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Κ ά θ ε ενυπόγραφο άρθρο εκφράζει την
προσωπική άποψη του συγγραφέα του
Τιμή τεύχους:

B e rg o n z i.

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

100 όρχ.

Εξαμ. 500 δρχ. - Ετήσια 1.000 δρχ.
Ετήσια Οργανισμών Τραπεζών κλπ.
2.500 δρχ.

Εξωτερικού:

18 Ποίηση £
Σταύρος Βαβούρης =

Εξαμ. 700 δρχ.
Ετήσια 1.400 δρχ.

21 Ποίηση
Ρούλα Κακλαμανάκη

Ποιήματα 1967-1977

Carmina Profana

Για φ ο ιτ η τ έ ς :
Εξαμ. 400 δρχ. - Ετήσια 800 δρχ.
Εμβάσματα - επιταγές - συνεργασίες,
έντυπα:
Κ .Γ . Παπαγεο'ργίου.
Στενώ ν Πόρτας 20, Α θή να

19 Πεζογραφία £
Ε λ έ ν η Λαδιά Ξ

’Αποσπασματική Σχέση

22 Δοκίμιο
Ν.Δ. Τριανταφυλλόπουλος

Τό Δίχτυ καί τό Μέλι

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Δ ΙΑ Θ Ε Σ Η
Π ερ ιο δικό «Διαβάζω»
Ο μήρου 34, τηλ. 36.40.488

20 Ποίηση ¿ r
Κωστής Γκιμοσούλης £=

Γ ΙΑ Τ Η Ν Ε Π Α Ρ Χ Ι Α
Εκδ όσ εις « Ο Δ Υ Σ Σ Ε Α Σ »
Σόλωνος 116 Α θήνα , τηλ. 36.19.724

Ό Ξυλοκόπος Πυρετός %

23 Πεζογραφία
Σπύρος Τσακνιάς

Ή Βαλίτσα τού Ξένου

στήν ίδια σειρά

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΚΟΛΗ
Γραβιάς 10-12, τηλ. 3605520
Κ υ κ λ ο φ ο ρ εί

Α Λ ΕΞΑ Ν ΔΡΟ Υ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Η π ρώ τη
μ ε τ α π ο λ ε μ ικ ή γ ε ν ιά

1 Πεζογραφία
Γιώ ρ γο ς Ίω ά ννο υ

7 Θ έα τρ ο
Γιώ ρ γ ο ς Μ ανιώ της

12 Π οίηση
Γιώ ρ γ ο ς Μ α ρ κ ό π ο υ λ ο ς

Πολλαπλά Κατάγματα

Περιπλανώ μενη Ζωή Αγία Κυριακή

Οί Π υ ρ ο τ ε χ ν ο υ ρ γ ο ί

2 Δοκίμιο
Κώ στας Γ εω ρ γ ο υ σ ό π ο υ λ ο ς

Κλειδιά καί Κώδικες Θεάτρου
3 Πεζογραφία
Φίλιππος Δ ρ α κο ντα ειδ ή ς

« Ε λ λ η ν ικ ή π ο ίη σ η »

Τά Α ντίπ ο ινα

Στά Ίχνη τής Παράστασης

9 Π οίηση
Ζ έφ η Δαράκη

4 Δοκίμιο
Ν ίκος Φω κάς

Τό Μοναχνικό Φάντασμα
τής Λ έ ν α ς "ΟλεμΘάλεια

Επιχειρήματα γιά τή
Γλώσσα, γιά τή Λ ογοτεχνία

10 Π εζογραφ ία
Γε ώ ρ γ ιο ς Χ ό ρ τω ν

5 Θ έατρο
Π α ύλος Μ άτεσις

Κωνσταντίνος

Ε ξο ρ ία
α π ό τη σειρά

8 Π οίηση
Μ ατθαίος Μ ο υ ν τ έ ς

6 Ποίηση
Σπ ύ ρ ο ς Τσακνιάς

Πτέρυξ Χρονιών Παθήσεων

11 Π εζογρα φ ία
Λουκά ς Κούσουλα ς

Τό Βουνό

13 Π εζογρα φ ία
Π έ τ ρ ο ς Τ α τσ ό π ο υ λ ο ς

Τό Π α υσ ίπ ονο
14 Θ έα τρ ο
Σ ο φ ο κ λ ή ς Ν ά σ κο ς

Ο Γάμος · Τό Σαββατοκύριακο
Ή Μοιχεία
15 Π οίη σ η
Να νά Ή σ α ΐα

Σ υναίσθηση Λήθης
16 Π εζογρα φ ία
Φίλιπ π ος Δ ρ α κ ο ν τ α ε ιδ ή ς

Πρός Ό φ ρ υ ν ι ο
17 Π εζογρα φ ία
Φ α ίδ ω ν Τ α μ β α κά κη ς

Εύμορψία

ΒΙΒΛΙΟΠΩ ΛΕΙΟΝ ΤΗΣ «ΕΣΤΙΑΣ»
Ι.Δ. ΚΟΛΛΑΡΟΥ & ΣΙΑΣ Α.Ε.
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Απόψεις

Ψεύτικη συνείδηση

Η συμπλήρωση 100 χρόνων από το θάνατο του Μαρξ, ξαναφέρνει

Πραγματικά, το παρελθόν συσσωρεύεται ψευδαισθητικά και

στην επικαιρότητα ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για τις αστικές

αλλοιώνει την πραγματικότητα, δημιουργώντας πεποιθήσεις μέ

κοινωνίες: της ψεύτικης συνείδησης, της παραμορφωμένης και

σα από τις αναπαραγωγές, διαστρέφοντας την αλήθεια, εγκατα-

διαστρεβλωμένης αντίληψης για το κράτος. Ιδιαίτερα για τους

λείποντας τα σημερινά προβλήματα, που θα λυθούν — λέγεται—

καλλιτέχνες, το πρόβλημα αυτό όχι μόνο είναι πρωταρχικό αλλά
ίσως το βασικότερο, γιατί οδηγεί κατ'ευθείαν στην άμεση

μόνο με το ξόρκι της παράδοσης.

αντιμετώπιση του ^ητήματος που λέγεται ελευθερία, για την

παρελθόντος, στον κόσμο της αγριότητας επικάθεται η άχνη των

οποία ολοένα

Ιΐραγματικά, οι

παλιών ευτυχισμένων ημερών, η μνήμη ξαναστήνει το πσραμύθι

κυριότερες προστριβές και οι βασικές παροτρύνσεις προς τον

της λησμονιάς μέσα σε παλαβά ξεφωνητά και σε βουκολικούς

καλλιτέχνη και το δημιουργό σήμερα, εντοπίζονται γύρω από το

ευδαιμονισμούς.

«καθήκον»»

και

και λιγότερο μιλάμε σήμερα.

οι

περισσότεροι

διανοούμενοι

καταναλώνουν

Στο γκρίζο μεταπολεμικό

τοπίο εισβάλλουν

τα τοπία του

Λυτή η επίφαση της ανάπλασης ωστόσο, δρα κατευναστικά

χρόνο και φαιά ουσία για να ορίσουν την περιοχή των καθηκό

μόνο σ ένα πολύ περιορισμένο επίπεδο.

ντων τους. Πολλά λόγια για ευθύνες με τις οποίες δεν έχουν

μια μορφή λησμονιάς, με τεχνητούς παραδείσους. Καμιά τέχνη

καμιά σχέση οι δημιουργοί

πράγματα για την

δεν μπορεί να λειτουργεί παρεμβατικά όταν αρνείται το σήμερα.

έκφραση, αδύνατοι ψίθυροι για την αισθητική, καμιά εξέγερση,
καμιά εκδοχή για το καινούριο.

Φυσικά, σκόπιμα οι περισσότεροι κρύβουν την οπισθοδρόμηση,

κι

ελάχιστα

Εχουμε να κάνουμε με

γιατί το παρελθόν συντηρεί τον εφησυχασμό, δεδομένου ότι η

Η θεωρία της πλειοψηφίας, οι ηθικολογίες περί του καλού και
του κακού, οι απόψεις για την υπαγο)γή της τέχνης σε ένα

συνύπαρξη μες στην κοινή μοίρα αναιρεί οποιοδήποτε αίτημα

οποιοδήποτε σύστημα σκοπών, δείχνουν — νομίζω— κατά τον
καλύτερο τρόπο τη λειτουργία της ψεύτικης συνείδησης, στη

ατομικής ζωής. Η κοινή περιοχή προσφέρεται ως πλαίσιο
επιτυχίας γενικών σκοπών που αναιρούνται από τον ατομικισμό

φάση του όψιμου αστισμού που περνάει σήμερα ο τόπος μας. 11

και τις τάσεις για αυτοπραγμάτωση, αλλά σκόπιμα αποφεύγουν

μανιακή επιστροφή στις λεγόμενες -ρίζες» είναι περιοδικό φαι

οι υπερασπιστές της να μιλήσουν για σχέσεις, έκφραση και

νόμενο στη μεταπολεμική σκέψη και τέχνη στην Ελλάδα.

διάλογο. Μιλάμε για μια κοινωνία ευνούχων, όπου η προσωπική

αυτάρκειας και συντηρεί το πνεύμα για την όποια καταξίωση της

Η κοινωνία μας των τύψεων, με συμπεριφορά στρουθοκαμή

κατάθεση συκοφαντείται στο όνομα χωρομετρικών σχεδίων που

λου, σαρώνοντας τα πάντα χο^ρίς νόημα και κρύβοντας το κεφάλι

έχουν καταρτίσει οι αλλότριοι. Προτιμότερο, λοιπόν, για την

της στην άμμο για να μη βλέπει τον κίνδυνο — κι έτσι να τον

ανθρωπότητα να μυρμηγκιάζει

«εξαφανίζει»— , στρέφεται, με άκρα ανοησία και προχειρότητα,

επιβίωσης,

προς τις λαϊκές, αλλά κυρίως στις λαϊκίστικες «παραδόσεις» και

γκρεμίζοντας τα σακατεμένα της όνειρα στον Καιάδα της χρησι-

τις αναπαράγει μέσα από τον κόσμο του θεάματος, εξευτελίζο
ντας το παρελθόν και διακωμωδώντας το άθλιο παρόν της.

στο όνομα

των

παρά να ζει, στο όνομα της

θεσμών

που

την

εξασφαλίζουν,

— Ρ

Α ναστ. Β ιστω νίτη ς, Ψ ε ύ τ ικ η σ υ νείδ η σ η
μ>θηρίας.
Να κοιτάς πίσω για να δεις πού πας, ναι. Ό τ α ν όμως κοιτάς
π<σω για ν* αντιγράψεις το παρελθόν σου, σημαίνει ότι για δυο
τρεις γενιές έχεις υπογράψει ένταλμα καταστολής.
Η τέχνη σήμερα, στον τόπο μας, χορηγείται με συνταγές. Ο χ ι

μορφή ψ ευδα ίσθησης τέτοιου είκατεστημένη
τέχνη
είναι
μια
κατεστημενη τ μ λ μ · \ ν η ν τ α ί τη γ λ ώ σ σ α του περίγυρου

δους, ότι, τάχα μου, αρ ρ ν > έ ν α ά λ ) ο εΛίπ ε δο, ο δημιουργός
σ υ νομιλώ με την εποχή|
·^ * α ρ ε
απομονώνεται α
/
^
^ μ έ λ λ ο ν δ εν του ανήκει. Η
παρόν του επιβ - ·
ό
εφό σ ο ν η π ρ ο σ ω π ικ ή του δράση

η ποικιλία που συνεπάγεται την εκλογή, την τοποθέτηση και την
αντιπαράθεση, (ό,τι δηλαδή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να
ξιπεταχθούν οι μεγάλες προσπάθειες, αυτές που θα φέρουν τα

μέν ς

σημαντικά έργα), αλλά η φαυλότητα και η συναλλαγή γυρω από
τι δόση, η μαζική χορήγηση που την υπαγορεύουν οικονομικοί

μικροπεριστατικό που του επιβα>.λουν οι άλλοι.

λ·γοι, το σκεπτικό της επιτυχίας. Η συνείδηση, έτσι, εκφυλίζεται
κι ο δημιουργός αλλοτριώνεται, γιατί ο σκοπός και τα μέσα του
έρχονται σε πλήρη αντίθεση.
Πάνω α π 'όλα τούτα υπάρχει

το κράτος.

Ο λ ο ι οι Ρω μιοί

ονειρεύονται να γίνουν υπάλληλοι του κράτους.

Ο λ ο ι ζητούν

ατό το κράτος αυτό ή εκείνο. Είνα ι ψόφιοι για ιεραρχία και για
κιρριέρα. Ό σ ο περισσότερο κράτος τόσο λιγότερη σ κέψ η, όσο
λιγότερη σ κέψ η τόσο λιγότερη δράση, όσο λιγότερη δράση τόσο
περισσότερη ησυχία, τάξη και ασφάλεια κι επομένως μια ζωή
χωρίς ανησυχία. Το κράτος είναι η μήτρα της ύπαρξης και της
ανυπαρξίας. Ισχυρό κράτος σημαίνει ζωή χωρίς προβλήματα.
Μπαίνοντας στα γρανάζια
θαλπωρή

της υποτέλειας

του κράτους είμαστε ασφαλείς.
και

της υπαλληλίας, θερμαίνει

γλυκαίνει τη ζωή μας.
Πάνω σ*αυτό θα μπορούσε

κανείς

να

παρατηρήσει

Η
και

ότι

η

άποψη των αστών για το κράτος, έχει μια πλευρά που συνοδεύε
ται από αρκετή μυστικοπάθεια για το κύρος, και το ιερατικό
απαράβατο της εξουσίας. Ο λ ο ι θέλουν να μπουν στο άδυτο για
να κρατήσουν τα εξαπτέρυγα. Το κράτος: η μυστική χοάνη που
παίζει κορώνα γράμματα με την ιστορία και δε χάνει ποτέ.
Δεν

είναι,

βέβαια,

τίποτα

καινούριο

να

λες ότι

εκεί

που

παρεμβαίνει η πολιτική εξουσία, λιγοστεύει η πνευματική ελευ
θερία. Ωστόσο, στην περίπτωσή μας, τα πράγματα πάνε πιο
μακριά γιατί το κράτος, σε μια κοινω νία που είναι και παραμένει
ανταγωνιστική, «καθαγιάζει» το ψεύδος ότι η τέχνη δεν είναι
επώνυμη

σήμερα,

ότι

η επώνυμη

τέχνη, όταν

δεν είναι για

πέταμα, αποτελεί συνισταμένη που κατευθύνεται σε έναν τομέα
της συλλογικής προσπάθειας. Το κράτος προσπαθεί να Οεσμοποιήσει τους δρόμους που παίρνει ο δημιουργός όταν στρέφεται
προς το κα λ λ ιτεχ νικό αντικείμενο, υποβιβάζοντας έτσι την τέχνη
και

τον

πνευματικό

κοινω νικής

παροχής.

προβληματισμό
11 άλλο

στο

μπορεί

επίπεδο

της

να σημαίνει

απλής

η μαζική

επιστροφή σ αυτό που ισχυρίζονται σήμερα ότι συνιστά παράδο
ση;
Το

κράτος

υποκαθιστά

μαζικές εκδηλώ σεις.
κουλτούρα».

τον

Ο ρισμένοι

κα λ λ ιτέχνη
το

λένε

με

τις

«φροντίδα

λεγάμενες
για

την

Φ υ σ ικ ά , πρόκειται για τη χρησιμοποίηση κάποιων στοιχείω ν
του πολιτισμού, γιατί το κράτος δε δημιουργεί πολιτισμό, και ο
πολιτισμός είναι αυτό που συνιστά την κοινω νία κατά την
πνευματική και ιδεολογική τάξη. Η παρεμβατική δράση της
εξουσίας στη μά χη των ιδεών και στη διαδικασία της δημιουργίας, υποβάλλει και, συνεπώς, επιβάλλει κάποια πρότυπα συμπε
ριφοράς στο κοινό και στο δημιουργό, που προέρχονται όχι από
τις ανάγκες της έκφρασης και την ενεργοποίηση της κα λ λ ιτεχ ν ι
κής φαντασίας, αλλά από την εκ των έξο* α ντίληψ η για κείνο
που νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε, από πρωθύστερες δηλαδή αξιο
λογήσεις, που προετοιμάζουν και επιβάλλουν ένα κλίμα εξανα
γκασμού χειρότερου από τη λογοκρισία, για πολλούς λόγους:
πρώτα πρώτα, γιατί δημιουργεί, στον ίδιο τον κα λ λ ιτέχ νη , μια
ενοχή για την ίδια του την υπόσταση. Λ κόμ α , επειδή προϋποθέτει
στη δουλειά του κάποια σχήματα που του υπαγορεύει ο αντικατο

ζ

δ

η

μ

ι ο

υ

απόψεις
ρ

γ

ό

ς

εκ

των

έξω

και

* ,»
καμία

Τ

Τ

,Γ

ιΟεολογια.

Γ

^

Ε τ σ ι.

ο

αποβάλλεται από την ιστορία και χα νετα ι μεσα στο

ο δημιουργός γίνεται κι ο ιοιος έ ν α τμήμα της
ψεύτικης συνείδησης αντίθετα με τις προθέσ εις του και, π ο λ λ έ ς
φορές, με τ,ς διακηρυγμένες θέσεις του. Αντι ν α ε ί ν α ι κριτικός
γίνεται α π ο λ ο γ η τ ι κ ό ς , αντί να αντιπαραθέτει σ υ ν α ι ν ε ι . αντι να
παράγει και να αναδημιουργεί ούτε καν σ υ ν ε χ ί ζ ε ι αυτο που πηρε
στα χέρια του, α λ λ ά το αναπαράγει και το ε κ φ υ λ ί ζ ε ι . Ε χ ο υ μ ε να
κάνουμε, φανερά πια, με ένα είδος παρακμής που θεσμοθετείται
στα όρια του «προοδευτικού-, που αποτελεί, σήμερα, τη μάσκα
το*ν συντηρητικών και τη φενάκη των ατάλαντων.
Το φαινόμενο άρχισε να παρουσιάζεται στα ε λ λ η ν ικ ά γράμμα
τα τα τελευταία χρόνια, με πολλούς τρόπους, καθόλου άσχετους,
φυσικά, με το καθεστώς πνευματικής υποτέλειας που κυριάρχησε
ολόκληρες δεκαετίες στον τόπο μας. Η αφελής αντιπαράθεση
του φολκλόρ στα πνευματικά προϊόντα της δύσης, οδήγησε όχι
μόνο σε τερατώδεις παραμορφώσεις, σημαντικότερη από τις
οποίες ήταν η εξομοίωση των πολιτικών συστημάτων της δύσης
με τα πνευματικά της δημιουργήματα (που, εν τούτοις, έδρασαν
αποτρεπτικά και ανατρεπτικά στον τόπο τους), α λ λ ά και σε
γενικότερη υποβάθμιση των πνευματικών και κ α λ λ ιτεχ ν ικ ώ ν
προϊόντων, που κλήθηκαν να επικαλύψ ουν τις αδυναμίες της
καθημερινής πολιτικής πρακτικής, μόνο και μόνο για να διορθώ
σουν τα σφάλματα και τις αδυναμίες της. Έ τσ ι, έχουμ ε την
επιστροφή της ηθογραφίας στη νεο ελ λ η νικ ή πεζογραφία, που
παίρνει θριαμβευτικά εκδίκηση από τα έργα της «πρωτοπορίας».
Η σημερινή ηθογραφία δεν επιστρέφει στην ύπαιθρο αλλά
αναπαράγει την αστική ζωή μέσω των α να π ο λ ή σ εω ν , που οδη
γούν ξανά πίσω, στην ευθύγραμμη αφήγηση, στη - σ υ ν τ ο μ ία » και
την αυτονομία που μπορεί να έχει ένα απλό περιστατικό. Η
χρήση ελεγειακών στοιχείων δεν είναι καθόλου σπάνια, αν λάβει
κανείς υπόψη του ότι ποτέ δε φτάνει στο επίπεδο να ανάγει τα
πράγματα στα αίτια που τα δημιούργησαν. Ταυτόχρονα, αυτή η
«θρηνητική» λογοτεχνία κατασυκοφαντεί το ρεαλισμό με ό λες τις
παραφυάδες του, ένα από τα μεγαλύτερα κινήματα, προάγγελο
της βιομηχανικής κοινωνίας και των πόλεων, του σημερινού
δηλαδή καθεστώτος ζωής. Στα κείμενα λείπει κάθε προοπτική
συνέχειας η πορείας προς τα εμπρός, ούτε καν το ε ν δ ε χ ό μ ε ν ο της
καταστροφής υπάρχει, α π λώ ς πρόκειται για κάτι αντίστοιχο με
τις «νοσταλγικές» φωτογραφίες των π α λιώ ν φωτογράφων. Η
ταση για απομονωση και κατάτμηση κυριαρχεί και στην ποίηση,
οποί έν α εύρημα ή εν α περιστατικό αρκεί για να αυτονομήσει μια
ποιητική ιδέα, ε ξ α ν τ λ ώ ν τ α ς τα όρια του ε λ ά χ ι σ τ ο υ .
Λεν είναι παράξενο που και οι τ ε χ ν ι κ έ ς α ν α ζ η τ ή σ ε ι ς ε ί ν α ι τόσο
ιγεν / ρκει να βρούμε ένα βολικό σ χ ή μ α , και η κ α θ η μερινό τη τα
μπορεί να μας το «γεμίζει., όποτε θέλουμε. Αυτός ο κουβάς, που
ανεβο κατεβαίνει στο πηγάδι, φέρνει θ ο λ ω μ έ ν ο νερό. ό μ ω ς κ,
αυτό γρήγορα ε ξ α ν τ λ ε ίτ α ι, απ λούσ τα τα γιατί το π η γ ά δ ι ε ί ν α ι μια
πολύ ρηχή λακούβα. Το να π α γ ώ ν ε ις μια ε ικ ό ν α της πραγματικόητας κα, να λ ες οτι κάνεις έργο, φυσικά και δ εν ε ί ν α , τ έ χ ν η . Ο
Αναπ όφ ευκτα

3
: ΐ Γ ° ς Γ " " Τ ™ λύ
θεαματικότερα. Αρκετοί νεότεροι
κα Γτη

μετρΧιό,^ τ Γ θ0ηΚ<'υσεΐ ' °

- ο ε ύ κ ο λ α καί πολύ
π ο ,η τ ές έ χ ο υ ν πέσει στην

Ταλέντο του^ σ τΊ ν επ ανάληψ η

πτρισμός ότι: το έργο προϋπάρχει και βρίσκεται ήδη μπροστά του,
άρα το μόνο που πρέπει να κάνει, είναι να το αντιγράψει. Ό μ ω ς
ο

δημιουργός

βλέπει

το

φάντασμα

της

πραγματικότητας.

Η

κατάσταση αυτή μειώ νει κάθε προσπάθεια παρέμβασης, αντίθε
σης

και

αντιπαράθεσης

του

κα λ λ ιτέχ νη

με

τα ισχύοντα.

II
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Καθ° ΡΙστ1'*0
- > λ έγε τα ι
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συμβατικά κείμενα, μολ ονότι θα
α ν ε ν ε ρ γ ό και
μ
Οτι 0α « ερ ιμ ενε κ α ν ε ίς κ ά π ο ια άνθιση.
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Μ ε την πρόοδο των γλωσσολογικών ερευνών, της επιστημολο
γίας και των κοινωνικών επιστημα')ν, Οα έπρεπε, κανονικά, να
είχαμε σημαντικά έργα. Ό μω ς κάτι τέτοιο είναι αδύνατο εκ των
πραγμάτων, μια και η όποια κριτική καλείται συμβατικά, με
υπερβολές και ακροβατισμούς, να δικαιώσει κείμενα που θα
έπρεπε να ανήκουν στο παρελθόν. Οταν ένα κείμενο ελέγχου
δικαιώνει αδόκιμα, χωρίς να αντιδιαστέλλει, έργα σύγχρονα που
κανονικά θα έπρεπε να ανήκουν στο παρελθόν, εκφυλίζεται μέσα
στα επιχειρήματά του, που το μόνο τους αποτέλεσμα είναι να
αδυνατίζουν την εγκυρότητα των λέξεων, αφού μ ’ οποιοόήποτε
σκεπτικό μπορείς να δικαιολογήσεις τα πιο αντιφατικά πράγμα
τα. Αλλοτρίωση λοιπόν, που προσδιορίζεται από π\ν άκαιρη
χρήση. Το ανενεργό υλικό, με το οποίο γεμίζει η γλώσσα,
δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα ξεκαθαρίσματος, που μένουν
άλυτα γιατί η τάση είναι γενικότερη και καλύπτεται με άφθονη
συσσωρευμένη α-σημαντολογία.
Έ τ σ ι η περίπτωση «Σωτηρία Μπέλου»» λ.χ. μπορεί να είναι
αφορμή για «ιδεολογικό» δοκίμιο ή για μυθιστορηματική βιογρα
φία, γιατί συν τοις άλλοις θα έχει και εξασφαλισμένες πωλήσεις.
Τα φαινόμενα αυτά δείχνουν, ασφαλώς, κάποια κρίση, αποτέ
λεσμα της γενικότερης υποβάθμισης του επιπέδου και παράλληλα
της ενίσχυσης των εξουσιαστικών δεσμών στη νεοελληνική

ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΑ Κ Α Ϊ Τ ΕΧ Ν ΕΣ

«ερζάτζ» και μεταφέρουν την υπόθεση και το μέλλον της
λογοτεχνίας στα πανεπιστήμια, χώρους αποκλειστικούς που
καλούνται, σήμερα, να πάρουν στα χέρια τους τις τύχες της
λογοτεχνίας, και να την αποδώσουν στο λαό μέσα από το
καθεστώς της μέσης εκπαίδευσης, μ ’ όλα τα παραμορφωτικά του
σύνδρομα. Λυτό, βέβαια, θα πληρωθεί πολύ ακριβά, όχι μόνο από
το κοινό αλλά και από τους ίδιους τους συγγραφείς, που θα τους
ζητηθούν υποχωρήσεις ανάρμοστες και συμβάσεις τελείως άσχε
τες προς την ιδιότητά τους. Το καθεστώς αυτό, κυρίως τα
τελευταία πενήντα χρόνια, οι συγγραφείς στην Αγγλία το πλήρω
σαν αρκετά ακριβά, όμως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και στην
Ελλάδα θα συμβεί το ίδιο και μάλιστα αρκετά σύντομα — ήδη σε
μεγάλο βαθμό συμβαίνει.
ί ια τις επιπτώσεις που θα έχει ένα τέτοιο καθεστώς στην
παιδεία και στη γλώσσα θα μπορούσε κανείς να πει πάρα πολλά,
σε συνάρτηση με τα λάθη που έγιναν στην εκπαιδευτική μεταρ
ρύθμιση, αλλά εκείνος τελικά που θα πληρώσει, αν συνεχιστούν
έτσι τα πράγματα, θα είναι ο μέσος Έ λ λη να ς, που οδηγείται σε
απελπιστικά χαμηλά επίπεδα ποιότητας και σε απαράδεκτη
ουδετερότητα. Μ ε μια άλλου είδους αναγωγή, ποιος θα απορήσει
άραγε αν αύριο, στην Ελλάδα, οι συντηρητικές και αντιδραστικές
τάσεις κυριαρχήσουν σε όλα τα επίπεδα;

κοινωνία, δεσμών που απομονώνουν το λαό από τα πνευματικά
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

δημιουργήματα, που του παρέχουν μασημένη τροφή και τέχνη

Ο ΕΧΙ-ΜΕΧ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗ - Ο ΕΟΜΜΕΧ ΔΙ^<ί&
---------------------------------------, φ .

Β ΙΣ Τ Ω Ν ΙΤ Η Σ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗ - Ο ΕΟΜΜΕΧ ΔΙΑΤΗΡΕΙ 1

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΜΜΕΧ
Ελληνική Καλλιτεχνική Παράδοση και
Σύγχρονη Χειροτεχνία ( Κιτσου Μακρτί
Δύο Μαστόροι του Ασημιού ( Π.Ζώρα )
Υφαντά από την Αρκαδία
Κρητικές Πατανίες
Η Τεχνική του Σμάλτου ( Ν.Παπαδ
Η Τεχνική της Κεραμικής
( Μάνος Δάνος )
Η Τεχνική του Ψηφιδωτού
( Γιάννη Κολεφα )
Ο δηγός του Ηυλογλύτττη
( Κιτσου Μαχρη )

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΥΦΑΝΤΑ ( ΚιΤτσου Μαχρη )
)

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΗ X ΤΕΧΝΙΚΗ
( Ανδρεα & Φρόσω Γανι,άρη )

ΥΦΑΝΤΑ ΝΑΞΟν

ΕΟΜΜΕΧ
Κεντρική διάθεση:
ενίας 16 και 'Εβρου
( ημιόροφος )
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Μαρτυρίες

Διωγμοί
των
συγγραφέων
στη
στρατοκρατούμενη
Χιλή

Το στρατιωτικό καθεστώς της Χ ι 

Μ ε το τ ε λ ε υ τ α ίο β ιβ λίο του « Ο Σ Τ Α Θ Μ Ο Σ Τ Ω Ν
Ε Γ Κ Α Τ Α Λ Ε Ι Μ Ε Ν Ω Ν » που μου έ σ τ ε ι λ ε και που μ ό λ ι ς
κ υ κ λ ο φ ό ρ η σ ε στο Μ ε ξ ι κ ό , ο Χ ι λ ι α ν ό ς π ο ιη τ ή ς Ε ν ρ ί κ ε Λ ι ν ,
γ ί ν ε τ α ι αφ ορμ ή ν α π ο ύ μ ε δυο λ ό γ ι α γ ι α το διαβόητο
κ α θ εσ τ ώ ς της π α τ ρ ίδ α ς του σ ε σ χ έ σ η με το β ιβ λ ίο γ ε ν ι κ ό 
τερα και γ ι α την κ α τ α π ίε σ η σ τη σ τ ρ α τ ο κ ρ α τ ο ύ μ ε ν η πατρί
δα του Ν ε ρ ο ύ ν τ α και της Μ ι σ τ ρ ά λ .

λής, όπως συμβαίνει και με άλλα
παρόμοια καθεστώτα στη Λ. Α μερι
κή, έχει αναγάγει τις μεθόδους κα
ταπίεσης σε επιστήμη. Τ η ν τρομο
κρατία αποτελούν περισσότερο αό
ρατοι φόβοι παρά η εμφανής βία του
Χ ιλια νού

Εσατζή

με το ρόπαλο.

Χιλιανός συγγραφέας— πως αν άλ
λαζα μια φράση, θα άφηναν το βι

Αν

κι

άσχημα,
μου

χώρα. Δεν

σκέφτηκα, αυτό
Κα ι

την άλλαξα.

ζητήσανε

ν ’ αλλάξω

ακόμα μία και την άλλαξα κι εκείνη.
Υστερα μου ζητήσανε ν ’ αλλάξω το
μέρος του βιβλίου όπου ο νεαρός
π λουτοκρά της προπίνει χαιρετίζο

Ρήγας Καππάτος

βιβλία στους δρόμους. Επίσημα ού
τα απαγορεύουν.

είναι

να μπει στη

Υστερα

κάθε άλλο. Αλλά δεν καίνε πια τα
καν

μου

μπορεί να γίνει.

Ό χ ι πως αυτή (η βία) έχει εκλείψει,

τε

βλίο

ένα

ντας το πραξικόπημα με σαμπάνια

βιβλίο κριθεί «επιλήψιμο», ο συγ

σε ένα προάστειο πλουσίων, ενώ τα

γραφέας του δε θα πληροφορηθεί

πτώματα κατέβαιναν επιπλέοντος με

ποτέ πως αυτό

«κόπηκε*» από το

βιβλίο και επιστρέφεται στον τόπο

λογοκριτή. Απλώς δε θα του δοθεί

αποστολής του. Πάνω σ ’ αυτό, μετα

έγραψαν πως «εκφράζει θέσεις που
κωλύουν ιη ν κοινή τάξη»*.

ποτέ άδεια να εκδοθεί. Ούτε και θα

φράζουμε από ένα δισέλιδο άρθρο

βρεθεί υπεύθυνος να παραδεχτεί την

Στη συνέχεια, ο Αμερικανός δη

ίου δημοσιογράφου της Washington

αιτία. Ο συγγραφέας παραπέμπεται

μοσιογράφος αναφέρεται σε συνομι

Post Στέφεν Ντόμπινς, ύστερα από

από υπάλληλο σε υπάλληλο που κι

λίες που είχε με γνωστούς Χ ιλια 

μια επιτόπια έρευνα που έκαμε στη
Χ ιλ ή το Δεκέμβρη:

νούς συγγραφείς και ποιητές όπως ο

αυτός με τη
έγκριση

σειρά του περιμένει

από άλλον υπευθυνότερο

«Στις

3 Δεκεμβρίου

— γράφει ο

Νικανόφ Πάρρα, ο Πέπε Δονόσο^ ο
Ε ν ρ ίκ ε

Λ ιν και ο Χ ό ρ χ ε Έ ντο υ α ρ 

ίσαμε που τελικά καταλαβαίνει από

Ντόμπινς—

μια ταχυδρομική απο

μόνος του πως άδεια δεν πρόκειται

ντς, που μιλώντας για την περίπτω

στολή από 3.01)0 βιβλία δεν έγινε

να του δοθεί ποτέ και εγκαταλείπει
τις προσπάθειες.

ση του βιβλίου του που δεν άφησαν

δεκτή από τις εκτελωνιστικές αρχές

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση

Σαντιάγο. Επρόκειτο για την τρίτη

που ένα βιβλίο κρίνεται «επικίνδυ

έκδοση του βιβλίου του μυθιστοριο-

νο» στη Χ ιλ ή αλλά εκδίδεται σε μία

γράφου Χ ό ρ χ ε

άλλη

ισπανόφωνη χώρα (κάτι που

Π ΙΘ Υ Μ Η Τ Ο ΠΡΟΣΩΠΟ·· που είχε

συμβαίνει συχνά με τους Λατινοαμε

εκδοθεί στην Ισπανία τον περασμέ

ρικάνους συγγραφείς). Τ ό τε, στη

νο

Χ ιλ ή ,

εκτελώνιση του βιβλίου, οι αρχές

δεν

εκτελιονίζεται

ποτέ το

του αεροδρομίου Πουνταγουέλ του

Νοέμβρη.

Έντουαρντς ·<Α Ν Ε 

Απαγορεύοντας

την

να εκτελωνιστεί λέει: «Οι στρατιω
τικοί θέλουν ο κόσμος να λ η σ μ ο νή 
σει τη θηριωδία του πραξικοπήμα
τος, θέλουν να το παρουσιάσουν
έτσι, που να φαίνεται σαν να μην
ε/ι\·ι. ποτέ. Εκείνο που δεν τους αρέ
σει στο βιβλίο μου είναι πως λέει
στον κόσμο την αλήθεια».
ήρθε

και

μου

«Κάποιος

είπε - σ υ ν ε χ ίζ ε ι

ο

το ρεύμα του ποταμού Μαπότσο του
Σαντιάγο. Α υτό το χω ρίο το αποκάλεσαν «πολύ άγριο·*. Κατάλαβα πως
δεν υπήρχε τέλος στις αλλαγές που
ήθελαν να κάμω.

Έ τ σ ι τους είπα:

" Ο χ ι> δεν αλλάζω τίποτα». Και συνεχίζει

ο

Εντουα ρντς:

«Η

Χιλή

ήτανε πάντα μια χώρα αναγνωστών'»
ένα best seller

στη

Χ ιλ ή

σήμαινε

NQ-120.000 αντίτυπα πριν 15 χρόνια.
σήμερα σημαίνει μονάχα 6.000 αντί
τυπα*».
Τ ο άρθρο του Ντόμπινς συνέχιζε1
με οχό λια και συνεντεύξεις από τον
Ε ν ρ ίκ ε Λ ιν , τον Δαυίδ Τούρκελταουμπ και τον ΓΙέπε (Χ ο σ έ ) Δονόσο.
Ο τελευταίος γύρισε σ το Σαντιάγο
το 1982 ύστερα από 20 χ ρ ό ν ια παρα

μονής σ τ η ν Ευρώ πη. Έ λ π ιζ ε πως
τα κατάφερνε να ζήσει σ τη γενέτει-

%

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Τ Ε Χ Ν ΕΣ
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ρά του, τώρα όμως αμφιβάλλει. «Δεν
είναι πως υπάρχει λογοκρισία για
βιβλία που γράφονται μέσα στη Χ ι 
λή**, λέει. «εδώ υπάρχει κάτι χειρό
τερο. Αυτοί οι άνθρωποι εφευρί
σκουν έναν εθνικισμό που μας απο
κόβει από όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
Αυτή τη στιγμή η Χ ιλή βρίσκεται

στο Περού, στο Μ εξικό, στην Ισπα
νία, ακόμα και στις Ηνωμένες Π ο λ ι

από γνωστούς και φίλους Χιλιανούς
συγγραφείς που ταξιδεύουν στη Νέα

τείες, αλλά τα ποιήματά μου δεν
τυπώνονται στη Χιλή. Η ποίησή
μου γράφεται για το λαό μου κι
αυτός δεν μπορεί να τη διαβάσει” .
(Μ ία δίγλωσση ανθολογία ποιημά
των του Ε. Λ ιν κυκλοφόρησε στις

εντελώς απομονωμένη. Δεν είναι ό
μως μια πολιτιστική συσκότιση, εί

Η Π Α από την εκδοτική εταιρεία
New Directions το 1978 με τίτλο «Το
σκοτεινό δωμάτιο και άλλα ποιήμα
τα». Έ ν α άλλο βιβλίο που ετοιμάζε-

Υόρκη. Κάτι όμως που είναι επίσης
γνωστό σε όλους μας από την προ
σωπική πείρα ενός όχι μακρινού
παρελθόντος, από την «Ελλάδα Ε λ 
λήνων Χριστιανών**, των «καθολικώς διαμαρτυρομένων» του αείμνη
στου Γ. Παπαόόπουλου.
Μια όμως και η συλλογή του
φίλου Ενρ ίκε Λ ιν ήταν η αιτία να
αναφερθούμε στην περιπέτεια του

ναι μια πολιτιστική απομόνωση. Κι
αυτή η απομόνωση αποτελεί από
μόνη της ένα είδος λογοκρισίας.
Πρόσθεσε σ ’ αυτό το γεγονός ότι
δεν υπάρχουν βιβλία κι ότι τα λίγα
που υπάρχουν είναι ακριβά— ακόμα

Ιω ν ι κ έ Λ ι ν

αννεχίζι ι να την ^n i o K t πτετ(ίΐ όταν n ï q τn το μυροβόλο
απόβραδο, καβάλα οτο υπερήφανο άτι τον.
H πΑ,ηόώρα ή η κοινοτοπ ία των ιατορικων αναοτηλώϋίω ν τυψλίόνει τονς οδηγούς
no i* n t ρνά ν ta ταχύτητα τα αυτοκίνητά τους κάτω a n ' αντό
το t (f ιtuto (i άνταομα
δίχως v a οτραβώ οο ι·ν το u rT to d καπέλο τον ούτε και να
μ π ερδευ τού ν οτις διπλές η)ς κάπας του.
Όμως ο Π ρ ό εδ ρ ο ς Στρατηγός αδιατάρακτος χαμογελά,
βέβαιος πως τ' όνομά του έχει μείνει <jt)jv απορία.

άρθρου της Washington Post διαβά
ζουμε πώς αναγκάστηκε να κλείσει
η εκδοτική εταιρεία «Γανυμήδης»»
(διευθυνόταν από τον ποιητή Δ.
Τούρκελταουμπ και εξέδιδε μονάχα
βιβλία σύγχρονων Χιλιανών ποιη
τών. Ε ίχ ε εκδόσει συλλογές των Ν.
Ό σ κα ρ

Χαν

Γκονθάλο

κ.α.).

Ρόχας,

Στην

αρχή

σύμβολο. Τ ο μεγαλύτερο μέρος των
ποιημάτων της συλλογής είναι ε
μπνευσμένα από αυτή την επίσκεψη.
Η σύγχυση της ιστορίας με την
πραγματικότητα, αποσπάσματα από

σή τους με το παρελθόν. Αυτά πραγ

Σ τ ή . \ίμα. η 1απ(ά)α.
ο οτρατηγός J lu οολα που t γχαταοτηιη τ// Γαλλίύα ι ρωμι νη
του οτην odd των δαυμάτων

Και στη συνέχεια του

Λ ιν,

\^ιι τόσο πραγματικός όσο είναι και

τους υπόσταση ή μυθοποιημένα και
πρόσωπα του παρόντος στη σύγχυ

T A II Α Λ Α

ακρίβεια του βιβλίου στη Χ ιλ ή . αξί
ζει να αναφέρουμε πως αυτό στοιχί
ζει τετραπλάσια απ 'όσο στοιχίζει

Ε.

Φυσικά στην ποίηση του Λ ιν ο
«Σταθμός των εγκαταλειμένων» εί-

νός λαού που ανταγωνίζεται σε βά
θος την ίδια την ιστορία του, τοπο
θεσίες, μνημεία στην πραγματική

γοκρισία του βιβλίου».
Πάνω στην τελευταία παρατήρη
ση του Χιλιανού συγγραφέα για την

Πάρρα.

κού σταθμού της Λίμα, που ο Χιλια 
νές ποιητής επισκέφτηκε πέρσι σαν
μέλος μιας λογοτεχνικής επιτροπής
για την απονομή κάποιου βραβείου.

συζητήσεις του με Περουβιανούς
συγγραφείς, η απέραντη φτώχεια ε

μια λογοκρισία. Η οικονομική λο

στις Η Π Α .

ματική ονομασία ενός σιδηροδρομι

η

στρατιωτική κυβέρνηση σε μια φά

ματεύεται στην ποίησή του ο Ε. Λ ιν
με το μεστό σε νόημα, συζητητικό
και ενδοσκοπικό τόνο γραφής του.
Μεταφράζουμε ένα από τα ποιήματα
του βιβλίου. Θέμα του ποιήματος
είναι ένα άγαλμα ενός από τους
τόσους

και

τόσους «Στρατηγούς-

Προέδρους» της πολυβασανισμένης
ηπείρου. Το Περού, στη συγκεκρι
μένη

περίπτωση, ύστερα

σ χεδόν

από μια

δωδεκαετία στρατιωτικής

δια κυβέρνησ ης,
ριγμένο

βγήκε

ηττημένο.

σε μια κατάσταση

χάους

άφηνε

και πολιτικής ατονίας απ’ αυτήν την

στους συγγραφείς να «αυτολογοκρίνουν»· τα έργα τους. Τώρα όλες οι

περιπέτεια. Αυτή η ματαιοπονια και

ση

«φιλελευθεροποίησης**

η α κ ιν η σ ία καθρεφ τίζοντα ι στα
ποιήματα τοι Λ ιν. Αξίζει επίσης να

εκδόσεις πρέπει να πάρουν έγκριση
από το Υπουργείο εσωτερικών.

ται τώρα και ϋα κυκλοφορήσει σύ

βιβλίου στην πατρίδα τοι, θα αποτε

σημειώσουμε πως στη δεκαετία του

«Το κλείσιμο του “ Γα νυ μ ή δη " —
γράφει ο Ντόμπινς— σήμαινε πως

ντομα από την εκδοτική

λούσε παράλειψη αν δε στεκόμαστε

εξήντα

για λίγο σ' αυτήν και να μοιραστού

Λατινοαμερικάνος ποιητής που χρ η 

με με τον αναγνώστη μερικούς από

σιμοποίησε στην ποίηση κοινωνι

Κάηως έτοι έχει η εκδοτική και

τους πρόσφατους στίχους τοι διακε

κής διαμαρτυρίας μια γλώσσα ζω

συγγραφική περιπέτεια στην πατρί
δα του Πάμπλο Νερούδα και της

κριμένου Λατινοαμερικανοί ποιητή.

ντανή, ποιητική και λιγότερο πολε

Γκαμπριέλα Μιστράλ. Κάτι που μας

τίτλος της συλλογής τοι

είναι γνωστό κι από πρώτο χέρι.

είναι ποιητικό σχήμα αλλά η πραγ-

δεν υπήρχε πια εκδότης σύγχρονης
ποίησης στη Χιλή. Έ να ς από τους
κορυφαίους ποιητές της χώρας ο
Ενρ ίκε Λ ιν, μου είπε πάνω σ αυτό:
“ Γράφω από συνήθεια και τα βιβλία
μου τυπώνονται στην Α ρ γεντινή ,

εταιρεία

Ediciones del Norte του New
mpshire).

H a

Ο «Σταθμός των εγκαταλειμένων»,
Λ ιν. δεν

τα νέα β ιβ λία τη ς «Γνώσης»
ΚΥΡ. ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η Λ ΙΑ Ι ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Μ ΑΝΟ Σ Τ Α Ξ ΙΛ Η Ι

»"•«Μ«· ·4M«

y
ócav μιλώ
•J0 τα fextxvíot%

Ο ΑΚΗΙ
ΚΛΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
Z(oypa<pt£ç
ΣΟ Φ ΙΑ ΖΑΡΛΜΠΟΥΚΛ

ΑΝ Θ Ο ΛΟ ί ΙΑ
ΙΣΠ Α Ν ΙΚΗ Σ
Π Ο ΙΗ ΣΗ Σ

ΟΤΑΝ Μ ΙΛΩ
ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΟΥ

(XII · XX ΑΙΩΝΑΙ)

ΙΛ Τ Ι Α Ν Α Β Ο Λ Α Ν Α Κ Η

Ζω γρα ψ ιι s

ΤΟ Ο Ν Ε ΙΡ Ο
ΕΝ Ο Σ Μ ΙΚΡΟ Υ
Μ Υ ΡΜ Η ΓΚΙΟ Υ
/α>γραφ» ν

I MIAÑA 80ΛΛΝΑΚΗ

ΕΚ Δ Ο ΣΕΙΣ «ΓΝΩΣΗ», ΓΡΗ Γ. Α ΥΞΕΝ ΤΙΟ Υ 26, ΙΛ ΙΣ ΙΑ
Α Θ Η Ν Α 621, ΤΗΛ. 7744879 - 775496.} - 7786441

μ ική.

ο

Ε.

Λ ιν

Σ ’ αυτήν

τη

ηταν ο πρώτος

γλώσσα είναι

γραμμένο και το τελευταίο βιβλίο
του.

_
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Φιλολογία

Ένα άγνωστο έργο
του Γ. Δροσίνη*
Είναι γεγονός ότι οι μαρτυρίες προσώπων, που
διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο στην πνευματική ζωή

λαίων είχε ολοκληρωθεί το 19 V I, οριστική μορφή
ωστόσο έλαβαν το Μάρτιο του 1948. Στη ν τελευ

σειρά έχει τον ίδιο τίτλο. I α γράφω αυτά, γι&.ι.ι
ο σχοινοτενής τίτλος: « Οσα δεν έσβησαν απο

του τόπου, έχουν ιδιαίτερη αξία, γιατί βοηθούν την
έρευνα και την εμπλουτίζουν, ενω παράλληλα

ταία σελίδα αίφνης του τρίτου κεφαλαίου (« Μ ε

τη μνήμη μου.

Εξήντα χρόνια ελληνικής πνευ

ματικής ζίυή.ς»,

με

τονώνουν την ιστορική μας μνήμη που όλο και

τους γέρους)») ο Δροσίνης γράφει: «Τελ. 31 Οκτωβρ. ί 1. 11 πρωί. Ξαναδιόρθωσα 12 Νβρ. \ Ί Πάλι

εύτηκε για πρώτη

φορά στην καθημερινή εφη

τείνει να εξασθενήσει. Και είναι περισσότερο αξιό

το είδα 20.7.45 πρωί. Τελ. 30 Μαρτ. '«8». Ανάλο

μερίδα «Αθηναϊκά

Νέα» από το Δεκέμβριο του

λογες οι μαρτυρίες αυτές, όταν προέρχονται από
μορφές των γραμμάτο^ν μας με τόσο έντονη παρου

γη μνεία γίνεται και στο τέλος του όγδοου κεφα

1949 ως το Φεβρουάριο του 1950 δεν ανήκει στο

λαίου (« Η πολιτεία των νεκρών»), όπου ο συγγρα

Δροσίνη. Επινοήθηκε από το συντάκτη της εφημε

σία, όπως του Δροσίντ^ και όταν μάλιστα κάποτε

φέας σημειώνει: «Τέλος οριστικό 12 Απρ. 1943
πρωί. Τ ο ξαναείδα 31 Οκτωβρίου 43. Τ ο διώρθω-

ρίδας Κ. Καιροφυλα για δημοσιογραφικούς, προφα

συμβαίνει να είναι μοναδικές.
Μ ε τον τρίτο αυτό τόμο κλείνει ο κύκλος των
Αναμνήσεών του. Στη διάθεση του μελετητή προ-

σα για τύπωμα I -2 Δεκεμβρ. 46 ως τη νύχτα. Τελ.
4 Μαρτ. 48 βράδυ».

σφέρεται τώρα μια πολυσέλιδη τρίτομη σειρά
(θυμίζουμε ότι ο Α ' τόμος εκδόΟηκε το 1940 και ο
Β ' το 1982), που καλύπτει μεγάλη χρονική περίο

το χειρόγραφο,

το

οποίο,

όπως και του

και το πλήθος των υπότιτλων από τους οποίους
πλαισιώθηκε το κείμενο, όπως αυτό διαπιστώθηκε
φαίνονται καθαρά και από ένα άλλο γράμμα του
Δροσίνη, στην Ά ννα Ί εργιάζου, γραμμένο τον

Γιάννης Παηαχώοτας

Οκτώβριο του

πρώτες δεκαετίες του αιώνα μας. Σειρά πολύτιμη
για να γνωρίσουμε τόσο το συγγραφέα και το έργο

από

νώς, λόγου.:. Στον ίδιο συντάκτη οφείλεται επίσης

από τη μελέτη του χειρογράφου. Αυτά άλλωστε

δο* αρχίζει από το 1880 και απλώνεται ως τις

του, όσο και το πνευματικό κλίμα της εποχής του.
Τ ο κείμενο που δημοσιεύουμε έχει μεταγραφεί

τον οποίο το έργο δημοσι

1948, λίγους μήνες δηλαδή πριν

αρχίσει η δημοσίευσή τους στα «Νέα ».
σχετικά:

«Δ εν

Γράφει

σου έγραψα γληγορώτερα, γιατί

έλαβα μια πρόταση από τον Λαμπράκη, διευθυντή
Τα φύλλα κάθε κεφαλαίου αριθμούνται χωριστά.

του “ Βήμα τος” , για να του πουλήσω όλα τα
ανέκδοτά μου “ Σκόρπια Φ ύλλα ” για να τα δημο

Μεγαλύτερο είναι το δεύτερο κεφάλαιο (« Ο Συνο
δοιπόρος μου») και μικρότερο το εικοστό τέταρτο
(« Ένα ς ιεροφάντης του Γκ α ίτε»), που αποτελού

σίευση. Αναγκάσθηκα λοιπόν να ξεσκαλίσω την

νται από εξήντα εφτά και από δύο φύλλα αντίστοι-

τωρινό τύπωμα και ποια όχι ακόμα. Καταλαβαί

Χα·
Ολόκληρη η Δεύτερη Σειρά των αναμνήσεών

νεις τι καζάνι έχει γίνει το κεφάλι μου και πώς

όψη και άλλα από τις δυο. II εριλαμβάνει είκοσι
πέντε αριθμημένα κεφάλαια, με τους ακόλουθους
τίτλους:

του, ενώ το Μάιο του 1942 είχε δεκαέξι κεφάλαια,

μελάνη να διορθώνω πολλά στο ξαναδιάβασμα.

τον Απρίλιο του 1945 έφτασε στα τριάντα, και,
«Στα περιθώρια της πολιτικής», 2. «Ο Συνο τελικά, το 1949 αποτελέστηκε από πενήντα ένα.
δοιπόρος μου». 3. « Μ ε τους γέρους», 4. «Πώς
Γην πορεία αυτή σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να
έγινε η Ακαδημία», 5. « Αντίκρυ στην Ακρόπολη»,
την παρακολουθήσουμε και μέσα από άλλες γρα

Ευτυχώς που ο Καιροφύλας που είναι μεσίτης θα

προηγούμενου τόμου, απόκειται στο αρχείο του
Συλλόγου προς Λιάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων. Αποτ ε λ είτ α ι από υπ όλευκα φύλλα δια σ τά σ εω ν
18,6*14,6 και είναι γραμμένα άλλα από τη μια

1.

6. «Η κάμαρά μου», 7. «Συμπεθεριό στη Σκόπ ε
λο», 8. « Η πολιτεία των νεκρών», 9. «Τ ο σπίτι της
Κηφισιάς», 10. «Η τραγουδημένη Κηφισιά», 11.

πτές μαρτυρίες του ίδιου του Δροσίνη, δηλαδή
επιστολές και προσωπικά του ημερολόγια, που

κλειστή γεμάτη βαλίτσα και να ειδώ ποια είναι για

κουράζονται

τα μάτια.

Πρέπει

με

την κόκκινη

κάνει τις διορθώσεις* ξέρει καλά το γράψιμό μου,
γιατί εγώ δεν μπορώ να τις βλέπω. Αφού συντα
χθούν και μπουν σε τάξη Οα τα μετρήσω πόσα
χειρόγραφα φύλλα είναι και θα μάθω πόσες λίρες
εννοεί το “ Β ή μ α " να προπληρώση πριν του τα

«Αναδρομικά στην Κηφισιά», 12. «Ο ι καλοκαιρινοί

κατά καλή τύχη βρέθηκαν σε άλλα χέρια.
Έ τ σ ι τον Απρίλιο του 1946 έγραφε στην

Αννα

φίλοι της Κηφισιάς», 13. «Η μεγάλη αρρώστειά
μου», 14. «Ο γλύπτης του δισκοβόλου», 15. « Έ 

Ο Δροσίνης σε κάθε ευκαιρία δεν παραλείπει να

I εργιάζου: «Απομονωμένος χρόνια τώρα στην Κ η 

δηλώσει πως ολόκληρη η σειρά είναι προϊόν μνή

νας όψιμος φίλος», 16. «Ο ι δύο Αλέξανδροι», 17.

φισιά και συγκεντρωμένος στις παλιές μου Ανα
μνήσεις, που τις ξαναζώ, γράφω τη συνέχεια των

μης. I ην ομολογία του αυτή δεν μπορούμε να την

«*ί αράδικες ιστορίες», 18. «Ο μαρμαρωμένος Πα-

Σκόρπιων Φύλλων»: «Πλούτισα την ανέκδοτη Νέα

παδιαμάντης», 19. «Η μητέρα του Σενιέ», 20. «Ο

αμφισβητήσουμε* θα παρατηρήσουμε ωστόσο ότι
υπάρχουν κομμάτια που χωρίς τη βοήθεια γρα

σειρά των Σκόρπιων Φύλλων της Ζωής μου που

Ρουμελιώτης λαογράφος», 21. «Ο υπότροφος παι

πτών πηγών δε θα μπορούσαν να καταγραφούν.

έφτασαν τα 30 κεφάλαια, δηλαδή διπλάσιο από τον

δαγωγός»», 22. «Ο

τελευταίος που έφυγε», 23.

Εξάλλου

τόμο, που έχει εκδοθεί [εννοεί τον Α ' τόμο που

«Μ ία ιερά υποχρέωσις», 24. « Έ ν α ς ιεροφάντης

εκδόΟηκε το 1940]. Τα χειρόγραφά μου γεμίζουν

του Γκαίτε» και 25. «Μ “ Γαλήνη”
παλάτια».

δυνατότητα να αποφεύγει τις επαναλήψεις και
όταν σε εναν από τους τρεις τόμους επανερχόταν

μια βαλίτσα ασήκωτη από το βάρος και προσμέ
νουν την ώρα, που θα πάνε στο τυπογραφείο. Πότε

σε κάποιο κοινό θέμα, τότε ή το παρέκαμπτε ή

Τ ο γράψιμό τους είχε απασχολήσει πολύν καιρό
το Δροσίνη. Τούτο προκύπτει από σημειώσεις του

όμως; Θα ζήσω να τα χαρώ τυπωμένα;»

φορές του στο Βικέλα, που, ενώ στον πρώτο τόμο

καταχωρισμένες σε διάφορα σημεία του χειρογρά
φου. Έ τ σ ι, στο τέλος του δεύτερου κεφαλαίου
γράφει: «Τελ. 17 Μαρτ. 44 1 1 πρωί. Τ ο συμπλ. 18

1948

και τα νέα

Μαρτ. πρωί. Και νέα 27 Μαρτ. 44. Τελευταία
στις 14-16 Φεβρ. 45. Τελειωτικά το είδα 4.4.46».

Στην

ίδια παραλήπτρια

έδωσαν

τη

το βλεπε απο αλλη σκοπιά. Παράδειγμα οι ανα

και ο θησαυρός της μνήμης είναι ακένωτος ώστε η
νέα ανέκδοτη σειρά των Σκόρπιων Φύλλων να είναι
διπλή από την πρώτη».

τις πρωτοβουλίες που είχε αναπτύξει ως πρόεδρος

II προσθήκη λοιπόν ολοένα και περισσότερων
Δροσίνη να το χωρίσει σε δύο τόμους· δεύτερο και

το έργο και ανάγκασε το

τρίτο. Ο δεύτερος, με δεκαέξι κεφάλαια, εκδόΟηκε
πέρυσι — τώρα δίνεται στη δημοσιότητα και ο
τρίτος.

μ ιο ι ς.

του

τόμο εκθετει τις πολιτιστικές δραστηριότητες και

στεί σε διάφορά άλλα σημεία του χειρογράφου
συμπεραίνεται ότι, ενώ η σύνταξη αρκετών κεφα-

τί ^

γραφές

‘ Ον βλέπει κυρίως ως πε^ογραφο, στον δεύτερο

κεφαλαίων διόγκωσε

κ υ κ λ ο φ ο ο ι ί <ίΐ’τ*\:

οι διαδοχικές

νους ευτυχώς δουλεύει

Απο τις μαρτυρίες έξαλλου που έχουν καταχωρι

Ιο χι ιμι νυ αυτύ είναι ιιοαγωγή οιον I
τόμο
Σχόμ π κι φύλλα της ζ(υής μον τ«»υ I . Δροσίνη ποι·

Ετσ ι κι έγινε.

Δεκεμβρίου

επαναλαμβάνει:«0

στις 23

παραδώσω».

Σ το

χειρόγραφο

δεν αναγράφεται τίτλος.

Οι

προσωπικές ομολογίες του συγγραφέα νομίζω πως
δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας ότι ολόκληρη η

του «Συ λ λό γο υ

προς

Διάδοσιν Ω φελίμω ν

Β ι

βλίων». Από ανάλογη σκοπιά αντιμετωπίζει επίσης τις περιπτώσεις των Σουρή, Παλαμά, Μπισκίνη και άλλων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι και στους τρεις τόμους
ο Δροσίνης αρχίζει από τους προγόνους του* στον
πρώτο τόμο ξεκινάει από τους μακρινότερους και
στον δεύτερο και τρίτο από τον πατέρα του, που
τον μνημονεύει από την πρώτη κιόλας φράση της
πρώτης σελίδας. Ο αναγνώστης θα παρατηρήσει

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ ΟΣ 83

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕ ΧΝ ΕΣ

9

ομω; ότι πουθενά δε γίνεται λόγος για την οικογε
νειακή του ζωή.
I ο γενικό περιεχόμενο του τόμου και η σημασία
του δίνεται από τον ίδιο το Λροσίνη σε ένα άλλο
γράμμα του στην Τεργιάζου. Γράφει σχετικά:
«ΙΙολλά απ’ αυτά (τα κεφάλαια] έχουν και ιστορι
κό εθνικό ενδιαφέρον, γιατί σχετίζονται με τον
άτυχο πόλεμο του 1897, με του; Βαλκανικούς
νικηφόρους πολέμους, με την πανωλεθρία της Μ ι
κρά; Ασίας, με την επανάστασή και την κατάλυση
τη: Βασιλείας του Κωνσταντίνου, την ανακήρυξή
της Ελληνικής Δημοκρατίας στι; 2Γ» Μαρτίου
1^24, τη; Δικτατορία; του 11αγκάλου και ύστερα
Κονδύλη, και του ερχομού το > Γεωργίου του Β ’
Και τελειώνουν με τη Δικτατορία του Μεταξα κα>.
το ιστορικό Ο Χ ] και την κατο/ή τη; Ελλάδος από
τους Γερμανούς ως την απελευθέρωσή μα;». Ε κτ ό ;
όμως από τι: ιστορικέ; αναφορές που καλύπτουν
μόνο τη μία πλεύρα του έργου, περιέχονται σ' αυτό
και πολλές άλλες αξιόλογε; μαρτυρίες, για τη
λογοτεχνική, την πολιτιστική και γενικότερα την
πνευματική κίνηση του τόπου, κι ακόμα για το
έργο του. Από τα «Σκόρπια Φύλλα» προβάλλει
επίση; κατά τον πιο έκδηλο τρόπο η πνευματική
φυσιογνωμία του Δροσίνη και έτσι ο μελετητή;
έχει τη δυνατότητα να τον παρακολουθήσει από τα
παιδικά ως τα τελευταία χρόνια τη; ζωή; του.
Στο πρώτο κεφάλαιο ο Δροσίνη. αναφέρεται
στην πολιτιστική κατάσταση της εποχή; το·,, στι;
νεανικές του ανησυχίες και στι; μικροπεριπέτε.:.
που δοκίμασε ως εκδότη; τη; εφημερίδας «Καλη
σπέρα σας» και κυρίως της «Εστίας» εξαιτίας του
Σουρή. Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
πληροφορίες για τις πνευματικές του ανησυχίες και
το ξεκίνημά του, στην αρχή μέσα από τα περιοδικά

ροφορίε; για την προσωπική και οικογενειακή του

φύλλα «Ραμπαγάς» και «Μ η Χάνεσαι» και κατόπι

ζωή, για τις συνήθειες και ~χ διαβάσματά του, για

το γλωσσικό ζήτημα (...). Μ ε ερωτά [κάποια
επιστολογράφος] για την τοπογραφία και της

μέσα από το αντιπροσωπευτικό οργανο της «γε
νιάς του *80», την «Εστία». Α π ’ αυτά τα έντυπα
Οα πρέπει να αρχίσει κανείς να παρακολουθήσει το

τη γνωριμία του με το Δροσίνη, πυ εξελίχτηκε σε

απαντώ πω; είναι η ακρογιαλιά του Χορευτού της

μακροχρόνιο φιλικό δεσμό, για τις κοι/ων.κέ: του

Ζαγοράς

αναστροφέ;, τις διάφορες τιμητικέ; διακρίσει; και
με ποιον τρόπο τις δέχτηκε. Δημοσιεύονται επίσης

I σαγκαράδας.

είναι τόσο αληθινά ώστε τ ’ αναγνώρισαν όλοι. Και

του Καμπά καθώς και του ίδιου του Δροσίνη και
άλλων, κι ακόμα τον τρόπο με τον οποίο εκκολά-

εδώ και μερικά γράμματα του ΙΙαλαμά στο Δροσί

πρώτος ο χοντροδήμαρχο; είναι ο Τσαμτσαρέλης.

νη και έτσι έχουμε την προσωπική ομολογία του

Γο Μοναστήρι είναι αυτό που αναφέρω στο “ Θα

φτηκε η λεγόμενη «γενιά του *80». ωσότου συνει

ποιητή για κάποιες στιγμές τη; ζωής του.

Βραδιάζη” . Οι αδελφοί Ψαράδες και το Καστράκι

ςεκίνημα των νέων τότε λογοτεχνών, του ΙΙαλαμά,

κι

ως κάτω
Και

του

Αγίου

Ιωάννη

τη;

τα πρόσωπα των εντοπίων

δητοποιήσει τη θέση τη: και αρχίσει να διαδραμα

Μ ε τα κεφάλαια 5 και (3 του έργου, για να

είναι από μια ψαροφαμίλια του Βόλου στις εκβολές

τίζει τον πρωτοποριακό τη: ρόλο στην πνευματική

αναφερΟούμε μόνο στα πιο χτυπητά σημεία, ο

του Πηνειού. Ο Καλλιάδης αναγνωρίστηκε αμέσως

ζωή του τόπου. Ο Δροσίνη; δεν παύει να επιση

συγγραφέα; μας μεταφέρει σε μιαν άλλη περιοχή,

από τους πρώτου; αναγνώστες πως είναι ο Σωτη-

μαίνει πω;, αν η εμφάνιση του μέσα από τα φύλλα

περισσότερο προσωπική: μας ανοίγει το σπίτι του,

ριάδης, προ; μέγαν κακοφανισμόν και ζήλια τη;

«Ραμπαγάς» και «Μ η Χάνεσαι» αποτελεί το προ-

τη βίλλα «Αμαρυλλίς» στην Κηφισιά, που'αποτε

γυναίκα; του, που θεωρεί την Έρση μια σχολαστι

στάδιο της συγγραφικής του δραστηριότητας, το
επίσημο ξεκίνημά του ωστόσο — που στάθηκε και
σταθμό; στην παραπέρα σταδιοδρομία του ίδιου

λεί το κέντρο αρκετών κεφαλαίων, και την καρδιά

κή δασκάλα από την Πόλη. Ο ι διάφοροι λαϊκοί

του, για να μας αποκαλύψει κάποιες άγνωστες

τύποι του Χορευτού», συνεχίζει ο Δροσίνης, «ανα
γνωρίστηκαν αμέσως σαν πανομοιότυπα. Φαντα

και των συνομηλίκων του — . υπήρξε η πρώτη
εμφάνισή του από τις στήλες του αξιολογότερου

που οπωσδήποτε συμβάλλουν και στην καλύτερη
κατανόηση του έργου του. Στο πέμπτο κεφάλαιο,

περιοδικού της εποχής, της «Εστίας».

για παράδειγμα, γράφει πω; η πηγή έμπνευσης

« Τ ο καλοκαίρι του 188 ! ». γράφει χαρακτηριστι
κά, «σημαδεύεται στο δρόμο της Τέχνης μας. Από

του μυθιστορήματος του « Έ ρ σ η» στάθηκε «κά
ποια ωραία άγνωστη». 11 αινιγματική αυτή ομολο

την ιστορική δημοσιογραφία περάσαμε στη σοβαρή
λογοτεχνία. Από το “ Ραμπαγά” και το "Μ η

γία έκρινα πως δε 0α ’πρεπε να μείνει ανεκμετάλ

ίσαμε σήμερα πτυχές της προσωπικής του ζωής,

στικό είναι το Νησί τη; Ερηνιώς — η Νήσος των
Ερινύων. Και των αρχαίων ερειπίων η περιγραφή
στο Μοναστήρι είναι από του Τσούντα την περι
γραφή των ανασκαφών του στη Μήλο. Η Σπηλιά
είναι της Μεγάλης Θαλασσοσπηλιάς, που περιγρά
φω στα “ Κλειστά Βλέφαρα” από εκδρομή μου με

Χάνεσαι” στο περιοδικό “ Εσ τία ” , που διηύθυνε

λευτη· αντίθετα πρόβαλλε ως πρόκληση για μια
προσεκτικότερη έρευνα, η οποία θα οδηγούσε ίσως

τότε ο Κασδόνη;. Μόλις τυπώθηκε το πρώτο μου

κάπου, απ’ όπου 0α φωτιζόταν καλύτερα η πηγή

είναι από ανάμνησι τέτοιου δαγκώματος ενός φι
λάργυρου χωριά τη των Γουβών, που θέλησε να

ποίημα “ Ιο ποτάμι” επανηγύρισα την νίκη γράφο
ντας στον ΙΙαλαμά ένα γράμμα σαν παιάνα. Και

έμπνευσης και το περιεχόμενο ενός από τα κυριότερα έργα του Δροσίνη.

δουλέψει στο χωράφι του γιορταστική μέρα. Και
το βουβό παιδί είναι ο περίφημος Βουβός του

αφού γνωρίσθηκα με τον Κασδόνη και είδα την

Από τις έρευνές μου, εκτό; των άλλων, ήρθε

προθυμία του να μας δεχΟή για τακτική συνεργα
σία της “ Εστίας” και να βάλη τα ονόματά μα;

στην επιφάνεια και ένα άγνωστο ίσαμε σήμερα

κοντά στα περίδοξα για μας ονόματα του Ραγκαβή, του Βλάχου, του Βικέλα, θέλησα να τον πάρω
και τον ΙΙαλαμά Συνοδοιπόρο στο ανηφόρισμα και
έκανα να γράψη και να στείλη το πρώτο ποίημά
του με την επιγραφή “ Δεκέμβριος” , που τον
ακολούθησαν και άλλα με ονόματα των κατόπιν
μηνών. Στην “ Εστία” συνοδοιπορήσαμε».
Ανάλογες μαρτυρίες περιέχονται και στο δεύτε

μεγάλη συντροφιά.

Χορευτού με

Και του φιδιού το δάγκωμα

τις πλαστικές στάσεις του άξιε;

μεγάλου τραγωδού σε ρόλο “ Ά μ λ ε τ ” ».

προσωπικό κείμενο του συγγραφέα, που τελικά με
οδήγησε στη διαλεύκανση αυτής της αόριστη;

ταύτισε όλα τα πρόσωπα του έργου εκτός από τη

πληροφορίας. Πρόκειται για ένα μικρό ημερολόγιο,

βασική ηρωίδα, την Ερση, που παραμένει πάντοτε

όπου ο Δροσίνης έχει καταγράψει τα κυριότερα
γεγονότα της ζωής του κατά την τελευταία πεντα

ερωτηματικό. I ην πληροφορία ωστόσο Οα πρέπει
να την αναζητήσουμε πάλι με τη βοήΟειά του, που

ετία κι όπου διαβάζουμε και τα ακόλουθα για το

μα; δίνεται άλλου έμμεσα και αλλού άμεσα σε

έργο του « Ερση»: «Και βέβαια από τεχνικής
απόψεως και γλωσσικής μορφής είναι το καλύτερο

κάποια άλλα σημεία του ημερολογίου του, όπου

πεζογράφημά μου. Δεν ξεχνώ πο*ς ο Χατζηδάκις

ρο κεφάλαιο («Ο Συνοδοιπόρο;»), που αναφέρεται

το έδωσε στην ανηψιά του λέγοντας: Πάρε να το

εξ ολοκλήρου στον ΙΙαλαμά. Δίνονται αρκετές πλη-

διαβάσεις. Αν δυο-τρία τέτοια γραφτούν ελύθηκε

Στο τόσο διαφωτιστικό αυτό κείμενο ο Δροσίνης

επίση: τα συνδέει και με ένα άλλο έργο του, το
l··\^
-ιπε».
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Έ ν α άγνω στο έργο τ ο υ Γ . Δ ρ ο σ ίν η
τόνο του συγγραφέα που τον όιατ^ρε'. και οτ>.<,

Έ τ σ ι, στις 23 Οκτο>βρίου 1947 σημειώνει στο

αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ζωής του. Δεν

ημερολόγιό του: « Η λέξις Αποτυχία δεν έχει
γραφή έως τώρα εις το Λεξικόν μου. Και αν μίαν
φοράν εγράφη προσωρινώ; δια να δώση μοιραίαν

είναι για τούτο περίεργο ότι αρκετά απ αυτά
περνούν και μέσα στο ποιητικό του έργο, όπως

στροφήν εις τον οικογενειακόν βίον μου, εσβύστηκε
κατόπιν θριαμβευτικώς από το χέρι της Αθάνατη;

γλυπ τές κεφαλές του Ν α π ολέοντος και του
Μπρουκ, με τους πίνακες του Μπισκίνη, τις διάφο

φίλης του “ Ε ίπ ε ” ». Στις 14 Νοεμβρίου 1947
επίσης επαναλαμβάνει: «Τάχα στην οικογενειακή

ρες αγιογραφίες κ.τ.λ.
Μ ε το πέμπτο κεφάλαιο («Α ντίκρυ στην Α κρ ό

γίνεται τυχαία' απηχεί τις απόψεις του Δροσίνη

μου ζωή δεν είχα μια φοβερή αποτυχία στα 1891

πολη») σχετίζεται και κάποιο σημείο του όγδοου

πίστευε πως οι παρόμοιε; εργασίες δεν πρέπει να

για να μου έρθη μετά 20 χρόνια η μεγαλύτερη
Επιτυχία της ζωής μου: η συνάντηση και ο στενώτατος δεσμός μου με την Αθάνατη φίλη του " Ε ί 

κεφαλαίου (« Η

περιορίζονται σε τυπική καταγραφή και έκθεση

συγγραφέα; μιλάει για τον θάνατο κάποιας δεκαε-

των

ξάχρονης

αναλυτικότερη περιγραφή.

πε” ». Από τις εξομολογήσεις του αυτές το θέμα

ιδιαίτερη σημασία για μας, αν δεν επρόκειτο για

Κρίνοντας μάλιστα τον τρόπο, με τον οποίο ο

αντί να ξεκαθαρίσει μπλέχτηκε ακόμα πιο πολύ,
γιατί στη μέση τώρα μπήκε και μια άλλη αινιγμα

πρόσωπο που ο θάνατό; του στάθηκε η αφορμή να

Δ η μ . Καμπούρογλου κατέγραψε τα Απομνημονεύ

γραφεί η ελάχιστα γνωστή ποιητική συλλογή « Λ α 

ματά του, γράφει και τα ακόλουθα: « I ι κρίμα που

τική γυναικεία μορφή, η «Αθάνατη φίλη», όπως
την αποκαλεί. που Οα ήταν αδύνατο να ταυτιστεί,

μπάδες». Πρόκειται για έργο, που η σύνθεσή του,
σύμφωνα με έντυπη μαρτυρία του συγγραφέα, Οα

ο Καμπούρογλους προτίμησεν ν ’ αρχίση σε πολύ

αν στις εξομολογήσει; του στο ίδιο ημερολόγιο ο
Δροσίνης δεν είχε καταχωρίσει μια πιο συγκεκρι
μένη αναγραφή. Ετσ ι στις 17 Απριλίου 1946,

“ ρέπει να ολοκληρώθηκε το 1925. Τούτο σημειώ
νεται και στη διαθήκη του Δροσίνη γραμμένη το

καταγράφοντας το όνειρο της προηγούμενη; νύ
χτας, σημείωνε και τα ακόλουθα: «...Κ ι άξαφνα τον

τυπωμένον

συμβαίνει

1942,

με

τα

κόρης.

βαλσαμωμένα

Πολιτεία
Η

όπου γράφει:

πουλιά,

με τις

των νεκρών»), όπου ο

αναφορά

«Εν

αυτή

δε

θα είχε

άγνωστον έργον μου,

ακόμα εξιστορεί δυσάρεστα γεγονότα της ζωή:
ου.
Σ ε πολλά σημεία συμβαδίζει ο απομνημονευμχτογράφος με τον πεζογράφο με αποτέλεσμα το
έργο πού και πού να πλατειάζει. Και τούτο δε
για

το

είδος

αυτό

του

γραπτού

λόγου, γιατί

περιστατικών, αλλά να προχωρούν και σε

σοβαρό και επίσημο ύφος τα Απομνημονεύματά
του και να τ ’ αφήση ατελείωτα, όπως το παθαίνουν
οι περισσότεροι, μη λογαριάζοντας τα στενά όρια
της

ανθρώπινης

ζωής.

Αν

περιορίζουνταν στις

αντίτυπα,

προσωπικέ; του εντυπώσεις και αναμνήσεις, γραμ
μένες με τη χάρη και την αφέλεια του ζωντανού

είδα από απόσταση να τον πλησιάζη η Αθάνατη

επιγράφεται "Λ α μ π ά δ ες" και είναι σειρά σονέττων με εικόνες Μπισκίνη, εις το ερμάριον αυτό θα

λόγου, Οα σώζουνταν πολλά κομμάτια από τη ζωή

φίλη μαζί με τον ανιψιό τη; τον Πέτρο Βω τιέ».

ευρεθούν και τα κλισέ των εικόνων δια μέλλουσαν

της παλιάς Αθήνας, που την έζησε στην Πλάκα

έκδοσιν.

ενενήντα χρόνια».

Η αναφορά αυτή είναι πολύτιμη για την περί

εις

250

μόνον

πολυτελή

Από τα αντίτυπα αυτά λείπουν

10-15

πτωσή μας, γιατί ο Πέτρος Βω τιέ ζει και κινείται
ανάμεσά μας, τον αναζήτησα και πρόθυμα μου

ίσως ευρισκόμενα εις φιλικά; χείρα; και δύο κατατεΟέντα προς εξασφάλισιν τη ; εκδόσεω; από το

1ο κείμενο, καθώ; είπαμε και πιο πάνω, μετα

εξήγησε ότι στην προκειμένη περίπτωση ο Δροσί

1925 εις την Εθνικήν Βιβλιοθήκην των Παρισίων.

γράφηκε εδώ από το χειρόγραφο και δημοσιεύεται

νης σίγουρα υπονοεί την αδελφή της μητέρας του

Μ ετά τον θάνατόν μου ο λόγος της μη κυκλοφορίας

όπω: τελικά βγήκε από το χέρι του συγγραφέα.

Αικατερίνη Ευλαμπίου— Τυπάλδου, που μετά το

εκλείπει, και δύνανται να δοθούν προς πώλησιν

Διορθώθηκαν σιοϋπηρά μόνο μερικά ορθογραφικά

χωρισμό της από τον άντρα της Αναστάσιο Τυ-

οριζομένης τιμής αναλόγου προ; την πολυτέλειαν

αβλεπτήματα, λάθη σε χρονολογίες και παραθυμή-

πάλδο συνδέθηκε

τ η ; εκδόσεω; και τον περιορισμένον αριθμόν των

ματα — ας μη ξεχνάμε πως όταν ο Δροσίνης είδε

αντιτύπων».

στο εσώφυλλο του έργου

για τελευταία φορά το κείμενο ήταν 90 χρονώ. Η

άλλα πρόσωπα που έζησαν για καιρό κοντά στο

γράφονται τα ακόλουθα: « Η έκδοση αυτή σε 250

ορθογραφία των ποιητικών αποσπασμάτων προ

Δροσίνη, όπως η κ. Μαρία Οικονόμου— Τσακίρη,

αντίτυπα αριθμημένα θεωρείται χειρόγραφη και

σαρμόστηκε σ εκείνην των έντυπων συλλογών.

στα χέρια της οποίας σώζεται και κάποιο γράμμα

απαγορεύεται κάθε ανατύπωση από το περιεχόμε
νό της».

Δροσίνη.

με μακροχρόνιο δεσμό με

το

Γις ίδιες πληροφορίες μου έδωσαν και

του Δροσίνη, από το οποίο προκύπτει ότι η ηρωίδα
του « Ερση»,

είναι όντως η Αικατερίνη

Ευλα 

μπίου— Γυπάλδου, στην οποία ανήκει επίσης και η
ποιητική ιδέα της συλλογής «Είπ ε».
Μ ε την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να διευκρινίσω
πως ένα έργο κρίνεται περισσότερο από τη λογοτε
χνική του αξία και λιγότερο από την ταύτιση ή μη

Εξάλλου

I ια

την

καλύτερη

κατανόηση,

όπου

κρίθηκε

αναγκαίο, καταχωρίζονται υποσελίδια φιλολογικά
II
έκδοση είναι όντως πολυτελής, την αξία τη; σχόλια και σημειώσεις, εκτός από τις περιπτώσεις
οποία; αυξάνουν οι εικόνες του ζωγράφου Μπισκιεκείνες που ή θεωρήθηκε περιττό ή έλειπαν οι
νη που την κοσμούν.
πρόκειται,

αφού

'Αλλω στε για συνεργασία

κάτω

α” ό την

πρώτη

είκονα

καταχωρίζεται η κοινή αφιέρωση του Δροσίνη και
του Μπισκίνη:

των ηρώων του με συγκεκριμένα πρόσωπα* για την

φιλολογικές μαρτυρίες- παράδειγμα κάποιες στρό
φε;

του Δροσίνη που δεν περιλαμβάνονται στι;

ποιητικέ; του σύλλογε: και θα πρέπει ή να ανήκουν
σε ανέκδοτα ποιήματά του ή να λανθάνει η δημο
σίευσή τους.

περίπτωσή μας όμως η ταύτιση αυτή είναι πολύ

« Σ ε μια κό ρ η π εθα μένη

ΧΡή131!17)» γιατί φανερώνει με ποιον τρόπο λειτουρ

Αλλω στε ο τρόπο; με τον οποίο ο Δροσίνης

και θ α μ μ έν η στα ξένα
Γ . Δ . — Δ .Μ .»

εκΟετε·. τα γεγονότα είναι τόσο αναλυτικός, ώστε

γούσε

η

έμπνευση

στο πεζογραφικό έργο

του

κάθε διεξο^ικότερη αναφορά εδώ σε πρόσωπα και

Δροσίνη, ενός κατεξοχήν ηθογράφου συγγραφέα,
και αποδεικνυει οτι ο χώρος απ όπου άντλησε τις

Η πεθαμένη κόρη λοιπόν, για την οποία πενθεί

υποθέσεις του είναι αυτός που έζησε και γνώρισε.

τα ¿ρει συγκεντρωμένα με αλφαβητική σειρά στο

εδω ο Δροσίνης, κατά κοινή ομολογία ανθρώπων

Τέτοιες

απηχούν και τα

που ξέρουν τα πράγματα, είναι η Φ ώ τη (Φ ω τεινή)

αφηγηματικά του έργα «Αμαρυλλίς», «Αγροτικαί

ευρετήριο που καταχωρίζεται στο τέλος, νομίζω
πως Οα ήταν περιττή.

I υπάλδου, κόρη της Αικατερίνη; Ευλαμπίου— Τυ-

Επιστολαί» και άλλα, δείγματα χαρακτηριστικά
της ηθογραφικής τάση; τη; εποχής του.

παλδου, που πεθανε στο Παρίσι από φυματίωση.

καταστάσεις

άλλωστε

πράγματα του έργου, τα οποία ο αναγνώστης θα

Πάντω; καταντά αίνιγμα γιατί η ποιητική συλλο
γή, που ήταν ήδη τυπωμένη από το 1925, δεν

Σ τ ο έκτο κεφάλαιο ο Δροσίνης μιλάει ακόμα για

κυκλοφόρησε αμέσως αλλά δόθηκε στη δημοσιότη

τα διαβάσματα του και τα βιβλία του, που μερικά
τα είχε αποκτήσει από τη νεανική του ηλικία, όταν

τα γύρω στα 1948, οπότε και έγινε η εισαγωγή
αντιτύπων στην Εθνική μας Βιβλιοθήκη και άρχι

άρχισε να γράφει στίχους. Μ αναγραφή αυτή είναι

σαν οι οικονομικής φύσεως συζητήσεις του συγγρα

>-κετά διαφωτιστική,

φέα με τον έκδοτη; Δ εν

γιατί

έχουμε

την άμεση

ςέρω ως ποιο σημείο

μαρτυρία του συγγραφέα για t i c πηγές, από τις
οποίες δέχτηκε επιδράσεις κατά τα πρώτα χρόνια

αληθεύουν οι πληροφορίες ότι αυτο έγινε με επιθυ
μία τη; μητέρας τη ; κόρης.

της συγγραφικής του σταδιοδρομίας, όπως ήταν το

Στον τρίτο αυτό τόμο δίνονται επίση; πληροφο

έργο του Fran çois G opée, του Lekonte dc Lisle,

ρίες και για διάφορα άλλα πρόσωπα τη ; εποχή:

του A lfred Musset και άλλων. Σ τ ο ίδιο κεφάλαιο ο

που ο Δροσίνης τα έζησε από κοντά, όπω; ο Δ ημ .

Δροσίνης μιλάει επίσης για τα έργα τέχνης και τα

Καμπούρογλου, ο Νίκος Καμπάς, ο Λλεξ. Μωραϊ-

μικροαντικείμενα που τον περιέβαλλαν, στοιχεία

τιδης, ο Γ . Σουρής και άλλοι. Β έ β α ι α στο κέντρο

χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ανθρώ

ολοκλήρου του έργου βρίσκεται ο ίδιος, αν και ο

που. Τέτοια ήταν: πίνακες ζωγραφικής, σκίτσα,
γλυπτά, ανάγλυφα και πήλινα, κοσμήματα, είδη

τρόπος που εκθέτει τα γεγονότα και περιγράφει
τις καταστάσεις, δίνει την εντύπωση πω; όλα

λαϊκής τέχνης, πιάτα, πουλιά βαλσαμωμένα και
άλλα μικροαντικείμενα, που για τον κάτοχό τους

συμβαίνουν κάπου μακριά, έξω απ’ αυτόν. II εντύ
πωση αυτή απορρέει και από το νηφάλιο και ήρεμο
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Διήγημα

Η έκλειψη
Ο τα ν

ο π α τήρ Μ π α ρ τ ο λ ο μ έ

— Α ν με σκοτώσετε — τους εί

Αρρασόλα ένιωσε χαμένος κατά

πε—

λαβε ότι τίποτα πια δε μπορούσε

πάνω στο μεσουράνημά του.

να

τον

σώσει.

μπορώ να σβήσω τον ήλιο

11 παντοδύναμη

ζούγκλα της Γουατεμάλας τον εί

Ο ι ιθαγενείς τον κοίταξαν στα

χε εγκλωβίσει, αμείλικτα και τε

θερά κι ο Μ π αρτολομέ διάκρινε

λειωτικά. Μ προς στις ανύπαρκτες

την

τοπογραφικές του γνώσεις έκατσε

Παρατήρησε ότι έγινε μια μικρή

αμφιβολία

στα μάτια τους.

τον Αουγκονοτο Μοντερρόοο

ήσυχα

να

Θ έλησε

περιμένει

να

πεθάνει

το θάνατο.

συσκεφτ και περιμενε γ εμ ά τ ο : ε 

εκεί.

μπιστοσύνη, και με κάμποση πε

χωρίς

καμιά ελπίδα, απομονωμένος, με

ριφρόνηση.

τη σκέψη του στραμμένη στη μα 
κρινή

* * *

Ισπανία, κι ιδιαίτερα στο

μοναστήρι Λ ος Αμπ ρόχος όπου ο
α υτοκρά τορα :

Κάρολο:

Π έ

Δ ύ ο (όρε: αργότερα, η καρδιά

μ π το: είχε κάποτε δεήσει να κα-

του άδελφού Μ π αρτολομέ στράγ

τέλθει από το ύψος τ η ; μεγαλο

γιζε με μανία το αίμα της πάνω

πρέπειάς του για να του πει ότι

στο θυσιαστήριο (απαστράπτουσα

εμ π ισ τευότα ν

θ ρησ κευτικό

πέτρα κάτω από το αδιάφανο φως

ζήλο του ψυχοσωστικού του έρ-

του ήλιου που σκοτείνιαζε), ενό

στο

ο

σω

ένα:

ιθαγενής

απάγγελε

με

σταθερή φωνή, χωρίς να βιάζεται,
Δ υπ νώ ντα ς

βρέθηκε

π ερ ικυ 

τη μια μετά την άλλη,τις άπειρε:

κλωμένος από μια ομάδα ιθαγε

ημ ερ ο μ η νίες

νών με ανέκφραστο πρόσωπο που

συμβούν εκλείψεις ηλίου και σελή

ετοιμάζονταν

θυσιάσουν

νης, και που οι αστρονόμοι της

πάνω σ ’ ένα βωμό, ένα βω μό που

κοινότητας των Μ ά για είχαν προ-

του Μ π αρτολομέ του φάνηκε σαν

βλέψει και σημειώσει στους κώδι-

μια

κλίνη

κ έ : τους. χωρίς την π ολύτιμη βο

και

θα

να

όπου θα

γλίτωνε

φόβους,

τον

αναπαυόταν

πια

τη μοίρα,

από

του:

από τον ίδιο

του τον εαυτό.
'

Τ

>

που επ ρό κειτο

να

ήθεια του Α ρισ τοτέλη.
Μτφρ. από τ<.: ιοπανικ«:
Γ ΙΩ Ρ Γ Ο ! ΡΟ Υ ΒΛ Λ 1 1 !

·

/

/

ρια χρονιά σ εκείνη τη χωρα,

τον είχαν προικίσει με μια μέτρια
γνώση

των

ιθαγενών

Δοκίμ α σ ε να πει κάτι.

γλωσσών.
Πρόφερε

μερικές λέζει: που έγιναν αντιλη/

πτες.
Τότε

γεννήθηκε

μέσα

του

μια

ιδέα που του φάνηκε αντάξια του
τελέντου, της παγκόσμιας κουλ
τούρας του και της βαθιά: γνώσης
που είχε του Αριστοτέλη. Θ υ μ ή 
θηκε ότι ακριβώς εκείνη τη μέρα
επρόκειτο να γίνει μια ολική εκλειψη του ήλιου. Κ ι αποφάσισε
μέσα του. να χρησιμοποιήσει εκείνο το γεγονός για να ξεγελάσει
τους απαγωγείς του και να σώσει
Τ7 ^ωή του.

Ο Αουγουστο Μοντερρόσο εινχι ΓουαΓΓμαλτέκος και μένει εδώ και χρόνια στο
Μεξικό. Ιυλλογέ; διηγημάτων του, που
χαρακτηρίζονται από λεπτή σάτιρα και
γερή επεξεργασία τόσο της φόρμα; όσο
και του περιεχομένου, έχουν δημοσιευθεί
οι εξής: Τό μαύρο πρόβατο και άλλα παρα
μύθια (1970), Το αεικίνητο (1972) και Τα
άπαντα (και άλλα διηγήματα) (πρώτη έκδο
ση 1959, έκτη 1980). από όπου είναι
παρμένο τούτο το διήγημα. Έχει δημο
σιεύσει ακόμα το μυθιστόρημα: Τά υπόλοι
πα είναι σιωπή (1978).
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Η παράξενη υ π ό θ ε σ η
του
Ντιέγκο Ριβέρα
(Η αμφιλεγόμενη πολιτική ζωή
του μεγάλου μεξικανού ζω γράφου)
Αφού είχε αρνηθεί να τον δεχτεί τρεις φορές το

φαντασία του πετούσε από το μυαλό στο χέρι του

κομμουνιστικό κόμμα του Μ εξικού ανακοίνωσε
στις 26 Σεπτεμβρίου του 1954 ότι επανένταξη

και στον τοίχο, ο χρόνος παρέμενε στάσιμος.

στις γραμμές του τον Μ εξικανό ζωγράφο Ν τιέ

: ης μη

γκο Ριβέρα. Μ ε την ανακοίνωση αυτή οι σχέσεις

τριών κατά σειρά συσκέψεων.

Ηταν διαρκώς σε κίνδυνο να τον διώξουν λόγω

του Ριβέρα με το κομμουνιστικό κόμμα συμπλή

π α ρ α κολούθησ ης

των υποχρεωτικών

Ό τ α ν όμως ήταν παρών η ζωηρή του φαντα

ρωσαν έναν πλήρη κύκλο.

σία και η δημ ιουρ γική του επινοητικότητα υπερ

Ό τα ν συνάντησα για πρώτη φορά τον Ν τιέγκο

κάλυπταν τους άλλους. Κανείς από την Επιτροπή

Ριβέρα. το 1922, είχε τότε μόλις έρθει σε επαφή

δεν

με το κόμμα. Τ ο Μ εξ ικό δεν είχε ακόμα ηρεμή

ο ικο νο μ ική

έμοιαζε

να

και

γνωρίζει
πολιτική

οτιδήποτε για την
πραγματικότητα της

σει από την αόριστη εκείνη διάθεση εξέγερσης

/ώρας, αλλα οι τε και κανείς, με την εξαίρεση

που ήταν εμπνευσμένη από την τοπική επανά

ισως τοι ενός μη μεξικανικού μέλους, έμοιαζε να

σταση της περιόδου 1910-1920. Π ο λ λ ο ί εντόπιοι

ενδιαφέρεται.

πολιτικοί ηγέτες, όπως ο κυβερνήτης του Γιοι>κατάν Καρίγιο

Πουέρτο

Μετά από ένα χρόνο αντίθεσης — με τα ατελή

και του Μ ιοτσοακάν

ισπανικά

μου

και

την

ατελή

γνώση

μου της

Μ ούγικα, είχαν περάσει για μικρά διαστήματα

μεςικανικής πραγματικότητας— προς τις ιδανι

από το κόμμα.

κές. εσωτερικά συνεπείς και συμπαγείς φαντα

Ύ στερα , καθώς έφυγαν εκείνοι,

προσχώρησαν ξαφνικά οι ζωγράφοι της μεξικα-

σιώσεις

νικής καλλιτεχνικής αναγέννησης, που τότε βρι

σημείο

σκόταν στο στάδιο της επώασής της.

εγκαταλείψει το κόμμα. Τ ο υ εξήγησ α , όσο μπο

του

Ριβέρα,

να διακοπεί

η

φιλία

μας έφτασε σε

όταν τον συμβούλεψα να

Στις αρχές του 1922 οι ζωγράφοι σχημάτισαν

ρούσα διακριτικότερα, τους κινδύνους που δια

μια ένωση, το Εηαναστατικό Συνόικάτο των K a Jj.i-

τρέχει μια άπειρη επιτροπή από το παράφορο

τεχνών. Μ έσα σ ' εκείνη τη χρονιά σ χεδόν όλα τα

μυαλό

μέλη της ένωσης μετακινήθηκαν προς το κο μ 
μουνιστικό κόμμα.

το

κό κκινο

(φανταστείτε

•’ Κοίτα Ντιέγκο»», του είπα σε γενικές γραμμές,
•»σήμερα είσαι ο μεγαλύτερος επαναστάτης ζω/ράφος στο Μ εξ ικ ό , ίσως και σ* ό λ ο τον κόσμο.

κοπής του ζαχαροκάλαμου, 16 1/2 ίντσες μακρύ
πλατύ

τυπωμένο

σε

μαύρο

Οπως κάποιος ειδικεύεται στη διδασκαλία, στο

και

να μιλά, στο να γράφει ή στο να οργανώνει τους

ανατυπο)μένο σε κό κκ ινο πορφυρό. Σε κάθε τεύ

O

χος υπήρχε ένας αριθμός όμορφων προπαγανδι

εργάτες και τους αγρότες, έτσι και συ πρέπει να

κια >/ y u v u tx u τ<η· Φ μ . K a Lj/.r

ειδικευτείς

στικών σκίτσων, χαραγμένων σε ξύλο ή με τη
μέθοδο του λινόλεουμ

ή ακόμα

και

πάνω σε

Ο ι εκδότες της εφημερίδας ήταν ο Ξαβιέ Γκουε-

Οι δυο εργάτες μέλη και ο αντιπρόσωπος της

ρέρο, ο Αλφ άρο Σικουέιρος και ο Ν τιέγκο Ριβέ
ρα.

κομμουνιστικής νεολαίας ήταν εντελώς ανίκανοι

με

αμφίβολα

επαναστάτες

να αντισταθούν μπροστά σ την οργιώδη φαντασία
και τη χειμαρρώδη επινοητικότητα του Ν τιέγκο

πολιτικούς, το κομμουνιστικό κόμμα του Μ εξι

Ριβέρα.

κού είχε τώρα μετατραπεί σε ένα κόμμα ακαθόρι

φανταστικές πολιτικές εικόνες από την πραγμα

στα επαναστατών ζωγράφων. Στο συνέδριο του

τικότητα που ήταν γύρω του, στο να επινοεί έναν

1923 οι τρεις εκδότες του E l M achete εκλέχθηκαν

πλούτο λεπτομερειών που συμπλήρωναν τη βασι

σ την Εκτελ εσ τική Επιτροπή του κόμματος. Μ ε

κή ιδέα της εικόνας, όσο και στο να καλύπτει

μια ψήφο ακόμα θα είχαν την απόλυτη πλειοψη-

ολόκληρους

φία!
Την

Ωστόσο ως μέλος της Εκτελ εσ τική ς Επιτροπής
εποχή

εκείνη

Οσοδήποτε

Είνα ι ντροπή να χάνει μέρες ή και ώρες ακόμα
Οι συνεδριάσεις της είχαν κάτι το φανταστικό.

κόμμα

κάτι σ υ γκεκρ ιμ ένο.

οε^ είναι τόσο χρήσ ιμα όσο η ζωγραφική σου.

να που τα αναζητούν οι συλλέκτες έργων τέχνης.

ένα

σε

καλά κι αν κάνεις άλλα πράγματα για το κίνημα,

Μπέρτραμ Γ ον λφ

μέταλλο, από τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Σ ή 
μερα τα αντίτυπα του E l M achete είναι αντικείμε

Από

φαντασία του.

μ ικρότερης σημασίας.

ένα

γιγάντια ξυλογραφία που παρίστανε ένα μαχαίρι
5 ίντσες

παράφορη

για να δώσω έμφαση σε κάποιον άλλο λόγο. όχι

μεγάλο «σαλόνι- εφημερίδας), με έμβλημα μια

καί

την

γινόταν πιο γρήγορα αυτό το ευαίσθητο σημείο

Η ταν τεράστιο σε σχήμα, πολύχρωμο και μι
τόνο

και

Ομως. όπως είναι ευνόητο, αντιπαρήλθα όσο

Το έντυπο όργανό τους L I

M achete έγινε το επίσημο όργανο του κόμματος
κυρίαρχο

του

Ηταν το ίδιο ταχύς στο να συνθέτει

τοίχους με τις νωπογραφίες

του.

ήμουν κομμουνιστής και

ήταν μάλλον ακατάλληλος, γιατί ξεχνούσε σ υνέ

μέλος του μεξικανικού κόμματος. Τ ο συνέδριο

χεια την ώρα και τη μέρα που αυτή συνερχόταν.

εξέλεξε και μένα στην Εκτελ εσ τική Επιτροπή.

Γη

στιγμή

που ο

γύψος

ήταν

νωπός

και

η

ένα τέτοιο εξαιρετικό ταλέντο σε συγκεντρώσεις,
αποφάσεις και μανιφέστα. Ά λ λ ω σ τ ε χάνεις πά
ντα τις συνελεύσεις και κινδυνεύεις διαρκώς
διαγραφείς.

Δε

βλέπεις

λοιπόν

ότι

είσαι πιο

χρήσ ιμος ως συνοδοιπόρος παρά ως μέλος του
κόμματος;»
Μ ιλή σ α μ ε για άλλα χωρίς να επανέλθουμε στο
επίμαχο θέμα, ενώ ο Ν τιέ γ κ ο

εξέταζε το όλο

πράγμα στο μυαλό του και ο γύψος

στέγνω νε

στον ιο ίχο . Τ ελ ικά μου έσφιξε θερμά το χέρι * αι
πή /αμε στο σπίτι του μαζί για να συντάξει το
γράμμα της παραίτησής του.
μια

άλλη

μάχη

για

να

Υστερα έδωσα και

πείσω

τα

μέλη

της

επιτροπής να την κάνουν δεκτή.
Μ ό λ ις έφυγα από το Μ ε ξ ικ ό — το καλοκαίρι
του 1925

ο Ν τιέγκο και η Κ ε ν τ ρ ικ ή Επιτροπή*

με κοινή συμφωνία, έσπευσαν να ανατρέψουν τις
προσπάθειές μου. Το 1926 επανεντάχθηκε στο
κόμμα, για να διαγραφεί και πάλι το 1929, όταν
είχε διαταχθεί από τη σταλινοποιημένη κομμου
νιστική Διεθνή ένα ολοκαύτωμα δικών για κάθε
αιρετικό, σε κάθε χώρα του κόσμου.
Ούτε αυτός ούτε κανείς από τους ηγέτες τοι
κόμματος ήταν ικανοί να δώσουν μια πειστική
δικαιολογία για τη διαγραφή του, απλώς ο Ντιέγκο είχε εμπλακεί σ' ένα παγκόσμιο «καθαρτή
ριο»» που λειτουργούσε κάτω από τη φατριαστική
πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης. Οι συγκεκρι
μένοι λόγοι που βρέθηκαν για να δικαιολογή
σουν τη διαγραφή του Ντιέγκο πλάστηκαν μ»
τόση βιασύνη και αποδείχτηκαν τόσο ανεπαρ
κείς. ώστε το κόμμα αργότερα έσπευσε να επινο
ήσει καλύτερους. Ταπείνωσαν το συναίσθημα
αξίας που είχε ο Ντιέγκο για τον εαυτό του. κι
έτσι εκείνος, με τη σειρά του, χρειάστηκε να
βρει λόγους για να υπηρετήσει έναν πιο ευγενικό
σκοπό. Και ο ζωγράφος και το κόμμα άφησαν να
εννοηθεί αργότερα ότι η πραγματική αιτία ήταν
ο Τροτσκισμός. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν
υπήρχε τέτοια πρόθεση από τη μεριά του, ούτε
και έγινε τέτοιος υπαινιγμός στη δίκη του ως
«αιρετικού-. Ο Ντιέγκο δεν είχε δείξει κανένα
ενδιαφέρον για τον Τρότσκι παρά μόνο μετά τη
διαγραφή του.

Ετσι. ενώ ο Τροτσκισμός οδήγη

σε άλλους στη διαγραφή, η διαγραφή οδήγησε
τον Ριβέρα στον Τροτσκισμό.
Μ όνο μετά τον επίσημο αποκλεισμό του Ντιέ
γκο από το κόμμα πέρασε από το μυαλό των
πρώην συντρόφων του ότι ο καλύτερος τρόπος
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για να επιτεθείς σ' έναν καλλιτέχνη είναι μέσα
από την ίδια την τέχνη του.

νόημα αυτής της μαρτυρίας. Για το μόνο ποι

γαν και δολοφόνησαν τον Αμερικανό προσωπικό

Εφαρμόστηκε έτσι η αρχή που με τόση σαφή

ενδιαφέρονταν ήταν οι πολιτικές σχηματοποιή

φρουρό του. Σέλντον Χαρτ. Τα μεσάνυχτα, ά

νεια είχε διατυπωθεί από τον κομμουνιστή ποιη

σεις που εκφράζονταν με μια παπαγαλίζουσα

τή και κριτικό Γιοχάνες Μπέχερ: «Ενισχύουμε
την υπόληψη των συγγραφέων που θεωρούνται

γλώσσα.

Έ τ σ ι λοιπόν ενίσχυσαν τον Ορόζκο

ντρες με κλεμμένες στολές αστυνομικών περικύ
κλωσαν και κατέλαβαν το σπίτι, γάζωσαν με

(που βέβαια ήταν ένας πολύ μεγάλος ζωγράφος)

αυτόματα όπλα την κρεβατοκάμαρά του. πλήγω

ΧΡή σ ψ οι yici μας· καταστρέφουμε την υπόληψη
των συγγραφέων που θεωρούνται βλαβεροί" οι

για να μειώσουν τον Ριβέρα.

σαν στο πόδι τον εγγονό τοι- Σέβα. Τουλάχιστον

Το Φθινόπωρο του 1936, ο Δέον Τρότσκι. που

δυο από τους οπλοφόρους ήταν κομμουνιστές

αισθητικοί λόγοι εκτίμησης είναι μικροαστικές
προκαταλήψεις».

μάταια είχε αναζητήσει καταφύγιο στην Ευρώπη,

καλλιτέχνες: ο Αρέναλ και ο Νταβίντ Αλφάρο

αφού εξορίστηκε από την κυβέρνηση που τη

Σικουέιρος.

Ο παλιός σύντροφος εν όπλοις του Ριβέρα, ο
Σικουέιρος, έκανε την αρχή με μια δήθεν αισθη

βοήθησε να ανεβεί στην εξουσία, διατάχθηκε να
εγκαταλείψει τη Νορβηγία. Έμοιαζε· να μην

χή του στην απόπειρα δολοφονίας, κι ωστόσο

τική ανάλυση: οι τοιχογραφίες του Ριβέρα υ

υπάρχει τόπος πάνω στη γη γ ι’ αυτόν. Κάτω από

μετά από όλα

μνούν

ελεύθερος στους δρόμους του Μεξικού. Έχοντα ς

Χρησιμοποίησε μεσαιωνικές και οπισθοδρομικές

την πίεση της σοβιετικής υπερδύναμης. η μια
χώρα μετά την άλλη αρνούνταν να του δώσουν

φιλονικήσει με τον Τρότσκι πριν από τη δολο

τεχνικές στη νωπογραφία σε μια εποχή όπου

άδεια διαμονής. Διάφοροι φίλοι του στράφηκαν

φονία του, ο Ριβέρα δε δίστασε να εκθειάσει, για

κυριαρχεί το ντούκο και η ζωγραφική με τον

τότε προς τον πλατωνικό τροτσκιστή

Ριβέρα,

μια φορά ακόμα, τον ουσιαστικό δολοφόνο του

εκτοξευτήρα. Ζωγράφισε σε αυλές δημόσιων κτι

ρωτώντας τον αν θα μπορούσε να του εξασφαλι
στεί άσυλο στο Μ εξικό. Ο ζωγράφος ζήτησε

Τρότσκι, τον Ιωσήφ Στάλιν. και να σφίξει το

ακρόαση από τον Πρόεδρο Καρντένας και, προς
μεγάλη του έκπληξη, δόθηκε η άδεια.

Ή ρ θ ε η ώρα που ο Ριβέρα πήγαινε στις εκθέσεις
ζωγραφικής συντροφιά με τον οπλοφόρο-ζωγρά-

Ο Λέον Τρότσκι ήρθε σαν φιλοξενούμενος του

φο. Είχε ζητήσει από τη γυναίκα του Φρίντα

Ντιέγκο Ριβέρα και της γυναίκας του, Φρίντα

Κάρλο να του δανείσει τον κονδυλοφόρο που της

Κάρλο. Κατοικούσε στο ιδιόκτητο σπίτι της,
όπου και είχε γεννηθεί. Όμως και οι δύο, ο
Τρότσκι και ο Ριβέρα, ήταν άνθρωποι με μεγάλη

είχε δόσει ο Τρότσκι. με το όνομά του χαραγμέ

αυτοπεποίθηση για ό,τι έκαναν και έντονη προ

σή του επανεγγραφής στο κόμμα.

την

«αστική

μεξικανική

επανάσταση *.

ρίων, ενώ θα ‘πρεπε να ζωγραφίσει σε γωνιές
δρόμων, όπου οι μάζες δε θα μπορούσαν να μη
δουν

το έργο

του.

Ο

κόσμος

χρειάζεται

να

σταματήσει για να δει τις ζωγραφικές του. θα
έπρεπε να ζωγραφίζει με τέτοιο τρόπο ώστε,
καθώς ο κόσμος κινείται περνώντας μπροστά από
το έργο του. χωρίς να σταματά, να παίρνουν οι
εικόνες διαρκώς και νέα σχήματα, όπως αλλάζει
η θέση και η οπτική γωνία.

Ο Σικουέιρος δεν απέκρυψε ποτέ τη συμμετο

χέρι

του

αυτά

πιθανού

τα γεγονότα

εκτελεστή

του

περπατούσε

Σικουέιρος.

νο πάνω, ώστε να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ίδιο
κονδυλοφόρο για να συντάξει την ταπεινή αίτη

Σ ’ αυτές τις ανοησίες προστέθηκε η κατηγορία
της παρισινής σοφιστείας, και μια συστηματική

σωπική περηφάνεια. Επιπλέον ο Τρότσκι φιλο
νικούσε συχνά με τον Ριβέρα για τις ουτοπικές

παρελθόντος τοι», απαρνούμενος τους τροτσκι-

προσπάθεια

άλλων

απόψεις που ειχε ο τελευταίος σ ' ό.τι αφορά το

στές, τους τιτοϊστές, τους σοσιαλιστές και τους

Μεξικανών ζωγράφων, ιδιαίτερα του Σικουέιρος
και του Ορόζκο. Ο Ορόζκο δεν είχε καμιά σχέση

Μ εξικό και την παγκόσμια κατάσταση. Με λίγα

καπιταλιστές. Σε μια από τις τοιχογραφίες του

λόγια ο Τρότσκι απέκλεισε τον Ριβέρα από τον

— ζωγραφισμένη στη Σχολή Νέων Εργατών και

με

προτροπές για

τροτσκισμό και ο Ριβέρα έδιωξε τον Τρότσκι

ταξικές και σχισματικές μισαλλοδοξίες. Στους

από το σπίτι, όπου είχε προσφέρει φιλοξενία

τώρα αναρτημένη στο Κέντρο Αναδημιουργίας
της Διεθνούς Ένω σ ης Εργατών Γυναικείων Ν ε

τοίχους του κτιρίου Preparatoria είχε απεικονί

στον περιπλανώμενο.

ωτερισμών— απεικονίζει τον Στάλιν με τρομα

να ενισχυθεί

κομματικές διαμάχες

η

υπόληψη

ή με

Τρεις φορές καταδίκασε τις «αμαρτίες·» του

σει εργάτες να φιλονικούν μεταξύ τους ενώ οι

Ενώ οι φιλονικίες τους έτειναν προς μια ανοι

πλούσιοι και καλοζωισμένοι γελούσαν μαζί τους.
Στο κέντρο αυτής της τοιχογραφίας υπήρχε ένας

χτή Ρήξη. χο μακρύ χέρι της Γ κ ε ΓΙε Ου απλωνό
ταν ήδη προς τον Τρότσκι, στο μεξικανικό

σκότωσε όλα τα αδέλφια του με τις αιματηρές

εργάτης που τα μάτια του ήταν σκεπασμένα από

καταφύγιό του. Οι πράκτορες έφερναν διαταγές,

ένα κόκκινο λάβαρο που του τύλιγε το κεφάλι

σκεται στο Μέγαρο Καλών Τεχνών της Π όλης

ΧΡήΜβια, δώρα, όπλα. φονιάδες. Το σπίτι του

καθώς αυτός μαχόταν εναντίον των αδελφών του.

του Μ εξικού, εκθειάζει τον Τρότσκι.

Τρότσκι έγινε ένα πολιορκημένο φρούριο. Οι

Τόσο όμως τυφλοί ήταν οι κομματικοί κομισά

«Αυτή η νωπογραφία μου», έγραφε ο Ριβέρα

αστυνομικοί που τον φρουρούσαν είχαν δωροδο

ριοι για τις τέχνες, ώστε δεν κατάλαβαν το

σε μια δήλωση που την τύπωσε και τη μοίρασε ο

κηθεί από ωραίες γυναίκες κατασκόπους. Απήγα-

χτική

όψη

και

κόκκινα μάτια: τον Κάιν που

καθαιρέσεις. Σε μια άλλη τοιχογραφία, που βρί
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Η παράξενη υ π ό θ εσ η του Ντιέγκο Ριβέρα
Γ----------------------------

ίδιος το Νοέμβριο του 1952, «είναι το καλύτερο
παράδειγμα του εκφυλισμού που μπορεί να χαρα
κτηρίσει έναν μαρξιστή καλλιτέχνη, που αφού
απέτυχε να παραμείνει στις γραμμές του κόμμα
τος, απέτυχε επίσης να πειθαρχήσει τον εαυτό
του προς τις γραμμές όταν ήταν εκτός κόμμα
τος... Η εποχή κατά την οποία δημιούργησα
αυτό το εκφυλισμένο έργο αντιστοιχεί στην πιο
αδύναμη ποιοτικά περίοδο της ζωγραφικής μου».
Έφτασε να αποκαλέσει τον εαυτό του «δειλό,
προδότη, αντεπαναστάτη και εξευτελιστικά εκ
φυλισμένο»* — κάτι που σύμφωνα με μια παρανοϊ
κή λογική, φαίνεται πως τον έκανε κατάλληλο
να ξαναγίνει μέλος του κόμματος. ΥποσχέΘηκε
στον εαυτό του να συνεχίσει να κάνει τέτοιου
είδους «αυτοκριτική» και να κάνει αιτήσεις εισ
δοχής στο κόμμα «ωσότου γίνει δεκτή η επανέ
νταξή του». Και το 1954. με την τέταρτη αίτησή
του, έγινε δεκτός. Αλλά ο εκθειασμός του Λέοντα
Τρότσκι και ο Στάλιν με τα κόκκινα μάτια
βρίσκονται ακόμα στις τοιχογραφίες του.
Το Δεκέμβριο του 1954 ο Ντιέγκο Ριβέρα ήταν
68 χρόνων. Μετά από δυο χρόνια το παγκόσμιο

Στις 13 Ιουλίου του 1954, η Φρίντα, μια
όμορφη και αξιαγάπητη γυναίκα και μια σημα
ντική ζωγράφος, πέθανε στα 44 χρόνια της. Στην
κηδεία της. στο Μέγαρο των Καλών Τεχνών,
ανάμεσα στους πενθούντες, βρίσκονταν ο τέο)ς

[ΔΙΑΒΑΖΩ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Πρόεδρος Λάζαρο Καρντένας, που πρόσφερε
άσυλο στον Τρότσκι στο Μ εξικό, και ο Νταβίντα Αλφάρο Σικουέιρος, ο οπλοφόρος ζωγράφος
που παραβίασε το δικαίωμα του ασύλου και
προσπάθησε να δολοφονήσει τον Τρότσκι. Φ ίλοι
μου είπαν ότι ο Ριβέρα είχε πείσει τη γυναίκα
του ν ’ αφήσει όλη την περιουσία της στο κόμμα.

Τό δεκαπενθήμερο Δ ΙΑ ΒΑ ΖΩ είναι
"Ενα περιοδικό μύησης στό έργο κορυφαίων
δ ίανοητών καί ατά σύγχρονα πνευματικά καί
κοινωνικά προβλήματα
Έ ν α δργανο κριτικής παρέμβασης στήν
πνευματική έπικαιρότητα του τόπου
Έ ν α βήμα έλεύθερης διαπάλης Ιδεών καί
αντιμετώπισης τών πνευματικών φαινομένων τού
καιρού μας.
Σέ κόθε τεύχος
• Αφιέρωμα σ' ένα συγγραφέα Λ σ ένα θέμα γιά
τό όποίο έχουν γραφιεϊ βιβλία (συνεργασία

Δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει, πάντως το κομμουνι
στικό κόμμα του Μ εξικό προκάλεσε πολιτικό

μέ τό (v*agazme Littetaire)

σκάνδαλο με το να καλύψει το φέρετρό της με τη
ρωσική σημαία. Τ η ν επόμενη μέρα ο Δρ Αντρές
Ιντουάρτε. ποιητής, ερευνητής και διευθυντής
του Ινστιτούτου Καλών Τεχνώ ν, απολύθηκε. Δεν
ήταν κομουνιστής και δύσκολα θα περίμενε κα
νείς απ’ αυτόν να διαπληκτιστεί με τις ομάδες
περιφρούρησης του κόμματος κατά τη διάρκεια
της κηδείας. Χρησιμοπ οιήθηκε όμως σαν απο
διοπομπαίος τράγος. Δυο μήνες αργότερα το
κόμμα ανήγγειλε ότι είχε δεχτεί και πάλι στις

κομμουνιστικό κίνημα γιόρτασε την εβδομηκο
στή επέτειο του ζωγράφου. Ό σ ο ι όμως έχουν δει
τα πρόσφατα έργα του λένε πως επαναλαμβάνει

γραμμές του τον αυτοαποκαλούμενο «δειλό, προ
δότη, αντεπαναστάτη και εξευτελιστικά εκφυλι

αδιάκοπα τον εαυτό του, πως. όλο και περισσότε

σμένο».

I

• Συνέντευξη μ' έναν άνθρωπο τού βιβλίου
(συγγραφέα μεταφραστή, έκδότη κλπ.)
• Πρωτότυπο ρεπορτάζ γιά ένα έπίκαιρο Λ .
άνεπίκαιρο θέμα
• Κριτική καί παρουσίαση δεκάδων βιβλίων
• Πολυκριτική γιά ένα προβληματικό βιβλίο
• Πίνακας μέ τά έμπορικότερσ βιβλία τού
δεκαπενθήμερου
• Ανταπόκριση άπο μία £.έντι χώρα
• Επιφυλλίδα νιά ένα πνευματικό θέμα
• Βιβλιογραφικό δελτίο μέ όλες τις νέες
έκδόσεις.
• Αποδελτίωση τών βιβλιοκριτικών τού
ήμερήσιου καί περιοδικού τύπου καί πολλά
άλλα

-

Ι ΑΝΟΣ

ρο, στρέφεται σε κούφιες προπαγανδιστικές αφίσες και πως όλο και λιγότερο πείθει για το έργο
του. Δεν έχω δει ζωγραφική του από το 1946 κι
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έτσι δεν μπορώ να πω τίποτα. Είναι αλήθεια πως
ποτέ του δεν ήταν ένας βαθυστόχαστος ζωγρά
φος, φαντάζομαι όμως ότι παραμένει, όπως πά
ντα, ένα δυναμικό και γόνιμο ταλέντο. Είναι ένα
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από εκείνα τα τέρατα γονιμότητας που παρουσιά
ζονται σε σπάνια διαλείμματα στην ιστορία της
ανθρωπότητας. Είναι για τη ζωγραφική ό,τι είναι
για το θέατρο ο Λόπε ντε Βέγκα. Ακόμα κι αν
είναι πολύ υποχωρητικός ως προς ία έργα του,
φέρνει σε πέρας πολύ καλύτερα έργα κατά τη
διάρκεια ενός χρόνου και με εκπληκτική ευκο
λία, απ ό,τι ένας άλλος που με κάθε επιφύλαξη
περιορίζει τον εαυτό του σε μια χούφτα πινάκων

Είναι δύσκολο να πει κανείς πόσο μπορεί ένας
άνθρωπος με την ιδιοσυγκρασία του Ριβέρα, την
αγάπη του για τη δημοσιότητα και τη δημόσια
αποδοχή να παραμείνει στο κόμμα. Ενα πράγμα
όμως είναι βέβαιο: Στη Σοβιετική Έ ν ω σ η , ένας

ζωγραφικής σ όλη τη ζωή του. Ποτέ δεν πήρε
στα σοβαρά τον εαυτό του ως πολιτικό ή ο>ς προς
τις προσωπικές ανθρώπινες σχέσεις του, όμως

ζωγράφος με τις δικές του αισθητικές αντιλή

παραμένει πάντα ένας από τους μεγαλύτερους
ζωγράφους της εποχής του.

κής. και με την ενσωμάτωση αυτών των τεχνικών

Η σχεδόν βιολογική παρόρμηση του Ριβέρα
να ζωγραφίσει, όπως ένα δέντρο δημιουργεί
συνεχώς καινούρια φύλλα, αναλογεί στην ακόρε
στη πείνα του για δημοσιότητα, με οποιοδήποτε
αντίτιμο. Για να αναφερθεί στην πρώτη σελίδα
των εφημερίδθ)ν είναι ικανός να κάνει τα πιο
περίεργα πράγματα, να επινοήσει τις πιο ανόητες
ιστορίες ή θεωρίες, να ζωγραφίσει τις πιο βλα
κώδεις καρικατούρες, ακόμα και να προδώσει
αυτούς που τον αγαπούν.

ψεις, τη βαθιά γνώση της μοντέρνας ιμπρεσιονι
στικής, κυβιστικής και μετα-κυβιστικής τεχνι
στις τοιχογραφίες του και στις ζωγραφικές του
οκρίβαντα, δε θα ήταν ελεύθερος να ζωγραφίσει.
Λκόμα και το 1927, όταν ο Λουνατσάρσκι τον
προσκάλεσι. στη Μ όσχα να φτιάξει μια τοιχο
γραφία, η παρατηρούμενη αντίδραση κατά των
τεχνών ήταν εκείνη που τον εμπόδισε να εκτελέσει την αποστολή του. Στο βάθος της καρδιάς
του ο Ντιέγκο το ήξερε. Ηξερε πως πολλοί από
τους φίλους του ζωγράφους της εποχής του
Παρισιού, επέστρεψαν στη Ρωσία μόνο και μόνο
για να αρνηθούν το δικαίωμα να ζωγραφίσουν ή

Οταν, το 1939, τελείωνα τη βιογραφία του.
έγραφα για το γάμο του με τη Φρίντα Κάρλο:
«Είναι ο δέκατος χρόνος του γάμου τους και ο

για να καταλήξουν σε κάποιο στρατόπεδο συγκέ
ντρωσης.

Ντιέγκο εξαρτάται όλο και περισσότερο από την

ύστερα από μια δήλωσή του υπέρ της Σοβιετικής

κρίση και τη συντροφικότητα της γυναίκας του.
Α ν την έχανε τώρα η μοναξιά που τον περιβάλ

Έ νω σ ης, και του θύμισε ότι τα έργα του ήταν
απαγορευμένα εκεί και ότι κάθε Ρώσος που

λει θα γινόταν ακόμα πιο βαριά».

ζωγραφίζει σαν κι αυτόν απειλείται με ανέχεια ή
φυλακή, εκείνος του απάντησε: « Α ν με ρίξουν

λο πάρτι όπου και ανακοίνωσε μεγαλόφωνα σ ’ έ

στη φυλακή θα ανοίξω την αρτηρία του αριστε

να φίλο μας: «Πες στον Μπερτ ότι χωρίζω τη

ρού χεριού μου και με την τελευταία σταγόνα
αίματος, πάνω στο πάτωμα του κελιού, θα ζωγρα
φίσω ακόμα έναν Πικάσο».
[1960]

κάνει λάθος». Τ ο ν επόμενο χρόνο την ξαναπα
ντρεύτηκε. Μήπως για να αποδείξει ότι ο βιογρά
φος του είχε δίκιο:
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Ό τα ν ένας φίλος επισκέφτηκε τον Π ικά σο.
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Λογοτεχνία

Μεταπολεμική
αγγλική πεζογραφία
Ο Α γγ λ ο ς κριτικός και μελετητής Bernard Bergonzi δημοσίευσε αυτήν τη σύντομη μελέτη
για τη μετά το 1950 αγγλική πεζογραφ ία στα μέσα της δεκαετίας του 1970, σαν παράρτημα
για τους «νεότερους», στην Short History of English Literature του I. Evans. Α πό τότε δεν
έχουν αλλάξει π ο λ λά πράγματα. Η Αιρις Μέρντοκ έγραψε εκτός τω ν ά λ λ ω ν το βραβευμένο
The Sea, The sea και αποτελεί πλέον μια σεβάσμια μορφή του Α γγ λ ικ ο ύ μυθιστορήματος. Ο
Ά ν τ ο ν υ Μπέρτζες έγραψε ένα μυθιστόρημα-καταπέλτη 1.000 σελίδων, το Earthy p o w e rs ,
που επίσκιασε ως ένα βαθμό το δραστικό «Κουρδιστό Πορτοκάλι»». Και ο Γουίλλιαμ
Γκόλντιγκ επίσης δημοσίευσε το περίφημο αν και σε ακαδημαϊκό στυλ - Rites of p a ssa g e ,
που του προμήθευσε το βραβείο Booker. Η Ντόρις Λέσσιγκ βυθίστηκε ακόμη βαθύτερα στη
συγγραφή β ιβ λ ίω ν επιστημονικής φαντασίας και οικολογικού ενδιαφέροντος. Κατά τ ’ ά λ 
λα, οι νέοι συγγραφείς που βγήκαν στην επιφάνεια, δεν απείλησαν το έργο τω ν παλιότερων
- είναι γενικά θλιβερό και άσκοπο να επισείεται σ υ νεχώ ς ο κίνδυνος αυτός, αν και στο τέλος
δεν γλυτώ νει κανείς βέβαια.
Οι ν*οι συγγραφείς λοιπόν ήρθαν, στην πραγματικότητα καταφθάνουν σ υ νεχώ ς και
πληθύνονται, απ' όλες τις γω νιές της γης, και είναι α π λ ώ ς διαφορετικοί. Υ π ά ρ χ ο υ ν αυτή τη
στιγμή πεζογράφοι στην Α γ γ λ ί α ηλικίας από τριάντα έως σαράντα πέντε, που καταθέτουν
τη δική τους μαρτυρία. Η νεογοτθική Ά ν τ ζ ε λ α Κάρτερ. Ο Ίαν Μακ Γιούαν. Η Μισέλ
Ρόμπερτς. Η Έ μ μ α Τένναντ. Ο 'Αλλαν Μπερνς (κάπως μεγαλύτερος, που κανονικά
θα ’πρεπε να τον αναφέρει ο Μπεργκόνζι και που είναι ο μοναδικός εκφραστής της τάσης του
νέου μυθιστορήματος στην Α γ γ λ ία ) . Ο Ινδός Σ ά λ μ α ν Ράντσι. Ο νεότερος α δ ελ φ ό ς του
Ναϊπούλ, Σίβα. Ο Τζούλιαν Μπαρνς. Η Μάγκυ Γκη. Ο Μάρτιν Αμις. Η Πατ Μπάρκερ. Και
άλλοι...

ΝΑΤΑΣΑ ΧΑΤΖΙΔΑ ΚΙ

Κρίνοντας
λογοτεχνική
κτικός στις
βεβαιότητα

ή σχολιάζοντας κανείς την πρόσφατη
παραγωγή πρέπει να είναι επιφυλα
κρίσεις του γιατί δεν υπάρχει καμιά
πως θα διαρκέσουν. Ακόμη και η

Ί .Σ. Έ λ ιο τ , ενός από τα μεγαλύτερα ποιήματα
του αιώνα — υπήρχε ένα γενικό ενδιαφέρον για το

δημοσίευση νέου βιβλίου κάποιου ,ωντανού συγ

λη κυκλοφορία και πολλοί, των οποίων οι καθημε
ρινές συνήθειες είχαν ανατραπεί από τον πόλεμο,
προσπαθούσαν να εκφραστούν με τη λυρική ποίηση

γραφέα μπορεί να μεταβάλει δραστικά την εικόνα
του ίδιου του έργου του. αλλά και τις σχέσεις του

γράψιμο. Λογοτεχνικές εκδόσεις, όπως η περιοδική
Ρβηχιαη ηο\\ ητ/7/>/£, του Τζον Δέμαν, είχαν μεγά

με τους σύγχρονούς του. Σε είκοσι ή σε τριάντα
χρόνια, οι αλλαγές μπορεί να είναι εντυπωσιακές,
είτε γιατί μερικά για την ώρχ εντυπωσιακά ονόμα

Bernard Bergonzi

τα δε θα μπορέσουν να επιβιώσουν, είτε γιατί θα
ανεβούν στην επιφάνεια και θα κερδίσουν το ενδια
φέρον της κριτικής καινούρια ονόματα. Σε μια
σύντομη μελέτη όπως αυτή εδώ, πρέπει κανείς
επίσης να κάνει αυστηρές επιλογές και να αναφερΟεί σε μια σειρά βιβλίων που έχουν συζητηθεί και
κριΟεί με σοβαρότητα στα εβδομαδιαία ή μηνιαία
κριτικά φύλλα. Μέσα σ’ αυτά τα όρια, θα προσπα
θήσω να κάνω έναν απολογισμό της Αγγλικής
Λογοτεχνίας — ή, για να είμαι πιο ακριβής, της

μεταπολεμικό

κόσμο,

για

τον απλό λόγο πως

αυτός ήταν ο μοναδικός κόσμος τον οποίο γνώριζε
και κανείς άλλος. Γύρω στα 1955 νέες φωνές και
νέα θέματα εμφανίστηκαν. Και είναι η γενιά αυτή
και οι διάδοχοί της — δηλαδή η γενιά του ’60 —
με τους οποίους θα ασχοληθώ.
Πριν απ’ όλα όμως πρέπει να βάλουμε σε προο
πτική τη γενική λογοτεχνική κατάσταση. Οι πρώ
τες δεκαετίες του 20ού αιώνα και ειδικά τα χρόνια
ανάμεσα 1910-1930, ήταν μια γόνιμη περίοδος
δημιουργικών επινοήσεων και πειραματισμών στην
Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, στη Μουσική και τη Ζ ω 
γραφική. Ηταν η εποχή της ακμής του κινήματος

ή με την πρόζα ντοκουμέντο. Αλλά όταν τελείωσε

που αργότερα ονομάστηκε Modern Movement ή,

ο πόλεμος, το εντατικό ενδιαφέρον για τη λογοτε
χνία έσβησε και οι εκδόσει: και τα περιοδικά που
ευδοκιμούσαν τη στερητική εποχή του πολέμου
σταμάτησαν να εκδίδονται μόλις ήρθε η ειρήνη —

για συντομία, Μοντερνισμός. Και περιλάμβανε τον
1ζαίημς 1ζόυς, τον ϊ .Σ. Έ λ ιο τ , τον Έζρα Πάουντ, την Βιρτζίνια Γουλφ, τον Γουίνταμ Λιούις, τον

αν και το Penguin new writing συνέχισε να βγαίνει

Ντ. X . Λώρενς, τον Γουίλιαμ Μπάτλερ Γέητς και
τον Φορντ Μάντοζ Φορντ. Ό λοι αυτοί δημοσίευ

μέχρι το 1950. Έ ν α άλλο περιοδικό με επιρροή
ήταν το Horizon που έκλεισε το 1949. Ο εκδότης

και στα 1930. Παρά τις πολλές και ενδιαφέρουσες

του C yril Connolly, στο αποχαιρετιστήριο σημείω

διαφορές τους, μπορεί εύκολα κανείς να διακρίνει

μα του τελευταίου τεύχους, σημείωνε: « Έφτασε η
ώρα για το κλείσιμο το>ν κήπων της Λύσης». Ο
ελεγειακός αυτός t o v o c εξέφραζε τον αποπροσανα

στην εργασία τους μια σειρά «οικογενειακών χαρα

Παρά τις γενικές δυσκολίες, ήταν η εποχή που
μείζονες Βρεττανοί καλλιτέχνες καθιερώθηκαν στη

τολισμό και την έλλειψη ψυχραιμίας που χαρακτή

ση του γραψίματος στα σοβαρά και ασχολήθηκαν με

ρ α τους συγγραφείς και διανοοούμενους που δια

συνείδηση ενός πυκνού και ευαισθητοποιημένου
κοινού: ο Μπέντζαμιν Μπρίττεν στη μουσική, ο

μορφώθηκαν πνευματικά στις δεκαετίες του 192030 και για τους οποίους η μεταπολεμική Αγγλία
ήταν αποξενωτική και δυσάρεστη. Τ ο τέλος της

αφοσίωση μαζί του. Μερικοί απ’ αυτούς αρκέστηκαν στην απόρριψη του σύγχρονου κόσμου και των

Βρεττανικής Λογοτεχνίας —■ από το 1950 και
'i -τά. μ ’ έναν προσωπικό και κάπο>ς ιμπρεσιονι
στικό τρόπο.
Τα χρόνια του Β ' 11αγκόσμιου ΙΙολέμου υπήρ
ξαν πολύ παραγωγικά από καλλιτεχνική άποψη.

Χένρυ Μουρ και η Μπάρμπαρα Χέπγουορθ στη
γλυπτική, ο Γκράχαμ Σάδερλαντ στη ζωγραφική.

δεκαετίας

του 40 και

σαν τα καλύτερα βιβλία τους ανάμεσα στα 1910

κτηριστικών», για να δανειστώ μια χρήσιμη έκφρα
ση από τον Βίτγκενστάιν. Ό λοι πήραν την υπόθε-

καθημερινών αξιών του, για να ασπαστούν αργότε
ρα συντηρητικέ- ή

για να το πούμε κατευθείαν,

οι αρχές της δεκαετίας

αντιδραστικές πολιτικές απόψεις. Επίσης έδειξαν

του 50 ήταν μια μάλλον νεκρή περίοδος για τη

ενδιαφέρον για απομακρυσμένες περιόδους της ι

λογοτεχνία. Αλλά η νέα γενιά συγγραφέων που

στορίας

Αν και δεν ήταν μια ιδιαίτε,,'ζ ευτυχής περίοδος
για τη λογοτεχνία — αν εξαιρέσει κανείς τη
δημοσίευση των «Τεσσάρων Κουαρτέτων» του

ερχόταν, επρόκειτο να νιώσει πολύ άνετα μέσα στο

και

το

μυθικό

παρελθόν και για

ένα

Μ ετα π ο λ εμ ική αγγλική πεζογραφία
πρωτόγονο, ασυνείδητο ή αυτοματικό τρόπο σκέ
ψης. Αν και η «συμπεριφορά» τους, κατά ένα
παράδοξο τρόπο, υπέκυπτε στους κανόνες της
παραδοσιαρχίας, το ενδιαφέρον τους για τη λογο
τεχνική μορφή ήταν μεταρρυθμιστικό και απέρριψαν τους καθιερωμένους τρόπους έκφρασης. Υπήρ
ξε μια εμμονή στη χρησιμοποίηση του μύθου και
του συμβούλου, στην αντιπαράθεση εννοιολογικών
επιπέδων και σημασιών + σπουδαιότητας νοημά
των, στην αλληλοδιείσδυση παρελθόντος και παρό
ντος, ρεαλιστικής αφήγησης και φανταστικών κα
ταστάσεων, υπαινιγμών — νύξεων. Η Έρημη
Χώρα

του Τ . Σ .

Έ λ ιο τ

και ο Οόυσσέας του

Τζαίημς Τζόυς, δύο μείζονα έργα που δημοσιεύτη
καν και τα δύο το 1922, είναι αντιπροσωπευτικά
αυτής της τάσης. Γύρω στα 1945 η κίνηση αυτή
είχε εξασθενίσει αισθητά στην Αγγλία. Ο Λώρενς,

βιβλίο του uln Parenthe

αποδεκτά πρότυπα του μυθιστορήματος του 19ου

sis», το οποίο πιστεύο.» ότι είναι το αριστούρημά
του. Τ ο βιβλίο αυτό είναι συγχρόνως ένας ρεαλι

αιώνα. Κατά τον Ε .Μ . Φόρστερ το μυθιστόρημα

φέας το 1973 με το

δε θα έπρεπε απλώς να διηγείται μια ιστορία, θ *

στικός και λυρικός απολογισμός των εμπειριών
που είχε ο Τζόουνς σαν στρατιώτης στο μέτωπο
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αλλά και το

έπρεπε να ενδιαφερθεί σοβαρά για τον κόσμο μέσα

ξαναζωντάνεμα t o j v δυστυχιών και της ευτυχίας
της στρατιωτικής ζωής μεγάλων περιόδων του

υπήρχε μια απαίτηση για αυστηρές φόρμες, με

παρελθόντος. Ο Γζόουνς συγκρίνει τον Βρεττανό
φαντάρο του 1916 με τον Ρο;μαίο λεγεωνάριο, ή
μ ’ έναν ήρωα των Ουαλλικών θρύλων. Η όλη

στηκαν για κάμποσο και νεαροί ποιητές ένιωσαν

στον οποίο κανονικοί άνθρωποι ζούσαν τη ζ0>ή
τους, μέρα με τη μέρα. Στον τομέα της ποίησης
λογική δομή. Γα μοντέλα του 18ου αιώνα θαυμά
την ανάγκη να κάνουν δηλώσεις, όχι μόνο εναντίον
του μοντερνισμού αλλά — για να χρησιμοποιήσω
τον τίτλο ενός ποιήματος του Κίνσλυ Αμις —

σύνθεση λειτουργεί μέσα σ’ ένα πλαίσιο Καθολικού
λειτουργικού και Κελτικής μυθολογίας. Η μόνιμη

«εναντίον του ρομαντισμού». Αυτού του είδους η

αναφορά του Τζόουνς — με κεντρικό χαρακτήρα

συμπεριφορά υπέφερε από έλλειψη τόλμης. ήταν

τον Λονδρέζο που έχει ουαλλική καταγωγή και
έχει ασπασθεί τον Καθολικισμό είναι και εδώ

αυτάρεσκη και στενοκέφαλη, απομονωτικά οπισ6οδρομική και, ως ένα βαθμό, βάρβαρη. Εν τούτοι:,

παρούσα.

Γο βιβλίο του The Anathem ata, είναι

ήταν ευθυγραμμισμένη με την ψυχολογία του κό

ο Γέητς, Ο Φορντ, ο Τζόυς και η Βιρτζίνια Γουλφ
ήταν νεκροί. Ο Πάουντ, που υπήρξε μια ωστική

περισσότερο φιλόδοξο και με λιγότερη συνοχή, αν

σμου στη δεκαετία του 1950, «όταν μια μίζερη

και η ποιότητα του γραψίματος, είτε σε ελεύθερο

ευμάρεια ακολούθησε τις στερήσεις και την ανερ

δύναμη καινοτομιών, όταν ζούσε στο Λονδίνο πριν

στίχο είτε σε αργόστροφη ποιητική πρόζα, είναι

γία των χρόνων αμέσως μετά τον πόλεμο. Κανείς

και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου

εξίσου εντυπωσιακό. Ο Τζόουνς έχει μια αίσθηση

δε διαπνεόταν από ριψοκίνδυνο πνεύμα, όλοι αι

Πολέμου, είχε προ πολλού τεθεί εκτός της Α γγλι

ιστορικής ακρίβειας και το βιβλίο είναι μια προ

σθάνονταν τη φυσική επιθυμία να αρπαχτούν από

κής λογοτεχνικής τροχιάς και ο Γουίνταμ Λιούις
δεν είχε πλέον καμιά σχέση με το μέγιστο επινοη

σπάθεια σύλληψης της ιστορίας του Δυτικού αν

οικείες πολιτιστικές φόρμες, μέσα σ’ έναν αποξενωτικό και τρομαγμένο κόσμο. Αυτό γινόταν πε

τικό συγγραφέα που είχε υπάρξει. Ο Έ λ ιο τ έγρα

θρώπου σε μια σειρά από επανερχόμενα κομμάτια
και παραστάσεις — κλειδιά, που αρχίζουν από την

φε ακόμη κριτική και θεατρικά έργα. αλλά δεν

προϊστορική

έγραψε τίποτα ενδιαφέρον μετά τα Τέσσερα Κοι>αρ-

Βρεττανικό κόσμο απ’ όπου αναπήδησαν οι ιστο

τέζα. Π αρ’ όλα αυτά, δυο ενδιαφέρουσες εργασίες

ρίες και οι μύθοι της εποχής του Αρθούρου και ο

δημοσιεύτηκαν μέσα στο πνεύμα του μοντερνι

οποίος κόσμος βρίσκεται στο κέντρο της φανταστι

Α ν εξαιρέσουμε το

σμού, έστω κι αν τότε πολύ λίγο εκτιμήθηκαν.

κής υφηλίου του

1ζόουνς, περνώντας από τον

Αώρυ, πιστεύω πως οι άλλες μεγάλες πραγματο

Αναφέρομαι στο βιβλίο του Μάλκολμ Αώρυ Under

ποιήσεις στο χώρο του μεταπολεμικού αγγλικού

rhe Vo/cano. (Κάτω από το ηφαίστειο, 1947) και

Μεσαίωνα και φτάνοντας στις μέρες μας. Ο Τζ ό
ουνς ενδιεφέρεται για τον άνθρωπο σαν δημιουργό

μυθιστορήματος είναι το Sw ord o f honour (Σπαθί

στο βιβλίο The Anathemata (Τα αναθέματα, 1953)

αντικειμένων και συμβόλων και όλη του η προσπά

της τιμής) του Ή βλυν Ουό (Eve lyn W augh) και

του Ντέιβιντ Τζόουνς. Και τα δύο βιβλία φέρουν

θεια συγκεντρώνεται στο να διατηρήσει την ιερή

έκδηλα τα σημάδια επιρροής του Τζαίημς Τζόυς,

πλευρά της ύπαρξης, που βλέπει να απειλείται από

το έντονο μυθιστόρημα — ποτάμι, (roman tleuve). The music of time (Η μουσική του χρόνου),

αν και συγχρόνως ήταν βαθιά και απολύτως πρω
τότυπα.

τη σύγχρονη κοσμικότητα. Ο Τζόουνς είναι ένας

του

ιδιοφυής συγγραφέας, αλλά έχει μεγάλες απαιτή

ποίου ο πρώτος τόμος εμφανίστηκε το 1951. Το

Ο Μάλκολμ Αώρυ γεννήθηκε στην Αγγλία, αλλά

σεις από τον αναγνώστη που συχνά μπερδεύεται

βιβλίο

ε,ησε στον Καναδά κάτω από συνθήκες πλήρους
αφάνειας και φτώχιας, όπου για χρόνια επεξεργά

απο την υπαινικτική και αινιγματική τακτική του

( —ένοι και αδελφοί) είναι μια λιγότερο εντυπωσια

και τις συχνές αναφορές σε άγνωστους κελτικούς

κή εργασία, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι. με

στηκε το Under rhe Volcano, ένα μυθιστόρημα που

και λαϊκούς μύθους. Η ιδιοσυγκρασιακή του ασά

την εμμονή του στην παραδοσιακή αφήγηση, του;

περιγράφει τις τελευταίες ώρες της ζο^ής ενός

φεια δεν είναι πάντα υπερασπίσιμη. Αυτού του

μονοκόμματους χαρακτήρες του και την άκαμπτη

Αγγλου, σε μια απομονωμένη περιοχή του Μ εξι

είδους τα — αν μη τι άλλο— προσκόμματα, γίνο

κοινωνική

κού. Η ζωή του Αώρυ υπήρξε μια ατέλειωτη μά/η

νται οξύτερα στα κατοπινά γραπτά του, συλλεγμέ-

γενικό κλίμα της εποχής. Γα ίδια κατορθώνει και ο

ενάντιον γελοίων προσο^πικών ατυχιών και αλκοο

να σ

φίλος και θαυμαστής του Σνόου. Ουίλλιαμ Κούπερ

λισμού, και τελείωσε με την αυτοκτονία του το

κύριος που κοιμάται, 1974). Και είναι απολύτως

1957.

δίκαιο που ο

περίοδο,

ένα τόμο με

διασχίζουν τον Ρωμαίο—

τίτλο /he sleeping Lo rd (Ο

ρισσότερο εμφανές και στο μετρημένο εδουαρδιανό
προσωπικό στυλ του κορυφαίου πολιτικού άνδρα
της εποχής, του Χάρολντ Μ ακ Μίλλαν.

Ά ντονυ

Under the

Πάουελ (A n th o n y

του C .P.

Snow

παρατήρηση,

Volcano του M.

Pow ell), του ο

Strangers and brothers,

εξέφραζε

κάτι από το

I ζόουνς, ύστερα από μια μεγάλη

(W illia m C ooper), στο βιβλίο του Σκηνές από τη
ζωή στην ετταρχία. Αυτό το μυθιστόρημα, σύντομο

Volcano είναι μια έξοχη μυθιστορία με θέμα τον

περίοδο αφάνειας — παρά την ενθουσιαστική απο

αλκοολισμό, τον οποίο αντιμετωπίζει με αντικει

αλλά περιεκτικό και κομψό, είναι γραμμένο σχεδόν

δοχή αναστημάτων όπως ο Τ .Σ . Έ λ ιο τ και ο Γ . Χ .

μενικότητα και με χιούμορ. Ακολουθεί τον Τζόυς

αποκλειστικά σε μορφή διαλόγου και ασχολείτα:

ϋντεν — παίρνει επιτέλους τη μερίδα του σεβα

, στον τρόπο παράθεσης μιας ρεαλιστικής αφηγημα

με την καθημερινή ζωή μιας ομάδας νεαρών ατό

σμού και του θαυμασμού που του αξίζει. Αν και

τικής επιφάνειας, με υπόγεια πολλαπλά στρώμα

μων που ζουν σε μια πόλη της Κεντρική: Αγγλίας,

υπάρχουν σημάδια υπερβολών. Μερικοί νεόκοποι

τα, φανταστικού και συμβολισμών. Σαν τον Οόυσ-

κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού

σχολιαστές του αντιμετωπίζουν το έργο του με
πρόχειρες κολακείες, που μετριάζουν την πραγμα

του

πολέμου, με τις ερωτικές ιστορίες τους, τον βιοπο

τική διάσταση των όσων έχει επιτύχει.

ρισμό και τις μέτριες κοινωνικές συγκρούσεις του

glu

Ανάμεσα σε πολλά άλλα, το Under ¡he

περιστρεφεται γυρω απο τη ζωή ενός μικρού

αριθμού κεντρικών χαρακτήρων στη διάρκεια ενός

1939,

ακριβώς πριν

από

την έκρηξη του

εικοσιτετράωρου. Σαν τον I ζους, ο Αώρυ ενστα

I ην αξία του Αώρυ ή του Ίζόουνς δεν την

λάζει μια βαθύτατη αίσθηση ανθρωπιάς στις περι

κυκλου τους. 1ο βιβλίο αυτό είναι ενδεικτικό όσον

υποπτευόταν κανείς γύρω στα 1955. Τ ο ανερχόμε-

πλεγμένες και βασανιστικές αφηγήσεις του. Αν και

αφορά το περιφερειακό του κλίμα και παραπέμπει

νο ή επικρατούν λογοτεχνικό κλίμα, δε θα μπορού

το Under the Volcano αφηγείται μια θλιβερή και

στην 1 ^,ωρτ^

σε παρά να είναι εχθρικό απέναντι σε εργασίες

τραγική ιστορία, εντούτοις εμπεριέχει την ποιότη

στον πρώτο Ντ. X . Λώρενς /άρι στο γεγονός ότι οι

τέτοιας ευρύτητας και πυκνότητας. Ο μοντερνι

τα και την επιβεβαίωση που περιμένουμε από τη
μεγάλη λογοτεχνία.
Ετσι η πρόσφατη μεγάλη

σμός εϋεωρείτο σαν ένα κίνημα που είχε τελειώσει,

κριτική αποδοχή του και φήμη, είναι απόλυτα
δικαιολογημένες.

Αγγλικής Λογοτεχνίας, μέρος απλώς της «ατμό
σφαιρας»» της δεκαετίας του 1920. Σαν κάτι που θα

Γο βιβλίο του Ντέιβιντ Τζόουνς The Anathema

μπορούσε κάλλιστα να «εξορκιστεί», αν το χαρα

ta δεν προσφέρεται για μια εύκολη περιγραφή. Ο

κτήριζαν ειρωνικά «εκτός μόδας», πειραματικό ή

υπότιτλός του είναι «κομμάτια μιας απόπειρας για

αλλόκοτη ασάφεια στυλ Τζαίημς Τζόυς, Βιρτζίνια

γράψιμο». Και θα μπορούσαμε να το αποκαλέσου-

Γουλφ,

με ένα μακρύ ποίημα χωρισμένο σε πολλά μέρη, με

ανάγκη»

πολλές ενδιάμεσες πρόζες και ιντερλούδια. Ο Τζό

κατ ευθείαν, χωρίς συμβολικά τρυκ, αφήγηση, που

ουνς υπήρξε για πολλά χρόνια γνωστός σαν ζωγρά

θα είχε ενδιαφέρουσα πλοκή και καλοίουλεμένους
χαρακτήρες, μέσα στα αξιοπρεπή και από όλους

φος και σχεδιαστής, πριν εμφανιστεί σαν συγγρα

σαν ένα κλεισμένο κεφάλαιο

Έζρα

στην

ιστορία

της

Πάουντ. Μια «πανθομολογούμενη

απαιτούσε

επιστροφή άνευ όρων στην

Ελιοτ, τον

Αρνολντ Μπέννετ και

ΛΛΡακτήρες είναι πολύ συνηθισμένοι νέοι άνθρωποι
που εργάζονται σαν δημοδιδάσκαλοι και λογιστές.
I ο πλαίσιο είναι επίσης αυτονόητο: σχολεία, καφένεία και τραμ. Α π ’ αυτή την άποψη, το μυθιστόρη
μα του Κούπερ σημείωσε μιαν αθόρυβη απόκλκΠ)
a.wó τη γενικά παραδεκτή λογοτεχνία του πρόσφατου παρελθόντος, η οποία παρακολουθούσε κ*1
σχολίαζε χαρακτήρες με ακραίες ευαισθησίες, ε
κλεπτυσμένα γούστα, γενναία εισοδήματα και που
ν,ούσαν την τρυφηλή ζωή τους στην πρωτεύουσα— -η δεκαετία του 1950, πολλοί άλλοι συγγραφή
χρησιμοποίησαν τη «μέθοδο» του Κούπερ.

Εγρ*’

y a V μυθιστορήματα που η δράση τους ήταν τοπο
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θετημένη στην επαρχία και ot ήρωέ: τους ανήκαν

τα ήρωας του

Λ μι;, που προσπαθεί απελπισμένα

σμού και η αίσθηση του χιούμορ του έχει ξυνίσει.

στις τάξεις των χαμηλών εισοδημάτων, στη με
σαία αστική ή την εργατική τάξη. Το δημοφιλές

να κρατηθεί σε μια δουλειά που δεν του αρέσει
ιδιαίτερα
είναι λέκτωρ σ’ ένα επαρχιακό Πανε

βιβλίο του The am i — death league (Ο σύνδε
σμο ς εναντίον του θανάτου, 1966), ήταν μια ηθική

θέμα ήταν ο φιλόδοξος και δυσαρεστημένος νεαρός
ήρωας που προσπαθεί να υπερπηδήσει τα ταξικά

πιστήμιο - έφθασε να γίνει ένας αντιπροσωπευτι
κός τύπος ανθρώπου. 11 επιθυμία του 1ζιμ να βρει

ψευδολογία που έδειχνε μιαν έμμονη προσκόλληση
στο θάνατο και στη θέση της συκοφαντίας στον

όρια και να προωθηθεί οικονομικά και σεξουαλικά.

μια όσο το δυνατόν βολική απασχόληση, η εικονο

κόσμο,

Αυτοί οι μυθιστοριογράφοι είχαν αναπτύξει μιαν
ευαίσθητη αίσθηση των κοινωνικών διαφορών και

κλαστική και σκόπιμη χυδαιολογία και το μίσος

πράσινος άνθρωπος, 1968), έδειχνε ότι ο A μις, αν

για οτιδήποτε θα μπορούσε να θε<ορηθεί επιτηδευ
μένο, ήταν όλα ιδιότητες που γοήτευαν τους νεα

και όχι θρησκευόμενος, ενδιαφερόταν βαθιά για t u

ρούς διανοούμενους, που είχαν μάλλον πάει στο

στορηματικό oeuvre του

γυμνάσιο της γειτονιάς τους και όχι σε ιδιωτικά
σχολεία και που επαναστατούσαν εναντίον των

αλλά ο Lucky Jim παραμένει το πιο επιτυχημένο

αποχρώσεων, των διαφορών στην ομιλία και στο
φυσικό περιβάλλον και σε όλες τι; λεπτομέρειες
που τόνιζαν τις ταξικές διαφορές. Μια τέτοια
εργασία υπήρξε το πρώτο μυθιστόρημα του John
W ain (Τζων Γουαίην) H a rry on Down (1953),

ενώ

το βιβλίο

του The green man (O

δυνατότητες του υπερφυσικού. Ως τώρα το μυθι
A μις είναι πολύ ευρύ,

του βιβλίο, ακολουθούμενο ίσως από το Take (J g i r l
/ike you (Πάρε ένα κορίτσι σαν κι εσένα, i9 6 0 ).

Είναι η περιπετειώδης ζωή ενός ελεύθερου και

κοινά παραδεκτών πολιτιστικών ηθών και των
^ V
#
I
^
!
εςεΐ,ητημενων Λογοτεχνικών ιδανικών του μοντερ

σκόπιμα déclassé νεαρού άνδρα, που προσπαθεί να

νισμού.

Λ μις δεν -ρόσφερε

εμφάνισή του τη δεκαετία του 1950 και σαν τον

αποδυΟεί κάθε ίχνος της συμβατικής μόρφωσης που

I ο μυθιστόρημα του

Ενας άλλος μυθιστοριογράφος, που έκανε την

έχει αποκτήσει. Μια παρόμοια, αν και περισσότε
ρο υμνολογημένη, εργασία ήταν το μυθιστόρημα
του Kinsgley Amis, Lucky Jim (O τυχερός Τζιμ.

μονο εναν αντιπροσωπευτικό ήρωα αλλά και τον
λαμπερό συνδυασμό της φάρσας, με την ακριβή

Αμις μετακινήθηκε από το μετριοπαθή ριζοσπα
στισμό στον κατοχυρωτικό συντηρητισμό, είναι ο

κοινωνική παρατήρηση και τη γλωσσική πανουρ
γία. ( )ι κατοπινές εργασίες του Λμις είναι διά

I ζων Μπραίην (Jo h n Bruine).

1954).

το πιο εύθυμο πρώτο

σπαρτε; από τέτοιου είδους αρετές, αλλά ο ίδιος

βιβλίο που δημοσιεύτηκε ποτέ στην Αγγλία από
την εποχή του Pcchnc and f a ll (Παρακμή και
πτώση) του Ηβλυν Ουό ( 1928). O I ζιμ Ντίξον, ο

εχει προ πολλού απομακρυνθεί από το αμέριμνο

παρ ολα αυτά ενας προικισμένος και ακαταμάχη
τος παραμυθάς (story teller), που αργότερα κατα

και ανευλαβές πνεύμα του τυχερού Τζιμ. Ο πρώι

γοητεύτηκε και υποτάχτηκε στις «επιβραβεύσεις»

μος κοινωνικός

μεταβληθεί

σκληρός, σκεπτικιστής και επιρρεπή: σε ατυχήμα

* η- ευμάρειάς και του πλουτου, έστω κι αν «κατα-

τώρα σ έναν αφοσιωμένο ο~αδό του συντηρ/;τι-

ράστηκε» τους χαρακτήρες των βιβλίων του. που

Γπήρξε

σίγουρα

εικονοκλάστης

έχει

τος,

και

όχι

πάντα

ευφυής

Ενας ανεπιτήδευ
συγγραφέας,

είναι

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ δ3
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Μ ε τ α π ο λ ε μ ικ ή αγγλική π εζογραφ ία
διαβρώθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο. Βρίσκει κανείς
στον Μπραίην ίχνη των τρόπων που χρησιμοποίη
σαν συγγραφείς του 19ου αιώνα (όπως ο Σταντάλ
και ο Μπαλζάκ), δηλαδή στην επινοητική ενασχό
λησή του με το χρήμα. Σίγουρα το θέμα του
πρώτου και καυτερού βιβλίου του Room at the top
(Δωμάτιο στην κορυφή, 1957), είναι εντελώς στανταλικό: ο Τζο Λάμπτον, ένας νεαρός άνδρας από
φτωχή οικογένεια, είναι αποφασισμένος να αναρριχηθεί κοινωνικά και κοσμικά. Αυτό που «συνοψί
ζει» την αναρρίχηση, είναι, κυρίως, η απόκτηση
ενός μεγάλου και όμορφου σπιτιού στην καλή
συνοικία της πόλης του Γυορκσάιρ όπου ζει (για
την ώρα στην παρακατιανή πλευρά της). Στο
τέλος πράγματι το επιτυγχάνει, χωρίς να μπορέσει
να αποτρέψει τη δυστυχία που προκαλεί σε άλλους
με τις πράξεις του καθώς και την προσωπική του
ηθική ήττα.
Σ τ ο επόμενο βιβλίο του The life at the top ( H
ζωή στην κορυφή, 1962) ο Μπραίην συνεχίζει την
ιστορία του Τζο. Γπήρξε εκδοτικά μεγάλη επιτυ
χία, όταν μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι συνήθως
αυτού του είδους οι «συνέχειες» αποτυγχάνουν. Τ ο
επόμενο βιβλίο του The jealous God (Ο ζηλιάρης
θεός, 1965), είναι ένα σοβαρό και συγκινητικό
μυθιστόρημα, που, αν και είναι ασυνήθιστο για ένα
συγγραφέα της γενιάς του Μπραίην, συνδυάζει το
επαρχιακό κοινωνικό πλαίσιο με το θρησκευτικό
θέμα, που αντανακλά το καθολικό παρελθόν του
ίδιου του συγγραφέα.
Τ ο μυθιστόρημα του

Αλαν Σίλλιτο (A la n Silli-

toe), Σάββατο βράδυ, Κυριακή Πρω ί (Saturd ay
night, Sunday m orning, 1958) έφερε στο φως
άλλον ένα εικονοκλάστη ήρωα, αυτή τη φορά έναν

χωρίς να πάψει να μας κεντρίζει το ενδιαφέρον και
για τη ρηχή επιφάνεια της καθημερινότητας. Ί ην
εποχή που δημοσίευσε το τρίτο του μυθιστόρημα,
Radcliffe (1963), ο Στόρεϋ ήταν ήδη ένας εντελώς
ιδιόμορφος συγγραφέας. Παρά το γεγονός ότι
εξακολουθούσε να αντλεί τα θέματά του από την

μεγάλα και φιλοδος,α μυθιστόρημα . ά του, No ¡q.
ughing m atter (19 67 ) και As i f by magic (£*.,

επαρχιακή ζωή του Βορρά, έρεπε περισσότερο
προς τον συμβολισμό παρά προς τον απλοϊκό
ρεαλισμό. Σ το βιβλίο του αυτό οι κοινωνικές
διαφορές ανάμεσα στην παράξενη, ονειροπαρμένη
Ράτκλιφφ και τον σκληρό νεαρό Τόλσον, που

απρόβλεπτη και ίσως συμπτωματική λάμψη τους,

προέρχεται από την εργατική τάξη, μας κάνουν
ν ’ αναρωτηθούμε για τις πραγματικές διαφορές
ανάμεσα στο πνεύμα και τη σάρκα. T o R ad cliffe
είναι βίαιο και δραματικό, ακόμη και μελοδραματι
κό, και κινείται από την αρχή προς ένα θεαματικό
φινάλε. Είναι επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι
εδώ ο Στόρεϋ εμφανίζεται επηρεασμένος από τις
ψυχολογικές και ψυχαναλυτικές θεωρίες του R.D .
iM ing (Ρ . Ντ. Λαινγκ) που ήταν πολύ της μόδας
στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960. T o R ad cliffe
παραμένει, με το δικό του παράξενο μοναχικό
τρόπο, ένα από τα καλύτερα μεταπολεμικά αγγλι
κά μυθιστορήματα.
Ο

Ά νγκο υ ς

Γουίλσον (A n g us

μαγικό, 19 /3 ), που εκτεινον.αι πλα.ια στο /cúprj
και στο χρόνο, συνδυάζει την εξέλιςη της ιστορισ
μέ σειρά ολόκληρη υφολογικών ποικιλιών και ζτ.ι.
νοήσεων.

Ε ν τούτοις τα βιβλία αυτά, παρά ?r*

μου φαίνονται λιγοτερο ικανοποιητικά απο μερ'-xá
άλλα μυθιστορήματά του της πρώτης περιόδου, -2
λιγότερο πολύπλοκα, ιδίως στα δύο εκείνα όττοι
μας δίνει το πειστικότατο και ευαίσθητο πορτραΐτο του κεντρικού γυναικείου χαρακτήρα: The mid
dle age o f M rs E llio t
Έ λ λ ιο τ ,

1958),

και

(Η
L a te

μέση ηλικία της /Λ^
c a l!

( Αργοπορημένη

πρόσκληση. 1964 ).
Α κόμ η και στην εποχή κατά την οποία η κυρίαρ
χη αντίληψη ευνοούσε τον μη πειραματικό ρεαλι
σμό, οι σ^^ραφείς ένιωθαν την έλξη για
διαφορετικό μυθιστορηματικό είδος, για τη φαντα
σία, την αλληγορία, το παραμύθι και τη φαντασίω
ση. Α κόμ η και μερικοί που άρχισαν σαν καθαρόαι
μοι ρεαλιστές, όπως ο Ά μ ι ς , ο Στόρεϋ και ο
Γουίλσον. Και πραγματικά, μερικά από τα μυθι
στορήματα

που

θαυμάστηκαν

περισσότερο στη

W ils o n ), είναι

δεκαετία του 50, γράφτηκαν ακριβώς πάνω στα

ένας άλλος ενδιαφέρων συγγραφέας, που ξεκίνησε
να γράφει ρεαλιστικά και να σχολιάζει την κοινωνι

ίχνη της φαντασίωσης και του παραμυθιού — ή

κή ζωή, αλλά που σταθερά προσπάθησε να ξεπερά-

χρονιά που δημοσιεύτηκε ο L u c k y Jim ο Γουίλλιαμ

σει το ρεαλισμό. Ε ίχε μια αργή εξέλιξη, αφού δεν

Γκόλντιγκ (W illia m

άρχισε τη λογοτεχνική

lo rd o f the P ie s

του καρ.^ρα παρά μόνο

τουλάχιστον αναζητώντας τα. Έ τ σ ι, το 1954, τη
G o ld in g ) δημοσίευσε το The

(Ο

Κύριος

των

μυγών). Mw

όταν ήταν ήδη 35 ετών. Τ α δύο πρώτα βιβλία του

εργασία που γνώρισε παγκόσμια φήμη και δημοτι

ήταν συλλογές διηγημάτων, The wrong set (Η
λαθεμένη σειρά, 1949) και το Such darling dodos

κότητα. Ο Γκ ό λ ν τ ιγ κ είναι ένας έξοχος αφηγητής

( I όσο αγαπητά πουλιά, 1950). Πράγματι υπάρχει

και από μια άποψη το L o rd o f the Pies είναι μόν^
μια απλοϊκή ιστορία για όσα συμβαίνουν σε μα

εργάτη εργοστασίου από το Νόττινχαμ. Τ ο βιβλίο
αυτό προκάλεσε ενδιαφέρον, κυρίως γιατί υπήρξε

η απόψη ότι ο Γουίλσον υπήρξε και παραμένει

ομάδα μικρών Ά γ γ λ ω ν μαθητών που αποκλείστη

κυρίως διηγηματογράφος, παρά τη μεταγενέστερη

καν σ ’ ένα έρημο νησί. Αλλά από μια άλλη είναι

εργασία ενός νέου συγγραφέα με εργατική καταγω
γή, έναν ίσως πιο σύγχρονο Ντ. X . Αώρενς. Τ ο

αφοσίωσή του στο μυθιστόρημα — και παρά το

μια φιλοσοφική αλληγορία — για τη φύση και ττ

γεγονός ότι τα μυθιστορήματά του είναι εκτενή και

μορφή του κακού και την αστάθεια των πολιτιστι

λεπτομερώς επεξεργασμένα.

Οταν λέω πως πα

κών αξιών — και σαν τέτοιο μπορούμε εύκολα νι

ραμένει διηγηματογράφος, εννοώ πως γίνεται φα

του προσάψουμε ότι είναι σχηματικό και ρηχό. 0

νερό από τα ίδια τα γραπτά του, πως αισθάνεται

Γκόλντιγκ

έχει γράψει πιο βαθιά και ευφάνταστα

πιο άνετα όταν περιορίζεται στη μικρή έκταση του

βιβλία. Ί ο

The Inheritors (Ο ι κληρονόμοι, 1955),

διηγήματος παρά όταν προσπαθεί να ελέγξει μια

είναι uta υπέροχη αναπαράσταση - περιγραφή της

σταθερά

πλαίσια

ζωής και της κατάσταση; του μυαλού του ανθρώ

ενός μυθιστορήματος. Ο Γουίλσον έχει ένα ασκη

που της εποχής του Νεάντερνταλ και το The spire

μένο ένστικτο στην κοινωνική παρατήρηση, σωστή

(Ο οβελίσκος, 1964), ένα πλούσιο και συμβολικό

όραση και ακοή, αν και συνήθως αδιαφορεί για τα

έργο. για το χτίσιμο ενός κώνου σε μια μεσαιωνική
μητρόπολη.

βιβλίο του Σίλλιτο τράβηξε το ενδιαφέρον του
κοινού στην εργατική τάξη, που η ντοκουμενταρισμένη μελέτη του Richard Hoggart (Ρίτσαρντ
Χόγκαρντ) The uses o f literacy (Ο ι χρήσεις της
ανάγνωσης και της γραφής) είχε αφυπνίσει. 11αντως τώρα μπορεί να ειπωθεί εκ του ασφαλούς
ότι ο Σίλλιτο δεν είναι ο νέο: Αώρενς. Προοπτικα. το αμφίβολο σφρίγος του Σαββάτου βράδι Κυριακή πρωί

καταβαραθρώνεται από την ανε

πεξέργαστη επιφάνεια του. Από πολλές άλλες
απόψεις, η ;ιετγενέστερη νουβέλα του Σίλιτο, The
loneliness of the long distance runner ( I I μοναξιά
του δρομέα μεγάλων αποστάσεων), είναι πολύ
ενδιαφέρουσα
Ο ορισμός «επαρχιώτικος ρεα/.ισμός» είναι α
πλώς βοηθητικος στο να ύείςουμε τις «οικογενεια
κές συγγένειες και χαρακτηριστικά» ανάμεσα στα
μυθιστορήματα που γράφτηκαν στη δεκαετία του

εξελισσόμενη

κατάσταση

στα

επαρχιακά θέματα. Κυρίως στρέφει την προσοχή
του στα μητροπολιτικά περιβάλλοντα

της πρω

φος που συνδυάζει το χιούμορ και τις ρεαλιστικέ;

«υπαίθρου». Γίνεται πάντως φανερό, ότι κάτω από
την κρούστα μιας ακριβούς και μάλλον κυνικής

καταστάσεις με τη φαντασίωση και την αλληγορία.

παρατήρησης της ανθρώπινης βραδύνοιας και τρέ

λογοπαίγνια. Στις εξεζητημένες «ασκήσεις» των

λας, ο Γουίλσον ενδιαφέρεται πολύ περισσότερο να
διεισδύσει με τη σκληρότητα και τον τρόμο του

λέξεων. Και έχει απαρνηθεί τον καθολικισμό. Εί

εφιάλτη

κάτω

από

τη

φαινομενικά

ήρεμη

και

1950. Μπορεί όμως και να μας αποπροσανατολί
σει και θα τον χρησιμοποιήσω με περίσκεψη. Έ τ σ ι
το βιβλίο του Ντέιβιντ Στόρεϋ (D a v id Storey),

στής, που ενδιαφέρεται για τα μεγάλα και βασικά

This Sporting life (Α υ τή η αθλητική ζωή 1960),

(είτε με το να τους παραδοθείς, είτε με το να τα

μοιάζει έτοιμο να υπαχθεί σ ’ αυτή την κατηγορία

παρακάμψεις), τις συγκρούσεις των γενεών στη
σύγχρονη Αγγλία και την ομοφυλοφιλία. Ό λ α

και αποφασίζει να μπει στο επαγγελματικό ποδό
σφαιρο.

Γο

μυθιστόρημα αυτό του Στόρεϋ

μα;

προβλήματα: της εξουσίας και της υπευθυνότητας

αυτά, είναι θέματα που θίγονται στα βιβλία του.
Παρά το γεγονός ότι άρχισε μιμούμενος τα πρότυ

έβαλε με εντιμότητα σε μια νέα περιοχή εμπειρίας,

πα του μυθιστορήματος του 18ου αιώνα, με το
βιβλίο του O ld men at the zoo (Γέρ ος στο ζωολογι-

άγνωστη ως τώρα στο αγγλικό μυθιστόρημα. Η

κο κήπο, 1961 ), περιέγραψε μια παράξενη, ζοφερή

πρόζα του Στόρεϋ δεν ήταν απλά περιγραφική,
Ήταν γεμάτη ένταση

φαντασίωση, που αποκάλυπτε την επιθυμία του να
μετακινηθεί από το χώρο του ρεαλισμού. Τ ο βιβλίο

και συναισθηματισμό, επηρεασμένη από τον Αώ-

πάντως υπήρξε μόνο μερικώς επιτυχημένο. Είναι

ρενς και τον Γουίνταμ Λιούις. Ο Στόρεϋ είχε τη

,ίεβαιο οτι ο 1 ουίλσον είναι τώρα γνώστης των

δυνατότητα να καταδύεται ως τα κρυμμένα βάθη,

τεχνικών προβλημάτων και δυνατοτήτων του. Στα

επαρκώς παραστατική κ.λπ.

Αντονυ Μπέρτζες είναι ένας μυθιστοριογρά-

τεύουσας και των αριστοκρατικών περιοχών της

πολιτισμένη επιφάνεια της ζωής. Ο Γουίλσον είναι
ένας εξαιρετικά ευφυής συγγραφέας, évac ανθρωπι-

Πρόκειται για τη σκυθρο^πή και βίαιη ιστορία ενός
νεαρού ποδοσφαιριστή, που ζει σε μια βόρεια πύλη

Ο

Είναι ένας «πιστός» του Τζόυς. I ον ακολουθεί στα

ναι εκπληκτικά παραγωγικός.

Έ χ ε ι γράψει ένα

μεγάλο αριθμό βιβλίων από τότε που άρχισε να
δημοσιεύει (1 9 5 6 ), αλλά δεν έχουν όλα το ίδιο
ενδιαφέρον, ί a πρώτα βιβλία του — συμπεριλαμβανομένης και

της

Μαλαισιανής Τριλογίας

α.. ο τελείται από τους τόμους Tim e fo r a tiger
(Καιρός για μια τίγρη. 1956), The enemy in the
blanker (Ο εχθρός με την κουβέρτα, 1958), Beds in
the East (Πυθμένες σ τ’ ανατολικά, 1959), αποτε
λούν έναν ευφυή και μελαγχολικό απολογισμό ζωή:
σ αυτή την ανεμόδαρτη άκρη της Αυτοκρατορίας.
Αλλά η πιο γνωστή εργασία του Μπέρτζες είναι
• ο C lockw ork

orange ( Γο κουρδιστό πορτοκάλι.

1961), που μαζί με άλλους κι εγώ, πιστεύω ό '1
είναι το καλύτερο μυθιστόρημά του. Εχει γ ί^ 1
πασίγνωστος από τότε που μεταφέρθηκε crrov
κινηματογράφο και έγινε μια υπερβολική και εντυ
πωσιακή ταινία, που ισοπέδωσε όλες τις δυσδιά*
κριτε; ηθικές αποχρώσεις του βιβλίου. Το βιβλίο

ΣΕ ΠΤ ΕΜ ΒΡ ΙΟΣ
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αυ*ό είναι μια ενοχλητική αλλά και στοχαστική
αντιουτοπική φαντασία. Απ* αυτή την άποψη, προκαλεί ίσως μια σύγκριση με το The lord o f the flies
του I ουιλλιαμ 1 κόλντιγκ.
Σ^α μεσα ..ης δεκαετίας του ’50 δημοσιεύτηκε η
πιο μετριοπαθής εργασία φιλοσοφικής φαντασίας,
το Cards o f identity (Δελτία ταυτότητας, 1955),
του Nigel Dennis (Ν ίγκελ Ντένις), ένα υπέροχο
και εύθυμο βιβλίο, που διαπερνά με σατιρικό τρόπο
τη φυση της προσωπικής και κοινωνικής ταυτότη
τας.
Η Iris M urdoch ( Αιρις Μέρντοκ) δημοσίευσε
το πρώτο μυθιστόρημά της το 1954, σημαντική
χρονιά για το αγγλικό μυθιστόρημα. Το βιβλίο
αυτό ήταν το Under the net (Κάτω απ’ τη φωλιά),
μια γοητευτική εζιστόρηση των περιπετειών ενός
νεαρού Ιρλανδού συγγραφέα που ζει στο Λονδίνο.
Για αρκετό διάστημα όλοι νόμιζαν ότι η Άιρις
Μέρντοκ είχε γράψει ένα ακόμη ημι-περιπετειώδες
μυθιστόρημα, που είχε για ήρωα έναν ασύδοτο
αντικομφορμιστή, στο κλίμα των βιβλίων του
Γουαίην και του Αμις. Αλλά, στην πραγματικότη
τα, οι λογοτεχνικές της προθέσεις ήταν πολύ
διαφορετικές — η πρόζα της πιο ποιητική και οι
διάλογοί της πιο φιλοσοφικοί... Από τότε η Μ έρ
ντοκ έχει δώσει στη δημοσιότητα πολλά άλλα

απλώς την ιδεοληπτική προσκόλληση της συγγρα
φέας τους στο να λειτουργεί κατ’ απομίμησιν.
Τπάρχει σ' αυτά τα βιβλία ελάχιστη αίσθηση αυ
τού που ο Χένρυ Τζαίημς αποκαλούσε fe lt life
(αίθηση ζωής). Τα μυθιστορήματα της Άιρις
Μέρντοκ θαυμάζονται από πολλούς, αλλά ο συγ
γραφέας αυτού του άρθρου επιμένει στην εκτός
μόδας άποψη, ότι το πρώτο απ’ όλα αυτά τα
βιβλία είναι κατά πολύ καλύτερο απ’ όλα τα άλλα.
II
Μύριελ Σπαρκ είναι μια άλλη συγγραφέας
πολύ παραγωγική και το ίδιο εξεζητημένη, αν και
νομίζω πως η γκάμα του ταλέντου της και των
εμπνεύσεών της είναι πολύ ευρύτερη. Τ ο καλύτερο
ίσως βιβλίο της είναι το Memento M o ri (1959),
του οποίου οι περισσότεροι χαρακτήρες είναι προ
χωρημένης ηλικίας και βρίσκονται ξαφνικά αντιμέ
τωποι με την επικείμενη απειλή του θανάτου.
Έ τ σ ι αναγκάζονται και αναδιπλώνονται μέσα στις
μακρινές αναμνήσεις τους. Είναι ακόμη αρκετά
εύρωστοι ώστε να τους απασχολούν οι παλιές
διαφορές τις οποίες συντηρούν καυγαδίζοντας και
μηχανορραφώντας ο ένας εναντίον του άλλου. Η
Μύριελ Σπαρκ τα περιγράφει όλα αυτά με αταρα
ξία και οίκτο, ποιότητες που τις βρίσκουμε να
συνυπάρχουν λιγότερο στα κατοπινά μυθιστορήματά της, στα οποία η αποδέσμευση και η αδιαφορία

τεί από επιστημολογικούς γρίφους, θολώνει το
γράψιμό της και κάνει ένα βιβλίο όπως το The
hothouse by the east river (T o θερμοκήπιο κοντά
στον ανατολικά ποταμό, 1973), στεγνό και δυσά
ρεστο. Αλλά, βέβαια, η Σπαρκ πάντα έχει τη
δυνατότητα να μας ξαφνιάσει.
Δε θεωρείται σκόπιμο στην εποχή μας ν’ αναφέρεται κανείς στις γυναίκες συγγραφείς με το φύλο
τους. Πολύ συχνά βέβαια δεν υπάρχει νόημα να το
κάνει κανείς. 11αρ’ όλα αυτά, μια σειρά μυθιστοριογράφων που εμφανίστηκαν στη δεκαετία '5060, έχουν ενδιαφέρον ακριβώς επειδή έγραψαν
κατέχοντας άμεση γνώση των περιοχών της γυναι
κείας εμπειρίας, σεξουαλικής ή γυναικολογικής,
που δεν είχε ποτέ άλλοτε εκφραστεί με τέτοια
αμεσότητα και σαφήνεια. Η Έντνα Ο ’ Μράιεν
είναι μια απ’ αυτές. Το βιβλίο της August is a
wicked month (Ο Αύγουστος είναι κακός μήνας,
1965), μπορεί κανείς να το χαρακτηρίσει — ανά
λογα με την οπτική του γωνία — σαν θαρραλέα
ειλικρινές ή σαν ενοχλητικό. Η Ντόρις Λέσσιγκ
είναι μια πολύ σημαντική συγγραφέας. Πέρασαν τα
παιδικά και νεανικά της χρόνια στη Ροδεσία και,
παρ’ όλο που ζει στην Αγγλία εδώ και πολλά
χρόνια, έχει καταγράψει τις αφρικανικές εμπειρίες

της για τους ήρωές της είναι ορισμένες φορές
κλινικά ψυχρή. Τ ο βιβλίο The prim e o f M iss Jean

της σε μερικά έξοχα διηγήματα και σ’ ένα αξιόλο
γο πρώτο μυθιστόρημα, το The grass is singing (T o
χορτάρι τραγουδά, 1950). Η Αφρική υπάρχει επί

σοφιστικούς χαρακτήρες, των οποίων η ζωή δυσχε-

Brodie (Η ακμή της δος Τζην Μπράντι, 1962),
είναι, εντούτοις, μια ενδιαφέρουσα εργασία, ανθρώ

σης στο μακροσκελές μυθιστόρημά της Children o f
violence (Παιδιά της βίας), που αποτελείται από

ραίνεται από ένοχα μυστικά και ανεξήγητα μυστή

πινη και γοητευτική, που διηγείται την ιστορία

πέντε τόμους: M artha

ρια και βρίσκονται συχνά μπερδεμένοι σε παράδο
ξες και απίθανες σεξουαλικές καταστάσεις. Δεν
είναι πάντα εύκολο να δείχνει κανείς εμπιστοσύνη

μιας προικισμένης παιδαγωγού που αυτοπαγιδεύε-

m arriage

ται σε μια εθιμοτυπική σύγχυση. Η Μύριελ Σπαρκ

ripple from the storm (Μ ια ριπή της καταιγίδας,
1958), Landlocked (Κλειστό από την ξηρά, 1965)

στους ήρωες της μις Μέρντοκ, γιατί παρά την

μας, αλλά τα τελευταία βιβλία της είναι μάλλον

κομψή και καθώς πρέπει συμπεριφορά τους συχνά

απογοητευτικά. Τ ο

οεν είναι παρά ανδρείκελα

πολύ η μορφή τους και το ότι αφήνεται να γοητευ

βιβλία, που στη βάση τους επαναλαμβάνονται ή
αποτελούν παραλλαγές ενός μικρού αριθμού θεμά
των. Συνήθως γράφει για ευφυείς, ευαίσθητους και

που διεκπεραιώνουν

είναι μια από τους πιο προικισμένους συγγραφείς
γεγονός ότι την αποσχολεί

(Έ ν α ς

Quest (1952), A proper

κατάλληλος γάμος,

1954), A

και το The fo u r gated city (Η εφτάπυλη πόλη,
1969). Η ηρωίδα της Ντόρις Λέσσινγκ, Μάρθα
—

γράμματα και τεχνες
Μ Η Ν ΙΑ ΙΑ Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η Τ Ε Χ Ν Η Σ , Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η Σ ΚΑΙ Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Υ Π Ρ Ο Β Λ Η Μ Α Τ ΙΣ Μ Ο Υ

Αποκτείστε μια πλήρη σειρά
του «ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ»
κάνοντας μόνο μια ετήσια συνδρομή.
Προσφορά για τηνπερίοδο Ιουλίου Οκτωβρίου 83.
Με κάθε καινούργια ετήσια συνδρομή,
δώρο ολόκληρη σειρά των μέχρι τώρα
εκδοθέντων τευχών του «ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΑ ΚΑΙ
Τ Ε Χ Ν Ε Σ ». (Πεζογραφία, ποίηση, δοκίμια,
θέατρο, χορός, μουσική, βιβλιοκριτική).
Τεύχη περιορισμένα!
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και στείλτε
με ταχυδρομική επιταγή την συνδρομή
σας (1.000 δρχ.).
Τα τεύχη θα σταλούν με απόλυτη
προτεραιότητα στις 10, 20 και 30
Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου αντίστοιχα.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Π ρο ς
« Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΚΑΙ Τ Ε Χ Ν Ε Σ »
Κ Ω Σ Τ Α Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ
Σ Τ Ε Ν Ω Ν Π Ο Ρ Τ Α Σ 20
161 21 Α Θ Η Ν Α
Τηλ. 723 4122
Παρακαλώ σ τείλ τε μ ο υ τ α χ υ δ ρ ο μ ικ ά τ η ν μ έ χ ρ ι τώρα
σ ειρά των τ ευ χ ώ ν το υ « Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α ΚΑΙ Τ Ε Χ Ν Ε Σ » .
Εσ ω κλείω τ α χ υ δ ρ ο μ ικ ή επιταγή 1.000 δ ρ χ . για την
ετήσια σ υ ν δ ρ ο μ ή μου.
Ο Ν Ο Μ Α ..................................................................................
Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο .............................................................................
Ο Δ Ο Σ ..................................................................... Α Ρ Ι Θ . ...
Π Ο Λ Η ......................................Τ Η Λ ...................

»
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Μ ε τ α π ο λ ε μ ικ ή αγγλική πεζογραφία
Κουέστ, είναι μια σύγχρονη και χειραφετημένη
νεαρή γυναίκα που μεγαλώνει σε μια αποβλακωτική ατμόσφαιρα στη Ροδεσία, όπου κατά τη διάρ
κεια της δεκαετίας του 1940 εμπλέκεται σοβαρά
στην πολιτική μέσω μιας αριστερής ομάδας. Η

έχει

τος. Και άλλοι συγγραφείς έχουν επιχειρήσει να
α να π α ρ α σ τή σ ο υν- αναδημιουργήσουν διάφορες από-

επιτύχει κάτι παρόμοιο, αν και μικρότερης ευρυτητας, στο μυθιστόρημά του 7he beginners (Ο ι

ψεις του βικτωριανού κόσμου, για τον οποίο υπήρ

πιονέροι, 1966), έναν απολογισμό της ζο>ης μερι*
κων γενεών Αγγλων σε μια νοτιοαφρικανικη κοι

δεκαετίας του

Ο

Dan

Jacobson

(Νταν

I ζέηκομπσον)

Μάρθα είναι ένας ενδιαφέρων χαρακτήρας σίγουρα,
αλλά η Λέσσινγκ μπαίνει πολύ βαθιά στη ζωή της

νότητα, όπου ο Jacobson γεννήθηκε και έζησε τα

και με τέτοιες αδυσώπητες λεπτομέρειες που ο
αναγνώστης βαριέται και αποξενώνεται για μεγά

ριογράφοι ήταν λιγότερο διατεθειμένοι να υπηρε

λα διαστήματα. Παρ' όλα αυτά μερικές περιγρα
φές, ειδικά στον απολογισμό της εγκυμοσύνης της

φιλής ήταν στη δεκαετία

Μάρθας, ήταν κάτι εντελώς καινούριο και γοητευ
τικό. Η Ντόρις Λέσσινγκ απέδειξε ότι είναι ικανή
να κρατήσει το ενδιαφέρον μας αμείωτο και σε μια

πρώτα χρόνια της ζωής του. Αλλά άλλοι μυθιστοτήσουν μια κα τ’ ευθείαν αφήγηση που τόσο δημοτου ’50.

ϊ πήρχε μια

αυξανόμενη ανάγκη για φαντασίες και παραμύθια
στην οποία και o ιόιος ο Γζέηκομπσον υπάκουσε
σ’ ένα μεταγενέστερο μυθιστόρημά του, το The

χε ένα τεράστιο ενδιαφέρον γύρω στις αρχές της

1970. Έ ν α χαρακτηριστικό παρά

δειγμα είναι το βιβλίο του J . G . Farell ( Τ ν Γ*.
Φάρελ) The siege o f Krishnapur ( Η πολιορκία του
Κρίσναπουρ, 19/3). που βασίζεσαι σ ένα ..εριστατικό της Ινδικής Εξέγερσης. Α ν και του λείπει η
αυτογνωσία και η τεχνική — αντίθετα από τον
Φόουλς — το βιβλίο αυτό ήταν κάτι πολύ περισσό
τερο από μια απλή εξιστόρηση, αν και πολύ καλά
ιστορικά τεκμηριωμένο. Βαθύτερες σημασίες γίνο
νται φανερες κάτω από τη συναρπασ. ικη αφηγημα

wonder worker (Ο εργάτης θαύμα, 197.3).

τόσο μακροσκελή αφήγηση. Συγχρόνως και η ίδια,

Παραλογοτεχνικές μορφές όπως είναι, υποτίθε

τική επιφάνεια. Υπάρχει μια συγκρίσιμη — αν και

κατά τη διάρκεια της συγγραφής του μυθιστορήμα

ται, η επιστημονική φαντασία και το θρίλλερ,
χρησιμοποιήθηκαν και εξυπηρέτησαν σοβαρούς λο

μικρότερης κλίμακας — αναπαράσταση ιστορικής
περιόδου, για την οποία έχει ξυπνήσει πρόσφατα

γοτεχνικούς στόχους και η («φαντασία της αποκά

το ενδιαφέρον. Μιλάω για το βιβλίο τη: Σούζαν

στο ίδιο το μυθιστόρημα σαν είδος. Ο τελευταίος

λυψης» για τον ατομικό πόλεμο και τα πιθανά

Χ ιλ (Susan H ill) Strange meeting (Παράξενη συνά

τόμος της πενταλογίας αναφέρεται στην γηραιά

επακόλουθά του ανάχθηκαν σχεδόν σ ’ ένα ξεχωρι

ντηση,

ηλικία της Μάρθας μ ’ έναν εικοτολογικό τρόπο, σε

στό λογοτεχνικό είδος, όπως στην περίπτωση των

γραμμένο

μια μελλοντική Αγγλία κατεστραμμένη από έναν

βιβλίων τη: Ντόρις Λέσσινγκ The four gated city ή

νεαρών αξιωματικών στα χαρακώματα του Πρώ

ατομικό πόλεμο. Ί ο βιβλίο αυτό είναι ένα είδος

τ'»·* I

του Παγκοσμίου Πολέμου.

προφητικής

(Δικαιοσύνη του προσώπου, 1960), ή του Anthony

τος αυτού, άλλαξε τον τρόπο πλησιάσματος του
θέματός της και ίσως και τη στάση της απέναντι

φαντασίωσης

της

Αποκάλυψης

και

I* II.iitk\

\ \

\αρτ>ευϊ. hacia/ fustice

1971), ένα «αισθησιακό» και λαμπερά
μυθιστόρημα,

με

θέμα

τη

φιλία δυο

Μυθιστορήματα γράφονται και δημοσιεύονται,
παρά τις αμφιβολίες, τι: οικονομικές δυσκολίες και

είναι γραμμένο μ ’ ένα τελείως διαφορετικό πνεύμα,

Burgess.

σε σχέση με το νηφάλιο, ημιαυτογραφικό ρεαλισμό
των πρώτων τόμων. Πρέπει επίσης εδώ να ανα-

1967). Ο Jo h n le Carré στα μυθιστορήματα του

τις

The spy who came in from the co/d (Ο κατάσκοπο:

αφορά τη βιωσιμότητα του μυθιστορήματος or- -*
λογοτεχνική μορφή- Αλλά ο συγγραφέας μυθιστο-

1962), το οποίο είναι ένα καταφανώς

που γύρισε από το κρύο, 1963) και The looking
glass war (Ο πόλεμος του καθρέφτη, 1965). έγρα

«πειραματικό» μυθιστόρημα. Είναι αδύνατο να το

ψε θρίλλερ χωρίς αίγλη, με τα αντιπαθητικά θέμα

ριογράφος, έχοντας ν ’ αντιμετωπίσει τον ανταγω
νισμό των εικονιστικών μαζικών μέσων και της

περιγράψει κανείς συνοπτικά: μπορεί; να το αποκαλέσεις, ατελώς, μακροσκελές μυθιστόρημα, με

τα του

αφήγησης-ρεπορτάζ-ντοκυμανταίρ,

προσοχή των κριτικών σαν λογοτεχνία αξιώσεων.

όλο και πιο πολύ, ειρωνεύεται και παρωδεί τον ίδιο

θέμα το γράψιμο ενός μυθιστορήματος ή με θέμα

τον εαυτό του.

την αδυναμία για το γράψιμο ενός μυθιστορήμα

Τ ο είδος του μυθιστορήματος που έγινε δημοφι
λές μεταξύ των συγγραφέων — αν και όχι πάντα

ήδτ
ασπασθεί τον απελπισαένο,
τελεi t
(
’ ποοκλητικά
Γ
I

τος.

αν

των αναγνωστών — είναι το The golden notebook,

σίδικο λόγο του ήρωα του Σάμουελ Μπέκετ: Λεν

ακόμη δεν εξασφάλισε επιτυχία, συνέπλεξε διαφο

όπου ο/η συγγραφέας ενδιαφέρεται το ίδιο για τη

μπορώ να συνεχίσω, θα συνεχίσω.

ρετικά επίπεδα αφήγησης με ημερολογιακές ση
μειώσεις, μ ένα τρόπο που ξαναέθετε πάλι το

διαδικασία του γραψίματος, όσο και για το τελικό
αποτέλεσμα. Αυτού του είδους η λογοτεχνία ε-

θέμα για τις διαφορές ανάμεσα στη μυθιστορημα

σκεμμένα υποτιμά την καθ’ έξιν προσποίησή μα:,

τική πραγματικότητα και την πραγματικότητα.

όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι μυθιστοριο-

φερθώ στο The golden notebook ( Ί ο /ρυσό σημειω
ματάριο,

Είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα, που κι

The

wiating

seed

(Ο

λειψός

σπόρο:,

ψυχρού πολέμου που «απαίτησαν» την

Η Μάργκαρετ Ντραμπλ είναι μια άλλη εξαιρε

γράφοι συσχετίζουν την τέχνη του γραψίματος με

τικά ευφυής μυθιστοριογράφος που έχει ως τώρα

αυτό που χαλαρά ονομάζεται «πραγματικότης». Η

ασχοληθεί

της

«αβέβαιη», «αμφίβολη» ή πειραματική λογοτε/νία

εγκυμοσύνης και της μητρότητας από τη γυναικεία

βρήκε έναύ διάσημο πρόγονο στην εργασία του

οπτική γωνία, ιδιαίτερα αυτή της σύγχρονης γυναί

Laurence Sterne (Λώρενς Στερν) Tristram Shandy.

κας, που έχει αποκτήσει ανώτερη μόρφωση. Τα

αλλά

βιβλία της δεν έχουν όλα το ίδιο ενδιαφέρον και

Ναμπόκωφ και ο Μπόρχες, άσκησε μια πιο άμεση

συχνά

επίδραση. Μερικά μυθιστορήματα που γράφτηκαν

στα

βρίσκει

βιβλία

της με

δυσκολίες

στο

τα θέματα

να κατασκευάσει

το

έργο

σύγχρονων

όπως

ο Μπέκετ,

μ ’ αυτό

της The millstone (Η μυλόπετρα, 1965), και The

χιουμοριστικά, πιο πολύ μέσα στο πνεύμα του

needle's eye (Τ ο μάτι της βελόνας, 1972), ανήκουν

Sterne, όπως το βιβλίο του Β. S. Joh nson , (Μ π . Σ .

στα καλύτερα μυθιστορήματα της περιόδου.

Τζόνσον)

Οι μυθιστοριογράφοι της δεκαετίας του 1960
έμοιαζαν να κινούνται προς όλων των ειδών τις

Frayn (Μ ά ικελ Φράην) The tin men (Ο ι τενεκεδάν-

τρόπο

ήταν

Albert Angelo

αυτοαποδομητικά

(1964)

και

ή του M ichael

Ορωποι, 1965). Αλλά άλλοι το είχαν πάρει πολύ

διαφορετικές κατευθύνσεις, δίνοντας την εντύπωση
μιας έντονης συγγραφικής δραστηριότητας και όχι

ριο ή ο Jo h n Berger (Τζων Μπέρτζερ) στο 0\ που

μια γενικευμένη τάση προς μια συγκεκριμένη κα

υπήρξε μεγάλη εκδοτική επιτυχία το 1972. Κατά

τεύθυνση.

στο

τη γνώμη μου το πιο πετυχημένο μυθιστόρημα

κλίμα του ρεαλισμού — συνέχισαν να γράφονται,
κυρίους από τον V.S. N aipaul, ( Β . Σ . Ναιπόλ), έναν

αυτού του είδους «αμφισβητησιακής» λογοτεχνίας

Ινδό που μεγάλωσε στο Τρινιτάντ, σπούδασε στην

Φόουλς) The Trench lieutenant’s woman (Η γυναίκα

Οξφόρδη και έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής

του Γάλλου υπολοχαγού, 1969). Εκτός των άλ

του στην Αγγλία. Ο N aipaul, είναι ένας από τους

λων, αυτό το μυθιστόρημα προσφέρει ένα συναρπα

πιο εξαίρετους μυθιστοριογράφους του a y v.v^.j

στικό αφηγηματικό πλαίσιο, το Ντόρσεί του περα

νου κόσμου, ί ο μυθιστόρημά του A house Jo r nir.

σμένου αιώνα,

Bisw as

σπίτι για τον κύριο Μπίσονας,

κατά έξοχο τρόπο. Στον τομέα της συμπεριφοράς

1961), είναι μια έξοχη εργασία για τη ζωή των

των προσώπων και στη σκιαγράφηση των χαρα

Παραδοσιακά

( Eva

μυθιστορήματα

—

ταπεινών στο Τρινιτάντ — ένα θέμα στο οποίο
ανατρέχει σταθερά — και το οποίο έχει το ενδια
φέρον, την ανθρακιά και το χιούμορ, των αρι
στουργημάτων του 19ου αιώνα.

σοβαρά, όπως η Λέσσιγκ στο Χρυσό Σημειωματά

είναι το μυθιστόρημα

του Jo h n

Fow les

αισθητικές

ανασφάλειες —

όσον

αμφισβητεί

Ισ ω : μερικοί συγγραφείς να έχουν

Μτφρ. Ν Α Τ Α Σ Α

Χ Α Τ Ζ ΙΔ Α Κ Ι

ΣΤΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ο

πειστικούς ανδρικούς χαρακτήρες, αλλά το βιβλίο

τον

βαθύτερες

(Τζων

το οποίο ο Φόουλς αναπαριστά

κτήρων, ο Φόουλς ακολουθεί την τεχνοτροπία του

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ
Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ
ΜΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΞΕΝΩΝ
ΠΩΣ Ε ΙΔ Α Ν ΟΙ ΞΕΝΟΙ

ΤΟΝ

βικτωριανού μυθιστορήματος. Συγχρόνως αναδύε
ται, κατά τον πιο υπαινικτικό τρόπο, η σύγχρονη
αμφιβολία για την ίδια τη φύση του μυθιστορήμα
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Χορός

Ο μοντέρνος χορός
(το καινούριο δεν είναι
πάντα το καλύτερο!)

θιάσου είναι καλό ή κακό, είναι ένα
σοβαρό θέμα και μπορεί να είναι
όιασκεόαστική όσο και ενδιαφέρου
σα η συζήτηση πάνω σ* αυτό. Αλλά
όταν κάποιος δηλώνει ότι ένας θία
σος είναι απαρχαιωμένος, τότε εισάγεται μια εντελώς καινούρια έννοια
στη συζήτηση, γιατί έτσι υπονοεί
ται ότι ο χορός πορεύεται αναπό
φευκτα προς κάποια ορισμένη κα
τεύθυνση. Και αυτό, πάλι, πολύ συ
χνά σημαίνει ότι υπάρχει μια συγκε
κριμένη

πρωτοπορία που καθοδη

γεί αυτήν την κίνησ η προς τα ε
μπρός.
Αναμφισβήτητα ο αιώνας μας ή 
μπόδια και δούλεψαν σκληρά για
να υπερνικήσουν τις προκαταλήψεις
των δασκάλων τους και κυρίως του

τες δημιουργίας

μιας

προσωπικής

ταν μάρτυρας σημαντικών πρωτοπο

μορφής τέχνης, εξαιτίας της αποισίας της αυστηρής καθιερωμένης

ριακών τάσεων. Αλλά δημιουργική
δουλειά

κλασικής παράδοσης. Αποφασίζουν

και

να καταπιαστούν με τα προβλήματα

τό

το επάγγελμα από αντίδραση

της εποχής μας και να εφεύρουν μια

γοντας πρωτοπορία, μιαν ορισμένη
ομάδα καλλιτεχνών που κάνουν τό

στους πατεράδες τους που τους προ

νέα γλώσσα, που αντιστοιχεί σε μια

σα ριζοσπαστικά

όριζαν για την οικογενειακή εται
ρεία. Αλλά και γενικά, οι γονείς,

έκφραση

μας αναγκάζουν ν* αμφισβητήσουμε

των μοντέρνω ν

καιρών.

τοι

μιστές από χορευτές. Κάποια κοινω
νική πρόληψη — κυρίως αποτέλε

οι δημιουργίες
χρησιμοποιώντας όσα είναι διαθέσι

«Τζάτσον Ντανς Θήατερ». Τ ο κοινό

σμα της πατρικής στάσης — εμποδί-

μα και δημιουργώντας κάτι από το

αποκαλεί ακόμα ορισμένους χορο

ζει

α γ ό ρ ια

σχεδόν τίποτα. Οι λέξεις ποι α κ ο ι-

γ ράφους πρωτοποριακούς, αλλά αυ

ν' αρχίσουν τη χορευτική εκπαίδευ

τό είναι απλώς ένας βολικός τρόπος

σή τους στην παιδική τους ηλικία.

γονται επανειλημμένως είναι: εμπει
ρία και περιπέτεια. Η έννοια της

Τώρα τα πράγματα αλλάζουν λίγο,

περιπέτειας, ως απόρριψη των κα

ποι» δουλεύουν μέσα από την παρά

αλλά πάντα ο σημερινός χορευτής

θιερωμένων μορφών και των οικείων
καταστάσεων.

δοση του Τζάτσον.

τα

π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α

Για να ξεκινήσει αυτή η περιπέ

τα και το ταλέντο του.

λά και τέτοιου είδους χορευτής. Δ η 
λαδή, δεχόμαστε τα χαρίσματά του.
σαν να ήταν αυτή η μοίρα του.

μιουργική, γιατί ο αληθινός καλλι

Αντίθετα από τα συγκροτήματα μπα

λους τους πρωτοπόρους, πιστεύουν

τέχνης έχει κάτι επείγον να μεταδώ

λέτου, εδώ δεν έχουμ.

με

σει. που δεν μπορεί να ειπωθεί δια

ρεπερτορίου

φορετικά. Το καλύτερο παράδειγμα
είναι του χορευτή, κυρίως στο μο

ερμηνεύει μόνο τα έργα ιοι θιασάρ-

Α λ λ ο ι πάλι φανατικοί της πρω

ΧΠ της.
Γενικά , όλοι οι χορευτές συμφω

τοποριακής τέχνης μπορεί να ενόιαφέρονται περισσότερο για το νεωτε

νούν

ρ ισ μ ό

ότι

αλλά

μιτ

η επιτυχία

.να

θίασο

,ιάδα που

δ; ν ήταν

η

Νιζίνσκυ, που μετουσιώνουν μια πα

κινητήρια δύναμη που τους έκανε να
διαλέξουν το επάγγελμά τους.

ράσταση, μια ερμηνεία σε δημιουρ

Μ ' άλλα λόγια, πρέπει να παλέψε

γική

πράξη. Λίγους μεγάλους χο

ότι

η

τέχνη

έχει

στόχο την εξέλιξη.

παρά

για

τη ν

π οιότητα.

Γ Γ αυτήν την κατηγορία, η συζήτη
ση

γύρω από ένα καινούριο έργο

μπορεί να είναι πιο ερεθιστική από
σμός και η συζήτηση αναζωογονούν

τρο, γιατί αυτό που έχει να πει ο

Δουλεύετε σ* αυτό που σας ενδιαφέ
ρει και αν πετύχετε ωραία. Α λλά αν

χορευτής είναι

η επιτυχία είναι αυτό που κυνηγάτε,

μου έγινε τότε να σήμαινε μάλλον

που δε δέχεται την εμπορικότητα.

μου φαίνεται ότι ο χώρος του χορού

ότι δεν υπήρχε κάτι το πραγματικά

Δύο συντελεστές χαρακτηρίζουν
την απόφαση για το χορό: το αναπό

είναι ακατάλληλος. Είμαι σίγουρη

καινούριο στην παράσταση που εί
δαμε.

τόσο προσωπικό,

φευκτο (ο χορευτής έχει ανάγκη να
πει κάτι και να το πει χορεύοντας)

ότι υπάρχουν
εύκολοι.
*

άλλοι

τομείς...

πιο

*

*

το. Η πιο κλα σική περίπτωση είναι

Η απάντηση που μου δίνουν συ

••Πώς είναι δυνατό να σου άρεσαν,

και ψυχολογικά τους ε

υπάρχουν περισσότερες δυνα τότη

μπορεί

ανάπτυξη

να

γίνει

μιας

εμπόδιο

τέχνης.

Στις

αρχές του 19ου αιώνα, μια γυναίκα,

ρισσότερες μας δείχνουν το αντίθε

νήθως είναι ότι στο μοντέρνο χορό

ρισμού
σ την

Τότε, γιατί οι χορευτές διάλεξαν

τα

την τέχνη και ίσως η ερώτηση που

Ομως, η υπερτίμηση του νεωτε

άκουσα την παρακάτω ερώτηση που

σωματικά

βεβαιότητα

το ίδιο το έργο. Βέβαια, ο νεωτερι

ερώτημα παραξενεύει τους χορευτές
- χορογράφους γιατί θειυρούν τη
ζωή τους ως δεδομένη.

που ξεπέρασαν

Π ολύ συχνά, αυτοί που

Οταν φθάσετε, όλα ξεχάστηκαν.

ρευτές συναντάμε στο εμπορικό θέα

τε.

αυτό το δρόμο και όχι έναν άλλο; το

χορευτών

ποριακών χορογράφων όε σημαίνει
θεωρούν τον εαυτό τους ή τους φί

νήθηκα ν χορευτές. Α ν όμως ανατρέ

των

Ω στόσο, αυτή η έλλειψη πρωτο
παρακμή.

τές, συνήθως σκεφτόμαστε ότι γεν
ξουμε στις βιογραφίες τους, οι πε

για να ξεχωρίζει τους καλλιτέχνες

χορογράφος του δικού του θιάσου.

και η συνειδητή επιλογή.

Ό τα ν βλέπουμε μεγάλους χορευ

του α μ ερ ικα νικο ύ

τεια, ο σύγχρονος χορευτής γίνεται

και χορογράφος. Υπάρχει και ο χο 
ρευτής, όπως ο Νουρέγιεφ και ο

είναι τίποτ’ άλλο από χορευτής, αλ

πρωτοποριακή εκδήλω ση ήταν

Αυτή η αποφασιστικότητα έχει
και μιαν άλλη διάσταση, τη δη

ντέρνο χορό, που είναι συγχρόνως

Ο Νουρέγιεφ δε θα μπορούσε να

Σήμερα δεν υπάρχει πρωτοπορία
στο χορό. Η τελευταία πραγματική

Φλώρα Βερνίκον

τεροι γιατροί, δικηγόροι και διαφη

πλάθεται από την αποφασιστικότη

τα υπάρχοντα είδη χορού.

πειράματα, ώστε

τέχνης.

χορευτές. Υπάρχουν πάντα περισσό

λογική η επιλογή του για ένα από

πρωτοπορία, αν εννοούμε, λέ

τις αισθητικές βάσεις ενός είδους

ανυπομονούν να δουν τα παιδιά τους

που σπάνια τίθεται. Ό τα ν βλέπουμε
έναν θαυμάσιο χορευτή, φαίνεται

αναγκαστικά

κοινού.
Οι χορευτές σπάνια διάλεξαν αυ

στην κοινωνία μας τουλάχιστον, δεν

Τ ό ερώτημα γιαπ οι χορευτες γίνο
νται χορευτές είναι τόσο αυτονόητο

δε σημαίνει

Π ρόσφατα, αφού είχα απολαύσει
μια παράσταση μοντέρνου χορού,
υ π ο βλ ή θη κε με ύφος απορημένο:
είναι τόσο ξεπερασμένοι!'*.
Τ ο να δηλώνεις ότι το έργο ενός

η Μαρία Ταλιόνι. έκανε επανάστα
ση

στο

μπαλέτο

και

θριάμβευσε,

όταν χόρεψε στις μύτες. Α ν δεν είχε
σ υ νεχισ τεί

η τ ε χ ν ικ ή

του χορ ού

στις μύτες μετά την Ταλιόνι, ίσως δε
θα είχαμε τη Λίμνη των Κύκνω ν, την
--------- >

Ο μοντέρνος χορός
Ωραία Κοιμωμένη του δάσους ή ακό
μα τις αφαιρέσεις του Μπάλανσιν.
Οι παλιοί θαυμαστές του Μ πάλα νσιν και του Κάνινγκαμ παραπονιού
νται ότι αυτοί οι χορογράφοι δεν
προσφέρουν πια τίποτα καινούριο
στην τέχνη του χορού και ότι απλώς
επαναλαμβάνονται, άρα δεν παρου
σιάζουν πια ενδιαφέρον. Αλλά η
δημιουργία, βασισμένη σε μια παλαιότερη
πρωτοπορία, μπορεί να
είναι πολυ θετική, ενώ μια συνεχής
αναζήτηση της καινοτομίας για την
καινοτομία μπορεί να καταλήξει
στην εξαφάνιση του περιεχομένου
της τέχνης.
Σήμερα ζούμε σε μια πλουραλιστική εποχή χορού, που δημιουργή0ηκε χάρη στις θεωρίες των τελευ
ταίων πρωτοπόρων. Οι χορογράφοι

της Τζάτσον πίστευαν ότι κάθε κί
νηση μπορεί να λειτουργήσει σαν
κίνηση χορού. Στα 1960, αυτή η
θεωρία οδήγησε σ ' ένα κίνημα «μη
χορού·*: ανάπτυξη της γυμναστικής
και αθλητικής κίνησης.
Π ολλοί χορευτές σήμερα χρ η σ ι
μοποιούν διαφορετικούς τρόπους κί
νησης. Έ χ ο υ ν ανακαλύψει τους α
νατολίτικους χορούς, τις πολεμικές
τέχνες, τις διάφορες μεθόδους γι>μναστικής, την τέχνη των κλόουν,
των μίμων και τη γλώσσα των κωφα
λάλων.

την

προοπτική

ατομικού

πολέμου

κλπ).
Αρκετά παράξενο είναι το ότι οι
περισσότεροι χορογράφοι τέτοιων
έργων προέρχονται από τον αφηρημένο χορό. Μπορούμε λοιπόν να
είμαστε ικανοποιημένοι, επειδή υ
πάρχει ποικιλία στο χορό. Όμω ς, ο
πλουραλισμός, όπως και κάθε άλλη
πολιτιστική τάση. έχει και τους κιν
δύνους του. Μπορεί να οδηγήσει
σ την κατάτμηση. Για να γίνουν
γνωστοί οι χορογράφοι μπορεί να

εισαγάγουν κάποιο νέο στοιχείο που
ανήκει σ* έναν συνάδελφο.
Π α ρ ' όλα αυτά οι δυνατότητες του
πλουραλισμού είναι τεράστιες. Του
λάχιστον θεωρητικά, οι χορευτές
πρέπει να είναι σε θέση να ερευνούν
κάθε μορψή νέας κίνησης, χωρίς να
φ οβούνται ότι προδίδουν κάποιο
κα λλιτεχνικό ιδεώδες, και να μπο
ρούν να χρησ ιμοπ οιήσ ουν την κλη
ρονομιά του παρελθόντος, χωρίς να
διακινδυνεύουν να κατηγορηθούν ως
αντιδραστικοί.
Έ τ σ ι.

υ ιο θ ε τ ή σ ο υ ν κ ά π ο ιο ξ ε χ ω ρ ισ τ ό

αντί

να

επιμένουμε

Στις μέρες μας η χορογραφία πα
ραμένει αφηρημένη ή χωρίς πλοκή.

στοιχείο που να τους ανήκει απο

πρωτοποριακά

κλειστικά, κάποιο ύφος χαρακτηρι

«Α ς υπάρχουν διαφορετικά είδη χο

Ωστόσο μερικές πρόσφατες χορο
γραφίες έδειξαν ένα καινούριο εν

στικό.

ρού».

Ετσι όμως υπάρχει κίνδυνος

διαφέρον για την πλοκή, το θέμα.

να καταλήξουμε σε στερεότυπες πα
ραστάσεις που θα επαναλαμβάνουν

την κοινω νική ανάλυση (φρίκη για

τις ίδιες κινήσεις από φόβο μήπως

στοιχεία,

να

στα
λέμε:

Ποίηση

Ζ έ φ η Δαράκ?]

Ανδρέας Αγγελάκης

Η μπαλάντα των α ντικα τοπ τρισμώ ν

Φως από κφ:ους κουρασμένων γιασεμιών

Ανασκόπηση

Αναμέτρησα τη μέρα που πέρασε-τιποτα...

σαν δέρμα μιας ανόΚαψρης μελαγχολίας

Αναμέτρησα τη νύχτα πον Θα 'ρθει αμείλικτη,

Κάηοιος οε περιμένει στο φεγγάρι της γωνίας

ΨυΧΡΠ με τα φαρδιά της νεκ ροσ έντονα,
με το μαχαίρι της στο μέτωπο.

Ή μήτκης είμαι εγώ αι>τή που περιμένουν;

Ούτε μια μνήμη, ένα χαμόγελο - τίποτα.
Τίποτα.

Αίες στον καθρέφτη μι'α χτίδα αφαφείια. καθώς με
κόπ ο ατιο ζνπώνει

αυτό το σώμα Γ.ου οαν μ ι ’άλλη αχτίδα ξημερώνιι
Ή μήπως είμαι εγώ α·κή ,:ου μέσα ο τον καθρέφτη

Μηχανικά προβάρω τα λόγια που θα πω σε λίγο.
«Λα/, χάλασε ο καιρός. Καπνίζετε;

αναζητιέτα:;

Τεμπέλικο φως των ματιών και ι·ψη α ια αθέατο στραμμένη
11όσο οας αγαπάει αυτός ν.ου περιμένει...
I I μή'((ος είμαι εγώ αΐ/τή τιηαγαπιέται;

Οχι. δε μένω εδώ κοντά,
ή* μάλλον, μένω. I I καταγωγή μου;
Από τη Σύρο. Ναι. ωραίο νησί.
Για μια ώρα; Ή δύο;
Ναι, σίγουρα τόσα.
Στην ηλικία μου πια δεν τρέι/κο αυταπάτες.
Φαίνομαι νέος; Τι σημασία έχει.

Σ ιη ν άκρη των δοκρύων σου ανάκρο βλέμμα
ποιος ο έχει έτοι ειρωνικά εγκαταλείπει:

Ναι. αρκετά είπαμε, ας πηγαίνουμε».

Έτσι βαθιά λοιπόν μια γυναίκα ξέρε, νο, ξεχνιέται;
Ιί μήπως είμ<Ζι εγθ) αυτί} που λησμονιέται;

οαν όίρ/ια που σιγά σιγό γερνή·:ι...

Ξαναδιαβάζω κλασικούς μετά την έξαψη,
ομπρέλες, λόγια βαθυστόχαστα, έρωτες
(άκαιρα που ηχεί η λέξη...)
κι Ο θάνατος στις ιστορίες αυτές „ εύκολ

Ποιος είναι αυτός τ ι ο δι,ν σε α^αζι,ιύτ.ι;

(οεοικαιωται. γαρ...)

Φω ς από κήΖνυς κουρασμένων γιασεμιών

I I μήπωΎ είμαι ε/Φ αν: ή που διν ^ναζη^ιετο:;

r/ δύσκολος όμως σαν τον πίνεις
την κάθε μέρα
Μ άιος '£2

γουλιά-γουλιά.
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Μελέτη

Rainer Maria Rilke,
το φέγγος της μυστικής «οικονομίας»
της ψυχής

Β
Είναι ένας απ’ τους λίγους τόσο ερωτευμένος με

τα. Θα δείτε τι μεγάλη ευτυχία είναι το πρώτο

τη ζωή ποιητές. Ξέρει ν: αγαπάει όλα. Και τα πιο

διάβασμα αυτού του βιβλίου, που θα πορευόσαστε

ταπεινά τα εξυψώνει, όλα τα καταλαβαίνει, ό> ϊ
τον ενθουσιάζουν10, οι καρποί, το τοπίο, μια σκέψη,

από ξάφνιασμα σε ξάφνιασμα, σα μέσα σ’, όνειρο.

μια στιγμή, τα λουλούδια, η γοητεία της μουσικής,

ρώντας ολοένα, το ίδιο πάντα θαμπωμένος θα

όλα περνούν από ένα περίτεχνο τόνο μαγείας,

περνάτε μεσ’ απ’ τις σελίδες αυτές. Δεν χάνουν

γίνονται μυσταγωγία που διαπερνά όλο το σώμα

τίποτα απ’ τη θαυμαστή τους δύναμη και την

των ποιημάτων και των πεζών του. Όλα δείχνουν

παραμυθένια τους γοητεία που τυλίγουν τον ανα

τη χαρισματική, διαπεραστική ματιά του.

Ηξερε

γνώστη όταν τις πρωτοζυγώνει. Τις χαίρεσαι όλο

όσο λίγοι να βλέπει πέρα και πάνω απ’ το κέλυφο:

και περισσότερο, η ευγνωμοσύνη πληθαίνει αδιάκο

των πραγμάτων, τους μυστικούς λόγους της πα

πα μέσα σου κι αντικρύζεις τον κόσμο με πιότερη

ρουσίας τους, την εσώτερη λειτουργία της "οικονο
μίας” τους.

καλοσύνη κι απλότητα, όλο και πιο βαθαίνει η

Όμως μπορώ να σας προμαντέψω πως, προχω

πίστη σου στη ζωή και ζεις πιο ευτυχισμένος και

Πολύ σωστά ο Μήτσος Παπανικολάου παρατη
ρεί:

Όταν

ο

Ρίλκε

πιο μεγάλος»13.

σταματούσε μπρος σ’ ένα

Οι

παραπάνω

αυτοβιογραφικές γραμμές

του

πράγμα, δεν περιοριζόταν μονάχα να το κοιτάζει

Ρίλκε είναι νομίζουμε, αν όχι σταθμικές, τουλάχι

αφηρημένα, όπως θα μπορούσε να κάμει, αλλά το

στον πολύτιμες σαν μια εσώτατη μαρτυρία, εξομο

περιέβαλλε με μια αλλόκοτη τρυφερότητα11.

λόγηση, καθρέπτης, εύγλωττος ψυχικός και παρορ

Αυτή η υπερευαίσθητη ψυχική καταβολή του

μητικός καθορισμός. Είναι γραμμές που αντανα

είναι απόλυτα ορατή σε ορισμένα γράμματά του

κλούν τους ευαίσθητους, ατέλειωτους αντίλαλους

που έστειλε

σ’ ένα φίλο

της πλούσιας ψυχής του.

Kappus

M.

(R .

Rilke,

του νέο ποιητή, τον
«Γράμματα

σ’ ένα νέο

Όπως ο άλλος Γερμανός λυρικός ποιητής Rich 

ποιητή», μετάφραση Μ . Πλωρίτη, εκδ. Ι Κ Α Ρ Ο Σ .

ard Dehmel που τους δυναμικούς του στίχους τους

Α θήνα 1978).

διαπερνούν

ιδιότυποι

μουσικοί φθόγγοι,

άγριοι,

Γράφει σ’ ένα απ’ αυτά: «Η ζωή σας σύμφωνα

αψήφιστοι χορευτικοί ρυθμοί, έτσι και στον Rilke η

μ ’ αυτή την ανάγκη, ¡ακόμη και στην πιο αδιάφορη,

ποίηση αναπνέει σε μια κατάσταση ατέλειωτου,

την πιο άδειαν ώραν της, πρέπει να γίνει σημάδι

ακατάσχετου οργασμού της ψυχής, η οποία λει

και μάρτυρας μιας ευαίσθητης ορμής. Ζυγώστε τη

τουργεί με τα αιώνια μέτρα κι όχι με τα διαβατικά

φύση.

και πρόσκαιρα που μικραίνουν την τέχνη.

11ασχίστί

τότε

να πείτε, να

’σαστε ο

πρώτος άνθρωπος πάνω στη γη, τι βλέπετε, τι

Αξεδίψαστος πάντα θ’ αναζητήσει το άπειρο,

ζείτε, τι αγαπάτε, τι χάνετε»12.
Η αγάπη του Ρίλκε σε μια απ’ τις κορυφαίε:

τον Θεό, σε μια εναγώνια έκκληση για επικοινω
νία. Σ το «Ωρολόγιον» (1899-1906) θα αποθησαυ-

μορφές της σύγχρονης «Αναγέννησης» της δανική:

ρίσει σε στίχους άρρητης πλαστικότητας και διαύ

λογοτεχνίας, τον Jacobsen (1847-85), όπως επί

γειας τη διαρκή έλξη προς τον Γείτονα Θεό! Δεν

σης και η αισθητική πληρότητα που του χάριζαν οι

είναι η παρουσία Του που αισθάνεται τόσο, όσο η

μεγαλειώδεις γλυπτές δημιουργίες του Auguste
Rodin, προίκισαν την αισθητική ματιά του με μια

απουσία και αυτό είναι που πυρακτώνει τον ανασασμό του. Είναι μια απουσία— παρουσία που τον

υψηλή αίσθηση που έφθανε ως τα πιο μυστικά, τϊ

ωθεί

έσχατα βάθη της καλλιτεχνικής δημιουργίας. H

αισθανόμαστε

ματιά του μας μεταγγίζει με δαψίλεια (ακένωτη,

ζητών και κρούων» θα αξιωθεί να ιδεί τη θύρα
ν* ανοίγει.

την ευτυχία, τον πλούτο, το ανεξερεύνητο μ * χ-

Κώστας Γάλλος

λείο του κόσμου, του Θεού. Οι « Έ ξ ι νουβέλες του
J . P. Jacobsen» και τα μυθιστορήματά του «Niels

ακαταγώνιστα

στη

συνομιλία.

Έτσι

τον

ως «αιτούντα» γιατί «ως αϊτών,

Γείτονα θεέ μου.

Lyhne» και «Mogens», όπως αποκαλύπτει ο ίδιος

αν μέσα στην νύχτα την ατέλειωτη

ο ποιητής, στάθηκαν τα προσδιοριστικά του διαβά

βρίσκονται εκεί μέσα: απ’ το πιο ανάλαφρο άρωμα

σ ' ενοχλώ καμιά φορά με τους σκληρούς μου

σματα στην πρώτη φάση της ποιητικής του δη

της ζωής ως την πλέρια, ακράτητη γεύση των πιο

μιουργίας και τον πλούτισαν με το φέγγος της

πολύχυμων καρπών της. Δεν υπάρχει τίποτα εκεί

χτύπους
το κάνω γιατί σπάνια σ ' ακούω ν ' ανασαίνεις,

μυστικής «οικονομίας» της ύπαρξής μας.
\έε·. γ·.α το βιβλίο του J. P. Jacobses «Niels

μέσα, όχι οπωσδήποτε να το καταλάβεις, αλλά να

και ξέρω πως είσαι μες στην αίθουσα ολομό

Lyhne» σε μια επιστολή του στον Kappus σταλμέ

σεις απ' τον παλμικό αντίλαλο που προκαλεί στη

ναχος
Κι αν χρειάζεσαι κάτι. δεν υπάρχει κανένας

νη απ’ το Viareggio της Ιταλίας στις 23 Απριλίου

θύμηση.

για να προσφέρει στα χέρια Σου ένα ποτό

του 1903:
«T 6 “ Niels Lyh n e’* είναι ένα βιβλίο όλο λαμπρό

παραμικρότερο επεισόδιο ξετυλίγεται σα μια μοί
ρα, κι η ίδια η μοίρα μοιάζει με θαυμαστό υφαντό,

τητα και βάθος μυστικό. Όσο πιο πολύ το διαβά

που κάθε νήμα του οδηγιέται από ένα άπειρο

ζεις, τόσο περισσότερο βλέπεις πως τα πάντα

τρυφερό χέρι και κρατιέται από εκατό άλλα νήμα

μην το συλλάβεις, να το νιώσεις, να το αναγνωρί
I ίποτα

δεν είναι

ασήμαντο

εκεί:

Το

• * *
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Rainer Maria Rilke
Εγώ αφοιτγκράζομαι αδιάκοπα
Αος μου ένα μικρό σημείο. Είμαι τόσο κοντά
σου...

Η σωτήρια αυτή κίνηση όσο κι αν είναι εύκολη
σκοντάφτει συχνά σε ανεξιχνίαστες δυνάμεις που
ματαιώνουν τη συνάντηση.

για να πέσει ο τοίχος
δίχως τον παραμικρό κρότο ή ήχο

Τό πιοτό σου είμαι (αλλ'αν χαλάσω:)
Το ένδυμά σου και το επιτήδευμά σου

Α π 'τις εικόνες Σου είναι καμωμένος
κι αυτές στέκουν σαν ονόματα εμπρός Σου.

Shardin:

«Μας πλανεύεις, ω ζωή. μιαν αντανάκλαση και

είμαι' μαζί με μένα χάνεις το νόημά σου.
Αν μείνεις πίσω μου δεν Οα χεις πια κανένα σπίτι
που με φιλικά, ζεστά λόγια νάρχεται κοντά σου.
Από τα πόδια σου πέφτουνε τα κουρασμένα, τα
βελουδένια

* #

μια συνείδηση
αυτή του Ρίλκε, όταν το ερώτη.
μά του ελευθερώνεται σε τόσο ηφαιστειώδεις
κοσμογονικές ώρες;
Θυμάμαι το στίχο του P. T. de

Ένας λεπτός μονάχα τοίχος μας χωρίζει.
Κι αυτός από μια σύμπτωση.
Και θάφτανε ένα κάλεσμα
απ ’ το δικό σου ή το δικό μου στόμα.

Αλήθεια, ποιος θα μπορούσε να απαντήσει, σε

που είμαι σάνδαλά σου.
Ο μεγάλος μανδικις σου σ ' εγκαταλείπει.
Το βλέμμα σου, που εγώ με τη θερμή
παρειά μου. σαν προσκέφαλο, το έχω δεχθεί,

μιαν ηχώ!»
Ο Ρίλκε. ένας «αδελφό:» του Edgar A . Poe, του
Novalis, του Τ. S. E lio t, του P. Claudel, είχε κάτι
το μανικό στις ατέρμονες ψυχικές του αναζητήσεις
που περιστρέφονται γύρω από τρία κεντρικά, αιματηρά θεματικά μοτίβα: Θεός, Έρω τας, Θάνατος.
Μα πιο πολύ, κι εδώ έγκειται η ιδιοτυπία του,
προσπάθησε μέσα απ' τους πιο επώδυνους πρόσωπικούς δρόμους να αισθητοποιήσει
και .ο πέτυχε

Μα αν κάποτε το φως έντός μου ανάψει
Και σε γνωρίσει από τα βάθη ο εαυτός μου.

θάρθει κι ώρες θα με γυρεύει, γιατί θα του λείπει-

ξεχύνεται τριγύρω τους σα λάμψη.
^μετ. Παν. Κανελλόπουλου, Μεταφυσικής

Κι ' όταν ο ήλιος στον ορίζοντα θα φτάσει πάνω σε
ξένες πέτρες θα π/.αγιάσει,

«οικονομίας» της ψυχή: η οποία πορεύεται έςω

προλεγόμενα, σ. 275).

θεέ. τι Οα κάνεις; Φοβούμαι πολύ!

απ’ τις μηχανιστικές κατηγορίες του υπάρχειν

ως ένα

βαθμό—

τις μυστικές

λειτουργίες της

Και το πέτυχε μέσα από ένα περίτεχνο ημίφως1*
Ο Θεός για τον Ρίλκε είναι ο απωλεσθείς άξων
της υπάρξεως, ο αόρατος μα πάντα παρών, ως ιερή

(μετ.

’Αρη Δικταίου, Ρ. Μ.

Ρίλκε.

Ποιήματα.

Κάδμος 1957).

λόφωνους, βαθιά εξομολογητικούς, που διατρέχουν

σκιά, συνομιλητής. Ως Χριστιανός γνιυρίζει ότι
είναι εξόριστος, ο «άποικος» του Παραδείσου,
γ ι' χυτό τον νιώθει «ολομόναχο με: στη νύχτα».

Η άφωνη παρουσία του «ολομόναχος μέσα στην

— έτσι καθώς λειτουργεί το κιάρο — σκούρο, στην
ιμπρεσιονιστική ζωγραφική — με στίχους χαμη
και «πληρώνουν» το νου και την ψυχή, με κείνο το

Μα η κίνηση της Ψυχής του Ποιητή, όλες του οι
αισθήσεις

ζουν αιχμάλωτες

την

αρράγιστη

εξαίσιο « M o tivo P rim itiv o » 1'.

και

άρρητη αλήθεια:

αίθουσα» είναι ο ίδιος που «σπάνια ακούγεται
ν' ανασαίνει, κι αν χρειάζεται κάτι, δεν υπάρχει

Βγάλε τα μάτια μου: μπορύ.) να σε δω

κανένας για να βάλει στα χέρια του ένα ποτό».
Πάντα αναμένει ευπρόσδεκτα και διακριτικά την
επιστροφή του υιού για τη γιορτή του δείπνου.

και δίχως στόμα μπορώ να σε εξορκίσω.

Αυτό το Χριστιανικό παράδοξο, η υπερλογική των

Σπάσε τα μπράτσα μου: θα σε κρατά

πραγμάτων της εσταυρωμένης αγάπης, η συγκατά

η καρδιά μου. χέρι σα να ’τανε, φυλακισμένο.

βαση απέναντι στην ποίηση, εκφέρεται εδώ, δρα
στικά, μέσα από ένα περίτεχνο ποιητικό υπαινιγ

Πνίξε μου την καρδιά, μα το μυαϊ.ό μου θα χτυπά.
Κι αν ρίξεις στο μυα).ό μου τη φωτιά,

μό. Τον Θεό και τον άνθρωπο δεν χωρίζει παρά

θα σε κρατώ μες το αίμα μου κλχισμένον

«μονάχα ένας λεπτός τοίχος», αφού η άπειρη
Σοφία και Επιείκια δεν αναμένει περισσότερα από

Μα κι αν απ' τον εαυτό του καθένας προσπαθεί

μία μικρή κίνηση μετάνοιας για τη συνάντηση με

να βγει,

το άπειρο. Ο Χωρισμός ως έκπτωση, αποξένωση
και αλλοίωση, είναι στο βάθος της «οικονομίας»

φυλάσσει
είναι ένα μέγα θαύμα σε τούτη την π/Αση:

του επιπόλαιος και αφύσικος, τόσο μάλιστα που
«πέφτει μ ' ένα κάλεσμα απ’ το δικό Σου ή το δικό

Το αισθάνομαι: βιώνεται όλη η ζωή.

μου στόμα» αποκατάσταση αθόρυβη κι απλή που

Ποιος να τη ζει. λοιπόν: Τα πράγματα όλα αυτά,

εδραιώνεται «δίχως τον παραμικρό κρότο ή ήχο»)

Η φωτοχυσία, κατάσταση οργασμού που βιώνεται

που. ως άπαιχτη μελωδία, κατά το βράδι,
σάμπως σε μια άρπα. στέκουν στο σκοτάδι:

άπλετα χωρίς τις νοητικές κατηγορίες της διά

Οι άνεμοι αυτοί, που πνέουν απ ’ τα νερά.

νοιας, θα διανοίξει τους Κρουνούς του Ποιητή για
να ψιθυρίσει έκθαμπος:

τα κλαδιά, τάχα που σημάδια δίνουν,

κλχίσε τ ’ αυτιά μου: μπορώ να σε γροικήσω.
Και χωρίς πόδια μπορώ σ ' εσέ να ρθω.

σαν από ειρκτή,

που τη μισεί και τη

τα λουλούδια, που α/κυματα αναδίνουν,
οι μακρυνές αλλέες που όλο γερνάνε;

αν κάποτε το φως εντός μου ανάψει

Τα ζεστά ζώα που περπατάν και περπατάνε,
τα πουλιά που πετάνε ξένα, εκεί;

και σε γνωρίσει από τα βάθη ο εαυτός μου
ξεχύνεται τριγύρω τους σαν λάμψη.

10. Βλ. ποιήματα «Ημέρα φθινοπώρου», «Apri
Piccola M a rin a », «Σ το ν ηλιόλουστο δρόμο», «Ολο
ένα», μετ. Θ .Δ . Φραγκόπουλος. Β λ . και του ιδίου
« Τ α ποιήματα», 1957-1973, Αθήνα Διογένης
(1976).
11. Μήτσου Παπανικολάου, «Κριτικά » εκδ. Πρόσπερος, ΑΦήνα 1980 σελ. 14.
12. R .M . R ilk e, «Γράμματα σ’ ένα νέο ποιητή»,
μετάφραση Μ . Πλωρίτη, εκδόσεις « ΙΚ Α Ρ Ο Σ » ,
σελ. 18.
13. Όπου το παραπάνω σ. 29.
14. Βλ. «1 ο βιβλίο των ωρών» στη μετ. του Κω στ.
ΙΙαλαμά, οπ. παρ.
15. Βλέπ ε E m illio s H o u rm o u z io s , « R ilk e . A
Studu o f the later poetry», Cam bridge Viewers
Βλ. και εφ. « Η καθημερινή» 3.3.1953, παρουσίαση
του ομώνυμου βιβλίου.
16. Βλ. Ε . Παπαχρήστου — Πάνου, « Η θρησκευτικοτης του Ράινερ Μαρία Ρίλκε», «Φιλολογική
Πρωτοχρονιά» 1981, σελ. 256.
1/. Πρβλ. Erich H e lle r «The disinhepited mind»,
Penguin Books, 1952, όπου γίνεται λόγος για τον
ιδιότυπο ψυχισμό του R .M . R ilk e . Βλέπε και
«Ελεγείες του Ντουίνο» ό.π.

Ποιος να τη ζει, λοιπόν; Την ζεις. θεέ. συ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΗ
. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ Η ΜΕΡΗ ΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ
ΤΕΧΝΕΣ
ΣΤΗΝ

· ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ

ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

α φ ή γ η μ α ) . ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ
ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΒΑΣΟΥ ΚΑΙ

ΤΗΣ

ΣΤΗΝ

. ΤΑ ΒΑΣΑΝΑ

ΓΙΩΡΓΟ

ΣΑΡΑΝ ΤΑ ΡΗ

Ε ΙΡ Η Ν Η Σ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΕΛΛΑΔΑ . Α ΦΙΕΡΩΜ Α

ΤΟΥ ΚΑΛΟΓΟΥΛΗ

(λ α ϊκ ό

. ΤΑ Φ Ρ Ι Κ Τ Α ΕΡΩΤΙΚΑ

(κυπριακό ποίημα)
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Ποίηση
ειδήσεις ■ πληροφο

Το άλλο
σπίτι

ρίες ■ σχόλια
γύρω από

μας

οικολογικά
θέματα

επιμέλεια
Κατερίνα Πλασσαρά

Πεντέλη, ένα προάστιο
που περιμένει την αλλαγή
Είναι κάπως παράδοξο, η Αθήνα να
πνίγεται και ν ’ ασφυκτιά, το κράτος

πτώσεις του χειμώνα, στους δρό
μους, στις πλατείες και στα οικόπε

μας δώσει ένα μεγάλο ποσόν. Μας

χνουν τερατουργήματα που δεν ε

είπε ότι αμέσως

να ξοδεύει τεράστια ποσά για την
ανακούφισή της, κι από την άλλη τα

δα. Έ χ ε ι δημιουργήσει πραγματική
αλλοίωση περιβάλλοντος και επι

έδινε εντολή να γίνει μελέτη σχετι

ναρμονίζονται με το τοπίο. Πολλές
φορές κι εγώ και η κοινότητα και η

προάστια, που είναι η πιο σίγουρη

πλέον είναι κι επικίνδυνο, λόγω του

ελπίδα, να είναι αφημένα σε βάναυ
ση κακομεταχείριση κι εγκατάλει

γνωστού εφιάλτη των πυρκαγιών.
Για μέσα στον οικισμό, η αστυνομία

δυόμισι μήνες περίπου.
προμελέτη του ο/του

ψη^
Ξ εκινή σ α μ ε σήμερα να ερευνή

στέλνει διαρκώς ειδοποιήσεις στους
ιδιοκτήτες, να μαζέψουν τα ξερά

σουμε τα προβλήματα της Π. Πεντέ
λης, που άλλωστε έχει πληρώσει

από τα οικόπεδά τους και ως ένα

βαρύτατο φόρο αυτής της βαναυσό
τητας, πιστεύοντας πως τα περισσό
τερα είναι κοινά με τα προβλήματα
πολλών άλλων περιοχών.
Όπως είναι γνωστό, η Πεντέλη
έχει υποστεί τα μεγαλύτερα πλήγμα
τα από τις γνωστές πυρκαγιές των
τελευταίων χρόνων, με αποτέλεσμα
ολόκληρο σχεδόν το πεντελικό να
είναι καμένο βουνό, κι από την
άλλη, λόγω της χρόνιας ανυπαρξίας
κρατικής παρέμβασης, είναι εκτε
θειμένη σε κάθε είδους οικοδομική
βαναυσότητα και κακοποίηση.
Μ ιλήσαμε με τον κ. ΓΙ. Καπράλο,
πρόεδρο της κοινότητας Π. Πεντέ
λης, τον κ. Π . Αλαμάρα. μέλος του
διοικ. συμβουλίου του «Εξωραϊστι-

κά μ' αυτό.

Η

την επομένη θα

μελέτη

έγινε μετά
Ηταν μια
δασών κ.

αστυνομία έχουμε κάνει σήματα να
ρθουν να ελέγξουν αν πράγματι
αυτές οι οικοδομές είναι σύννομες

Σκλαβούνου, που προέβλεπε 20 εκ.
για κάθε κοινότητα. Έπρεπε κατό

και η πολεοδομία τις βρίσκει σύννο
μες. Λεν ξέρω γιατί, δεν ξέρω πού

πιν να

στηρίζονται...

γίνει

μια μελέτη

από τη

Πέραν αυτού έχουμε και ορισμέ
νους καταπατητές στο νότιο τμήμα.

σημείο έχουν ανταποκριθεί. Στο σ η
μείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω ότι

Νομαρχία, η μελέτη έγινε αλλά προ
έβλεπε ότι 6 εκ. θα μας έδινε ο
Ο Α Ε Δ και 14 θα έβαζε η κοινότητα.

αμέσως μετά τη θεομηνία του χιο

Όμως όλα τα έσοδα της κοινότητας

Ά λ λ ο πρόβλημα είναι η απόρρι
ψη σκουπιδιών. Έρχοντα ι τη νύχτα

νιού έγινε μια μεγάλη προσπάθεια
ν*απαλλάξουμε την περιοχή μας
από τα σπασμένα δέντρα. Για μια

δε φτάνουν τα 14 εκ. Ακολούθησε

με

νέα συνάντηση με τον κ. υφυπουργό

ρίχνουν στο δάσος ολόκληρα αυτο
κίνητα σκουπίδια. Δεν μπορούμε να

ολόκληρη

ξε, μάθαμε πως τα χρήματα είχαν
ήδη διατεθεί σ ια δασαρχεία. Ο

έχω πιάσει πολλούς και τους έχω

δ/ντης μας είπε ότι τελικά μπορού

φέρει στην αστυνομία αλλά το κακό

σαν να μας δώσουν από 2 εκ. σε

συνεχίζεται“ .
Ο κ. II. Λαδονικόλας μας είπε:

Κυριακή

μαζεύαμε και

καίγαμε τα κλαδιά. Η κοινότητα και
οι δύο σύλλογοι κάλεσαν τον κόσμο
κι όλοι δούλεψαν αποφασιστικά.
Ό λ ο ι ανταποκρίθηκαν, όλοι πρόσφεραν εθελοντική εργασία. Π ολ
λοί διέθεσαν φορτηγά αυτοκίνητα κι
έτσι καθαρίστηκαν σχεδόν όλοι οι
δρόμοι και οι πλατείες. Πραγματικά
ήταν συγκινητική η προθυμία του
κόσμου.

αλλά, παρά την προθυμία που έδει

κάθε

κοινότητα.

Παρόλο

που

το

ποσό είναι τελείως ανεπαρκές, κι
αυτό ακόμα καθυστερεί και έχουμε
Ιούλιο.

φορτηγά

από εργοστάσια

αντιμετωπίσουμε.

γο

«Το μεγάλο

Εγώ

ο

και

ίδιος

πρόβλημα της Πε

ντέλης, που πιστεύω πως είναι και
πρόβλημα γενικότερο του μέσου Α 

Όπως σας είπα, η κατάσταση
είναι επικίνδυνη. Κάθε χρόνο δη

θηναίου, τοποθετείται σ την κατα

μιουργούμε ομάδες πυροφυλάκων

και στη μέχρι σήμερα αδράνεια της
πολιτείας να το αποκαταστήσει. Ε ί 

στροφή που έχει γίνει στο βουνό

Πιο έξω όμως το πρόβλημα είναι

και παρατηρητών από εθελοντές. Ο
κόσμος όμως έχει κουραστεί... Στα

κού συλλόγου Πεντέλης» και με τον
κ. Π . Λαόονικόλα, μέλος του διοικη

μεγάλο. Προ τριών μηνών είχα κά
νει μια σύσκεψη, εδώ στην κοινότη
τα, είχα καλέσει τους συναδέλφους

τικού συμβουλίου του «Πολιτιστι

των γειτονικών κοινοτήτων, συλλό

γείο Γπ·>ργίας και στα δασαρχεία
τονίσαμε ότι η λύση θα ήταν ο

κού Ομίλου Πεντέλης». Τους ρωτή
σαμε ποια είναι τα προβλήματα πε

γους, αστυνομίες, δασαρχεία. Μου
ανέθεσαν να κάνω ένα υπόμνημα

στρατός. Ορισμένες στρατιωτικές
μονάδες να εδρεύουν εδώ, στο βου

ριβάλλοντος της Π. Πεντέλης, μέσα

στον κ. υφυπουργό, τον κ. Γικόνο-

νό. Α ν βρεθούν 50 άτομα στην έναρ

και γύρω από τον οικισμό, κι ακόμα

γλου, πρώτα για να ληφθούν περισ

ξη της πυρκαγιάς το θέμα τελείωσε.

μαρμάρου. Έ μ ε ιν ε όμως η λειτουρ
γία των τριβείων που επεξεργάζο

τι έχουν κάνει γι 'αυτά οι φορείς
τους οποίους εκπροσωπούν και τι

σότερα μέτρα για την ασφάλεια του

Αντί ο στρατός να τρέχει εκ των
υστέρων, αφού έτσι κι αλλιώς τρέ

νται τη λατύπη. Πληροφορίες λένε
ότι γίνεται και παράνομη εξόρυξη.

χει, καλύτερα θα ήταν να βρισκόταν
εκεί.

Μένει το τεράστιο πρόβλημα της

προτείνουν οι ίδιοι.
Ο πρόεδρος, ο κ. Καπράλος. μας

δάσους και δεύτερον για να μπορέ
σουμε να καθαρίσουμε αυτό το δά
σος που, όπως είπα, είναι γεμάτο

υπομνήματα που κάναμε στο υπουρ

ναι γνωστό ότι τα λατομεία με την
αλόγιστη εκμετάλλευση που έκαναν
ως σήμερα, προκάλεσαν τεράστιες
πληγές στο τοπίο. Το 1976, με προ
σπάθειες του ομίλου μας. κατορθώ
θηκε να απαγορευτεί η εξόρυξη του

Εκανα το υπό

Ά λ λ ο πρόβλημα δημιουργείται

αποκατάστασης του βουνού. Εδώ
βλέπουμε με έκπληξη την αδράνεια

είπε:
«•Φέτος έχουμε ένα επιπλέον πρό

σπασμένα κλαδιά.

μνημα και πήγα μαζί με τον συνά

με τις οικοδομές. Εδώ το ύψος των

της πολιτείας. Η Αθήνα έχει σοβα

βλημα, το πρόβλημα των σπασμέ

δελφο της Ν. Πεντέλης στον κ.
υφυπουργό. Μας υποσχέθηκε ότι θα

οικοδομών είναι 8 μέτρα. Όμως με
την κάλυψη της πολεοδομίας φτιά

ρό

νων πευκοδέντρων, από τις χιονο

περιβαλλοντικό

πρόβλημα,

το
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νέφος. Θα περίμενε κανείς, η πολι
τεία να αναπτύξει τις φυγές του
μέσου Αθηναίου σε προσιτά κοντινά
σημεία. Θα έπρεπε με ζήλο και
μεγάλη ταχύτητα να αποκαταστήσει
το Πεντελικό, να το κηρύξει εθνικό
δρυμό. Ο Ό μιλος έχει κάνει συγκε
κριμένη μελέτη και συγκεκριμένες
προτάσεις. Σε πρόσφατη παράσταση
στον υφυπουργό Γεωργίας θέσαμε
το θέμα και δεν είπαμε αοριστολο
γίες. Η απάντηση ήταν ότι η πολι
τεία φροντίζει και σύντομα Οα δείτε
τις ενέργειές μας στον τομέα αυτό.
Μ έχρι στιγμής δεν έχουμε δει τίπο
τα.
Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό, δηλ.
τον οικισμό της Πεντέλης. Οα λεγα
ότι το σημαντικότερο πρόβλημα εί
ναι η παράνομη δόμηση και οι κα
ταπατήσεις. Ό ταν μιλάμε για κατα
πατήσεις

δεν είναι απλός ισχυρι

σμός. γίνονται σε μεγάλη έκταση
και είναι εύκολο να το δούμε. Α ν
πάμε στην περιοχή των αμπελιών
του Κορού. νοτιοδυτικά από το ανά
κτορο της Πλακεντίας, έχει γίνει

τήσεων, εμείς θεωρούμε ότι ένας
σημαντικός συνεργός είναι η Μ ονή
Πεντέλης. Έ κ α ν ε σε μεγάλη έκτα
ση και συνεχίζει να κάνει παράνο
μες πωλήσεις καθαρά δασικών εκτά
σεων, οι οποίες, στη συνέχεια με τα
γνωστά τρικς, έχουν μεταβληθεί σε
οικοδομήσιμες εκτάσεις.
Κάναμε επανειλημμένες παραστά
σεις. Ξεκινήσαμε από παλιά, από
την προηγούμενη κυβέρνηση, όπου

Ούτε πλατεία για τα παιδιά μπορού
με να κάνουμε, ούτε καν το λεωφο
ρείο μπορεί να πάρει στροφή!
Έ ν α άλλο πρόβλημα που υπήρχε
πάντα, είναι η σχέση Μ ονής και
Κυβέρνησης και ανθρώπων που έ
χουν στενές σχέσεις με το μοναστή
ρι. Αυτοί δε διστάζουν να καταστρέ
ψουν ολόκληρες περιοχές, προκειμένου να έχουν τα κέρδη τους. Το

σμα, να πούμε τι ζητάμε, τι βλέπου
με ότι μπορεί να σώσει το δάσος.
Χρειάζονται ζώνες, δεξαμενές νερού
στο βουνό. Πρέπει να γίνει εθνικό
πάρκο. Υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο
σχέδιο για όλο το βουνό, που χρειά
ζεται

η αντιμετώπισή μας ήταν μάλλον
σκαιώδης. Από τη σημερινή κυβέρ

και η πολιτεία αδυνατεί να επέμβει.
Σε κάθε βήμα η Μ ονή είναι εμπόδιο.

σταθεί το τοπίο, να μη βλέπεις λα
τομεία, θα γίνει πράσινο. Θα έχει

νηση πήραμε την απάντηση ότι το
πρόβλημα Οα αντιμετωπιστεί μέσα
στο γενικότερο σχέδιο του Υ Χ Ο Ι1

Α ν το περιβάλλον σήμερα αλλοιώ
νεται, αυτό γίνεται από τα στενά
συμφέροντα ομάδων που δεν αφή

διαδρόμους, αίθουσες ψυχαγωγίας,
παιδικές χαρές, ώστε να μπορεί να

για τα αυθαίρετα.
Ό σ ο ν αφορά τη δόμηση πολυώ

νουν να προχωρήσει κανένας προ
γραμματισμός.

εκ. Αθηναίους. Φ υ σ ικά υπάρχει κίν

ροφων κτιρίων έχουμε δεκάδες περι
πτώσεων που μπορούμε να δείξουμε

Βέβαια ένα μεγάλο πρόβλημα εί

αν δε θα υπάρξει απαγόρευση από

ναι οι πυρκαγιές. Κάθε χρόνο καίγε

την πλατεία της Αγίας Τριάδας και

σε κάθε ενδιαφερόμενο. Χωρίς αμφι

ται μια ορισμένη έκταση και βλέ

πάνω να μ η ν

βολία είναι παράνομα. Και δεν έχει
γίνει τίποτα» ούτε μια αναστολή α-

πουμε την αδυναμία της πολιτείας
να πάρει μέτρα. Αυτό που ακούμε
είναι ότι ο Πεντελιώτης μπορεί να

αυτοκίνητο αλλά μόνο με τα πόδια.

δείας. Ενώ υπήρξαν συγκεκριμένες,

πολλή δουλειά.

Θ* αποκατα

χρησιμοποιηθεί το βουνό για τα 4
δυνος να καταστραφεί. Προπάντων

Αλλιώς

πηγαίνει

κανείς με

ο κίνδυνος είναι μεγάλος

γιατί, ως γνωστόν, ο Έ λ λ η ν α ς κα

ονομαστικές καταγγελίες·*.
Τέλος ο κ. II . Λλαμάρας μας είπε:

προστατέψει το δάσος, δηλ. να τρέ-

βάλα πάει στην εκκλησ ία

ξει στις φωτιές. Αυτό όλοι το κά

«Μες στην κατοικημένη περιοχή

νουμε γιατί αν καίγεται δίπλα στο

προσκυνάει...
Είναι φανερό ότι αν δεν παρθούν

το πρόβλημα είναι ότι δεν υπήρξε

σπίτι σου θα πας.

αυθαίρετα, που δεν είναι απλώς αυ
θαίρετα σε ό,τι αφορά τη δόμηση
αλλά χτίστηκαν και πάνω σε κατα

ποτέ κάπ οιος χω ρ ο τα ξικό ς προ

μ ένα κλαρί στα χέρια. Α λλά φτά
νει αυτό;

τό θα ήθελα να τονίσω ότι στο θέμα
των αυθαιρέτων πωλήσεων, της αυ
θαίρετης δόμησης και των καταπα

τεί, ώστε να χει μια πληροφόρηση
το κοινό. Από κει καταλάβαμε ότι
έπρεπε να βγάλουμε εμείς ένα ψήφι

μοναστήρι ελέγχει όλη την Πεντέλη

ολόκληρος οικισμός με σπιτάκια

πατημένες εκτάσεις. Στο σημείο αυ

είναι και πο)ς μπορεί να προστατευ

γραμματισμός.

Π.χ. εδώ, στην πε-

ριοχή μοι». που λέγεται «Στρατιωτι

Ο

Ό λοι

είμαστε

σύλλογος, μέσα στα πλαίσια

κού νοσοκομείου» ή «Βλάχικα·», εί
ναι το ένα σπίτι πάνω στο άλλο.

εκδηλώσεων που κάνει το χειμώνα

Αναφιώτικα. Έ τ σ ι σήμερα η περιο
χή είναι πολύ πυκνοκατοικημένη.

φέτος δασολόγους και οικολόγους

γελέας οιι οι νέοι της «Ο ικολογικής
κίνη σ η ς Θεσσαλονίκης·* οργάνω

πως είναι το σημαντικότερο της ε
ποχής μας.

σαν πορεία για το συμφέρον του
κοινωνικού συνόλου και ότι η πο

Ιρ. Κ.

καβάλα

μέτρα από την πολιτεία, αν δεν μπει
στη Βουλή το θέμα για την Πεντέ
λη, δεν πρόκειται να γίνει συγκεκρι
μένη δουλειά και θα μείνουμε για
πάντα στις υποσχέσεις·*.

στον πύργο της Πλακεντίας, κάλεσε
Κ (ίΐ

να μας αναπτύξουν το θέμα δάσος, τι

II

Οικολογικά
σ χό λ ια · ο ικ ο
λογικά σχόλια
σχόλια οικολογι
κά σχόλια · οικο
Η κα τα δ ίκη τω ν ο ικο λ ό γ ω ν Θ ε σ 
σ α λ ο νίκ η ς κα ι τα α λ λα λ ού μ ια

Η στήλη θεωρεί την πρωτοβουλία
των δύο ομάδων αξιέπαινη και την
ανάγκη

μιας

επιτακτική.

τέτοιας
Κι

ακόμα

συνεργασίας
εύχεται

με

Αυτή η ιστορία με τους νεαρούς
οικολόγους της Θεσσαλονίκης που

ρεία τους είναι κραυγή αγωνίας ολό
κληρου του Θεσσαλονικιώτικου λα

την 1η Ιουλίου έκαναν πορεία στη

ού) και τελικά καταδικάστηκαν σε

συμπρωτεύουσα,

Στή

πρόστιμο 500 δρχ. ο καθένας, δεί
χνει όλη την άγνοια και τη σύγχιση

13/7 με πρωτοβουλία των ομάδων

καιρών.

φυσικής διατροφής και αντικαπνι-

των πραγμάτων είναι τα πλέον υπεύ

στών και με συμμετοχή

θυνα μέλη της κοινωνίας μας, οφεί
λουν να το κατορθώσουν.

ζητώντας να μην

κατασκευαστεί ο δρόμος που Οα κα
τακερματίσει το δάσος του Σέιχ Σου
κι

ακόμα

έξοδο

των

IX

από το

κέντρο και καλύτερες συνθήκες δια
βίωσης, στη συνέχεια πιάστηκαν
για παρακώλυση συγκοινωνίας, στη
δίκη υποστηρίχτηκαν και επαινέθη

στις κρατικές αρχές γύρω από το
«φαινόμενο·· οικολογία.

κάθε τρόπο, \·α ξεπεραστούν τα ε
Κ ν ω μ έ ν ο ι Ο ικ ο λ ό γ ο ι;
συγκέντρωση

που έγινε

μπόδια και να γίνει πραγματικότητα
στις

εκπροσώ

πων από πολλές οικολογικές ομά

II
Κυβέρνησ η, πιστεύουμε, αφού δες. διερευνήθηκε η δυνατότητα κά
αναλογιστει τις προοδευτικές και
ποιας μορφής συνεργασίας ή κά
σοσιαλιστικές διακηρύξεις της, το
ποιων σ υ ν τ ο ν ισ μ έ ν ω ν ενερ γειώ ν

η

συνεργασία.

Είναι

ανάγκη

των

Και οι ο ικο λό γο ι, που εκ

* * *

καν από καθηγητές του Πανεπιστη

διάλογο και τα συμβόλαιά της με το
λαό, Οα πρέπει να πάρει μια σαφή

όλων των οικολογικώ ν ομάδων που

Σ τ η ν ίδια συγκέντρω ση ακούστηκαν

μίου

κ.

βρίσ κοντα ι

θέση γύρω από το πρόβλημα, που

συμφωνίες και διαφωνίες, θέσεις και

Στρογγύλη (είπε μάλιστα ο κ. εισαγ

μόνο όσοι εθελοτυφλούν δε βλέπουν

σμένες και απομονωμένες στον ελ
ληνικό χώρο.

και

από

τον

εισαγγελέα

σήμερα

κα τακερμα τι

αντιθέσεις

που δ ε ίχ ν ο υ ν ακριβώς

την υγεία και τη

ζωτικότητα της
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— μακροπρόθεσμα πάντα—

με τη γενικότερη μόλυνση του πλα
νήτη), όμως τι γίνεται με την πανί
δα, το μικρόκοσμο που αποτελεί
στην πραγματικότητα τη ζωή του
δάσους και σε τελευταία ανάλυση

γεία του ανθρώπου;
Τίποτα δε λέχτηκε γύρω απ’ αυτά
και το επισημαίνουμε.

Ιρ. Κ.

Τ!»<
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ΔΗ ΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
■ Μ

κίνησης. Μ ε την ευκαιρία η στήλη
θα ήθελε να επισημάνει τη σοβαρή

θώνει να συλλάβει τι ειόους μποι μερ«ί'Κ 1.1\Ί Μ η \0'ΓΓΪΤ|>Οφή Ό1 Η|Μ/Π1-

διαφωνία της με κάποια φράση που

νυυ ο ίο χωρυ που ^ει.

είπε ο Δρ Παν. Κουμεντάκης στην
κατά τα άλλα καίρια ομιλία του.

πόν σίγουρη ότι έχουμε να κάνουμε
με κρετίνους και ξέροντας πόσο ανί

Μ ίλησ ε λοιπόν ο κ. Κουμεντάκης

σχυρη είναι η επιστήμη απέναντι

για το περιβόητο θέμα της γήραν

σ' αυτή την κατάσταση, σκεφτό

σης του ελληνικού πληθυσμού, ανά-

μουν μελαγχολικά ότι ελάχιστες ελ

φερε, πολύ σωστά, το θέμα της μετα
νάστευσης και. στη συνέχεια, πρό-

πίδες μας μένουν να απαλλαγούμε

σθεσε το γνωστό επιχείρημα για το
δημογραφικό πρόβλημα της Ελλά
δας “ που οφείλεται και στο μειωμέ
νο αριθμό γεννήσεων». Ό τα ν ρωτή
θηκε αν νομίζει πως, έστω κάτω από
κάποιες άλλες συνθήκες, θα πρέπει

Οντας λοι

από τις κατά μήνα Αύγουστο εξορ
μήσεις των παιδιών...
Να όμως που διάβασα έκθαμβη
πριν λίγο καιρό στον τύπο, ότι «εφευρέθη πανάκεια» και «τέλος πια
οι φωτιές»! Πρόκειται, λέει, για ένα

να στοχεύουμε σε αύξηση των γεν

μαγικό σχεδόν κατασκεύασμα που
με έναν ψεκασμό σταματάει την

νήσεων, το επιβεβαίωσε.
Η στήλη πιστεύει πως αν κάτω

πυρκαγιά ή κάνει τα δέντρα που
έχουν προληπτικά ψεκαστεί, άκαυ-

από οποιεσδήποτε συνθήκες ένα τέ
τοιο πρόγραμμα υιοθετηθεί διεθνώς,

στα!

τότε ολόκληρο το προτεινόμενο οι
κολογικό σύστημα διαβίωσης του
κόσμου, τινάζεται στον αέρα. Το να
υιοθετηθεί πάλι από ορισμένες χώ
ρες που βρίσκονται σε «ειδικές συν

Η

είδηση

συνοδευόταν από

φωτογραφίες του υφυπουργού κ. Γικόνογλου μαζί με τον εφευρέτη χη 
μικό κ. Μαλεφάκη στο χώρο του
πειράματος και με φόντο κάποιες
άκακες πυρκαγιές που κατασβέστηκαν αμέσως. Η στήλη — που αρκετό

θήκες-, ανταποκρίνεται σε μια αντί

άλγος της προκαλούν κάθε χρόνο οι

ληψη τελείως ανταγωνιστική μεταξύ

φωτιές— δε θα είχε καμιά αντίρρη

των λαών, που λίγο διαφέρει από
τον περίφημο ·*ανταγωνισμό των ε
ξοπλισμών- και οπωσδήποτε δεν έ

ση να πανηγυρίσει μαζί με τον κ.

χει καμιά σχέση με την οικολογική
συνείδηση.

ανθριυπους που μόχθησαν για να
στεφτεί το πείραμα, όπως φαίνεται,

Αυτά όχι για να προβάλουμε τις

υφυπουργό και τον εφευρέτη, να πει
χίλια ζήτω και χίλια μπράβο στους

με απόλυτη επιτυχία.

αντιθέσεις μας, αλλά γιατί πιστεύου
με ότι τέτοιες θέσεις προτού ανακοι

Μόνο ένα σημείο μας βασανίζει:
Το «θαυματουργό υλικό», βεβαιώνει

νωθούν καλό θα ήταν να επεξεργά
ζονται πολύ προσεκτικά μέσα στον

ο εφευρέτης, είναι τελείως αβλαβές
για τη βλάστηση, ίσα ίσα καλό της

ευρύτερο οικολογικό χώρο, κι αυτή

κάνει, αφού στην πραγματικότητα

είναι μια πρόταση για μια μορφή
συνεργασίας των οικολογικών ομά

αποτελείται από λιπάσματα φωσφο
ρικά. Οειικά μεταπυριτικά άλατα,

δων.

πολυφωσφορικά,
Κατ. ΓΙ.

Π α νά κεια για την ηλιθιότητα ;
εμπριστή δάσους για οποιαδήποτε
αιτία, που να μην πάσχει από βαριάς

υπόθεση -λιπάσματα·», προκαλεί

μορφής ηλιθιότητα — φανερή ή α

όλο και μικρότερο ενθουσιασμό σε

δρανή— αφού ο νους του δεν κατορ

μακροπρόθεσμη βάση και σε σχέση

είναι

αδύνατο

να φανταστώ

Τ ό π ρ ώ το θ ιθ λ ίο π ο ύ βάζει σ έ έ φ α ρ μ ο γ ή
τ ις ά ρ χ έ ς τ ή ς δ η μ ο κ ρ α τ ί α ς
μ έ σ α σ τ ή ν Ιδ ια τ ή ν ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ή ζω ή.
Α π λ ό , ά ν θ ρ ώ π ιν ο
κα ί γ ε μ ά τ ο ζ ω ντα νά κ α θ η μ ε ρ ιν ά π α ρ α δ είγ μ α τα
γρ α μ μ ένο από
τ ό ν Ρ . Ν τ ρ ά ικ ω ρ ς καί τ ο ύ ς σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς το υ .
δ ε ίχ ν ε ι α τ ο ύ ς γ ο ν ε ίς πώ ς,
μ έσ α άπ ό τ ή ν ά σ υ ν εν ν ο η σ ία . τή σ ύ γ κ ρ ο υ σ η
καί τό χά ο ς ,
νά ψ τ ά ν ο υ ν σ έ ά π ο ψ ά σ εις ά π ο δ ε κ τ έ ς
άπ' δ λ α τά ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ά μ έλ η
καί νά μ ε τ α τ ρ έ π ο υ ν τ ή ν ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ή ζωή
σ έ μ ιά ε ϋ χ ά ρ ι σ τ η
κα ί δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή έ μ π ειρ ία .
Τ ό β α σ ικ ό ό ρ γ α ν ο γ ιά ν ά λ ε ιτ ο υ ρ γ ή σ ε ι
ή δ η μ ο κ ρ α τ ί α α τ ό σ π ίτι
ε ί ν α ι τ ό οικογενειακό συμβούλιο, π ο ύ
• άπ οτελει τόν ά σ φ α λέσ τερο τρόπ ο
γ ιά τ ή ν ά ν ά π τ υ ξ η κα ί δ ια τ ή ρ η σ η
τ ή ς ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ή ς ά ρ μ ο νία ς .
• έπ ιτρ έπ ει σ έ ό λ α τά μ έ λ η τ ή ς ο ικ ο γ έ ν ε ια ς
νά π α ίρ ν ο υ ν μ έ ρ ο ς
σ τ ή δ ια μ ό ρ φ α χ τ η τώ ν ά π ο φ ά σ ε ω ν καί
• π ισ τ εύ ει δ τι ό λ ο ι μ έ σ α σ τ ή ν ο ικ ο γ έ ν ε ια
ε ίνα ι ίσ ο ι
κα ί σ ά ν Ίσ ο ι π ρ έ π ε ι ν ’ ά ντ ιμ ετ ω π ίζ ο ντ α ι.
Τ ό οικογενειακό συμβούλιο
ά π ο τελ ει άπ ό μ ό ν ο το υ ένα π α ρ ο ρ μ η τικό
καί έ ν θ α ρ ρ υ ν τ ικ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α
γ ιά κ ά θ ε γ ο ν ιό π ο ύ ν ιώ θ ε ι
ότι δ υ σ κ ο λ ε ύ ε τ α ι νά τά βγά ζ ει π έρα
μ έ τ ις ά π α ιτ ή σ ε ις
τή ς σ ύ γ χ ρ ο ν η ς ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ή ς ζω ής
καί θ έ λ ε ι νά θ ε μ ελ ιώ σ ε ι
μ ιά ισ ό τ ιμ η κα ί ά ρ μ ο ν ι κ ή σ χ έ σ η
ά ν ά μ ε σ α σ έ ό λ α τά μ έ λ η
π ού σ υ ν θ έ τ ο υ ν τή ν ο ικ ο γ ε ν ε ια κ ή κ ο ιν ό τ η τ α

πυκνωτές κλπ...
Ο λ ’ αυτά καλά. Όμως ρωτήθηκαν
αν υποθέσουμε ότι δε βλάπτει τη
βλάστηση (που κι αυτό είναι αμφί
βολο αφού η άλλοτε φανταχτερή

Μου

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

αντιοξειδωτικά,

και κάποιοι περισσότερο ειδικοί; Κι

την υ

Ε κ δ ό σ ε ις Γλάρος

Τέχνη · κινηματογράφος
Εκ πρώτης όψεως μοιάζε! εύκολη η εξηγηοη του γιατί συμβαίνει αυτό. Στην πραγματι
κότητα είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Γιατί όχι
μόνον είναι παρα πολλές οι αίτιες αυτου
του φαινομένου, αλλά είναι και δύσκολο το
να βρεθούν οι κυριοτερες. Γιατί ουτε καν
το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε μ ένα
ιδιαίτερα πλούσιο σε στοιχεία μεοον δεν
επαρκει σαν βασική εξηγηοη του σημαντικού
του ρόλου. Αποδεδειγμένα η τέχνη έχει
δώσει σημαντικό εργα με πολύ φτωχά μέσα
παράδειγμα τα Γρηγοριανά άσματα και
παράδειγμα και ο ίδιος ο κινηματογράφος
ακόμα, που πολλές φορές κανοντας ιδιαίτε
ρα λιτή χρήση των στοιχείων του. μας έχει
δώσει πολύ πιο ενδιαφέροντα εργα απο
αρκετά άλλα στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί
ολόκληρο το οπλοστάσιό του. Ούτε και
επαρκει η εξήγηση
ότι η εικόνα σαν
συστατικό στοιχείο μηνύματος έχει ιδιαίτε
ρη δύναμη με την αμεσοτητά της, σε

· 'Αλτμαν

Καιρό ήθελα να γράψω ¿ν α άρθρο για τον Αμερικανό σ κηνοθέτη του

αποτελεί μια ενιαία δραστηριότητα, της

κινηματογράφου

οποίος οι ανακαλύψεις του καθε τηο μέσου
δεν μπορεί παρσ να επηρρεαζουν και ολα ίο

Ρόμπερτ

Αλτμαν,

καθώς

το

έργο

του

ιδιαίτερα

παρακινεί σε πολλές σ κ έ ψ ε ις πάνω στην τέχνη γενικά και πιο ειδικά
και τον ρόλο που παίζει ως προς αυτήν.

Ιδιαίτερη δε ώθηση σε αυτή μου την πρόθεση εδ ω σ ε το έργο του «Το

αλλο
Αλλά για να καταλάβουμε τι σημαίνει

Τέλειο Ζευγάρι«, που είδαμε σχετικά πρόσφατα, προκαλώντας, όπως

πραγματικά το άνοιγμα ενος νέου δρόμου

όλες

Μία

στην τέχνη αυτή τη στιγμή και πώς στο
τέλος το άνοιγμα αυτό το πραγματοποίησε

Καινούργια Στάση στη Ζωή και στην Τέχνη« (1979), χρησιμοποιώντας

ο ίδιος ο Αλτμαν, θα πρέπει να δούμε από

το έρ γο του «Νάσβιλ» (1975) σαν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα

πιο κοντά πώς ακριβώς χτύπησε την τέχνη

μιας ορισμένης νέας κατεύθυνσης

στην τέχνη, που είχα διακρίνει

η καταστροφή του μεταφυσικου στοιχείου.

Αλτμαν είναι ένας από τους πιο μεγα λο

Ος προς αυτό θα επικαλεστώ τώρα το

πάνω στον κινηματογράφο

οι ταινίες

Για

τον

του, πολλές

Αλτμαν

έχω

τότε. Χωρίς αμφιβολία ο

συζητήσεις.

ήδη

μιλήσει

στο

δοκίμιό

μου «Προς

το

βιβλίο του Τζωρτζ Στάινερ «Στο Κάστρο του

καινούριο όχι μόνο για την τέχνη γενικά, αλλά και για το δικό του

Κυανοπώγωνα», που κυκλοψορησε στο Λον

έργο ακόμα. Χαρακτηριστικό αυτό του μεγάλου δημιουργού που δ ε ν

δίνο το 1970 και αποτελεί μία απάντηση οτη
μελέτη του Έλιοτ «Σημειώσεις για τον

φ υ είς

νεότερους

σ κη ν ο θ έτ ες .

μπορεί παρά διαρκώς

Κάθε

ταινία του

να υπερβαίνει

τον εαυτό

σημαίνει

κάτι

του.

Πριν όμως αναφερθώ πιο σ υγ κεκριμένα στο επαναστατικό του έργο

Ορισμό της

Κουλτούρας».

Συμπυκνωμένα

θα ήθελα να επισημάνω το γε γ ο ν ό ς ότι αυτή τη στιγμή ο κινηματογρά

στο βιβλίο αυτο ο Στάινερ λεει τα εξής.

φ ος δ ιε κ δ ικ ε ί την πιο σημαντική θέση ανάμεσα σε ό λες τις τ έ χ ν ε ς ,

Ναι. ο

αποτελώντας

εξ α κ ο λ ο υ θ εί

καταστροφή της θρησκείας παρασύρει στην

παίζει

μόνη

απόδειξη

καταστροφή και την τέχνη μαζί της* Δεν

κυρίαρχο ρόλο, δ ε δ ο μ έ ν ο υ ότι σε πάρα πολλούς τομείς της παρατη-

υπάρχει πια το μυστήριο. Η ερευνά έχει

ρείται

καλύτερα θα πλησιάζαμε το πρόβλημα διακρίνοντας τη δύναμή του στη δυνατότητα

προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που το έχει

Α όγου\

με ένα και μονο πρόσωπο, που σε πρώτο
πλάνο μιλάει για αρκετή ώρα - κατι που
επιτυχώς έχει π.χ. επιχειρηθεί απο τον
Μπέργκμαν. Πραγματικά λοιπόν η απάντηση
δεν είναι εύκολη. Προσπαθώντας η ιδια να
εξηγήσω κάπως στον εαυτό μου το γιατί
ποτέ δεν έχω βγει έξω απο κανενος άλλου
είδους έργο τέχνης τόοο συγκλονισμένη

πτώση

αντικαλλιτεχνικούς

ότι η τέχνη

έναν

ερώτημα του πώς μπορεί και μας απορροφά

εντελώ ς

τη

αντίθεση π.χ με τη λέξη. που συμβαίνει να
είναι ένα πολύ πιο άμεσο σύμβολο. Ίσως

του παρουσίασης, με το κατάλληλο μοντάζ,
πολλών εικόνων σε μικρό χρονικό διάστημα2.
Αλλά και πάλι βρισκόμαστε μπροστά στο

στους

σ χεδό ν

και

ιδιαίτερα

πτώση

για ενα καινούριο μεοον του οποίου οι
δυνατότητες κάθε αλλο παρά έχουν εξα

κούς, Διακρίνει δε σαν μια ακόμα αιτία της

κού στοιχείου, που ώς τώρα αποτελούσε

ντληθεί ακόμα

ταίου Παγκοσμίου Πόλεμου, που μηδενισε

καταφέρνει

πτώσης το τρομακτικό στοιχείο του τελευ

τον πυρήνα του έργου κάθε μεγάλου δη

Αυτη δε η διάσωση μοιάζει ακόμα πιο

μιουργού, ως και το έργο του Μπέργκμαν
ακόμα Μοιραία ρωτάει κάνεις: πως και η

απίστευτη αν σκεφτει κάνεις οτι ο κινημα

Βουδισμός1, ούτε

τογράφος είναι η κατ εξοχήν εξαρτημενη

στάση προς τα πισω δεν μπορεί να μας

τέχνη απο κάθε είδους εμπορικό κύκλωμα

σώσει πια. Δεν υπάρχει πισω οπως διαπι

Για να την πιστεψομε πρεπει βαθιά να
κατανοήσουμε τα λόγια του Τόμας Μαν οταν

στώνει, μόνο μπροστά. Και αυτό το «μπρο
στά» είναι η τρομακτική έρευνα στην οποία

ειπε

μεγάλο έργο

εχομε αποδυθεί. η οποία μας καταστρέφει,

βρίσκεται ένα *σε πείσμα». Γιατί σε πείσμα

πιθανότατα θα μας καταστρέψει ολοσχερώς

και αυτής της αντιξοότητας, ο κινηματογρά
φος, ναι, αυτή τη στιγμή κρατάει στα χέρια

(εξ ου και ο τίτλος: θ ανοίγομε συνεχεία

του το μέλλον της τέχνης. Γιατί η τέχνη

αλλα, όπως λέει. αυτο ακριβώς είναι και το

δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ένα συνεχές
άνοιγμά νέων δρόμων και καθώς το άνοιγμά

μεγαλείο

αυτό έρχεται τώρα από αυτόν, ολες οι
ελπίδες συνολικής διάσωσής της στηρίζο

τι θα ήμαστε χωρίς αυτήν; Το ίδιο το μυαλό

νται ο

της καταστροφής μας, είναι και η πηγη του

Νανά Η ο αία

αυτού του μέσου σαν μια εξήγηση της

που

του

εξαίρεση ισως τις εικαστικές, παρουσιάζουν
κάμψη, είναι η καταστροφή του μεταφυσι

οποίο μας συγκλονίζει- κατέληξα στο απλοϊ

οθόνη,

τομέα

ρούν να συγκριθουν με τους προπολεμι

κινηματογράφο; Φτάνει η μεγάλη δύναμη

του

στον

μεταπολεμικοί συγγραφείς, ρωτάει, μπο

θέση να είναι ο απίστευτος τρόπος με τον

και λαμπερή

παρατηρείται

να

στην ερευνά και όχι στην τέχνη. Ποιοι

καταστροφή αυτή άφησε ανεπηρεαοτο τον

τεράστια

μας

καταργήσει. Τα καλύτερα μυαλα πανε τώρα

όπως έχω βγει έξω από ορισμένα κινηματο
γραφικά έργα -και δεν αποκλείεται αυτό
που δίνει στον κινηματογράφο την πρώτη

κό ισως συμπέρασμα ότι η δύναμή του θο
πρέπει, από την άποψη του «μέσου»· κυ
ρίως, να βρίσκεται σε αυτή καθεαυτή την

καιρούς

Ελιοτ είχε δίκιο, η αναπόφευκτη

διάσωσης του; Αν και δεν είμαι έτοιμη για
μια ξεκάθαρη απάντηση, πρέπει να πως ότι
ναι, οπωσδήποτε υποπτεύομαι ότι αυτός
ζίναι ο λογος. συν το γεγονός ότι πρόκειται

να «κλείνει» μέσα της τον

οτι

πίσω απο κάθε

αυτόν, μια και ευτυχώς η τέχνη

σχεδόν τα πάντα, προσθέτοντας οτι ουτε ο
καμιά τέτοιου είδους

τις πόρτες στο Κάστρο του Κυανοπωγωνα),
μας:

Η ΜΕΓΑΛΗ

ΕΡΕΥΝΑ.

μπορούμε και δεν πρέπει να σταματήσομε:
μας. που είναι δυνατόν ν αποβεί η πηγή

θεατή, απορροφώντας τον εντελώς. Αν και
βέβαια για να ουμβεί αυτά πρέπει κανείς να
κάθεται σε κείνες τις θέσεις στην αίθουσα,
που ανάλογα με το κάθε σύστημα οθόνης
και προβολής επιτρέπουν κάτι τέτοιο4.
Και ωστόσο το γεγονός οτι ο κινηματο
γράφος μπορεί έτσι ισχυρά να μας συγκλο
νίσει, ως το σημείο να βγαίνουμε άναυδοι
από μία αίθουσα προβολής, είναι αρκετό για
να εξηγήσει το ότι σε σχέση με τις άλλες
τέχνες βρίσκεται σε μία τέτοια εκπληκτική
άνοδο που να μπορεί κανείς ακόμα και να
ισχυρισθεί ότι από μόνος του σχεδόν αυτή
τη

στιγμή έχει επωμισθεί ολόκληρο το

βάρος της λειτουργίας της τέχνης στη ζωη
μας:
Ιδιαίτερα αυτό το ερώτημα τίθεται από
την άποψη του ότι ένας από τους κυριότερους λόγους που οι άλλες τέχνες, με

ν / τ τ ο ι ·ί, ί ' / . ο
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έχει τραβήξει το πέπλο της Μάγια από τα
πράγματα και μας τα δείχνει όπως είναι
αποτρόπαια γυμνά και ταυτόχρονα περίπλο
κα. Ο περίπλοκος μηχανισμός του κόσμου
μας, του κόσμου που δημιουργήσαμε στη γη
και του κόσμου που υπάρχει πέρα απο τη γη
-που παρά τα όσα ξερομε κανείς μας δεν
μπορεί να συνειδητοποιήσει εντελώς- πα·

Κ
*
4
; <- ]

ρουσιαζεται στα μάτια μας. σε πρώτο πλά
νο, σαν ένας μηχανισμός γυμνός και τίποτα

- / · ν

γ

τ

^I

Λ
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άλλο.
Και ωστοσο: κι αυτό είναι το απίστευτο
αυτός ο μηχανικός κόσμος, σ ένα αλλο
πλάνο, όπως ταυτόχρονα υπονοεί ο Αλμαν.
είναι και κάτι αλλο στο τέλος! Είναι ο ίδιος
ο Νους μας' Κι ας μου επιτραπεί αυτή η
τολμηρή μεταφυσική πρόταση: γιατί πώς
αλλιώς θα είχαμε συλλάβει τον κοσμο

μεγαλείου μας. Τελειώνοντας δε διαπιστώ
νει κι αυτός, όπως και πολλοί άλλοι, ότι

ομως, ασφαλώς βρεθηκε σε σύγχυση. Άρχι
σαν τα φαινόμενα της αντι-τέχνης - και δεν

βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη μεγαλύτε
ρη επανάσταση που έχει γίνει ποτέ στη
σκέψη.

είναι τυχαίο ότι αντι-τέχνη και στρουκτου

Από όλα αυτά, ως προς ό,τι αφορά στην
τέχνη, θα έλεγα ότι η πιο τρομακτική
διαπίστωση είναι η καταστροφή του μυστη
ρίου, της οποίας αποτέλεσμα ήταν και η
καταστροφή της όποιας μεταφυσικής μας
στάσης. Βρισκόμαστε μπροστά σ εναν πα
γερά καταληπτό κόσμο πλέον. Το δέος
μπροστά στο μυστήριο της ζωής. που τρο

ραλισμός παρουσιάζονται στην ίδια δεκαετία
(1960-70) - άρχισαν τα εννοιολογικά έργα,

γενικά και πιο ειδικά πραγματοποιήσει το
δικό μας κόαμο, αν η πιο μεγάλη δυνατότη
τα του κόσμου, κατ εικόνα και ομοίωσή
του, δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι; Εγώ είμαι ο
Νους του κόσμου, είναι σαν να μας λέει ο
Δλτμαν. Αυτός ο νους που παρά τη γύμνια

τα κοινωνιολογικά - και η τέχνη, όπως
ξέρουμε, δεν μπορεί να είναι κοινωνιολογια
- άρχισαν τα κάθε είδους εργα που το μόνο
που καταφερναν ήταν να μην είναι έργα. και

του, την απελπισία του, τη μεγάλη του

όσο και αν παράλληλα με αυτά οι σημαντικοί
δημιουργοί συνέχιζαν να δίνουν εργα στη
ριγμένα στην ονειρική υπόσταση της τέ

του, των απολύτων μαθηματικών του.

γνώση και ταυτόχρονα την οποία άγνοιά
του. στο τέλος χαίρεται και ονειροπολεί το
θαύμα των ισορροπιών του, των συμμετριών
Είναι με αυτόν τον τρόπο τωρα, θα
έλεγα, που η αίσθηση του ονείρου δημιουργείται αλλού και απο άλλου: από τις λαμπε

φοδοτούσε όλους τους μεγάλους δημιουρ

χνης, η υπόσταση αυτή όλο και περισσότερό
φαινόταν ότι δεν μας εκάλυπτε πλέον.

γούς άλλοτε, μέχρι και πριν τον τελευταίο

Μέσα σ’ αυτη τη σύγχυση ο Δλτμαν,

και σε αυτές αποτείνεται. Και σ αυτο το

Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν υπάρχει πια. Αν και
βέβαια αντικαταστάθηκε από κάποιο άλλο

χωρίς τις τυμπανοκρουσίες κανενός είδους

σημείο καλό θα ήταν να θυμηθουμε τα

«επανάστασης» από αυτές που είχαμε συνη
θίσει ως τώρα, πραγματοποιεί μετά τον

προφητικά λόγια του Βαλερύ, γραμμένα το
1929*, που αν και αφορούν στη φιλοσοφία

πόλεμο την πρώτη και πραγματική επανα-

βασικά -τη νεα φιλοσοφία που οραματιζό
ταν- νομίζω ότι με τον τρόπο που ταυτί

δέος: αυτό που προκαλεί η εργαστηριακή
κατανόηση της ζωής, που όμως δεν μοιάζει
καθόλου κατάλληλο για το απαραίτητο κλίμα

σταση στον χώρο της τέχνης.

ρές και περίπλοκες διαταξεις του νου μας

1.1 «: η /.ί ιη

ΐ'γΰμι

ασφαλώς είναι ο μονος που μπορεί να μας
σώσει πια από την καταστροφή που ο ίδιος
μας έχει ετοιμάσει.
Ετσι για μία ακόμα φορά βλέπουμε την
τέχνη να παρακολουθεί τη σκέψη των
καιρών της. Κάτι που από πάντα συνέβαινε.
όπως έχει επισημάνει και ο Ελιοτ. Τελειώ
νοντας. το μονο που θα ήθελα να προσθέσω
είναι ότι, όπως συνάγεται και από όλα όσα
είπα στην αρχή αυτού του άρθρου, δεν είναι
τυχαίο ότι η πρώτη επιτυχής παρακολούθη
σή της έρχεται απο τον κινηματογράφο. Το
συγκλονιστικό και καινούριο αυτό μέσο είναι
ιδιαίτερα εξοπλισμένο για μια παρουσίαση
των περίπλοκων συλλήψεων του νου μας.
Ασφαλώς δε στον Αλτμαν ανήκει η πληρέ
στερη συνειδητοποίηση αυτής της δυνατό
τητάς του, οπως και η πραγματοποίησή της.

ονείρου -που ήταν και η φυσική απόρροια

Η επανάσταση αυτή συνίσταται στο εξής.

ζουν τη συνείδηση των ιδεών και των

κάθε μεταφυσικής στάσης- μέσα στο οποίο

ότι κατάφερε με ψυχρές και σαν με νυστέ

ώς τώρα ξέραμε ότι δεν μπορούσε παρά να
ρου» εννοώ την κατάσταση στην οποία ολα

ρι δοσμένες καταστάσεις να δημιουργήσει
μέσα σ' ένα κλίμα απογυμνωμένο απο κάθε
ονειρική διάσταση· το όνειρο από την αρχή

αναλογιών τους με τη συνείδηση του ήχου
ή του χρώματος, έντονα υπονοούν και

εντείνονται, λάμπουν, φορτώνονται νόημα,

και πάλι1 (Αν και αυτό αφορά ορισμένες

τέχνη ιδεών, μια τέχνη διάταξης των ιδεών,

1. Το άρθρο αναφερεται μόνο στον αυστηρά

γνώση και αγνωσία μαζί. Εννοώ την οποκα-

ταινίες του μόνο, μια και όπως ήδη ειπα ο

μια ματαιη σύλληψη; Επιτρέπω στον εαυτό

καλλιτεχνικό κινηματογράφο και καθόλου στον

λούμενη από πολλούς «οραματική κατάστα
ση» στην οποία είχαν στηριχτεί ώς τώρα

'Αλτμαν διαρκώς αλλάζει. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα των όσων λέω τώρα θα θεω

μου να πιστέψει ότι καθε μουσική δεν

έμπορικο

μπορεί ν' ακουστεί. Υπάρχει μια οριομένη

2. Σχετικές απόψεις ως προς την πτώση αυτη

όλα τα μεγάλα έργα και η οποία, ξαφνικά,
σχεδόν από τη μια στιγμή στην άλλη, έπαψε

ρούσα την ταινία του «Νάσβιλ», όπως και το

συνείδηση των ιδεών και των αναλογίων

υπαρχουν οτο δοκίμιο του Κ. Καστοριάδη «Κοινω 

«Τέλειο Ζευγάρι»).

τους που μου φαίνεται οτι έχει τη δυνατό

να μας καλύπτει πια. Η ονειρική της υπό

Με μια παγερής λάμψης φωτογραφία και

τητα να δράσει και ν αναπτυχθεί με τον

νικός Μ ετασχηματισμός και Πολιτιομική Δημιουρ
γία· στο 46ο τεύχος της «Εποπτείας· στο οποίο,

σταση άρχισε έντονα να διαταράζεται από

κρυστάλλινα σε διαύγεια περιγράμματα πα

ίδιο τρόπο που αναπτύσσεται η συνείδηση

τις τρομακτικές πια γνώσεις μας, καθώς
άρχισαν να μας παρουσιάζουν τον κόσμο

ρουσιάζει τους γεωμετρικούς χώρους και

του ήχου η του χρώματος»

τα μαζικής παραγωγής αντικείμενα του

Νομίζω ότι ο αυτη τη στάση βρίσκεται η

σαν έναν αφάνταστα περίπλοκο μηχανισμό
στον οποίο μπορεί να συνθλιβούν τα πάντα.

πολιτισμού μας. Σ ' αυτούς τους χώρους και

σημαντικότερη νεότερη προσπάθεια στην

ανάμεσα σ' αυτά τα αντικείμανα, μέσα σε

Σαν ένα μηχανισμό, που πια και από μία
ανάγκη επιβίωσης, δεν μπορούμε παρά διαρ

όλο και πιο περίπλοκες καταστάσεις, κινού

τέχνη ν' αντικατασταθεί η στηριγμένη κυ
ρίως στον ψυχικό μας κόσμο αίσθηση του

κινείται η τέχνη. Και λέγοντας «κλίμα ονεί

προλογίζουν την τέχνη των καιρών μας
όπως διαγράφεται πλέον. Λέει: «Είναι μια

Σ Η Μ Ε ΙΟ ΙΕ ΙΣ

έστω και με ερωτηματικά, ο κινηματογράφος και
η τζαζ εξαιρούνται ως ένα σημείο αυτής της
πτώσης.
3. Είναι αυτής του της δυνατότητας, πάντως, που
ο Αλτμαν κάνει εκπληκτικη χρήση, δίνοντας
κυρίως με αυτήν τη νέα του όραση των πραγμά
των.

κώς να ερευνούμε και ταυτόχρονα να φοβό
μαστε.

αναζήτηση: μιας λέξης, ενός άλλου προσώ

ονείρου με μία άλλη που στηρίζεται στο
νου: στις άπειρες πλοκές των διατάξεών

που, κάποιου άλλου χώρου, άλλου διαφορε

του. Ναι, ο νους αυτός είναι, από μιαν

Ήταν μπροστά σ αυτήν τη συναίσθηση

τικού χρόνου. Αλλά αν η αναζήτηση είναι

άποψη, εξίσου αποτροπαιος με τον κόσμο

μαγεία του κινηματογράφου χάνεται, όταν από
μακριά αντιμετωπίζεται σαν ενα κουτί στο οποίο

του κόσμου που η τέχνη άρχισε να παρα
λύει. Για ποιο βαθύτερο μυστήριο της ζωής

διαρκής αυτό συμβαίνει γιατί αυτό που
αναζητείται ίσως και να μην υπάρχει, είναι

που αντιμετωπίζει γύρω του μήπως όμως

συμβαίνουν διάφορά πράγματα μέσα Ούτε είναι

να μιλήσεις και όνειρο, όταν πηγαίνοντας

σαν να μας λέει ο Αλτμαν, όπως ίσως και

π.χ. στο γιατρό να εξεταστείς βλέπεις

γιατί τα ίδια τα πρόσωπα αυτά δεν μπορούν

μπορεί να τα βάλει μαζί του; Στο μεταξύ
βέβαια, ταυτόχρονα, αναζητάμε την αγάπη

απέναντι σου. σε μια ειδική συσκευή τηλεό

καν να φανταστούν αυτό που θέλουν, αν
και, ταυτόχρονα, αυτό που αναζητούν είναι

που είχαμε ποτέ και χάοαμε, Ένας θεός
ξέρει! Η κατάσταση είναι τρομακτική, αλλά
ταυτόχρονα και αποκαλυπτική των αδυνα

ολόκληρος, όπως και κάθε όνειρο μέσα στο

πολύ φανερό, στο θεατή τουλάχιστον μια
κάποια αγάπη.

μιών μας, σίγουρα, αλλά και της τεράστιας

αυτός τον κινηματογράφο αυτής της επερχόμενης καταστροφής.

κεφάλι σου; Και αυτό, σταγόνα στον ωκεανό

Γύρω από αυτό το ίοως ανύπαρκτο, και

δύναμής μας επίσης. Σε ο,τι τρομακτικό του

6. θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο βουδισμός, το

των πραγμάτων που βλέπουν τα μάτια μας
πλέον.

οπωσδήποτε άγνωστο στοιχείο της αγάπης,
κινείται το έργο του, καταγράφοντας μαθη

παρουσίασε ο κόσμος, οτο τέλος ο δημιουρ

τελευταία τουλάχιστον τριάντα χρόνια, έχ ε ι παί

γός βρήκε τον τρόπο ν' αντιτάξει τον εαυτό

Φυσικά η τέχνη δεν σταμάτησε παρ όλα

ματικά το αδύνατο της ύπαρξής του. Πρό

του. Αυτό και μόνο για την ώρα θα έπρεπε

ξει στη Δύση το ρόλο ενός κυρίαρχου ρεύματος
στάσης ζωής και σκέψ ης.

αυτά, γιατί η τέχνη, αν θα πρέπει να

κειται για έναν κόσμο που έχει χάσει το

να μας είναι αρκετό.

λειτουργήσει με το τίποτα, θα λειτουργήσει

θεό, αν ποτέ τον είχε. Τον όποιο θεό.

Στάινερ, αυτός ο ίδιος ο νους μας που μας

και με αυτό ακόμα. Αν δεν σταμάτησε,

Κάποιος φοβερός σαρκαστής -ο Άλτμαν-

απειλεί αποτελεί και το μεγαλείο μας Και

ρασης το συκώτι σου. από το οποίο συκώτι
ξέρεις πολύ καλά οτι εξαρτάσαι εσύ ο ίδιος

νται τα πρόσωπά του- κενά αν και σε διαρκή

γι' αυτόν το λόγο είναι και ο μόνος που

Οπως είπε και ο

4. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστωθεί κάνεις ότι
από μία λανθασμένα μεγάλη απόσταση η μισή

δύσκολο να δει κάνεις οτι ο βασικός λόγος που η
τηλεόραση δεν μπορεί να τον ανταγωνιστεί είναι
το μικρό της μ εγεθ ο ς ακριβώς και η αίσθηση που
μας αφήνει ενός κουτιού.
5. Αν θυμαμαι καλα. γιατί δ εν μπορώ να βρω αυτό
το βιβλίο πια για να εξακριβωοω, εξαιρεί και

7. 0 Στρουκτουραλισμός φυσικά έ χε ι πολλά να

κάνει με τη συνειδητοποίηση των διατάξεω ν
αυτών.
8. ·0 Λεονάρντο και οι Φιλόσοφοι·.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ
Η μεταφυσική της μιας νύχτας

Εκδ. «Γνώση», Αθήνα 1982
«θεός εφανερώθη

εν σαρκί»

πρός Τιμόθεον Α, Γ16
Το πρωτότυπο έργο του ποιητή Ανδρέα
Αγγελάκη είναι αρκετό γνωοτό. Η ολοκλήρω
ση της ποιητικής του φυσιογνωμίας, που
κατορθώθηκε με τα πρόσφατα βιβλία του,
είναι πλέον γεγονός. Η διαφορά που υπάρ
χει ανάμεσα στους χαρακτηριστικούς εκεί
νους στίχους του, του 1964, -Κι ειν όλα

σι ένα περίπου χρόνια, τα τεκμήρια μιας
αναμφισβήτητης ποιότητας και τα εχέγγυα
μιας ιδιόμορφης αισθοντικότητας, με έντο
νες λαϊκές καταβολές. Κι αυτό, γιατί μέσα
από τις διαδοχικές κι επίπονες μορφολογικές ανακατατάξεις που γνώρισε το σύνολο
της δουλειάς του σ όλ αυτά τα χρόνια,
που έχουν κυλήοει, μέσα απ τους συνεχείς
ιδεολογικούς, αναγκαίους κάθε φορά, επα
ναπροσδιορισμούς αυτού του ίδιου και τις
απόπειρές του να αποκρυσταλλώσει το προ
σωπικό του ύφος, κατάφερε να προσδώσει
στο προσωπικό του όραμα μιαν ικανοποιητι
κή γενικά ενσάρκωση, χωρίς να προδώσει
το κοινωνικοπολιτικό του πιστεύω Επιβάλ
λοντας ο Αγγελάκης προοδευτικά στη σύγ
χρονη λογοτεχνία μας ενα νευρώδη, αρκετα

γνωστές επωδούς ενός άλλου ποιητή, που
πολλά τόλμησε, του
λου. αναφέρεται στα
μερικών ολιγάριθμων
που εξακολουθούν να

Ντίνου Χριοτιανόπουαδιέξοδα προβλήματα
κοινωνικών ομάδων,
ζουν στην παρασκιά ή

ας λούζει κάθε λέξη της γαλάζιο φως.

στο ποίημά του «Η Τρυφερότητα“ (σελ. 44
επ.):

πάντα στον ίδιο βαθμό. Ειδικότερα, πιστεύω,
ότι αν η «Οδός Θρασυβούλου» καταφέρνει
στο σύνολό της να ικανοποιεί τις φιλοδο
ξίες του ποιητή ο αυτό το συγκεκριμένο
σημείο, θεωρούμενη κιόλας ως το τέρμα
lim e
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μην ξεγελιέστε
Δεσμεύει

ΣΟΝΙΑ ΙΛΙΝΣΚΑΓΙΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΛΟΥΝΤΖΗΣ

Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ Κ ΙΝ Η Μ Α

(Οι δρόμοι πρός τό ρεαλισμό
στήν ποίηση τού 20οϋ αιώνα)

1923 - 1 928

ΓΙΑ V \ Η Σ ΡΙΤΣ ΟΣ

παίρνει αλλού εκδίκηση

Τί παράξενα π θάματα
Ο ΙΨΕΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Υποτάσσει.
Ρίχνει δίχτυα
απ οπου δύσκολα θα βγεις
Προτιμώ τις ύαινες του δρόμου
που σου ζητουν ωμα μια χαρτζιλίκι,
μια πού μένεις, μια να τους βρεις γυναίκα.
ενώ η τρυφερότητα κωφάλαλη σε πληοιά-

ζα
προσφέρει καρέκλα, νεοκαφέ.

άκρα της μακράς πορείας που διήνυσε ο
ποιητής αυτός μέχρι σήμερα, προσπαθώ

σου δίνει το σκισμένο της πουλοβερ να
φορέσεις
Χώνεται κατω απ την κουβέρτα σου,

των. πρώτων του συλλογών και να αχθεί
προοδευτικά στη ρεαλιστική, συχνά γυμνή,
εκφραστική κι από την άλλη υπογραμμίζει
τον αγώνα του να γνωρίσει τον βαθύτερο

λάμπουνε τα μογγολικά της μάτια μες στον

εαυτό του, με τη βοήθεια της γλώοσας του.

σε άλλη γλώσσα από κείνη που μαθές,

Χωρίς λοιπόν να αναφερθούμε στο σύνο
λο του έργου του Ανδρέα Αγγελάκη και

με παυσεις πολλές, χρώματα αλλοκοτα.
Επικίνδυνη. Είσαι έξω απ' τα νερά σου.

χωρίς να θίξουμε την «Οδό Θρασυβούλου*
(1979). τη συλλογή που τον καθιέρωσε

Δεν ξέρεις τι θα βγει, πού θα οδηγήσει
Γι αυτό και πρέπει να την αποφεύγετε
εκει που ανθίζει άφθονη:

της τελευταίας του δουλειάς, που εκδόθηκε πριν από ένα χρόνο και πέραοε σχεδόν
απαρατήρητη7.

τα». Βέβαια το πείραμα δεν πετυχαίνει
πάντα. Κι αν πετυχαίνει, τούτο δεν γίνεται

Ας δούμε απο κοντά αυτά που ανακαλεί

διαφορά αυτή από τη μια καθορίζει τα δυο

ανάμεσα στους πιο γνήσιους νέους έλληνες
ποιητές, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση

αυτού που τόσο άκριτα λέγεται «ποιητικότη-

ΚΕΛΡΟΪ

καμίνι, / κάθε κορμί εκλιπαρεί με το δικό
του τρόπο, / αγκαλιάζει με μια δική του
απελπισία / σπρώχνει τον έρωτα ως το

ντας να ξεπεράσει τη νεορομαντική έπαρση

j

κοπνευματικες εμπειρίες.

Είναι επικίνδυνη ας μην έχει νύχια.

ποίημα της «Μεταφυσικής της μιας νύ
χτας«, «Καρτεσιανή λογική-, σελ. 9). Κι η

που Γΐ'/ί«' π ιινικρ π σ ιιέν η *π τά κύριο λόγο με

ατομικούς χαρακτήρες και θίγοντας μέχρι
το μεδούλι εξαιρετικά βασανιστικές οωματι-

το 1982, είναι πολύ μεγάλη «Κάθε κορμί
έχει τη δική του κόλαση. / το δικό του

δεύουν, σαν νεκρός, / το χρώμα των ματιών
αλλάζει, γίνεται σκούρο, / μαύρο, μαβί της
μοναξιάς, του ξένου φιλιού«, (απ το πρώτο

απλό, το φαινομενικό στην πραγματική του
ουσία/σημασία Κι όλα αυτά χωρίς να μετα
στοιχειώνει την πρωτογενή έμπνευσή του.

τις λογής περιπέτειες και τους λογής
καημούς του κορμιού, και να την μεταμορ
φώνει έτσι σε μια κόσμια, λόγια έκδοοη

στη σκιά της νεοελληνικής ζωής. εις πείσμα
των ποικίλων εχθρών τους. ανατέμνοντας

«Να φοβάστε την τρυφερότητα.

τιο με καθρέφτες, / ποιος είσαι; ποιος είναι
ο άλλος; / μένεις ακίνητος, να σε χαϊ

όσο γίνεται προσκολλημένος στη γύρω του
πραγματικότητα, θέλει να πει επιτέλους τα
πάντα με τ όνομά τους, μ εκείνο δηλαδή
τ όνομα που αυτός πιστεύει ότι τους
αρμόζει καλύτερα, λύνοντας έτσι το πρό
βλημα της περιγραφής και της έκφρασης
γενικότερα με το να ανάγει το γενικό στο
ειδικό, το πολύπλοκο και το σύνθετο στο

εξιδιασμένο αισθητικά λόγο. που, χωρίς να
σοκάρει και κυρίως χωρίς να μηρυκάζει τις

τόσο αβέβαια μέσα μου. / σπασμένες σκέ
ψεις και πρόσωπα / με φαγωμένες παρειές
ήσυχα να βαδίζουν / στην άμμο με θαμπά
μέτωπα σα γερασμένα κοχύλια®', και σ' αυ
τή την αφοριστική στροφή, που κατέθεσε

θάνατο, / σπρώχνει τον έρωτα ο* ένα δωμά
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ύπνο οου,
διεκδικεί το πρωί την καλημερα της σεμνά,
σχεδόν ύπουλα.

KUKU.

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Ο ΙΨΕΝ ΣΤΗΝ Ε ΛΛ Α Δ Α

ΚΙ \ Ρ Ο !

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ

ΤΙ ΠΑ Ρ Α Ξ ΕΝ Α Π Ρ Α Μ Α Τ Α
ΜιΛ)γΟΙΟΡΟΙ)ΟΙ. J

Μ\Κ>\ Φ Ρ Λ ΙΙ r

ΜίχάΛπςΦακίνίκ

οΐ κωπηλάτες

στους μεθυσμένους νέγρους,
σ όσους πέρασαν τα πενήντα,
στους ξεμοναχιασμένους των λιμανιων.
σε καφενεία άνεργων

Οσα ελαττώματα κι αν παρουσιάζουν
μερικά ποιήματα, κυρίως παλαιότερά του.
όσο ευάλωτη κι αν είναι σχεδόν οφ' εαυτής

Εμπιστευθείτε την ασφάλεια της ωμής ου-

η λυρική εξομολογητική σε πρώτο πρόσωπο
ποίηση, που συνεχίζει να δρα αισθητικά
ανάμεσά μας. ενώ δίπλα κυλάει η αδυσώπη

Ζώντας σε μια εποχή, που «πράγματι η
γλώσσα πέτυχε να μας κρύψει ολα σχεδόν
τα πράγματα για τα οποία μιλάμε»1, ο

τη εποχή των αλλεπάλληλων κλυδωνισμιον,
τίποτα δε μας εμποδίζει να μην αναγνωρί

Ανδρέας Αγγελάκης με τα ωριμότερα μέχρι
οημερα βιβλία του τολμά ν'αρνηθει την

σουμε στο έργο του Ανδρέα Αγγελάκη, που

μετονομαοία απλώς των πραγμάτων, ειτε με

το πρώτο του βιβλίο «Ομιλίες του θεού και
της θάλασσας'1 κυκλοφόρησε πριν από είκο

το να τα εξιδανικεύσει είτε με το να το

ναλλαγής».

εκχυδαΐσει, προοπαθώντας να παραμείνει

II Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Η Ο Δ Υ Σ Σ Ε Ι Α
ΙΟ Υ ΝΙΚΟΥ Κ Λ Ζ Λ Ν Τ Ζ Α Κ Η

Μ ΛΙΌ1

ΚΙΜΩΝ Φ Ρ Α ΙΕ Ρ

Η ΠΝΕΥΜ ΑΤΙΚΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΖΑΝΤΖΑΚΗ

ΚΕΔΡΟΣ

Μ ΙΧΑΛΗΣ ΦΑΚΙΝΟΣ

ΟΙ Κ Ω Π Η Λ Α Τ Ε Σ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Γεωργίου Γενναδίου 6 (πάροδος Ακαδημίας)
Τηλ.: 36.15.783
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τοτε η "Μεταφυοικη της μιας νύχτας»
κάνει ένο δυο βήματα πίσω, χωρίς βέβαια
ν' αιρηνει αναξιοποίητο τον άλλο σημαντικό
της εξοπλισμό.
Στα είκοσι εννέα ποιήματα της τελευ
ταίας αυτής συλλογής θίγονται ανάμεσα στα
αλλα και τα εξής: α) το τι αντιμετωπίζει ο
ποιητής στην πορεία που φέρνει στην
πληρη ερωτική του απελευθέρωση, β) τα
προβλήματα των συνεπειών, θετικών ή μη,
που συνεπάγεται μια τέτοια απελευθέρωση,
γ) η αναπόφευκτη ρήξη του με το κοινωνικά
περιβάλλον, καταθλιπτικό ενίοτε, πλην όμως
πάντα καταπιεστικό, δ) το πώς εμπεδώνει
μια πρακτική φιλοσοφία, που στη βάση της
εύκολα ανιχνεύεται μια αντίληψη περί στωικότητας, ε) η αντιμετώπιση του φάσματος
του θανάτου, που πλανιέται με διάφορες
μορφές οτους χώρους που συχνάζουν οι
άνθρωποι
μάρτυρες της νύχτας, στ) η
μοίρα των ομόκεντρών του ποιητών, που
συνθλίφτηκαν κι εξακολουθούν να συνθλίβονται κατω απ'το ασήκωτο βάρος μιας
μιξοβαρβαρης αλλά ανελέητης κοινωνικής
ηθικής και 3) η αποτίμηση του αγώνα του
ίδιου του Αγγελάκη που παλεύει όχι μόνο να
σταθεί όρθιος μετά βίας στα πόδια του,
ενώ την ίδια στιγμή τόσοι και τόσοι γυρω
του πέφτουν, αλλά γιο να αντιμετωπίσει
οσο πιο αποτελεσματικό μπορεί τη μεγάλη
πλειοψηφία των βίαιων συνανθρώπων του.
που τίποτα δεν σέβονται και που τίποτα δεν
εκτιμούν αλλά που όλα τα φοβούνται. Ενδει
κτικό είναι το ποίημά του *Τελικά° (σελ
57):

ολα δοομένα τόσο αναλυτικά, δεν έχουν
εκτεθεί όλα σ ένα μονότονο σκληρό φβς,
χωρίς χρωματικές εναλλαγές, όπως γίνεται
κατά κανόνα εδώ. Επιγραμματικά θα λεγα
ότι ο Ανδρέας Δγγελάκης αναγκάζεται μερι
κές φορές να θυσιάσει τη συγκίνηση που
παρέχει ο κατάλληλα επεξεργασμένος, πυ
κνός στίχος, προκειμένου να κατακτήσει την
πολυπόθητη (αλλά τόοο συχνά αμφιλεγόμε
νη) ακριβολογία. Η ανεκτικότητα, που δεί
χνει μερικές φορές, καθώς αφήνεται να
παρασυρθεί από κάποιες πεζολογικές εξάρ
σεις κι οι κίνδυνοι που του θέτουν οι
ελάχιστες ευτυχώς μακροπερίοδες εκφράοεις, ως και μια κάποια ενδιάθετη κλίση του
για ρητορεία, αποτελούν τους σκοπέλους,
που οφείλει να αποφύγει στο μέλλον ο
Αγγελάκης. Προς το παρόν φαίνεται να έχει
σαν οδηγό του τον ενστικτώδη του ρωμαλέο
λόγο. που στις πιο πολλές κρίσιμες στιγμές
τον βοηθά για να μην καταλήξει να γίνει
αφόρητα πεζός ή ανιαρά λιτός. Ετσι, δίπλα
στα ολοκληρωμένα από κάθε άποψη ποιηματά του, όπως φερ ειπείν είναι η "Καρτε
σιανή λογική*·, « Έτσι σ έψαξα . *Το ξέρω·*.
«Γρήγορα», «Χτες1·, «Η τρυφερότητα«, -Η
καλή μνήμη», "Οι επισκέπτες μουβ και το
-Τελικά-», αντιπαρατίθενται οι 147 (!) στίχοι
του ποιήματος «Βροχερό βράδυ ενός λη
σμονημένου ποιητή, ιοως του Ναπολέοντα
Λαπαθιωτη», (σ. 18 επ.), που καποια στιγμή
παραπαίουν κιόλας ανάμεσα στην αληθοφά
νεια των περιγραφών με τις υπερβολικές
λεπτομέρειες, και την επαναληψη, οι 62
στίχοι του τεινοντος να καταστεί ηθογραφία
ποιήματος "Ο Χριστός Πειραιάς μου», (ο. 32

«Τελικά. τι πονάει πιο πολύ: η ερημιά:
η ερημιά που αργά μα σταθερά σε φαρμα

επ.). οι στροφές της “ Νύχτας ·, (σ. 16 επ.),

κώνει
στάζοντας σταλα στάλα το δηλητήριό της
μες στο βλέμμα σου.

τα πιο οφθαλμοφανή, ως και λιγοστοί άκα

ή ο έρωτας τάχα - αυτό που λένε, τέλος
πάντων, έρωτα που σε σταυρώνει καθε μερα
μπήγοντας ένα καινούργιο καρφί κάθε στιγΡή,

που θέλουν να τ' αναλύσουν όλα, ακόμα και
μπτοι στίχοι, από ακουστική πλευρά, όπως
°Τα χείλια σου χάνονται μες στο τεράστιο

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

αγγίξετε. / Είναι από εύφλεκτο εγώ, / θα με
τινάξει όλη στον αέρα σας“), σε αντιπαρα

Μα, κυρία μου, ο κινηματογράφος που τόσο
αγαπάτε και που τον σπουδάσατε με τέτοια

βολή με το παγιδευμένο μα κι ανεξάντλητο
σώμα της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ. που
μπορεί κι αντικαθιστα κι αυτήν ακόμα τη
φύοη, η τέλος το σώμα. που πάλλει σε μια
διαρκή αναζήτηοη της υπέρτατης ταύτισης
(κι ανέφικτης ταυτόχρονα;) με το σωτήριο
κορμί ενός συνανθρώπου, όπως το περιέγραψε ο Νίκος - Αλέξης Ασλάνογλου (πρβλ.
π.χ. τους στίχους του «μα ο άλλος είναι
ανέφικτος, γιατί / δεν είναι μόνο σώμα ή

εμβρύθεια, κατά πολλούς μελετητές είναι
εφεύρεση προϊστορική!! Διότι την πρώτη
προσπάθεια του ανθρώπου να αναλύσει
τεχνητά την κίνηση την απαντάμε στις
προϊστορικές σπηλαιογραφίες της Αλταμίρα.
Αυτά - η ανάλυση και η ανασύνθεση της

κατανόηση / μα κάποια ανεπϋνυΛππιη Φω
νή-), υπάρχει το σώμα που ξεπροβάλλει

είναι επίσης παλιά πράγματα! Προβολή
πραγματοποιούν για πρώτη φορά οι καλόγε

μέσα απ την εμπύρετη ποίηση του Ανδρέα

ροι του Μεσαίωνα με την περίφημη «Λατέρ
να Μάτζικα°, τον πρόγονο του σημερινού

Αγγελάκη. μοναχικό, άφθαρτο, ζωοποιό και
κυρίως επαναστατικό. Είναι ένα σώμα που
συμπυκνώνει και ουμπεριέχει εντός του τα

σλάιντ-προτζέκτορ, ενώ ο Νικηφόρος Νιεπς
εφεύρε τη φωτογραφία το 1824. Όλη αυτή
η πάρα πολύ μακρά διαδικασία καταλήγει
οτην πρώτη δημόσια προβολή του «Κινημα

γι αυτά και που δικαιώθηκαν μέσα οε
ποιήματα σαν κι αυτά που προτείνει στις

τογράφου Λυμιέρ® στις 28 Δεκεμβρίου
1895, ημερομηνία που θεωρείται, λιγάκι
συμβατικά, σαν η αρχή της ιστορίας του

καλύτερες σελίδες της. η «Μεταφυσική της
μιας νύχτας·1.

κινηματογράφου. Προφανώς την κ. Μ. την
πρόδοσε και πάλι η γλώσσα. Ήθελε να πει:
Η τέχνη του κινηματογράφου είναι δημιούρ

Σημειώσεις:
1. Το Ε ' απ τα «Αποσπάσματα* της οελ. 26
της β
συλλογής του Ανδρέο Αγγελάκη <0
Πρίγκιπας των Κρίνω ν* Πρβλ επίσης και τους
ουγγενικους θεματολογικά οτιχους της πολυ με·
τα γενεα τερης ουλλογης του «Η Οδος Θ ρασύβου
λου·3. Π ορευομα οτε οα οκιες μεοα οτη ο κεψ η του
θ εου . εικόνες αμα υρω μενες με ραγιοματα οτα
χέρια η καταμεοις οτο μέτωπο, ιοτορ η μ ενες απο
αγνω οτους οκελετω μ ενο υ ς καλογηρους-. απ το
ποίημα Εικόνες^

γημα καθαρα του εικοστού αιώνα, οπότε το
πράγματα αλλάζουν άρδην - και μαζί τους
και τα νοήματα της γλώσσας

Αλλο κινημα

τογράφος και άλλο τέχνη του κινηματογρά
φου. αλλο εφεύρεση και αλλο δημιουργία.
Αυτα, τα γνωρίζουν και τα κινηματογραφΐκώς νήπια.
Στη σελίδα 19 η κ. Μ. μιλάει για τη
»στενότητα της αγοράς*» του ελληνικού
κινηματογράφου. Πώς ορίζεται η στενότητα;

2
Απ οοο ξερω στις ε φ η μ ε ρ ίδ ες -Ελληνικός Με βααη τα πωλούμενα εισιτήρια, με βάση
Βορράς- (18 'ουνιου 1982) και -Τα Νεα* (7
την εθνότητα, με βάση τη γλώσσα, με βάση
Αυγούστου 1982) γραφτήκαν λίγες παρατηρήσεις
την ποιοτητα; Για πολλές ελληνικές ταινίες
3.
Σ χεδ ό ν πίστη απόδοση φράσης του !.Α
R ich ard s -The La n g u ag e of C riticism
1924

η αγορά καθε αλλο παρά στενή ήταν. Εκτός
απ τις ελληνικές παροικίες του εξωτερι
κού. μέχρι πριν οπό 15 χρόνια, καλή αγορά
για τον ελληνικό κινηματογράφο ήταν η

Πάντως, παρά τις παραπανω επιφυλά
στην υπόθεση της σωματικής λεγάμενης

τεχνικη-επιστημονική του έννοια. Αλλά και
τα άλλα δυο, η προβολή και η φωτογραφία,

τραυματισμένα σώματα των περιθωριακών
που είχαν ιδανικά, που ήξεραν να παλαιψουν

στόμα τους*, με τους αλλεπάλληλους έξι
συριστικούς τους ήχους.
ξεις, ο Ανδρέας Αγγελάκης κομίζει κατι νέο

κίνησης - είναι το ένα απ' τα τρία στοιχεία
που συνιστούν τον κινηματογράφο, με την

1“

“

———— “

Βιβλίο

Αίγυπτος και κάμποσα αλλα αραβικά κράτη.
Ενώ για μερικες καλές ελληνικές ταινίες,
καλη αγορα είναι η διεθνής αγορά. Παρά

που σου σκουπίζει ατάραχος το αίμα,

ποίησης: Με τη -Μεταφυσική της μιας

δειγμα οι ταινίες του Αγγελοπουλου. Εν

οε τυλίγει προσεχτικά στα σάβανά του
πνίγοντας τις φωνές,

νύχτας· ορίζει το σώμα ως μαχόμενη (κι

παση περιπτώσει, ποτε η στενότητα μιας
αγορας και μόνο αυτή δεν εμπόδισε την

σκεπάζοντας με τσόχα μαύρη κατάμαυρη τα

ανεκτίμητη συνάμα) οντότητα, που ξέρει
καλά ότι η μαχη παίζεται ακόμα, παρά τις

παντα
σαν το τετέλεσται της Μεγάλης Παρα

αντιξοότητες αυτής της ζωής, παρα την
έλλειψη κρυφών η φανερών συμμάχων.

σκευής..."

Είναι το σώμα. που τη μεγάλη του δύναμη

ανάπτυξη μιας εθνικής κινηματογραφίας.
Κοίτα, για παράδειγμα, παλιότερα τον δανέ
ζικο κινηματογράφο και στις μέρες μας τον
ουγγρικο η τον κουβανέζικο, ακόμα και τον

για ζωή και πάλη την αντλεί μέσα ακριβώς

Y(Xiq H

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα ποιητικά

απ'τη σαπίλα της καθημερινής συνδιαλλα

o

του βιβλία, τη «Μεταφυσική της μιας νύ
χτας« τη διακρίνει μια έφεση για όλο και

γής και μέσα απ την τρομερή εκείνη αίσθη

χωρα αμαθεια - βλέπε και το βιβλίο της -

ση του θανάτου, που υπάρχει παντα πισω

και η αποκτήνωση που επεβαλλε η δεξιά

πιο τολμηρές αποκαλύψεις. Κι οι αναφορές
επίσης, εν είδει μανιφέστων, σε διεκδική

απ όλες τις φιλότιμες ή μη προσπάθειες
για επιβίωση.

σεις μερικών απαράγραπτων δικαιωματων

Παράλληλα με το διατρητο σώμα/φορεα

των “ προβληματικών-·' ατόμων, που οι μεγά
λες μάζες αμφισβητούν, σε συνδυασμό με

της ηρωικής απαισιοδοξίας που σκιαγράφη
σε παραστατικά ο Δημήτρης Δούκαρης

μια τάση για κυριολεξία μέχρις εσχάτων,
αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της

(πρβλ π.χ. τους στίχους του '■•Εγώ έχω
κερδίσει τη ζωή / με το σώμα σου- /

5. Το κελάιδισμα της βραχνής καρ

συλλογής αυτής. Πρόκειται για μια κυριολε

γι αυτό έρχεται πάντοτε / στην ιδανική

δερίνας

ξία, που πολύ συχνά δεν επιτρέπει ακσρα
και την ύπαρξη της παραμικρής υποβολής, ή

νύχτα, / και σπαράζω με το σώμα σου / και
υπάρχω με το σώμα σου*) δίπλα στο οωμα /

έστω την ελαχιστότατη αρμονική σύμβαση,

τελευταίο οχυρό, σχεδόν αλωμένο, μιας

όταν είναι ανάγκη να εμφιλοχωρησει κι αυτή

ύπαρξης που έζηοε τη θανάσιμη περιπέτεια
ισορροπώντας πανω στο σκοινί της καθημε

σ έναν συγκεκριμένο, ευπαθή ηχητικά, στί

HAI.

Ρ Λ Φ Λ Η Λ ΙΛ Η Σ

Α Γ Λ Α Ϊ Α ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

έπαιξαν τον πρώτο και κύριο ρόλο σε τούτη

Ελληνικός Κινηματογράφος

τη «-στενότητα», που συνεπώς είναι στενό

Μέρος

ΣΤ'

Μπορεί να είναι κανείς ιστοριογράφος αμέ
θοδος, αλλα αν, από πάνω, είναι και απληρο
φόρητος, ε τότε, δε σου μένει παρά να του
τραγουδήσεις το δημοτικό άομα «τρεις
περδικούλες κάθονταν».

ασφαλώς υπερτερεί η «Οδός θραουβού-

ρινής απόγνωσης, όπως το παρουσίασε η
Κική Δημουλά (πρβλ. π.χ. τους στίχους της:

λου», επειδή εκεί το ποιητικό αντικείμενο

« Έζηοα / τεντωμένο δίχτυ από κάτω, /

σε συνάρτηση με το υποκείμενο διατηρεί σε
αρκετά υψηλό βαθμό την ένταση της μυστι

συνταιριάζοντας τις πτώσεις / με τις
παράταιρες αιτίες τους για να μην πάει

θαρά του εικοστού αιώνα». Είναι η πρώτη

κής εκείνης επικοινωνίας, δεν είναι δηλαδή

χαμένο

αράδα του βιβλίου. Πρώτη και λανθασμένη!"

χο. Και σ’ αυτό ειδικά το σημείο νομίζω ότι

το χαμένο.

/ Αυτό δε

θα το

νιγηριανό και τον σενεγαλέζικο. Ντρέπεται
να πει η κ. Μ. πως η εγγενής σε τούτη τη

Ας ακούσουμε, λοιπόν, την καρδερίνα
μας:
-«Ο κινηματογράφος είναι εφεύρεση κα

τητα πολιτική και πολιτιστική;
Ο τίτλος της ταινίας «Ο μανάβης και η
δούλα« (38) αναφέρεται μερικές σελίδες
παρακατω (71) σαν «Ο μανάβης και η
καμαριέρα*. Ο Φρίξος Ηλιάδης στην ιστορία
του τη σημειώνει σαν «Η καμαριέρα κι ο
μανάβης». Τι να προτιμήσουμε; Τη μια απ’
τις δύο εκδοχές του ίδιου συγγραφέα, η τη
μια εκδοχή του άλλου συγγραφέα; Το δεύτε
ρο είναι λογικότερο. Και λάθος να κάνει ο
δεύτερος συγγραφέας, τουλάχιστον δεν
μπουρδουκλώνεται και συνεπώς παρέχει
εχέγγεια λογικού ανθρώπου
Η κ. Μ. λέει πως η ταινία «Ο ανήφορος
του Γολγοθά* (1916) προβλήθηκε μισοτε
λειωμένη στο Σπλέντιτ. Ο παλιότερος της

Σ Ε ΙΙΤ Ε Μ Β

32

ρ

Το Σ

83

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Βιβλίο · Βιβλιοπαρουσίαση · Βιβλίο ·
Μ. Φρίξος Ηλιάδης λέει πως δεν προβλήθη
κε ποτέ. Γιατί δεν μας λέει η κ. Μ. από πού
πήρε τα νεώτερα στοιχεία της, ώοτε να
διορθώοουμε, αν χρειαοτεί, τον άλλο συγ

(1963), ούτε ο Σπηλιώτης (1960), ουτε ο
Στράντζαλης (1954), ούτε ο Σύλιας (1964),

γραφέα;
Στις σελίδες 58-64 μιλάει η κ. Μητροπούλου περί Καραγκιόζη. Τις κινηματογραφόκαραγκιοζικές της απόψεις τις είδαμε.

- Σαρρής - Ψαρράς» (1959), ούτε ο
Τατασόπουλος (1962), ουτε ο Μανιάτης

Ό.τι αναφέρεται εκεί αμιγώς περί Καρα
γκιόζη - πριν τον... πάει σινεμά - είναι
τουρλονταβαδοειδή ερανίσματα απ τα βι

παραγωγή γύρω στα 1955; Κανένας ή σχε
δόν κανένας. Τότε προς τι ο μητροπούλειος

βλία: Louis Roussel: «Karagheuz ου un

προσφορά του μεγάλου αφεντικού, του
Φίνου, αιώνια του η μνήμη. Πρόκειται δηλα

theatre d’ombres á Athenes», έκδοση Ρα·

ούτε ο Δριμαράπουλος (1959), ούτε ο Πάρις
(1963), ούτε οι «Ρουοσόπουλοι - Λαζαρίδης

(1957), ούτε ο Χατζόπουλος (1953), ουτε
ο... Ποιος λοιπόν άσχετος μπαίνει στην

αφορισμός; Μα, για να εξαρθεί η μεγάλη

ιρτάκη, Αθήνα 1921, Giulio Caimi «Karagiozi
ou la comedí Greque dans l’âme du theatre
d’ombres” (στο -Ελληνικές τέχνες», Αθήνα

δή για ενα «συγγραφικό τρυκ*·, απ τα πολλά
που μπορεί να ψαρέψει κάνεις οε τούτη τη

1935), Κ. Μπίρη, *0 Καραγκιόζης, Ελληνικό

Στη σελίδα 94 η ταινία «Μεγάλοι δρόμοι·
αναφέρεται σαν παραγωγή του 1951 Λιγο
παρακατω, στη σελίδα 115 η κ. Μ. μετανιώ

Ααίκό θέατρο», (Αθήνα 1952), καθώς κι
απ'τα λήματα Καραγκιόζης του Ν. Λάσκαρη
στο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ελευθερουδάκη
και του Ρουσσέλ στη Μεγάλη Ελληνική

βουρκωμένη λιμνοθάλασσα

νει και μας δίνει σαν έτος γυρίσματος το
1952. Οστόσο, οε δυο άλλα βιβλία που

Εγκυκλοπαίδεια Πυρσού - για να μην ανα-

τουλάχιστον αυτά δεν παίζουν με τα νούμε

φερθούμε και στο αφιέρωμα του περιοδι

ρα, σημειώνεται σαν έτος παραγωγής το

κού «θέατρο», αρ. 10 Ιούλιος-Αύγουστος

1953. Διαλέγετε και παίρνετε - αλλά σας

1963. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε με

συνιστούμε να μην προτιμήσετε την κ. Μ

λεπτομέρειες για να αποκαταστήσουμε... τη

Σπανιότατα ξέρει τι λεει

θιγμένη τιμή του Καραγκιόζη!

Βιβλιοπαρουσίαση

-Η « Άννα Ροδίτη* ηταν συοσκηνοθεσία

Η περίφημη εταιρεία Νταγκ Φιλμ των

των Μιχάλη Γαζιάδη και Γιάννη Φιλίππου κι

αδελφών Γαζιάδη δεν δημιουργήθηκε το

όχι σκηνοθεσία του Μιχάλη Γαζιάδη μόνο,

1923 αλλά το 1916, εκτός Ελλάδας, στο
Βερολίνο, όπως μας πληροφορεί ο πάντα

όπως σημειώνει η πάντα άψογα ενημερωμε-

πιο έγκυρος Ηλιάδης.

έκδοση (αν υπάρξει, πράγμα μάλλον απίθα

Στη σελίδα 68 μας λέει πως ο Γαζιάδης
προσπαθεί να προσαρμόσει τη γερμανική

νο) να διορθώσει τη χρονιά γυρίσματος από

τεχνική (τον εξπρεσιονισμό) στις συνθήκες

σημειώνονται με προσέγγιση έτους κ. Μ.

τη λογική, μα καρποί της φαντασίωσης,

πολυ. θεματογραφία με το προηγούμενο

του ελληνικού χώρου. Και στη συνέχεια η

συνεχίζεται

όπως είναι πλουτίζουν τη δημιουργικότητα

βιβλίο του. Δηλαδη εικόνες απο λιμάνια

συγγραφέας μας κάνει μια περιγραφή τού

της ποίησης, - ώστε. μεσα απο τον πεπερα

δρόμους

της της τεχνικής που απέχει έτη φωτός

σμένο

πραγματικότητάς μας

λεωφόρος, μπορντέλα της Βομβάης) καθώς

απ’ τον εξπρεσιονισμό. Κάποιος πρέπει να

ν ανατέλει ο λυτρωτικός, για την ψυχική

και τις εμπειρίες του απο τη ναυτική ζωή

της μιλήσει και για τον εξπρεσιονισμό, έστω
να της δώσει έναν ορισμό.

ισορροπία μας. κόσμος του καλλιτεχνικού
έργου»

Στιχοι-απογονοι, ως ένα βαθμό του Καββα-

Όταν μια ταινία γυρίζεται το

1932

αποκλείεται να έχει προβληθεί το 1931. Κι
όμως το θαύμα της προβολής μιας ανύπαρ

νη κ. Μ. Η οποία καλό θα ναι στη δεύτερη

1947 σε 1948 Οι ιστορικές χρονολογίες δεν

Βιβλίο
παρουσίαση

κόσμο

της

Μνημειώδης η μεταφραοη του Δικταιου.

ται για το « Έξω φτώχεια» του Γαζιάδη που
θηκε στις αρχές του 1931.

Εγκώμιο του Εγκλήματος

και τις περιπέτειες των ανθρώπων της.

αυτί που έχει ξανακούσει τον ήχο «λο».
Έχουν και τα λάθη τη λογική τους - καθώς
και τον παραλογισμό τους.
Στη σελίδα 81 όλα τα περί Παπαδαντωνά-

τη θαλασσα

0 ποιητής υιοθετεί μια γλώοσα αυθόρμη
τη. προιον των παρορμησεων του, έτσι
ωστε να κλιμακώνει εναν γνήσιο προς το

Πρόκειται για ένα κείμενο του Μαρξ που

ναι το Λοτζ. Ουτζ δεν υπάρχει παρά μόνο

έχει ξαναδεί το πλέγμα «Λο» και από ένα

0 “ Μουσουλμάνος δρό

με συγκεκριμένο αντικείμενο

Η κινηματογραφούπολη της Πολωνίας εί

αποκλείεται να ξεφύγει από ένα μάτι που

γενικότερα ύφος

ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ

Μτφ.: Τζένη Μ αοτοράκη
εκδ. Αγρα - 1982

γυρίστηκε στο τέλος του 1930 και προβλή

λάθος να ήταν, το οπτικό πλέγμα «Ου»

δια, πλην όμως με προσωπική μορφή και,
μος^ είναι ποίηση φωτογραφικών εικόνων

κτης ταινίας γίνεται στη σελίδα 70! Πρόκει

στο κεφάλι της κ. Μ. Και τυπογραφικό

και γωνιές (Σαν Πουεμπλο, 5η

ΥΙΚίψΜ

Ο ΚΩΣΤΑ 1 ΙΌ Υ Λ ΙΛ Μ Ο Ϊ
-- --- ... .....
— — --—

ΡΑ1ΝΕΡ

περιεχόμενό του λόγο.

γράφτηκε αναμεσα στα 1860-62 κι ενσωμα
-

Μ. Ρ ΙΛ Κ Ε

τώθηκε στις θεωρίες της υπεραξίας. Για

ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

τον Μαρξ ο εγκληματίας παράγοντας μια

Κοντοέρτο για σκοποβολή

εντύπωση - ειτε ηθική είτε τραγική -

Εκδ. Δωρικός, 1983

προσφέρει στη διακίνηση των ηθικών κι

Ποιήματα

Μτφ.: Αρης Δικταΐος
Εκδ. Ζαχαρόπουλος, 1983

αισθητικών συγκινήσεων του κοινού. Με τον
τρόπο του λοιπόν παράγει όχι μόνο ποινικό
δίκαιο ή κώδικες αλλά και τέχνη φτάνει να
θυμηθούμε τους Ληοτές του Σίλλερ, τον

κη είναι σχεδόν κατά λέξη αντιγραφή α
π τον Ηλιάδη! (Σελ. 72, δεύτερη στήλη).

Πρόκειται για μια Εκλογή από το ποιητικό

Ριχάρδο

Γι' αυτό, λοιπόν, τούτη η σελίδα... διαβάζε
ται!

έργο του μεγάλου γερμανού ποιητή.

κίνητρα στις παραγωγικές δυνάμεις, ανοίγο-

Μπορεί ο Ριλκε να ήταν ο ποιητής που

-Ποιοι είναι οι «άσχετοι άνθρωποι που

δεν έσπασε τις μορφές όπως ο Τρακλ,

μπαίνουν στην παραγωγή γύρω στα 1955;»

ωστόσο άφησε έναν αυθεντικό ποιητικό

(88). Γιατί δεν κατονομάζονται απ' την συγ

λόγο εσωτερικων λέξευν

γραφέα; Ας τους ψάξουμε λιγάκι με τη

εμπειρίες του ποιητή, η ανθρώπινη φύση

μέθοδο «της του τρίτου αποκλεισμού». Είναι

Οι υπαρξιακές

τον

Τρίτο

κλπ.

Συνεπώς δίνει

ντας μια ολόκληρη προοπτική «ωφέλιμων
κλάδων απασχόλησης*'.

Στο ποιήματα του ο Π. Μπελεγρής προσπα
θεί νο συναθροίσει ατομικές η κοινωνικές
περιπτώσεις Να δώσει τη δράση τους κι
ακόμη μηχανισμούς

* κοινωνίας γυρω απο

ιοτορικα η επίκαιρα γεγονοτα.
Οατόοο οι θετικές, οοο αφορά στο περιε
χόμενο, προθεσεις του ποιητή δεν είναι
ανάλογες και στη μορφή. Εν ολίγοις ο Π Μ.
δεν κατορθώνει να κάνει αυτό που λέγεται

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

"ποιητική αναγωγή». Με στίχους επεξηγημα

και γενικώς οι μεταφυσικές διεισδύσεις

Μουσουλμάνος δρόμος

τικούς και λεξεις φθαρμενες ποιητικά δεν

ένα ενδιαφέρον κουίζ: Δεν είναι ο Αβραμέ-

δημιούργησαν μια πυρετική ποίηση. 0 Ριλκε,

Εκδ.

διακινείται ούτε και βέβαια συντονίζεται το

ας γιατί μπήκε στο χώρο το 1961, ούτε ο

όπως σημειώνει ο Άρης Δικταΐος, «δεν

Κονιτσιώτης (1958), ούτε ο Χρ και Παν.

καταργεί τη λογική καθαυτή, το αντίθετο

Είναι η δεύτερη, μετά το «Λιμπερτυ», συλ

Κυριακόπουλος (1960), ούτε η -«Δαμασκηνό*

μάλιστα: την πλουτίζει με καινούριες έν

λογή ίου Γ Κακουλιδη. Και σ αυτά εδώ τα

ς-Μιχαηλίδης» (1959) ούτε ο Τεγόπουλος

νοιες. καθαρά ενορατικές, που ξεπερνούν

ποιήματα καταθέτει ο ποιητής την ίδια. λίγο

Αγρα, 1983

ποίημα. Χρειάζεται η τεχνική για μια αποτε
λεσματική ποιητική κατάθεση. Κάτι που ο
Μπελεγρής επιτυγχάνει ο ένα μέρος της
συλλογής του. όπως στα υπ' αριθ. 4, 8 και
>0 ποιήματά του.
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ΧΕΡΜΠΕΡΤ ΜΑΡΚΟΥΖΕ
Η τέχνη, μορφή της πραγματικότη
τας

Μαρκουζε αν κατι μας βοηθά στην άρνηση
της βιομηχανικής κοινωνίας είναι η ποίηση
και η φαντασία - να θυμηθούμε τα σχετικά

Είναι γνωστό πως ο Μ αρκούζε ανάλυσε το
πρόβλημα του τρόπου ζωής ολόκληρου του

συνθήματα του γαλλικού Μάη.
Στο δοκίμιο «Η τέχνη, μορφή της πραγμα
τικότητας» θεωρεί μια κοινωνία ιδεατή, που
έχει κατακτήσει την πλήρη ελευθερία της κι
εκεί μέσα εξετάζει το ρόλο και τη λειτουρ
γία της τέχνης. Ακόμα και την εμπορευμα-

σύγχρονου πολιτισμού. Διέκρινε την υπερκαταπίεση σαν απόρροια του μοντέρνου τρό 
που ζωής· ενό ς τρόπου που ευνουχίζει τη
σεξουαλική ζωή και παράλληλα αλλοτριώνει
την πολιτική σκέψ η, καταδικάζοντας έτοι
τον άνθρωπο στην ανωνυμία ή σε επιθετική
και αγχοκρατούμενη συμπεριφορά Για τον

τοποίηση που, στα πλαίσια της αστικής
κοινωνίας, επιταχύνθηκε. Ωστόσο η τέχνη
είναι μια δύναμη ανατρεπτική, επισημαίνει ο
X. Μαρκουζε. εφ όσον λειτουργεί ως αποξέ
νωση από την κατεστημένη πραγματικότητα.
Η έκδοση περιλαμβάνει ένα επίμετρο,
όπου εξετάζονται οι σχέσεις του Μαρκούζε

Μτφ.: Στ. Μπεκατώρος - ειοαγωγή
Αλ. Ζήρας, εκδ. Γλάρος, 1983

σχέσεις κριτικού (που φαίνεται πως πρεπει
να έχεις κάποιο ειδικό δίπλωμα από κάποιο

Αλληλογραφία

μανδαρινάτο για ν αποκτήσει τον τίτλο
αυτό) και συγγραφέα στα πλαίσια προφανώς
μιας M utual P ra is e S o c ie ty , μιας παρέας
τουτέστιν αλληλοεγκωμιαζόμενων ατόμων.
Και περνώ στα «αντεπιχειρήματα»* του κ.
Μπ.

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

με τη μεταμαρξιστική σχολή της
κφούρτης.

Φ ρ α ν

τούν μια στέρεη άρθρωση.
Γιατί, πραγματικά, οι - Γ υ ν α ίκ ε ς » του
Μπουκόφακι στερούνται συνοχής. Πρόκειται
για μ εμο νω μ ένες ερω τικές αφηγήσεις από
τη μια πόλη της Αμερικής στην άλλη, που
σπάνια συνδέονται μεταξύ τους.
Είναι προφανές ότι στα τελευταία του
βιβλία ο Μπουκοφσκι χτυπά την αγορά

ΤΣΑΡΛΣ ΜΠΟΥΚΟΦΣΚΙ

Γ υναικες
Μτφ.: Χρύσα Τσαλικίδου
Εκδ. Οδυσσέας, 1983

προσφέροντας πορνό με... δόσεις.
Προσωπικά τον έχω κρατήσει ως ποιητή.

Πρόκειται για εύκολο μυθιστόρημα. Και όταν
λέω εύκολο εννοώ ότι ο συγγραφέας δεν
βασάνισε το γραφτό του. ακολουθώντας
συνταγές που θέλει ο αναγνώστης - έ ρ ω 
τες,

μεθύσια,

τσακωμοί,

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Η
ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΓΩΛΟΓΙΑ;
Καταφ εύγει κανείς στις βρισιές όταν δεν
εχει

αποδείξεις

Απο δύο

ατομα

που

έχουν όιάσταοη γνωμων. εκείνο που όεν
έχει δίκιο θα παραφερθεί

D DIDEROT

μένο π εριεχόμενό τους. Και με παραπέμπει
για να με διαψ εύσει - «αποδείχνοντας®
συνάμα ότι δ εν έχω διαβάσει όλο το «έργο *
του - σε διά φ ορες σ ελίδες, του βιβλίου
του

Στα μυθιστορήματά του τ ρ έ φ ε ι την εξασθενημενη φιληδονία του αναγνώστη με εικό
νες, όπως θα λεγε και ο

Εκο.

αργκώ γλώσσα.

πάθος ψ υχής και Κοινωνίας»

Κι αυτό, το

λέει "φ α ινομενολογική ανάλυση του Κα κο ύ *1
Και προσθέτει: “ Φ υσ ικό το αντίθετο του
Κακού είναι το Καλό, ε κ τ ό ς

κι αν δεν

γνωρίζει κι αυτό ο κ. Κ ».
Ομολογώ ταπεινότατα πως το μόνο που
«διακρίνω* απο την «τεράστια» τούτη «φαι
νομενολογική ανάλυση*1 (!) είναι ότι το κακό

2.
Διαμαρτύρεται λοιπόν ο κ. Μπ. για τη ταυτίζεται με το πάθος, (δηλαδή μ έναν
άλλο όρο ακόμα πιο πολυσήμαντο και αμφι
μομφή που του προσάπτω, ότι μιλα για
λεγό μενο, που οχι μόνο δ ε ν εξηγεί, αλλα
κο Γ π π ιεο η . Κ α λο. Κ α λο. t r v .
u jo ii Ε υ τ υ 
χία κΛπ.,διχως να προοδιοριζει το συγκεκρι

χωρίς από την άλλη, ολ' αυτά, να συγκρο

κός χαρακτήρας της φαινομενολογικής πε
ριγραφής δ ε ν μπορεί, ανάμεσα σε άλλα, να
συλλάβει τις αρχικές πηγές της αισθητικής
αξίας. Και θεωρώ υπερφίαλη τη φιλοδοξία
των δογματικών φαινομενολόγω ν ν ανακαλ ύψ ουν την

ουσιώδη και στατική εκείνη

δομη του αντικείμενου που δ ε ν θα εχει πια
αναγκη απο καμιά συμπληρωματική εξήγηση
και απο καμία π ρογενέστερη θεμελίωση.
0 κ Μπ σκάρωσε μια «φαινομενολογική»
μ έθ οδο στα δικά του μέτρα, ως ένα βολικό

ο ύ τε και περιγράφει (φαινομενολογικά) τα
«γνωρίσματα» του Κακού. Και «φυσικά»

οργανο για να «βάζει μεσα σε αγκύλες*1

αφου το Καλό είναι το αντίθετο του Κακού,
θα πρεπει να ταυτίζεται με την... Απάθεια'

θεση·1 του (In tention) να «επ οπ τεύοει* (I-

(E in k la m m e rn ) ό.τι τον ενοχλεί στην «πρό
ntuition)

ε κ είνο

που

εκ

των προτέρω ν

Οσο τέλος για την έννοια της Ευτυχίας,

ή θ ε λ ε -ν αποδείξει*», ε π ικ α λ ο ύ μ ε ν ο ς τη

ο κ. Μπ. τονίζει ότι «η Ευτυχία προσδιορίζε

«φαινομενολογική ανάλυση» σαν μαγική λ έ 

Ας μου επ ιτρέψ ει όμως ο κ. Μπ. να
επιμείνω στη διαπίστωσή μου Διότι δεν

ται σαφέστατα στη σελ. 33, ε φ ό σ ο ν εκει

ξη, που ανοίγει καθε πόρτα προς τη δική

αντιπαρατίθεται

του «εγωλογια*.

θεωρώ την ταυτολογία ούτε τον A C o n t r a t io «ορισμό» μιας έννοιας, ούτε την

πόνο·*. Κι εδώ λοιπόν η Ευτυχία «προσδιορί

απεριόριστη «ευρυχω ρία του όρου», επαρκή

«θετική» έννοια. Σ υ γ κε κ ρ ιμ έ νο π εριεχόμενο

με

τη

σύχγυση και τον

ζεται- κατ αντιπαράθεση σε μιαν άλλη...

4.

Οσο για την «απεχθειά* του «για τις

θεω ρίες», επειδή «αυτοαναιρούνται» (ωραία
διαλεκτική αντίληψη για την π ροοδευτική

στοιχεία για ένα έστω προσδιορισμό των πιο
1.
Η κριτική μου στο βιβλίο του κ. Π πανω εννοιών.
Μπουρα -Η μη αναγκαιότητα της τέχνης *
Στις «δύο ολοκληρες σ ελίδες» (59-60)
(Γρ και Τ. τ εύ χο ς !ουλ.·Αυγ. 1982) προκάλεόπου με παραπέμπει για τον όρο Καταπίεση,

της Ευτυχίας δ εν υπάρχει.
Κατά τα άλλα η τέτοια

σε μιαν «απαντηση·: του συγγραφέα (τεύχος

δεν βρίσκω ο υ τε τον ορισμό της Καταπίε

ήσυχος και ευτυχής-.

Μ αρτίου του 1983).
0 κ. Μπ., διαλέγοντας - για να υπεκφύγει

σης. ούτε καν τα μερικά ι·γνωρίσματάη της
(μάλλον συνεπειές της είναι: «νάρκωση»,

τη συζήτηση πάνω στην ουσία του αντιλό
γου μου - τα ε υ τ ελ ή μέσα της βρισιάς, της

κλπ.), που απαριθμεί εκ των υστέρων, στο
απαντητικό γράμμα του και όχι στο βιβλίο

3.
Ιδού λοιπόν ο λογος που « ε ιρ ω ν ε ύ ο  μονικής γνώσης: θεωρία των αποφάσεων,
μαι» όχι τη φαινομενολογική ανάλυση κα θεωρία των παιγνίων, θεωρία της π ληροφ ό
θαυτήν - όπως με κατηγορεί ο κ. Π Μπ , ρησης, θεωρία των συνόλων, θεωρία των
διαστρέφοντας κατάφωρο τη σαφέστατη
πιθανοτήτων, θεωρία της σχετικότητας κλπ.

φ τηνής ειρωνείας, της συκοφαντίας, της

του ούτε τέλος την πηγή της Καταπίεσης,

σχετική

πόζας του π ροσβεβλημένου, της «επιστρο

που αποφεύγει να την κατονομαοει. Ετσι
όμως μ έ νε ι ασαφής και αόριστη και η

καταλαβαίνει ο συγγραφέας τη «φ α ινο μ ενο 

ποια άλλη μορφ ή

λογική ανάλυση» που διατείνεται πως ε φ α ρ 

επίπεδο επιστημονικής γνώσης θα μπ ορού

σύστοιχη έννοια της Α π ελευθέρω σης (Απε

μόζει»), αλλά την παραμόρφωση από τον κ.

σε να χρ η σ ιμ έψ ει ως μεοο για τη γενικευτι-

λ ευθέρω ση από ποια Καταπίεση;)

Μπ. της φαινομενολογικής μ ε θ ό δ ο υ γενικά
και, ειδικότερα στον τομέα της αισθητικής,

κή παράσταση της πραγματικότητας (και η

φής· εκ μ έρ ο υ ς του μειωτικών χαρακτηρι
σμών πού δεν του δόθηκαν , της συνειδητής
διαστρέβλωσης των κειμένων, του σοφίσμα
τος, της πρόκλησης, ακόμα και της απειλής,
απλώς κατάφ ερε να δείξει όχι μόνο τον
βαθμό αντοχής των απόψεών του, αλλά και
το πνευματικό του ανάστημα και ήθος.

Ι ο ίδιο

ισχύει και για την έννοια της

Επανάοταοης.

0 κ Μπ. με παραπέμπει στη

Δεν θα του κάνω τη χάρη να πέσω στην

σελ 88, όπου η Επανάσταση «ορίζεται» ως
«η πράξη που θα οδηγήοει στη μεταβολή
του Εαυτού μας μέχρι εκείνη που θα

παγίδα του αντιπερισπασμού που έστησ ε

μεταβάλει ολόκληρο τον Κόσμο·». Η ασάφεια

και, κατά συνέπεια, δ ε ν θ απαντήσω ούτε
στις βρισιές ούτε στις φαντασιωτικές επι

πορεία της γνώσης!), καλο είναι να σ κεφ τεί
εικόνα

του

ευ τυ χισ μ ένο υ ανθρώπου είναι εκ είνη που
μας υποβάλλει ο Καβάφης «Ασυνείδητος,

φράση

μου

λιγάκι και κάποιες «θεωρίες·» που κι ο πιο
στεγνός εμπειριστης δ εν μπορεί να τις
«απεχθάνεται* γιατί αποτελούν σήμερα α
κρογωνιαίους λίθους της ουγχρονης επ ιστη

( « Ίσω ς

όμως έτσι

όπου μ π ερδ εύ ει λειτουργία και συνέπειες.
Αντίθετα απ αυτό που ο κ. Μπ. κακόπι
στα θέλη σε να μου καταλογίσει, θεω ρώ τη

Καλό είναι ακόμα, να αναρωτηθεί ο κ. Μπ.:
η ποιο αλλο ανώ τερο

φιλοσοφία για την οποία τόσο κόπτεται ο κ.
Μπ. είναι μια γενική αντίληψη για τον κόσμο
και τη ζωή), με την εισαγωγή στο σύστημα
των ανθρώπινων γνώ σεω ν νέω ν εννοιών,

φαινομενολογική μ έθ ο δο - ό σες επιφυλά
ξεις και αντιρρήσεις κι αν διατηρώ για τη

αρχών,

και η αοριοτια είναι κι εδώ ο λ οφ ά νερ ες
γίνεται λόγος για μεταβολή, αλλά όχι προς

φαινομενολογία ως φιλοσοφία, αλλά και ως

5.

γενική μεθοδολογία - ένα αποτελεσματικό

οοβαρά ολιοθήματα της «κριτικής» του κ. Κ.

νοήσεις για συνωμοσία «κύκλων·1 κατά του

ποια κατεύθυνση. Η “ ευρυχωρία του όρου·1

όργανο με τη βοήθεια του οποίου ν αρχίζει

θα παραμένει παντα η ε ύ ρ ε σ η ομοιότητας

βιβλίου του και για μη ανάγνωση ολόκληρου

που δίνει ο ίδιος ο κ Μπ είναι

του βιβλίου του - που αριθμεί όλες όλες
γύρω στις 100 αραιοτυπω μένες σελίδες -

τόσο μεγαλή ώστε να μπορούν να β ο λ ε υ 

η αυοτηρή περιγραφή του «καθαρού φαινό
μενου»* της Τέχνης, η μ ε λ έ τ η του αισθητι

του έρ γο υ μου μ ε εκείνο του φασισμού,
επειδή αμφισβητώ όλες τις μ ο ρ φ έ ς της
Τέχνης. (Ελπίζω γι αυτό κάποτε να δώσει

(άλλωστε για την τελευταία τούτη αστεία

τικοί, αναρχικοί και νεοθω μισ τές, ε λ ε ύ θ ε ρ ο

κού βιώματος ως δ ε δ ο μ έ ν ο υ της εμπειρίας.
Φυσικά, δ εν θεω ρώ ότι μόνη είναι αρκετή

κατηγορία, απάντησα ήδη στο γράμμα της Α.

στοχαστές και Γκουρού. )

για να

πράγματι

τούν μέσα της και σοσιαλιστές και συντηρη

εγγυ ηθ εί την αλήθεια, αλλά ότι

μεθόδω ν

έ ρ ευ να ς ,

που ανοίγουν

νέο υ ς ορίζοντες οτη γνώση;
Γράφ ει

ο κ. Μπ.: «Από τα πλέον

λόγο)».

Και πιο κάτω.

« Οταν πεταμε τη λάσπη

του Κακού, ο κ. Μπ.

χρειάζεται ο αδογμάτιστος συνδυασμός της

του φασίστα εκεί

- τι σύμπτωση1 - ένα πιστό ré su m é της

ισχυρίζεται ότι «γίνεται τερόοτια(!) ανάλυ

και η συνάντησή της με διά φ ορες άλλες

κάνουμε

απάντησης του κ. Μπ.). Ούτε θ ασχοληθώ

ση» στο ί ' κεφ, όπου το Κακό «διακρίνεται

μ εθ ό δ ο υ ς (της κοινωνιολογίας, της ψ υ χο λ ο 

με το πώς ο κ. Μπ. αντιλαμβάνεται τις

ως εσω τερικό και εξω τερικό πάθος, ως

γίας, κ.α.), μια και ο στατικός και ανιατορι-

ρυοοόμαστε πανηγυρικά ε μ ε ίς οι ίδιοι φασί
----------στες;»

Βιτσα (τ ε ύ χο ς !αν. 1983), γράμμα που είναι

ίια

την έννοια

που δ ε ν θα θέλα μ ε να

Διαλεκτική (s ic ),

δ ε ν αυτοανακη-

Αλληλογραφία
0 κ. Μπ. θέλει οώνει και καλά να μου
αποδώσει π ροθέοεις που ούτε τις είχα
ούτε τις έχω, ακόμα και τώρα που ο ίδιος
μου δίνει «επιχειρήματα»1. Δεν τον χαρακτή
ρισα «φασίστα» ούτε άμεσα ο ύ τε έμμεσα,
αφού κανείς δ εν είναι φασίστας μόνο και
μόνο επειδή ορισμένες σκέψεις του συμπί
πτουν εν μ έρει με οργανικές θέσεις και
πράξεις των φασιστών, που τα κίνητρά τους
ήταν ολότελα διαφορετικά και οι επιδιώξεις
τους επίσης. Διότι τότε θα έπρεπε να
χαρακτηρίοουμε και τον Ρουσώ (αντίπαλο
της κουλτούρας) φασίστα a v a n t la lettre
και τον Νίτσε και τον Βογκνερ... χιτλερικούς
ή και τους τρεις π ροδρόμους του φασισμού
και του ναζισμού! Αυτό όμως δ ε ν μπορεί να
μ 'ε μ π ο δ ίσ ε ι να επισημάνω ακριβώς τη ν ο 
σηρότητα και τον αποπροσανατολιστικό ρ ό 
λο των τέτοιων θ έσ εω ν και να τις π ολεμ ή
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·

Αλληλογραφία

νέττι (εγώ τον ξέρω ποιητή, όχι ζωγράφο),
κατα τη μαρτυρία μου, ή θ ε λ ε να κάψ ει όλα
τα κλασικά έργα. Και ο κ. Μπ. καταλήγει σε
τούτο το καταπληκτικό σόφισμα: «αλλά τα
κλασσικά έργα των βιβλιοθηκών κατα τα 4/5
είναι φιλοσοφικά και επιστημονικά και κατά
το 1/5 καλλιτεχνήματα!“ Αρα, ο κ Μπ.
συμφωνεί μόνο κατά το 1/5 με τον Μαρινέττι. Τον βεβαιώνω λοιπον ότι ο Μαρινεττι
μιλούσε για Τέχνη και μόνο και όχι για
Επιστήμη ο ύ τε Φιλοσοφία κι ε ν ν ο ο ύ σ ε την
καταστροφή μόνο των έργω ν τέχνης. Ας
βγάλει τώρα ο ίδιος ο κ Μπ. το μαθηματικό
συμπέρασμα 1/5 ή... 5/5;
Εμένα πάντως, μ ε τα νέα του «επ ιχειρ ή 
ματα*1 μου σ τ ε ρ ε ω σ ε τη γνώμη ότι υπήρχε
λόγος να επισημάνω τις «ομοιοτητες*·, και
ν ανατρέξω σε μιαν απαίσιας μνήμης επ ο 

· Αλληλογραφία

στατη παράγραφο. Πως θα εννο ούσ α οτι ο
κ. Μπ. είναι οπαδός του θανάτου της
επιστήμης και της φιλοσοφίας, αφού λίγο
πιο πάνω παραθέτω δυο φ ο ρ έ ς την άποψή
του υπέρ της Επιστήμης και της Φ ιλ ο σ ο 
φίας; Κι αφού ένα μ έ ρ ο ς της «πολεμικής»
μου σ τρ έφ ετα ι κατα της αξίωσης του κ. Μπ.
να δώ σει το μονοπώλιο της γνώσης στην
Επιστήμη και τη Φιλοσοφία (επιστημονιστι-

Πάθους *που ε δ ε ιξ ε

στον

Ανθρωπο τον

δρ όμ ο το υ λογικού» (V a u v e n a r g u e s ) και που
δίχως αυτό -τίποτε το μεγά λο δ ε ν πραγμα
τοποιείται στον κόσμ ο» (Χέγκελ)· στον στεί
ρο αρνητισμό του, που θ έ λ ε ι να τ ο ν περάσει
για... επανάσταση· σ το ν ισχυρισμό-πρόκλη·
σή» του ότι ο Χ έ γ κ ε λ δ ε ν α σ χο λ ηθ ηκε με το
«γνώρισμα» της αισθητικής λειτουργίας (τον
παραπέμπω, για να τον δια ψ εύ σ ω , στις σελ

43-47 της Εισαγω γής τω ν «Παραδόσεων
κος οπτιμισμός.)
6
Μ ε -προκαλεί» ο κ. Μπ. ν αναφέρω Αισθητικής-, 2η γερ μ . ε κ δ . του 1842, και
στα κ ε φ . 11 και 111, σελ. 151-159 και
σε ποιο σημείο απαίτησε από την Τέχνη
159-296) και άλλες χ ο ν τ ρ έ ς διαστρεβλώ
»κάτι που δ εν είναι μέσα στις διακηρύξεις
σεις του κ ε ιμ έ ν ο υ μου. που απλώς μαρτυ
της». Του απαντώ Η φράση μου ήταν
σαφής «Το μέγα ατύχημα γι αυτόν (τ ο ν κ
Μπ.) φαίνεται να ήταν οτι γύρεψε τα πάντα
απο την Τέχνη, κι ακόμα απο μιαν ορισμένη

ρ ο ύ ν κάποιο ξεχειλισμα πάθους εκδικητικού
για την αμ φ ισ βήτησ ή τ ο υ ... ‘-Όνθρωπολυτρωτ ικ ο ύ * του ε γ χ ε ιρ ή μ α τ ο ς (α φ ιέρ ω σ η αρχο
ντική του βιβλίου το υ -Στην Ανθρωπότητα

Η ιστορία όμως και η μνημη της

Τέχνη; Απ όπου βγαίνει οτι Ι ο ) Δ εν απο·
φαίνομαι απόλυτα. Προσπαθώ απλώς να
συναγαγω τα ψ υχολογικά κίνητρα της ε π ίθ ε 

δ εν αρχίζουν από τη στιγμή που τη βιώνει ο

σης του κατα της τ έ χνη ς από τα οσα ο

- έ ρ γ ο * το υ και τη «διδασκαλία* του (σελ

καθένας μας Κι είναι κατακτηση και προνο-

ίδιος γρά φ ει για τις προσωπικές εμπ ειρίες

50), α φ ού με μια μ ο νο κο ντυλιά σβήνει η

στον τόπο μας - όπως κι αλλού - «είσαι»
ό,τι δηλώνεις, αν και, πιστεύω, ο καθένας

μιο του ανθρώπου να ε χε ι ιστορία και να
δίδασκεται απ αυτήν για να μπορεί ν α ν ε 

κ ε ρ α υ ν ώ ν ε ι κο λ ο σ σ ο ύ ς σαν τον Καντ, τον
Χ έ γ κ ε λ . τον Δαρβινο, τον Αϊνστάιν κ α. και

έχει αντικειμενικό τη φιλοσοφία της στάσης
και της συμπεριφοράς του.

βαίνει τα σκαλοπάτια της προόδου.
Τ έ λ ο ς , ε κ ε ί ν η η φ ρ α σ ο ύ λ α «ελπίζω

του 2ο) Μ ε τα πάντα εννοώ : τη λύση όλων
των εσ ω τ ερ ικω ν π ροβλημάτω ν του. αισθητι
κών, ηθικών, ψ υχολογικώ ν γνωσιολογικών,
ακόμα και κοινω νικώ ν Γ ύ ρ ε ψ ε απο την Τέχη

ντησης και. ε μ μ ε σ α . μ έ τ ρ ο σύγκρισης των

Ας δούμε τώρα πώς αντικρούει τις
- ο μ ο ιό τ η τ ε ς » που α π οτόλμησ α. Γρ ά φ ε ι

γ ι * αυτό κάποτε να δώσει λογο* με τι
ακριβώς με απειλεί; Ο νειρεύ ετα ι μήπως ο κ.

και μόνο απ αυτήν, «εκτινά ξεις πέραν απο

άλλων

στοχασμοί των άλλων φιλοσοφων ανταμώνο

« Ι ο ν ) Δ εν εχθρεύομα ι λοιπόν την Cultura.

Μπ. κάποια μακαρθικού τύπου επιτροπή η

τις ήδη υπ αρχουσες δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς (!), την
- εσ ω τερική αρμονία * (η Αιοθητικη του Πα-

νται με τις δ ίκ ες μου σ κ ε ψ ε ις μεσα σε μιαν

καθώς ο φασισμός, αλλά μια ορισμένη
Cultura (η οποία δυστυχώ ς έ χε ι επικρατή
σει), εκείνη που συστηματικά αποκόβει απο

καποια ζντανοβικού τύπου σ υ νέλευ σ η;
5. Μια ακόμα πασίδηλα σ υ νειδητή και

πανουτσου δ ε ν είναι η μοναδική και οικου-

οργανική ολότητα. .»)

μενικω ς ισχυουσα), την Ευτυχία, την καθολι

Μια τελευ τα ία παρατήρηση για την επό

κακόπιστη διαστρέβλωση του κ ε ιμ έ ν ο υ μου

κή Γνώση, την Επαναστατικοποιηση κτλ 3ο)

το ΑΑΟ

και την

διαπράττει ο κ Μπ. για να μιλήσει για... δικη

Μ ε ορισμένη Τέχνη εννοώ την Τέχνη που

μ ενη έ κ δ ο σ η το υ βιβλίου του κ. Μπουρα. ο
C o n c o u rt δ ε ν είναι C o n c o u rt, ο R o g er (Gara-

επαναστατημένη επιστήμη-. Και απορεί ο κ.

μου παραπλάνηση1 Π α ρέθεσα μ α ρτυ ρ ίες ε 

εμπ νέετα ι από μιαν πεσοιμιστικη διάθεση

u d y ) δ ε ν είναι R o s e (ρ ο δ ο χ ρ ω μ ο ς ). ο Sten

ΜΠ.: “ το κείμενό μου, μου κάνει εντύπωση,

νός αριθμού φ ιλοσόφ ω ν, επιστημόνω ν και
καλλιτεχνών για την αναγκαιότητα της Τ έ 

και κοσμοα ντίληψ η (Καρυω ταΚης κ

dh a l δ ε ν γ ρ α φ ετα ι S te n th a l. o Taine δεν

χνης, οχι γιατί « σ τ έ ρ ε ψ α ν οι απ οδείξεις
μου», οπως ειρ ω νεύ ετα ι στο κενό ο κ Μπ ,

ξενίας του π εριοδικού

σω με τον λόγο. Τη -λάσπη1· δ ε ν την έριζα
εγώ στον κ. Μπ. και αυτή που μου «ε π ισ τ ρ έ 
φει*1 είναι ολότελα δική του. Κατά τα αλλα

την κριτική

φιλοσοφία

το παραθέτει ο ίδιος». Μα ακριβώς, το
παρέθεσα για να προλάβω τη σημερινή

χή, που ο κ Μπ είχε ισως το ευ τύ χη μ α να
μη ζήσει

του. Διότι στο βιβλίο του,
αλλιώς τα λ έ ε ι ο κ. Μπ.: «... γιατί η αλλά διότι π εριείχαν επιχειρήματα κατα των
«C ultura» έχοντα ς του (το υ λαού) αποκόψει
αυθαίρετω ν συμπερασμάτω ν του. Και δεν
κάθε δ εσ μ ό με την πραγματική σ κ έ ψ η (την
σταμάτησα σ ' αυτές. Αμέσω ς κατόπι γράφω:
πραγματική κριτική φιλοσοφία και την πραγ
« Ολα τα παραπάνω αποσπασματα είναι

υπαναχώρησή

7.

άλλες

α)

με ε κ τ ίμ η σ η ») και την παρα πολυ μεγάλη
ιδέα που έ χε ι για τον ε α υ τ ό του. για το

θ ε ω ρ ε ί τη δική του εγω λογια κ έ ντ ρ ο συνά
στοχασμώ ν (σ ε λ

112

«Επειδή οι

Αρκετά ομως καταχραστηκα της φ ιλο γρα φ ετα ι Tain, η ( M o n a ) L is a δ ε ν γραφεται
αλλοκοτιες

Δ εν θα σταθώ στις

της

σκέψης

και στις

LiZ a (Λιτζα). ο αββας Du B o s δ ε ν γράφεται
D ubos. η G io c o n d a

δ ε ν γρ α φ ετα ι Jo co n d a

■’προκλήσεις- του κ Μπ.. στο "δικαίωμα
του- να θ εω ρ εί κάποιες άξιες πράγματι

(γιο κο ντα ) και L ’art e s t m ort (και οχι Morte -

τεθνεωοες··' (στο βιβλίο του η Τέχνη είναι

Ο κ Μπ. ας μ η ν προσπαθήσει να τα ρίξει

«αξία» ε γ κ λ ε ισ μ ε ν η σε αμφίσβητητικα εισα

στον «δαίμονα»

η τ έ χ ν η για τ ο υ ς Γάλλους ε ί ν α ι .. αρσενικια).
του

τ υ π ο γρ α φ είο υ ,

διότι

ματική επαναστατική επιστήμη) υπέρ της

ασφαλώς πολύτιμες μ α ρτυρίες, που όμως

γωγικό)

Τέχνης...» Απ όλη την πρόταση δ ε ν βγαίνει

δεν είναι αρκετές για να ε ξ η γ ή σ ο υ ν την

σημείο

δ ε ν αντιδικώ με το

πρόκειται για δικά του σφάλματα, τα λιγότε
ρο σοβαρά.

ότι ο κ. Μπ. ε νν ο εί μιαν ορισμένη Cultura

ιδιαιτερότητα της τέ χνη ς και της αισθητι

Οραιο στη Φ ύ σ η και στη Ζωή. αλλά μονο

ιστορικά

Τέλος, το k i t s c h (το επιδεικτικά καιό-

κής συγκίνησης,
θα επ ιχειρήσ ου μ ε, οοο
γίνεται σύντομα, να ε κ θ έ σ ο υ μ ε σχετικά την

μεοα οτην τ έ χ ν η - . Δεν λέω τίποτε... άρα

γ ο υ σ τ ο έ ρ γ ο - πίνακας, λ ο γο τέχνη μ α , κ τ λ -

λεω ναι1 Κι αφου ο αντίπαλος δ ε ν μιλα

που εγινε σ ή μερ α τ εχνο τρο π ία ) δ ε ν είναι ο

άποψή μας, που θα είναι συνάμα και μια

γι αυτό το ζητημα. άρα αμ φ ισ βητεί αυτο το

Κ η τς (K e a t s ) , ο άγγλος ποιητής των αρχών

απάντηση στην «επιχειρηματολογία του κ.

ναι μ ο υ 1)' Σ το ν «αμείλικτο» πόλεμο του κατα

του π ε ρ α ο μ ε ν ο υ αιώνα.

Μπ.».

καθορισμένη

και «επικρατούσα»,

αλλά την -Κουλτούρα·» γενικά (τα ειρωνικά
εισαγωγικά α φ ο ρ ο ύ ν την κάθε κουλτούρα,
που - πάντα - ε υ νο ε ί την Τέχνη) Η

στα σοφίσματα του {«Σε κανένα
του

βιβλίου

υπαναχώρηση του κ. Μπ. δ ε ν αλλάζει την
ουσία του ζητήματος, αφ ού η Κουλτούρα
(θα προτιμούσα τον όρο Παιδεία) δ ε ν ταυτί

Και ολο το υπόλοιπο κ ε ίμ ε ν ο της

του Πάθους γενικά, οχι μ ονο του Πάθους

κριτικής είναι α φ ιερ ω μ ένο στην ανάλυση
αυτή: όχι μόνο στη διαφορά Επιστήμης και

που τυφ λώ νει και κακουργεί, αλλά και του

ζεται απλώς με τη μικρότερ η ή μ εγα λύτερη

Τέχνης, αλλά και στη λειτουργία της Τέχνης,

(επιστημονική ή φιλοσοφική).
Κ ουλτούρα είναι - όπως εύ σ το χα την όρισε

στην ιδιομορφία της αισθητικής λειτουργίας

από τον περασμένο αιώνα ο S a in t- M a rc

τινά που ο κ Μπ. α π έφ υ γε να σχολιάσει με

Girardin (χωρίς να είναι «φ α ινο μ ενο λ ό γο ς»)
- «αυτό που ο υγρά τησ ες μέσα σου. αφού

το πρόοχημα ότι είναι θέμα του β
βιβλίου του!

έ χ ε ις ξεχάσει ε κ είνο που είχες μάθει-.
Μ ' άλλα λόγια, Κουλτούρα είναι η μ ε τα τ ρ ο 

6. Και τέλο ς, μια σ υ νειδητή, κι αυτή, και
ανόητη αναλήθεια του κ Μπ. μ ε σκοπο τη
δημιουργία εντυ π ώ σ εω ν Γρά φ ει: «Τέλος,

πολυμάθεια

πή των μαθημάτων σε αισθήματα και κάτι
περισσότερο· η Κουλτουρα πρέπει να σημαί
νει τη δυνατότητα ν αντιδράς ψυχικά. Και
η Τέχνη, μ έ ρ ο ς αναπόσπαστο της Κ ο υ λ τ ο ύ 
ρας. έ χε ι εδ ώ ένα ρόλο όχι απλώς β ο η θ η τ ι
κό, αλλά δεσπόζοντα. Κουλτούρα δίχως την

και της καλλιτεχνικής δημιουργίας και άλλα
ή του γ

σ ' έ ν α φινάλε παραπλάνησης, ο κ. Κ. με
θεω ρεί οπαδό όλων των θανάτων του
πολιτιστικού γ ε γ ο ν ό τ ο ς (θ ε ο ύ . Φ ιλοσοφ ίας,
Λογικού, Πολιτισμού, Επιστήμης, Ιδεολογιώ ν.

Τέχνη παύει να είναι Κουλτούρα. 2) ο κ. Μπ.

Ανθρώ που)». Και, φυσικά, αποκρούει αυτη
την κατηγορία που ο ίδιος έχει επινοήσει.

διατείνεται ότι τον συγκρίνω με τους φασί
στες επ ειδή «α μφ ισβητεί όλες τις μ ο ρ φ έ ς
της Τέχνης», αλλά «υπ εραμύνεται της Επι

Πρώτο, δ ε ν πρόκειται για «φινάλε», αλλά
γιο μια παράγραφο στο σημείο 3 (από τα 6)

στήμης και της Φ ιλοσοφ ίας», ενώ «α ντίθ ε

της κριτικής μου. Και, δ ε ύ τ ε ρ ο , μ όνο κακοπιοτία που φ τά νει τα όρια της ανοησίας, θα

τα» (;) ο «ζω γράφος και φαοιστας» Μαρι-

μπορούσε να π α ρ ερ μ η νεύ σ ει αυτή τη σ α φ έ 

Μετά διακοπή
4 μηνών
ΤΟ Δ ΕΝ ΤΡΟ
καί πάλι κυκλοφορεί
στό τέλος Σεπτεμβρίου
1983
Ανανεωμένο στην ίίλη,
στό σχήμα, στή γραφιστική του μορφή
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Δεν μπορώ λοιπάν να καταλάβω ποιος ο

Προς το περιοδικό
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

λόγος να διατυπώνονται κρίσεις όπως. π.χ.
στο

σημείωμα

του

κ,

Γ.: «μισομυστικές

εκδηλώ σεις» (sic), «εγκόσμιος ασκητισμός»,
«το υπ οκείμενο ενάντια στη μηχανοποίηση,
στην αρχιτεκτονική φθορά», «διαμαρτυρία»,

Μ ε αφορμή τη βιβλιοκρισία του κ. Γουλιάμου για την επιλογή των ποιημάτων μου

-απεγνωσμένη πάλη με τις ιδ έ ε ς [ποιες

(τευ χ. 14, σελ. 25-26) θα ήθελα να αναφερ

ιδέες , άγνωστον) και τους οραματιομούς»

θώ οε δύο θέματα· το ένα ειδικό και το

(πού βρέθηκα ν όλα τούτα, πώς και γιατί;)

άλλο γενικό τερ ο αφορά σ ένα σύμπτωμα
που

χαρακτηρίζει

τις

βιβλιοκρισίες

«δ ω μ ά τια - φ έρ ετρ α του Ν τ ο σ τ ο γ ιέ φ σ κ ι»

που

κτλ., δίχως να τεκμηριώνονται κι επιπλέον,

δημοσιεύονται όχι μόνο στο περιοδικό σας
αλλά και οε άλλα περιοδικά της Αθήνας (δεν

πάνω απ' όλα. δίχως μια κριτική μεθοδολο
γία, ένα κριτικό σύστημα που όχι μόνο να

μπορεί ν ' ασχοληθεί κανείς στα σοβαρά με

κατοχυρώνει την εκφ ρ α ζ όμ ενη κρίση αλλά

τα «κριτικά» εκτρώματα που δημοσιεύονται

και που να προειδοποιεί τον αναγνώστη

στις καθημερινές εφ η μ ε ρ ίδ ε ς ).
(α)

βοηθώντας τον να κρίνει τον κρίνοντα και

Έ χ ε ι άδικο ο κ. Γουλιάμος στην

να σχηματίσει τελικά την προσωπική του

άποψη που διατυπώνει - εντελώ ς επιπόλαια

γνώμη, να κινηθεί ελεύθερα στο χώρο της

και αβασάνιστα και, μάλιστα με ύφ ος α υ θ ε 

προσωπικής του κρίσης και ευαισθησίας. Οι

ντίας («αντιτίθεμαι») - για τη μορφή της

κρίσεις που δε στηρίζονται πουθενά θ έ 

αυτο-ανθολόγησης (επιλογής, εκλο γής) ό 
που κ α τ α φ ε ύ γ ε ι έ να ς σ υ γ γ ρ α φ έ α ς . Δε

λουν. και γι αυτό δημιουργούν, έναν υπο
ταγμένο αναγνώστη, ένα σκλάβο της ξένης

χρειάζεται να επεκταθώ στους λόγους που

γνώμης και γνώσης, ένα άκριτο υποχείριο

κάποτε την καθιστούν αναγκαία (στο ε ξ ω τ ε 

παραδομένο στην αυθεντία της εξουσίας (...

ρικό, είναι ευρύτατα δια δεδομένη, π.χ. στην

εξ ου και τα διάφορά «αντιτίθεμαι»).

αγγλική γλώσσα με τη μορφή των S e le c te d

Τελειώ νοντας, δ εν μπορώ να μην επιση-

P o e m s , S e le c te d Pro se . S e le c te d Essays

μάνω την ύπαρξη στα κείμενα του κ. Γ.

μου έρχεται στο μυαλό πόσο τη χρησιμο

πολλών φραστικών λεκτικώ ν και νοηματικών

ποίησε ο Έ λιο τ). θα περιοριστώ στον τρόπο
με τον οποίο πρέπει να την αντιμετωπίζει ο
κριτικός της. Και βέβαια δ ε ν είναι αντιμε
τώπιση η επιπόλαιη και παράδοξη κατοχύρω
ση στην ούτως ή άλλως «μερικότητά» της
κρίσης που θα εκφ ρα σ τεί γι αυτήν ή στο
αλαζονικό «αντιτίθεμαι» που καταφ εύγει ο
κ. Γουλιάμος.

Υποτίθεται ότι ο κριτικός

είναι ένας ειδ ικευ μ ένο ς , συστηματικός και
ε ν η μ ε ρ ω τ ικ ό ς α να γνώ σ της (τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν )

ολισθημάτων: για μένα οι ενδ ε ίξ ε ις α υτές
της τέφρας της. Και δ ε ν αναφερομαι εδω

διεδω σε, κατα τη γνώμη μου. ο υπ ερρεα λι

δ ε δηλώ νουν μόνο μια δυσκολία στην έ κ 

στην εντυπωσιολογία όσων ν ε ό τ ε ρ ω ν πι

σμός). Αναφέρομαι, κυρίως, στην εντυπω-

φραση και στη σ κ έψ η αλλά και μια ελαφριά

σ τεύουν

είναι παράλληλη

σιολογία που ασκούν ή που έμμεσ α ενι

και αβασάνιστη τοπ οθέτηση απέναντι στο

δημιουργία (μερικοί από αυτούς, μάλιστα,

σ χύουν όσοι διακηρύσσουν την πίστη τους

χρέος του κριτικού να υπ ηρετεί τη γλώσσα

στερούνται και κριτηρίων ή αρνιούνται προ

στην τεκμηριω μ ένη, εμπεριστατω μένη, επι

του με όσο γίνεται μ εγα λύτερη ακρίβεια και

κλητικά τα κριτήρια - όσα τουλάχιστον,

στημονική κριτική. Έ χ ω την... εντύπωση ότι

σαφήνεια (στο δημιουργικό εργο, φυσικά, τα

άντεξαν στο χρόνο - της παραδοσιακής

ένας από αυτούς τους τελευτα ίους είναι

πράγματα είναι διαφορετικά επειδή προστί

αισθητικής· κι αυτή είναι η επιδημία που

και ο κ. Γουλιάμος.

θεται εδώ ο αγώνας για το ύφος· πάλι,

ότι

η κριτική

αν λοιπόν θέλει ν 'α σ χ ο λ η θ ε ί υπεύθυνα με

όμως,

μια εκλογή

τι τον εμποδίζει

χώρο η δημιουργία ε χε ι ανάγκη από τη δικη

« ν ’ α π ο δεσ μ ευ θ εί από τη μερικότητά» της;

της ακρίβεια και σαφήνεια). Το χρέος αυτο

Αν έχει στα χέρια του τις συλλογές του

γίνεται ένα αίτημα ολοένα πιο επιτακτικό

ποιητή (το όλον δηλαδή) κι αν μάλιστα έχει

στις μ έ ρ ε ς μας με την αυξα νόμενη ρύπανση

π ροειδοποιηθεί εγκαίρως από τον συγγρα

και

φ έα με π ληροφ ορίες για τον τρόπο σ ύ ν θ ε 

μπορούμε, λοιπόν, ν ' α φ ή νο υ μ ε ολόκληρο

σης της επιλογής ή τις τυχόν-επ εμβάσεις

μουσείο στην πλάτη μας ή τους ανθρώπους

ποιημάτων

του (όπως στην περίπτωση μου: υπάρχουν
σημειώ σεις στο τ έλ ο ς του βιβλίου) τι τον
εμποδίζει

να ιδεί, να

χάρτης

συγκρίνει και να

κρίνει ; Να κρίνει, δηλαδή, εάν η επιλογή

δημ ιο υρ γεί ή όχι στον αναγνώστη «λιποβαρή
εικόνα αλλά και καλλιεπή παρουσία» για το
και τέτοια

που να μην μπορεί να

υπάρχει τρόπος κι ότι φταίει γι αυτό ο
συγγραφέας

-που τον παραδίδει μάλιστα

στο έ λ ε ο ς κάποιας μυστηριώ δους... δίνηςαποδεικνύει την οκνηρία του, επειδή απο
φ ε ύ γ ε ι να κάμει την πιο πάνω προετοιμασία,
ή δ ε ν ξέρω τι άλλο.
(β) Το γενικό τερο τώρα σύμπτωμα που
χαρακτηρίζει πολλές πρόσφατες βιβλιοκρι

Δεν

να βιάζουν ασύδοτοι το φω ς της μ έρ α ς (βλ.
Κ. Γουλιάμος, Έ κ θ ε σ η Σαγκάλ στη Σ τ ο κ χ ό λ 
μη. «Γράμματα και Τ έχνες », τ ε ύ χ ο ς 14. σελ.

κεφάλι μας οχι το μουσείο αλλά η τεραστια
παράδοση της ελληνικής γλωσσάς, με όλο

ουνεργοζοντοι

της. Η αμήχανη δήλωση του κ. Γ. ότι δεν

στα νοήματα.

Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗ

υπάρχει τρόπος να κρίνει κανείς μια επιλο

για την ποιότητα και αντιπροσωπευτικότητά

και

σα) δ ια τρ ε χ ο υ μ ε τον κίνδυνο να πέσει στο

αντιπροσωπεύσει το όλον. Ό σ τ ε . λοιπόν,

ίσως, αγνοεί,το όλον) να σχηματίσει γνώμη

γλώσσα

25), διότι ετσι, (δηλαδή βιάζοντας τη γλώσ

μ έ α ν έ κ δ ο τ α κ ε ίμ ε ν α
τ ο υ Κ .Π . Κ α ό ά ψ η και του Α λ ε κ ο υ Σ ε γ κ ό π ο υ λ ο υ

γή και να βο ηθ ήσ ει τ ο ν αναγνώστη (που.

στη

αφιέρωμα στόν

όλον, εάν δηλαδή η μερικότητά της είναι
τόση

και μέσα στο δικό της αυτόνομο

ΝΑΝΟΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΑΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΟΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΣΑΡΗΣ
ΕΚΤΩΡ ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΧΑΠ Ο ΓΛΟ Υ
Μ 2. ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ
Δ.Ν. ΜΑΡΩΝΙΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΙΕΡΗΣ
Γ.Π. ΣΑΒΒΙΔΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΣΚΟΠΕΤΕΑ
ΚΩΣΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΛΗΣ
DIANA HAAS
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

το βάρος των τριών χιλιάδων χρόνω ν της.
Φιλικά
Σ τέφ α νο ς Μ π εκατώ ρος

· ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΑΛΛΑΣ
· ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΡΟΥΛΗΣ
· ΝΑΣΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
· ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
· ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΚΥΡΗ
· Ξ.Α. ΚΟΚΟΛΗΣ
· ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
· ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ
♦ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
· ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΟΖΑΝΗΣ
· ΕΛΛΗ ΣΚΟΠΕΤΕΑ
· ΜΙΜΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ
· ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΤΥΑΡΑΣ
· ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
· ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ

σίες που γράφονται, δυστυχώ ς, από ν έ ο υ ς
ανθρώπους είναι η επιβίωση της εντυπωσιολογίας στην κριτική (μ ε λιγότερα πράγματι
ψυχανεμίσματα ή, μάλλον, τώρα έ χο υ ν πο
νηρά

κ ρ υ φ τ ε ί),

την

οποία

όλοι

έχουμε

καταδικάσει και καταδικάζουμε αλλά που

ΔΙΠΛΟ ΤΕΥΧΟΣ

σ υνεχίζουμε να την ασ κούμε όπως β ο λ εύ ει
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τον

καθένα

μας.

Ανάσταση

λοιπόν

της

επάρατης εντυπωσιολογίας, αναγέννηση εκ

Η απάντηση του συνεργάτη μας
Κώστα Γουλιάμου θα δημοσιευτεί
στο επόμενο τεύχος, γιατί μολονό
τι στάλθηκε έγκαιρα και στοιχειοθετήθηκε δεν μπόρεσε τελικά να
δημοσιευτεί Ελλειψη χώρου.

Μια μεγάλη, σύγχρονη,
συνεπής ασφαλιστική εταιρία
αγροτικών και γενικών
ασφαλειών.
Με δίκτυο εξυπηρέτησης
απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα.
Που προσφέρει τα κέρδη της σε
αναπτυξιακούς, κοινωνικούς και
πολιτιστικούς σκοπούς.
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ΑΣ' ΑΛΙΣΤΙΚΗ
Ο

κοντά σας ό,τι κι αντύχει
ΑΣΦ ΑΛΕΙΕΣ: Ζωής, Προσωπικών ατυχημάτων, Φωτιάς, Μεταφορών, Διαφόρων
ατυχημάτων, Χαλαζιού, Κτηνσσφάλειες, Αλιευτικών σκαφών, Αυτοκινήτων.
Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Ε Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ : Λεωφόρος Συγγρού 163.Τ .θ . 140. Νέα Σμύρνη. Αθήνα.
Τηλ.: 952 4801 (20 γραμμές), Τέλεξ: 22 3004 A G R O G R .
Δ ΙΑ Μ ΕΡ ΙΣ Μ Α Τ ΙΚ ΕΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ : Αθήνα. Καβάλα. Θεσσαλονίκη. Λάρισα, Γιάννενα, Πάτρα, Ηράκλειο.
ΔΙΚΤΥΟ: Υποκαταστήματα και Πρακτορεία σε όλη την Ελλάδα.

