει 
μ αυτό το δημοσίευμα είναι η κατασκευή της προτομής του 
Καββαδία, που φιλοτεχνείται από το γλύπτη Νίκο Ίκαρη για να 
στηθεί στο Αργοστόλι. Τα έξοδα για την ανέγερση της προτομής 
θα διατεθούν από φίλους της ποίησης του Καββαδία στην 
Αμερική και από μέλη του συλλόγου των Κεφαλλήνων Νέας 
Υόρκης ο «Κέφαλος».

Π ολλοί ποιητές (οι περισσότεροι) 
πεθαίνουν και μαζί τους πεθαίνει και 
το έργο τους. Ά λ λ ο ι  γίνονται αυτό 
που λέμε «κλασικοί». Ο Καββαδίας 
είναι «ζωντανός» ποιητής. Δηλαδή 
το έργο του συνεχίζει να διαβάζεται, 
να σχολιάζεται, και, πάνω απ ' όλα, 
να εκδίδεται, όπως και το έργο του 
Καβάφη, του Καρυωτάκη, του Σεφέ- 
ρη. για να αναφέρω μερικά ονόματα.

Ρήγας Καττπάτος

Πριν μισό αιώνα, με την έκδοση 
των «ΜΑΡΑΜ ΠΟΥ» ο Καββαδίας 
κατάκτησε το πανελλήνιο σε τέτοιο 
βαθμό, ώστε η έκδοση έγινε ανάρ
παστη· κι αφού δεν υπήρχαν πια 
αντίτυπα, μαζί με τους μύθους των' 
ποιημάτων άρχισε να μυθοποιείται 
και ο ίδιος ο ποιητής και πολύς 
κόσμος τον νόμιζε κιόλας πεθαμένο!
Υστερα από μισό αιώνα, σήμερα, η 

ποίηση του Καββαδία διαβάζεται με 
την ίδια αγάπη και ενδιαφέρον που 
διαβάστηκε και αγαπήθηκε τότε.

Η ποίηση του Καββαδία έχει όλα 
τα στοιχεία  της ποίησης της εποχής

εκείνης: την ομοιοκαταληξία , το μέ
τρο, τη μελαγχολία, τη γυναίκα, το 
θάνατο, δηλαδή όλα τα στοιχεία  του 
ρομαντισμού. Τα θέματα όμως, κα
θώς και το σκηνικό  των ποιημάτων 
διαφέρουν. Ά λ λ ο  ένα στο ιχείο  που 
κάνει την πο ίησή του να διαφέρει 
από την πο ίηση της εποχής  είναι το 
στο ιχείο  του «πραγματικού». Αντί
θετα από την πο ίηση των ρομαντι
κών, η ποίηση του Καββαδία είναι 
δεμένη με την πραγματικότητα μ ’ έ
ναν πολυδιάστατο τρόπο. Οι μύθοι 
των ποιημάτων του δεν συμβαίνουν 
μονάχα «εν φαντασία και λόγω» 
αλλά σ ' ένα καράβι, που σ '  αυτό ζει 
και δουλεύει κι ο ίδιος. Αυτό το 
καράβι (ο μ ικρόκοσμός του) και τα 
μέρη που ταξιδεύει τον ποιητή (ο 
μ α κ ρ όκοσ μ ος  του) εκφράζουν πα 
ράλληλα και τους πόθους των' ίδιων 
των αναγνωστών του Καββαδία. Ε
πίσης διαφέρει η γλώσσα. Για πρώ- 
τη φ ο ρ ά  χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ε ί τ α ι  σ τη ν  
ποίηση η κοινή ναυτική ορολογία  
όπως την έζησε ο π ο ιη τή ς  στα 
πλοία.

Το πλοίο  τότε ήταν το μόνο μέσο 
φυγής από τη φτώχεια, το μόνο 
μέσο αναχώρησης για την περιπέ-
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Ο ποιητής Νίκος Καββαδίας
τεια ή ανεύρεσης μακρινών «παρα
δείσων» για ένα λαό που τον έσφιγ
γε ο κλοιός του ορίζοντα και πάνω 
του βάραινε ακόμα η τραγωδία της 
Μ ικ ρ α σ ια τ ικ ή ς  Κ α τ α σ τ ρ ο φ ή ς .  
Σ ’ αυτό το σημείο η ποίηση του 
Καββαδία αγγίζει και εκφράζει, με 
γ ο  δικό της τρόπο, την ψυχολογία 
ενός ολόκληρου λαού σε μια δεδο
μένη ιστορική στιγμή, και, ίσως, 
την ψυχολογία ενός λαού σε όλο το 
μάκρος της ισ τορ ίας  του. Γ ιατί 
ποιοι ήταν οι λόγοι που έκαναν τους 
Έλληνες της εποχής του Ομήρου 
να φεύγουν και να αποικούν τα πα
ράλια ολόκληρης της Μεσογείου αν 
όχι η φυγή από τη φτώχεια ή η 
φυγή για την περιπέτεια; Και ποιο 
άλλο μέσο για πραγμάτωσή της εί
χαν (όπως και στη δεκαετία που 
κυκλοφόρησαν τα «ΜΑΡΑΜΠΟΥ») 
εκτός από το καράβι; Ακόμα λοιπόν 
και ο χώρος που συμβαίνουν τα 
μυθοποιημένα γεγονότα της ποίη
σης του Καββαδία υπάρχει σαν επι
θυμία στους αναγνώστες του: είναι 
το μοναδικό μέσο που θα τους πάρει 
πέρα από τη «θολή γραμμή του 
ορίζοντα», που θα τους λυτρώσει

από την καταπίεση, που θα τους 
ανοίξει το δρόμο για την περιπέτεια 
και τη γνώση.

Η φυγή των Αρχαίων δημιούργη
σε Μεγάλες Ελλάδες. Η φυγή όμως 
των Ελλήνων της δεκαετίας του ‘30, 
που ανακόπηκε με τον πόλεμο κι 
έφτασε στην ακμή της στη δεκαετία 
του '60, δημιούργησε μόνο Έ λ λ η 
νες της διασποράς. Ο Καββαδίας 
μπαρκάρησε στην αρχή σαν ναύτης 
με φορτηγά (το 1928 ή ’29 αν θυμά
μαι καλά) κι ύστερα μεταπήδησε 
στα επιβατικά που έκαναν τη γραμ
μή της Αυστραλίας, δηλαδή την 
ήπειρο που δέχτηκε το μεγαλύτερο 
κύμα των μεταναστών. Στην περί
πτωση των Αρχαίων έχουμε τη δη
μιουργία ηρώων στρατηγών που κα
τάκτησαν μεγάλες πατρίδες, στην 
άλλη (των μεταναστών του αιώνα 
μας) έχουμε αντιήρωες, κοινές υπάρ
ξεις που ξεριζώνονταν για να βρουν 
μια καλύτερη μοίρα. Οι ήρωες των 
ποιημάτων του Καββαδία δεν έχουνε 
τίποτα το επικό. Στο βάθος ούτε και 
ρομαντικό. Ακόμα και στην υπερβο
λή τους μένουν κοινές υπάρξεις με 
κοινά α\ΐ)ρώπινα ελαττώματα και

ζουν σ ’ ένα χώρο μιζέριας, βρώμας 
και δυστυχίας. «Ο Γουίλυ ο νέγρος 
θερμαστής (...) που συνήθιζε με τόνα 
χέρι του ψηλά πολύ να με σηκώνει» 
παίρνει την κοκαΐνη του και στο 
τέλος πεθαίνει ένα κοινό ναυτικό 
θάνατο. Εδώ βοηθάει στην κατανόη
ση της ποίησης του Καββαδία και 
μια περιγραφή των πλοίων.

Τα καράβια της εποχής που γρά
φτηκαν τα «Μ ΑΡΑΜ ΠΟΥ» ήταν 
σωστά κάτεργα. Τα περισσότερα δεν 
ήταν καν ατμοκίνητα. Ταξιδεύανε με 
κάρβουνο. Έ να στοιχείο βρώμας 
αλλά και σωματικής · εξουθένοοσης 
των θερμαστών. Οχτάωρο δεν υπήρ
χε, ούτε διαιτολόγιο. Ξερό ψωμί, 
ελιές, τυρί και ρέγγα «και τ ’ ωραίο 
γλυκό της Κυριακής». Ψυγεία δεν 
υπήρχαν. Για να φάνε κρέας οι ναυ
τικοί συνταξιδεύανε με ζωντανές κό
τες, γουρούνια, πρόβατα (ανάλογα 
με τη διάρκεια του ταξιδιού) που τα 
βάνανε στην πρύμνη και υπόφεραν 
τα άμοιρα ζωντανά το μαρτύριο της 
ναυτίας ίσαμε να λυτρωθούν α π’ αυ
τό με τη θανάτωσή τους για να 
φαγωθούν. Επειδή η ζήτηση για 
εργασία ήταν μεγάλη, οι μισθοί ή 

ταν χαμηλοί. Το μισθό τον κανόνιζε 
ο πλοιοκτήτης. Τις ώρες εργασίας 0 
καπετάνιος. Ο ναυτικός ήταν υπο
χρεωμένος να φέρει μαζί του το 
πιάτο του, το πηρούνι του, το κουτά
λι του και τη δική του κουβέρτα για 
να σκεπάζεται. Η λέξη σεντόνι δεν 
υπήρχε ακόμα στο λεξιλόγιο των 
καραβιών. Η διαβίωση του ναυτικού 
πάνω στο πλοίο είχε δύο κύριες 
εναλλαγές: το χώρο της δουλειάς 
και τη «φαμίλια», μια μεγάλη καμπί
να στην πλώρη ή στην πρύμνη όπου 
συμβιούσαν κατά 8, 10 ή και σε 
μεγαλύτερους αριθμούς. Ο μόνος 
χώρος «αναψυχής» ήταν η πρύμνη, 
όπου μετά τη δουλειά τους (αν το 
επέτρεπε ο καιρός) έβγαιναν για να 
αναπνεύσουν καθαρό αέρα και να 
πουν ιστορίες.

Αυτός ήταν ο χώρος που γράφτη
καν τα «ΜΑΡΑΜΠΟΥ». Αυτή είναι 
η πραγματικότητα που μας έδωσε 
μυθοποιημένη, στην ποίησή του ο 
Νίκος Καββαδίας. Αυτόν τον κόσμο 
ανάπλασε στη μοναδική ποίησή του 
ίσαμε που αποτέλεσε κι ο ίδιος ένα 
μέρος του μύθου του.
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Μουσική

Debussy - Ravel: 

μουσικός 

ιμπρεσιονισμός και συμβολισμός

Στις αρχές του 20ου αιώνα σημειώνεται μια 
εξέλιξη τεράστιας σημασίας για την ιστορία της 
μουσικής: η ατονικότητα έρχεται να εκτοπίσει το 
τονικό μουσικό σύστημα (Τ.Μ.Σ.) — κυρίαρχο στη 
διάρκεια των προηγούμενων τριών αιώνων — που 
βασίζεται στη λειτουργική βαρύτητα των τονικών 
βαθμιδών.

Η μετάβαση από το τονικό στο ατονικό ιδίωμα 
γίνεται εμφανέστερη μελετώντας το έργο των δυο 
γάλλων συνθετών Debussy και Ravel. Βέβαια, η 
μουσική του Wagner, με τις συνεχείς μετατροπίες 
της, είχε ήδη κλυδωνίσει το τονικό κέντρο1, όμως

Λίτσα Τσοκανή

το έργο των δυο συνθετών και κυρίως του Debussy 
αναπτύσσει ακόμη περισσότερο αυτή την αρμονική 
αναζήτηση* εμφανίζει δε επιπλέον και νέα δομικά 
στοιχεία, που οι αιχμές τους αγγίζουν τη μουσική 
του Webern. Στη συνέχεια, μέσα από μια συνοπτι
κή ανάλυση του έργου των δυο δημιουργών, θα 
προσπαθήσουμε να επισημάνουμε τις κυριότερες 
ομοιότητες και διαφορές τους. Τα σημεία στα 
οποία θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας είναι τα 
εςής: 1) Η αρμονική γλώσσα 2) Η δομή των έργων
3) Η ενορχηστρωτική τεχνική 4) Αισθητικές συ
ναρτήσεις και 5) Οι συνέπειες του έργου τους στη 
σύγχρονη μουσική δημιουργία.

1) ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: Πριν στραφούμε 
στην αρμονική γλώσσα του κάθε συνθέτη, για να 
δούμε τη γενικότερη συμβολή του πάνω σ’ αυτόν 
τον τομέα της μουσικής έκφρασης, πρέπει να
μείνουμε για λίγο στα κύρια χαρακτηριστικά της
παραδοσιακής αρμονίας, δηλαδή της αρμονίας του 
τονικού μουσικού συστήματος. Ό π ω ς  αναφέραμε
πιο πάνω η αρμονία του Τ.Μ.Σ., όπου τον κύριο 
ρόλο παίζει η τονική βαθμίδα, εμφανίζεται στις 
αρχές του 17 ου αιώνα.

Από τις αρχές του 1600 και με τις πρώτες 
προσπάθειες του ομίλου του κόμητα Μπάρντι στην
Ιταλία, γεννιέται η Ό περα και το χαρακτηριστικό 
σ αυτήν ομοφωνικό ύφος, δηλαδή το τονικό αρμο
νικό μουσικό ιδίωμα. Αυτό δε σημαίνει, βέβαια, 
πως τότε πρωτοεμφανίζεται μια κάθετη αρμονική 
σκέψη. Αυτή προϋπάρχει και εφαρμόζεται ήδη, θα 
λέγαμε «ασυνείδητα», από τους τελευταίους συνθέ
τες της πολυφωνικής περιόδου. Συστηματοποιεί
ται όμως και συγκεκριμενοποιείται σαν ιδιαίτερο
μουσικό σύστημα από τον 17ο αιώνα. Μέσα σ’ αυ-
70 τ ο σύστημα που —σε αντίθεση με το πολυφωνι- 
κό ιδίωμα της Αναγγένησης — ονομάστηκε ομο
φωνικό, μια μελωδική γραμμή υποβαστάζεται από

συγχορδίες οι οποίες έχουν μεταξύ τους μια ορι
σμένη σχέση και λειτουργούν κατά ένα καθορισμέ
νο τρόπο, που το επιβάλλει κυρίως η μελωδία. Το 
υλικό με βάση το οποίο οργανώνεται όλη η παρα
δοσιακή αρμονική σκέψη είναι ο μείζων και ελάσ- 
σων τρόπος. Μέσα σ ’ αυτούς τους δυο τρόπους, 
εκτός από τη συγχορδία της τονικής βαθμίδας, 
βασικό ρόλο παίζουν επίσης και οι συγχορδίες της 
IV και της V βαθμίδας, οι οποίες με την καθορι
σμένη σχέση και διάταξη μεταξύ τους ορίζουν τη 
«λογική» του Τ.Μ .Σ. Μέσα σ’ αυτό το ιδίωμα 
τηρείται αυστηρά τόσο η διαδοχή των βαθμιδών 
IV-V-I όσο και η συγκεκριμένη δομή και λειτουρ
γία των υπόλοιπων βαθμιδών.

Μια πρώτη σημαντική παρέκκλιση α π ’ αυτούς 
τους νόμους του Τ.Μ .Σ. εμφανίζεται μέσα στα 
έργα του Wagner, ενώ αργότερα παρατηρείται 
ακόμη μεγαλύτερη απομάκρυνση στο έργο του 
Debussy. Ο Ravel επίσης είναι ο δημιουργός που 
συνενώνει το «βαρύ» ρομαντισμό με το ανάλαφρο 
πνεύμα του γαλλικού ιμπρεσιονισμού, όπως θα 
δούμε αργότερα. Το ενδιαφέρον μας εδώ περιορίζε
ται στους δυο γάλλους δημιουργούς* δε θα αναφερ
θούμε επομένως στις αναμφίβολα αξιόλογες καινο
τομίες του μεγάλου γερμανού ρομαντικού συνθέτη.

Η αναφορά στην αρμονική γλώσσα του κάθε 
συνθέτη που ακολουθεί, θα είναι σύντομη και θα

περιοριστεί σε ορισμενες σημαντικές αρμονικές 
καινοτομίες, εφόσον μια λεπτομερέστερη διαπραγ
μάτευσή τους θα απαιτούσε τη χρήση μιας ειδικής 
ορολογίας, πράγμα που δεν είναι δυνατόν να γίνει 
εδώ.

Αρχίζοντας με τον Debussy παρατηρούμε ότι το 
υλικό από το οποίο αντλεί και επινοεί νέα στοι
χεία, διαμορφώνοντας έτσι το δικό του ύφος, δεν 
περιορίζεται στο διατονικό τονικό σύστημα (μείζο- 
να-ελάσσονα τρόπο) αλλά επεκτείνεται και στους 
μεσαιωνικούς τρόπους2, στις πεντάφθογγες σκά
λες3 καθώς και στις σκάλες με ολόκληρους τόνους4. 
'Ωστε λοιπόν το διατονικό τονικό σύστημα που 
είναι και η βάση του Τ.Μ .Σ. υποχωρεί αισθητά 
μέσα στα έργα του ή συνυπάρχει μαζί με άλλους 
τρόπους. Ά λλα  στοιχεία που τονίζουν την απομά
κρυνσή του από την παραδοσιακή αρμονία είναι και 
τα εξής: α) η χρήση της συγχορδίας της 13ης που 
περιέχει μέσα της τους επτά φθόγγους της διατονι
κής κλίμακας, δίνοντάς μας την αίσθηση μιας 
«καθετότητας»5, β) οι διαδοχές παράλληλων συγ
χορδιών6 που εντείνουν επίσης αυτή την «κάθετη» 
αρμονική σκέψη κ.λπ.

Στη συνέχεια, αναλύοντας την αρμονική γλώσσα 
του Ravel, παρατηρούμε ότι η συγχορδία της 
μεγάλης 7ης έχει κεντρική θέση στο έργο του και 
πως αυτή έχει μια σημασία παρόμοια με εκείνη 
που έχει η συγχορδία της 13ης στο έργο του 
Debussy. Εκείνο που εκπλήσσει ορισμένες φορές 
είναι η εμφάνιση μιας μορφής διτονικότητας7 (π.χ. 
στα Valses nobles et sentimantales, L’enfant et les 
sortileges, PAdelaide κ.λπ.). Επίσης, πολλές φο
ρές, ο Ravel δεν διστάζει να συνδυάσει χρωματικά 
παράλληλες μείζονες και ελάσσονες συγχορδίες8, 
καθώς επίσης και ν ’ αναπτύσσει τα έργα του 
σύμφωνα με τα πρότυπα των ρομαντικών. Ακολου
θώντας τα ίχνη του προκατόχου του Debussy, 
κατορθώνει να συνδυάζει τον προγενέστερο ρομα
ντισμό με τη σύγχρονή του γαλλική μουσική δη
μιουργία και να δημιουργήσει ένα δικό του ύφος 
γεμάτο διαύγεια και σαφήνεια. Θα μπορούσαμε να 
πούμε πως η αρμονική γλώσσα του Ravel εμφανί
ζεται πιο «διηθημένη», πιο κλασσική από τη 
«συγκεχυμένη» και κάπως «νεφελώδη» αρμονική 
γλώσσα του Debussy.

2) Η ΔΟΜ Η ΤΩΝ Ε ΡΓ Ω Ν . Αναλύοντας ένα 
μουσικό έργο παρατηρούμε πως η εξωτερική μορ
φή εξαρτάται πρώτα από το υλικό που χρησιμο
ποιεί ο κάθε συνθέτης (π.χ. διάφοροι μουσικοί 
τρόποι) και ύστερα από τον ιδιαίτερο τρόπο με τον 
οποίο οργανώνει τα διάφορα στοιχεία που αντλεί 
μέσα α π ’ αυτό. Πριν αναφερθούμε στον τρόπο με 
τον οποίο οι δυο γάλλοι συνθέτες οικοδομούν τα 
έργα τους, είναι σκόπιμο να ορίσουμε τη δομή σαν
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μια συνισταμένη δυο παραγόντων: α) της μακρο
μορφής ενός έργου και β) της μικρομορφής του. Με 
τον όρο μακρομορφή εννοούμε το συνολικο δια- 
γραμμα ενός μουσικού έργου που είναι αποτελεσμα 
διαφόρων συνδυασμών, μεγάλων και σχετικά «αυ
τόνομων» ενοτήτων9. Τετοιες μουσικές μακρομορ
φές είναι π.χ. η μορφή σονατας, σουίτας κ.λπ. 
Αντίθετα, μικρομορφικά στοιχεία ονομάζουμε κάθε 
αρμονικό, μελωδικό ή ρυθμικό κύτταρο, τα οποία 
συνδυαζόμενα κατάλληλα συμβάλλουν στη δη
μιουργία της μακρομορφής του μουσικού έργου. 
Τόσο η μακρομορφή όσο και τα επιμέρους συστα
τικά της, που είναι οι μικρομορφές, αποτελούν την 
ολοκληρωμένη εξωτερική μορφή ή έκφραση ενός 
μουσικού έργου.

Αν εξετάσουμε τώρα την εξωτερική μορφή των 
έργων των δυο συνθετών, θα παρατηρήσουμε ότι ο 
Ravel σέβεται περισσότερο τις κλασσικές φόρμες 
σονάτας κουαρτέτου και κυρίως της σουίτας, που 
της δίνει μια χορογραφική μορφή, όπως είναι τα 
«Ma mère Γ oye. le tombeau du Couperin» κ.λπ. 
Εκτός όμως από τις σουίτες χορογραφικά έργα 
είναι και τα: Sonatine. Allegro pour arpe, Scherzo 
του κοντσέρτου για αριστερό χέρι, L' Alborade, le 
Valse, L’ Adelaide κ.λπ. Επίσης ο Ravel, χρησιμο
ποιεί ευρέως χορευτικές μορφές όπως των «Pava
ne», «Rigaudon», «Menuet», «Valse», «Fox-trot», 
«Malagueña», «Bolero», «Habanera» κ.λπ. Ό λ α  
αυτά λοιπόν τα έντονα χορευτικά σχήματα που 
ανήκουν στη μουσική του Ravel, καθώς και η 
προσκόλλησή του στις υπόλοιπες προγενέστερες 
φόρμες, μας δίνουν το δικαίωμα να τον θεωρήσουμε 
από δομική άποψη έναν παραδοσιακό συνθέτη.

Σε αντίθεση με τον Ravel ο Debussy διατηρεί 
λιγότερο τις παραδοσιακές μορφές. Διαπιστώνου
με πως υπάρχουν άλλοτε αμιγείς10 και άλλοτε 
συνυφασμένες μεταξύ τους11, για να εξυπηρετήσουν 
την ενότητα του έργου. Ωστόσο, ο Debussy καινο- 
τομεί από δομική άποψη στα: «La mer», «le 
martyre de saint Sebastian», «Jeux», όπου δη
μιουργεί ένα νέο τύπο μορφής, που o Jean Barraq
ue ονόμασε «ανοιχτή φόρμα»12. Ο χαρακτηρισμός 
αυτός φαίνεται δικαιολογημένος αν τον αντιδια- 
στείλουμε μ ’ εκείνον της «κλειστής φόρμας» που 
χαρακτηρίζει όλη την προηγούμενη παράδοση, μέ
σα στο Γ.Μ.Σ. Οι πτωτικές σχέσεις που ισχύουν 
μέσα στο Τ.Μ .Σ. είναι ισχυρές και σφραγίζουν όχι 
μόνο το τέλος ενός μουσικού έργου, αλλά και τα 
επιμέρους τμήματά του. Όσον αφορά στην τονικό
τητα, αυτή δεσπόζει τόσο στο άνοιγμα όσο και και 
στο κλείσιμο της «αυλαίας» του έργου. Σε αντιπα
ράθεση με την παραδοσιακή αυτή πρακτική, ο 
Debussy, στο πρώτο μέρος της «Θάλασσας» — De 
1 aube à midi sur la mer — ξεκινά μ* ένα Si 
έλασσον και καταλήγει, στο τελευταίο μέρος, στην 
τονικότητα της Reb μείζονος. Ό λο  το έργο φαίνε- 
. αι να ρεει συμφο.>να μ ενα δικό του εσωτερικό 
σκοπό που εμφανίζεται ως εξής: α) έκθεση αρκε
τών μοτίβων και θεμάτο;ν στο πρώτο μέρος, β) 
διάλυση ολων των θεμάτων, αμέσως μετά την 
αναγγελία τους, στο δεύτερο μέρος και γ) ένα 
παιχνίδι αντιθέσεων δυναμικής και ηχοχρωμάτων, 
που εξισορροπείται από μια έντονη μελωδική 
διάθεση στο τρίτο μέρος. Ιίαρατηρούμε, λοιπόν, 
ότι η ενότητα του έργου επιτυγχάνεται με τον 
πολλαπλασιαμό διαφόρων γεγονότων. Πρόκειται 
γ ια  διαφορετική οργανωτική αντίληψη από εκείνη 
των προγενέστερων του, που κύριο μέλημά τους 
ήταν η ανάπτυξη και επεξεργασία των θεμάτων 
και η επαναφορά στην αρχική τονικότητα.

Αν στη συνέχεια στραφούμε στα μικρομορφικά

στοιχεία των έργων τους, οι πολυποίκιλες καινοτο
μίες χαρίζουν και στους δυο μια θέση ισάξια 
μ ’ εκείνη των μεγάλων μουσικών του παρελθόντος. 
Θα αναφέρουμε τα κυριότερα α π ’ αυτά τα στοιχεία 
που χρησιμοποιήθηκαν κατά τρόπο νεοτερικό και 
αφορούν τόσο στην εξωτερική μορφή των έργων 
όσο και στην εσωτερική υφή τους. Αυτά είναι: α) 
τα αρμονικά στοιχεία, β) η δυναμική και γ) ο 
ρυθμός. Σχετικά με το πρώτο, τα όσα λέχθηκαν 
στην αρμονική γλώσσα του κάθε συνθέτη, δηλώ
νουν τις αρμονικές μικρομορφικές καινοτομίες. Στη  
συνέχεια θα παρακάμψουμε το στοιχείο της δυνα
μικής, που θα αναλυθεί μαζί με άλλες παραμέτρους 
στο κεφάλαιο της ενορχήστρωσης και θα σταθούμε 
για λίγο στο τρίτο σημείο, στον τρόπο με τον 
οποίο λειτουργεί ο ρυθμός στα έργα τους.

Ξενοφών Βαρβέρης

Μνήμη

Στη μάννα μον

Μέσα στον ύπνο της 
σκυφτοί εργάτες.
Ακόμα κοιμόταν
με το κεφάλι γεμάτο επιστροφές

Απόψε ζυμώνω μου μύνησε.

Πονούσε στο μάκρος ενός 
ψηφιδωτού ονείρου 
από αιώνες μ ε  την αγάπη 
σε τροχιά.

Ένα πόνο δίδυμο
με το κροτάλισμα πυκνού πλήθους

...Εκποιεί τα τιμαλφή  
της φωνής της
σ 'έν α  φέγγος που περιστρέφεται 
στα θεμέλια μιας νύκτας 
που δεν ξημερώνει.

Αυτάρκης, κορυφαίος στο ύφασμα
της τραγωδίας
που εντός της αποθεώνεται.

Ο Debussy είναι ο πρώτος που εφάρμοσε τον
πολυχρονισμό στην αρμονία1' και με την τεχνική
του συνδυασμού δίηχων και τρίηχων διέρηξε την
πρακτική του ισοχρονισμού που χρονολογείτο από
την Αναγέννηση. Έ τ σ ι  ο ρυθμός δεν αποτελεί πια
τη βάση στήριξης της αρμονίας, αλλά απελευθερώ
νεται, γίνεται αυτοσκοπός, μαζί με άλλες μουσικές
παραμέτρους, όπως είναι η δυναμική, η άρθρωση
κ.λπ. Επίσης, πολλές φορές, η ρυθμική πολυπλοκό-
τητα καταλύει την αίσθηση του μέτρου'·» και
άλλοτε η ρυθμική εναλλαγή παίρνει τη σημασία
ενός τονισμού15 ή δηλώνει τη συμμετρία ενός
ρεφρέν (refrain)16. Έ τσ ι ,  παύουν πλέον να τονίζο
νται τα ισχυρά μέρη του μέτρου και ο τονισμός
εξαρτάται από τη μετάθεση και τη μετατροπή των
αξιών. Μια ρυθμική φιγούρα μπορεί να υφίσταται

σε πολλούς χρόνους ή σε ορισμένα χρονικά τμήμα. 
τα  Κάποτε οι ταυτόχρονα ακουομενοι ρυθμοί 
δημιουργούν ένα είδος ρυθμικής αντίστιξης και 
άλλοτε ακούγονται συγχρονικά άπλοι και σύνθετοι 
ρυθί-ΐοί17. Μια παρόμοια διάθεση απελευθέρωσης 
του' ρυθμού από τα  δεσμά του, δείχνουν καΐ οι 
πολλαπλές ενδείξεις στις παρτιτούρες των έργων 
ΤΟυ Debussy. Ό σον αφορά στο Ravel, αυτός 
καινοτομεί μέσα από την παράδοση και δεν διστά
ζει να επαναφέρει το μέτρο στο ρυθμό. Χάρη όμως 
στην πρω τοτυπ ία  της μουσικής του σκέψης, που 
εκφράζεται ιχε τη συχνή εναλλαγή των ρυθμών των 
μέτρων, τη χρήση της ρυθμικής αντίστιξης κ.λπ.. 
ακόμη και συνηθισμένα αρμονικά ακούσματα μετα- 
πλάθονται σε νέα ρυθμικά και ηχητικά ακούσματα.

Ε Ν Ο Ρ Χ Η Σ Τ Ρ Ω Σ Η .  Σε  ό,τι αφορά στη', 
ενορχήστρωση, οι καινοτομίες τω ν δυο συνθετών 
θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές ακόμη και σή
μερα, που με τον πολλαπλασιασμό των ηχητικών 
μέσων έχουν επιτευχθεί πάρα πολλά στον τομέα 
αυτό. Θα διατρέξουμε στη συνέχεια σύντομα τα 
κοινά τους επ ιτεύγματα , γ ια  να σταθούμε κάπως 
στην ειδικότερη συμβολή του καθενός σ ’ αυτό τον 
τομέα. Οι Debussy και Ravel εμπλουτίζουν λοιπόν 
την τεχνική των οργάνων (χρησιμοποιούν τη σουρ- 
ντίνα στα έγχορδα και τα  πνευστά, χρησιμοποιούν 
τα  έγχορδα σαν κιθάρα κ.λπ.), φροντίζουν για την 
«καθαρότητα» και το χρώμα κάθε οργανικής ομά
δας ξεχωριστά εφαρμόζοντας την τεχνική των 
divisi. Παύουν εξάλλου την ηγεμονία  των βιολιών 
(κυρίως ο Debussy) και δίνουν προτεραιότητα στα 
πνευστά και τα  κρουστά και τέλος χρησιμοποιούν 
τη φωνή κατά τρόπο ορχηστρικό18.

Ας δούμε τώρα τις επιμέρους ενορχηστρωτικές 
προτιμήσες του κάθε συνθέτη: Ο Ravel αναπτύσσει 
την τεχνική του πιάνου, δίνοντας στο αριστερό χέρι 
μια θέση ισάξια με το δεξ ί19. Χειρίζεται τα 
έγχορδα σαν κιθάρα — κ α τά γετα ι  από την Ισπανία 
και δεν θα ξεχάσει ποτέ  το «χρώμα» της πατρίδας 
του. Επαναφέρει στην ορχήστρα τα  χάλκινα και το 
θορυβώδη μεταλλικό τους ήχο20, χρησιμοποιεί το 
φλάουτο, τη σύριγγα του Πανός, το κόρνο, τις 
«βουλωμένες» τρομπέτες, καθώς και τα  γκλισσά- 
ντι 3ης και 4ης21. Επίσης επω φελε ίτα ι από την 
τραγουδιστική ένταση των εγχόρδων, όπως και οι 
ρομαντικοί, και χρησιμοποιεί τα  κρουστά προκει- 
μένου να δείξει την προτίμησή του γ ια  τη ρυθμική 
απλοποίηση και καθαρότητα. Το παιχνίδι της 
δυναμικής του είναι ιδιαίτερα αγαπητό , ώστε να 
νομίζουμε π ω ς  σε ορισμένα έργα γ ίνετα ι αυτοσκο
πός22, είναι ένα παιχνίδι, που αποδεικνύεται ικανό 
στοιχείο για  να σώσει ένα κ ατά  τα  άλλα μονότονο 
εργο23. Πρέπει να σημειώσουμε την προτίμηση του 
Ravel γ ια  το πιάνο, που πολλές φορές το χρησιμο- 
ποιει κατά τροπο ορχηστρικό, όμοια μ* εκείνον του 
List. Τα  περισσότερα έργα του, ενώ γράφτηκαν 
κατ αρχήν γ ια  π ιάνο24, αργότερα μεταγράφηκαν 
a.wO τον ίδιο γ ια  ορχήστρα, στην ενορχηστρωμένη 
δε μορφή τους θυμίζουν ελάχ ιστα  την πιανιστική 
προέλευσή τους και εκπλήσσουν μάλιστα με την 
επινοητικότητα της γραφής τους.

Αντίθετα με τον Ravel, ο Debussy είναι ο 
^ρώ^ος που ξεφεύγει από τη βαριά κληρονομιά της 

«Οορυβώδικης» ορχήστρας τω ν ρομαντικών. Είναι 
ο πρώτος που δίνει μεγάλη σημασία στην ατομικό* 
*>  * *ων οργάνων. Χ ρησιμοποιεί τη σουρντίνα 
στα έΤχορδα και στις τρομπέτες .  Εμφανίζει συχνά 
σ^α έργα^ του την τσελέστα  και τα  γκογκ 
σχεδόν πάντα  την άρπα. Α ρκετές φορές αναθέτει 

ενδιαφέροντα μέρη στα π ιτσ ικ ά τ ι  των εγχόρ*



ΙΟΥΝΙΟΣ '83 15 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Τ ΕΧΝ ΕΣ

δων. Όταν χρησιμοποιεί την τεχνική των divisi 
στα έγχορδα, δεν αρκείται σ* ένα απλό μοίρασμα 
των φθόγγων στα υπόλοιπα όργανα αλλά τα βάζει 
(π.χ. μέσα στο «Iberia»), άλλα να παίζουν arco, 
άλλα πιτσικάτι, διαφορετικά είδη τρέμολο (όπως 
sur la touche και sur la chevalé).

Παρατηρούμε δηλαδή ότι δίνει μεγάλη σημασία 
στο θέμα της άρθρωσης των οργάνων. Επίσης με 
συγχορδίες γκλισάντι καταφέρνει, ώστε τα  έγχορ
δα να μιμούνται τον ήχο της κιθάρας. Σε ό,τι 
αφορά στη δυναμική των ρ, ρρ, ρρρ κ.λπ. τη 
χρησιμοποιεί διαφορετικά τόσο σε σχέση με τους 
«κραυγαλέους» ρομαντικούς, όσο και με το λίγο 
μεταγενέστερό του Ravel. O Jarosinski αναφέρει 
ότι το 80% των έργων του Debussy κυριαρχείται 
από τη δυναμική των ρ, ρρ, ρρρ25... Έτσι, μ* αυτού 
του είδους την άρθρωση αλλά και τη δυναμική, 
αναπτύσσει μια σκάλα ηχητικών αξιών, που απο
τελεί τη βάση οικοδόμησης των έργων του. Όσον 
αφορά στο κυρίως πολυφωνικό όργανο, που είναι 
το πιάνο, το χρησιμοποιεί κατά τρόπο λιγότερο 
ορχηστριχό από ό,τι το χρησιμοποιεί ο Ravel. 
Βέβαια, το σημαντικό είναι ότι σε καθένα από τα 
24 πρελούντια για πιάνο θέτει και ένα νέο δεξιοτε- 
χνικό πρόβλημα. Έ τσ ι,  κατορθώνει να εμπλουτί
ζει ακόμη περισσότερο την τεχνική αυτού του 
παραδοσιακού οργάνου. Επιπλέον, ο Debussy με
ταχειρίζεται τη φωνή με τρόπο ορχηστρικό, πράγ
μα που κάνει όπως είδαμε και ο Ravel. Π αρ’ όλο 
δε που πολλοί θεωρούν ότι ο Debussy πήρε πολλά 
στοιχεία ενορχήστρωσης από το έργο «Jeux d’ 
eau» του Ravel, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει 
τις καινοτομίες του μεγάλου αυτού δημιουργού και 
την επίδρασή του πάνω στο νεότερο του Ravel. Ο 
Debussy είναι ο δημιουργός μιας νέας μουσικής 
γλώσσας, που βαραίνει πάνω στον Ravel, με 
αποτέλεσμα ο τελευταίος να μην ξεφύγει από την 
επιρροή της* τελικά, στο έργο του συγχωνεύονται 
οι νεοτερισμοί του Debussy με πολλά στοιχεία του 
ρομαντικού ιδιώματος.

4) Α ΙΣ Θ Η Τ ΙΚ Ε Σ  Σ Υ Ν Α Ρ Τ Η Σ Ε ΙΣ . Από την 
άποψη της μουσικολογικής ανάλυσης παρουσιάζει 
πάντα ενδιαφέρον η σύνδεση του υπό εξέταση 
έργου με το καθολικότερο πνευματικο-καλλιτεχνι- 
κό κλίμα της εποχής του. Θα επιχειρήσουμε συγκε
κριμένα. πιο κάτω. ένα χαρακτηρισμό των δυο 
συνθετών ως δημιουργών της μουσικής ιμπρεσιονι
στικής τεχνοτροπίας. Καθώς γνωρίζουμε, ο όρος 
αυτός αναφέρεται κ α τ ’ αρχάς στους ζωγράφους της 
εποχής τους και μετέπειτα στους σύγχρονούς τους 
μουσικούς δημιουργούς. Θα προσπαθήσουμε να 
όείξουμε πώς ο όρος αυτός ταιριάζει στην πραγμα
τικότητα περισσότερο στον Ravel παρά στον De
bussy. Αν και ο Debussy θεωρείται από άλλους ο 
πατέρας του μουσικού ιμπρεσιονισμού, πιστεύουμε 
πως βρίσκεται πλησιέστερα στις ιδέες των συμβο
λιστούν ποιητών.

Την εποχή που ωριμάζουν οι δυο συνθέτες — 
δεύτερο μισό του 19ου, αρχές 20ου αιώνα — 
κυριαρχούν ήδη στη Γαλλία δύο ρεύματα στην 
τέχνη; ο ιμπρεσιονισμός στη ζωγραφική και ο 
συμβολισμός στην ποίηση. Μεγάλη απήχηση εξάλ
λου έχουν στους πνευματικούς και καλλιτεχνικούς 
κύκλους οι φιλοσοφικές περί «διάρκειας» και «δη
μιουργικής εξέλιξης» απόψεις του Bergson — αυτό 
φαίνεται πολύ καθαρά π.χ. στο έργο του Proust 
αλλά το διακρίνουμε και στη μουσική του Ravel

Αυτό που σε πολύ γενικές γραμμές διαπιστώ 
νουμε στο χώρο της ζωγραφικής είναι ότι ο 
^ωγράφοι της ιμπρεσιονιστικής τεχνοτροπίας α 
ντλούν τα θέματά τους κυρίως από τη φυσική 
πραγματικότητα. Οι πίνακές τους δηλώνουν μια 
διάθεση να συλλάβουν όσο το δυνατόν περισσότε
ρες πτυχές αυτής της πραγματικότητας. Έτσι, το 
αντικείμενο γ ι ’ αυτούς δεν είναι ένα μονοδιάστατο

είδωλο που μπορεί να συλλάβει ο φακός του 
ανθρώπινου ματιού σε μια δεδομένη στιγμή της 
ημέρας, αλλά αυτό που προκύπτει κάτω από το 
φωτισμό όλων των επιμέρους στιγμών κατά τη 
διάρκεια της ημέρας. Η ιδιαίτερη τεχνική τους, 
που συνίσταται στην αλληλοδιείσδυση των χρωμα
τικών τόνων και η θεματογραφία τους που αντλεί
ται κυρίως από την «υλική» πραγματικότητα, 
βοηθούν πράγματι στο να επιτυγχάνουν κατά τον 
καλύτερο τρόπο αυτούς τους στόχους τους.

Σε σχέση τώρα με τους συμβολιστές ποιητές 
(Baudelaire, Verlaine, Rimbeau, Mallarmé) κάνει 
εντύπωση το γεγονός ότι χρησιμοποιούν τις λέξεις 
κατά ανορθόδοξο τρόπο, θα λέγαμε παραδοσιακό. 
Εκείνο που ενδιαφέρει τους συμβολιστές είναι το 
καθαρά ηχητικό  αποτέλεσμα κάθε λέξης και όχι το 
ακριβές της νόημα. Έ τσ ι οι εικόνες που πραγμα
τώνονται από μια τέτοια χρήση των λέξεων, 
στοχεύουν αφενός στο να εξάρουν τη μουσικότητα 
του λόγου, αφετέρου να προχωρήσουν πέρα από 
την επιφάνεια της πραγματικότητας και να προ
σεγγίσουν στερεοσκοπικά έναν καινούριο κόσμο 
ιδεών. Αυτή η πρακτική τους, να παρακάμψουν την 
εμπειρική πραγματικότητα, τους οδηγεί στο να 
απαφεύγουν να κατονομάσουν τα αντικείμενα, γ ια 
τί δεν τους ενδιαφέρει το λογικό τους νόημα, αλλά 
η αίσθηση που αυτά προκαλούν.

Μια παρόμοια τάση, να εκφράσουν μέσω του 
υλικού τους ιδέες ή πνευματικές καταστάσεις δια
πιστώνουμε και στη μουσική δημιουργία των δυο 
γάλλων συνθετών. Έ τσ ι ,  μια διεισδυτική ματιά 
στο περιεχόμενο ορισμένων έργων του Ravel, φαί
νεται να επαληθεύει αυτή τη διαπίστωση. Ακούγο- 
ντας το «Bolero» του Ravel, παρατηρούμε πως δεν 
υπάρχει καμιά θεματική ανάπτυξη ή αλλαγή τονι
κότητας. Υπάρχει όμως μια έντονη θεματική επα
νάληψη και εμφανίζεται σταθερά ένα παιχνίδι 
δυναμικής, στην προκειμένη περίπτωση, του gresen- 
do. Επίσης, στο «Gibet», που είναι το β '  μέρος 
του έργου του «Gaspard de la nuit» παρατηρούμε 
ότι 52 μέτρα εξελίσσονται πάνω σ’ ένα ισοκράτη 
του Sib και τέλος στο β ' μέρος του κοντσέρτου για 
πιάνο σε Sol το τραγούδι που αναγγέλλει το μέρος 
του πιάνου και διαχέεται στην υπόλοιπη ορχήστρα 
είναι σαν να θέλει να επιτύχει εκείνη την απόλυτη 
κατάστασή ηρεμίας, από την οποία θα μπορέσει

κανείς να αναδιφύσει τις δυνάμεις του ασυνειδήτου 
του. Αυτού του είδους η μουσική καθώς και η 
μουσική του κοντσέρτου για το αριστερό χέρι είναι 
σαν να απευθύνεται σε μεγάλο βαθμό στις μη 
ενεργοποιημένες δυνάμεις του ασυνειδήτου και δια
κρίνει κανείς πως επιδιώκεται μέσω αυτής μια 
κατάσταση υπνωτική. Έχουμε την εντύπωση πως 
ο Ravel σκοπεύει να πραγματώσει τον ορισμό του 
Bergson, σύμφο^να με τον οποίο «ο σκοπός της 
τέχνης, είναι κυρίως να αποκοιμίσει τις ενεργητι
κές ή, μάλλον, τις αντιστεκόμενες δυνάμεις της 
προσοπτικότητάς μας κι έτσι να μας φέρνει σε μια 
κατάσταση τέλειας υπακοής, όπου π ρ α γμ α το 
ποιούμε την ιδέα που μας υποβάλλουν. Επίσης, 
στην τέχνη ξαναβρίσκει κανείς τις μεθόδους εκεί
νες, εξευγενισμένες βέβαια και κατά κάποιο τρόπο 
εξιδανικευμένες, με τις οποίες επιτυγχάνεται αυτή 
η υπνωτική κατάσταση»26. Ό μ ω ς  ο Ravel στο 
μεγαλύτερο μέρος του έργου του εμφανίζεται λιγό
τερο, μυστικιστής και οι ιδέες του προσεγγίζουν 
περισσότερο τις απόψεις των ιμπρεσιονιστών ζω 
γράφων. Στοιχεία όπως: η έντονα χορευτική μουσι
κή του, περιγραφικά, που έχει αντλήσει κατευθείαν 
μέσα από τη φύση με σκοπό κατ’ αρχάς περιγραφι
κό αλλά και περιπαικτικό, οι μάσκες ακόμα που 
χρησιμοποιεί δηλώνοντας την αγάπη του για τον 
κόσμο των ζώων, που είναι και ο παραμυθένιος 
κόσμος των παιδιών, δείχνουν πως τον ενδιαφέρει 
άμεσα η ίδια η πραγματικότητα των ιμπρεσιονι- 
στών. Τα κουστούμια, οι μάσκες, τα στολίδια που 
θυμίζουν έντονα γιαπωνέζικη στάμπα, είναι τα 
μέσα με τα οποία θα δώσει πιο έμπρακτα και 
ζωηρά αυτή την αληθινή εικόνα της ζωής.

Σε αντιπαράθεση τώρα με τον Ravel, ο Debussy 
εμφανίζεται περισσότερο μυστικιστής και οι ιδέες 
του βρίσκονται πλησιέστερα προς τις ιδέες των 
συμβολιστών φίλων του ποιητών. Άνθρωποι σαν 
τον Banvile, Leconte de Lile, Mallarmé, τον επη
ρεάζουν βαθιά. Τα μεγάλα έργα του Debussy 
δείχνουν τη στενή συγγένειά του με αυτούς: α) το 
πρελούντιο στο «Απόγευμα ενός Φαύνου» (πάνω 
σε ποίημα του Mallarmé) βρίσκεται σε απόλυτη 
διάσταση με την πραγματικότητα, δημιουργώντας 
μια παράξενη ατμόσφαιρα μυστηρίου και ψευδαί
σθησης. Έ να  από τα σημαντικότερα στοιχεία που 
συντελούν στη δημιουργία αυτής της ατμόσφαιρας 
είναι και το αρχικό μοτίβο, που βασίζεται στο 
τρίτονο και που υπάρχει μέχρι το τέλος του έργου, 
β) τα πρόσωπα του μελοδράματος του «Πελλέας 
και Μελισσάνθη» (πάνω σε ποίημα του Maeterlin
ck) απεικονίζουν πρόσωπα παθητικά που κατα
λαμβάνονται από μυστηριακές δυνάμεις, γ) στο 
συμφωνικό του έργο «Η θάλασσα» (La mer), δεν 
μας παρουσιάζει τη θάλασσα σαν μια εικόνα της 
φύσης, αλλά σαν πηγή ενέργειας, ζωής. Άλλωστε 
ο ίδιος ο Debussy, δυο χρόνια πριν το θάνατό του, 
γράφει ότι «μόνον η θάλασσα, η μητέρα όλων μας» 
θα μπορούσε να τον θεραπεύσει27. Με αυτή του τη 
φράση μοιάζει να αποδίδει στο υγρό στοιχείο μια 
ακατάσχετη γενετική ορμή, αντίληψη που κατάγε
ται από την αρχαιοελληνική μυθολογία28. Φαίνεται 
ότι τον ενδιαφέρει η επίτευξη μιας αρχέγονης 
ενότητας και από την άποψη αυτή το στοιχείο της 
σιωπής, που ενυπάρχει στα έργα του, μπορούμε να 
το δούμε ως συστατικό αυτής της ενότητας: τα 
πάντα σβήνουν στο μηδέν και τα πάντα αναδύονται 
από αυτό. Η αραιόσπαρτη ενορχήστρωση του 
τέλους των «Nocturnes», της «La mer», του 
πρελούντιου «Α Γ après midi d ’ un Faune», του 
«Pelléas et Melisande», που καταλήγουν σε ρ, pp, 
ή ρρρ δηλώνουν την πρόθεση του συνθέτη να 
βυθιστεί σ* αυτή τη μυστηριακή χαλάρωση. Αξίζει 
τέλος να σημειωθεί το εξής: οι τίτλοι στα 24 
πρελούντια για πιάνο γράφονται στο τέλος του
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κομματιού. Με αυτο είναι era να θέλει, ο συνθέτες, 
να συγκαλύψει την ττροθεση του απο τον ακροατή. 
Έτσι, οι πηγές έμπνευσης, είτε είναι ένα ποίημα, 
είτε μια εικόνα της φύσης, είτε ακόμη ένας θρύλος, 
λειτουργούν σαν ένα είδος καμβά, πάνω στον οποίο 
ο δημιουργός υφαίνει το όραμα του.

Χτο φως μιας τέτοιας αναλυσης, ο Debussy 
δείχνει ότι όχι μόνο συμμερίζεται αλλά καταφερνει 
να υλοποιήσει μουσικά τον ορισμο που έδωσε για 
το συμβολισμό το 1881 ο Stéphane Mallarmé. 
Σύμφωνα με τον Mallarmé ο συμβολισμός θεωρεί
ται σαν «η τέχνη του να ανακαλείς βαθμιαία ένα 
αντικείμενο, έτσι ώστε να φανερώσεις μια διάθεση 
ή, αντίστροφα, του να διαλέγεις ένα αντικείμενο 
και να αποστάξεις απ αυτό μια ψυχική κατάστα
ση»29. Αυτή λοιπόν η ελευθερία αποκάλυψης της 
κρυμμένης ιδέας, τόσο στους συμβολιστές ποιητές 
όσο και στον Debussy, αφήνεται στον ακροατή. 
Ή , όπως θα έλεγε ο Ingarden, η «συγκεκριμενο
ποίηση» του καλλιτεχνικού έργου σε αισθητικό 
αντικείμενο επιτυγχάνεται χάρη στη συν-δημιουρ- 
γική δραστηριότητα του παρατηρητή (ακροατή, 
αναγνώστη κ.λπ.)30.

Μέχρι στιγμής προσπαθήσαμε να πλησιάσουμε 
τον εσωτερικό κόσμο των μουσικών έργων τους και 
επιχειρήσαμε την αποκωδικοποίηση ορισμένων 
συμβόλων που φαίνεται πως προβάλλουν μέσα απ ’ 
αυτά. Αν υπάρχουν κάποια ίχνη της ιμπρεσιονιστι
κής νοοτροπίας, αυτά πρέπει να τα αναζητήσουμε 
στην επιφάνεια των έργων τους, όπου παρατηρού
με ότι ο Debussy χρησιμοποιεί α) μικρές μελωδι
κές φράσεις, χωρίς συγκεκριμένη αρμονική κατεύ
θυνση. Ίσως μάλιστα αυτές οι φράσεις να μπορού
σαν να παραλληλισθούν με τις άπειρες χρωματικά 
πινελιές των ιμπρεσιονιστικών ζωγράφων και β) 
την υπερβολική ρυθμική κίνηση, που είναι συνέπεια 
της απελευθέρωσης του ρυθμού από το μέτρο, και 
που δημιουργεί την εντύπωση μιας στατικότητας, 
παρόμοιας με εκείνη που διαχέεται από τον πίνακα 
ενός ιμπρεσιονιστή ζωγράφου.

Σ αυτό το κεφάλαιο αναφερθήκαμε σύντομα και 
κατ’ ανάγκη σχηματικά στις ιδέες που πηγάζουν 
από το εργο των δυο συνθετών, με σκοπό να 
προσοιορίσουμε μια σχέση ανάμεσα στα δημιουρ- 
γήματά τους και στα μείζονα καλλιτεχνικά ή 
φιλοσοφικά δημουργήματα μιας συγκεκριμένης π ε 
ριόδου στη Γαλλία. Η έρευνα αυτή μας οδήγησε 
στο να εντοπίσουμε μια συγγένεια του Debussy με 
τους συμβολιστές ποιητές, ενώ παράλληλα μας 
έδειξε ότι η μουσική του Ravel — από την άποψη 
των νοημάτων που περιέχονται σ’ αυτή — βρίσκε
ται πλησιεστερα στη ζωγραφική των ιμπρεσιονι- 
στών ζωγράφων. Επιπλέον, πρέπει να σημειώσου
με, ότι η σύγκριση που έγινε ξεκίνησε από το 
νοηματικό περιεχόμενο που αναδεικνύεται μέσα 
α,.ό το έργο τους. Κάθε άλλος παραλληλισμός που 
αφορά στη μορφή διαφορετικών ειδών τέχνης, 
θεωρούμε πο>ς είναι ενα ασκοπο εγχείρημα, αφού 
οταν πρόκειται να συγκρίνει κανείς διαφορετικής 
φύσης υλικά, πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα 
για τούτο κριτήρια.

Παρ όλ αυτα τέτοιου είδους κατατάξεις και 
τοποθετήσεις είναι λίγο παρακινδυνευμένες, γιατί 
όπο)ς είδαμε π.χ. τον Ravel να πλησιάζει σε πολλά 
έργα του τους ιμπρεσιονιστές, τα ίδια αυτά έργα 
μπορούν να οδηγήσουν έναν ακροατή σε διαφορετι
κές ερμηνείες από εκείνες που στοχεύει ο τίτλος, ο 
σκοπός του έργου ή η πρόθεση του δημιουργού. 
Τολμήσαμε να συνδέσουμε τη μουσική με τη 
φιλοσοφία της εποχής εκείνης, επειδή η τελευταία, 
με τον έντονα μυστικιστικό αλλά και βαθιά ανθρώ

πινο χαρακτήρα της, επηρέασε πολλούς διανοούμε
νους και καλλιτέχνες. Από την εξέτασή μας είδαμε 
αυτή την επίδραση να είναι άλλοτε άμεση, όπως 
στα συγκεκριμένα παραδείγματα των έργων του 
Ravel, και άλλοτε έμμεση, όπως συμβαίνει σε 
ολόκληρο σχεδόν το έργο του Debussy. Ανεξάρτη
τα, λοιπόν, από τις πραγματικές προθέσεις που 
υπάρχουν στην αφετηρία κάθε καλλιτεχνικού έργου 
και τις οποίες δεν είμαστε, βέβαια, σε θέση να 
γνωρίζουμε ακριβώς, αντλήσαμε ορισμένα συμπε
ράσματα, τα οποία πιθανόν να βοηθήσουν, όσους 
θέλουν να εμβαθύνουν περισσότερο στο νόημα των 
έργων των δυο συνθετών. Έ τσ ι,  κατά τη γνώμη

μας, η αποκρυπτογράφηση των καθαρά μουσικών 
συμβόλων, εμφανίζεται περισσότερο σαν ένα διανο
ητικό παιχνίδι, που ανταποκρίνεται στη βαθιά 
ανθρώπινη ανάγκη της εκλογίκευσης, παρά σαν μια 
μέθοδος κατοχυρωμένη με αντικειμενικά κριτήρια, 
για την ανεύρεση μιας κρυμμένης τάχα «ουσίας» 
στο μουσικό έργο. Ίσ ω ς  όμως μια τέτοια αντιμε
τώπιση ενός έργου τέχνης να μας εφοδιάζει με μια 
συμπληρωματική γνώση για την ουσιαστική κατα
νόηση του φαινομένου της τέχνης.

5) Σ Υ Ν Ε Π Ε ΙΕ Σ  T O T  ΕΡΓΟΥ1 ΣΤ Η  Σ Υ Γ 
ΧΡΟ Ν Η  Μ ΟΥΣΙΚΗ Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ Γ ΙΑ . Πριν δού-
με τον αντίκτυπο και τις συνέπειες του έργου των 
Debussy και Ravel πάνω στη σύγχρονη μουσική 
σκέψη, θεωρούμε σκόπιμο να συνοψίσουμε τα κυ- 
ριότερα χαρακτηριστικά της μουσικής γλώσσας 
του κάθε συνθέτη και να δούμε σε ποιο βαθμό 
επέδρασαν στην παραπέρα εξέλιξη της μουσικής.

Κ ατ’ αρχάς, ο Debussy χρησιμοποιεί μικρά με
λωδικά διαστήματα και αυτό φαίνεται κυρίως στην

όπερα «Pelléas el Melisande», όπου κυριαρχεί η 
μορφή του ρ ετσ ιτα τ ίβ ο . Προτιμά λοιπόν τα δια
στήματα 2ης και 3ης. Έ π ε ιτα ,  χρησιμοποιεί με
λωδικές φράσεις μικρού βεληνεκούς, οπου απουσιά
ζουν τα πτωτικά σχήματα, πράγμα που είναι 
συνέπεια της μη κατευθυνόμενης αρμονίας του, 
κάτι που τον διαφοροποιεί ριζικά από τον Wagner, 
ο οποίος επεξεργάζεται τον τύπο της «ατέλειωτης 
μελωδίας» —όπως ονομάστηκε η μεγάλη σε πλά
τος μελωδική γραμμή ττου δίνει στα έργα του 
καθώς επίσης και τα μεγάλα μελωδικά διαστήμα
τα 6ης, 7ης κ.λπ. Παρατηρούμε λοιπόν μια ρήξη 
των δεσμών του Debussy με την κλασσική και 
ρομαντική παράδοση. Θα λεγαμε ότι ο Debussy με 
τη χρήση των μικρών διαστημάτων, μεσαιωνικών 
και άλλων τρόπων, της «αμετρικής» μουσικής, 
είναι μάλλον συνεχιστής της αναγεννησιακής μου
σικής παρά της κοντινής του ρομαντικής τεχνοτρο- 
πίας.Το σημαντικότερο όπως βήμα του Debussy 
συντελεί τα ι με τη μίξη των διαφόρων τρόπων με 
το μείζονα και ελασσόνα τροπο. Επιπλέον, με τη 
χρήση της σκάλας με ολόκληρους τόνους παύουν 
οριστικά να ισχύουν οι πτω τικές  σχέσεις* η μετα
τροπία επίσης είναι αδύνατη, με αποτέλεσμα να 
εξασθενεί εντελώς η τονικότητα. Ά λλες  σημαντι
κές καινοτομίες του Debussy αφορούν στον τομέα 
της ενορχήστρωσης. Είδαμε την ορχήστρα να απο
κτά ένα καινούριο χρώμα, πράγμα που τη διαχωρί
ζει από την ορχήστρα «συνονθύλευμα» του Wa
gner. Επίσης η δυναμική, η άρθρωση και ο ρυθμός, 
μαζί με την ενορχηστρωτική και αρμονική τεχνική, 
συντελούν στη δημιουργία νέων μορφών, όπως 
είδαμε για ορισμένα έργα του. Διαπιστώνουμε, 
λοιπόν, πως ο Debussy είναι ένας μεγάλος νεοτερι- 
στής στο μεταίχμιο της διατονικής και ατονικής 
αντίληψης.

Σχετικά με τον Ravel, έχουμε να παρατηρήσου
με πως αυτός παραμένει ουσιαστικά ένας κλασσι
κός συνθέτης. Δεν αποχωρίζεται το μείζονα και 
ελάσσονα διατονικό τρόπο και όπου παρουσιάζει 
ένα νέο τρόπο διστάζει να τον χρησιμοποιεί κυ
ριαρχικά. Το στοιχείο της διτονικότητας που προ
κύπτει από την ιδιαίτερη χρήση των διαφώνων 
συγχορδιών, είναι ένας άλλος ευρηματικός τρόπος 
να καινοτομεί ο Ravel στον αρμονικό τομέα. Το 
περίεργο με τον Ravel είναι ότι, ενώ στηρίζεται 
αρκετά στο ιδίωμα του Debussy, συνδυάζει με 
πρωτότυπό τρόπο το νέο με το παλιό. Αυτό 
βέβαια οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην «επανα
στατική» ενορχηστρωτική του τεχνική. Η διαφά
νεια των οργάνων της ορχήστρας του είναι κάτι 
που εντυπωσιάζει. Αναδεικνύει όχι μόνον τα πνευ
στά ξύλινα και χαλκινα αλλά και τα  έγχορδα που 
υποτιμήθηκαν, ως ένα βαθμό, από την άποψη της 
δυναμικής, στην ορχήστρα του Debussy. Οι ενδεί
ξεις της δυναμικής του «piano» (ρ) κυρίως, παρα
μερίζονται απο τον Ravel, ο οποίος χρησιμοποιεί 
*ην τεχνική δυναμική με τρόπο συγγενικό με την 
τεχνική των ρομαντικών συνθετών. Επίσης στο 
θέμα .ου ρυθμού ο Ravel αντιμετω πίζε ι το μέτρο 
με τρόπο ενμέρει παραδοσιακό (διατηρεί τους 
τονισμούς στα ισχυρά μέρη του μέτρου), αλλά 
ταυτόχρονα καταλύει αυτή την αίσθηση με τις 
συχνές εναλλαγές του ρυθμού και τις ρυθμικές 
πολυρρυθμίες κ.λπ.

Λνακεφαλαιώνοντας έχουμε να παρατηρήσουμε 
° ε ,  ̂ κοινό για τους δυο συνθέτες: αναδεικνύουν 
εα Sp'j, ανα και ανακαλύπτουν νέες δυνατότητες 

: ° σο α ' <Χι κλασσικά όσο και στα καινούρια όργανα, 
τυγχάνουν να δώσουν τόσο στον μ εμ ο νω μ ένο  

)σ J κα* στιζ ^Χ^τικές ομάδες, ένα ενδιαφέρον
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ίσο με εκείνο της μελωδίας του ρυθμού και της 
αρμονίας. Μια ματιά στη μουσική του 20ου αιώνα 
δείχνει ότι οι καινοτομίες αυτές αποτελούν το 
έναυσμα της νέας μουσικής, η οποία εμπνέεται από 
την προηγούμενή της αλλά συγχρόνως, αντιτίθε- 
rat. Αν επαναφέρουμε στο νου μας τις μελωδίες 
ηχοχρωμάτων που εισάγονται στο «Cour de lys» 
του D e b u ssy ,  τότε δεν θα μας είναι πια τόσο ξένη 
η ιδέα της μελωδίας των ηχοχρωμάτων (Klangjar- 
lenmelodi) του Schönberg, την οποία ο Webern 
αναπτύσσει περισσότερο31. Έ να  άλλο σημαντικό 
βήμα γίνεται με την χρήση α) της συγχορδίας της 
13ης (από τον Debussy) και β) από τις συγχορδίες 
5ης, 4ης, 7ης και 9ης που κινούνται παράλληλα. 
Μια τέτοια κίνηση επιτείνει την αίσθηση της 
καθετότητας, που θα προεκτείνει αργότερα και 
πάλι ο Webern. Αυτή η νέα σκέψη, που θα την 
λέγαμε πια καθαρά συνηχητική, όπου οι κάθετες 
δομές οργανώνονται χωροχρονικά32, θα αποτελέσει 
το υλικό δόμησης των έργων του Webern. Μέσα 
σ ’ αυτό το σύστημα καταργείται εντελώς η «ορι
ζόντια κίνηση» σε αντιδιαστολή με την «κάθετη»
— όπως τουλάχιστον εννοείται μέσα στο Τ.Μ .Σ.
— και χρησιμοποιείται με ένα σειραϊκό τρόπο για 
να δομηθεί ηχητικά ο χώρος. Στη  μουσική του 
Webern γίνεται σε σημαντικό βαθμό η χρήση της 
παύσης-σιωπής33, σαν μιας μουσικής παραμέτρου* 
αυτό μας θυμίζει τη «σιωπή» στο έργο του De
bussy. Έ πειτα , κοιτάζοντας και προς άλλες κα
τευθύνσεις της έντεχνης μουσικής δημιουργίας, 
βλέπουμε πως: α) η καθαρή διτονικότητα του 
Μιγιώ, θα μπορούσε να έχει τις ρίζες της στην 
ακαθόριστη διτονικότητα του Ravel, β) ο συνδυα
σμός κάθετα των διαστημάτων 4ης και 5ης στους 
Debussy και Ravel οδηγεί στην αρμονική σκέψη 
του Σκριάμπιν, καθώς και η χρήση της μεγάλης 
2ης (στο έργο κυρίως του Debussy), θα καταλήξει 
στις αρχές του αιώνα μας στην ιδέα του κλάστερ34 
και γ) η χρήση με τη σειραϊκή μέθοδο, διαφόρων 
τρόπων, από τον Μεσσιάν, που στηρίζεται στην 
ανατολική μουσική, φέρνει στη μνήμη μας τις 
πεντάφθογγες σκάλες του Debussy, που δεν εγκα-

τέλειψε σε όλο το συνθετικό του έργο. Αν προχω
ρήσουμε ακόμη περισσότερο κατά μήκος αυτής της 
μουσικής αλυσίδας, θα δούμε ότι ο Μπουλεζ, 
ακολουθώντας τον Webern, προσπαθεί να ελέγξει 
όλες τις ηχητικές «παραμέτρους» — ύψος, ένταση, 
διάρκεια, για  να καταλήξει σε ένα σύγχρονο σειραϊ- 
σμό. Ώ στε  λοιπόν ο σειραϊσμός, η ηλεκτρονική, η 
συγκεκριμένη, η αλεατορική μουσική και άλλες 
νέες ανοιχτές μουσικές μορφές που χαρακτηρίζουν 
τη μουσική του αιώνα μας δεν μπορούν να νοηθούν 
δίχως τη συμβολή των δύο μεγάλων γάλλων συνθε
τών του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα.
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la consience», 24η  έκδοση, Paris, 1926, σελ. 11.

27) Q . C o u rty , «D ernières années de D ebussy» Revue 
des deux m ondes, M ai, 1958. Lettre à C o u rty , Ju in  
1916.
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Οικολογία

ειδήσεις ■ πληροφο

ρίες ■ σχόλια 

γύρω από 

οικολογικά 

θέματα

επιμέλεια: 
Κατερίνα Πλασσαρά

Οι «Φίλοι της γης» συνεδριάζουν
Εισηγητές Θεμάτων από 8 χώρες έκαναν την παρουσία τους στο 
συνέδριο που οργάνωσαν στο Παρίσι 23 και 24 Απρίλη οι «Φίλοι 
της Γης» — μια διεθνής οργάνωση οικολογικών ομάδων 29 
χωρών. Θέμα του συνέδριου: Η οικολογία κατά της ανεργίας. 
Επρόκειτο για κάτι πολύ διαφορετικό από μια απλή συνάθροιση 
οικονομικών εμπειρογνωμόνων, δεδομένου ότι τόσο οι εισηγητές 
όσο και οι ακροατές έδωσαν με τις παρεμβάσεις τους πολύ 
γενικότερες προεκτάσεις στα θέματα που αρχικά παρουσιάστη
καν.

Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, δημιουργείται εύκολα η 
ψευδαίσθηση ότι ένα κίνημα με άμεσα ποιοτικούς στόχους 
—όπως είναι το οικολογικό— αποτελεί ¿να είοος «πο/.υτέλειας» 
σε σχέση με τα καυτά προβλήματα και τις στερήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Να όμως που η μαχόμενη οικολο
γική σκέψη, μη θέλοντας να περιοριστεί στο γκέτο της καθαρής 
«περιβαλλοντολογίας» και διεκδικώντας για τον εαυτό της το 
χαρακτήρα μιας «υλιστικής» θεο>ρησης των καταστάσεων και 
των σχέσεων, έρχεται να δώσει απαντήσεις και διέξοδα: Ναι, 
είναι δυνατή η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την 
περιφρούρηση και βελτίωση το>ν «κοινόχρηστων» αγαθών, όπο^ς 
είναι τα δάση, οι παραλίες, ο αέρας που αναπνέουμε, η αισθητική 
του χώρου που μας περιβάλλει, οι συνθήκες μέσα στις οποίες 
κυκλοφορούμε. Ναι, είναι δυνατό να αποφύγουμε την ενεργειακή 
σπατάλη και ταυτόχρονα λύνουμε προβλήματα απασχόλησης, και 
απολαμβάνουμε περισσότερο καταναλώνοντας λιγότερο, να ζούμε 
άνετα στο παρόν δίχως να υποθηκεύουμε το μέλλον. Στην 
Ολλανδία λόγου χάρη, συμφνωα με ανάλυση του «Κέντρου 
Εξοικονόμησης Ενέργειας», 435.000 νέες θέσεις εργασίας μπο
ρούν να δημιουργηθούν ως το 2.000, θέσεις που φυσικά δε θα 
έχουν το χαρακτήρα παροχής εργασιοθεραπείας για νευρωτικούς

άνεργους, αλλά θα εξοικονομούν ενέργεια, θα σέβονται την 
οικόσφαιρα, και ταυτόχρονα θα δίνουν στον εργαζόμενο την 
αίσθηση της παροχής μιας ωφέλιμης υπηρεσίας στην κοινωνία.

Σχετικά  με το ζήτημα αυτό, παρουσιάστηκε από τον David 
Elliott και η εμπειρία των εργαζομένων στην Lucas aerospace, 
που ήταν προσανατολισμένη για  την εξυπηρέτηση πολεμικών 
αναγκών. Μέσα από την ανάπτυξη μιας νέου τύπου συνδικαλιστι
κής πρακτικής διαφοροποιήθηκαν τα παραγόμενα προϊόντα και η 
εταιρεία προχώρησε στην κατασκευή ανεμόμυλων, ιατρικού 
εξοπλισμού και άλλων «ειρηνικών» προϊόντων. Η περίπτωση της 
Lucas ήταν ενδεικτική για τη δυνατότητα του συνδικαλιστικού (ή 
και κάθε άλλου...) κινήματος να ξεπεράσει άμεσα οικονομικούς 
προσανατολισμούς και να ενσωματώσει κοινωνικούς και παγκό
σμιους στόχους στην πρακτική του. «Να σκέπτεσαι παγκόσμια, 
αλλά να ενεργείς τοπικά» — είναι ένα σύνθημα που εκφράζει 
τους οικολόγους αλλά και κάθε στάση ζωής όπου οι άνθρωποι 
δεν εγκλωβίζονται μέσα σε στενοκέφαλους τοπικιστικούς, κλαδι
κούς ή εθνικιστικούς υπολογισμούς, ούτε όμως χάνονται μέσα 
στην ονειροπαρμένη φιλοσοφίζουσα απραξία που αφήνει άθικτο 
το καταπιεστικό παρόν.

Πιο πολύ σεβασμό στο περιβάλλον, πιο πολλές θέσεις εργα
σίας, λιγότερο χρόνο εργασίας — αυτή ήταν μια θέση που μόνο 
μερικά μπορούσε να καλύψει το συνέδριο. Η «κατά κεφαλήν» 
ερ/ασία  μπορεί να γίνει ακόμη και δυο ώρες μόνο την ημέρα — 
σύμφωνα με τον Loup Verlet, συγγραφέα του βιβλίου «Λυο ώρες 
εργασία την ημέρα», που βρίσκει πως η τάση για λιγότερη 
εργασία έχει ανατρεπτικό χαρακτήρα μέσα σε συνθήκες καπιτα
λισμού. Γι γίνεται όμως με την ποιότητα, με το περιεχόμενο της 
ίδιας της εργασίας, με την αποξένωσή της από την ύπαρξη του 
εργαζόμενου;
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Εόμφωνα με rov Pierr Samuel, η αντικατάσταση των προσωπι
κών και βιολογικών ρυθμών από έναν ενιαίο, μηχανικό και 
καθολικά ισχύοντα χρόνο, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Ο 
«χρόνος εργασίας» είναι μια ισοπεδωτική πραγματικότητα, μέσα 
στην οποία τα ταλέντα και οι δημιουργικότητες των ανθρώπων 
άλλοτε συνθλίβονται και άλλοτε φαίνονται αδύνατο να εκφρα
στούν. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η ουσιαστική αύξηση του 
ελεύθερου χρόνου, αύξηση που δεν επέρχεται αυτόματα ύστερα 
από τη μείωση του χρόνου εργασίας, γιατί συχνά επιδεινώνονται 
ο συνθήκες κυκλοφορίας ή επινοούνται νέες ανάγκες.

Επιπλέον, όμως, πρέπει να προωθηθεί και ο «δυαδισμός» της 
κοινωνίας και ειδικότερα της οικονομίας. Αυτό μπορεί να γίνει 
με την ανάπτυξη μιας εναλλακτικής οικονομίας ή των εναλλα
κτικών σχέσεων, δίπλα στις κατεστημένες δομές και σχέσεις: Η 
συνύπαρξη δηλ. της παραδοσιακής «ετερόνομης» με τη νέα

«αυτόνομη» παραγωγή.
Τη συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» για τη δυαδική κοινωνία 

επακολούθησε η συζήτηση με θέμα: «Η αγοραστική δύναμη 
ενάντια στη δύναμη να ζεις». 0εμ α  παλιό όσο και επίκαιρο, 
ιδιαίτερα σε μια κατάσταση όπως η σημερινή, όπου οι πιθανότη
τες για μια νέα παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη συνδέονται 
συχνά με την εμφάνιση νέας γενιάς «καταναλωτικών αγαθών», 
που ασχολούνται με την παραπέρα παθητικοποίηση και υποταγή 
του καταναλωτή στην τυραννία του θεάματος. Θέμα που θα 
μπορούσε να διατυπωθεί με τα διλήμματα: «ιδιοκτησία ή ύπαρ
ξη», «απόκτηση ή δημιουργία», «κατανάλωση ή απόλαυση». 
Λιλήμματα που θα εξακολουθούν να ισχύουν, όσο ο καταναλωτι
σμός θα συνεχίζει να απειλεί την ανθρώπινη επιβίωση.

I I A W H 1  Σ Χ Ι Ζ Α Σ

Αναζητώντας το χαμένο χρόνο

Χθες μιλήσαμε για επαγγέλματα ποι 
μπορούν να δημιουργηθούν, για νέ
ους τρόπους εργασίας και έμμεσα 
για το χώρο καθώς και για ενεργεια
κές ή φυσικές πηγές. Τώρα πρέπει 
να εισαγάγουμε ένα νέο παράγοντα, 
ο οποίος θα κατευθύνει ένα μεγάλο 
μέρος της σημερινής συζήτησης: 
είναι ο παράγοντας χρόνος.

Ο χρόνος έγινε μόλις εδώ και δυο 
αιώνες ένα μεγάλο κοινωνικό πρό
βλημα, σε τέτοιο βαθμό ώστε οι 
τίτλοι πολλών έργων που τον μελε
τούν έγιναν εκφράσεις της καθημε
ρινής κουβέντας: «Δυο ώρες την 
ημέρα», «ο καιρός που μας κλέ
βουν», «επιλεγμένος χρόνος», «εν- 
μέρει χρόνος». Η μια μάλιστα α
π' αυτές τις εκφράσεις δημιούργησε 
κι ένα υπουργείο.

Η έκταση του προβλήματος έγκει
ται στο ότι, ο προσωπικός χρόνος ή, 
γενικότερα, ο βιολογικός, ο αρκετά 
αργός ρυθμός των ημερών και των 
εποχών, αντικαταστάθηκε, κάτω α-

την πίεση του τρόπου της βιομη
χανικής ή βιομηχανοποιημένης πα
ραγωγής, από το χρόνο της μηχαν ι
κής και της φυσικής. Αυτός ο χρό
νος, ο ομοιόμορφος και ο ατέλειωτα 
διαμελισμένος, έχει επιβληθεί σε ό
λους: τα ρολόγια, τα χρονόμετρα, η 
εφαρμογή του συστήματος Taylor 
στη δουλειά, τα ωράρια των τραί
νων, των αεροπλάνων και των συνε- 
δρίων, η εκτεταμένη χρήση της α- 
ντζέντας κ.λπ., είναι η φανερή από
δειξη αυτής της κατάστασης, όπως 
άλλωστε και οι συνηθισμένες εκ
φράσεις: «ούτε λεπτό για χάσιμο», 
° χρόνος είναι χρήμα», «οργάνουση 

του χρ όνου» , « υ π ο λ ο γ ισ μ ό ς  του 
/.ρόνου».

Αρα αυτή η πορεία προσκρούει, 
όπως θα *λεγε o Amory Lovins, σε 
όρια εξωτερικά και εσωτερικά. Στα 
εξωτερικά όρια έχουμε:
- πρώτον τις ενοχλήσεις, που γνω
ρίζουμε και έχουμε αναλύσει αρκε- 
Tt*< μπροστά στους νέους ρυθμούς

της ζωής, ρυθμούς που υπαγορεύει 
το παγκόσμιο ρολόι.

δεύτερον, στο οικολογικό επίπε
δο, ο γρήγορος ρυθμός των μετατρο
πών που ο άνθρωπος επιβάλλει στο 
περιβάλλον του δεν συμβιβάζεται 
και πολύ με το ρυθμό, τον πιο αργό, 
των φυσικών φαινομένων. Για παρά
δειγμα: είναι μάταιο να φυτέψει κα
νείς ένα δέντρο σ ' ένα μέρος που 
μπορεί να προβλέψει ότι θα ξανα- 
σκαφτεί σε 5, 10 ή 20 χρόνια.

Στα εσωτερικά όρια έχουμε:

Πιερ Σάμονελ

πρώτον τα φαινόμενα της αντι-πα- 
ραγωγικότητας που εξέθεσαν ο Ivan 
Illich, ο Jean Pierre Dupuy και ο 
Jean Robert πάνω στον τομέα της 
ταχύτητας: η αντιπαραγωγικότητα 
που οφείλεται στο κυκλοφοριακό* η 
περίπτωση των ανθρώπων των ο
ποίων οι συνήθεις μετακινήσεις εί
ναι κάθετες στον αυτοκινητόδρομο 
που μόλις κατασκευάστηκε* το κό
στος σε ώρες εργασίας της ικανο
ποίησης του πάθους για ταχύτητα 
(υπενθυμίζουμε ότι κάποιος που δια
νύει 15.300 χιλιόμετρα το χρόνο 
μ ’ ένα αυτοκίνητο μεσαίας τάξεως, 
πρέπει να δουλέψει 1.500 ώρες για 
να πληρώσει αυτή την «ευκολία», 
ώστε η πραγματική του ταχύτητα να 
είναι της τάξεως των 10 χλμ. την 
ώρα).
3 δεύτερον, μέσα σε μια καταναλω
τική κοινωνία πρέπει κανείς να κα
ταναλώνει και γ ι ’ αυτό χρειάζεται 
χρόνο. Αυτή η πραγματικότητα ή
ταν καλυμένη α π’ το γεγονός ότι τα 
αντικείμενα μεγάλης κατανάλωσης 
της προηγούμενης γενιάς συντελού
σαν στο κέρδος του χρόνου, επιφα
νειακά τουλάχιστον: ψυγεία, πλυ
ντήρια, έτοιμα φαγητά, αυτοκίνητα 
στις  αρα ιοκατο ικημένες  περ ιοχές .

ακόμα και τηλεοράσεις, αφού εμπο
δίζουν τη μετακίνηση προς το θέα
τρο ή τον κινηματογράφο. Αλλά δεν 
προβλέπεται ότι τα μαζικά αντικεί
μενα της ερχόμενης  γενιάς, που 
σχηματίζεται τώρα, θα συντελέσουν 
στο κέρδος του χρόνου: πρέπει να 
διαθέσει κανείς καιρό για ν ’ αγορά
σει τα οπτικο-ακουστικά αντικείμε
να όπως είναι το βίντεο. Και ενώ 
είναι πιθανό η τελειοποίηση των 
μέσων π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς  ν ’ αυξήσει 
την παραγωγή του δευτερεύοντα και 
τριτεύοντα τομέα, ωστόσο είναι αμ
φίβολο αν θα βοηθήσει τους ιδιώτες 
να κερδίσουν χρόνο* όπως και να- 
'ναι, η προσέγγιση σε ουσιαστικά 

δεδομένα της πληροφόρησης (πέρα 
απ ' τους συνδρομ ητές  τηλεφώνου, 
από διοικητικές πληροφορίες και 
κρατήσεις θέσεων σε αεροδρόμια 
και σιδηροδρόμους) θα στοιχίζει α
κριβά και θα ξαναεμφανιστεί το φαι
νόμενο που ο ΙΙΠοΗ και ο ϋ ΐ φ ΐ ψ  
περιέγραψαν για το αυτοκίνητο.

Έ τσ ι, λοιπόν, ακριβείς ή συγκε
χυμένες, εμφανίζονται οι νέες βλέ
ψεις που αφορούν στον καιρό. Ας 
τις δούμε σε σχέση με την ανεργία. 
Οι οικολόγοι υπέδειξαν τα φυσικά 
όρια της ανάπτυξης της εκμετάλλευ
σης των πρώτων υλών και της ενέρ
γειας: μια ανάπτυξη όπως εκείνη 
των χρόνων 1945-1975 δεν είναι πια 
δυνατή. Αλλά μια άλλη αύξηση της 
παραγωγής των υπηρεσιών και των 
κεφαλαίων, οπωσδήποτε πιο φτωχή 
σε πρώτες ύλες και σε ενέργεια, 
είναι πολύ πιθανή και βλέπουμε να 
διακρίνονται μερικά στοιχεία της: 
μ ε τεκ π α ίδ ευ σ η ,  π λ η ρ ο φ ο ρ ιτ ικ ή ,  
βιοτεχνολογίες, έλεγχος της ενέρ
γειας. Θα είναι αρκετή για να απορ
ροφήσει την ανεργία; Χθες είδαμε 
ότι μπορεί να τη μειώσει αρκετά, 
αλλά ακόμη και με τις πιο αισιόδο
ξες εκτιμήσεις δεν νομίζω ότι θα 
την καταργήσει, ιδίως εαν μεσολα
βήσουν τα νέα κέρδη παραγωγικό
τητας. Κάτι άλλο θα 'πρεπε λοιπόν

να προστεθεί στην συνταγή μιας 
φτωχής παραγωγής αγαθών, κεφα
λαίων και υπηρεσιών. Κι εδώ ακρι
βώς μεσολαβούν οι νέες επιθυμίες.

Σύμφωνα με μια σφυγμομέτρηση 
του IFOP στο τέλος του 1977, το 
41% των ερωτηθέντων προτιμούν 
την αύξηση των μισθών, αλλά το 
53% την ελάττωση της διάρκειας 
εργασίας. Σε μια άλλη σφυγμομέ
τρηση (SOFRES, τον Οκτώβριο του 
1978) το 37% προτιμά να διπλασιά
σει τα κέρδη του, αλλά το 63% να 
δουλεύει δυο φορές λιγότερο.

Αυτή η προτίμηση είναι σταθερή 
στα δυτικά κράτη: προτιμούν το 
χρόνο απ’ τα χρήματα, τουλάχιστον 
περιθωριακά, για να χρησιμοποιή
σουμε τη γλώσσα των οικονομολό
γων. Θέλει κανείς να ξαναχρησιμο- 
ποιήσει το χρόνο δέσμευσης, το 
χρόνο εξαναγκασμού.

Πού θα χρησιμοποιηθεί; Τι χρ ή 
ση θα κάνουμε στο «χρόνο που 
ξαναβρήκαμε;» Δεν είναι αυτό το 
αντικείμενο του συμποσίου, και θα 
είμαι πολύ σύντομος:
Ο τους δρόμους της αυτόνομης πα
ραγωγής και της εναλλακτικής οι
κονομίας τους περιγράψαμε χθες 
τ' απόγευμα.
Ο Ακόμη, σαν σύζυγος μιας ειδικού, 
δεν ξεχνάω την «κουλτούρα διασκέ
δασης» τόσο αγαπητή στον κοινω
νιολόγο Joltre Dumagedier. Αλλά 
ποιας διασκέδασης; Η ερώτηση εί
ναι τόσο πολύπλοκη και τόσο σημα
ντική, ώστε για να μην παρεκκλίνω 
απ' το σκοπό αυτού του Συμπόσιου, 
θα αναφερθώ τελειώνοντας στη Ma
urice Blanchot: «Το να μην πεις 
τίποτα γ ι '  αυτό, είναι ο καλύτερος 
τρόπος να τα πεις όλα»>.

Μτφρ.: ANTA ΚΑΤΤΟΥΑΑ

*
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Εκεί ψηλά στον Υμηττό.··

Κάμποσα από τα λίγο πολύ γνωστά 
ή και τελείως άγνωστα, «μυστικά»» 
του Υμηττού, συζητήθηκαν στη συ
γκέντρωση που οργάνωσε ο «Κύ
κλος Ο ικ ολογ ικ ώ ν  Συζητήσεω ν»  
στο Χολαργό. Η συζήτηση έγινε 
ανάμεσα στο δήμαρχο Χολαργού κ. 
Σκούρτη, δημοτικούς συμβούλους, 
εκπροσώπους των υπουργείων Γεωρ
γίας και Χωροταξίας Οικισμού και 
Περιβάλλοντος, δασολόγους και με
ρικούς ακόμα ανθρώπους που μοιά
ζει να ενδιαφέρονται για την τύχη 
του ταλαίπωρου βουνού.
Μ'ΐυςη.- ·»!". ·
Μυστικό Ιο: Το βουνό, τραυματι
σμένο από τις δυο πυρκαγιές του '81 
και ’82, δεν αναδασώθηκε ποτέ ικα
νοποιητικά, αφού ο καμένος χώρος 
της δεύτερης πυρκαγιάς, στην Αγία 
Μαρίνα Ηλιούπολης, ούτε καν κα
θαρίστηκε. Και η εύλογη απορία: Τι 
να σημαίνει άραγε αυτή η ολιγορία; 
Να έχει σχέση με κάποιο σχέδιο 
κ ατασκευής νέου περ ιφ ερε ιακού  
δρόμου πάνω από την Ηλιούπολη; 
Ή  τίποτ' άλλο ακόμα χειρότερο; 
Ζούμε σε πονηρούς καιρούς και 
μοιάζει δύσκολο να μην είναι κανείς 
καχύποπτος. Και πώς να μην είναι. 
Ιδού:

Μυστικό 2ο: Εκατό στρέμματα δασι
κής έκτασης αναδασωτέας πριν από 
τη χούντα, επί χούντας με το νόμο 
303, άρθηκε η αναδάσωση και παρα- 
χωρήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας για να φτιάξει, λέει, ελικο
δρόμιο. Το ελικοδρόμιο δεν έγινε 
ποτέ και βέβαια χούντα ήταν αυτή 
και ό,τι της κατέβαινε έκανε. Στη

συνέχεια όμως με διάφορα κόλπα 
και ύστερα από τρεις αλλεπάλληλες 
μεταβιβάσεις, η έκταση παραχωρή- 
θηκε στον ΑΟΟΑ (Αυτόνομος Οικο
δομικός Συνεταιρ ισμός Α ξιω ματι
κών), ο οποίος φυσικά την οικοπε
δοποίησε και ξεκίνησε μια φάμπρι
κα κερδοσκοπίας, αφού μετά από 
διαδοχικές πωλήσεις οι τιμές των 
«οικοπέδων»» έχουν φτάσει στα ύψη. 
Το σημαντικό είναι ότι η κερδοσκο
πική επιχείρηση συνεχίζεται οι δε ι
διώτες που έγιναν κύριοι της δασι
κής έκτασης διεκδικούν σήμερα το 
δικαίωμα να χτίσουν εκεί τις βίλες 
τους! Απορία: Τι μιλάμε για πάταξη 
των οικοπεδοφάγων και τα ρέστα, 
όταν βλέπουμε μια δασική έκταση 
να οικοπεδοποιείται μέσα από ένα 
νόμιμο κανάλι και με την κάλυψη 
της ίδιας της πολιτείας!

Μυστικό 3ο: Από το ’78, με την 
πρόφαση της αντιπυρικής προστα
σίας, οι μπουλντόζες άνοιξαν πά- 
μπολλους δασικούς δρόμους, μπορεί 
και 40 χλμ. μήκος, οι οποίοι συμπί
πτουν ήδη με το οδικό δίκτυο. Που 
σημαίνει πως είναι στη διάθεση το\ 
οποιουδήποτε θέλει να τους διαβαί
νει με το μηχανάκι ή το αυτοκίνητό 
του. Και η απορία: Μ 'α υτόν  τον 
τρόπο κλείνουμε ή μήπως ανοίγουμε 
το δρόμο στην πυρκαγιά;

Μυστικό 4ο: Οι κάτοικοι της Ηλιού
πολης έκαναν έντονες διαμαρτυρίες, 
μάλιστα με μαύρα πανιά κ.λπ., ζητώ
ντας να γίνει προέκταση του περιφε
ρειακού δρόμου σε βάρος της δασι
κής έκτασης, ώστε να μην περνάνε.

λέει, τα ροχοφόρα μέσα από την 
Ηλιούπο/.η. Ερωτήματα: Οι φίλοι 
κάτοικοι της Η λιούπολης μήπως 
κάνουν κάποιο λάθος; Μήπως με 
τους όλο και περισσότερους δρό
μους που το τραυματίζουν, κινδυ
νεύουν να χάσουν το δάσος τους, 
που σ η μ α ίν ε ι  λ ιγ ό τ ε ρ ο  ο ξ υ γ ό ν ο  
γ ι '  αυτούς και για τα παιδιά τους, 
και συγχρόνως να μην απαλλαγούν 
καθόλου από τα τροχοφόρα; Γιατί 
βέβαια ούτε θα καταργηθεί ο δρόμος 
που ήδη υπάρχει ούτε 0α βρεθεί 
κανένα μαγικό μέσο για να περνάνε 
τα ήδη πάρα πολλά τροχοφόρα που 
έχει η ίδια η Ηλιούπολη στους 
αυτοκινητόδρομους. Μήπως μια κα
λύτερη λύση θα ήταν να γίνει τα
χείας κυκλοφορίας ο δρόμος της 
Ηλιούπολης ώστε να μη δημιουργεί- 
ται συμφόρηση και να μειωθεί η 
ενόχληση από τα αυτοκίνητα. Να 
σωθεί και το δάσος που έτσι και 
χαλάσει πάει πια...

Μυστικό 5ο: Φαίνεται να υπάρχει 
κάποια μεγαλειώδης χωροταξική με
λέτη που προβλέπει α ξ ιοπο ίη σ η  
3.000 στρεμμάτιον δασικής έκτασης, 
δηλαδή διαμόρφωση του χώρου σε 
άλσος αναψυχής με δρόμους, πάρ- 
κ ιν γ κ ,  α ν α ψ υ κ τ ή ρ ια ,  π α γ κ ά κ ια ,  
τουαλέτες, αμφιθέατρο κ.λπ. κ.λπ. 
κ.λπ.

Εόώ ιι να πει κανείς; Ο κάτοικος 
της Αθήνας που ασφυκτιά και βάφει 
κάθε Σαββατοκύριακο την άσφαλτο 
με το αίμα του για να φύγει μακριά 
ιιπό την πόλη που τον πνίγει, έχει

άραγε ανάγκη από ένα αστικό άλσος 
ή από ένα δάσος που να είναι κοντά 
στην πόλη του και προς το οποίο να 
βρεθεί κάποια πρόσβαση που δεν θα 
α λλο ιώ νε ι το δα σ ικ ό  χαρακτήρα 
του; Εδώ έχουμε το τεράστιο πρό
βλημα του νέφους που όσα ποσά κι 
αν ξοδευτούν, όσοι περιορισμοί κι 
αν τεθούν, δεν πρόκειται ν ’ απαλλα
γούμε έτσι εύκολα. Είναι δυνατόν να 
καταστρέφουμε έναν μοναδικό πνεύ
μονα που για να γίνει χρειάζονται 
20 και 50 και 100 χρόνια; Γιατί, μην 
κ ο ρ ο ϊδ ε υ ό μ α σ τ ε ,  ο κατακερματι
σμός του δάσους από διάφορες επι
βλαβείς ή επωφελείς αιτίες, σημαί
νει την αναπότρεπτη καταστροφή 
του... Και, όπως είπε κι ο δήμαρχος, 
ο κ. Σκούρτης, μια χωροταξική με
λέτη που γίνεται από εμπειρογνώμο
νες όσο καλή κι αν είναι, φτιάχνεται 
σ '  ένα γραφείο κι ο ειδικός δεν μπο
ρεί να δει την αγωνία του πολίτη 
που βλέπει να κόβονται τα δέντρα 
της περ ιοχής  του και αναρωτιέται τι 
Οα γίνει σε 20 χρόνια , χωρίς να 
μπορεί καθόλου ν ' αντιδράσει...

Τελειώνοντας επισημαίνω πως θε
ωρώ ήδη θετικό το ότι οργανώθηκε 
και πραγματοποιήθηκε αυτή η συζή
τη σ η  που  σ η μ α ίν ε ι  ό τ ι  κάποιοι 
νοιάζονται για το τι γίνεται σ ' αυτό 
τον τόπο, για  το τι γίνεται γύρω 
απ τα σπίτια  μας. Φτάνει κάποιοι 
ν ανοίξουν τ ' αυτιά τους και να μΠ 
σταματήσουν τα πράγματα στις σι>- 
ζητήσεις  όπως δυστυχώς συμβαίνει 
συχνότατα.

Κατ. Π*
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Η αιφνιδιαστική εισβολή της μνημονικής σφήνας 
στο κύριο χρονικό επίπεδο, όταν γίνεται συχνά, 
εξαρθρώνει τους αρμούς του χρόνου. Οι τρεις 
διαστάσεις συγχέονται, με αποτέλεσμα να ((βυθίζε
σαι σ’ ένα χώρο, ένα παρόν που γίνεται ακατάπαυ- 
στα παρελθόν χωρίς εξαρτήσεις και αναφορές... 
στον αληθινό (αδιαίρετο) χρόνο που δεν είναι ίσως 
παρά η άρνηση του χρόνου, ο μη-χρόνος, η καθαρή 
άχρονη αδιάφορη διάρκεια»27. Η αισθητική συνέ
πεια της τεχνικής αυτής είναι ότι το νέο. ή 
παρέμβλητη χρονική σφήνα, ενισχύει εικονιστικά 
το πρωτεύον θέμα και αυξάνει τη νοηματική και 
συγκινησιακή του λειτουργικότητα.

Επειδή ο χρόνος ως αισθητηριακή εμπειρία είναι 
αδιάσπαστα συναρτημένος με το χώρο, όταν τεμα
χίζεται ο πρώτος, τεμαχίζεται μαζί του, αναγκα
στικά. κι ο δεύτερος. Ο Τ.Σ. υποστηρίζει όμως ότι 
«ο χώρος... δεν είναι αναγκαστικά εξαρτημένος 
από το χρόνο. Μπορείτε να κάνετε μετατοπίσεις. 
Έτσι καθώς ωριμάζει κανείς βλέπει τα πράγματα 
διαφορετικά. Ο χρόνος, η μνήμη, ο χώρος έχουν 
αλλάξει σχέσεις (και διαστάσεις) τίποτα δεν είναι 
σταθερό»28. Εννοεί ασφαλώς τις τοπικές μετατοπί
σεις (ανάλογες με τις χρονικές) που γίνονται στην 
ποίησή του, όταν ο ποιητής αποσυνδέει το χώρο 
από το χρόνο. Μια ακόμη (θα ελέγα, α-λογική) 
αυθαιρεσία, που απομακρύνει περισσότερο την 
ποίηση από την τυπική λογική των αισθήσεο^ν κι 
ενισχύει την εντύπωση ενός αλλοπρόσαλλου ονεί
ρου. Ταυτόχρονα περιπλέκει κάποτε τα πράγματα 
σε βαθμό που το ποίημα να καταντάει «σκοτεινό».

Μια τέτοια προγραμματισμένη διάσπαση του 
χρόνου και του χώρου δεν έχει, νομίζω, το προη
γούμενό της στην νεοελληνική ποίηση. Ανάλογες 
περιπτώσεις θα μπορούσε βέβαια να αναφέρει 
κανείς στο Σαχτούρη και τον Κακναβάτο, αλλά σε 
μικρότερη συχνότητα και μάλλον τυχαίες ή τουλά
χιστον όχι ενσυνείδητες και προγραμματισμένες. 
Από τον ευρωπαϊκό χώρο χαρακτηριστική είναι η 
-ερίπτο^ση του Τ .Σ .  Έ λ ι ο τ .  Σ τ α  «Τέσσερα 
κουαρτέτα» π.χ. ο Έ λ ιοτ  συναιρεί το χρόνο, ρητά, 
σ ενα μονοδιάστατο παρόν, που χωράει τα περα
σμένα και προδιαγράφει τα μελλούμενα. Οι έννοιες 
παρελθόν και μέλλον είναι κατασκευάσματα αφαί
ρεσης. Δεν υπάρχει αρχή και τέλος, όλα είναι 
ενταγμένα σ’ έναν ατελ.εύτητο κύκλο29. Αυτο που 
^κρίνει το Σινόπουλο σ’ αυτό το σημείο είναι ότι 
ε̂ λύνει το πρόβλημα αυτό του ιδιόρρυθμου χειρι- 
Ή-Ου του χρόνου μια κι έξω, αποφασιστικά. Περ- 
ν*ει μια μακρόχρονη κρίση γραφής, όπως προανέ-

Μελετη

Το όνειρο
στην ποίηση 

του
Τάκη

φερα, κι η κρίση αυτή φτάνει κάποτε (« I ο Χρονι
κό») σε παροξυσμό κι ενσωματώνεται στο κύριο 
σώμα της ποίησης, γίνεται ποίηση που αυτοελέγ- 
χεται και χειρουργεί ακόμα το ίδιο τη: το σώμα. 
Άλλοτε πάλι («Νυχτολόγιο»)30 σε κατάσταση 
σχετικής νηφαλιότητας επιχειρεί να κατοχυρώσει 
τις άποψεις του με θεωρητικές αφαιρέσεις και 
προσφυγή σε ξένα πρότυπα, όπως του Γάλλου 
μυθιστοριογράφου Κλωντ Σιμόν.

Δημήτρης Πλατανίτης

Η εντύπωση πάντως που γεννιέται τις περισσό
τερες φορές είναι η φαντασμαγορία ενός καλειδο
σκόπιου. Απειράριθμες, απρόβλεπτες διασυνδέσεις 
των εικονιστικών στοιχείων του ποιήματος αφήνο
νται ελεύθερες στην επινοητικότητα, στη φαντασία 
και την ευαισθησία του αναγνώστη. Ανοίγεται 
απεριόριστη προοπτική για νοηματικές συσχετί
σεις και μια έκλυση συγκινησιακών αποχρώσεων, 
που βρίσκονται σε μια συνεχή αλληλεπίδραση, σε 
μιαν ατέλειωτη διαλεκτική σχέση. Ό τα ν  πετύχει 
κανείς να σπάσει το φλοιό της επιφάνειας, υπάρχει 
δυνατότητα να διεισδύει, σχεδόν χωρίς τέλος, στο 
υπόστρωμα ανακαλύπτοντας και αξιοποιώντας πο 
λύτιμα, πρωτοφανέρωτα ίσως, κοιτάσματα. Προ
χωρεί — ή μπορεί να προχωρήσει — ττρος τον 
πυρήνα της ουσίας της ζωής και του κόσμου, του 
μικρόκοσμου του ποιήματος, που αντικατοπτρίζει 
το σύμπαν. Με την αποσπασματικότητα, τη συσ
σώρευση και την (επιλεγμένη ή όχι) πρωτοτυπία 
των εικόνων που τοποθετούνται σ’ ένα ισοπεδωμέ
νο, μονοδιάστατο χρόνο και χώρο ο αναγνώστης 
χειραγο^γείται μέσα σ’ ένα υπερχρονικό και χωρίς 
τοπικά όρια περιβάλλον, που υποβάλλει αβίαστα 
τη γοητεία της μαγείας του ονείρου.

Οι ονειρικοί μετασχηματισμοί

Ένας ακόμα ιδιόμορφος χαρακτήρας του ονείρου 
είναι οι μετασχηματισμοί ή μεταμορφώσειςπροσω- 
πων και πραγμάτων.

«Είναι τα δέντρα που ανασαίνουν είπε ο Μαξ 
μεταμορφώνονται σε σύννεφα 
πολλές μεταμορφώσεις γίνονται

Σινόπουλου 
Γ'

μέσα στη νύχτα
κι άξαφνα σταματάει η καρδιά»

(«Η γνωριμία με το Μαξ»)

Στο όνειρο του ύπνου οι μεταμορφώσεις γίνο
νται με τρόπο αυτοματικό κι ανειδοποίητο, αλλά 
εκεί συχνά φαίνονται «λογικές», αν κι όχι σπάνια 
γεννούν την αίσθηση της παραξενιάς και του παρά
λογου. Στο Σινόπουλο όμως —και σ’ όποιον άλλον 
παρουσιάζονται— ενεργούν πάντοτε ως ερεθίσμα
τα διπλής διεγερσιμότητας: διανοητικής και συναι
σθηματικής (όπως εξάλλου και άλλα ονειρικά 
χαρακτηριστικά της ποίησης). Συγκρούονται με τη 
λογική και, εκτός από την ομόλογη συναισθηματι
κή τους φόρτιση, προκαλούν το γενικό συναίσθημα 
του αλλόκοτου από έναν κόσμο με παράλογες 
μεταστοιχειώσεις. Τούτο ακριβώς το τελευταίο 
μας μεταθέτει αυτόματα στο χώρο του εξωπραγ
ματικού, του παραμυθένιου και ονειρικού, όπου δεν 
επικρατεί, καμιά, φανερή τουλάχιστον, νομοτέλεια. 
Οι διανοητικές και συγκινησιακές αλληλεπιδράσεις 
που προκαλούνται και α π ’ αυτό το φαινόμενο είναι 
έντονες. Είναι, λοιπόν, κι αυτό ένας ακόμα λόγος, 
που ο «επαρκής αναγνώστης», μόλις επισημάνει 
τέτοιες μεταμορφώσεις, εντείνει τις προσπάθειές 
του να τις αποκρυπτογραφήσει και να τις διερμη
νεύσει ποικιλότροπα.

Η μεταμορφωτική λειτουργία παρουσιάζει με
γάλη συχνότητα και ποικιλία στην ποίηση του 
Γ.Σ. Δεν είναι μόνο ένα γοητευτικό παιχνίδι 
εικονοπλασίας, αλλά κι ένα μέσο δυναμικής διασύν
δεσης και συσχετισμού προσώπων, πραγμάτων και 
καταστάσεων, που προεκτείνει και βαθαίνει τα 
νοήματα και τις συγκινήσεις.

Η κλίμακα των μεταμορφώσεων ή μετασχηματι
σμών ξεκινάει από ένα απλό ζεύγος και φτάνει σε 
μερικές περιπτώσεις σε μια σειρά πολλαπλών 
διαδοχικών μορφών.

/. «Σιγά-σιγά. όπως ήρθανε, χαθήκανε.
Πήρανε το λαγκάδι, αέρας, χάθηκαν»*'.
2. «Εμένα με λένε Μαξ είπε ο Μαξ 
άκουσα να μιλάνε για σένα 
όπως μιλάνε 
για ένα σκυλί
όμως δε μοιάζεις με σκυλί 
πιο πολύ μοιάζεις με πόδι ανθρώπου 
νομίζω πως είσαι το πόδι μου 
είπε ο Μαξ»*2.
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Το όνειρο στην ποίηση του Τάκη Σινόπουλου

3. «Μιλούσε και γινόταν διάφανος 
νόμιζα τι (ο ς μπορούσε να περπατήσει 
απάνω στο νερό της θάλ,ασσας 
ίσκιος πουλιού
άερας»}}.
4. « Ύστερα θα 'ρθει το κορίτσι το αλαφρό.

κι οι νύφες θα τρομάζουνε
θα φύγουν στην κοιλάδα γοργοπόδαρες
και το κορίτσι τ'άσπρο θα ναι δροσερό
σα δέντρο κάτω από το φως
πιο πέρα τ 'άλλα δέντρα κι η σιωπή
θα στρίψουν θα κοιτάζουν
το δέντρο με το φόρεμα της άνοιξης...»*4
5. «Τότε αναπήδησες από τη χαίνουσα 
καρδιά μου πάνοπλη
με σάρκες και με φώτα.
Το αίμα μου ένα σκοτάδι ακίνητο κι ιδού.
Εσύ η χνμώδης άνοιξη.
Εγώ σιαγόνα τρέμουσα 
σε πείνα μαύρη.
Και τα όνειρά μου ορμήσανε -  σκυλιά και πειρατές. 
Και το κορμί μου -  η σκόνη*35.

Οι πολλαπλές διαδοχικές μορφές εκφέρονται 
συσσωρευτικά και παρατακτικά:

1. «Ωραία εσύ η ανείδωτη
μέσα στον ουρανό του ποιήματος
καυτερή θρησκεία γυναίκα αγέρινη
ντυμένη χαραυγές ένα άστρο σύμβολο
με το όνομά σου δένοντας των εποχών τις γέφυρες.
Ωραία εσύ
νυχτερινή του απείρου εξαίσιο του θανάτου λάφυρο 
από τη σκόνη του θανάτου αναγεννώμενη»36.
2. «Εγώ φοβάμαι μου έλεγε 
είμαι γυμνή
και παγωμένη.
Σε παγωμένη φωτιά 
περιφέρομαι.
Ο ήλιος μου έλεγε 
είναι ένας άντρας όμορφος
η ¡ίέρα είναι μου έλεγε *
μια γλυκιά γυναίκα 
το φως
ένα αγαθό παιδί»*1.
3. «Και θα είσαι σαν ένα ποτάμι 
που ξεράθηκε μέσα στις πέτρες.
Και θα είσαι σαν ένα παγόνι 
που δεν έχει φτερά.
Και θα είσαι σαν ένα σαγόνι 
που έχει ψεύτικα δόντια»**.

Μερικές φορές η πρωταρχική εικόνα διασπάται 
σε μια σειρά μετασχηματισμών που εμπλέκονται 
κι επικαλύπτονται λίγο ή πολύ μεταξύ τους.

«Οι τερατώδεις μορφές μιας ναυαγισμένης πολι
τείας ταξίδευαν εκείνη τη στιγμή οριζόντια, έπλεαν 
σαν ανεξάρτητα ξύλα ή μεγάλες σχεδίες, μορφές 
αδιάφορες κι ονόματα πάνω σε ταμπέλες, μισοσβη- 
σμένα, αρμένιζαν ήσυχα στα νερά της μνήμης -  
ονόματα φαντάρων και στρατηγών»^.

Μπορεί ακόμη οι μετασχηματισμοί να εμπεριέ
χονται στην αρχική μορφή, που τους περιβάλλει, 
έτσι, σα μήτρα:

«Κάθε πρωί ξυπνώ με μια πέτρα στο κεφάλι μου.
Μέσα στην πέτρα είναι ένα πουλί
όχι η φωνή του
που ακούγεται μες στα κλαδιά

μα το πουλί που βγαίνει χρωματίζοντας τον ουρανό.

Κάθε πρωί ξυπνώ με σένα μέσα στο κεφάλ.ι μου. 
Το αισθάνομαι την ώρα που ονειρεύομαι 
να βγαίνεις από τα νερά του ποταμού 
και το πουλί στα δροσερά σου γόνατα 
όχι η φωνή του
μα το τρελό πουλί που υπάρχει πάντοτε στα

ποιήματα.

Κάθε πρωί ξυπ\ώ  μ '  ένα πουλί μες στο κεφάλι μου 
κι α π ' τη φωνή του
που ακούγεται μες στα κλαδιά βγαίνεις εσύ...»40

Τέλος, μυθολογικά ή ιστορικά πρόσωπα ή ακόμη 
πρόσωπα της προσωπικής εμπειρίας του ποιητή 
μεταφυτεύονται ατόφια κι εξαρχής μεταμορφωμέ
να στα συνθετικά έργα του (« Ασματα Ι-ΧΙ», 
«Ελένη», «Το άσμα της Ιωάννας και του Κωνστα
ντίνου», «Η γνωριμία με το Μαξ» κ.ά.), όπου 
βέβαια στη διάρκεια της ποιητικής πορείας Οα 
επακολουθήσουν νέες μεταμορφώσεις.

Από μια άποψη γενική το φαινόμενο των μετα
μορφώσεων δεν είναι άσχετο με την ιδιότυπη 
μεταχείριση των χρονικών επιπέδων, όπως αυτή 
σημειώθηκε πιο πάνα.). Με τις μεταμορφώσεις ο 
χρόνος μετατοπίζεται με τρόπο που θυμίζει τον 
αυτοματικό μηχανισμό του ονείρου. Ο χώρος όμως 
δεν ακολουθεί πάντοτε τις σχετικές μεταλλαγές ως 
αναπόσπαστο συνοδευτικό στοιχείο του χρόνου. 
Έ τσι, χώρος και χρόνος παρουσιάζονται αυτόνο
μοι. Αντίθετα, ο ποιητικός λόγος γίνεται ρευστός, 
μια πολύχρωμη ύλη που υπηρετεί τη μαγική 
μεταμορφωτική διαδικασία και συντάσσεται με την 
αυτονομία χρόνου και χώρου.

Η ονειρική γλω σ σ ο π λα σ τία

Ένα ακόμη ιδιόμορφο χαρακτηριστικό του ονεί
ρου, που εμφανίζεται με μικρή συχνότητα στο έργο 
του Σινόπουλου (μεγαλύτερη πάντως από άλλους 
ποιητές, όσοι το χρησιμοποιούν) είναι η ονειρική 
γλωσσοπλαστία. ΙΙρόκειται για τις γνωστές παρα
μορφώσεις λέξεων που παρατηρούνται στα όνειρα. 
Το υποκείμενο που ονειρεύεται τις βλέπει γραμμέ
νες κάπου ή τις προφέρει στη διάρκεια του ονείρου. 
Η πρώτη εντύπωση είναι ότι πρόκειται για τυχαία 
κι ανάξια λόγου αστοχήματα γλωσσικά ή για 
παράλογες κατασκευές, επομένως γ ια  «κενά» 
γλωσσικά σημεία. Ο Ελύτης καταγράφει σ τ ’ «Α
νοιχτά χαρτιά» μερικές τέτοιες ονειρικές λέξεις 
ενταγμένες σε περιγραφές ονείρων του και, πολύ 
σωστά, διαπιστώνει τη στενή (λογική) συνάφειά 
τους με τα διαδραματιζόμενα στο όνειρο41.

Η ονειρική γλωσσοπλαστία στηρίζεται σε ανα
γραμματισμούς λέξεων, σε ενσωματώσεις των 
στοιχείων μιας σύντομης φράσης σε μια λέξη, σε 
τεμαχισμό λέξεων, αποκοπή φθόγγων κι άλλες 
παρόμοιες λεκτικές παραφθορές, ακόμη και σε 
ηχομίμηση. ΙΙαρακάμπτοντας την αιτία ή τη σκο
πιμότητα αυτών των παραμορφώσεων, δεν μπο
ρούμε να μη σημειώσουμε τουλάχιστον ότι αποτε
λούν μιαν ακόμα υπογράμμιση του παράλογου και 
συγχρόνους υπερλογικού χαρακτήρα του ονείρου. 
Γιατί ποτέ, α π ’ όσο φαίνεται, οι ονειρικές αυτές 
λέξεις δεν είναι άσχετες με το περιεχόμενο του 
ονείρου και μάλιστα με την κρισιμότερη ουσία του.

Α π ’ αυτή την άποψη είναι πολύ χαρακτηριστικό 
ότι συναντάμε τα παραμορφωμένα αυτά γλωσσικά 
στοιχεία τοποθετημένα μέσα σε ονειρικά περιβάλ
λοντα της ποίησης του Σινόπουλου:

«... Η  Νόρα εκεί κοντά στη Νόρα 
η θεία της Νόρας η μαμά πιο εκεί με το σημάδι 
πιο πέρα ο Πάρνελ η δική μου η θέση αριστερά 
κοντά στο Φίλιππο. Κι αλήθεια κέρδισα την άκρη

ετούτη
μόχθησα πολύ. Κι αριστερότερα με τ'άλ,ογο ο

μικρούλης Ben

Τιου τιου
ένα πουλί μπαλσαμωμένο κάπου μες στην

καταχνιά»42.

Κι ο ίδιος ο ποιητής φαίνεται ότι είχε επίγνωση 
και της προέλευσης και της λειτουργικότητας 
αυτών των λες,εων στην ποίηση του. Γι αυςο 
σημειώνει π.χ. για το όνομα Πάρνελ που έρχεται 
επαναληπτικά στο Ά σμα  IV: «... Το όνομα Πάρ
νελ εδώ οφείλεται σε ανεξέλεγκτο συνειρμικό ανα
γραμματισμό του ονοματος Ελπηνωρ». Αλλ αμέ
σως πριν, στην ίδια σημείωση, ς,εκαθαρί^ει την 
επιφανειακή —μες στο ποίημα ταύτιση με τον 
ομώνυμο «Ιρλανδό πολίτικο, όραστηριο υποστηρι- 
χτή της ιρλανδικής ανεξαρτησίας»43.

Στο προβληματικό κι αγωνιώδες «Χρονικό»44 
βρίσκουμε τέσσερις τουλάχιστον τετοιες ονειρικες
λέξεις:

/ «Η Κατερίνα η δροσερή κυπάρισσος.
Το ζωντανό ζεστό ποτάμι. Ταμ.
Κι απόψε που περίμενα το Φίλιππο.
Ταρατατάμ».
2. «Το μικρό κοριτσάκι που φώναζαν Παύλα.
Το μικρό ξυλαράκι που το λέγαν Ιξέλ».
3. « Ύστερα οι νέοι επίδαμνοί4- οι αγκυλωτοί

βασανιστές
και η άμυνα γονατισμένη σακατεμένη μη μόναν

όψιν».
4. « Ντάγκα-ντάγκα-φλουτς 
μάζα πηχτή στη δέκατη χοάνη
... έξω από την πόρτα επιγραφές 
χαλ,κεύματα και μετα/γεύματα  
κατάσταση Α κατάσταση Β 

κατάσταση X  
Το ντάγκα-ντάγκα-φλουτς».

Ο χαρακτήρας του παράλογου φαίνεται να στοι- 
χειοθετείται εδώ με τρόπο απλοϊκό κι ολοφάνερο 
κυρίως στο επίπεδο της γραφής. Μέσα στο πλαίσιο 
της εικόνας εισβάλλει αιφνιδιαστικά και δίνει, στην 
αΡχή> ΤΎ)ν εντύπωση ξένου σώματος, αποβλητέου. 
Κι όμως απαιτεί αποκρυπτογράφηση. Συναισθημα
τικός, κατά βάση, ήχος, είτε σαν απλός μουσικός 
τόνος είτε σαν νοητική μονάδα, προκαλεί την 
ευαισθησία του αναγνώστη κι αποτελεί είδος αγκύ
λης πάνω στο ποιητικό σώμα. Θα έλεγα, μια 
«κενη» αγκύλη που πρέπει να «γεμίσει» και να 
ενσωματωθεί στο ποίημα. Αλλά δεν είναι τελείως 
«κενή». Γιατί προκαλεί την απορία του αναγνώ
στη. Αν λοιπόν, ο δέκτης - αναγνώστης έχει 
«περάσει» μέσα στο «μήνυμα» του ποιήματος και 
Γ0 έχει, με τον τρόπο του, αποκρυπτογραφήσει, η 
απορία του για το σημαινόμενο της ονειρικής λέξης 
εδράζεται πάνω σ εκείνο ακριβώς το υλικό, σ’ ε
κείνα τα «σήματα» του ποιήματος, τα οποία 
συνθέτουν το μήνυμά του και μαζί και της ονειρι
κής λέ^ης. Αν 6ε συνεβαινε κάτι τέτοιο, η ονειρική 
λέ^,η Οα ή.αν πραγματικά κενή, θ ’ αποτελούσε 
ςανο σώμα και μοιραία θα ήταν εξοβελιστέα.

Απο τις υποθέσεις αυτές, αν ευσταθούν, συνεπά- 
ι^ .α ι ότι η ονειρική λέξη, ακόμα κι αν είναι εφικτή 
η αντικατάστασή της με μια «λογική» λέξη ή με 

.οκληρη φράση, καλύπτει ένα περιεχόμενο νοητι- 
κο ή και συναισθηματικό -  ττου ξεπερνάει τα όριά
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-γ "  κι α π λ ώ ν ε τ α ι σ ενα λίγο-πολύ ευρύ φάσμα 
-ου ποιήματος. I ο «ντάγκα-ντάγκα-φλουτς» π.χ. 
070 7Γ10 ~άνω απόσπασμα από το «Χρονικό» 
γ ίνετα ι α ν τ ιλ η π τ ό  μόνο σαν γραπτή απόδοση ενός 
παράδοξου ή χο υ , αν απομονωθεί από τα ποιητικά 
^υμφραζόμενα. Αποκαλύπτεται όμως σαν απήχηση 

λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς  μιας ανθρωποβόρας μηχανής που 
υπηρετεί ένα απάνθρωπο κοινωνικό σύστημα, μόνο 
αν δ ια β α σ τε ί ως κατάληξη κι αποκορύφωμα ολό
κληρου του I X  μέρους ή και της πλατύτερης 
ενότητας «Δοκίμιο 73- ’74», όπου ανήκει.

Τ ό τε  νιώ θει κανείς μέσα σ’ αυτό τον α-γλωσσικό 
ήχο τη χροιά ενός εφιάλτη. Κι αυτό αποδίδεται με 
την αυτάρεσκη σιγουριά της επανάληψης της πρώ
της βαριάς ηχητικής μονάδας: «ντάγκα-ντάγκα». 
Ταυτόχρονα η επανάληψη, η αδιάκοπη του ηχητι
κού συμπλέγματος υποσημαίνει τον αυτομάτισμό 
και την τυποποίηση που απεργάζεται το σύστημα 
για το άτομο, τη σύνθλιψη της συνειδητής αντίστα
σην και τη δημιουργία ενός θλιβερού ενεργούμενου, 
δτλ· Η·ιαζ ανθρώπινης καρικατούρας. Ο τελευταίος 
ήχος «φλουτς» ακούγεται σαν κωμικό ξεφούσκωμα 
της σοβαροφάνειας και της εύθραυστης αποφασι
στικότητας του δικτατορικού προσωπείου. Αυτό 
το ευφυές επινόημα του ποιητή αντισταθμίζει την 
απειλή του εφιάλτη με το χλευασμό της αναπόδρα
στης διάλυσής του.

Η ονειρική, λοιπόν, λέξη και φράση συμπυκνώνει 
ιχε παράδοξη, πραγματικά, ηχητική υφή την ουσία 
του ποιητικού ονείρου βάζοντας συγχρόνως και τη 
σφραγίδα του παραλογικού χαρακτήρα του.

Η σημασία του  π ο ιητ ικού  ονείρου

Η φροϋδική ψυχοπαθολογία είδε το όνειρο σαν 
λυτρωτικό καταφύγιο των νευρωτικών ατόμων που 
δοκιμάζονται σκληρά από τη σύγκρουσή τους με 
μια πραγματικότητα, που οι όροι της απειλούν να 
εκμηδενίσουν την ηθική τους υπόσταση και μαζί να 
κατερειπώσουν το ψυχοσωματικό τους οικοδόμη
μα. Παρόλη τη μονολιθικότητά της η θεωρία αυτή 
είναι γνωστό ότι περιέχει σημεία που βρίσκουν 
πλατιά εφαρμογή, προπάντων αν διευρυνθούν τα 
όρια της έννοιας «νευρωτικός», ώστε να περιλάβει 
όλους εκείνους που η ευαισθησία τους προκαλεί 
οξείες κρίσεις συνείδησης κατά την αντιπαράταξή 
τους με τις επικαιρικές συνθήκες.

Ακόμα κι α π ’ αυτή τη διευρυμένη οπτική γωνία 
αν κοιταχθεί το ποιητικό όνειρο του Σινόπουλου, 
πάλι δε μας αποκαλύπτει όλη τη σημασία του. 
Γιατί το όνειρο, γενικά, τροφοδοτείται περισσότε
ρο από το παρελθόν και λιγότερο από την επίκαιρη 
πραγματικότητα. Στο  Σινόπουλο έχουμε αλλεπάλ
ληλες εισβολές της μνήμης στο παρόν. Μεσ' από 
την προοπτική της μνήμης και κάτω από την 
επιρροή της το παρόν διαμορφώνεται με μιαν 
ένταση ιδιάζουσα, που πολύ απέχει βέβαια από τη 
νοσταλγική αναπόληση. Η επίδραση παρουσιάζε
ται και αντίστροφα, από το παρόν στο παρελθόν. 
Η διαπίδυση μνημονικού κι επικαιρικού υλικού 
γίνεται μέσα στα πλαίσια του ποιητικού ονείρου ή, 
καλύτερα, συντελείται με τους τρόπους και τα 
μεσα που σκιαγραφήσαμε πιο πάνω.

Οι μονοδιάστατες αναδρομές στο παρελθόν, ακό
μα και οι παράπλευρες πλάι στα γεγονότα του 
παρόντος, χωρίς την τεχνική της σκηνοθετικής 
διευθέτησή; τους σ ’ ένα ονειρικό σύνολ.ο, θα ήταν 
στερημένες από τη μαγεία της υποβολής που ασκεί 
το όνειρο. Δύσκολα, νομίζω, θα μπορούσαν τότε να 
λειτουργήσουν ποιητικά, αν προσφέρονταν με την 
εκφραστική γύμνια που τις χαρακτηρίζει στις π ε 
ρισσότερες περιπτώσεις. Ίσω ς ο ποιητής να χρη
σιμοποιούσε άλλους τρόπους, όπως π.χ. ο Σεφέ- 

αλλά στην περίπτωση αυτή θα χρειαζόταν να

κάνει μιαν άλλη, αυστηρότερη, ίσως, επιλογή υλι
κού46.

Η ονειρική επιφάνεια πετυχαίνει αμεσότητα ε
παφής του αναγνώστη με το ποίημα. Δεν πρόκει
ται όμως για επαφή μ ’ ένα συγκεκριμένο, αποκρυ
σταλλωμένο ποιητικό όραμα, αλλά μ' ένα ρευστό, 
πρωτογενές υλικό, που ολοένα πάει να πάρει 
μορφή και να στερεοποιηθεί, αλλά μένει τελικά 
αδιαμόρφωτο ή πολύμορφο, ακατάπαυστα κινητικό 
και πολυδύναμο, ακολουθώντας τις κινήσεις της 
ψυχής του αναγνώστη. Κι εδώ εντοπίζεται το 
μυστικό της, συχνά, απροσδιόριστης μαγείας αλλά 
και της αμηχανίας της πρώτης ανάγνωσης. Έτσι, 
ένα υλικό που θα μπορούσε να περάσει απαρατήρη
το από τη συνείδηση μιας μη ποιητικής ψυχής, στο 
Σινόπουλο μεταμορφώνεται σε ποίηση.
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ΔΙΑΒΑΖΩ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τό δεκαπενθήμερο ΔΙΑΒΑΖΩ είναι 
Ενα περιοδικό μύησης στό έργο κορυφαίων 

διανοητών καί στά σύγχρονα πνευματικά καί 
κοινωνικά προβλήματα 
"Ενα δργανο κριτικής παρέμβασης στήν 
πνευματική έπικαιρότητα του τόπου 
Έ να  βήμα έλεύθερης διαπάλης Ιδεών καί 
άντιμετώπισης τών πνευματικών φαινομένων του 
καιρού μας 
Σέ κάθε τεύχος:
• Αφιέρωμα σ ' ένα συγγραφέα ή σ ’ ένα θέμα γιά 

τό όποιο έχουν γραφτεί βιβλία (συνεργασία
μέ τό Magazine litteraire).

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

•  Πρωτότυπο ρεπορτάζ γιά ένα έπίκαιρο ή 
άνεπίκαιρο θέμα.

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

δεκαπενθήμερου.
•  Ανταπόκριση άπό μία ξένη χώρα
• Επιφυλλίδα γιά ένα πνευματικό θέμα
• Βιβλιογραφικό δελτίο μέ δλες τις νέες 

έκδόσεις
•  ‘Αποδελτίωση τών βιβλιοκριτικών τού 

ήμερήσιου καί περιοδικού τύπου καί πολλά 
άλλα.

ΙΑΝΟΣ
"Ενα Τετράδιο ’ Αναζητήσεων
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Από τις καινούριες κεραίες 
μας ήρθαν οι παλιές βλακείες

Πριν από χρόνια, το 1971 νομίζω» 
κυκλοφόρησε μεταφρασμένο  στα 
ελληνικά το προφητικό βιβλίο του 
John Burnam Η  επανάσταση των 
διευθυντών. Ο εκδοτικός οίκος, που 
τον ξεκίνησαν νέα παιδιά, παρου
σίασε μερικά βιβλία της σύγχρονης 
παγκόσμια; σκέψης, οριακά για την 
εποχή μας θα λέγαμε σήμερα, άσχε
τα από το γεγονός ότι η προσπάθεια 
αυτή έμεινε στη μέση, επειδή οι 
κατοπινοί αλαλαγμοί έπνιξαν όλες 
τις προσπάθειες που, σε δύσκολους 
καιρούς, δεν άφησαν μια μερίδα, 
τουλάχιστον της νέας γενιάς και 
των διανοουμένων αφώτιστη. Τότε 
περίπου, και από τον ίδιο εκδότη, 
κυκλοφόρησε και το Έρως και Πο
λιτισμός του Μαρκούζε. Φυσικά ού
τε ο τύπος, ούτε οι «πνευματικοί» 
μας άνθρωποι μίλησαν τότε (ή κι 
αργότερα, στη μεταπολίτευση), για 
το πραγματικά σημαντικό έργο εκεί
νων των νέων ανθρώπων2. Στη μετα
πολίτευση, οι δημοσιογράφοι κυνη
γούσαν τον Μαρκούζε στη Χαλκιδι
κή για να του πάρουν συνέντευξη, 
ενώ σήμερα έχουν άλλα, πιο επίκαι
ρα.

Εκείνη την εποχή, η Ελλάδα έ
μπαινε στη χορεία των κοινωνιών 
της αφθονίας με στρατιωτικό καθε
στώς, κι αυτό υπήρξε η αιτία που η 
επισήμανση του προβλήματος πε
ριορίστηκε στο χώρο των διανοου
μένων. Βέβαια, το να λες ότι τα 
μέσα καταστολής και εξουσίας με
ταβιβάζονται σε μια κατηγορία αν
θρώπων που εξογκώνεται καθημερι
νά, τόσο στον δημόσιο όσο και 
στον ιδιωτικό τομέα, δεν είναι ένο 
πράγμα απλό. Ωστόσο η κοινωνία 
κυβερνάται από τους διοικητικούς, 
τους μεσαίους και τους ανώτερου, 
υπαλλήλους, στο δημόσιο και τι; 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, κι όποιος τι 
αμφισβητεί, απλώς λέει ψέμματα. 
Το μοντέλο του αυγοκέφαλου, τοι 
προκατασκευασμένου ανθρώπου, έ
χει μπει στη ζωή μας με τρόπο 
συνταρακτικό. Ο ανθρώπινος παρά
γοντας δεν είναι η ικανή και ανα
γκαία συνθήκη, αλλά προσδιορίζε
ται από ένα σύστημα σχέσεων που 
ακούραστα ο μηχανισμός (μια ατε
λείωτη στρατιά υπαλλήλων), ερευ
νά, οργανώνει, προσδιορίζει και κα
τευθύνει.

Τεχνοκράτες, σεμιναριστές, στα- 
τιστικολόγοι. Ο προσδιορισμός των 
παραγόντων, η γλώσσα των αριθ
μών.

Οι τεχνοκράτες συνιστοι \ μια κα
τά σ τα σ η  που έχε ι  π ερ ιο ρ ισ μ έ ν η  
σχέση με την τεχνολογία ή την 
επιστήμη. Είναι όντα καθαρά και 
καμιά ανασφάλεια δεν τους κατα-

Α ναοτ.  Β ισ τω ν ίτη ς

τρυχει. ΓΥ αυτούς, η βεΛ.αωση της 
ποιότητας ζωής, τουλάχιστον από 
την καθαρά φιλοσοφική της πλευρά, 
όπως την αντιλήφθηκε ο άνθρωπος 
στις μεγάλες και οριακές, για τον 
κόσμο, στιγμές, ε ίναι δευτερεύον 
στοιχείο. Προέχει η αύξηση της 
παραγωγικότητας, ο περ ιορ ισμός 
του κόστους, η διεύρυνση της αγο
ράς, το «πλασάρισμα», η άνοδος του 
δείκτη κατανάλωσης, η υποβάθμιση

των τιμών και άλλα παρόμοια. Ί ο  
αντ ίκρ ισμα  είναι σ τατισ τικό : ένα 
νούμερο, μια εννοιολογική αναγω
γή, μια αφαίρεση.

Οι τεχνοκράτες αντιπαθούν τους 
καλλιτέχνες. Σκέψη χωρίς δράση 
τους είναι ακατανόητη. Η σκέψη 
γ ι '  αυτούς είναι παράγωγο ενός συ
σ τήματος  από σ κοπ ιμ ότητες .  Με 
την έννοια αυτή, ο τεχνοκράτης δεν 
διαφέρει και πολύ από ένα σύγχρο
νο πολ ιτ ικ ό  καριέρας. Έ τ σ ι ,  το 
γράψιμο ενός βιβλίου είναι πράξη 
αναπαραγωγική , ιδιαίτερα όταν το 
βιβλίο είναι λογοτεχνικό. Η βιομη
χανία του βιβλίου, όμως, είναι παρα
γωγή, δεδομένου ότι υπάρχουν βιο
μ η χ α ν ίε ς  που κ α τα σ κ ευ ά ζο υ ν  το 
χαρτί, π ιεστήρια που το τυπώνουν, 
εργοστάσια που χρησιμοποιούν αυ
τά τα πιεστήρια, εργοστάσια που τα

κατασκευάζουν. Ορυχεία που βγά
ζουν τις πρώτες ύλες, σ ίδηρος, χαρ- 
τόμαζα, τυποποίηση, σειρές που εκ
φράζουν συλλογικούς μύθους ή ανα
σφάλειες, ψυχολογικά  καταπραϋντι
κά, υποκατάστατα της νοσταλγίας ή 
της περιπέτειας, μιας άλλης ζωής, 
μιας ανώδυνης απραξίας, μοντέλα 
του βίαιου, του μυστηριακού, του 
ερωτικού, του ειδυλλιακού, βιβλία 
μιας χρήσεως. Ο κόσμος τρέχει, 
ζείστε το σήμερα.

Ό μ ω ς , όλοι αυτοί οι υπηρέτες, ή 
οι θεματοφύλακες, ή αυτοί που δια
μορφώνουν τα θέσμια, αντιπαθούν 
βαθιά την ελευθερία που συνεπάγε
ται η προσωπική έκφραση ή ακόμα 
κι η δημώδης έκφραση, ο συλλογι
κός καϋμός. Δεν είναι τυχαίο που η 
λ α ϊκ ή  τ έ χ ν η  γ ίν ε τ α ι  μ ο υσ ε ια κ ή . 
Ό χ ι ,  είναι η «αντικειμενοποίηση·· 
της έκφρασης, η αναλυτική καταχώ
ριση του πάθους και του καϋμού.

Οι παρεμβάσεις των τεχνοκρατών 
εκδηλώνονται με τη μισαλλοδοξία 
που συνεπάγεται η εξουσία, και μά- 
λιτα στην εποχή μας που, ενώ πά
σχει από έλλειψη ενότητας, γίνεται 
ολοένα και πιο συγκεντρωτική. Οι 
μεγάλοι σχεδιασμοί απεργάζονται, 
όσο πάει και περισσότερο, την υπο- 
βάθμιση των ατομικών αξιών, και 
σ ' αντιστάθμισμα προβάλλεται σαν 
άλλοθι η συλλογική  συνείδηση ποι 
δεν είναι τίποτα άλλο από τη θεο
ποίηση του κράτους3. Αν η εποχή 
μας γίνεται ολοένα και πιο ουδέτε
ρη. γ ι 'α υ τ ό  δεν φταίνε οι καλλιτέ
χνες που μαστίζονται, κι αυτοί, από 
την ίδια βαθιά κρίση που, στην 
περιοχή της δημιουργίας, εκδηλώ
νεται άμεσα με την αποδιοργάνωση, 
το φαρμαλισμό και την επανάληψη.

Ας έρθουμε σ την  ύψιστη έκφραση 
της επ ικ ο ιν ω ν ία ς ,  τον  ανθρώπινο 
λόγο που περνάει, λένε, κρίση. Εί
ναι ύψιστη έφραση γιατί υπερβαίνει 
τις πρώτες α ισθήσεις  και, κατά συ
νέπεια, έχουμε να κάνουμε με μια 
ανώτερη μορφή που ενσωματώνει τη 
γνώ σ η  σ ' ένα σ ύσ τη μ α  το οποίο 
μπορεί να προβληθεί και στο χώρο, 
και στο χρόνο. Ά λ λ ω σ τε  η γλώσσα 
κουβαλάει πίσω της ένα παρελθόν, 
ευτυχώς αρκετά ισχυρό ακόμη, που 
μπορεί να ανασκευάζει τα όποια 
φαύλα επιχειρήματα.

Τα «νοησιαρχικά» άτομα θεωρούν 
τους συγγραφείς αντιπαραγωγικούς. 
Κι ωστόσο ακούστε έναν πολιτικό. 
Μέσα στο «πάνθεον» των μοντέλων 
που τον κυριεύουν κάθε φορά που
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μ ιλά ε ι περνούν εκφράσεις, σκέψεις, 
διατυπώσεις και συλλογισμοί συγ
γρ α φ έω ν  του παρελθόντος, υποστη
ρίζουν τα επιχειρήματα του, είναι 
μέρος της συλλογιστικής του, σημα
ντικής ή γελοίας, αυτοί δίνουν υπό
σταση και προσδιορίζουν το μύθο 
του προς τα έξω, τη θέση του, τη 
στάση του, «αυτών*» τη γλώ σσα 
χρησιμοποιεί. Τα παραπάνω δεν έ
χουν να κάνουν με το γεγονός ότι η 
γλώσσα ενσωματώνει, για λογαρια
σμό της ιστορίας, την κοινωνική ή 
ατομική εμπειρία. Πολύ περισσότε
ρο δεν έχει σημασία ότι αποστηθί
ζονται, και μάλιστα εκφέρονται κα
τά ένα τρόπο θεατρικό, δηλαδή — 
ακριβώς — υποκριτικό . Αυτό που 
έχει σημασία, είναι ότι συνιστούν 
¿να πεδίο, μέσα από το οποίο ανα

γνωρίζεται, προβάλλεται, σχολιάζε
ται και κρίνεται το παρόν, ενώ ταυ
τόχρονα σημασιοδοτούν την όποια 
αξία του ομιλητή.

Λένε: πάρε από έναν Αμερικανό 
τα δολάριά του και τον εξαφάνισες. 
Τι είναι ένας σεμιναρίστας χωρίς 
νούμερα; Η απλή αριθμητική είναι 
η μόνη απόλυτη και αναμφισβήτητη 
αξία. Βγάλτε τον όποιο τεχνοκράτη 
από το σύστημα αναφοράς του. Εί
ναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρχει. Και 
δεν μπορεί να υπάρχει, γιατί το 
σύστημα αναφοράς του τεχνοκράτη 
είναι ενσωματωμένο στους μηχανι
σμούς εξουσίας. Η εξουσία είναι μια 
κατάσταση αποκλεισμού.

Σήμερα, μοιάζει σαν να παρακο
λουθούμε την επίσημη ιστορία του 
ψέμματος. Αυτή η μανία να μπει

«τάξη» σ* έναν κόσμο που δείχνει 
ότι δεν τη χρειάζεται, οδηγεί σε 
μύρια όσα καταθλιπτικά ανακοινω- 
θέντα, με τα οποία ευνουχίζεται ο 
καθημερινός άνθρωπος. Ε ίναι σ ί 
γουρο ωστόσο, ότι η κοινωνία δεν 
είναι το πεδίο, πάνω στο οποίο οι 
μέθοδοι εφησυχασμού θα αποδώ 
σουν για πολύ.

Σ ’ έναν αιώνα εφαρμογών, η καθα
ρή επιστήμη εξαφανίζεται, τα έργα 
τέχνης υποβαθμίζονται κι έρχεται 
μια θάλασσα από σημειώσεις κι α
ναλύσεις. Σ’ αυτή τη θάλασσα τσα- 
λ α β ο υ το ύ ν  φ ιλ ό λ ο γ ο ι ,  δ ά σ κ α λ ο ι ,  
πανεπιστημιακοί, αναλυτές, ανώτ; - 
ροι υπάλληλοι. Το κύμα μεγάλο α/ - 
λά τα νερά ρηχά. Μια ατελείωτη 
ακολουθία από χαρτιά σκεπάζει την 
ανθρωπότητα. Τα ταχυδρομεία κιχι

οι κλητήρες μεταφέρουν το μάνα 
των χαρτογιακάδων. Το κάθε χαρτί 
συνοδεύεται από άλλα πενήντα κι 
αυτά με τη σειρά τους από άλλα 
τόσα και πάει λέγοντας. Σχηματίζε
ται έτσι ένας χάρτινος σκουπιδοσω- 
ρός. Πάνω σ ' αυτόν τον σκουπιδο- 
σωρό κάθονται χάρτινοι αυτοκράτο- 
ρες με τα γυαλιά τους, τα κουστού
μια και τα διακριτικά τους. Συν 
πλην, δια επί.

1. Ι ι ιχ υ ς  ιυυ Μπέρτολντ Μπρεχτ.
2. Πρόκειται για τις εκδόσεις «Κάλβος*.
3. Εννοείται ότι οι αναφορές γίνονται, πάντο
τε. για τον αστικό κόσμο, όπου το κράτος 
παρεμβαίνει με τη μορφή του ιδιώτη, άσχετα 
αν η επέμβαση αυτή είναι καταλυτική και 
δημιουργεί μέτρα και κανόνες.

Πρόσωπα

Σαίνμπεργκ - Μπρεχτ
και 

οι εμπειρίες τους με γαϊδάρους
\

Ο Σαίνμπεργκ είναι ο δάσκαλός 
μου. Τον ευχαριστώ από βάθους 
καρδιάς για ό,τι έχει κάνει για μένα. 
Θεωρώ ότι είναι ο μεγαλύτερος μο
ντέρνος α σ τό ς  σ υ ν θ έ τη ς .  Α ν η 
μπουρζουαζία δεν αγαπά τη μουσική 
του, αυτό είναι λυπηρό γιατί δεν 
έχει καλύτερο συνθέτη. Σ ’ έναν α
μύητο ακροατή η μουσική του Σαίν
μπεργκ δεν ηχεί «ωραία» γιατί κα
θρεφτίζει τον καπιταλιστικό κόσμο 
έτσι όπως αυτός είναι, χωρίς καλλω
πισμούς, και γιατί, μέσα απ' τη δου
λειά του, το πρόσωπο του καπιταλι
σμού φαίνεται ξεκάθαρα. Χάρη στη 
μεγαλοφυία του και στην υπεροχή 
της τεχνικής του, αυτό το πρόσωπο 
μας αποκαλύπτεται τόσο καθαρά, 
έτσι που να φοβίζει πολλούς. Ο 
Σαίνμπεργκ πάντως μας προσφέρει 
μια τεράστια  ισ το ρ ικ ή  υπηρεσ ία . 
Ό τα ν  η μουσική του ακούγεται στις 
αίθουσες κ οντσέρτω ν  της μπουρ
ζουαζίας, αυτές οι αίθουσες παύουν 
να είναι γοητευτικά και ευχάριστα 
κέντρα χαράς, όπου ο καθένας συ- 
γκινείται από την ομορφιά και μετα
βάλλονται σε χώρους όπου ο καθέ
νας αναγκάζεται να σκεφτεί για το 
χάος και την ασκήμια του κόσμου ή 
να στρέψει το πρόσωπό του μακριά. 
Σαν δάσκαλος μιας γενιάς νέων συν
θέτουν ο Σαίνμπεργκ έχει προσφέρει

άλλη μια μεγάλη υπηρεσία. Ακόμα 
κι όταν πάψει να παίζεται η μουσική 
του μόνο και μόνο για την ευχαρί-

Χανς Λίολερ

στηση του κοινού, μπορεί κανείς να 
εξακολουθεί να μαθαίνει απ’ τη δου
λειά του. Σ ’ έναν άλλο χώρο οι Οαο-

ρίες του Αϊνστάιν, αν και δεν έχουν 
πρακτική εφαρμογή για το άμεσο 
παρόν, ιστορικά είναι μεγάλης ση
μασίας. Έ τσ ι  και με τον Σαίνμπερ
γκ. Για τα περασμένα σαράντα χρό
νια οι «ανακαλύψεις» του και γενικά 
η δουλειά του είναι τέτοιας σπου- 
δαιότητας ώστε κι εμείς, που δε 
συμμεριζόμαστε αλλά απορρίπτουμε 
τις πολιτικές του απόψεις, θα πρέπει 
να τον θαυμάζουμε σαν καλλιτέχνη.

Έ τσ ι  δηλαδή όπως το έθεσε κι ο 
Μαρξ: Δεν ενδιαφέρει τι σκέφτεται 
κανείς για τον ίδιο του τον εαυτό ή 
ποιες είναι οι απόψεις του. Το σ η 
μαντικό πράγμα είναι να μελετάμε 
την πραγματική του δουλειά, αυτή 
που ο ίδιος έχει συγκεκριμένα κά
νει.
Μπορούμε λοιπον να πούμε ότι η 
δουλειά του Σαίνμπεργκ είναι η πιο 
σπουδαία σ ’ όλη τη μοντέρνα μουσι
κή. Φυσικά δεν πρέπει οι νέοι συν
θέτες κι ακόμη περισσότερο οι νέοι 
προλετάριοι συνθέτες ν ’ ακούν ακρι- 
τικάριστα τη μουσική του ή και να 
τον αντιγράψουν. Πρέπει να έχουν 
την ικανότητα να ξεχωρίσουν το 
περιεχόμενο της δουλειάς του από 
τη μέθοδο.

Το ότι αυτός ο άνθρωπος των 
εξήντα ετών με κατεστραμμένη την 
υγεία του θα οδηγιόταν μακριά από 
το σπίτι μου μέχρι τα πέρατα του 
κόσμου, μετά από μια ζωή με σοβα
ρές στερήσεις που τις υπέστη για 
χάρη της τέχνης του, αυτό είναι μια 
από τις ντροπές του καπιταλισμού 
σήμερα στη σφαίρα της κουλτού
ρας. Ό τ α ν  οι σημερινοί συνθέτες 
της μόδας θα έχουν ξεχασθεί, ο 
καθένας θα εξακολουθεί να διδάσκε
ται α π ’ αυτόν.

(1935)



Σαίνμπεργκ - Μπρεχτ
συνεχή  ζιγκ-ι,ΰγκ, τιότε αριστερά 
πότε δεξιά κι έτσι απέφευγε την 
ανηφόρια. Τον μιμήθηκα λοιπόν και 
τώρα μπορώ να πω ότι κάτι έχω 
διδαχτεί από ένα γάιδαρο.

Μ' αφορμή αυτό ο Μπρεχτ έγραψε 
ένα ποίημα για τα 70χρονα του Ά ρ -  
νολντ Σαίνμπεργκ. Το ποίημα αυτό 
θα πρέπει να βρίσκεται κάπου στα 
χαρτιά του.

(1957)

Μτφρ.: ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

Ποίηση

Τα χαμένα χειρόγραφα 
της Έρημης Χώρας

Μ*, κάποιο δισταγμό σύστησα τον 
Μπρεχτ στον δάσκαλό μου Αρνολ- 
ντ Σαίνμπεργκ. Ηταν το 1942 στο 
Χόλλυγουντ. Υπήρχαν δυο λόγοι 
που δικαιολογούσαν το δισταγμό 
μου. Δεν ήθελα ο σεβαστός μου 
δάσκαλος και άρρωστος Αρνολντ 
Σαίνμπεργκ να στενοχωρηθεί από 
κάποιες παρατηρήσεις του Μπρεχτ. 
πράγμα που ο Μπρεχτ δεν θα μπο
ρούσε να προβλέψει. Επίσης, δεν 
ήθελα ο Αρνολντ Σαίνμπεργκ να 
κάνει καμιά από τις ανόητες παρα
τηρήσεις του ενάντια στο σοσιαλι
σμό, τις οποίες εγώ συνήθιζα να 
ξεπερνώ σιωπηλά από τότε που ήταν

άρρωστος και δεν επρεπε να εςαπτε- 
ται. Πάντως δεν μπορούσα να απαι
τήσω κάτι τέτοιο από τον Μπρεχτ, 
μιας κι ο Μπρεχτ, ς'σον αφορά αυτό 
το θέμα, ήταν οξύς, ασυμβίβαστος 
και δε μάσαγε τα λόγια του. Και δεν 
ήθελα ο Μπρεχτ να έχει τέτοια 
συμπεριφορά απέναντι στον άρρω
στο Σαίνμπεργκ. Τα πράγματα πή
γαν καλύτερα απ’ ό,τι περίμενα. α
φού και ο Σαίνμπεργκ δεν είχε ιδέα 
ποιος ήταν ο Μπρεχτ και ο Μπρεχτ 
απέρριπτε τη μουσική του Σαίν
μπεργκ, μ ’ έναν τρόπο που ένας μο
ντέρνος συνθέτης θα θεωρούσε τε
ρατώδη. «Ο Σαίνμπεργκ είναι πολύ

μ ελω δ ικός  για  μένα, πολύ γ λ υ 
κός!!!». Μετά από φιλοφρονήσεις 
μιας ώρας, ο Σαίνμπεργκ αναφέρθη
κε σε μια από τις εμπειρίες του με 
γαϊδάρους. Ο Μπρεχτ ήταν ενθου
σιασμένος· και οι δυο είχαν βρει ένα 
πεδίο συνεννόησης. Ο Μπρεχτ είχε 
επίσης εμπειρίες με γαϊδάρους.

Ο Σαίνμπεργκ μας διηγήθηκε: Κά
ποτε ανέβηκα σ ’ ένα λόφο και, επει
δή από τότε είχα αδύνατη καρδιά, το 
απότομο μονοπάτι ήταν πολύ δύ
σκολο για μένα. Αλλά μπροστά μου 
πήγαινε ένας γάιδαρος, ο οποίος δε 
βάδιζε ίσια στο μονοπάτι αλλά με

Στα μέσα του Γενάρη του 1923 ο 
δικηγόρος και συλλέκτης έργων τέ
χνης John Quinn έλαβε στη Νέα 
Υόρκη τα χειρόγραφα της Έρημης 
Χώρας ως δώρο από τον T. S. Eliot. 
Σ αυτά, εκτός από τις διορθώσεις 
του ίδιου του ποιητή, υπήρχαν και 
οι επεμβάσεις του Ezra Pound.

Ο τελευταίος είχε συστήσει το 
1915 τον Eliot στο Νεοϋρκέζο δικη- 
/όρο με πολύ θερμά λόγια. Έ τσι ο 
Quinn εκπροσώπησε τα συμφέροντα 
του Eliot στην Αμερική (συμβόλαια 
κ/,.π.). Τα χειρόγραφα ε ίχε  προ- 
σφερθεί να τα αγοράσει ο Quinn, 
αλλά ο Eliot θέλησε να του τα 
δωρίσει ως ένδειξη ευγνωμοσύνης 
για τις υπηρεσίες του.

Η Ερημη Χώρα γράφτηκε τον Ο- 
κτώβρη του 1921 στη Λωζάνη. Ο 
Pound είχε αποφασιστική επέμβαση 
στο κείμενο, αλλά και ο ίδιος ο 
Eliot διέγραψε ή διόρθωσε μεγάλο 
μέρος του αρχικού τμήματος. Για 
παράδειγμα το IV μέρος της σύνθε
σης (“Death by Water») στην τελική 
του μορφή αποτελείται από 10 στί
χους (312-321), ενώ στο αρχικό από 
92. Οι περισσότεροι έχουν διαγρα- 
φεί από τον Pound. Αντίθετα οι 
πρώτοι στίχοι της αρχικής σύνθε
σης έχουν διαγραφεί από τον ίδιο 
τον Eliot. Έτσι ο περίφημος στίχος

«Ο Απρίλης ειν ο μήνας ο σκλη- από 54 φύλλα και των οποίων η
ρός...» έχει αριθμό 55. απώλεια υπήρξε ένα από τα «φιλο-

Ο Quinn πέθανε το 1924. Στη λογικά μυστήρια» της εποχής. Μετά
διαθήκη του δεν ανέφερε τίποτε για το θάνατο της αδερφής του Quinn, η
τα χειρόγραφα που αποτελούνταν κληρονομιά  περ ιήλθε  σ τη ν  κόρη

Εισαγωγή - μετάφραση: Λντώνης Τρίφυλλης
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της Mai y και φυσικά και τα χειρό
γραφα, που βρίσκονταν σε κάποιο, 
μπαούλο. Το 1950 η Mary Conroy τα 
ανακάλυψε και το 1958 τα πούλησε 
στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας 
Υόρκης για 18.000 δολάρια. Ούτε ο 
Eliot, ούτε ο Pound πληροφορήθη- 
καν το γεγονός. Το 1971 τυπώθηκαν 
για πρώτη φορά σε πολυτελή έκδο
ση από τους Faber and Faber, με τη 
συγκατάθεση του Pound, κι ενώ ο 
Eliot είχε πια πεθάνει. Ο τίτλος του 
βιβλίου ήταν:

T.S. ELIO T -T H E  WASTE LAND A 
FACSIMILE AN D  TRANSCRIPT
O F TH E O R IG IN A L DRAFTS 

I N C L U D I N G  T H E  A N N O T A 
TIONS O F  EZRA POUND

Στη συνέχεια μεταφράζονται οι 
πρώτοι 54 στίχο ι της πρώτης γρα
φής της Έ ρημης Χ ώ ρας, τους ο
ποίους ο ποιητής είχε διαγράψει και 
που αποτελούσαν το πρώτο μέρος 
του αρχικού κειμένου με τίτλο Ταφή 
των νεκρών.

Απ τη Μυρτώ Π αράσχη , στη δια- 
σκευή του ποιήματος για το θέατρο 
ΡΕ , υπήρχαν μεταφρασμένα μέρη 
από το αρχικό κείμενο.
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Η Τ Α Φ Η  Τ£2Ν Ν Ε Κ ΡΩ Ν

Στην αρχή ήπιαμε κάτι στου Τομ το σπίτι,
7/rav ο γερο-Τομ, τύφλα στο μεθύσι, αόματος,

(Je θυμάσαι κείνη τη φορά ύστερ ’α π ’ το χορό.
Επίσημα ντυμένοι, εμείς κι ο S ilk  Hat Harry
Κι ο γερο-Τομ μας πήρε κατά μέρος. έβγαλε μια μ π ουκάλα φιτζ.
Με τη γριά-Τζέην, σύζυγο του Τομ και βάλαμε τον Τζόε να

τραγουδήσει
«Είμαι περήφανος γι αυτό το ιρλανδέζικο αίμα που κυλάει μέσα μον. 
Κανένας δεν μπορεί να πει κακιά κουβέντα εις βάρος μου»). 

Υστερα δειπνήσαμε με κέφι, και καπνίσαμε τσιγάρα απ * τη Βεγγάλη. 
Όταν πήγαμε στο σόου, στην πρώτη τη σειρά.

Προσπάθησα να βάλω το πόδι μου στο ντραμ, και πώς ξεφώνισε η
κοπέλα.

Ποτέ δε με συμπάθησε αυτή, καλό πα ιδ ί-αλλ’ άγριος’
Την επόμενη στιγμή βρεθήκαμε στο δρόμο, Ω κρύο που έκανε! 
Πότε θα φρονιμέψεις; Ορμήσαμε στο Opera Exchange, 
Ρουφήξαμε το τζιν, παίξαμε βελ.άκια,
Ο κ. Φέυ ήταν εκει, τραγούδησε «Η κοπελιά του μύλου»'
Μετά σκεφτήκαμε να πάρουμε αέρα, και περπατήσαμε παρέα. 
Ύστερα χάσαμε τον Στηβ.
-«Γύρισα μια ώρα αργότερα κάτω στης Μ υρτλ τη γωνία.
Τι θες εδώ, είπε αυτή, στις δύο η ώρα το πρωί;
Δεν ειμ ’εδώ για τύπους σαν κι εσένα
Μας κάναν έφοδο μόλις την προηγούμενη βδομάδα, με προειδοποιή-

σαν δυο φορές.
[Αρχιφύλαξ. είπα], κράτησα ένα σπίτι σοβαρό είκοσι χρόνια, λέει. 
Τώρα έχω τρεις κυρίους απ ’ τη λέσχη Μ πάκινγχαμ επάνω. 
Σκέφτομαι ν ’ αποσυρθώ να ζήσω σε μια φάρμα, λέει.
Δε βγαίνουν πια λεφτά α π 1 τη δουλειά, με τη ζημιά που έγινε.

Και τη φήμη που έβγαλε το σπίτι, από μερικές εφόδους. 
Κράτησα ένα σπίτι καθαρό είκοσι χρόνια, λέει.
Κι οι κύριοι απ ’ τη λέσχη Μ πάκινχαμ ξέρουν πως είναι σφαλείς εδώ 
Ήρθες με καλές συστάσεις, α/.λ ’ αρκετά ως εδώ ’

Φέρτε μου /¿ια γυναίκα, ιίπα, είσαι πο/.υ πιωμένος, είπε.
Ό μω ς μου έδωσε κρεβάτι, μπάνιο και αυγά με μπέικον.

Και τώρα πήγαινε να ξυριστείς, είπε' /  ασα με την καρδιά μου], 
Η  Μυρτλ [ήταν πάντα ωραίος τύπος! μου φαιρότανε καλά.
- Μόλις που προχωρήσαμε στο δρόμο, και φάνηκε ένας μπάτσος. 
Γυρεύοντας καυγά' προκαλείτε οχλήσεις, είπε· 
θα  'ρθείτε στο τμήμα. Λυπάμαι, είπα,
Δε μου χρειάζεται η λύπη σας, είπε. αφήστε με να πάρω το καπέλο

μου, είπα.
Τότε, για καλή μου τύχη. ποιος έρχεται θαρρείτε; Ο κ. Ντόναβαν. 
Τι τρέχει αστυνόμε; Είσαι καινούριος στη δουλειά, έτσι δεν είναι; 
[Το φαντάστηκα, ξέρετε ποιος είμαι εγώ; Ναι το ξέρω},
[Είπε ο νεαρός δυσάρεστα]. Τότε αφήστε τους.
Οι κύριοι αυτοί είναι ιδιαίτερα στενοί μου φίλοι.
-Δεν ήμουν τυχερός; Ύστερα πήγαμε στο κλαμπ των γερμανών. 
Εμείς κι ο κ. Ντόναβαν κι ο φίλος του Γκουζ Κρουτς.
[Το βρήκαμε κλειστό], θέλω  να πάω σπίτι, είπε ·>
Ό λοι μας πάμε από τον ίδιο δρόμο, είπε ο κ. λ ι^ ^ ιβ α ν . 

Χαμογελάστε Τρίξι, Στέ/Λα' κι έβγαλε το ποδάρι α π ’ το παράθυρο. 
Αυτό που αντιλήφθηκα μετά ήταν το πα/.ιό ταξί να ορμάει στη

λεωφόρο.
Και τον σωφέρ και το μικρό ράφτη Μπεν Αεβίν 
Αυτόν που διάβαζε Τζωρτζ Μέρεντιθ,
Να τρέχουν κατοστάρι στοίχημα.
Και τον κ. Ντόναβαν να κρατάει το χρόνο.
Έ τσι βγήκα να κοιτάξω την ανατολή, και πήγα με τα πόδια σπίτι.

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Ε Ι!

1. Οι προτάσεις μέσα σ τις  αγκύλες υπάρχουν σ το  χε ιρό γρα φ ο , αλλά 
έχουν  δ ιαγραφ ει με μολύβι από τον πο ιητή .
2. Silk H at H arry : Ο Χάρυ με το μεταξω τό  καπέλο  (όνομα).
3. Απ* το μ ιούζικ α λ  «Fifty miles o f B oston» (1907) του G eorge M. C ohen.
4. O pera ExchangeüVfaap στη Β οστώ νη , όπου σ υνή θ ιζε να π ίνει ο 
π ο ιη τή ς  μετά τα μαθήματα σ το  Π α νεπ ισ τή μ ιο  (Χ άρβορντ).

Θέατρο

Απ’ αφορμή την Κασέτα
της Δούλας Αναγνωστάκη

"Η Αυλή των θαυμάτω ν" του I. Καμπανέλλη 
ήταν ο θεμέλ ιος λ ίθος του  μεταπολεμικού 
θεάτρου, το "Π ανηγύρ ι” το πρώτο σημαντι
κό έργο της διάδοχης γενιάς και η 
'Κασέτα", το ευ τελ έο τερ ο  κείμενο  των 
τελευταίων 25 χρόνων». Μ ' αυ τές  τ ις  διαπι
στώσεις προλογίζει ο Κ. Γεω ργουοόπουλος 
την κριτική του για το καινούριο θεοτρικό  
έργο της Λ. Αναγνωοτάκη (ΝΕΑ, 29.12.82). 
βναι μια προσωπική απόπειρα του κριτικού 
νο σκιαγραφήσει τη ραχοκοκκαλιό τη ς  εξέλ ι- 
ζπς του μεταπολεμικού μας θεάτρου. Ανα- 
Φερομαι στην κρίση του γιατί ε ίνα ι κοινό 
Μυστικό ότι υπήρξε ο απολογητής αυτής 
τΠζ εξέλιξης τουλάχιστον για την τελευτα ίο  
δεκαετία.

Κόπου λοιπόν υπάρχει μια αλήθεια. Ό τ ι 
Ηράγματι έχουμε σύγχρονο ελληνικό θεάτρο 
εν εξελίξει. Το ερώ τημα γ ι ' αυτό το οχόλιο 
ειν01 γύρω από τη φυσιογνωμία και την 
κατεύθυνση αυτής της  εξέλ ιξης. Η “Κ α σ έ 

τα - ε ίνα ι μια πολύ καλή αφορμή για δ ιερεύ- 
νηση, γιατί πράγματι είναι από τους κορυ
φ α ίους εκπρόσω πους ενό ς τρόπου γραφής 
που μας είνα ι ήδη πολύ οικείος. Τι σηματο
δ οτε ί η «Κασέτα» της Αναγνωστάκη και τι 
προοπτικές ανοίγει

I ίάν. Καραχιοαρίόης

Επανερχόμενος στην κριτική του Κ. Γε- 
ωργουσόπουλου διαβάζω μια σειρά από 
τεχν ικές  που παγίδευσαν προγενέστερα  έρ 
γα σύγχρονων συγγραφέων. Ανάμεσα οτις 
παγίδες ουμπερ ιλαμβάνονται και δύο κατά 
την γνώμη μου ιδ ια ίτερα  σημαντικές, η 
γραφ ικότητα στη γλώοοα και η «γοητεία» 
των νατουραλιοτικώ ν ενσταντανέ. Εγώ θα 
μετάφ ραζο  α π 'τ η  μια η μεταχείριση, η

προβολή κι αν θ έλ ετε  η δ ιαφήμιση μιας 
γλώσσας περ ιθω ριακής και ξένης  προς το 
ουσιαστικό λαϊκό α ισθητήριο  κι α π ' την άλλη 
η κοινοτοπία, η κατά κόρον επανάληψη 
εκε ίνη ς της  επ ίπ εδης ε ικόνας του κόσμου 
που με πρώτη ματιά ο κάθε θ εα τής  ήδη 
έχε ι συλλάβει από μόνος του. 0 Κ. Γεωρ- 
γουσόπουλος ισχυρ ίζετα ι ότι η -Κασέτα»  
κατόρθω σε να δ ιαφ ύγει α π ' α υ τές  τ ις  παγί
δες, ότι μεταχειρ ίσ τηκε  πιο σύνθετους 
τρόπους για να εμβαθύνει οτο δράμα. Κι 
έχε ι δίκιο, αλλά αναρω τιέμα ι γιατί ξαφνικά 
οι «α ρετές»  του σύγχρονου θεατρ ικού έρ 
γου μετονομάστηκαν οε παγίδες και μάλιστα 
τόσο καθυστερημένα, ώ στε σαν αποτέλεσμα 
να έχουμε  την παγίωση ενό ς τρόπου γρα
φ ής και μ ιας συγκεκρ ιμένης νοοτροπ ίας 
των συγγραφέων. Οδηγηθήκαμε έτσ ι σε μια 
άνθ ιοη-αύξηση  των θεατρικώ ν κειμένων, 
αποστερηθήκαμε όμω ς μ ιας ουσιαστικής 
προοπτικής Και να που το αδ ιέξοδο κάποιο

στιγμή φ ανερώ νετα ι. Ένα αδ ιέξοδο  βέβα ια  
όχι για το σύγχρονο έργο στο σύνολό του, 
αλλά για τον συγκεκριμένο τρόπο γραφής.

Η «Κασέτα» λοιπόν τι πέτυχε; Ποια είναι 
τα καινούρια στο ιχεία  που φ έρ νε ι στην 
επιφάνεια; Ολοι συμφω νούν λίγο ή πολύ 
ότι είνα ι ο κρίκος ανάμεσα στο νατουραλι
σμό και τον λαίκό φορμαλισμό με το ρεαλι
σμό. Ένα πέραομα α π ' το μονόπρακτο στο 
ουσιαστικά πολύπρακτο έργο. Η «Κασέτα», 
λένε οι υπ οστηρ ικτές της, είνα ι ένα ρεαλι
στικό δράμα με θεματολογία  κοινωνικά ε υ 
ρύτερη που ενσκύπτει οριστικά στα οικεία 
δεινά. Πράγματι αυτό το κατόρθωμα αγγίζει 
η «Καοέτα», μόνο που μο ιά ζε ι παράκαιρο νο 
παλεύουμε γιο ένα τύπο ρεαλισμού που οτο 
παγκόσμιο θέατρο  άνθισε πριν απο 70-100 
χρόνιο μέσα από τον Τοέχωφ, τον Ίψ ε ν  και 
τον Γκόρκυ. Είναι μια δραματική απώλεια για 
το σύγχρονο ελληνικό έργο ν ' αγνοεί όλους
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τους μετεπειτα  προβληματισμούς του θεά
τρου στην Ευρώπη και στην Αμερική. 0 Κ. 
Γεωργουσόπουλος θριαμβολογεί για τα επι
τεύγματα της «Κασέτας” κι έχει δίκιο, γιατί 
η «Κασέτα» καταφέρνει να στήσει συγκρού
σεις που αφορούν περισσότερα από 2-3 
άτομα, γιατί το ενδιαφέρον της δεν συγκε
ν τρ ώ ν ετα ι σ το υ ς  π ερ ιθ ω ρ ια κο ύ ς, αλλά 
στους μικροαστούς, σε μια σημαντική μερ ί
δα του ελληνικού λαού και μάλιστα δεν 
στέκεται σε απλές αναφορές σχέσεων, 
αλλά διατυπώνει και ουσιώδεις στοχασμούς. 
Γνώμη μου είναι ότι τεχνικά λάθη υπάρχουν 
κι εδώ, για παράδειγμα είναι αδυναμία να 
χρησιμοποιούνται μακροσκελείς διάλογοι μό
νο και μόνο για να μας πληροφορήσουν για 
το παρελθόν των προσώπων, κι αυτό είναι 
ένα μειονέκτημα του πρώτου μέρους της 
«Κασέτας». Αλλά η ουσία δε βρίσκεται στη 
βελτίωση της τεχνικής. Η απόπειρα για ένα 
«Αριστοτελικό ρεαλισμό» είναι ακόμα στα 
γεννοφάσκια της και είναι μακρύς ο δρόμος 
για την ολοκλήρωσή της. Αλλά μια τέτοια  
προοπτική μπορεί να μας αφήσει ικανοποιη
μένους; Αρκεί δηλαδή να εμφανιστούν κά
ποιοι συγγραφείς με βεληνεκές αντίστοιχο 
του Τσέχωφ και να εγγράφουν την ελληνική 
πραγματικότητα; Μα ο ρεαλισμός του Τσέ
χωφ (κι όχι ο ίδιος ο Τσέχωφ), φαντάζει 
αρκετά απόμακρος ύστερα από κοσμογονι- 
κές εξελ ίξε ις  στην παγκόσμια κοινωνία και

στους θεατρικούς της προβληματισμούς.
Αυτός ο ρεαλισμός που ψ υχανεμ ίζετα ι η 

«Κασέτα» παρουσιάζει χαρακτήρες μονοδ ιά 
στατους που ο καθένας τους είναι φ ορέας 
κάποιας αντίληψης, κάποιου τρόπου ζωής 
και μέσα α π ’ τ ις  συγκρούσεις των προσώ
πων αντιπαραβάλλονται και δραματοποιού- 
νται οι απόψεις. Η διαλεκτική στο μεταξύ 
μας φανέρω σε ότι οι αντιφ άσεις συνυπάρ
χουν μέσα στα ίδια τα πρόσωπα που εμφ ανί

ζουν την καθε τους πλευρά κατα περίσταση. 
Οι αντιφ άσεις αυτές δημιουργούν ένα πλέγ
μα αντιθέσεω ν μη ορατό σε πρώτο επίπεδο 
που καλείται η ανθρώπινη σκέψη κι ευα ι
σθησία του δημιουργού να φανερώσει. Αυτή 
τη διαπίστωση τη συνειδητοποίησε και την 
ανάπτυξε ο Μπρεχτ, άσχετα πόσο σωστά ή 
λάθος την εφ άρμοσε στα θεατρικά του 
έργα. Μια διαπίστωση όμω ς που αναστάτω
σε το μεταπολεμικό θέατρο  στην Ευρώπη

και εμ ε ίς  δεν πήραμε μυρουδιά
Επειδή αυτό το κείμενο κ ινδυνεύει να 

ξεφ ύγει α π ’ τ ις  προδιαγραφές ενός σχό
λιου θα θελα να σταθώ σ 'έ ν α  ακόμα 
σημείο που ούτε η «Κασέτα» δεν κατάφερε 
να ξεφύγει. Οι κριτικοί πολλές φ ορ ές το 
χαρακτηρίζουν σαν σπαρακτική ή ανελέητη 
πραγματικότητα ' εγώ θα λεγα ότι πρόκειται 
για μια μελοδραματική εγγραφή τη ς  πραγμα
τικότητας. θ αναφερθώ  σ ένα σημείο μο
νάχα Τι βοηθάει στη σύνθεση του δράματος 
το γεγονός ότι ο άντρας της Βεγγελιώς 
κάηκε σαν λαμπάδα στο σπίτι του, με 
υπόνοιες μάλιστα συζυγοκτονίας; θα πει 
κάποιος: τέτο ια  συμβαίνουν. Ό μω ς όταν 
ένα τραγικό συμβάν δ ιατυπω θεί κραυγαλέα, 
με ολοφυρμούς, τό τε  παρακάμπτουμε την 
ουσία του συμβάντος και σ τεκόμαστε στη 
δακρύβρεχτη αξία του. Ό ταν  στολίσουμε το 
μύθο με τραγικοφανή μαργαριτάρια απευθυ
νόμαστε κατευθείαν στα δακρυγόνα συγκι
νησιακά σημεία  του θεατή κι αν έπιασε, 
έπιασε. Συνήθω ς πιάνει Η ράτσα μας είναι 
επ ιρρεπής σε τέτο ια  σήματα κι αυτό γίνεται 
φανερό α π 'τ ο ν  ημερήσ ιο  και περιοδικό 
τυπο. Το ζήτημα είνα ι ότι χρ ε ιά ζετα ι πολύς 
κόπος για να απελευθερω θούμε  α π ' αυτή τη 
νοοτροπία

Βιβλίο

γράφει
η ΑΛΚΙΙΣΤ. 1UV\Ü1 ΙΛΝΜΙ

ΤΑΣΟΣ ΛΙΓΝ Α Δ ΗΣ
Διπλή επίοκεψη σε μια ηλικία και 
ο ' έναν ποιητή. Ένα βιβλίο για τον 
Νίκο Γκάτοο 
Εκδόσεις Γνώση, Αθήνα, 1983.

Ηδη στο προλογιομα του βιβλίου, ο ίαοος 
Λιγνόδης (οτο εξής Τ.Λ.) εντοπ ίζει το χαρα
κτήρα της διπλής επ ίσκεψ ης που επ ιχειρεί 
Είναι επίσκεψη σε μια ηλικία της Τέχνης 
-το ν  υπερρεαλισμό οαν δ ιεθνές ρεύμα του 
20ου αιώνα, και είναι επίσκεψη σ 'έ ν α  
ποιητή, μέοα στον οικείο χώρο του, για να 
του ευχηθεί «όπως στις ονομαστικές εορ 
τές«.

Στην πραγματικότητα, οι δυο επ ισκέψ εις 
έχουν ένα σημείο αναφοράς, την Αμοργό, 
οαν τοπίο του θανάτου και του έρωτα, οαν 
επιστροφή οτο ιστορικό παρελθόν, σαν κα
τάλοιπο οραματιομών άλλων θρησκειών (διά
βαζε: πολιτισμών), σαν αυτογνωσία της 
ανθρώπινης τραγωδίας (πρβλ. το σημαδιακό 
τρίγωνο: άνθρωπος - δεινά - δημιουργία), 
και τέλος οαν ερωτική εξομολόγηση προς 
ένα ιδεατό πρόαωπο και ένα ιδεατό τόπο

Πρόκειται για ένα βιβλίο, θα ελεγα, 
τεχνοκρατικά μεθοδικό και πλήρες, που 
βλέπει παράλληλα και εγκάρσια τη δημιουρ
γία Υπερρεαλισμός και τη δημιουργία Γκά- 
τοος. Τα κεφάλαια του βιβλίου: Εισαγωγή σε 
μια ποιητική ηλικία, 0 Υπερρεαλισμός και η 
κράση του Νίκου Γκάτσου, Ξενάγηση στην 
Αμοργό, Πρόταση για μια γεω μετρία, Παρα
τηρώ ντας ένα ποίημα: «0 Ιππότης κι ο 
θάνατος (1513)», Το “Ελεγείο»: Ένα  τρα
γούδι επιτύμβιο, «Τραγούδι του παλιού και
ρού», Επίμετρο: Οι μ εταφ ράσε ις  του Νίκου 
Γκάτοου, Τα τραγούδια, Κατακλείς.

* * *

0 Τ.Λ. εντοπ ίζε ι καταρχήν την παρουσία του 
Υπερρεαλισμού στη δυτική Ευρώπη σαν ένα 
φ αινόμενο οτο χώρο τη ς  Τέχνης (λογοτε
χνία, εικαστικά, μουσική, θέατρο, κ ινηματο
γράφος), επ ιχειρώ ντας πέρασμα ανάμεοα 
οτα πλέον αντιπροσωπευτικά ορόσημα του 
κινήματος.

Στη συνέχεια  μπαίνει στον ελληνικό χώ
ρο, για να σταματήσει στον Δεκ. 1930 και τη 
δημοσίευση της  Στροφ ής του Γ. Σεφέρη. 
Χαρακτηρίζει τη χρονιά σαν σημαδιακή για 
την αλλαγή κατεύθυνσης οτο ελληνικά λογο
τεχνικά πράγματα. Στην ίδια εκείνη  χρονιά 
εντοπ ίζει τ ις  περ ιπ τώ σεις Θεόδω ρος Ντόρ- 
ρος και Ν ικήτας Ράντος («είχαν τολμήσει νο 
ταράξουν τα νερά στον τόπο μας, μετακομ ί
ζοντας οε ελληνική γλώσσα το αναρχικό 
υπερλογικό θράσος του υπερρεαλισμού»).

Πραγματικά σημαδιακό όμω ς ορόσημο για 
το μέλλον του Υπερρεαλισμού οτην Ελλάδα 
σημειώ νει ο Τ.Λ. το 1935, όταν ο Α. 
Εμπειρικός δ ίνει διάλεξη γιο τον Υπερρεαλι
σμό και δημοσ ιεύε ι την Υψικάμινο. Συ ντε
ταγμένες της ιστορ ικής εξέλ ιξη ς που ακο
λουθεί: Το Μ υθιστόρημα του Γ. Σεφέρη

(εκδ. 1935), 0 Ελυτης (πρώτη εμφανιοη 
1935), το περ. Το Τρίτο Μάτι, Δ. Αντωνίου 
(ναυτικός κατά κόσμον), η συλλογή Μην 
ομ ιλείτε  ε ις  τον οδηγόν του Ν. Εγγονόπου- 
λου (εκδ. 1938) Και ακόμα: Μ. Αξιώτη και Γ 
Σκαρίμπας (εκδόσεις 1938), Ν. Βαλσω ρίτης 
(πρώτη εμφ άνιση 1939), Προσανατολισμοί 
του 0. Ελύτη (εκδ. 1940), Αμοργός του Ν. 
Γκάτσου και Ή λ ιο ς  ο Πρώτος του 0. Ελύτη 
(εκδ. 1943), Μπολιβάρ του Ν. Εγγονόπουλου 
(εκδ. 1944), Ν ίκος Γαβριήλ Π εντζίκης (πρώ
τη ποιητική συλλογή Εικόνες, 1944).

Από το παλιό κλίμα, ο Ι.Μ. Παναγιωτόπου- 
λος προτείνει συμφιλίωση με τον Υπ ερ ρεα 
λισμό, ο Μάρκος Αυγέρης παραμένει π ολέ
μιός του.

Εξ άλλου, δυο περιοδικά, Το Τετράδιο 
στην Αθήνα και ο Κοχλίας στη Θεσσαλονίκη 
(κυκλοφορία 1945) υπηρετούν τη νέα  κατά
σταση των ποιητικών μας πραγμάτων.

Και καταλήγει ο Τ.Λ. ότι στη δεκαετία  
1930-1940, ο Υπερρεαλ ισμός αφού α ντ ιμ ε 
τώπισε την πολεμική και το σαρκασμό, 
τελικά επιβλήθηκε. Και όχι μόνο στη λογο
τεχνία. Παράλληλα, και στον εικαστικό χώρο 

Οπου η γενιά του Μ εσοπολέμου  (Κ. Παρθέ- 
νης, Κ. Μαλέας, Γ. Γουναρόπουλος, Μ 
Τόμπρος, Ν. Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Γ. Ταα- 
ρούχης, Γ. Μόραλης, Δ. Διαμαντόπουλος) 
ανεξαρτητοπο ιήθηκε από την παράδοση της 
Σχολής του Μονάχου.

Πριν εντοπ ίσει το φ α ινόμενο του Νίκου 
Γκάτσου οτην ποίηση, ο Τ.Λ. δ ίνει μερ ικ ές  
γεν ικές αρχές του κ ινήματος του Υ π ερ ρ εα 
λισμού: Το Τυχαίο σαν αρχή τη ς  δημιουρ 
γίας, με αποτέλεσμα την αυτόματη γραφή 
όπου διαφαίνονται σαν προϋποθέσεις  η 
έκσταση (μια μανιακή στιγμή του πνεύμα 
τος, στην οποία ενυπάρχει το υπερπραγμα- 
τικό) και το αίνιγμα (που οδηγεί στην 
αποκάλυψ η του πράγματι πραγματικού )

Διείσδυση ατο φαινομενικό  για να βρεθε ί το 
πραγματικό. Κύρια χρήση των ψυχικών λε ι
τουργιών, γ ι ' αυτό και ο Υπερρεαλισμός 
διασταυρώ θηκε με την ψυχανάλυση. Κωδικό 
σήματα του Υπερρεαλ ισμού το όνειρο, ο 
έρω τας και ο θάνατος. Η σχέση υποσυνείδη- 
το -ανησυχία -συνειδητοποιημένη  πραγματικό

τητα.

★ * *

Σύμφω να με το δ εύ τερ ο  κεφάλαιο του 
βιβλίου, ο Ν. Γκάτσος αποδέχετα ι το Τυχαίο 
οαν π ρ ο ϋ π ό θεσ η  τη ς  «π ο ιη τ ικ ή ς  κατα 
σκευής» και προσχω ρεί στον Υπερρεαλισμό 

Εγραψε την Αμοργό 32 χρονών -σ τη ν  αρχή 
της  ω ρ ιμότητάς του, και έτσ ι η Αμοργός 
«δεν ήταν... ένα νεανικό έργο, αλλά δόκιμος 
καρπός μ ιας συ νε ιδη τής προσπάθειας αν
θρώπου ασκημένου στα μυοτικά της  ποιητι
κής γλώσσας» (Αλέξανδρος Αργυρίου, περ. 
0 Ταχυδρόμος. 1.1.1965). Στην περίπτωση 
του Γκάτσου, το δ ιε θ ν έ ς  ρεύμα  αφομοιού- 
μενο οε «ένα κώδικα ιθαγένειας»  γίνεται 
«προϋπόθεση γνήσ ιας δημιουργίας». Αυτό ο 
Τ.Λ. ονομάζε ι λυρική ιδιοσυγκρασία, κράση 
του ποιητή.

Στη συνέχεια  ο Τ.Λ. επ ιχε ιρ ε ί μια «ξενά
γηση στην Αμοργό» μέσα οτο Αιγαίο που 
λε ιτουργε ί οαν πόλος έλ ξη ς  για τον Γκατοο 
(παράλληλο φ α ινόμενο  του 1943: Ηλιος ο 
Πρώ τος του Ελύτη), όπου ο πο ιητής σκέ
φ τετα ι και μιλά μόνο με ε ικόνες. Η ανάγνω
ση του Τ.Λ. σ τη ρ ίζετα ι σε ένα πρώτο 
στάδιο, όπου οι ε ικ ό ν ε ς  ξετυλίγοντα ι ε ν τ ε 
λώς παραστατικά (κύριο γνώρισμα υπερρεα
λ ιστικής γραφής), και σε ένα δεύτερο 
στάδιο, όπου η οκέψ η δεν  είνα ι μια ευθεία  
λογική, αλλά ένα ς συλλογισμός όλο εναλλα
γές.
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Η Αμοργος για τον Τ.Λ. μπορεί να είναι, 
οαν έργο τέχνης, μια ρήξη με την πραγματι
κότητα, αντίδραση ή φυγή, ή μια απώθηοη 
οτο υποσυνείδητο, είνα ι όμως και ένα 
αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης ιστορ ικής 
στιγμής -  πρόκειται για την Κατοχή, όπου η 
λαχτάρα για ζωή μπερδεύετα ι με τους 
διπλανούς νεκρούς. Ετσι, εκείνο  που επ ι
κρατεί στην Αμοργό, είναι η αμφίδρομη 
σχέση Ερω τας-θάνατος. Μ αζί και μια έ ν 
νοια ηρωισμού (παράλληλο δείγμα ο Μπολι- 
βάρ του Εγγονόπουλου, που εκδόθηκε μέσα 
στην Κατοχή).

Τέλος, η Αμοργός παύει να είναι το 
συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο, και γ ίνε
ται το καταοταλαγμένο "φ α ινόμενο  του 
πνεύματος» (προτείνετα ι η ετυμολογία  της 
λέξης αμέργω, αμοργός).

Μ ε το ποίημα, ο Γκάτσος ε ισάγει τη 
μορφή εκείνη που συνδυάζει το νέο με το 
παραδοσιακό. Αποτέλεσμα ε ίνα ι η διπλή 
γλωσσική πραγματικότητα -  η δημοτική, και 
η άλλη όψη της, η υπερκαθαρεύουσα. Και 
ουτό επ ισημα ίνει ο Τ.Λ. σαν την κύρια 
εισφορά του Υπερρεαλισμού, ότι αφήνει 
την Ποίηοη ελεύθερη  στην έκφρασή της, 
χωρίς γλωσσικούς περιορισμούς.

Πέρα απ αυτά, η Αμοργός σαν λεξιλόγιο 
παραπέμπει στο τυπολογικό του ελληνικού 
χώρου με τα ακόλουθα διακριτικά στοιχείο  
απομονωμένη και αυτόνομη καθαρεύουσα, 
λεξιλόγιο κατά το μεγαλύτερο ποσοστό 
αγροτικο. ε ικονοπλαστικές λέξε ις, ε τερό - 
πτωτοι προσδιορισμοί της  γενικής, συνεκδο- 
χ ικές μεταφ ορές, παρομοιώ σεις, κατηγο
ρούμενα, μετοχικά επίθετα. Δίνονται ε ν δ ε ι
κτικά πίνακες λέξεω ν (φ υτικός κόσμος, 
πουλιά, άλλα ζώα και έντομα, ουράνια 
φαινόμενα, εποχές κλπ., ναυτικοί όροι, ονό
ματα και τόποι, κοσμήματα, μουσικά όργανα, 
εργαλεία, σκεύη, όπλο, λατρεία και μύθοι, 
αγροτικός χώρος, αστικός χώρος).

Στη συνέχεια, ο Τ.Λ. προτείνει μια «γεω 
μετρική ανάλυση- της  Αμοργού («δύσκολο 
και απόκρυφο ποίημα») σύμφωνα με προσω
πική καταγραφή της  δικής του επ ίσκεψ ης: 6 
μέρη με ιδ ια ίτερο προτεινόμενο  τίτλο.

Πρώτο μέρ ος σε 4 παραγράφους: Γενέ- 
θλιο τοπίο που δ ίνετα ι σε μια εισαγωγική 
επική εικόνα της Κατοχής (εναλλαγή τοπίου 
θανάτου και τοπίου έρωτα).

Δεύτερο  μ έρ ος οε 3 παραγράφους: Απο
στολή (αποστολή τη ς  ποίησης να σ υγκρατή -. 
οει το νόημα της ροής των πραγμάτων).

Τρίτο μέρος: Νέκυια (η χώρα των νεκρών 
αντίστοιχα με το Κατοχικό τοπίο).

Τέταρτο μέρος: Προφητικό (άστικτο κεί
μενο, ο Τ.Λ. προτε ίνε ι κείμενο  με στίξη -  
αναφορά στην αοτρική καταγωγή τη ς  Ποίη
σης κσι την αποκάλυψη της αλήθειας).

Πέμπτο μέρος: Ακτινογραφία (καθαρεύου
σα -  αυτοσαρκασμός για την ανθρώπινη 
τραγωδία).

Εκτο μ έρ ος  σε 3 παραγράφους: Ερωτι
κός λόγος (εσύ, θαλασσινό τοπίο, απουσία 
του εσύ: μαύρη μεγάλη μοναξιά).

Στην προσέγγιση αυτή συνυπάρχουν από 
τη μια μεριά, ο α ισθητικός Λ ιγνάδης που 
διαβλέπει τη σταματημένη  σκηνογραφία στο 
τοπίο θανάτου, ή τον απόηχο του δημοτικού 
τραγουδιού, ή τη μεταφ ορά  στο λόγο της 
αχνής γραμμής του  Γουναρόπουλου, ή το 
δάκρυ του πιγκουΐνου από τα κινούμενα 
οχέδια· και από την  άλλη, ο δάσκαλος 
Λιγνάδης με τη μεθοδική  πορεία για την 
καταγραφή του πο ιήματος: Ανάγνωση, σχο-

λιαομάς (εντοπιοη ρυθμολογίας, συντακτι
κής διατύπωσης, συνεκδοχικών μεταφορών, 
συνειρμών, προοωποποιίας, επαναγραφής, 
κ ρ υπ τομνηο ία ς, ε σ ω τερ ικ ή ς  ομ ο ιοκ α τα λη 
ξίας, τεχνοτροπίας, ιθαγένειας), ή ακόμα με 
τη φιλολογική αναφορά στους ««νέκυες» του 
Ηράκλειτου.

* * *

Στην τρ ίτη έκδοσή της το 1969, η Αμοργός 
συνοδεύετα ι από δύο ακόμα ποιήματα του 
Γκάτοου, που απασχολούν εδώ  τον Τ.Λ.: " 0  
Ιππότης κι ο θάνατος (1513)» και «Ελεγείο».

Το πρώτο, μαζί με την αφ ιέρωση Düner 
zum Gedächtnis, παραπέμπει οτο χαρακτικό 
του Albrecht Duner, 0 Ιππότης, ο θάνατος 
και ο Διάβολος (1513). 0 Τ.Λ. δ ίνει τη 
βιογραφία του γερμανού ιππότη του πίνακα 
Götz von Berlich ingen (1480-1562), γνωστού 
στο λαό σαν «Γκετς της σιδηράς χειρός·· 
(ε ίχε χάσει στις μάχες το δ εξ ί του χέρ ι και 
το αντικατέστησε με σιδερένιο), που έλαβε 
μ έρ ος στη μεγάλη αγροτική επανάσταση της 
Γερμανίας (1525). Ος προς το ποίημα του 
Γκάτοου, ο Τ.Λ. προτείνει το χωρισμό του 
σε τρία μέρη Στο πρώτο μέρος επικρατούν 
οι έ ννο ιες  θάνατος και Πειρασμός της  ζω ής 
σε συνδυασμό με το ηρωικό στο ιχείο  (πα
ράλληλες περ ιπτώ σεις: Μπολιβάρ του Εγγο- 
νόπουλου και δημοτικό τραγούδι). Στο δ ε ύ 
τερο  μ έρ ος επ ικρατεί αίσθηση α ισ ιοδοξίας 
για το μέλλον. Το τρ ίτο  μέρ ος μιλά για τους 
ήρ ω ες που χάνονται και αφ ήνουν τόπο για 
έργα ειρήνης. Στο  σχολιασμό που ακολου
θεί, ο Τ.Λ. αναλύει την τεχνική του ποιήμα
τος  (ρυθμολογικά, συνειρμοί, ομοιοκαταλη
ξία, επαναγραφή).

Το "Ελεγε ίο», σε ύφ ος λυρικό, αναφέρε- 
ται οαν θέμα  σε ένα πρόσωπο οικείο  ή 
φιλικό που έφυγε. 0 Τ.Λ. το λέε ι επ ιτύμβ ιο
-  έχε ι κάτι από το «συγκρατημένο θάνατο 
στα επ ιτύμβ ια  του Κεραμεικού». Στην ανά
γνωση που προτείνετα ι, προβάλλει μέσα 
από το νεκρικό τοπίο η μνήμη του προσώ 
που που έφ υγε  πολύ νω ρ ίς (π έρασες α π ' τη 
ζωή οαν ένα δάκρυ της θάλασσας) και το 
κάλεσμα να φ ανερω θεί για λίγο (ήθελα 
να ρ θ ε ις  μια βραδιά σα βουρκω μένο σ ύ ννε
φο). Στο σχολιασμό που ακολουθεί, το 
ποίημα παραλληλίζετα ι με το θρήνο για τον 
Ιγνάτιο Σάντοε  Μ εχ ία ς  του Federico Garcia 
Lorca.

Τέλος και πριν το Επίμετρο, ο Τ.Λ 
αναλύει το «Τραγούδι του παλιού καλού 
καιρού», λυρικό αφ ιέρω μα του Γκάτοου στο 
Γ. Σεφέρη. 7 στροφ ές, έμ μ ε τρ ο ς  λόγος με 
ομοιοκαταληξία. Το ποίημα είνα ι ολόκληρο 
μια αναφορά στον σεφ ερ ικό  ποιητικό κόσμο

* * *

Το Επ ίμετρο του βιβλίου αρχίζει με τις 
μ ετα φ ρ ά σ ε ις  του Ν. Γκάτοου:

Federico Garcia Lorca, Μ α τω μ ένος  Γά
μος, θρήνος για τον Ιγνάτιο Σάντσε Μ εχίας. 
Έ ρ ω ς του Δον Περλιμπλίν με την Μ πελίσο 

στον Κήπο του, Το Σπίτι τη ς  Μ περνάρντα  
Άλμπα, Η Μπαλάντα του υπνοβάτη. 0 
Γκάτσος τα υτ ίζετα ι τόσο με τον Lorca, 
ώ στε οι μ ετα φ ρά σε ις  δεν είνα ι «απλή 
μεταπο ίηση από τη μια γλώσσα στην άλλη», 
αλλά αποτελούν «αναπαραγωγή ή καλύτερα 
αντιπαράσταση".

Lope de Vega, Φ ουέντε  Οβεχούνα. Αυ-

gust Strindberg 0 πατέρας. Jean  Genet. 
Υψηλη Εποπτεια, Tennessee W illiam s, Λ εω 
φορείο ο Πόθος, και άλλο μονόπρακτα, 
Eugene 0 Neill, Ταξίδι μακριάς ημέρας 
μέσα στη νύχτα.

0 Τ.Λ. επ ισημα ίνει το ιδ ια ίτερο γνώρισμα 
που διακρίνει το θεατρικό λόγο του Γ κό
τσου, να είναι αυθύπαρκτος επί σκηνής.

Ακολουθούν τα Τραγούδια του Ν. Γκά- 
τσου. Ό που  γενικό χαρακτηριστικό είνα ι η

συνυπαρξη Ερωτα-θανατου. Αλλα επ ι μ έ 
ρους θέματα, αντιστασιακή θεματογράφηση, 
κοινωνικοπολιτικός χώρος, ιθαγενεια-παρά- 
δοση, ελληνικοί θρύλοι-θρήνοι, ειρω νεία- 
σαρκασμός, ξενιτιά.

0 Γκάτοος άνο ιξε δρόμους που έγιναν 
πολυσύχναστοι στο έντεχνο  λαϊκό τραγούδι. 
Είναι ενδεικτικό  ότι «πολλοί στίχοι του 
Γκάτοου διεκδικούν την τιμή του ανώνυμου»

ΤΖΩΡΤΖ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΣΩ 
Άπαντα τα πεζά του
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-  χαρακτηριστικό της αφομοίωσης τους.
Εξ άλλου δεν είναι τυχαία τα ονόματα 

των συνθετών της μουσικής τους: θεοδω 
ράκης, Χατζιδάκις. Κηλαηδόνης. Ξαρχάκος. 
Χαλαρής, Χατζηνάσιος, Μούτοης. Και οι 
φωνές των ερμηνευτών σημαδιακές: Μαίρη 
Λίντα, Νάνα Μούσχουρη. Δήμητρα Γαλάνη, 
Χορωδία Τρικάλων, Βίκυ Μοοχολιού, Γρήγο
ρης ΜπιΒικώταης, Μαρία Φαραντοΰρη, Γιώρ
γος Ρωμανός, Νίκος Δημητράτος, Μανώλης 
Μητσιάς, Χρύοανθος, Φλέρυ Νταντωνάκη, 
Μελίνα Μερκούρη, Διονύσης Σαββόπουλος, 
Ηλίας Λιούγκος, Σταμάτης Κόκοτας, Αντώ- 
νης Καλογιάννης, Αλεξάνδρα. (Η απαρίθμηση 
των ονομάτων ακολουθεί την πρόοδο του

κείμενου του Τ.Λ.).
Για λόγους εντελώ ς συναισθηματικούς, 

χωρίς να είναι ακριβής η περίπτωση, θέλω 
να προσθέσω το ποίημα Το τραγούδι του 
Δρόμου του F.G. Lorca σε απόδοση Ν. 
Γκάτσου και με μουσική Μάνου ΛοΤζου (το 
τραγουδά ο ίδιος ο Λο ΐζος στο δίσκο, Το 
τραγούδια του δρόμου).

Στην Κατακλείδα περ ιέχοντα ι ορισμένα 
σύντομα βιο-εργογραφικά στοιχεία του Γκά

τσου.
Το βιβλίο ολοκληρώνεται με εκτενή  β ι

βλιογραφία και λεπ τομερέστα το  ευρετήρ ιο  
ονομάτων και πραγμάτων, ελληνικών και 

ξένων.

*  *  *

Πέρα α π ’ αυτά, ενδεικτικότατη, πρωτότυπη 
και εντυπωσιακή είναι η «Πινακοθήκη» (όρος 
του Τ.Λ.) του βιβλίου. Εκτός από το χαρακτι
κό του Α. Dürer, ο Ιππότης, ο θάνατος και ο 
Διάβολος, στη ο. 148, υπάρχουν και τα 
ακόλουθα, σε έ ν θ ε τε ς  σελ ίδ ες εκτός αρίθ
μησης: φω τογραφ ίες των Γκάτσου, Ελύτη, 
Εγγονόπουλου, Σαραντάρη, Εμπειρικού, Σ ε 
φέρη, Ράντου, Lorca, Vaché, Ernst, Jarry 
μοντάζ των Magritte και Ray με πορτραίτα 
φωτογραφιώ ν ιερώ ν τεράτω ν του Υπερρεα 
λισμού* σχέδια των Χαλεπά, M a sson , Τσα- 
ρούχη, Εγγονόπουλου. Γουναρόπουλου, Χα-

τζηκυριακου-Γκικα, Dufy, P ica sso , Jarry, Da
li, P ic a b ia - κολλάζ των Ελύτη και Ernst 
εικαστική παράσταση του ποιήματος «Το 
λαβωμένο π ερ ιστέρ ι και το συντριβάνι» του 
Apollina ire’ τα βιβλία «Στου γλυτω μού το 
χάζι» του Ντόρρου, «Στροφή» του Σεφέρη, 
««Ενδοχώρα» του Εμπειρικού, «Οδή στον S. 
Dali» του Lo rca - πίνακας του Διαμαντόπου- 
λου «Οι Λουόμενο ι» ' γλυπτό του Giacometti 
πρόσκληση για την έκθεση  ζω γραφ ικής του 
Miró σκηνές από τα φιλμ «Ανδαλουσιανός 
σκύλος» και L' áge d* o r " των Bunuel-Dali.

Στο εξώ φυλλο του βιβλίου, λεπ τομερε ια  
από πίνακα του Κ. Μαλέα.

Βιβλίο

γράφει

o AALZH1 Ζ11ΡΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ Γ Ι Α Ν Ν Ο Υ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
ΤΖΑΖ - οδηγός δίσκων 
Απόπειρα, Αθήνα, 1983, σελ. 254.

Τι θα μπορούσε να γραφτεί για ένα τέτο ιο  
βιβλίο; Ενας οδηγός δίσκων της τζαζ είναι 
ένας τόμος που δεν έχει τη γοητεία  μιας 
ποιητικής συλλογής ή δε δ ιαθέτει την έλξη 
που ασκεί ο μύθος μιας αφήγησης. Κι όμως- 
ο αναγνώστης (;) αυτού του οδηγού δίσκων 
μπορεί να παρακολουθήσει, εδώ, πέρα από 
τ ις  εκατοντάδες ονομάτων, τίτλων, κωδικών 
αριθμών, αυτή τη γοητευτική περ ιπέτεια  
της τζαζ, της μουσικής που ξανάφερε σε 
πρωτοκαθεδρία ό,τι απούσιαζε από τ ις  παρ
τιτούρες των τελευταίω ν αιώνων: μιλώ για 
την ακατανίκητη ανάδυση του υποκειμένου 
του μουσικού μέσα από μια ιστορία φωνών 
και ήχων που χάνεται και ταυτόχρονα ξ ε 
περνά τη γραμμένη ιστορία.

Είναι το αρχέγονο, στην τζαζ, που ταξι
δεύει ως εμάς και που θ έτε ι σε κίνηση, 
περισσότερο ίσως από οποιαδήποτε άλλη 
μουσική, τους μυστηριώ δεις μηχανισμούς 
της μ έθ εξης στο δρώμενο της τζαζ. Γιατί 
οτην τζαζ δεν έχουμε μόνο το ηχητικό 
άκουομα, αλλά και μια σειρά κινήσεων του 
σώματος, βλεμμάτων που ψάχνουν την Απο
κάλυψη, επαφών, που όλα αυτά δεν υπα- 
κούουν οε μια προκαταοκευαομένη ρυθμο
λογία: είναι ο εσωτερικός ρυθμός αυτός 
που εξουσ ιάζει τα πάντα -  η συνύπαρξη 
των εσωτερικών ρυθμών που καταργεί την 
απόσταση του μουσικού από τον ακροατή, η 
α ίρεση της παγιωμένης και ψυχρής αυτής 
αντίθεσης. Οχι μουσική ακούω και αισθάνο
μαι τον εαυτό μου, αλλά ακούγομαι μέοα 
από τη μουσική των ήχων και των κινήσων 
και αισθάνομαι τον άλλο.

Η ιστορία της τζαζ, αν θα θέλαμε να τη

μνημειω οουμε βλέποντας την ως σύνθεμα 
ήχων και φωνών που ακινητοποιήθηκαν στις 
78, στις 45 ή τ ις  33 στροφ ές, είναι, όπως 
λέε ι και οτον πρόλογο του βιβλίου του ο Κ. 
Γιαννουλόπουλος, «γραμμένη αποκλειστικά 
πάνω σε δίσκους«, »γιατί η τζα ζ  είναι 
μουσική του αυτοσχεδ ιασμού και δεν υπάρ
χει άλλος τρόπος δ ια ιώ νισής της  εκ τό ς  απο 
τ ις  ηχογραφ ήσεις» (αελ 15). Αναγκαίο κακό 

Τρεις χ ιλ ιάδες λοιπόν δίσκοι της  τζαζ και 
οκτακόσιοι ερ μ η ν ευ τέ ς  της  φ τιάχνουν μια 
μεγάλη παρέα σ 'α υ τ ό  το βιβλίο, όπου ο 
συνθέτης του -  να μια έννοια της  μουσικής 
που τα ιρ ιάζει εδώ  -, ο Κ. Γιαννουλόπουλος, 
παρακολουθεί την εξέλ ιξη  της τζα ζ ιστορ ι
κά, από το τέλο ς της  δ εκα ετία ς  του 1910 
ως σήμερα, μια εξέλ ιξη  προπάντων των 
υφών της  που ολοένα και π ερ ισσότερο  
δ ιαστρωματώνουν αυτή την παγκόομια μου

σική γλώσσα. Και ο λ ' αυτά χωρίς να χάνει ο 
τόμος την ουσιαστική χρηστική αποστολή 
του: να χρησ ιμέψ ε ι ως οδηγητικός μ ίτος για 
όποιον ε το ιμά ζε ι τ ις  αποσκευές του, θ έλο 
ντας να τα ξ ιδ έψ ε ι σ 'έ ν α  από τους οργια
στικούς τόπους της τζα ζ

Βιβλίο
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ο ΒΑΣ. ΡΑΦΛΙΙΛ1Δ11Σ

Συνέχεια  τέτα ρ τη  

3. Η κινηματογραφική αισθητική 
του τσαλαπετεινού

Δικαίωμά του να μην αγαπάει κανείς το 
διάβασμα, κυρίως όταν η κοσμικότητα και η 
παρασκηνιοκή ίντριγκα δεν του αφήνει δια
θέσιμο χρόνο. Ομως, όταν κάποιος έχε ι

γεραοει παρακολουθώντας σινεμα θα πρε- 
πε να έχε ι μια έστω  εμπειρική γνώση 
κάποιων αισθητικών κανόνων που αφορούν 
ειδ ικό την τέχνη  αυτή. Υπάρχουν πράγματα 
που τα μαθαίνει κανείς θ έλε ι δε θέλει, μόνο 
α π ' τη συχνότητα με την οποία έρχετα ι σε 
επαφή μαζί τους.

Ας δούμε ,λοιπόν, τώρα τι ξέρ ε ι ε π ' αυ
τού η ισόβια Δ ιευθύντρια  της  Ταινιοθήκης 
της  Ελλάδας, ισόβια Πρόεδρος τη ς  ΕΚΚΑ 
( Ένω ση Κριτικών Κ ινηματογράφου Αθηνών), 
αυτή που «γνώρισε τον ελληνικό κ ινηματο
γράφο σ ' ολόκληρο τον κόσμο».

Πριν από το κάθε τι πρέπει να πούμε 
πως η κ. Μ. ισχυρ ίζετα ι πως είνα ι δημ ιουρ
γός μ ιας θεω ρ ίας και ενό ς όρου. Ας δούμε 
κατ 'α ρ χ ή ν  τη θεωρία, που η συγγραφέας 
την εκθ έτε ι παραπέμποντας στον εαυτό 
της: «Η πρω τότυπη αυτή θεωρία της Α
γλαΐας Μητροπούλου...» (56), συνίσταται 
στα παρακάτω: «Οι σκ ιές του Καραγκιόζη με 
τη οτυλ ιζαρ ισμένη  σπασμωδικότητά τους 
έφ εραν  Ιπ \Zirtus τη μέλλουσα σημειολογική 
ή καλύτερα τη σημαντική γλώσσα του κινη
ματογράφου». Τ ούτες  οι «σκιές παίρνουν 
συμβολικές θ έσ ε ις  και μεταφ ράζοντα ι α
π ' το θεατή ανάλογα με την κοινωνική, 
ποιοτική ή ιστορική του  θέση. Κι έτσ ι 
πρω τογενώ ς τώρα έχουμε  σε πλήρη λ ε ι
τουργικότητα το σημαίνον και το σημα ινόμε- 
νον». Ά λλω σ τε, «ακόμα και το πλάνο αε- 
κάνς ε ίνα ι εγ γ ενές  -α τ ό φ ιο -  στον Καρα
γκιόζη και στο Καμπούκι και κ α τ ' επέκτασ ιν 
και υτη σκηνοθεσία  -  την ιδεολογική σκηνο
θεσία  του Μ π ρεχτ που εμπ νεύστηκε  α π 'τ ο  
κ ινέζικο θέατρο»(57). Μ π ορ εί να μην εννο ή 
σατε την πρω τοτυπία της παραπάνω γκαρα- 
γκιοζικής θεωρίας. Συγκροτείστε  τουλάχι
στον τον ορισμό του Καραγκιόζη: «0 Καρα
γκιόζης είνα ι το πλαστικό σύμβολο τη ς  
παγκόσμιας αντίφ ασης» (60). Αν εννο ε ί πως 
οι φ ιγούρες του Καραγκιόζη κατασκευάζο
νται σήμερα από... πλαστικό, έχε ι καλώς. 
Υπάρχει όντω ς μια αντίφαοη ανάμεσα στη 
βιομηχανία των πλαστικών και τη λαϊκή 
τέχνη. Πάντω ς θυμηθείτε  αν πάτε στον 
Καραγκιόζη πως θα « έρ θ ετε  αντιμέτω ποι με 
πρω τογενείς  οκ ιές (σύμβολα)» (56). Ενώ, 
προφανώ ς και κα τ 'α ν τ ιδ ια σ το λή ν , οι σκ ιές 
(πο ιες οκιές;) του κ ινηματογράφου είνα ι 
δ ευ τερ ογ ενε ίς : σκ ιές των σκιών.

Α υ τές  τ ις  φ α ιδρ ό τητες  η κ. Μ. τ ις  
λάνσαρε, λέει, σαν «πρω τότυπη θεω ρία» σε 
κάποιο κινηματογραφικό συνέδριο. Γ ι 'α υ τ ό ,  
λοιπόν, ακόμα δυσκολευόμαστε να π ε ίσουμε 
τους Ευρωπαίους συναδέλφ ους να μας

πορουν στα αοβαραϋ! Και να σ κ εφ τε ί κα
νείς, κ. Μ. με τ ις  καραγκιοζοσκιώ δεις 
απ όψ εις σας πως τόσο οι Κ ινέζο ι, πρώτοι 
δ ιδά ξαντες το θέατρο  σκιών, όσο και οι 
Ουγγαρέζοι ονομάζουν ακόμα και σήμερα 
τον κ ινηματογράφο «ηλεκτρ ικές σκιές». Συ
νεπώ ς οι απ όψ εις σας πρέπει να ήταν 
γνω στές εκε ί α π ' το... τ έλ ο ς  του  π ερ α σμέ
νου αιώνα!!

Ιδού, τώρα, και η δ εύ τερ η  μεγάλη ανακά
λυψη τη ς  κ. Μ.: ο όρος Ταινιοθήκη. Στην 
υποσημείω ση (τι μετρ ιοπάθεια!!) τη ς  σελί
δας 411 δ ιαβάζουμε συγκεκριμένα: «0 όρος 
Ταινιοθήκη που δεν ε ίχ ε  χρησ ιμοπο ιηθεί σε 
καμιά γλώσσα ε ισάγετα ι για πρώτη φορά το 
1956 από την Αγλαΐα Μ ητροπούλου και 
απ οτέλεσε  στη συνέχεια  τον τίτλο  του 
γνω στού ιδρύματος». Πρέπει να υπάρχουν 
κάποια όρια και στον παθολογικό εγω κεντρ ι
σμό. Μα, κυρία μου, στο κινηματογραφικό 
λεξικό  Λαρούς του Ζαν Μ ιτρύ  διαβάζω  πως 
η C inem atheque F rança ise  (Γαλλική ΤΑΙΝΙΟ
ΘΗΚΗ), μ ' αυτήν ακριβώς την επωνυμία 
δημιουργήθηκε επ ισήμω ς το  1936 από τους 
Ανρί Λανγκλουά, Ζαν Μ ιτρύ  και Ζω ρζ Φραν- 
ζύ. Μ ήπ ω ς τα μ π ερ δ έψ α τε  με την προσωπι
κή σας ανακάλυψη που π ερ ιορ ίζετα ι στη 
λέξη «Ελληνική»; Οπότε, φυσικά, απαλλάσσε
στε τη ς  κατηγορίας τη ς  «οροκλοπής» λόγω 
πλήρους συγχύσεω ς.

Ό μ ω ς  η μεγάλη θ εω ρ ητικός Α.Μ. (Αυτού 
Μ εγ α λε ιό τη ς  ή επί το τα π εινότερον  Αγλαΐα 
Μ ητροπούλου) έκανε και μια δ εύ τερ η  θ εω 
ρητική ανακάλυψη. Βρήκε τον  όρο «συσττάνς 
ρυτμίκ». Βγήκε α π ' το  κεφάλι της  έτσ ι, 
κ α τ 'ε υ θ ε ία ν  στα γαλλικά. Ό π ω ς  μας πλη
ροφ ορεί στη σελίδα 302: «Τη σχέση ανάμε
σα στην κίνηση και τη μη κίνηση, ανάμεσα 
στη σιωπή και τη μη σιωπή ε μ ε ίς  το 
ονομάσαμε συσπάνς ρυτμίκ (ρυθμική αγω
νία)». Μα, αγαθή κυρία, όλη μας η ζωή δεν 
είνα ι παρά μια «συσπάνς ρυτμίκ», αφού τα 
πάντα σε τούτον  τον κόσμο δ εν  είνα ι παρά 
μια εναλλαγή κ ίνησης και «μη κ ίνησης» -  
δηλαδή ακινησίας, όπω ς το λ έμ ε  στα ελληνι
κά. Αλλω στε εκε ίνο  που ο νομάζουμε  ρυθμό 
είνα ι ακριβώ ς αυτό: Η διαδοχική και π ερ ιοδ ι
κή ύπαρξη και ανυπαρξία του  ίδιου γ εγονό 
τος  ή φ α ινομένου. Ακόμα κι ο ήλ ιος ανα τέλ
λει και δύε ι ρυθμικά. Μ όνο  που έ χ ε ι μεγάλη 
περ ίοδο ή «τέμπο» όπω ς λ έμ ε  στη μουσική, 
όπου ακόμα ρυθμό λ έμ ε  τη διαδοχή α νάμε
σα στο ισχυρό ή τα ισχυρά και το α σ θ εν έ ς  ή 
τα ασθενή  μουσικά μέτρα. Κάθε α σ θ ενές  
μέτρ ο  επ ιβάλλει οπω σδήποτε μια «εκκρεμό 
τητα» κι αυτήν ακριβώ ς την  εκκρεμότη τα
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οτην κινηματογραφική ορολογία την ονομά
ζουμε «αυσπάνς» που οε καμιά περίπτωση 
δε σημαίνει “αγωνία» όπως λέτε. Απλώς το 
«συσπανς» δημιουργεί αγωνία, όπως ακρι
βώς η νύχτα στην περίοδο της περί τον 
ήλιο περ ιστροφής της γης, κι όπως περίπου 
οι «συγκοπές» στη μουσική, κυρίως στην 
τζαζ που είναι μουσική κ α τ 'ε ξ ο χ ή ν  «αγω- 
νιακή», γιατί είναι γεμάτη “συγκοπές».

Μ ετά τ ις  ανακαλύψεις και τους πανάρ- 
χαιους «νεοτερ ιομούς», ας περάοουμε στο 
στέρεο έδαφ ος των κλασικών της Ελληνικής 
οκέψης, που ούτε αυτο ί ξέφ υγαν α π ' την 
καταστροφική μανία της “θεω ρητικού“ μας. 
Στόχος της τώρα ο Ηράκλειτος. Βάρα τον. 
λοιπόν: “Ο κ ινηματογράφος θα μ ετα τρ έψ ει 
τη θεωρία του Ηράκλειτου σε χειροπιαστή 
πραγματικότητα, θα μ ετα φ έρ ει τη θεωρία 
του αιώνιου γίγνεσθαι από τον κόσμο των 
ιδεών οτον κόσμο των α ισ θ ή σ εω ν  (15). 
Οχ, το μάτι μου!! Δύστυχε Ηράκλειτε τι σου 

έμελλε νο πάθεις από μια νοτιοβαλκάνια 
συνάδελφό σου!! Ο “εφ εσ ίτη ς»  (11) φ ιλόσο

φος της δ ίδαξε ακόμα πως: ·<0 κ ινηματο
γράφος έχε ι τ ις  ρ ίζες του στη βαθύτερη 
μεταφυσική ουσία του ανθρώπου ή καλύτε
ρα στη φυσική του σύσταση που είνα ι η 
φωτιά και η κίνηση» (11). Καλή η “μ ετα φ υ 
σική φυσική σύσταση» κι ακόμα πιο καλή η 
κίνηση. Αλλά η φωτιά; Ποια σχέση μπορεί να 
χει με το σινεμά πλην των πυρκαγιών σε 

κινηματογράφους; Πάλι ο »εφ εσ ίτης»  της 
υπαγορεύει κρυφά σ τ ' αυτί λίγο παρακάτω: 
“Ο ρυθμός του ανθρώπινου σώματος, ο 
σφυγμός αυτός ο παλμός της φω τιάς και 
του χρόνου στη χημική τους ένωση για τη 
δημιουργία της  ανθρώπινης ζω ής που τόσο 
στην καθαρά βιολογική τους έκφραση όσο 
και στην ιδεολογική γίνετα ι συμφωνία χρό
νου και φω τιάς» (13). Προς θεού, μην 
πυροβολείτε τον Ηράκλειτο!!!

Παρά τη βάναυση δολοφονία του Ηρά
κλειτου και ίσως εξα ιτ ία ς της, ο κ ινηματο
γράφος επ ιτέλ ου ς  «οδηγεί στην αβυσσαλέα 
αρμονία της  ανθρώπινης ύπαρξης» (16). Και 
ιδού το μέγα μηχανικό θαύμα με το οποίο

επιτυγχάνετα ι η αβυσσαλέα αρμονία: «Η 
δραματική δημιουργία δεν έπαψ ε να είναι 
προικισμένη μ ' εκείνη τη μυστηριακή ιδ ιό τη 
τα που εγκαθιστά ένα άλλο ε ίδο ς επικοινω 
νίας με το θεατή που αγγίζει τα όρια της 
μεταφ υσ ικής και της  μαγείας με καθαρά 
μηχανικά μέσα (...) Μηχανική μαγεία, ας 
ονομάσουμε έτσ ι την έλξη που ασκεί η 
οργανωμένη εικόνα στο υποσυνείδητο  του 
θεατή» (404).

Δυστυχώ ς όμω ς για τη μηχανική μαγεία 
και το Νοστράδαμο, «στη μεταφ υσική και 
φ ιλοσοφική πλευρά της έβδομης τέχνης  με 
τον καιρό προστέθηκε η καθαρά εμπορική 
άποψη» (17). Από την οποία εμπορική «άπο
ψη» τους Έλληνες θ εο τέ ς  τουλάχιστον 
τους έσω σε η Ταινιοθήκη τη ς  Ελλάδος. 
Πρόκειται, βέβαια, για «μια μικρή, στο μέτρα 
της  ιδ ιω τικής προσπάθειας αναβίωση του 
θεσμού των θεωρικών» (415). Ό μ ω ς  πρό
κειτα ι για θαυματουργή φάμπρικα: Εκτός 
του ότι έδω σε ισόβια απασχόληση οε μια 
καλή κυρία και τη γλύτω σε έτσ ι, α π ' την

μπαναλιτε του εργοχειρου της, έκανε και τα 
ε ξή ς  θαυμαστά: “Δημιούργησε ένα ευρω παϊ
κό πνεύμα, μια ευρωπαϊκή συνείδηση στην 
ελληνική νεολαία, δηλαδή η χρησιμοποίηση 
των ξένω ν ταινιών, για την αφύπνιση της 
ευρω παϊκής κουλτούρας που βρίσκεται " ε ν  
δ υνά με ι" μέσα οτον πρώτο ευρωπαίο, τον 
έλληνα» (415). Κι ακόμα: «Μ ε την έρευνά  
της  χώρισε σε ημ ερ ο μ η ν ίες  την ελληνική 
παραγωγή, την αξιολόγησε και έφ τιασε  την 
ισ τορ ία  του  ελλην ικού  κ ινη μα τογρ ά φ ου»  
(418). Μ ε  το παλιό ή με το καινούριο 
ημερολόγιο χώ ρισε τ ις  ημ ερ ομην ίες; Κι 
ακόμα, τι ακριβώς σημαίνει « έφ τιασ ε  την 
ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου»; 
Μ ήπω ς έγραψ ε τούτη  δω την ανιστόρητη 
ιστορία; Παρακάτω, στην ίδια σελίδα, το 
μπανάλ ρήμα φτιάχνω αντικαθίσταται α π ' το 
μεγαλόπρεπο στο ιχειοθετώ : «Και χάρι στις 
προσπάθειες τη ς  Ταινιοθήκης σ το ιχε ιοθετή - 
θηκε η Ιστορία του Ελληνικού Κ ινηματογρά
φε όπως διδάσκεται σήμερα» (418). Πού 
διδασκεται σήμερα; Στη Σορβόνη;
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Μια μεγάλη, σύγχρονη, 
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