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Απόψεις

Η νεκρή 
γλώσσα της εξουσίας

Το τι σημαίνει ε ίδ η σ η  και τι δ ια φ ή μ ισ η  δεν μας το γράφουν 
πλ έον  τα λεξικά αλλά οι τεχνικοί της εξουσίας.

Πρόκειται για τις βιομηχανίες πληροφόρησης που τελούν κάτω 
από την αιγίδα της εξουσίας. Πολλές μάλιστα φορές και πάνω 
από αυτή. Οργανωμένες καθώς είναι σε ανατολή και δύση, 
γνωρίζουν να χρησιμοποιούν το γεγονός μ* ένα εξοργιστικό 
ορθολογισμό.

Επειτα διαθέτουν κι ενισχύουν, με μαθηματικούς υπολογι
σμούς, την παγίδα, καταδικάζοντας έτσι το σύγχρονο πολίτη σε 
άμυνα.

Μέσα από την είδηση που γίνεται διαφήμιση αλλά και μέσα 
από τη διαφήμιση που γίνεται είδηση η εξουσία προσπαθεί 
πεισματικά ν’ απολογηθεί για ν αποδείξει την αθωότητα της. 
Αλλά ποια εξουσία είναι αθώα όταν το αληθινό της κίνητρο είναι 
να - νομιμοποιήσει« τη συμπαιγνιακή της διαφθορά με τη γλώσσα 
της είδησης και της διαφήμισης;

Οι προθέσεις της, σκοτεινές έως προσβλητικές, μέσω των 
βιομηχανιών πληροφόρησης καλύπτονται έντεχνα και στη θέση 
τους προβάλλονται και καταχωρούνται πετυχημένα ψέματα, 
ί ιατί οι τεχνικοί της εξουσίας έχουν οργανώσει μια κερδοσκοπι
κή κοινωνία. Καθεστώτα ποσότητας και γαστρονομίας, τινάζο
ντας στον αέρα κάθε πολιτιστικό και ανθρώπινο πρότυπο.

Είδηση και διαφήμιση προστρέχουν σε μια στρατηγική όπου το 
ανθρώπινο γένος καλείται να παίξει τους νόμους της προσφοράς 
και της ζήτησης. Γου ανταγωνισμού, του κέρδους, της πολιτικής 
και οικονομικής αγοράς.

I ι αυτό και δε με βρίσκει σύμφωνο η άποψη πως «στις 
υπανάπτυκτες χώρες η διαφήμιση λειτουργεί σαν επαναστατικό 
μήνυμα» (Ε(Ό ).  Γιατί, φυσικά, το πρόβλημα δεν είναι μόνο πριν 
από την επανάσταση αλλά κι έπειτα. Κυρίως έπειτα.

Και η γλώσσα της εξουσίας το γνωρίζει πολύ καλά. Συνεπώς 
ξέρει πού στοχεύει. Τα ειδησεογραφικά ή διαφημιστικά τεχνά
σματα λειτουργούν με προκαθορισμένους στόχους*Χαλιναγωγούν 
τον κόσμο. Καταργούν πάθη, οράματα, εξεγέρσεις. Με την 
τεχνική και την οργάνωσή τους παροτρύνουν σε μια κοινωνική 
μεταμφίεση. Προωθούν ένα παραπλανητικό λεξιλόγιο που πολ
λές φορές φθάνει στα όρια της γελοιότητας. Άλλοτε πνίγουν ή 
διαστρεβλώνουν κι άλλοτε προωθούν γεγονότα σύμφωνα πάντοτε 
με τις ανάγκες και τις σκοπιμότητες της εξουσίας.

Έτσι όμως αν δεν εκμηδενίζεται σίγουρα υποβαθμίζεται ο 
ρόλος και η αποστολή του πολίτη.

Γίνεται μάζα ή αριθμός σε μια κοινωνία ληπτών την οποία 
εξουσιάζουν οι οργανωμένες βιομηχανίες πληροφόρησης. Λυτές 
ακριβώς είναι που κατευθύνουν «γούστο« και «ιδέες» μετατρέπο- 
ντας το κάθε τι σε γαστρονομικό αγαθό τον δε πολίτη σε 
παθητικό ιατρικό αντικείμενο.

Ιΐροφανώς έχει δημιουργηθεί, σε βαθμό ανησυχητικό, μια 
απατηλή κοινωνική λειτουργία* χαρακτηριστικό της γνώρισμα η 
αύξηση της παραγωγής και του κέρδους. Μ ’ ένα ρυθμό δαιμονικό 
που συντρίβει όχι μόνο το ανθρ(όπινο αλλά και το αισθητικό 
όραμα.

Αν πριν από χρόνια ή μερικούς αιώνες η εκκλησία, πριμοδοτώ
ντας την εξουσία, είχε αγιοποιήσει την εντατικοποίηση της 
εργασίας σήμερα είδηση και διαφήμιση κάνουν το ίδιο για το 
κέρδος και την κατανάλωση.

Λίχως άλλο αποτελούν δύο ταυτόσημα όσο και παρασιτικά 
κυκλώματα τα οποία στη σύγχρονη εξουσία προσφέρουν περισσό
τερα απ' όσα έχουν προσφέρει άλλοι καταπιεστικοί μηχανισμοί 
όπως ο στρατός και η αστυνομία.
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Κ. Γουλιάμος, Η νεκρή γλώοοα της εξονοιαζ
Η εξουσία τους χρησιμοποιεί όταν, στην προσπάθεια της 

ν' απολογηθεί, δεν πείθει για την αθωότητα της. Οπότε η 
αστυνομία χτυπά όσους δεν ξάπλωσαν στο κρεβάτι.

Όσους δεν κοιμήθηκαν από τις συμβουλές των ειδήσεων και 
των διαφημίσεων. Όσοι  ξεφεύγουν από τον έλεγχο της αγέλης 
επειδή πιστεύουν ότι η πιο ολέθρια πρόληψη είναι η εξουσία.

Φυσικά η αντιεξουσιαστική ιδέα δεν είναι κατάκτηση σημερι
νή. Μπορεί βέβαια στις μέρες μας να μην έχει διεισδύσει σ* ένα 
μαζικό κίνημα όπως συνέβη στην <·Ι1ρώτη Διεθνή», χάρις στον 
Μπακούνιν. Ωστόσο, έστω και με τις μικρές — περιθωριακές 
ομάδες, η εξουσία παλεύεται, αμφισβητείται, χλευάζεται. Γ ιατί 
έχει αποδειχθεί στείρα και ανοϊκή. ΓΓ αυτό και χρειάζεται να 
προωθεί νέα όρια παραγωγής — όπως την είδηση και τη 
διαφήμιση — για να στηρίξει την αρριόστεια της.

Ο Μαρκούζε το έδειξε σωστά. Αν θέλουμε ν* αρνηθούμε την 
κοινωνία μας μονάχα η π ο ιη σ ί]  και η φ α ν τ α σ ία  θα μας 
βοηθήσουν.

Η εξουσία, όπως στο παρελθόν με το αστυνομικό κράτος έτσι 
και στις μέρες μας, με την είδηση και τη διαφήμιση αναστέλλει 
την αυθόρμητη ζωή και δράση. Επιβάλλει μια τ ε χ ν η τ ή  τά ξ η  
από τα πάνω προς τα κάτω ενώ παράλληλα από τα mass media 
επιτίθεται στους αντιεξουσιαστές λέγοντας ότι τις θεωρίες τους 
διακρίνει η αταξία και η αποδιοργάνωση.

Στο βάθος όμως γνωρίζει πολύ καλά όχι μόνο την ιστορία του 
αναρχισμού αλλά και τις υποθήκες του Προυντόν, του Μαλατέ- 
στα, του Κροπότκιν, του Βολίν κ.ά.

ΓΓ αυτούς η αναρχία είναι μια ζωντανή οργανωμένη κοινωνία. 
Ο πιο ψηλός βαθμός ελευθερίας και τάξης που φθάνει η 
ανθρωπότητα. Γ ιατί δεν βγαίνει από ένα κέντρο κατασκευασμένο 
από πριν για να εξουσιάζει το σύνολο και σ* αυτό να επιβληθεί, 
αλλά προέρχεται απ' όλα τα σημεία, από φυσικά κέντρα προορι
σμένα να εξυπηρετούν αυτά τα σημεία. Λεν είναι τ ε χ ν η τ ό  αλλά 
φ ν σ ικ ό  κατασκεύασμα. Η αντιεξουσιαστική λοιπόν ιδεολογία

πιστεύει στην αναγκαιότητα της οργάνωσης.
Αλλά η εξουσία, με τη γλώσσα των υποκαταστατων της,

πλαστογραφεί — παρα/αράζει το αληθινό νόημα της αντιεςου-
σιαστικής ιδεολογίας.

Μάλιστα φτάνει στο σημείο να ταυτίζει τον αναρχικό με
κοινούς εγκληματίες. Από αυτούς που η ίδια θρέψει και Ορεφεται 
και η διαφήμιση τους προβάλλει άλλοτε ως «δράκους» ή «αντερο
βγάλτες.» κι άλλοτε ως κυρίους της υψηλής κοινωνίας.

Αλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι σπανιότατα ή 
ουδέποτε τα mass media έχουν τολμήσει να παρουσιάσουν 
αναλυτικά αντιεξουσιαστικές θεωρίες. Αντίθετα αναλύσεις του 
καπιταλισμού, σοσιαλισμού, κομμουνισμού είναι συχνές πυκνές. 
Ακόμα και όταν καταπιάνονται με το σοσιαλισμό δίνουν τη μια 
του αντίληψη, την εξουσιαστική, αγνοώντας ή παραμορφώνοντας
- και οι λόγοι είναι προφανείς - την αντιεξουσιαστική του.

Τέλος πάντων δεν υπάρχει πιο σατανικό κύκλωμα επί των 
ημερών μας α π ’ αυτό της είδησης - διαφήμισης. ΙΙρόκειται 
σαφο>ς για ένα μηχανισμό γάμου που ανταποκρί νεται στις 
σκοτεινές όσο και ξέφρενες επιθυμίες της εξουσίας. Ετσι όσοι 
κατέχονται από κοινωνική - πολιτική μυωπία αρκούνται στο 
τελετουργικό. Άλλωστε και τα ίδια τα κείμενα των ειδήσεοη· - 
διαφημίσεων έχουν κατά τέτοιο τρόπο συνταχθεί ώστε να μη 
βάζουν σε μεγάλη κυκλοφορία την κρισ ΐ]  και τη φ α ν τ α σ ία .

Με μια τέτοια ν ε κ ρ ή  γλ ώ σ σ α  η εξουσία προσπαθεί να 
καλύψει τις ενοχές της αδιαφορώντας για το ψυχολογικό ή 
συναισθηματικό πλαίσιο του πολίτη.

Με δραματοποιημένα ή φαιδρά σενάρια η ίδια πάντα γλώσσα 
κατασκευάζει το άλλοθι της εξουσίας. Ενός κολοσσού με πήλινα 
πόδια.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΤΑ Α Γ Ν Ω Σ Τ Α  Ν Ο Μ Π Ε Λ  Τ Η Σ  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α Σ

Η α π ε λ π ισ μ έ νη  ιστορ ία  μιας  μ ο ν α χ ι κ ή ς  
γ υ ν α ί κα ς ,  που έφτασε  να γ ίνε ι  στυγ νή 
τοκογλύφος.  γ»α ν-α τ ελε ιώ σ ε ι  τη ζ ω ή  της
μόνη.
Ο  !βο Αντρ ιτ ς  (Ν ό μ π ελ  λ ο γ ο τ ε χ ν ί α ς  
1961) ο μεγαλ ύ τερ ο ς  ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς  «εζο- 
γρ ό φ ο ς  των  Β α λ κ α ν ί ω ν ,  στο τελευτα ίο  
έργο της π α σ ί γ ν ω σ τ η ς  τρ ιλ ο γ ία ς  του- - Τ ο  
γεφύρι  του Ν τ ρ ίν α - ,  -Χ ρ ο ν ικ ό  της  Βο
σ ν ί α ς - ,  - Η  Δ ε σ π ο ιν ί ς - .

παρατηρητης

Ο  Κρνεστ Χ έμινγου έ ι  (Ν όμπελ  λ ο γ ο τ ε 
χ ν ί α ς  1954) στα δ ύ σ κ ο λ α  χ ρ ό ν ι α  της 
δ ε κ α ετ ία ς  1920- 30, ό τα ν  δο κ ίμ α ζε  τις 
ι κ α ν ό τ η τ έ ς  του σε  έ ν α  ά λλο  πεδίο ,  τη 
δημ οσ ιο γρα φ ία .
Μ Μ ι κ ρ α σ ι α τ ι κ ή  κατ αστρ οφή ,  οι  α ν ί κ α 
νοι β ασ ιλ ικ ο ί  α ξ ι ω μ α τ ι κ ο ί ,  η σ υ ν θ ή κ η  
των  Μ ο υ δ α ν ι ώ ν .  η ε γ κ α τ ά λ ε ι ψ η  σκια-  
γρ αφ ο ύ ντα ι  α πό  τη ρ ω μ α λ έ α  π έν α  του 
μ ε γ ά λ ο υ  δημ ιουργού.

ΚΙ Ν I Ρ ΙΚΗ Δ Ι Α Θ Ι Ι Η  Θ Ρ. Ι ΙΑ ΛΟ Ν 1Κ Η  - Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Τ Η Σ -  Π Ρ  Κ Ο Ρ Ο Μ Η Λ Α  Η  Τ Η Λ  2Μ958
Α Ο Η Ν Α  - Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Τ Η ! -  ΛΙΔΟ ΤΟ Υ W Τ Η Λ  '600**8



Τα νεανικά χρόνια 
του 

Κωνσταντίνου Θεοτόκη

(Η ζωή του μεγάλου πεζογράφου 
γραμμένη από τον αδερφό του Σπυρίδωνα)

ψ
Λ λ

ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ Πρίν από πενήντα πέντε ,  περίπου χρόνια ,  ο ιστοριοδί
φης Σπυρίδων Μ. Θεοτόκης άρχισε να γράφ ει  μια 
βιογραφία  του αδελφ ού  του Κ ω νσταντίνου  που ,  δυ
στυ χώ ς ,  διασώθηκε ημιτελής.

Η β ιογραφία  αυτή είναι, κατά τη γνώ μ η  μου, π ολύ  
σημαντική. Γιατί ο Κ ω νσταντίνος  Θεοτόκης δεν πρό-  
φτασε ή μ άλλον  δε θέλησε να μας αφήσει στοιχεία  από  
την π ολύ  ενδιαφέρουσα ζωή του. Μορφή ανήσυχη και 
εκρηκτική, πολύπλευρη  και ασυμβίβαστη , με μ εγά λες  
δυνατότητες και αδυναμίες,  με έντονες α λλά  παροδικές  
προσηλώσεις, πέρασε σαν λαμ πρός  μετεωρίτης από  τη 
ζωή και την τέχνη ,  π υ ρ π ο λ ώ ντ α ς  και αυτοπυρπολού-  
μενος.

Α λλά ,  όπω ς συμβαίνει  σε παρόμοιες περιπτώ σεις ,  
εκείνοι που  θαμπώ νονται  από τη λάμψ η μιας σπάνιας  
ανθρώπινης φύσης (ή, ακόμα, φ λ έγ ο ν τα ι  από την 
πύρινη τροχιά της) ν ιώ θουν σαν υποχρέω ση να σ υ μ β ά 
λουν στη μελέτη της ζωής και του έργου της, με τις 
μαρτυρίες τους.

Κ άπω ς έτσι θα πρέπει να θεωρηθούν και οι σελίδες  
που ο Σπυρίδων Μ. Θεοτόκης έγραψε για  τα νεανικά  
χρόνια του Κ ω νσταντίνου  Θεοτόκη και αναφέρονται  
στην ιδιωτική του ζωή, στη σταδιοδρομία του και στις 
κοινωνικές και πνευματικές του σχέσεις  και που  
σύντομα θα παρουσιαστούν από τις εκδόσεις «Πρόσπε-
ρ°ς»·

Α πό το β ιβλ ίο  αυτό πρωτοδημοσιεύονται σήμερα τα 
τελευταία τέσσερα κεφάλαιά  του.

ΤΑΣΟΣ ΚΟΡΦΗΣ

Ό π ω ς  είπαμε, το σπίτι μα; στους 
Καρουσάδε; είναι ένα; παλιό; οικογε
νειακό; πύργος, κτισμένο: το 1525. 
Γο παλιό κτίριο ττ ; εποχή; εκείνη: 
ήταν πολύ διαφορετικό και μικρότερο 
α π ’ ό,τι είναι σήμερα. Το είχαν φτιά
ξει σύμφωνα με το πνεύμα τη; επο
χή; με αποθήκε; θολοίτές xnó κάτω 
κι ένα πάτωμα, χο)ρισμένο σ’ ένα με
γάλο χωλ με τέσσερα δωμάτια γύρω. 
Στη δυτική πλευρά του βρίσκονταν η 
είσοδο; με μια σκάλα που είχε τριά
ντα σκαλοπάτια κι έστεκε τρία μέτρα 
μακριά από το κτίριο. Έ τσ ι  για να 
μπει κάποιος στο σπίτι έπρεπε να 
κατεβεί η κινητή γέφυρα, π ου το 
ένωνε με το κεφαλόσκαλο.

Με τον καιρό και σύμφωνα με τι; 
ανάγκες της οικογενεία; έγιναν προ
σθήκες στη βορεινή και στη μεσημ
βρινή πλευρά, που άλλαξαν εντελώς 
την πρώτη αρχιτεκτονική μορφή του 
κτιρίου. II κινητή γέφυρα καταργήθη- 
κε και στη θέση της έγινε μπαλκόνι 
ενώ η είσοδος μετατοπίσθηκε σ’ ένα 
από τα καινούρια κτίρια. Μεγάλε;, 
επίση;, ανανεώσεις και επισκευές του 
έκανε και ο πατέρα;, στα νιάτα του. 
που μάλιστα και το επίπλωσε σύμ
φωνα με τη μόδα τη; εποχή:.

Στο σύνολό του ο πύργο; μα: 
στους Καρουσάδες είναι ένα σπίτι 
μακρύ με είκοσι δύο δωμάτια, μερικά 
από τα οποία, όπω; το εστιατόριο, 
είναι μεγάλα. Στο μπροστινό μέρος 
του υπάρχει μια ευρύχωρη αυλή, χα 
λικοστρωμένη και σκεπασμένη με 
κρεβατίνε; σταφυλιών, όπου γύρω 
της βρίσκεται το πατροπαράδοτο π έ 
τρινο πεζούλι, ο καναπέ; α; πούμε 
Εκεί, από αιώνες, την Κυριακή το 
πρωί ο άρχοντα; δέχονταν του; υπο- 
ταχτικούς του χωριάτες, που καθι
σμένοι τον άκουαν να μιλάει για διά
φορα ζητήματα και να πηγαινοέρχε
σαι, .wCp.c-/ .ων · α; επάνω κατω στην 
αυλή. Ή ταν  η κυριακάτικη, πρωινή

ακρόαση. Μια παράδοσή που διατη 
ρήί)ηκε ω; τ ι;  μέρε; μα;. Και στο 
πίσω μέρος του σπιτιού είναι το με 
γάλο περιβόλι γεμάτο δέντρα καρπό 
φόρα και στεφανωμένο γύρω από πα 
μπάλαια κυπαρίσια.

V ' ί— το σπίτι αυτο περνούσαμε τι; 
διακοπές μα; με κάθε άνεση. ΙΙταν 
τοσο ωραία αυτή /; ζωή και μα; 
άφησε τόσο ωραίε; αναμνήσει;, που 
ποτέ μα; δε θα τι: ξεχάσουμε. Κι αν 
σ’ όλα αυτά προσθέσουμε και την 
αγάπη που όλοι μα; δείχνανε, θεωρώ 
ντα; μα; σαν κάτι ανώτερο από τον 
εαυτό του; και τα παιδιά του;, τό-:

φαίνεται καθαρά γιατί αγαπήσαμε 
τοσο το χ<οριό μα; Και δεν ήταν 
μόνο οι άντρε; που μα; αγαπούσαν, 
ήταν κι οι γυναίκε;. Κι όσο μεγαλώ 
να με, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο 
να μα: ευχαριστήσουν κάτι που δ; 
θεωρούσαν σαν Ουσία αλλά σαν καθή
κον. I όσο, μάλιστα, το αίσθημα χυτό 
ήτανε ριζωμένο στο γυναικείο κόσμο 
του χωριού μα:, που οι γριέ: που μα: 
συναντούσαν στου; κάμπου; ή στου: 
ελαιώνες, μαζί με τις ευχέ: που μα: 
δίνανε, συνήθιζαν να μα; λένε: «Γιατί 
κι εγώ η κακούργα να μην είμαι νέα 
για να σ’ ευχαριστήσω;»

ΙΙερα. όμως. από ό/.α αυτά η θέση 
των Καρουσάδων είναι μαγευτική και 
πιστεύω π<.»: είναι η πιο ωραία τη; 
ωραίας Κέρκυρα;. Μακριά, προ: το 
βορρά, το βαθύχρωμο γαλάζιο πέλα- 
γο:.  που το στολίζουν τα νησιά ΟΟω- 
νοί. Κρρίκουσα και ΜαΟράκι, χωρίζει 
από την Κέρκυρα τα Χκροκεράνεια, 
τα πανύψηλα βουνά τη: Χειμάρα;, 
που είναι χιονισμένα τον περισσότερο 
χρόνο. Το πέλαγο; αυτό έρχεται και 
σκάει ανάλαφρα με βοή στη μοναδική 
αμμουδιά ττ ;  Ρόδα;, που ναλήνια• > I - I I
γυρολογάει και γλύφει την ακτή (ο; 
την άκρη τη; Αγίας Αικατερίνης, το 
Νήσο. ΙΙρος νότο και ανατολή η κανο
νική κορυφογραμμή του ΙΙαντοκράτο- 
ρα με τον ΙΙρακλή και το Βίστωνα 
κατεβαίνει ομαλή <υ; το λιβάδι, σχη- 
ματίζοντα: καταπράσινου; λόφου; 
σπαρμένου: με γραφικότατα χωριά: 
Σφακερά, Επίσκεψη, Χυφές, Ξανθά- 
τε;. Αγιοι Δούλοι. \γρός. Περλεψι- 
μάδες. όλα τοποθετημένα με τη με - 
γαλύτερη συμμετρία. Μετά το λιβάδι 
σηκώνονται οι κατάφυτοι λόφοι των 
Λ γραφών με την περήφανη ΙΙαναγία. 
το Καβαλλούρι, με τον πύργο του 
Χαλικιόπουλου (του ζωγράφου Γιαλ- 
λινά τώρα) και στον ψηλότερο λόφο 
οι Κρασάδες, αληθινή κωμόπολη που 
δεσπόζει του απάνω Γύρου.

\ν η πένα μπορούσε να δώσει μιαν 
αμυδρή εικόνα από όσα βλέπε·, το 
υ χτι από το νοτιοδυτικό απαλκόν.• % 

του πύργου των Καρουσάδων, θα ή
τα ν το μεγαλύτερο φιλολογικό κατόρ
θωμα. Γιατί π ώ ;  είναι δυνατό να 
περιγράφει r κλιμακωτή διαδοχή των 
λόφων από τον I Iαντακράτορα, που 
έχει ύψος ίΠ » μέτρα ως το λιβάδι, 
που βρίσκεται σχεδόν στην επιφάνεια 
τη; θάλασσας; Και. βέβαια, δεν θα
ταν τίποτα εάν επρόκειτο για λό

φου: ή λοφοσειρέ; άλλες απότομες 
και άλλες μαλακιέ;, χωρίς στόλισμα 
και χωρί; χωριά. Μα εδώ τα πράγμα
τα είναι διαφορετικά μς τη μεγάλτ
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Τα νεανικά χρόνια του Κωνσταντίνου Θεοτόκη

ποικιλία του πράσινου: αιωνόβια ε
λαιόδεντρα, δρυς, βελανιδιές, αμυγδα
λιές, ~ου, όταν τον Ιανουάριο είναι 
ανθισμένες, παρουσιάζουν όλα τα /(ό
ριά ανθοστόλιστα να περιμένουν ανυ
πόμονα την άνοιξη να Χώσει την και
νούρια ζωή στη φύση. Και αυτό το 
τοπίο, το τόσο κανονικό μέσα στη 
μεγάλη ακαταστασία της χλωρίδας 
και την περίεργη διαμόρφωση του 
εδάφους, παίρνει πάλι μιαν άλλη δια
φορετική μορφή από τα πολλά κυπα- 
ρίσια που φυτρώνουν εδώ κι εκεί. 
ακανόνιστα κι αυτά, και που δίνουν 
ένα αίσθημα μελαγχολίας στην ψυχή, 
που αναγαλλιάζει και τον πιο αδιάφο
ρο θαυμαστή της φύση:. Και όταν τα 
σεληνόφο-ίτα βράδια ο ρομαντικός άν
θρωπος απολαμβάνει όλο αυτό το 
θε άκτιστο μεγαλείο τη; δημιουργίας, 
λουσμένος από το ασημένιο φως τη: 
σελήνης, που χαρίζει στο τοπίο ένα 
ανεκδιήγητο μυστήριο και ακούγο- 
ντας από μακριά το βογκητό του 
άγριου πελάγους της Παλαιοκαστρί- 
τσας, νιώθει πως δε βρίσκεται στον 
κόσμο τούτο τη; ψευτιά: και τη:  
υποκρισία: και. βουβός από τη μεγά
λη σοφία και την αρμονία, θαυμάζει 
το δημιουργό του. —εγυμνωμένος από 
τις κακίες του κόσμου, χωρίς πονηρές 
σκέψεις, που δε χωρούν στην ιερή 
αυτή στιγμή, είναι αληθινά το μεγάλο 
Ον τη: δημιουργίας, πλασμένο κα- 
τ εικόνα και ομοίο>ση του Θεού.

Ο ΕΓΓΑΜΟΣ ΒΙΟΣ

Ο γάμος το ν Κωνσταντίνου με την 
;ενη κυρία (την Ερνεστίνη ή την
I ίνα, οπω: την είπαμε) τον άλλαξε 

αμέσως. Και ναι μεν ο χαρακτήρας 
του δε διορθώθηκε και από τις πρώ
τες μέρε: η γυναίκα του κατάλαβε το 
πόσο αψύς και βίαιος ή τα ν  ωστόσο η 
νεα ί,ώη του υποσχοντανε μια ηρεμία 
και μια γαλήνη, δυσανάλογη, βέβαια, 
με την ηλικία του, μα που την αποζη
τούσε ο ρομαντισμός του.

Εδω πρεπει να σημειώσω και τού
το, που είναι πολύ τιμητικό για τον 
Κωνσταντίνο: η γυναίκα του δεν είχε 
ούτε προίκα ούτε περιουσία. Μόνο σα 
δώρο γάμου πήρε από το θείο της, 
τον αδελφό της μητέρας της. τον 
κόμη τα Ά ν τ ε μ ις 1 είκοσι πέντε χιλιά
δες αυστριακά φιορίνια, σα να λέγαμε 
σήμερα δυο χιλιάδες χρυσές λίρες. 
Από τα χρήματα αυτά ένα μεγάλο 
μέρος ξοδεύτηκε στο ταξίδι του μέλι 
τος στη ] ερμανία και όσα περισέψανε 
τα φέρανε στην Κέρκυρα για να βοη
θήσουν τη ζωή του:.

I Ηταν αυ/*ρ/η: του αρχιδούκα Αλβερ
του και μεγάλου βοΐλου τη; Αυστρία; και
Ουγγαρίας και βοημία; του ηγεμονικού
τάγμα το; του Αγίου Ιωάννου των Ιεροσο-
λύαων.

ΈφΟασαν στο νησί μας προς το 
τέλος του Οκτωβρίου και τους μετέ
φεραν μαζί με τους άλλους επιβατε: 
στο νησί του Ηίδου για καραντίνα, 
όπου έμειναν είκοσι δύο μέρες. Απο 
εκεί πήγαν στο ξενοδοχείο της Μπελ- 
λα. Ιίενέτσια που. όπως είπαμε, ήταν 
ακόμα στη σειρά των σπιτιων της 
πλατείας, πλάι σ’ ένα άλλο μεγάλο 
ξενοδοχείο το Σαιν Ζωρζ.

II πρώτη επίσκεψη, για να γνωρι
στεί η νύφη με τους νέους της συγγε
νείς, έγινε στο σπίτι μας, μια και στο 
Βίδο συναντήθηκε μ ’ ένα μόνο μέρος 
της οικογένειας. II επίσκεψη είχε 
επισημότητα, ο Ντίνος παρουσίασε 
τη γυναίκα του στη γιαγιά (που η 
Τίνα της φίλησε το χέρι και της 
έδειξε μεγάλο σεβασμό) και στη θεία 
μου την Κατίνα, μια εξαιρετική γυ-

και με το φέρσιμό της. Και, πέρα απο 
αυτά της τα π ρ ο τ έ ρ η μ α  . α, κά . ι  άλλο 
της έδινε μια επιπλέον υπεροχή: την 
ακολουθούσε ένα πλήθος απο οκτώ 
παιδιά τριών έως είκοσι ενός χρονών. 
Κοίταζε τη νύφη με βλέμμα προστα
τευτικό. ϊ πήρχε μπροστά της μια 
συνομήλική της που είχε το μειονέ
κτημα να είναι γυναίκα του γιου τη: 
αυτό ήτανε αρκετό.

Η νύφη απάντησε στα καλωσορί 
σματα της πεθερά: με μεγάλη αξιο 
πρέπεια, ρίχνοντας στραβοματιέ:  στο 
παιδολόι που την ακολουθούσε και 
που έμπρακτα τη: έδωσε να κα ταλά
βει πως ο άνδρα: τη;  ήταν ο όγδοο: 
μέσα στην οικογένεια

Σε λίγες μέρε; ο πατέρα:  μου
συνόδεψε το ζευγάρι στους Κρασάδε:. 
όπου έφθασαν νύχτα. Κανένα: δεν
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ναικα που έμεινε ανύπαντρη και θυ
σίασε τη ζωή της για να περιποιηΟεί 
τη μάνα της. Έ π ε ι τ α  ήλθε η σειρά 
της μητέρας.

II στιγμή εκείνη ήταν μοναδική. Οι 
δύο κυρίες κοιτάχτηκαν μ* ένα αίσθη
μα ανεξήγητο. Το μάτι της νύφης 
ήταν ζηλότυπο, το μάτι  τη; πεθερά; 
περήφανο. Είχαν, σχεδόν, την ίδια 
ηλικία μ,ια και η μητέρα μου ήταν 
τοτε τριάντα εφτά χρονών, γεμάτη 
χαρη μέσα στην περήφανη κορμοστα
σιά της. Οι τρόποι της ήταν απλοί 
και απροσποίητοι,  μα μετρημένοι,  
—εχω ρ^ε  με την πολυγλωσσία τη:

είχε φροντίσει να ετοιμαστεί το σπιτ< 
που ήταν ένα χρόνο κλειστό με δεμ έ 
να τα παράθυρα και άνω-κάτω τ ι  
έπιπλά του. Ετσι, μετά τη σύντομη 
αναχώρηση του πατέρα, στρωθήκανε 
^ τγ; δουλειά για να φτιάξουν μόνοι 
τους το σπιτικό τους και να τακτο
ποιήσουν, όπως θέλανε, τη ζωή τους.

Με το γάμο η ζωή του αδελφού 
μ*;  πήρε διαφορετικό δρόμο. II πείρα 
και οι γνώσεις του είχε αποκτήσει 
έω , ,ότε από τη ι,ωή δεν μ —ορούσαν 
να τον βοηθήσουν σε τίποτα. Έ π ρ ε π ε  
να αρχίσει από το άλφα. 11 γυναίκα 
.ου του έδειξε το δρόμο τη;  φιλολο-

γίας τη ;  πατρίδα;  της. Η-αν ^  
πολύ μορφωμένη γυναίκα, μια ττρα-,. 
ματική αποθήκη γνώσεων (χωρί; \ 
μως, μεγάλη κρίση) που χρήσιμη 
στον Κωνσταντίνο σα λεξικό, σα σ-2 
Οερή βάση για τις αναζητήσεις tou 
Με τη βοήθεια τη;  και τη στατικό·^, 
τα της του, το χειμώνα του
1893-94 στη μοναξιά του /ω ρι0,{ 
άρχισε να γράφει. Το πάθος του 
ζωή μεταστοιχειώθηκε σε πάθο: ν12 
έκφραση.

Ό π ω ς  αρκετέ; φορές είπαμε, τί- 
ποτά  το ελληνικό δεν τον ενθουσίαζε 
τότε και δεν έχανε ευκαιρία να το 
κατακρίνει και να το ειρωνεύεται.
I ι α υ . ο και το π ρω το του ρομάντσο 
είχε γ ια  υπόθεσή του τα έθιμα των 
Ελλήνων ληστών. Το έγραψε γαλλι
κά, το ονόμασε: «La vie de monta
gne» και το τύπωσε με έξοδά του στο 
11αρίσι, στους εκδότες αδελφούς Per
rin. Τ ις  διορθώσεις τις έκανε ο έπειτα 
αρκετά σπουδαίος λογοτέχνης 0 εό- 
δωρος de Witzewa, που ήταν και 0 
πρώτος κριτικός του.

Γο πρώτο αυτό βιβλίο του Κων
σταντίνου δεν είχε, βέβαια, επιτυχία 
μα δεν μπορούμε να πούμε πω; απέ- 
τυχε. Γραφήκανε πολλέ; κριτικές, άλ
λες ευνοϊκές και άλλες δυσμενείς* 
προπάντων από τον αθηναϊκό τ>-ο 
που σύσσωμος κατέκρίνε τον άγνω
στο συγγραφέα Conte C  Theotoky 
και το έργο του.

Οι δυσμενείς αυτέ :  κρίσεις δεν 
κάμψανε το ζήλο του νέου συγγραφέα 
που, σχεδόν αμέσως, άρχισε να γρά
φει το δεύτερο βιβλίο του. Είχε για 
υπόθεσή του την Ανατολή και είχε 
επηρεαστεί από το Νίτσε. που εκείνη 
την εποχή ήταν πολύ τη; μόδα;. 
Ή ρ ω ά ς  του ήταν ο υπεράνθρωπο; 
About Feedo, ο έπειτα Αβουφέδη; 
του «Πάθους» που δημοσιεύθηκε στην 
« Γέχνη».

Ι τ ο  διάστημα, όμω;.  αυτό συνέβη
καν δύο γεγονότα που άλλαξαν εντε
λ ώ ;  το χαρακτήρα, τα αισθήματα και 
τον τρόπο του σκέπτεσθαι του Κων
σταντίνου: η γέννηση του παιδιού του 
και η γνωριμία του με το Αορέντζο 
Μαβίλη.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΡΝΕΣΤΙΝΗΣ

II ζωή στο σπίτι  του χωριού είχε 
πάρει πια το ρυθμό της. II Τίνα,καλή 
νοικοκυρά με μαγείρισσα και υπηρέτη 
I ριεστίνους, είχε οργανώσει στην ε

ντέλεια τα πάντα. Ωραία σερβίτσια 
στόλιζαν το τραπέζι κι ακόμα ωραιό
τερα ήταν τα λινά.

( > Κωνσταντίνος είχε βρει το δρόμο 
του. Αγόραζε φιλοσοφικά και φιλολο
γικά βιβλία απλώνοντας πιο πολυ 
τους ανοιχτούς του ορίζοντες. Γι*τί. 
οπ(«); είπαμε,  οι γνίυσεις του προπα* 
ντων στη φιλοσοφία ήταν απέραντε». 
Πολλά χρόνια είχε σπουδάσει την



Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Σ  - Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ  83 7 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Τ Ε Χ Ν Ε Σ

ιστορία της φιλοσοφία; έως το 1ο- 
πενχάουερ, -ου  τον υπεραγαπούσε 
και το Νίτσε, που τότε είχε παρου- 
σιασθεί, απασχολώντας βασανιστικά 
το πνεύμα του.

Η γυναίκα του ήταν ευχαριστημένη 
και χαρούμενη* τον λάτρευε σχεδόν. 
Και, εκτιμώντας τα μεγάλα του χαρί
σματα, συγχωρούσε όλε; του τι; ιδιο
τροπίες και παραφορέ;. παραβλέπο- 
ντα; ακόμα και κάθε του αντρΐκιο 
παραστράτημα. Αλλά κι εκείνος της 
έδειχνε αγάπη.

Ύστερα από ένα χρόνο έγγαμου 
βίου η Τίνα ένιωσε τα πρώτα συ
μπτώματα τη: μητρότητας, κάτι που 
μα; γέμισε όλους χαρά και δύο-τρεις 
μήνες πριν από τη γέννα της εγκατα
στάθηκε στο σπίτι μας τη; πόλης για 
να *χει μεγαλύτερη άνεση και βοή
θεια. Τον Ιούνιο του 1895 είδε το 
φοις ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.

Αφού το παιδί σαράντησε, αρχίσα
με να μιλάμε για τα βαφτίσιχ του. Η 
μητέρα του, όμως, δεν έλεγε τίποτα 
Φανατική καθολική, όπως ήταν, Οα 
‘θελε, ίσως, μια τελετή κατά το λατι
νικό δόγμα. Και ο Κωνσταντίνος έκα
νε τον αδιάφορο (ή μάλλον ήταν).

Και τότε συνέβηκε το απρόοπτο. 
Μια μέρα παρουσιάσΟηκε στο σπίτι 
μα; ένα; καθολικός ιερέας, ζητώντα; 
να μιλήσει με τον πατέρα μας. Με 
μεγάλη εχεμύθεια του παρουσίασε τη 
γαμήλια πράξη του Κωνσταντίνου υ
ποστηρίζοντας πω; μια και ο γάμο; 
είχε γίνει κατά το καθολικό δόγμα, 
έπρεπε να βαφτιστεί και το παιδί α..ό 
τους Λατίνου;.

Στο επεισόδιο αυτό ούτε ο Κων
σταντίνος ανακατεύτηκε ούτε κι η 
γυναίκα του. Ό μ ω ; ,  όπως μάθαμε 
αργότερα, η Τίνα είχε βάλει τ/;ν ουρά 
τη;. Εκείνη είχε παρακαλέσει το Λα
τίνο Αρχιεπίσκοπο να μεσολαβήσει, 
στέλνοντας τον παπά του. Μη υπολο
γίζοντας, βέβαια, την άμεση έκρηξη 
του πατέρα.

ΙΙάντω;, ύστερα από αυτό, αποφα- 
σίστηκε να γίνουν τα βαφτίσια το 
γρηγορότερο. Κάναμε τι; σχετικές 
προετοιμασίες, φώναξαν τον παπά 
τη; ενορία; μας και όλα σε λίγε; 
μέρε; τελείωσαν. Ί ου έδωσαν το όνο
μα Ερνεστίνη. Ανάδοχος ήταν ο θείος 
Αλέξανδρος.

Ο ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΜΑΒΙ
ΛΗΣ

Θυμάμαι πως εκείνο τον καιρό, ο 
Ντίνο; συχνά μα; μιλούσε για κάποιο 
κύριο, όχι σχετικό με το σπίτι μα;, 
που είχε μείνει πολλά χρόνια στη 
Γερμανία σπουδάζοντας φιλολογία κι 
είχε, πριν χπό λίγο καιρό, επιστρέψει 
στην Κέρκυρα. Για τον κύριο αυτό, το 
Μαβίλη, ο Ντίνο; μα; μιλούσε πάντα 
υε ϋαυυ,ασαό.• · *

Ο Λορέντζος Μαβίλης (ή Μαμπί- 
λη;) ήταν τακτικός στο Λναγνο)στή- 
ριο κι εκεί τον γνώρισε ο Ν τίνος, 
αφού έγινε μέλος. Ηταν μια γνωρι
μία που δεν άργησε να γίνει φιλία κι 
αργότερα δεσμός. Ένας δεσμό;, στη
ριγμένο; σε σπάνια ψυχική επαφή που 
διατηρήθηκε σχεδόν έω; το δοξασμέ-

νο θάνατο του ποιητή.
Ο Λορέντζος, που το βίο του έγρα

ψε αργότερα ο ίδιο; ο Κωνσταντίνος, 
ήταν ένας τύπος συντηρητικού ανθρώ
που με τόσο πολύ αναπτυγμένο το 
ηθικό αίσθημα που όλα τα άλλα έρχο
νταν σε δεύτερη μοίρα. Είχε βαθιά 
του ριζωμένη την έννοια του καθήκο
ντος. ΙΙάντοτε απογοητευμένο; από 
την κατάσταση της πολιτικής διαφθο
ράς και της έλλειψης εθνικής υπερη
φάνεια: στον τόπο μας, ζητούσε και 
βοηθούσε κάθε εποικοδομητική αντί
δραση. Μεγάλος ηθικολόγος ο ίδιος 
μπορούσε να ηθικοποιεί, και σε μεγά
λη ακτίνα, το περιβάλλον του. Και, 
νομίζω, πω ;  το κοινωνικό του έργο 
είναι πολύ μεγαλύτερο από το ποιη
τικό.

I ο τι έγινε εκείνη τη στιγμή δ ε ν  

περιγράφεται. Μ γη άνοιξε έτοιμη να 
καταπιεί το φραγκόπαπα. Το αίμα 
ανέβηκε στο κεφάλι του γέρου. Τα 
λόγια (βρισιέ; μάλλον) βγήκανε καυ
τά από το στόμα του. Τον έδιωξε 
κακήν-κακώ; με τι;  κλωτσιές φωνά- 
ζοντα; «πω: φλάρη; δε Οα πατήσει 
στο σπίτι του». Και πέρασαν (όρε: 
για να τον ηρεμήσουμε.

Ί α  μ ε  στ μέρια και τ' απογεύματα ο 
αθάνατος αυτό; ποιητή;, ο τόσο ε- 
κλεκτικός στις παρέε: του, συνήθιζε 
να περπατεί απάνω κάτω στο λιστόνι 
της πλατεία;, μόνος ή με ένα-δυο ζπό 
τους διαλεχτούς φίλου: του. Τις ώρε; 
εκείνες, που άθελα δίδασκε ηθική, 
συνάρπαζε παράλληλα με το αυστηρό 
του βλέμμα και την υπερήφανη περ
πατησιά του. Γιατί, δεν είναι υπερβο

λή να πούμε, πως το διάβα του γέμι
ζε με θαυμασμό όλους τους Κερκυ- 
ραίου; που βρίσκονταν στην πλατεία, 
εκτός από μερικούς νεόπλουτους ψευ- 
τοαρχόντους που ζήλευαν τη μεγάλη 
φήμη του.

Ένας από αυτούς τους μεσημβρι
νούς συμπερπατητέ; του Μαβίλη έγ ι 
νε γρήγορα και ο Κωνσταντίνο; που, 
με τη βοήθειά του, μπήκε στον κύκλο 
των νέων διανοουμένων τη; Κέρκυ
ρας. Γιατί, εκείνη την εποχή, εκτό; 
χπό την παλαιά φρουρά που την απο
τελούσαν ο ΙΙολυλάς. ο Μαρκορά;, ο 
Κογεβίνο:. ο Καλοσγούρο;. ο Χρυσό - 
μάλλη; κ.ά., που ζούσαν ακόμα, είχε 
δημιουργηθεί και μια άλλη συντροφιά 
απογόνων με τον Ανδρέα Κεφαλληνο. 
το Χαϊδεμένο, την Ειρήνη Λενδρινού 
και, προπάντων, το Μαβίλη, που ά- 
;ια συνέχιζαν την πορεία που τόσο 
καίρια αλλά και βασανιστικά είχε 
σημαδέψει /; αξεπέραστη μορφή του 
Ιολωμού. Κι εκεί. ανάμεσα σ’ αυτή 
την παράδοση και σ' αυτού: τους φω
τισμένους ανθρώπους ο ανήσυχο: α
δελφό: μ α ;  έμαθε ν’ α γ α π ά ε ι  τη 
γλωσσά του και την πατρίδα του. μια 
αγάπη που επηρέασε βαθιά το κατο
πινό αθάνατο έργο του αλλά και τη 
^,ωή του. Γιατί, ποιο: θα μπορούσε 
να φανταστεί πω ;  ο άλλοτε κλεισαέ- 
νος στο γυάλινο πύργο του άρχοντα:, 
σύντομα Οα ξεκινούσε, με συμπολεμι 
στη το Μαβίλη, για τον αγώνα της 
απελευθέρωσης τη: Κρήτης;

Μιχάλης Πασιαρδής

Μ ίσα στο κάμπο έστεκε τζι' ϋ)ωμε κατι φκ ιό μα 
μμια ρουσομάλλ.α. ασπρουλλού. ψηλή τζιαί μαυμοφύμα 
τζι'έναν ηουλ/Jx που έμεσσεν εφτέρισεν γυρόν της 
τζ ι’ούλα που να τζιηλάδησεν κύμα που πανωΟκιόν της.

Ήτουν το nr.iv του του καμού. ήταν τ ' αναστεμάτου 
που τ ’ άκ our εν η κ ο μασιά ελ.ούΟην του κλαμάτου' 
εστάΟην τζι ’έκλαψεν τζιαμαί περίτου που μιαν ώμα 
τζ ι' επίννασιν τα δάμκα της το /ώ μα  τζιαί τα φκιόρα.

Ιΐόφυεν πάλε το πουλλίν εστράφην ο ' τζιείν τον τόπον 
τζΓεφαίνετουν ζιογκραφιστόν που δίψαν τζιαί που κόπον 
τζΓέκατσεν τζιαί τζιηλάόησεν χαρούσιμα. τζι "ακόμα 
ακουστήν που ‘πεν a y α π ιό - με το δικόν του στόμα.

Ποίηση

Γερ. Νεόφυτος

Ατενώς IV

Τα σπίτια γέμναν ή ο δμόμος δεν ήταν ίσος 
δεν ξι:μο’
τα παπούτσια μου τμύπια 
και συνάχι στη μύτη
ο ουρανός κακοραμμένος πάνω απ ' τις στέγες 
με τρύπες λευκές.
Σκυφτός ερχόταν από τη στροφή 
και έμπαινε στα σπίτια 
χειρονομώντας έλεγε κάτι που δεν άκουγα 
και πάλι χανόταν στη στροφή.
Έτρεχα (ος εκεί 

μα ήδη ήταν μακμιά πολύ 
κι ένιωθα την ακένωτη θύμηση 
μιας ανεξήγητης οδύνης.
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Πρόσωπα

«Μπορώ να σας αφιερώσω 
το σύννεφο;»

(Η Λ ίλη Μπρικ μιλάει για τον Μαγιακόφσκι στον Σ. Βολκωφ)

Πως γνωριστήκατε με τους φοντου-
ριστέ.ς;

Οι φουτουριστές εμφανίστηκαν με 
τους φίλους της αδελφής μου Ελ- 
σας ( Έ λ σ α  Τρ ιολέ .  συγγραφέας,  
1896-1970, γυναίκα του Αραγκόν). Η 
Έλσα γνώρισε τον Μαγιακόφσκι 
στο σπίτι συγγενών μας. Αυτός άρ
χισε να επισκέπτεται το σπίτι της. 
Το καλοκαίρι του 1915 οι γονείς μου 
και η Έ λ σ α  έμεναν σε μία ντάτσα 
κοντά στη Μόσχα. Από το Πέτρο- 
γκραντ πήγα στη Μόσχα να ιδώ τον 
άρρωστο πατέρα μου. Ένα καλοκαι
ρινό βράδι καθόμουν με την Έλσα 
σ ’ ένα παγκάκι του σπιτιού και 
συζητάγαμε. Ξάφνου εμφανίστηκε έ
νας τεράστιος άντρας μ* ένα τσιγά
ρο και είπε: » Έλσα, πάμε να περπα
τήσουμε». Η Έ λσ α  με σύστησε: 
•Αυτός είναι ο Μαγιακόφσκι». Δεν 
τον είδα καλά, σκέφτηκα όμως πως 
η φωνή του ήταν πολύ συμπαθητι
κή.

Συναντηθήκαμε άλλη μια φορά. Ο 
Μαγιακόφσκι ήταν κάπως αναιδής. 
Είπε: -«Δεν καταλαβαίνετε τους σ τ ί 
χους μου, και υποθέτω ότι δεν μπο
ρείτε ούτε να διαβάζετε». Του απά
ντησα: «Μπορεί». Ή μουν  μια ευγε
νική καλοαναθρεμμένη κοπέλα. Και 
σκέφτηκα ότι δεν κάνει να βρίζουμε 
τους ποιητές. Ο Μαγιακόφσκι είπε: 
“ Έγραψα ένα ποίημα»». Μου το έδω
σε. Είπε: “Πώς, δεν σας αρέσει;» 
Απάντησα ήρεμα: «* Ό χ ι  ιδιαίτερα». 
Έ τσ ι  άρχισε η γνωριμία μας. Μιαν 
άλλη φορά, ήρθε η Έ λσ α  απ ’ τη 
Μόσχα σε μας* ήρθε κι ο Μαγιακό- 
φσκι. Εκείνη την εποχή ζούσε στην 
Κουκάλε της Φιλανδίας. Είχε ήδη 
διαβάσει το ποίημα «Σύννι φο μι. 
παντελόνι» στον Γκόρκι. Εγώ ήμουν 
τρία χρόνια  παντρεμένη με τον Ό -  
σιπ Μπρικ (1888-1945, θεωρητικός 
του ρωσικού φουτουρισμού). Ό τα ν  
φάνηκε ο Μαγιακόφσκι είπα στην 

Ελσα ψιθυριστά: «Παρακάλεσέ τον 
να μην απαγγείλει». Γιατί πίστευα 
ότι όταν εμφανίζονται οι φουτουρι- 
στές, το καλύτερο που μπορεί να 
κάνει κανείς, είναι να φωνάξει την 
αστυνομία. Αλλά η Έ λσ α  δεν μ* ά- 
κουσε. Είπε σ τον  Μ αγιακόφσκι:  
«Βλαδίμηρε Βλαδιμήροβιτς, διάβα
σε μας το “ Σύννεφο"»». Αυτός μας το

&
Η M c y iu x o q o x t

διάβασε. Κσι έκανε τέτοια εντύπω
ση, που δεν μπορώ να τον ξεχάσω 
μέχρι σήμερα. Στεκόταν στην πόρτα 
και το απήγγειλε σαν να ήταν πεζό: 
-Πιστεύετε πως η ελονοσία εκδηλώ
νεται με πυρετό. Αυτό συνέβη. Συνέ
βη στην Οδυσσό»». Έ το ι  άρχισε. 
Και μετά διάβασε με δυνατή φωνή.

παν να όιαβαζε σε αμφιθέατρο. Μας 
εντυπώσιασε όλους. Τα είχα  τελείως 
■χαμένα. Ο Οσιπ Μπρικ είπε στον 
Μαγιακόφσκι:  «Ακόμη κι αν δεν 
γράψετε πλέον τίποτε, είσθε ένας 
μεγαλοφυής ποιητής». Ο Μαγιακό- 
φσκι ήταν πολύ ευτυχής. Κάθισε 
στο τραπέζι με την  Έ λ σ α  και ήπιε

καφέ. Τότε μου είπε: «Μπορώ να 
σας αφιερώσω το Σύννεφο;** Δεν 
θυμάμαι πια τι απάντησα. Πάντως 
αυτός έγραψε σ την  αφιέρωση: «Για 
την Λίλη Γιούργεβνα Μπρικ«. Τον 
ρώτησα: «»Στο ποίημα μιλάτε για την 
αγάπη για κάποια Μαρία. Πώς μπο
ρείτε να ίο  αφιερώνετε σε άλλην 
γυναίκα;*» Ο Μαγιακόφσκι απάντη
σε: « Ό χ ι ,  δεν είναι το ποίημα γραμ
μένο για τη Μαρία». Ισχυρίστηκα 
ότι έχει συμπεριλάβει  όλες τις γυ
ναίκες της ζωής του σ' αυτό το βι
βλικό όνομα. Και μου είπε: «Έχα 
απόλυτα ήσυχη  τη συνείδησή μοι 
αν σας το αφιερώσω». Οφείλω ve 
πω, ότι ο Μαγιακόφσκι δεν έλεγι 
ποτέ ψέματα. ΓΓ αυτόν το ψέμα ή 
ταν αδιανόητο. Αυτό που σκεφτόται 
κάθε στιγμή το έλεγε. Ητανεξαιρε 
τικά λ ιτός  στο λόγο. Λεν φλυαρούσι 
ποτέ.

Πώς εξελίχθηκε σε αγάπη η γνωρι
μία σας;

Με ερωτεύτηκε ξαφνικά. Κι αυτός< 
ξαφνικός έρωτας δεν σταμάτησε no 
τέ, ακόμη κι αργότερα, όταν πια or 
είχαμε σαρκ ική  επαφή. Ο Μπρικ κ 
εγώ είχαμε χωρίσε ι  ήδη ένα χρόνο 
αν και συγκατοικούσαμε. Ήμοι1 
απόλυτα ελεύθερη.

Πείτε μου για την κοινή ζωή rw
τριών: Εσάς, του Μπρικ και γρ
Μ αγιακόφσκι.

Ό π ο ια  ερωτική περιπέτεια κι « 
είχε ο Μ αγιακόφσκι ,  γύριζε το βι>ά 
δι σ τ ο . σπίτι .  Φρόντιζε  να επίατρέ 
φει έγκαιρα, πριν κοιμηθώ εγώ ή 1 
Μπρικ.  Το πρωί ξυπνούσε πρώτο, 
πηγαινοερχόταν’ ανυπόμονα και φώ
ναζε στον Μπρικ: ««Ξύπνα, ξύπν1 
γέρο μου, άντε σήκω». Έφπαχν 
ένα βουνό φρυγανιές με βούτυρά 
Στο τραπέζι διαβάζαμε εφημέριέ- 
Γενικά συμπεριφερόμαστε πολύ ^  
λικά.

Στην πραγματικότητα έζηοα Ρ 
τον Μ αγιακόφσκι  μέχρι την ανοΧ® 
ρησή  του για  την  Αμερική to 1923 
Οταν έφυγε ε ίπα  στον εαυτό 

« Α ν επ ιστρέψει  ποτέ απ’ την Ar 
ρική. και περιμένει κάτι από 

_ θα πρέπει να εξαφανιστώ»»·
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Η ποίησή του ήταν κάτι που δεν 
μπορούσα να του αντισταθώ. I ην 
αγαπούσα με πάθος και τη γνώριζα 
απ' έξω.

Αλλά ο Μαγιακόφσκι αισθανόταν 
ότι είχε κάτι αλλάξει ανάμεσα μας. 
Ό ταν  γύρισε απ ’ την Αμερική, μου 
είπε: "Ορκίστηκα να μην σε ξαναε- 
νοχλήσω. Κατάλαβα ότι αν σε πιέ
σω. ϋα με εγκαταλείψεις». Έτσι τέ- 
Αειωσε η σαρκική μας σχέση, και 
ακολουθήσαμε ολότελα διαφορετι
κούς δρόμους: Είχε τις ιστορίες του 
κι εγώ τις δικιές μου. Αλλά συνεχί
σαμε την κοινή ζωή οι τρεις μας. 
Σηκωνόμαστε την ίδια ώρα. κοιμό
μαστε την ίδια ώρα. περπατούσαμε 
συχνά και παίζαμε σχεδόν πάντα 
κάποιο παιχνίδι.

Σε στίχους τον ο Μαγιακόφσκι γρά
φει. για το πόσο ζήλευε άλλους 
άντρες εξ αιτίας σας.

Αυτό το ποίημα δεν το αγαπώ, γιατί 
είναι ιδιαίτερα άδικο για μένα. Ό 
ταν το έγραψε ήμουν ερωτευμένη 
μαζί του. Αλλά έπρεπε να γράψει 
αυτούς τους στίχους. Στίχους ζή
λιας, Καταλαβαίνετε. Για να γράψει 
αυτούς τους στίχους, έπρεπε να ζη
λεύει.

Η  Άννα Αχμάζοβα έ/χγε ότι ο 
Μ αγιακόφσκι αρεσκόταν στο να 
παίζει με ένα ρεβόλβερ. Καθόταν 
μ '  ένα ρεβόλβερ στα χέρια και ο 
στριφογύριζε μέχρι να του π ο .\:  
•'Παρ’ το. κρύψε το. αυτό δεν η  ναι 
παιχνίδι. τι πάτε να κάνετε». / /  
απάντηση του Μαγιακόφσκι ήταν:
« Ίσως καμιά φορά το χρειαστώ». 
Έπαιζε πράγματι πάντα με ένα ρε

βόλβερ;

Ολοι είχαμε όπλα. Και μετά την 
Επανάσταση είχαμε άδεια να κατέ
χουμε όπλα. Στην τσάντα μου υπήρ
χε πάντα μια μικρή \Vahher, που 
βεβαίως ποτέ δεν χρησιμοποίησα. Ο 
Μαγιακόφσκι είχε πέντε ή έξι πι
στόλια και ρεβόλβερ. Αγαπούσε τα 
όπλα. Σημάδευε καλά. 'Ηταν αρι- 
στερόχειρ. Αυτοκτόνησε με το αρι
στερό χέρι. Και ξέρετε, βέβαια, ότι 
το 1930 δεν ήταν η πρώτη φορά που 
είχε στρέψει το όπλο εναντίον του. 
Το 1916 αυτοπυροβολήΟηκε. Η α
φορμή ήταν και πάλι εντελώς ασή
μαντη, ιδεοληπτική. Ή μασταν  ήδη 
μαζί. αλλά δεν συγκατοικούσαμε α
κόμη. Με πήρε στο τηλέφωνο: «Α
ντίο Λίλη, αυτοκτονώ». Έρριξα  ένα 
παλτό πάνω μου κι έτρεξα σπίτι του 
με μιαν άμαξα, αν και κατοικούσε 
κοντά. Χτύπησα. Ά νο ιξε  την πόρτα 
κλαίγοντας .  Μ πήκα στο δωμάτιό  
του και είδα ένα πιστόλι στο τραπέ
ζι. Ο Μαγιακόφσκι είπε: «ΓΙυροβυ- 
λήθηκα. αλλά δεν λειτούργησε. Δεν 
είχα τη δύναμη να πιέσο) πάλι τη 
σκανδάλη»». Σε περίμενα. «Τον πήρα 
σπίτι μου. Ό τα ν  ο Μαγιακόφσκι 
έφυγε, είπα στον Μπρικ; « Έ να ς  άν
θρωπος σαν τον Βολόντια και κατα
φεύγει σε τέτοιες μεθόδους. Τον α

γαπώ και κάνει ότι Οελει να αυτο- 
κτονήσει. Τι είδους βλάβη ήταν αυ
τή. Κάποιος αυτοκτονεί ή όχι»». Δεν 
τον πίστεψα τότε. Ό μ ω ς  μου έδωσε 
τη σφαίρα. Είχε μια εγκωπή. Είχε 
πράγματι αποπειραθεί να αυτοκτο- 
νήσει. Τότε ανακάλυψα ότι ο Μα- 
γιακόφσκι δεν έλεγε ποτέ ψέματα.

Ο Μαγιακόφσκι έπαιζε με το θάνα
το. Το παιχνίδι το ονομάζουμε στη  
Αύση ρωσική ρουλέτα.

Ναι, όταν αυτοκτόνησε, στα 1930, 
αφαίρεσε όλες τις σφαίρες από το 
όπλο. Ά φ η σ ε  μόνο μία. Και πυρο- 
βολήθηκε. Επειδή ξέρω πόσο μοιρο
λάτρης ήταν. είμαι σίγουρη ότι 0α

σκέφτηκε: -Αν δεν πετύχω πάλι, θα 
ζήσο)>».

Πώς έγινε και ενόιαφέρθηκε ο Στά-
λιν για τον Μαγιακόφσκι;

Έγραψα ένα γράμμα στον Στάλιν. 
Κάποιο Σάββατο ο Πρίμακωφ πήγε 
στη Μόσχα. Έδωσε το γράμμα στον 
ηγέτη του Κρεμλίνου. ο οποίος το 
πήρε προφανώς αυθημερόν, γιατί τη 
Δευτέρα είχα ένα τηλεφώνημα από 
την Κεντρική Επιτροπή του Κόμμα
τος. Στο τηλέφωνο ήταν ο Νικολάι 
Γιέσο>φ. Τότε φάνηκε ο Πρίμακωφ. 
Τον ρώτησα: «Ποιος είναι ο Γιέ- 
ζωφ;»» Μου είπε.: «Τέταρτος Γραμμα
τέας της  Κ εντρ ικής  Επιτροπής*».

Πήγα στη Μόσχα. Μιάμιση ώρα 
μίλησα με τον Γιέζωφ. Στο γραφείο 
του είχε το γράμμα μου. Με κόκκινο 
μελάνι ήταν σημειωμένο: «Η Μπρικ 
έχει δίκιο. Φέρτε την στη Μόσχα». 
Είχαν τακτοποιηθεί όλα τα σχετικά 
με την έκδοση των απάντοη' του 
Μαγιακόφσκι.

Αγαπούσε ο Στάλιν το έργο του 
Μαγιακόφσκι;

Ναι.  Η Ρ εγγ ίνα  (εξα δέλ φ η  της  
Μπρικ, παιδαγωγός, έδινε μαθήματα 
στο γιο του Στάλιν) μου διηγιόταν 
ότι όταν ο Στάλιν έμαθε για το 
θάνατο του Μαγιακόφσκι. έφερε στο

---------------- »
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ΜΙΚΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ο ΑΛΕ ΞΗΣ ΜΙΝΩΤΗΣ

διαβάζει το βιβλίο του Μαδαρού 
ΜΙΚΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
και η ΑΛΕΚΑ ΠΑ Ι ΖΗ  

το βιβλίο ΜΑΡΜΑΡΟ ΤΕΣΣΕΡΑ
στην εκπομπή 

«ΜΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΠΤΗ»
Μουσική επιμέλεια: Ρηνιώ Παπανικόλα Παραγωγή: Γκόργος Χρονάς

Και οι δύο συλλογές κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ
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«Μπορώ να σας αφιερώσω το
σπίτι του μερικούς τόμους και διά
βασε στίχους στα παιδιά του.

Οταν έγινε η κηδεία του Μαγια- 
κόψσκι, η όλη  τελετή οργανώθηκε 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Στάλιν. 
Η ταφή του ήταν ένα μεγάλο γεγο
νός.

Μπορούσε να πραγματοποιηθεί επί 
Στάλιν κάτι τέτοιο αυθόρμητα; 

Ναι, όλα ήταν αυθόρμητα. Δεν υ
πήρξε προετοιμασία. Συμμετείχαν ε
κατοντάδες χιλιάδες.

Ο Στάλιν επηρέαζε όμως αποφασι-

σύννεφο;»
στικά  κάθε λογοτεχνική η πολιτι
στική  εκδήλωση στη  χώρα.

Ο Στάλιν. Ολα περνούσαν απ αυ
τόν. Μόνο αυτός αποφάσιζε. Αν ή
θελα να τηλεφωνηθώ με τον Μαλέν- 
κωφ ή τον Μολότοχρ. θα ήταν  άνευ

σημασίας.  Αυτοί μπορούσαν να &  
σουν κάποιαν άδεια για ταξίδι οκ, 
εξωτερικό, αλλά δεν μπορούσαν να 
δώσουν άδεια για την έκδοση ΐ9ν 
απάντων τον, Μαγιακόφσκι.

Μτφρ.·· ΑΝΤΙΙΝΗΪ I Ρ\Φ\ΛΛΗΙ

Ποίι η σ η

Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου

Πρόωρα  

α

Ηθελε κάπου να στεργιώ σει* όμως γνώριζε 
πόσο τον άρτο τον καθημερινό ποτίζουνε συμβιβασμοί 
κι όχι ο ιδρώτας τον μαραγκού της Ναζαρέτ* 
τον τίμιο μόχθο συλλογιόταν, μα με ποιο τίμημα

- ποιας ζωής;
κι ήρθε και στέργιωσεν εδώ να διαλαλεί 
και να εμπορεύεται το λόγο των ανθρώπων 
-τον άλλο. των αγγέλων, θα τον κράταγε κρυφό 
σ ’ ένα κουτί που ανακαλεί η μνήμη  
μιας μέρας που μας άρπαζε και μας στροβίλισε 
σε θεϊκές κορφές, άγνωστα τριστρατα-

οι άγγελοι έχουνε καιρό, θα περιμένουν 
οι άγγελοι που σωπαίνουνε, ανάμεσά μας

Πρόωρα

6

Ή ρθε να μονωθεί στο στεγανό 
μιας πόλης που την έδερνε κακός βοριάς 
κι άγρια πουλιά ρήμαζαν τα χωριά  
ανθρώποι κλέβαν απ ' τις κούνιες τα μωρά 
και δράκοντες σπαράζαν τους διαβάτες* 
εκεί μέτραγε μέρες, μήνες, χρόνια 
μ '  ένα ρολόι ηλιακό που τ ' άνοιγε στο φ<ος 
τη νύχτα το σαβάνωνε
κι οι δείχτες κόλλαγαν με το αίμα των δάχτυλων 
καθώς κινούσε η λι ο δείχτες και στιγμές.

Ετσι στην πόλη αυτή γυρνονσε σα μυλόπετρα  
σε λιοτρίβια- τι κάματος θανάτου 
τι πρόωρο, πρόωρο το ταξίδι αυτό 
για ευρεσι τέχνες και πελαγοδρόμους

Ο ι ν έ ε ς  δάφ νες

Σαν να περί μεν ε εξελίξεις, κάτι
που επιτέλους θα ρχόταν να ξεπλύνει τ ' ανομήματα
που τόσο αφειδώς εφορτω σε το χέρι τον θεού
στην πόλη αυτή · και δε μ ιλώ  μονάχα για τα σπίτια
χτισμένα δίχως κάποιο τρόπο υποφερτό, ή για τα λύματα
που χύνονται παντού ή για τα βακτηρίδια  στις  τροφές
-επιταχύνουν το έργο της δεντέρας παρουσίας
θ ’ άλλαζε πόλη εφέτος, ή θρησκεία
ή τρόπο ζω ής* αίφνης, μια μεγαλύτερη στοργή
για τους πευκώνες και το πράσινο
μια μεγαλύτερη ανοχή για τα μεγάφωνα
ή 0* αναλώνονταν σε περιπάτους μακρυνότερους
να ιδεί άλ.λο κόσμο, να μιλήσει. ν ' ακουστεί.

Για ολ αυτά πολύ απαραίτητη
έκρινε και την αίτηση ενός τηλεφώνοι
που ανέβαλε από χρόνια. Έ τσι
θα υπέβαλε προφορικά παράπονα σ το  δήμαρχο
ή θα επικοινωνούσε μ ε  το νέο θεό του.
Τότε ξεπρόβαλε ο τυφλός και του ‘δώ σε το χέρι: ·
'•Εγώ είμαι το μικρόφωνο, λ ίγε  ’δω μέσα
τα λόγια σου, και σύντομα , και /.ιγοστά.
όχι πολλά, όχι τις φλυαρίες τις γνω στές '
βάλε τη χα ρτοσημασμένη σου αίτηση
στην κόχη τον άδειου μον ματιού
κι έλα να περπατήσουμε στη  νέα σου πόλη.
Αν σε βαραίνουνε τα ρούχα , φόρτω σε τα 
στις πλάτες μου -α ντέχουν  έτσ ι γυμνόν 
ιδού, σε περιφέρω σ τις  πλατείες  
χαρούμενο δημότη, εδώ  που ευδοκιμού\ 
τα νέα αμάραντα, οι μυρτιές, οι νέες δάφνες.
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Αφιέρο^μα

Ιοί λιος !Ν«ν2. II ηόον, ϋιυπτηις. 1<» /.< ·ν <νι/νπ το οττιτι ττογ γεννήθηκε <* ΓΤΟίητης

Ο Κ. Π. Καβάφης 
έξω από την Ελλάδα

Τι θα σήμαινε ένα ακόμα αφιέρωμα στα πενήντα χρόνια από 
το θάνατο του Κ.Π. Καβάφη; Η ελληνική βιβλιογραφία του 
έργου του έχει αυξήσει αλματιυδιυς τα λήμματά της στα 
τελευταία χρόνια, με προσεγγίσεις παραδοσιακές ή νεοτερι- 
στικές, με αναλύσεις ιστορικές, κοινωνιολογικές, φιλολογι
κές, σημειολογικές. Ό μ ω ς μια μεγάλη ποίηση, όπως αυτή 
του Καβάφη, περιμένει πάντα — και παρ' όλα αυτά— τον 
επόμενο εραστή και ερανιστή της.

Η κάθε λογοτεχνική γενιά έχει, δυνάμει, να πει το δικό της 
λόγο για τις μεγάλες μορφές της λογοτεχνικής παράδοσης. 
Είναι τα διαφορετικά συμφραζόμενα της κάθε εποχής που 
την υποχρεώ νουν  σ' αυτό. Αν λοιπόν το «ελληνικό»» 
κοίταγμα του Καβάφη υφίσταται αυτή τη νομοτέλεια — κι ας 
με συγχωρήσουν όσοι δέχονται την αποκλειστική αυτάρκεια 
του έργου τέχνης— το ίδιο θα πρέπει να συμβαίνει και με μια 
ευρύτερη, διεθνή οπτική, αν και τα κρατούμενό μας 
ποικίλλουν εδο) περισσότερο.

Με το σκεπτικό αυτό τα ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ 
προτίμησαν να περιλάβουν, στο αφιέρωμά τους στον Καβά
φη, μια επιλογή κειμένων που γράφτηκαν από Ευρωπαίους 
κριτικούς και λογοτέχνες, από το 1916 ως σήμερα. Το ότι τα 
περισσότερα από αυτά ανήκουν σε Αγγλους δεν είναι 
ασφαλώς τυχαίο. Μια ματιά στην ξένη καβαφική βιβλιογρα
φία μπορεί να μας πείσει ότι το έργο του Αλεξανδρινού είχε 
κ α ι έχε ι  μεγαλύτερη απήχηση στον αγγλοσαξονικό κόσμο. 
Κι αυτό όχι μόνο γιατί μεταφράστηκε συστηματικότερα εκεί 
αλλά και γιατί η ίδια η καβαφική γλιόσσα, με τη λιτότητα, 
την ελεγχόμενη συγκίνησή της και την οικειοποίηση της 
αντικειμενικής αφήγησης, είναι πλησιέστερη στο ποιητικό 
αισθητήριο των Αγγλοσαξόνων.

ΑΛΕΞ. ΖΗΡΑΣ

Κείμενα:

Μ. Γιουρσενάρ 

Λ. Ντάρελ 

Τζ. Ουνγκαρέτι 

I. Σκοτ - Κίλβερτ

Στ. Σπέντερ 

Ε. Μ. Φόρστερ
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Ο ποιητής
Κ. Π. Καβάφης

Σίίψ* tk íJ e m ... Αυτή η επιθυμία για 
ζωή. χνχ ντάρχει κάτω από τα διά
φορα « i iU o  της μνήμης, αντιστοι
χεί. στην ποίηση του Καβάφη. σ '  έ
ναν η μ ιεκ φ ^ α σ μ έν ο  μ υ σ τ ικ ισ μ ό .  
Kau qvqä-ci^oää, το πρόβλημα της 
α ν ά μ ν η σ ή  ήταν. ας πούμε, «διάχυ- 
γο» er:" N a jH t ie  τοι πρώτου τέταρ
τοι ιο ι  2Qc* αιώνα* σ' όλη την 
Ευρώπη, τα μεγαλύτερα πνεύματα 
πραστιαθησαν να πολλαπλασιάσουν 
τα παραδείγματα αυτοί του προβλή
ματος. Ο Πιχχκττ και ο Πιραντέλλο 
και o  Püücc (akv Ελεγεκο\ τον Νζοι /- 
yo , και άνομη περισσότερο του Mal
te  L a r a á  Sri ggr: -Γ ια  va γράψει 
κάνεις ¿^ραια ποιήματα, πρέπει να 

χει αναμνήσεις... Και πρέπει να τις 
ξεχάσει.. κα ι  πρέπει \ ό  χει μεγάλη 
υπομονή να περιμένει  να ξανάρ- 
0OIV. .»). και ο  ίδιος ο Ζιντ, που 
μέσα στο έργο τοι Ο Ανηθικολόγος 
υιοθετεί τη\  ακραία λύση της στιγ
μής και r r ;  λησμονιάς. Σ’ αυτές τις 
υποσι  νευ5ητες ή εξιδανικευμένες 
μνήμες, - « λ ι μ έ ν ε ς  ή αθέλητες, ο 
Έ λληνας  α ϊτός  αντιπαραθέτει μια 
άλλη. bou είναι β α λ μ έ ν η ,  φαίνεται, 
απ' τΓ μ ι^ολο^ ΐα  της πατρίδας του, 
μια Μνημτ* — Εικόνα, μια Μνήμη
— löcxu c j tó ó v  παρμενιδική. αδιά- 
φθαρτο νητΛΟ τοι σαρκικού κό
σμοι το*. Στο σημείο που βρισκό
μαστε ueo x̂ ä -î  να πούμε ότι όλα τα 
ποιήματα ίο*  Καβάφη είναι ιστορι
κά. και r  σι κίνηση που δίνει ένα 
νεαρό zpó o n x o .  ποι γίνεται αντιλη
πτό a r r  Γιός δρόμου, δε δια
φέρει σε a  s o  τα από εκείνη που 
κάνει \ u  ξεχωρίσει ο Καισαριων, 
μέσα a t ó  uta en λλογή επιγραφών 
της ε·χο*?>ς m v  Πτολεμαΐων:

Α. ια. σι τη\ αόριστη
yoifrssa mm Σ ζψ  ιστορία λίγες 
γρα μμ ή  ¿A'ut** βρίσκονται για σένα, 
κ  * évm mm σ  ’ έπλασα μες στο

νου μου.
1 *έπ ιu m  i.i*mi» κ αίσθηματικό.
Η  rtjfwf p m  rrc πρόσωπό σου δίνει 
μια' tftrcyc.of? τχ^χα&ητική εμορφιά. 
Και ζ ψ κ υ ς  σε φαντάστηκα,
ποι τπ . yra ap}*á. σα\ έσβυσεν
η λο^ ζ .: f&¿% - ό ι κ μ  επίτηδες να σβύ-

νει-
εθάραρ* earn βκφ* ς στην κάμαρά

μου.
με φα ykv τ..·* ^ ζ ρ ό ς  μου στάθηκε;'

ως Οα ήσουν 
μες στ»· ημίχην Αλεξάνδρεια,
χλωμός, ^.^ι^Λπμίνσς, ιδεώδης εν

τη λύπη σου.
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/
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Σκίτσο του Hero. Φωτιάϋη

ε/.πίζοντας ακόμη να σι: σπλαχνιστούν 
οι φαύλοι -  που ψιθύριζαν το «Πολυ-

καισαρίη».
(Καισαριων)

Μαργκ. Γιονρσενάρ

Ας συγκρίνουμε τώρα μ* αυτόν το 
γιο της Κλεοπάτρας μια λιγότερο 
διάσημη νιότη, έναν οποιοδήποτε 
διαβάτη των συγχρόνω ν  βραδιών 
της Αλεξάνδρειας:

Κοιτάζοντας ένα οπάλλιο μισό γκρίζο

ό.τι μπορείς φέρε μ ε πίσω απόψι.
(Γκρίζα)

Αν ο σύγχρονος ποιητής, παλεύο
ντας με το παρελθόν (το προσωπικό 
του ή εκείνο της ιστορίας), καταλή
γει σχεδόν πάντα στην ολοκληρωτι
κή άρνηση της ανάμνησης, αυτό 
συμβαίνει γιατί έχει στο μυαλό του

ηρακλείτεια εικόνα του χρόνου, ε
κείνη του ποταμού που κατατρώει 
τις ίδιες του τις όχθες,  πνίγοντας 
και αυτόν που παρατηρεί με θαυμα
σμό μαζί με το αντικείμενο του 
θαυμασμού του. Ο Προυστ πάλεψε 
μ* αυτή την εικόνα σ ’ όλη τη διάρ
κεια του Αναζητώντας το χαμένο χρό
νο. Ξέφυγε μόνο λίγο πλησιάζοντας 
τις πλατωνικές όχθες του Ξανακερδι
σμένου χρόνου. Ο καβαφικός χρόνος 
αν ή κ ε ι  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  σ το  σ χ ή μ α  
χρόνος — χώρος της ελεατικής φι
λοσοφίας, «βέλος που πετάει και 
που δεν πετάει*>, τμήματα ίσα μεταξύ 
τους, γερά, σταθερά, αλλά απείρως 
υ π ο δ ια ιρ ο ύ μ ε ν α ,  α κ ίν η τ α  σ η μ ε ία  
που φτιάχνουν μια γραμμή, που μας 
φαίνεται πως κινείται. Κάθε περα
σμένη στιγμή είναι πιο βέβαιη, πιο 
κ α θ ο ρ ισ μ έ ν η ,  π ιο  π ρ ο σ ι τ ή  σ το ν  
θαυμασμό του ποιητή, ακόμη και 
στην  απόλαυσή του, από το ασταθές 
παρόν, που κοντεύει πάντα να είναι 
μέλλον ή ήδη παρελθόν. Η στιγμή 
που έχει παρέλϋει είναι σταθερή, 
ενώ το παρόν δεν είναι. Ό τ α ν  δει 
κανε ίς ,  α π ’ αυτή τη σ κοπ ιά ,  την

προσπάθεια του ποιητή να συναντή
σει το παρελθόν, θ' ανακαλύψει ότι 
η προσπάθεια αυτή δε βρίσκεται 
καθόλου στο χώρο του παραλόγου, 
π α ρ ’ όλο που είναι τοποθετημένη 
στα όρια του αδύνατου. Στο ποίημα 
Κατά τες συνταγές αρχαίω\ /./Αηνοσν- 
ρω ι μάγων, η απραγματοποίητη α
παίτηση της ανάμνησης  εξαγνίζει 
και το τελευταίο κατάλοιπο μιας 
εύκολης συναισθηματικότητας:

(Παρατίθεται το ποίημα Κατά  :ες 
συνταγές αρχαίων Ελλ.ηνοσύρων μά
γω ν).

Αυτό το ποίημα είναι το μόνο στο 
«οποίο ο Καβάφης καταγράφει μια 
μερ ική  α π ο τυ χ ία  της  α ν ά μ ν η σ η ς  
που οφείλεται αφ* ενός στην  αδυνα
μία τοι» χρόνου να γυρίσει πίσω και 
α φ ’ ετέρου στην εξαιρετικά πολύ
πλοκη δομή της φύσης των πραγμά
των. Συνήθως ο πο ιητής  δεν αναζη
τεί τόσο την ανάσταση του παρελ
θόντος, όσο μια εικόνα του, μια ιδέα 
του, ίσιος μια Ουσία του. Ο α ισθη
σιασμός του οδηγεί σ '  ένα μαγικό 
φιλτράρισμα της πραγματικότητας, 
όπως σε άλλη περίπτωση θα ’παίζε 
αυτόν το ρόλο η πνευματικότητα. 
Τα ιστορικά κενά και. κατά συνέ
πεια. η απουσ ία  ισ τ ο ρ ικ ή ς  α κ ρ ί 
βειας, που για τον ποιητή είναι 
α ν ώ φ ε λ η 1, δ ιευ κ ο λύ νο υν  τον ερω
τευμένο νεκρομάντη να φέρει στη 
μνήμη του καλύτερα τον Καισαρίω- 
να. Χάρη σ* ένα χρον ικό  διάστημα 
είκοσι ετών. που απομονώνει και 
σφραγίζει οριστικά την ανάμνηση, 
ο πο ιητής  αναζητάει α π ’ τα βάθη 
της μνήμης τοι* την εικόνα του νεα
ρού με τα γκρίζα μάτια. Στο ποίημα 
Μέρες του 1908 η σ ιλουέτα του όρ
θιου κολυμβητή σ την  ακρογιαλιά, 
σχολαστικά απαλλαγμένη απ' την α
πρέπεια και τη μετριότητα,  προβάλ
λεται για πάντα σ* ένα θαυμάσιο 
μακρινό φόντο λησμονιάς:

(Παρατίθεται το ποίημα Μέρες του 
1908)

Αντίθετα, στο ποίημα Να μείνει, 
φαίνεται ότι η ευχή που εκφράστηκε 
στο Aard τες συνταγές αρχαίων Ελλψ

[' Δκν ειναι ανάγκη να υπενθυμίσουμε 
άτι ο Καβάφης, «ιστορικός ποιητής·», 
βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση μ£ την 
ιστορία. Κανένας σοβαρός ιστορικός δεν 
ήταν ποτέ ευχαριστημένοςι επειδή ήξερε 
πολυ λίγα πράγματα.
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νοαύρων μάγων εκπληρώθηκε* η αι
σθησιακή αναπόληση φέρνει μαζί 
της ένα μέρος από συνηθισμένες 
εξωτερικές αναφορές, που χ ρ η σ ι 
μεύουν στο να την κάνουν πιο αυθε
ντική. Το έργο τέχνης δέχεται όπως 
είναι τη φτωχή, τη σκανδαλώδη και, 
παρ' όλα αυτά, τη σχεδόν ιερή ανά
μνηση:

(Παρατίθεται το ποίημα Να μ ή 
να).

Η σαρκική αναπόληση μεταμορ
φώνει τον καλλιτέχνη σε κύριο του 
χρόνου* η πίστη του στην αισθησια
κή εμπειρία καταλήγει σε μια θεω
ρία της αθανασίας.

Κάθε ποίημα του Καβάφη είναι κι 
ένα αναμνηστικό ποίημα (πρέπει 
ν' αποτολμήσουμε τη χρήση αυτού 
του ωραίου επιθέτου)· κάθε ποίημα, 
ιστορικό ή προσωπικό, είναι συγ
χρόνως κι ένα γνωμικό ποίημα* αυ
τός ο διδακτισμός, απρόσμενος σ' έ
ναν ποιητή της εποχής μας. αποτε
λεί ίσως την πιο τολμηρή πλευρά 
του έργου του. Είμαστε τόσο συνη
θισμένοι να βλέπουμε τη σοφία σαν 
μια εστία εξασΟενημένων παθών, 
που μας είναι δύσκολο ν ’ αναγνωρί
σουμε σ ’ αυτήν το πιο σκληρό και 
το πιο περιεκτικό σχήμα της ορμής, 
το κομμάτι του χρυσού που γεννιέ
ται α π ’ τη φωτιά κι όχι απ' τη στά
χτη. Δυσανασχετούμε αρκετά μ * αυ
τά τα ψυχρά κομμάτια, τ' αλληγορι- 
κά ή τα διδακτικά, όπως το Λπολ/ώ- 
νιος ο Τυανεύς εν Ρόόω, μάθημα 
τελειότητας, οι θερμοπύ/χς. μάθημα 
πίστης. Το πρώτο σκαλί, μάθημα 
μετριοφροσύνης. Δύσκολα συνηθί
ζει κανείς στο απότομο πέρασμα 
από τον διδακτισμό στο λυρισμό ή 
το αντίθετο, μέσα σ' αυτά τα ωραία 
ποιήματα, όπως είναι / /  πόλη, μάθη
μα υποταγής, αλλά πολύ περισσότε
ρο παράπονο για την αδυναμία τοι 
ανθρώπου να ξεφύγει α π ’ τον εαυτό 
του, και η 10άκη, ποίημα του εξωτι
σμού και του ταξιδιού, ιδίως όμως 
εγκώμιο της εμπειρίας, που εφιστά 
την προσοχή ενάντια σ' αυτό που Οα 
ονόμαζα αυταπάτες της απογοήτευ
σης:

(Παρατίθεται το ποίημα Ιθάκη).

Είναι άξιο ενδιαφέροντος να βλέ
πει κανείς να ωριμάζει αυτή η σο
φία, να βλέπει τα συναισθήματα α
νησυχίας, μοναξιάς, χωρισμού, πο
λύ αισθητά ακόμη στα πρώτα ποιή
ματα, να παραχωρούν τη θέση τους 
σε μια γαλήνη αρκετά βαθιά για να 
φανεί εύκολη. Έ χ ε ι  πάντοτε σημα
σία να γνωρίζει κανείς αν, σε τελευ
ταία ανάλι<5η, το έργο ενός ποιητή 
τάσσεται με το μέρος της εξέγερσης 
ή της υποταγής, και αυτό εδώ το 
έργο το χαρακτηρίζει μια έλλειψη 
διαμαρτυρίας που εκπλήσσει.  Αναμ
φίβολα, στον ίδιο βαθμό που δίνεται 
σημασία στην ανάμνηση, δίνεται 
και στη διαυγή γαλήνη, που χαρίζει 
στον Καβάφη το χαρακτήρα του

ελληνικότατου γέρου-ποιητή, σε α
ντίθεση με το ρομαντικό ιδεώδες 
του εφήβου-ποιητή, του παιδιού- 
ποιητή, και τούτο παρ' όλο που τα 
γηρατειά, στον ποιητικό του κόσμο, 
παίρνουν σχεδόν πάντα τη θέση του 
θανάτου, και είναι, γ ι ’ αυτόν, τον 
φιλήδονο, η μόνη ανεπανόρθωτη 
καταστροφή:

(Παρατίθεται το ποίημα Μελαγχο
λία του Ιάαωνος Κλχάνδρον ποιητοό 
εν Κομαγγηνή).

Μπορούμε κάλλιστα να πούμε, ότι 
η εξέγερση βρίσκεται εδώ μέσα 
στην υποταγή, ότι είναι αναπόφευ
κτα κομμάτι της ανθρώπινης μοίρας, 
που ο ποιητής αναγνωρίζει και σαν 
δίκιά του. Όμοια,  οι πολύ ωραίοι 
στίχοι, εμπνευσμένοι από ένα κομ
μάτι του Δάντη, Che fece.. il gran

rifíuto, ποίημα της σκλήρυνσης και 
της άρνησης, παραμένουν παρ* όλα 
αυτά στο βαθύτερο σημείο της υπο
ταγής, και περιγράφουν την ακραία 
και προσωπική περίπτωση, όπου ε
ξέγερση σημαίνει το να μην επανα
στατείς. Μια άποψη ολοκληρωτικά 
αποδεκτή, δεν μπορεί να βασιστεί 
παρά μόνο στο πολύ δυνατό αίσθη
μα ότι υπάρχει κάτι το μοναδικό, το 
ακατανίκητο και τελικά το σο)στό. 
για κάθε ιδιοσυγκρασία και για κάθε 
πεπρωμένο:

(Παρατίθεται το ποίημα Che fe- 
cc... il gran rifan o).

Τελικά, με περισσότερη σκοπιμό
τητα, ακόμη κι απ' αυτή του Μάρ
κου Αντώνιου, που αναφέραμε πιο 
πάνω, όλα καταλήγουν σε μια απο-

επιδιο)Κ0ταν ήδη σιωπηρά:

(Π α ρ α τ ίθ ε τα ι  το ποίημα Ο Βασι
λεύς Δημήτριος).

Αυτή η ίδια απουσία εξέγερσης 
επιτρέπει στον Καβάφη να κινηθεί 
με άνεση μέσα στην ορθόδοξη κλη
ρονομιά του. που τελικά κάνει και 
τον ίδιο Χριστιανό. Χριστιανό, όσο 
το δυνατόν περισσότερο απομακρυ
σμένο απ ’ το μαρτύριο, τ' αγαθά συ
ναισθήματα ή την ασκητική αυστη
ρότητα. αλλά. παρ' όλα αυτά, χρι
στιανό, εφ' όσον το Religio, με την 
αρχαία έννοια του όρου, όπως και 
το M ystika , αποτελεί τμήμα του χρ ι
στιανικού κόσμου. Ο ήρεμος θάνα
τος του Κλέωνα, στο ποίημα Ιγνα
τίου Τάφο;, του Μύρη, του Εμμα
νουήλ Κομνηνού, θάνατος που δια-

------------*γύμνωση γρήγορα αποδεκτή, ποι
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δέχεται μια φιλήδονη ζωή, είναι 
ακόμη ένας τρόπος υποταγής στη 
φύση των πραγμάτων. Αι>τή η μονα
χική απογύμνωση προεκτείνει με 
τον τρόπο της τα θέματα της στωι- 
κής σοφίας, ικανοποιεί κρυφά αυτόν 
τον ανατολίτικο μηδενισμό, που συ
χνά είναι διάχυτος στην ελληνική 
σκέψη και που στην αρχή φαίνεται 
τόσο αντίθετος μ* αυτήν. Όμως η 
παράδοση της ορθοδοξίας παραμέ
νει κυρίως στον Καβάφη σαν ένα 
σχήμα συνδέσμου με το περιβάλλον 
και την ατμόσφαιρα· δεν παίζει δη
λαδή παρά ένα δευτερεύοντα ρόλο 
στο έργο του. Τα καθαρά μυστικι
στικά στοιχεία θα υπήρχαν μάλλον 
στο παγανιστικό μέρος των ποιημά
των. μέσα στη σχολαστική προσοχή 
να μην εμποδιστεί το δαιμονικό ή 
θείο έργο (το έργο των θεών το 
διακόπτουμε εμείς, οι ανυπόμονοι και 
άπειροι θνητοί) και, ακόμη πιο πολύ, 
μέσα στη συνεχή εξίσωση έργο- 
μνήμη-αθανασία. δηλαδή στην κλή- 
τευση του θείου μέσα στον άνθρω
πο. Η ηθική αυτή δεν απομακρύνε
ται καθόλου από εκείνη που θα είχε 
ένας σύγχρονος του Ανδριανού ή 
του Μάρκου Αυρήλιου. Σαν τη σάρ
κα, που έχει μέσα της τον οπλισμό 
της από τένοντες και οστά. αυτά τα 
ποιήματα κρύβουν βαθιά μέσα τους 
το αναγκαίο σφρίγος για κάθε φ ιλή
δονη ψυχή. Παντού, ακόμη και στα 
πιο γλυκά εξασθενισμένα σχήματα, 
συναντάμε τον Στωικισμό, σαν ένα 
γερό σπόνδυλο.

Σ ’ αυτόν το μυστικισμό, που θυμί
ζει σχεδόν τον Γκαίτε, προστίθε
νται, στην ποίηση του Καβάφη, τα 
στοιχεία μιας ποιητικής που, με μια 
πρώτη ματιά μοιάζουν να προέρχο
νται από τον Μαλλαρμέ. Αισθητική 
της σιωπής, του μυστικού και της 
μεταφοράς:

(Παρατίθεται το ποίημα Του μαγα
ζιού).

Όμως το μυστικό δεν καταλήγει 
σ ένα γλωσσικό ή λογοτεχνικό ερ- 
μητισμό2* η θέση του ποιητή μένει 
αυτή που ήταν στις μεγάλες εποχές, 
αυτή ενός εξαίρετου τεχνίτη. Ο ρό
λος του περιορίζεται στο να δώσει 
το σαφέστερο και λειασμένο σχήμα 
στην πιο φλογερή και πιο χαώδη 
ύλη. Ποτέ και πουθενά η τέχνη δεν 
θεωρήθηκε τόσο πιο πραγματική 
και πιο ευγενική από την πραγματι
κότητα. ή, ακόμη, αντίθετη στις 
έννοιες της ηδονής, της δόξας και 
της κοινής λογικής με την οποία, 
αντιθέτως, παραμένει προσεκτικά 
συνδεδεμένη. Τέχνη και ζωή αλλη- 
λοβοηθιούνται: όλα χρειάζονται για 
το έργο: πότε ο έρωτας (Τεχνουργός 
Κρατήρων), πότε η ταπείνωση (/ /  
αΡΧή των), Α π’ την άλλη μεριά, η 
τέχνη, με τη σειρά της. εμπλουτίζει

τη ζωή (Πολύ σπανίως). Έ χε ι  φάρ
μακα που θεραπεύουν «προσωρινά*· 
τις πληγές μας (Μελαγχολία του /ά- 
σωνος Κλεάνόρου* ποιητού εν Κομμά- 
γην ή)' περισυλλέγει, όπως ένα πολύ
τιμο αγγείο, το απόσταγμα της ανά
μνησης (Μία νύχτα/Να μείνει). Πολύ 
περισσότερο, εξομολόγηση που ξέ- 
φυγε σαν από τύχη απ ’ αυτόν τον 
ποιητή του παρελθόντος-παρόντος. 
ξέρει την τέχνη τη συνδυάζουνα τες 
μέρες (I:κόμισα εις την Τέχνη). Ό μως

¡σως ετπκίνδυνο απλές. Ο συγγραφέ
ας εγκατέλειψε σύντομα την πρυΟε- 
οη για ρητορική ανάπτυξη του θέ
ματος, για λυρικές  επαναλήψ εις ,  
των οποίων ένα ποίημα σαν την 
Ιθάκη μας προσφέρει μερικά ηαΡα’ 
δείγματα, για χάρη της ιδέας δίχως 
φράση και ενός είδους καθαρά μη 
ποιητικού λόγου. Το ύφος. ξεΡ° Κ1 
ευμετάβλητο, δεν υπόκειται σε τίπο
τα, ούτι καν στη συντομία. Οι γνώ- 
πιες τον αρχακυν ελληνικών γραμ-

I
¿ W .  -

Σ/l  ftiM τη  ̂ \ .  \λΐ ξιιν^οιύοΓ

ο ποιητής δε φτάνει στο σκοπό του 
παρά μόνο με την εμπεριστατωμένη 
μελέτη. Μια σειρά από ιστορικά ή 
φ ανταστικά  πορτραίτα ε ικ ο νο γρ α 
φούν αυτή την τέχνη γραφής, που 
είναι ταυτόχρονα και μια αυστηρή 
τέχνη ζωής: ο Αισχύλος έκανε ά
σχημα που θύμισε, πάνω στον τάφο 
του, την  καλή συμπεριφορά του 
στον Μαραθώνα, κάτι που όλοι οι 
Έ λ λ η νες  έκαναν, και όχι τα έργα 
του για τα οποία είναι αναντικατά
στατος (Νέοι της Σιόώνος -400 μ .Λ'.). 
Ο Ευμένης θα μάθει ν' αρκείται στη 
θέση, ήδη πολύ υψηλή, του δευτε
ρεύοντα ποιητή (Το Πρώτο Σκαλί). 
Οι δυστυχίες του πολέμου, δηλαδή 
η βιωμένη πραγματικότητα, δεν θα 
εμποδίσουν τον Φερνάζη ν ’ ασχολη
θεί με το ποίημά του, που είναι η 
αντιγραφή της πραγματικότητας:

(Παρατίθεται  το ποίημα Ο Δα- 
ρείος).

Αυτή η φαινομενικά κοινότοπη 
ποιητική στηρίζεται σε λογοτεχνι
κές μεθόδους, που είναι ύπουλα και

μάτων 0* αναγνωρίσουν αμέσως αυ
τή τη λεία «επιφάνεια»», δίχως εξο
γ κ ώ μ α τ α ,  τ η  σ χ ε δ ό ν '  δ ί χ ω ς  
τονισμούς, η οποία, όπως μερικά 
ανάγλυφα κομμάτια της ελλην ιστ ι
κής γλυπτικής τέχνης, ιδωμένη από 
κοντά, μας φανερώνει μια λεπτότητα 
και μια κινητικότητα δίχως όρια. Κι 
αυτό συμβαίνει στα καλύτερα του
λάχιστον ποιήματα, διότι πρέπει να 
λάβουμε υπόψη και μερικά ποιήμα-

2. Λυτό είναι που του δίνει τον παράξενο 
χαρακτήρα αυθεντικής, δηλαδή καλά 
κρυμμένης, μυστικής διδασκαλίας. Έ 
τσι. στα ποιήματα Γιά νάρΟουν και Καισα- 
ρίων, το αλληγορικό ή πραγματικό σκο- 
ταοι. η εικόνα του κεριού και της σβη- 
σμενης λάμπας μοιάζουν να βγαίνουν 
από το χώρο του λογοτεχνικού στολι
διού, ή ακόμη και της ερωτικής φαντα-
Πΐας’ ΥΙα Va χώρο της από
κρυφης αναφοράς. Δεν μπορούμε να μη
ΛμηΟ οΰμι *1 ΟΟνΠΓ,ή I .V  μ ά γ .ν :

U,S h' m'mbUS· Τ° 15,0 το α,ν,γ-Mamó „„¡ημα, Πολυέλαιος Α [
ψωτια.

τα, όπου ο Καβάφης παραδίνεται 
παιδαριωδώς σε συναισθηματικές  ή 
ερωτικές δ ιαχύσεις  (Εν εσπέρα / Εν 
α π ο γ ν ώ σ ε ι /  Σ ' ένα β ιβ λ ίο  πα ληό)% 
στιγματισμένες μερικές φορές μ* έ
ναν ανιαρό ελληνισμό  (Ιασή Τάφος 
/Σ οφ ιστής απερχόμενος εκ Συρίας/Κι- 
μων Λ εάρχον/Η  αρρώστια του Κλεί- 
του), ή ακόμη συνθέτει μιμήσεις 
ανιαρών ή πολύπλοκων ποιημάτων 
(ΠαλαιόΟεν Ελληνίς/Ε νώ πιον του Α
γάλματος του Ενόνμίωνος).* Φυσικά, 
ο αριθμός αυτών των, αμφίβολης 
a íia c , ποιημάτων αυξάνεται ή μειο')- 
νεται ανάλογα με την αυστηρότητα 
ή την επιείκεια του κάθε αναγνώστη 
και της κάθε ανάγνωσης.  Όμως, 
ακόμη κι αν περιορισθούν στο ελά
χιστο, αυτά τα ποιήματα Üa ενο
χλούν μέσα σε μια πο ιητ ική  συλλο
γή. όπου τίποτε δεν αφέθηκε στην 
τύχη, και ο μελετητής του Καβάφη 
Οα καταλήξει να διερωτάται μήπως 
αυτά τα ποιήματα, που φέρουν τη 
σ ψ ρ α γ ίδ α  τ η ς  α υ τ α ρ έ σ κ ε ι α ς  του 
ποιητή, αντιπροσωπεύουν, κατά ένα 
τρόπο, την παράδοξη κατάληξη  της 
πο ιητ ικής  τέχνης  του Καβάφη, ή 
μ ή π ω ς ,  α ν τ ίθ ε τ α ,  π ρ έ π ε ι  να δει 
σ '  αυτά κάποια  σημάδια κακογου
στιάς, που συχνά  βρίσκεται  κρυμμέ
νη, σε κάθε. σχεδόν,  έργο ενός  πολύ 
εκ λ ε π τ ισ μ έ ν ο υ  γούστου .  Α πέναντ ι  
σ ’ αυτά τα σημάδια, ο πο ιητής  προ
σπάθησε ν* αμυνθεί με τη βοήθεια 
τρόπων έκφρασης  ηθελημένα δ ια
κριτ ικών ή ηθελημένα μεγαλόστο
μων. Ό π ω ς  σ τη ν  Ε λληνική  Ανθολο
γία, ή ακόμη σε μερικά προϊόντα 
της αλεξανδρ ινής  ή της ελληνο-ρα>- 
μαϊκής γλυπτ ική ς  τέχνης ,  που κι 
αυτά υπακούουν σ* α ισθητ ικούς  κα
νόνες της ίδιας τάξης,  έτσι κι εδώ, 
το εξαίσ ιο  έργο  ξεχωρίζε ι  από ένα 
π ερ ιττό ,  κ α κ ο γ ρ α μ μ έ ν ο  ή αν ιαρό  
ποίημα με μια δ ια χ ω ρ ισ τ ικ ή  γραμ
μή. που μόλις  γ ίνεται αντ ιληπτή .4

3. Οι κριτικοί σκοντάφτουν συχνά 
στον ορισμό της φιλότεχνης μίμησης 
ποιημάτων. Ονομάζω έτσι ένα έργο της 
κατηγορίας της ασκήσεως ή του παιχνι
διού, όπου ο συγγραφέας έχει βάλει 
σκοπό να μιμηθεί και στην παραμικρή 
λεπτομέρειά του ένα σχήμα απηρχαιωμέ- 
νης τέχνης, δίχως να του δώσει ένα νέο 
περιεχόμενο και δίχως να ξαναζωντανέ
ψει το αρχαίο περιεχόμενό του. Το λιγό
τερο δέκα ποιήματα του Καβάφη, κάτι 
σαν επικήδεια ελεγεία, τείνουν προς τη 
μίμηση ποιημάτων, λόγω ελλείψεως πει
στικής συγκίνησης. Αλλα ποιήματα, ι- 
οιαίιερα αυτά που μας παρουσιάζουν, 
ντυμένες ελληνικά, σκηνές δρόμων ή 
καπηλειών, σκηνές που Οα μπορούσαν να 
είναι σύγχρονες και που ίσως είναι, 
εμπίπτουν περισσότερο στον τομέα των 
μεταμφιέσεων.

4.Προσθέτω ότι αυτό που στην αρχή 
μου είχε φανεί σαν ελάττωμα, στη δεύτε
ρη ανάγνωση των ποιημάτων· το θεώρη- 
°α σαν ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό.
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Όμως αξίζει να προσέξουμε και να 
μελετήσουμε όλο το έργο του Καβά-
φη, ίσως όχι τόσο από καθαρά υφο
λογι κή άποψη, όπο από την πλευρά 
της σύνθεσης. Η έντονα αλεξανδρι
νή αντιπαράθεση του πολυμαθούς 
ποιήματος, του λαϊκού σκετς και 
του ερωτικού επιγράμματος φτάνει, 
σ' αυτόν τον ποιητή, στην υψηλότε
ρη βαθμίδα ηθελημένης απουσίας 
εφφέ: αυτή η δυσαναλογία και αυτή 
η συνέχεια είναι αυτές της ίδιας της 
ζωής. Η αλεξανδρινή προτίμηση για 
τα μικρά ποιήματα, που μπορεί να 
τα ελέγχει κανείς και στην παραμι
κρή τους λεπτομέρεια, έγινε το απο
κλειστικό σύστημα γραφής στην 
ποίηση του Καβάφη: τι/ μεγαλύτερα 
ποιήματά του καλύπτουν δύο σελί
δες- τα μικρότερα τέσσερις ή πέντε 
γραμμές. Απ' τη μια μεριά το πάθος 
του ποιητή για επεξεργασία, απ ιην 
άλλη για απλούστευση, όμως πάντα 
για λιτότητα, καταλήγει ο ένα πολι 
παράξενο λογοτεχνικό σύστημα ποι 
θα ονόμαζα, μια και λείπει ένας 
καλύτερος όρος. σύστημα τοι υπο
μνήματος ή των σημειώσεων ανά- 
γνωσης. Ένας μεγάλος αριθμός των 
αριστουργημάτων του, τόσο επιμε- 
λώς επεξεργασμένων, δεν είναι παρά 
μια γραμμή μυστικής και ται τόχρο- 
να ταχείας γραφής, μια λεπτή μολι -

ένα τόλμημα, ίσως εναν επιπλέον ι τ<>/. 
γισμό. Τελικά. μέσα σ ’ m το το συντα* ·.- 
κτικό μείγμα της έλλειψης φαντασίας 
απ' τη μια μέρια, και της puOi μίας (ηδι - 
πάθειας) απ' την άλλη, βρήκα την αντι
στοιχία των δύο υφών ιης ελληνικής 
δημοτικής μουσικής, την εύκολη χάρη 
των τράγοι -διών των Ιόνιων Νησιών, και 
την αυστηρότητα και το πάθος των νη
σιών τοι Αιγαίου 11 αναμφίβολη μονο
τονία της ερωτικής έκφρασης μου φάνη
κε σαν μια εγγύηση αυθεντικό!ήτας 
σ αυτόν τον τομέα όπου κι ριαρ/ουν 
σχεδόν πάντα συνηθισμένα μυστικά. Η 
εμφανής αδεξιότητα μερικών ποιημάτων 
με απάλλαξε απ' το φόβο ενός Καβάφη- 
αριστοτέχνη. Ό.τι είχα ϋεωρήσει ανού
σιο, μετά μου φάνηκε σαφές, ό,τι είχα 
νομίσει φτωχό, αποδείχτηκε μια προσε
χτική οικονομία λέξεων Οπως μερικά 
επίθετα ηθελημένα κοινότοπα, σχεδόν 
συμβατικά, που χρησιμοποιεί για να πε
ριγράφει ερωτικά τη νιότη και την ομορ
φιά. Ο Ιταντάλ. ο Ρασίν, και πριν α
π 'αυτούς οι έλληνες μίλησαν κι’αχτοί 
επίσης για «λεπτά μέλη-, για “όμορφα 
μάτια», ή για ένα «γοητευτικό κεφάλι··.

Η λεπτότητα και η αδεξιότητα δεν 
είναι αναγκαίο να μη συμβαδίζουν* το 
αντίθετο μάλιστα. II απομάκρυνση από 
τα μεγάλα λογοτεχνικά κινήματα, σχο
λές και ομάδες εξηγεί ίσως αυτό το κάτι. 
ίο ανούσιο(;) που υπάρχει μέσα στο έργο 
του Καβάφη, και, παρ' όλα αυτά. το τόσο 
εκπληκτικά καινούριο, το περισπούδα
στο και το απλοϊκό που. και τα δυο μαζί. 
αποτελούν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τοι 
καλλιτέχνη που δουλεύει μόνος του Οα 
τολμούσα να πιο ότι το ποίημα Μικών 
είκοσι τριετούς νέου καμο>μένη από φίλον 
του ομήλικα, ερασιτέχνην με κάνει να 
σκεφτω τον Ντουανιέ Ρουσσώ Και ο 
Καβάφη; έχει κι αυτός καμιά φορά την 
όψη του ζωγράφου ιης Κυριακής.

βιά που υπογραμμίζει ένα γνωστό 
και αγαπημένο κείμενο, το σχισμένο 
ψύλλο από την ατζέντα ενός μοναχι
κού ατόμου, ο αριθμός των κρυφών 
εξόδων, ίσως ένα αίνιγμα. Φυλάσ
σουν, μέσα ο ιο  λυρισμό τους, τη 
γυμνή ομορφιά μιας σημείωσης που 
έχει κρατήσει κανείς για τον εαυτό 
του. Οι καλύτεροι στίχοι του δεν 
μας δίνουν παρά το σημείο εκκίνη
σης ή το σημείο άφιξης των εμπει
ριών ή των ιδεών τοι συγγραφέα 
τους. Ακόμη και στα πιο περίτεχνα 
ποιήματα, οι στίχοι του παραμερί
ζουν οτιδήποτε απευθύνεται εμφα- 
νώς στον αναγνώστη, οτιδήποτε έ
χει σχέση με την ευφράδεια ή την 
επεξήγηση. Τα ποιήματα τοι Καβά

φη. ποι οι γκι νουν περισσότερο, πε
ριορίζονται μερικές φορές σε μια 
έκφραση ενός συγγραφέα που μόλις 
τη σχολιάζει ο ποιητής. Σπάνια έγι
νε τόσο μεγάλη επεξεργασία για 
τόσο μικρή ποσότητα λογοτεχνίας/ 

Ενα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηρι
στικό του Καβάφη. η υπερβολική 
επεξεργασία του μονόλογου, φαίνε
ται να συνδέεται άλλοτε με την

5. Γίποτε «/π όλα αυτά δεν ταιριάζει στο 
μεγαλύτερο μέρος των ίν/κΛηωι ΙΙοιη- 
μΰ~<')\·. δημοσιευμένα τ ο  Ι96Κ, ποιήματα 
που ο ίδιος ο  Καβάφης απόρριψε για 
διάφορους λόγους και πολλά από τα 
οποία είναι νεανικές ασκήσεις σαφώς 
κατώτερες από τα έργα της ώριμης ηλι
κία; τοι ποιητή.

κωμωδία ή την ελληνιστική παντο
μίμα και άλλοτε -κυρίως- με τις 
παλιές ασκήσεις της ελληνικής ρη
τορικήν.* τέχνης. Τα ποιήματα Ας
φρόντιζαν ή Από την σχολή\ τον πε
ριωνύμου φι/,οοόφου φέρνουν στην 
μνήμη μας λίγο - πολύ την τεχνική 
των Μ ίμον  του Ερώνδα: μικρά έργα 
δίχως δράση, όπου προς μεγάλη μας 
ευχαρίστηση ένα πρόσωπο περιγρά
φει τον ίδιο τον εαυτό του. / /  μάχη 
τη; Μαγνησίας/Ο Ιωάννης Κατακοι* 
ζηνός υπερισχύει/Αημητρίου Σωτήρος 
/Σ το  200 π.X. και ιδιαίτερα το Ο 
ίημάρατος. αριστούργημα του εί

δους, έχουν για πρωτότυπα τα σχή
ματα λόγου, τις επιστολές ή τι; 
περιλήψεις γνωστών > πο()έσεο>ν ποι

τόσο αγάπησαν οι αρχαίοι σοφιστές 
και των οποίων η παράδοση δυστυ
χώς επιβιώνει μέσα στις μαθητικές 
εργασίες του καιρού μας. Αυτά τα 
σαφή και πολύπλοκα κομμάτια φέρ
νουν συχνά στο μυαλό τους πολύ
πλοκους μονόλογους του Browning, 
αλλά ενός Browning, όπου το σχέδιο 
με γραμμή θα είχε αντικαταστήσει 
τα χρώματα και τη θαμπάδα του 
ζωγράφου. Λυτά τα κομμάτια επι
τρέπουν ο το δυναμικό και δραματι
κό ποιητή, που είναι ο Καβάφης. να 
κλείσει μέσα του τη συγκίνηση που 
του προκαλούν οι άλλοι, να εξωτε- 
ρικευπει τη δίκιά του. Δίνουν στη 
σκέψη αυτού του ανθρώπου, που σε 
μερικά σημεία είναι τόσο σφιγμένη 
και τόσο ακινητοποιημένη, δυνατό
τητες παιχνιδιού με όλες τις έννοιες 
του όρου. Μέσα στο ποίημα H μάχη

της Μαγνησίας ο πλάγιος λόγος και 
η χρησιμοποίηση του ενεστώτα ξα- 
νασυλλαμβάνουν το παρελθόν μέσα 
στη συγκεχυμένη του επικαιρότητα. 
Ιτο  ποίημα Στα 200 π.Χ ., ο απόηχος 
των ελληνικών φωνών που σχολιά
ζουν απ' την απόσταση ενός αιώνα 
και παραπάνω, μια επιγραφή του 
Αλέξανδρου φτάνει σ ’ ένα αποτέλε
σμα χωρωόιακής ποίησης, και μας 
βοηθάει,με την σύγκριση, να μετρή
σουμε το χρόνο που κύλησε από το 
γιο του Φιλίππου ως εμάς. Μέσα 
στο Δημάρατο ένα σχέδιο έκθεσης 
που έκανε ένας νέος σοφιστής της 
ύστερης  Α υτοκρατορ ίας ,  συγκε
ντρώνει σε είκοσι γραμμές ένα επει- 
σόδειο των μηδικών πολέμων, και 
μαζί μ ’ αυτό το αιώνιο δράμα του 
λιποτάκτη του μοιρασμένου ανάμε
σα σε δυο ιδέες και σε δυο στρατό
πεδα: η αυστηρότητα αυτής της 
σ χ ο λ ικ ή ς  ά σ κ η σ η ς  προφυλάσσει  
από κάθε ψεύτικο πάθος αυτή την 
ιστορία, ιστορία ενός προσβεβλημέ
νου ανθρώπου'. Αυτή η τεχνική της 
απάτης  α ν τ ισ το ιχ ε ί  σι χνά στον  
ποιητή, με μια φροντίδα σύνεσης, 
α/.λά, ακόμα πιο συχνά, με την επι
θυμία να επιβεβαιώσει τις δικές τοι 
συγκινήσεις διάμεσοι ενός ξένου 
στόματος: μέσα στο ποίημα Ιμι νος 
για παράδειγμα, όπου δυο φλογερές 
γραμμές, ποι κάλλιστα Οα μπορού
σαν· να περιέχονται σε οποιοδήποτε 
ερωτικό ποίημα, αναφέρονται σαν 
κομμάτι ενός γράμματος ποι έγραψε 
ένας φανταστικός ή ξεχασμένος Βι- 
ζαντινός. Με το τραγικό ποίημα 
Λιμη/.ιανός Μονάη. Αλεςανδρεύς ο 
Καβάφη; πετυχαίνει να εκφράσει, 
με τη βοήθεια τοι διαλόγου, ακρι
βώς αΐ 'ό ποι όε λέ.γί ται. τη συστολή, 
το πάθος, τη θέληση σιωπή;, τη 
μελαγχολία  τοι βλέμματος κατω 
απ το γείσο της προσεχτικά κατε- 
βασμέ νης περ ι κεφα λα ία ;

Μτ., ο \ \  I \ Ιν\ΓΚΛ \  \

6. Ολα αυτά είναι κάπως σκοτεινά, 
πράγμα που δεν είναι το μικρότερα ελάτ
τωμα τοι Καβάφη και ποι· αφορά λιγότε
ρο :α θέματα απ’ ό,τι τις ιδιομορφίες τοι 
ύφους Το πέρασμα από τον ορθό στον 
πλάγιο λόγο μέσα στο ίδιο μικρό ποίημα 
προκαλεί συχνά ασυνήθιστα εμπόδια 
στον αναγνώστη και στον μεταφραστή. 
Το ίδιο σι μ βαίνει και μ αυτά τα σπασί
ματα μέσα σε μερικά γνωμικά κομμάτια, 
όποι ο ποιητή; απει Ηινιται μ» :η σειρά 
στον αναγνώστη, στον εαυτό roí και 
σ* ένα αλληγορικό npóaomo που κατά το 
ήμισι * ίναι ο εαυτός του. Ιο ίδιο συμ
βαίνει επίσης μ' αυτήν τη συνήθεια που 
Οα ονόμαζα το» πλάγιου τίτλοι . τίτλοι·, 
δηλαδή, που τον δανείζεται απο ενα 
συμβάν η μια δευτερει oi ou μορφή, και 
όχι από το κύριο θέμα το« ποιήματος ή 
το κεντρικό πρόσωπο. Υπάρχει σ ' αυτό 
το σημείο μια επιμονή ίου ποιητή, που 
θα ‘πρεπε να εξεταστεί χωριστά

I I  τ ι /. ί ΐ  n u n  ΐ|Ίοτ<>γο(ΐ^ κ ι τ ο υ  π ο ι η ι η
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Η
ενορατική

λ ά μ ψ η

του

Κ. Π. Καβάφη

A

Η παρουσία του Έντμουντ Κήλι και 
του Φίλιπ  Σέραρντ στο χώρο των 
μεταφράσεων από τη νεοελληνική 
γλώσσα είναι ένας καθοριστικός και 
σημαντ ικός  σταθμός. Μπορούμε πια 
να πούμε ότι «διαθέτουμε»*, χάρη 
σ 'α υ τ ο ύ ς ,  τον Καβάφη και τον Σε- 
φέρη σ τη ν  αγγλ ική  γλώ σσα -και 
μάλιστα σε μεταφράσεις που δεν θα 
ξεπεραστούν εύκολα. Μένουμε λ ο ι 
πόν με την ελπίδα ότι θα εξακολου
θήσουν την  εξαίρετη δουλειά τους 
και ότι θα μας -προσφέρουν«  στη 
συνέχεια  τον Ελύτη και τον Σικε- 
λιανό. Εξάλλου, όπως αναμενόταν, 
την επ ιλογή  που έκαναν από τα 
ποιήματα του Καβάφη τη διακρίνει 
ο σεβασμός  και η περίσκεψη για το 
μεγάλο αυτόν ποιητή,  όπως και μια 
καίρια απόδοση της γλώσσας και 
του ύφους του.

Από τα χρόνια  του Πρώτου Πα
γκόσμιου Πόλεμου, όταν ο Ε.Μ. 
Φόρστερ, πρώτος, δ ιέκρινε πως ο 
Καβάφης είναι ένας «μεγάλος ιδιό
μορφος ποιητής»», πολλοί είναι που 
δοκίμασαν να μεταφέρουν το έργο 
του σ τη ν  αγγλική .  Ο τόμος ωστόσο 
αυτός των δυο ικανών μεταφραστών, 
του Σέραρντ και του Κήλι. νομίζω 
πως είναι η τελική φάση αυτής της 
πορείας -μια πραγματική -«μεταμό
σ χ ε υ σ η  καρδιάς»» σ τ η ν  α γ γ λ ι κ ή  
γλώ σσα  του έργου του ερωτικού και 
ηδονιστή  πο ιητή  από την Αλεξάν
δρεια.

Κάποτε είχα δεχτεί μια καλοκάγα
θη επ ιτ ίμηση από τον Σεφέρη για το 
ότι ε ίχα  εντάξει στο Αλεξανδρινό 
Κουαρτέτο μερικές αρκετά προσωπι
κές διασκευές πο ιημάτων του Καβά
φη. Ο Σεφέρης είχε  τη γνώμη ότι 
είχα «αναλάβει μερικές ελευθερίες»» 
απέναντι στο πρωτότυπο και είχε 
δίκιο. Π αραδέχτηκε όμως και αυτά 
που του εξήγησα  απολογούμενος:

ότι δηλαδή ο Καβάφης του Κουαρτέ
του δεν ήταν πραγματικός αλλά μυ
θ ιστορηματικός  χαρακτήρας  και ότι 
για λογαριασμό του μυθ ιστορηματι
κού μου χαρακτήρα  είχα  δανειστεί 
ορισμένα ποιήματα ενός αληθινού 
ποιητή. Σε πολλά από τα γράμματα 
που έλαβα τότε με ρωτούσαν αν ο

Λόρενς Ντάρελ

«γέρος πο ιη τή ς  της  πόλης»» ε ίχε  υ
πάρξει στην  πραγματικότητα. Π ρο
σωπικά, εγώ, ε ίχα  πρωτοπάει σ τη ν  
Αλεξάνδρεια οχτώ  χρ ό ν ια  μετά από 
το θάνατο του Καβάφη· η πόλη 
όμως εξακολουθούσε να είναι γεμά
τη αναμνήσεις  απ '  αυτόν και, βέ
βαια, πολλοί από τους φίλους του 
ζούσαν ακόμα και μου μ ιλούσαν για 
κείνον με μεγάλη χαρά. Ετσι μπο
ρώ να πω ότι γνώρισα την  Α λεξάν
δρεια έχοντας  ως οδηγό  τον Καβά
φη: γνώριζα καλά το έργο του, τώρα 
όμως είχα  τη δυνατότητα να το 
τοποθετήσω στο  ανθρώπινο και στο 
φυσικό του περιβάλλον. Κάτι που με 
βοήθησε να  καταλάβω καλύτερα την  
ιδιομορφία του ποιητή.

Γην εποχή  εκείνη μόνο οι πιο 
α ξ ιό λ ο γ ο ι  Έ λ λ η ν ε ς  κ ρ ιτ ικ ο ί  και 
ποιητές  είχαν συλλάβει  την αξία 
του Καβάφη — το ευρύτερο κοινό 
και οι «συνετοί*» Αθηναίοι είτε τον 
αγνοούσαν είτε δεν τον δέχονταν. 
Ως ένα βαθμό αυτό συνέβαινε λόγω 
της ε ιλ ικρίνειας  που ε ίχαν  τα ομο- 
φυλοφιλ ικά  του ποιήματα, αν και 
αυτά τα ποιήματα ούτε χυδαία ούτε 
ωμά είναι. Μ άλλον είναι ποιήματα 
ενός πατρικίου, γεμάτα αξιοπρέπεια 
και ευγλωττία, έστω και αν καμιά

φορά η «υπόθεσή»» τους έχει τη 
βάση της  σε μια σ υνά ντη σ η  που 
έγινε σ ’ ένα μπορντέλο.  Κατά τη 
γνώμη μου ο  Κ αβάφης  είναι ο μεγα
λύτερος  ερω τικός  πο ιη τή ς  της επο

χ ή ς  μας.
Αλλά υ πή ρ χε  κι ένας άλλο ς  λογος  

για τον οπο ίο  ο Καβάφης λε ιτουρ
γούσε «απωθητικά»» ως προς τους 
Νεοέλληνες:  το είδος εκ ε ίνη ς  της 
π α ρ α το ν ία ς  που υ π ή ρ χ ε  α ν ά μ εσ α  
στις  ιδ ιοσυγκρασίες  των Α θηνα ίω ν  
και των Αλεξανδρινών. Οι τελευ
ταίοι ήταν κοσμοπολ ίτες ,  πλούσ ιο ι ,  
κάτοχο ι  πολλώ ν  γ λ ω σ σ ώ ν  σ π ο ύ δ α 
ζαν στο  Λονδίνο, στο  Π αρ ίσ ι  ή στο  
Βερολίνο (συχνά  και σ τ ις  τρε ις  αυ
τές πόλεις) και αντ ίκρ ιζαν  κάπως 
συγκαταβατικά τους φτωχούς,  επ αρ 
χιώτες  και φωνακλάδες  Έ λ λ η ν ε ς ,  
με τη βάναυση πολ ιτ ική  ζω ή τους 
και την πολυθόρυβη ακοσμ ία  τους. 
Οι Αθηναίο ι ,  από  την  ά λ λ η  μεριά,  
ήταν  δύσπ ιστο ι  απέναντι  σε κάθε τι 
το « κ α ιν ο ύ ρ ιο »  και  π ρ ο τ ιμ ο ύ σ α ν  
τους εύληπτους  εθν ικούς  πο ιη τές ,  
όπως ήταν  ο ΓΙαλαμάς.

Ο ίδιος ο Σεφέρης είχε αγωνιστεί 
σκυλίσια για να κάνει ακουστή τη 
φωνή της ορθοφροσύνης στους συ
μπατριώτες του, και μόνο μετά από 
αρκετά χρόνια, κι αφού είχε εγκω- 
μιαστεί η ποίησή του από τους ξέ
νους, κατάφερε να επιτύχει τη γενι
κή επιδοκιμασία για τους εξαιρετι
κούς στίχους του. Αλλά, φυσικά, 
ήταν κι εκείνος, σαν τον Καβάφη. 
κοσμοπολίτης και πολυταξιδεμένος 
ήταν κι εκείνος, κατά μια έννοια. 

Αλεξανδρινός. Και έτσι ένιωθε από
λυτα τη θέση ενός ποιητή σαν τον 
Καβάφη. Ο «ελληνιστικός·* ποιητής 
της Αλεξάνδρειας έγραφε για όλη 
την Ευρώπη, και η Αθήνα δεν το 
συνέλαβε αυτό παρά πολύ αργότερα. 
Η Αλαξάνδρεια ήταν το «θέμα·» του

Κ αβάφ η .  όπω ς  το Δουβλίνο ήταν 
«θέμα»» του Τ ΐέ ιμ ς  Τζόις. Μαςδώρ 
σε μ ιαν  α π α ρ ά μ ιλ λ η  μελέτη πά 
στα  ήθη,  σ τ η ν  ατμόσφαιρα, στ 
ισ το ρ ία  και το μεγαλείο  της πόλι 

Μ ε τον  Σέραρντ  και τον Κήλι 
Κ α β ά φ η ς  β ρ ή κ ε ,  επιτέλους,  του; | 
ταφ ρ ασ τές  που κατόρθωσαν να α; 
δ ώ σ ο υ ν  ό λ η  την περίτεχνη αρμο> 
και τ η ν  εν ο ρ α τ ικ ή  λάμψη των ποι 
μάτων του. Κι ακόμα  είχε την τΰ 
να βρει εξ α ιρ ετ ικ ο ύ ς  επιμελητές, 
πως ο Γ .Π . Σ αββ ίδης ,  στην Αθψ 
ποι σι  νέτε ινε  ώστε  οι καλαίσθηι 
εκ δ ό σ ε ις  του αγαπημένου  του ποι 
τή να π ρ ο σ ε γ γ ίσ ο υ ν  πια το πλο 
α ν α γ ν ω σ τ ικ ό  κο ινό .  Σ' όλους αυτε 
ο φ ε ίλ ο υμ ε  χά ρ η  για το ότι μας 
σ φ έ ρ ο υ ν  ένα τ ο σ ο  ευσυνείδητο, 
ξ α ιρ ε τ ικ ό  και ευα ίσθητο  έργο*.

Μ τφρ .  Γ ΙΑ Ν Ν Λ  ΧΛΑΜΠΙ

Μ ο κείμενο αυτό τοι* Λόρενς Nrdf 
αποτελεί παρουσίαση της έκίκ>ση; ο 
αγγλικά μιας Επιλογής Ποιημάτων τ 
Κ.II Καβάφη. σε μτ<ρρ. ΈντιιοιντΚι 
και Φ ίλ ιπ  Σέραρντ.  Εκό. Princei 
University Press.
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«Για κείνον η γλώσσα 
δεν είχε μυστικά...»

?Λ *  «Τ » 0 * .
Ο ποιητης <»» ηλικία δ ΐ ’ο ετι·Λ αναμ ισα  οτους  α^ ιμ ψ ους  τ»>ι

Εδώ και πόσο καιρό δεν ονειρευό
μουν να πάω στην Ελλάδα; Να ανα- 
πνεύσω τον αέρα στον οποίο ο άν
θρωπος Οφείλει μερικές απ* τις ε
μπνεύσεις εκείνες που τον κάνοι \ 
άξιο της ανθρώπινης ιδιότητάς του; 
Παρ’ όλα αυτά. μόνο τώρα τελευ
ταία, τέτοιος κοσμογυρισμένος π οι 
είμαι, μπόρεσα να πραγματοποιήσ<»> 
αυτή την επιθυμία μου. Για λίγο 
καιρό, δυστυχώς, ίσα-ίσα το χρόνο 
που χρε ιάζετα ι  κανείς  ν* ανέβει 
στην Ακρόπολη και να νιώσει κά
ποια αμηχανία μπροστά στις πέτρες 
των Μυκηνών. Οφείλω αυτό το ταςι- 
δι στην ευγενή πρόσκληση της Ε£ττι- 
τροπής του Φεστιβάλ Αθηνών, ποι 
θέλησε να είναι παρόντες, στις πα
ραστάσεις της Μήδειας του Ευριπί
δη και της Αντιγόνης τον Σοφοκλή, 
άνθρωποι των γραμμάτων·, της έρευ
νας και της πολιτικής απ’ τη Γαλ
λία, τη Γερμανία και την Ιταλία.

Βέβαια οι δεσμοί μου με την αρ
χαία Ελλάδα δε λείπουν και θα χω 
την ευκα ιρ ία  να μ ιλ ή σ ω  απόψε 
γι* αυτούς, αλλά έχω εξ ίσου πολυά
ριθμους δεσμούς με τη νεότερη ££/.- 
λάδα. Γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια 
της Αίγυπτου, όπου οι ελληνικές 
και ιταλικές κοινότητες ανέπτυξαν 
μεταξύ τους με το πέρασμα του χρό
νου δεσμούς όχι μόνο οικονομικούς 
αλλά και δεσμούς αγάπης. Στην Α
λεξάνδρεια, πολύ νέος ακόμα, ήλθα 
σ 'επαφή  για πρώτη φορά με μια 
λογοτεχνική ομάδα που την αποτε
λούσαν αγόρια της ηλικίας μου: 
πρόκειται για την ομάδα της οποίας 
το δημοσιογραφικό όργανο ήταν το 
περιοδικό Γράμματα.

Περνούσαμε τα βράδια μας μαζί 
στο καφενείο, όπου μας συναντούσε 
ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο ποιη
τής που η κριτική θεωρεί σήμερα 
σαν ένα απ' τους τέσσερις ή πέντε 
μεγαλύτερους του εικοστού αιώνα. 
Ο Κ. ήταν τουλάχιστον 25 χρόνια 
μεγαλύτερος απ' τον μεγαλύτερο της 
παρέας μας, που ήταν μόλις 18 χρο- 
νών. Πήρα ένα ασύγκριτο μάθημα 
απ* τις συζητήσεις μου μαζί του: για 
κείνον, η ελληνική γλώσσα, οι με- 
ταμορφοίσεις της και η συνέχεια της 
καθ' όλη τη διάρκεια των τριών χ ι
λιετηρίδων, δεν είχε μυστικά, όπως 
δεν είχε και η Αλεξάνδρειά μας, 
υψικάμινος των πολιτισμών που ήλ
θαν αντιμέτωποι και αναμείχθηκαν: 
ο αιγυπτιακός ήδη χαμένος μέσα 
στη νύχτα, ο ελληνικός στο αποκο
ρύφωμα της κομψής εξασθένισής 
του, ο ρωμαϊκός προορισμένος ν' α- 
ναγνωρίσει μέσα στην ωραία του 
εποχή τα σημάδια της παρακμής 
του.

Ξαναείδα τον Καβάφη το 1932. 
όταν επισκέφτηκα για τελευταία φο
ρά την πόλη μας. Είχε ήδη προ
σβληθεί α π ’ την αρρώστια που θα 
ήταν γΓ αυτόν μοιραία. Και μ* αυ
τήν τη γλυκιά δύναμη της ψυχής.

Τζ. Οννγκαρέτι

που ποτέ δεν εγκαταλείπει τον αλη
θινό ποιητή, θέλησε στωικό να γυ
ρίσει μαζί μου σ τ ’ αγαπημένα μέρη. 
Δεν είχε πια φωνή, ο καρκίνος πρό
σκαιρα νικημένος, επώαζε ξανά στο 
λαιμό του. αλλά εκείνος συνέχιζε 
να χει στα μάτια, στις κινήσεις, τα 
πιο όμορφα σχήματα του φωτός.

Τελικά, μπόρεσα να ‘ρθω στην Α
θήνα. Μπροστά στο φως της, πώς να 
μη σκέφτεσαι συνέχεια τον Καβά
φη; Κανένας τόπος στον κόσμο δεν 
έχει τόσο εκθαμβωτικό φως.

Η Ελλάδα είναι επίσης παρούσα 
στην Ιταλία, και την πατρίδα μας.

την Ελέα, στεφάνωσε πρώτη το με
γαλείο της Ελλάδας* και αρκετές 
φορές σ' αυτό τον τόπο που λέγεται 
Ελέα ϋα σταθώ πολύ για να μάθω ότι 
η αθανασία δεν υπάρχει παρά μόνο 
στο πνεύμα, ότι το μέτρο είναι το 
αδιάψευστο σημάδι της σκέψης. Και 
δε θα συλλαμβάναμε το αθάνατο 
φτερούγισμά της αν αυτή (η σκέψη) 
δεν ενσαρκωνόταν σε μας.

Στην Αθήνα υπάρχει κάτι περισ
σότερο. «Πρέπει να σβήσει κανείς 
την ύβρι περισσότερο από μια πυρ
καγιά·*, ελεγε ο Ηράκλειτος. Αλλά η 
ύβρις είναι το ένα απ' τα δυο απα
ραίτητα στοιχεία της ομορφιάς, κι 
αυτό το μαθα στην Αθήνα, μπροστά 
στον Παρθενώνα, του οποίου ο ό
γκος, παρ’ όλο που είναι τεράστιος, 
περιβάλλεται από ένα φως τόσο με
τρημένο που τον κάνει να μοιάζει 
σαν ένα ελαφρύ φτερούγισμά πάνω 
στο βράχο, μπροστά απ' το Ερε- 
χθείο, του οποίου οι κολώνες κατα
φέρνουν να χάσουν και το τελευταίο 
ίχνος ψυχρότητας που επιφέρει η 
βία, απόλυτα λογική, της αφαίρεσής

τους. για να ξαναγίνουν ζωντανά 
κορίτσια, που στηρίζουν σ :ο  κεφάλι 
τους, σαν παιχνίδι, σαν πούπουλο, 
ένα ογκοίδες επιστύλιο.

Να λοιπόν που μπροστά στα μά
τια μας το μέτρο και η ύβρις αλλη- 
λοκαταργουνται για να φτιάξουν μια 
ομορφιά που μας δίνει τη φρεσκάδα 
της προέλευσης, μια ομορφιά όπου 
το αιώνιο και το εφήμερο δεν στα
ματούν τη διαμάχη τρις και τη συμ
φωνία τους. έστω κι αν πρόκειται 
πια για μια ερειπωμένη ομορφιά και 
σκληρή, αφού ξαναγεννιέται αστα
μάτητα απ’ αυτή την ίδια τη διαμά
χη κι απ’ αυτη τη συμφωνία.

Μόνο μέσα στο φως της Αθήνας 
κατάλαβα γιατί ήταν αναγκαία η 
ποίηση της ελληνικής τραγωδίας, 
μια ποίηση στην οποία θα μπορού
σαμε να δούμε, επιτέλους χωρίς δι- 
στακτικότητες. το μέτρο και την 
ύβρι συνδυασμένα να φανερώνουν 
ίο μυστικό της σκέψη; μας και των 
παθών μας και να οδηγούν το ρεύμα 
της ιστορίας μας.

Είδα τελικά πώς μπορούμε να βι>- 
θισουμε το βλέμμα μέσα στον εσω
τερικό κόσμο του ανθρώπου που 
αναβράζει, και να μη χαθοιμε μέσα 
σ ’ αυτές τις αβύσσους. Είδα την ορ
γή να βγαίνει απ' τη γη, στις Μυκή
νες. μέσα σ ’ αυτή τη σκοτεινή σπη
λιά ενός ιλιγγιώδους ύψους, που 
λένε ότι είναι ο τάφος του δολοφο
νημένου γιου του Ατρέα. Αλαφια
σμένος είδα την καταιγίδα να ςε- 
σπάει. να βυθίζεται, να καταστρέφει 
ό λ η την ανθρωπότητα, ακούγοντας 
τη Μήδεια στο θέατρο τοι Ηρώδη 
του Αττικού: η Μήδεια που σκοτώ
νει τις υπάρξεις που γεννήθηκαν 
α π ’ τα σπλάχνα της. για να ξεριζώ
σει α π ’ τον εαυτό της και τον τελευ
ταίο δεσμό που την ενώνει με το 
σύζυγο που την έδιωξε. Και απένα
ντι της ο χορός, μάντης, λαός και 
ιστορία που βογγάει και μαντεύει, 
ακόμα και μέσα στη φρίκη, το μέτρο 
και τον οίκτο.

Και τι να πεις για την Αντιγόνη; 
Τι να πεις για τ* αδέρφια που ήταν 
εχθροί; Τι να πεις για την έχθρα που 
ποτέ δε θα εξαφανιστεί απ ’ τους αν
θρώπους, έστω κι αν είναι αδέρφια, 
και ποι» θα είναι γ ι ’ αυτούς αιώνια 
πηγή αιώνιας δυστυχίας;

Οδηγημένος απ’ την αθάνατη πα
ρουσία του Καβάφη, ίσως κατάλαβα 
κάτι. για πάντα, απ' το μάθημα της 
Αθήνας,

Μτικ». \ Μ  Λ ΚΑΊ ΓΟΥΛΑ



Ιστορική και ερωτική
α ίσθη ση

Καβάφη
ϋ  Κωνσταντίνος Καβάφης (γεννή
θηκε το 1863 και πέθανε το 1933) 
έζησε στην Αλεξάνδρεια. Έ ζησε 
και έγραψε, καθώς ταιριάζει σ ’ έναν 
Αλεξανδρινό, στο μεταίχμιο μεταξύ 
του σύγχρονου μα και του κλασικού 
ελληνικού πολιτισμού και της λογο
τεχνίας της εποχής του που βρισκό
ταν σε παρακμή. Παρ' όλα αυτά. με 
κάποιο τρόπο, φαίνεται πως βρίσκε
ται στο μυστικό επίκεντρο της επο
χής που ζούμε. Η ποίησή του θα 
μπορούσε να έχει την καταγωγή της 
σε κάποια σκοτεινή γωνιά του Βυζα
ντίου του Κητς. Η φαντασία του 
ωστόσο, όπως μας εξηγεί ο Ρεξ 
Ουόρνερ στην εξαίρετη εισαγωγή 
που έκανε στην αγγλική μετάφραση 
των ποιημάτων του Καβάφη από τον 
Τζον Μαυροκορδάτο, εντοπίζει τα 
θέματά της «στο ελληνιστικό αμάλ
γαμα φυλών και εθνοτήτων, σε πό
λεις όπως είναι η Αλεξάνδρεια και 
η Αντιόχεια, όπου Έ λληνες  και 
Ιουδαίοι, ειδωλολάτρες και χριστια
νοί, σοφιστές, ιερείς και βάρβαροι, 
συγκροτούν ένα πολύπλοκο σύνολο 
που πολύ απέχει από το ιδεώδες της 
Αθήνας του Περικλή”. Αν προσθέ
σει κανείς τις πόλεις που αναφέρο- 
νται στην Έρημη Χώρα: «Ιερουσα
λήμ, Αθήνα, Αλεξάνδρεια (Βιέννη, 
Λονδίνο),  πολιτείες  φανταστικές» 
και βάλε ακόμα τη Νέα Υόρκη, θα 
καταλάβει καλύτερα τη μαγνητική 
έλξη που ασκεί ο Καβάφης σε μας.

»Υπάρχει μια ροή στις ανθρώπι
νες υποθέσεις που όποιος τη συλλά- 
βει στην παλίρροια φτάνει στην 
επιτυχία**. Αυτούς τους σ α ιξπ η ρ ι 
κούς στίχους θα τους σκεφτόταν 
κανείς τελευταίους, αν του ζητούσαν 
να βρει στίχους που σχετίζονται με 
την καβαφική ποίηση, που είναι 
τόσο απόμακρη από τον κόσμο της 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας των Και- 
σάρων και της στρατιωτικής δύνα
μης. Ο Καβάφης δεν αναφέρεται 
στον Ιούλιο Καίσαρα, στον Αντώνιο 
και στην Κλεοπάτρα κατά την επο
χή της ανόδου τους, αλλά στην 
αποτυχία και την επιτήδευση του 
Κ α ισ αρ ίω να ,  σ τη ν  αναμονή  της 
πτώσης της Ρώμης που περιμένει με 
αγωνία τους Βαρβάρους, στη συγνώ
μη που δίνουν οι θεοί στον Αντώνιο. 
Ο κόσμος του είναι το αντίστροφο 
της παλίρροιας που οδηγεί στην 
επιτυχία. Αν όμως αντιστρέφουμε 
τους στίχους του Σαίξπηρ κι αν τους 
διαβάσουμε ανάποδα τότε θα δούμε 
ξαφ ν ικά  πως ρ ίχ ν ο υ ν  φως σ τη ν  
ποίηση του Καβάρη. «Υπάρχει μια
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ροή στις ανθρώπινες υποθέσεις, και 
όποιος τη συλλάβει στην άμπωτη 
φτάνει στη δυστυχία»». Ο Καβάφης 
λοιπόν ασχολείται,  προπάντων, με 
αυτούς που δεν προχώρησαν όσο 
κρατούσε η παλίρροια αλλά ξέμει- 
ναν πίσω, ή που γύρισαν πίσω μαζί 
με την άμπωτη. Νιώθει γοητευμένος

Στ. Σπέντερ

με την ιδέα της στιγμής εκείνης 
όπου διαλέγεται η ατυχία ή η δυσμέ
νεια. Το κοινό σημείο ανάμεσα στα 
μεγάλα του ποιήματα, όπου ασχο
λούνται με την παρακμή του ρωμαϊ
κού ή του ελληνιστικού κόσμου, και 
στα μικρά του ποιήματα, όπου ανα- 
φέρεται σε καταστάσεις προσωπι
κής διάλυσης, είναι η μαγική αίσθη
ση του ότι ρίχνονται τα ζάρια της 
μοίρας με αποτελέσματα καταστρο
φικά. Αυτή όμως η ίδια η στιγμή 
όπου ρίχνονται τα ζάρια είναι γοη
τευτική. Να ποιο είναι το κοινό 
σημείο μεταξύ του Αντιόνιου, κατά 
τη στιγμή της εκλογής που θα τον 
φέρει (υς τη συγνώμη των θεών, και 
του έκφυλου στο ποίημα «Ελληνι
κός έρως».

Η ποίηση του Καβάφη είναι επο
μένως προσανατολισμένη σε κατα

στάσεις που φέρνουν ή που έφεραν 
προς την καταστροφή. Αποθανατί
ζει τις στιγμές εκείνες όπου αρχίζει 
να εισβάλει η μοιραία παρακμή ή ο 
μοιραίος όλεθρος. Ο λόγος για τον 
οποίο αυτή η ποίηση, έστω και 
μεταφρασμένη, κυριαρχεί πάνω στη 
φαντασία μου (σε τέτοιο βαθμό που 
όσοι την αγαπούν να θεωρούν την 
κυριαρχία της ως μυστικό εθισμό). 
είναι το ότι εισδύει ως το σημείο 
εκείνο της συνείδησής μας, η οποία 
εξωθείται να ανατρέξει στο παρελ
θόν μας και να σκεφτεί: « Ά ρ α γ ε  
πότε θα έπρεπε να είχα κάνει την 
καταστροφική εκλογή που θα με 
είχε οδηγήσει στην απώλεια αλλά, 
συνάμα, και στη συναίσθηση του 
αληθινού μου εαυτού;» Ο Καβάφης 
είναι κυρίως ο ποιητής που μετα
μορφώνει την επιτυχία και την κά
νει να φαίνεται σαν μεγαλειώδης 
αποτυχία, όπως και την αποτυχία να 
θυμίζει μυστική και ολέθρια επιτυ
χία. Πολύ περ ισ σότερο  από τον 
Μποντλέρ γνωρίζει ότι η πτώση 
στην άβυσσο είναι ένα τιποτένιο 
τίμημα αν κατορθώσει κανείς να 
κόψει το άνθος του κακού.

Ο Ι.Σ. Έ λ ιο τ  θα πρέπει να είχε 
δοκιμάσει στιγμές όπως αυτές που 
συγκροτούν τον καβαφικό κόσμο: 
«Η τρομερή τόλμη της παράδοσης 
σε μια στιγμή«. Τελικά όμως δεν 
παραδόθηκε. Έ γ ιν ε  Ά γ γ λ ο ς .  Ά λ 

λωστε ο Έ λ ιο τ  είναι κοντά στον 
Καβάφη και κατά το ότι έχει συνεί
δηση της απόφασης που δεν παίρνε- 
ται και που μπορεί,  τελικά, να φαί
νεται πολύ πιο αληθινή από την 
απόφαση που έχει ήδη παρθεί.

Οι περισσότεροι κριτικοί τείνουν 
να διακρίνουν τα ποιήματα του Κα
βάφη σε «ερωτικά» και '«ιστορικά», 
ή, όπως θεωρεί ο Ρεξ Ουόρνερ στην 
εισαγωγή του, «πηγές της έμπνευ
σής του είναι το περιθώριο της 
αρχαίας ιστορίας και αυτά που, για 
τους περισσότερους, θα έμοιαζαν με 
σκανδαλώδεις έρωτες». Τα θέματα 
αυτά έχουν κοινό χαρακτηρ ιστ ικό  
τους όχι μόνο τα στο ιχε ίο  της πα
ρακμής αλλά και το ότι ασ χολού
νται με πράξεις που φέρνουν προς 
την κακοδαιμονία, περιέχοντας ω
στόσο μια πραγματικότητα ανεξάρ
τητη από τα αποτελέσματα των πρά
ξεων. Ο Καβάφης απομονώνει τα 
ιστορικά περιστατικά από τις ηθικές 
τους επιπτώσεις,  και, μ ’ αυτό τον 
τρόπο, κατορθώνει και αντικρίζει 
σαν μια συνηθισμένη περίπτωση αυ
τό που οι άλλοι θεωρούν όχ ι  μόνο 
ανήθικο αλλά απελπιστικά  αποτυ
χημένο. Αντιλαμβάνεται το ιστορι
κό παρελθόν, αρνείται όμως να εξα- 
σκήσει  εκείνη την ιστορική αίσθη
ση που βάσει αυτής οι πράξεις του 
παρελθόντος κρίνονται από το αν 
πέτυχαν ή όχι.  Δε θα συμφωνούσε 
με το ότι «η ιστορία μπορεί να λέει 
ουαί στους ηττημένους,  όμως ούτε 
βοηθά ούτε συγχωρεί». Επιδοκιμά
ζει τους ν ικημένους δυο- κι όχι 
τρεις- φορές, όπως ο Ε.Μ. Φόρστερ 
επιδοκίμαζε δυο φορές τη δημοκρα
τία.

Στο σημείο αυτό βρίσκεται ο συν
δετικός κρίκος των ιστορικών με τα 
ερωτικά ποιήματα του Καβάφη. Και 
οι δυο κατηγορίες των ποιημάτων 
αναφέρονται στη στιγμή όπου το 
όρσμα συναντιέται με τη δράση, τη 
δράση που ο Καβάφης αποδεσμεύει 
από τις ηθικές της επιπτώσεις και 
την κρίνει στην  -καθαρή** της κατά
σταση, την ανεπηρέαστη από το 
μέλλον. Αυτή, χω ρίς  άλλο. είναι η 
σημασία του ποιήματος «Βασιλεύς 
Κλαύδιος»  που αναφ έρετα ι  στον 
Αμλετ: ένα θέμα που θεωρείται από 

τους Έ ντμ ουντ  Κήλυ και Γιώργο 
Σαββίδη, στην  ε ισαγωγή που έγρα
ψαν για τα ανέκδοτα ποιήματα του 
Καβάφη, ως «το μόνο που είναι 
μακριά από τα όρια του καβαφικού 
κόσμου»».

Αν το δούμε ως θέμα και μόνο
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τότε έχουν όίκιο. Ο χειρισμός όμως 
της προσωπικότητας του Κλαύδιου 
από τον Καβάφη είναι πρωτότυπος 
κ*αι χαρακτηριστικός: πρωτότυπος, 
γιατί μοιάζει με εφαρμογή της ιδέας 
που είχε ο κριτικός Έντμοντ Ουίλ- 
σον για το διήγημα του Χένρι Τζέ- 
ημς "Το στρίψιμο της βίδας». Ό τ ι  
δηλαδή όλη η σαπίλα μεταψέρΟηκε 
στο μυαλό της δασκάλας κι έτσι τα 
παιδιά έμειναν εντελώς αθώα. Το 
πρόσο)7ΐο του Κλαύδιου είναι για 
τον Καβάφη ό.τι η δασκάλα για τον 
Ουίλσον. Η «κατηγορία»» που προ
σάπτει ο Αμλετ στο βασιλιά συνί- 
σταται από «στοιχεία*· που υπάρ
χουν μόνο στο μυαλό του ίδιοι· του 
Αμλετ και που υποστηρίζονται μό

νο από το όραμα, το φάντασμα. 
Στην πραγματικότητα ο Κλαύδιος 
ήταν ένας αγαθός και ευγενικός βα
σιλιάς* ο μόνος έτσι που συμφωνεί 
με τις κατηγορίες του Αμλετ είναι 
ο Φόρτιμπρας, που οπωσδήποτε δεν 
είναι αντικειμενικός, μια και τον 
καθοδηγεί το προσωπικό του συμφέ
ρον.

Η θεωρία βέβαια αυτή δε μας 
εξηγεί το γιατί ο «Βασιλεύς Κλαύ
διος« χαρακτηρίζεται έτσι από τον' 
Καβάφη. Νομίζω πως αυτό συμβαί
νει γιατί η θεωρία επιτρέπει στον 
ποιητή να απαλλάξει τον Κλαύδιο 
από το μέλλον που του είχε επιβάλ
λει ο Αμλετ και να τον αντικρίσει 
σαν ένα αυτόνομο, αυτοτελές πλά
σμα, πριν από τη στιγμή όπου έ/ουν 
παρΟεί για λογαριασμό του οι κατα
στροφικές αποφάσεις της μοίρας. 
Αν τον αντικρίσουμε κι εμείς από 
αυτή την οπτική γωνία, πριν δηλαδή 
επέλθουν  οι επ ιπ τώ σε ις  μιας ο 
ποιοσδήποτε ιστορικής πράξης, τό
τε ο Κλαύδιος είναι ένας αξιαγάπη
τος και συμπαθής βασιλιάς.

Ό π ω ς  στα ιστορικά έτσι και στα 
ερωτικά του ποιήματα ο Καβάφης 
χρησιμοποιεί το ίδιο σύστημα, απο

χωρίζοντας τα άνομα περιστατικά 
μιας ζωής, που συνθέτουν το μέλλον 
της ζωής, και κάνοντάς μας να αντι
κρίσουμε τη μορφή, με την οποία 
ασχολείται ο ποιητής, ο)ς ύπαρξη 
που ακόμα δεν έχει αναγκαστεί να 
προχωρήσει σε αποφάσεις και επι
λογές. ή. πάντως, που ακόμα οι 
επιπτώσεις των αποφάσεών της δεν 
έχουν γίνει αντιληπτές. Αλλά και 
στην περίπτωση που αυτό έχει γίνει, 
ο Καβάφης μας κάνει να δούμε τη 
μορφή, το πρόσωπο που κρύβεται 
πίσω από τις πράξεις, περίπου σαν 
μια σφαίρα που έχει σφηνωθεί και 
που την εντοπίζουμε χρησιμοποιώ
ντας τις ακτίνες X. Κάνοντάς το 
αυτό ο ποιητής μας αποκαλύπτει όχι 
μόνο μια ατομική συνήθειά του αλ
λά και μια ηθική στάση απέναντι 
στα πράγματα πολύ συγκεκριμένη 
και δραστική αν και όχι γενικευμέ- 
νη. Με τον τρόπο αυτό άλλωστε 
απευθύνεται και στο πρόσωπο που 
βλέπει σε μια πορνογραφική εικόνα:

Ποιος ζέρει τι ξευτελισμένη. πρόστυχη
ζωή θα ζεις- 

Τι απαίσιο Οάταν το περιβάλλον 
Ό ταν Οα στάθηκες va πε φωτογραφί

σουν
Τι ποταπή ψυχή Οα α ν 'η  δική σου 
Μα μ όλα αυτά. και mo πάρα. για μένα

μένεις
το πρόσωπο του ονείρου, η μορφή 
Για ελληνική ηδονή πλασμένη και δο

σμένη
Έτσι για μένα μένεις και σε λ ε γ 'η

ποίησίς μου.

Το δ ιφ ορούμενο  σ τ ο ιχ ε ίο  του 
ποιήματος βρίσκεται στην ιδέα που 
έχει ο ποιητής για τη στιγμή όπου 
το αγόρι πόζαρε γυμνό για να το 
φωτογραφήσουν. Αν και περιβάλλε
ται από όλες τις ενδείξεις της πα
ρακμής και της έκπτωσης, οι σκηνι
κές ιδιότητες αντιπροσωπεύουν αυ

τό που θα είναι και όχι αυτό που 
είναι. Είναι το «ονειρικό πρόσωπο*», 
ο «ελληνικός έρωτας·», η ποίηση 
της ύπαρξης που δεν έχει ακόμα 
υποστεί τις επιπτώσεις της πράξης 
της. Η γοητεία του Καβάφη βρίσκε
ται στο ότι φέρνει την ιδέα της 
αμετάβλητης ύπαρξης (την ονομάζω 
στιγμή της επιλογής πριν από τις 
επιπτώσεις) σε αντιπαράθεση με ένα 
μέλλον, μια προοπτική που, βασικά, 
τη θεωρεί ως κάτι το χυδαίο.

Ο Καβάφης είναι ο ραψωδός της 
χαμένης ευκαιρίας που ανακαλεί για 
τον κάθε αναγνώστη της ποίησής 
του μια στιγμή, όπως αυτή λ.χ.. 
όπου, όντας πολύ νέος. βρισκόταν 
έξω από ένα γραφείο ταξιδκόν και 
κοιτούσε στην προθήκη τις φωτο
γραφίες. Ηρθε ένας άγνωστος, στά
θηκε πλάι του. κοιτώντας κι αυτός 
τις ίδιες φοίτογραφίες. Τα μάτια 
τοι<ς αντικαΟρεφτίζονταν στο τζάμι 
της προθήκης και μέσα από κει 
συναντήθηκαν. Ό τ α ν  κινήθηκαν 
για να φύγουν ασυναίσθητα έσμιξαν 
τα χείλη τους, όμως κανείς τους δεν 
τόλμησε να μιλήσει και τράβηξαν ο 
καθένας στη δική του κατεύθυνση, 
μόνος. Ισως ωστόσο ο ένας από 
τους δυο —ή και οι δυο— να ξανα
ζούν πολλές νύχτες όπου αγρυπνούν 
τη στιγμή αυτή. δηλαδή την ιδεώδη 
αρχή ενός ιδεώδους ταξιδιού ποι 
δεν έγινε τελικά ποτέ.

Αυτή η κατάσταση, αυτός ο γεμά
τος πάθος σύνδεσμος με ένα παρελ
θόν' ανολοκλήρωτο, είναι που κάνει 
τον Καβάφη να λέει πως η ερωτική 
ενθύμηση ή ο ερωτικός πόθος είναι 
πιο πραγματικές αισθήσεις κι από 
τον ίδιο τον έρωτα ακόμα, κάνοντάς 
τον να τις ταυτίζει λαθεμένα με την 
ποίηση. Εδώ, οι αισθήσεις αυτές 
βρίσκουν την πιο πλήρη ανταπόκρι
σή τους στην ομοφυλοφιλία, που 
δεν είναι ιίποτ'  άλλο από την προ
βολή, σ' έναν άλλον, ενός οράματος

που είναι, τελικά, η προβολή του 
προσώπου του οραματιζόμενου. Για 
το λόγο αυτό θεωρούνται —και σω
στά— τα ιστορικά ποιήματα του 
Καβάφη καλύτερα από τα ερωτικά 
του. Αλλά και στα ιστορικά ποιήμα
τα υπάρχει η ίδια επιμονή να ανακα
λείται μια ορισμένη στιγμή του πα
ρελθόντος.

Βέβαια ο Καβάφης ανήκει στην 
εποχή του, που είναι το τέλος του 
περασμένου αιώνα. Οι αξίες που 
έχει είναι ερωτικές γιατί είναι αι
σθησιακές (ο Τζον Ντον είχε παρα
τηρήσει ότι αυτός που αγαπά πριν 
απ' όλα την ομορφιά, Οα την ανακα
λύψει «σε αγόρια και σε κτήνη»») 
και στη λέξη ομορφιά συνυπάρχουν 
οι στιγμές της έμμονης ιδέας του 
ποιητή για την ερωτική αίσθηση.

Στην εισαγωγή τους οι επιμελητές 
της έκδοσης μας δείχνουν το πώς ο 
Καβάφης εργαζόταν επι χρόνια, πά
να) στο καθένα από αυτά τα ποιήμα
τα. τα απλά από πρώτη άποψη, και 
το πώς δεν έμεινε ποτέ του αρκετά 
ευχαριστημένος από αυτά, έτσι ώστε 
να βγάλει, ενόσω ζούσε, ένα βιβλίο 
που να τα περιέχει όλα.

Δημοσίευε τα ποιήματα τοι- χωρι
στά, σε διάφορα περιοδικά και κρα
τούσε ανάτυπά τους σε φακέλους 
Διάλεξε από αυτά τα ανάτυπα το 
υλικό δυο βιβλίων ποι· το περιεχό
μενό τους θεωρείται από τους κλη
ρονόμους του ποιητή σαν το από
σταγμα του έργου του. Τα ποιήματα 
που μεταφράστηκαν στο Πάθη και 
Αρχαίες Ημέρες δεν είχαν συμπερι- 
ληφθεί σ* αυτά τα δυο βιβλία, και, 
ανάμεσά τους. υπάρχουν μερικά από 
τα πιο ενδιαφέροντα ποιήματά του.
14 εισαγωγή στον τόμο. τέλος, οι 
μεταφράσεις και τα σχόλια είναι 
εξαιρετικά.

Μτφρ. ΓΙΑΝΝΑ ΧΛΑΜΠΕΑ 
ΑΛΕΞ. ΖΗΡΑΣ

Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ
ΑΛΑΑ

ΚΑΙ Η ΠΛΗΘΩΡΑ ΤΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ ΥΛΗΣ 
ΜΑΣ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ

ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ



Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ  - Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  83

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

ράν
εις τους θεούς ενρίσκονται τα πέραν».

7αν Σκοτ - Κίλβερτ

ση ή την παραδοξότητά της. Το 
είδθ£ αυτό περιέχει μερικά από τα 
πιο γνωστά ποιήματα του, όπως το 
«Περίμένοντας τους Βαρβάρους», το 
·*Η Πόλις·*, «Τα Κεριά*», «Απολεί- 
πειν ο Θεός Αντώνιον»». Αργότερα, 
όταν η τέχνη του ωρίμασε, γ ο  υλικό 
που διάλεγε για να απεικονίσει τη

οας δεν ικανοποιούσε καθόλου to 
γούστο του. Πραγματικά, το παρελ
θόν ήταν γ, αυτόν Λιο ζωντανό από 

παρόν αλλα το παρελθόν αυτό 
ήταν ο ελληνιστικός κόσμος από τη 
■ Ί υ,1 Μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα 
μι. κέντρο την Αλεξάνδρεια. Μο>α ’ 

παράδοξο είναι ότι η ιστό!

Μερικά από τα ποιήματα του Κα
βάφη. ιδίως τα πιο γνωστά, φαίνο
νται τόσο απατηλά εύκολα που η 
ώθηση να τα μεταφράσει κανείς εί
ναι σχεδόν  ακατανίκητη: ο ποιητής 
γοήτεψε συχνά τον ευφυή αλλά α
νεύθυνο ε ρ α σ ιτ έ χ ν η .  Το αίσθημα 
δείχνει να είναι ε ιλικρινές,  ο τόνος 
—μειλίχ ιος,  ε ιρωνικός,  δίχως αυτα
πάτες. βαρυεστημένος— προσφέρε- 
ται εύκολα για μ ίμηση.  Το μεγαλύ
τερο, όμως, μέρος του ειρωνικού, 
κωμικού ή παράδοξου στοιχείου της 
ποίησής του είναι ενσωματωμένο 
στη γλώσσα που χρησιμοποιεί  ο 
Καβάφης, που είναι ένα λεπτό κρά
μα δ η μ ο τ ικ ή ς  και καθαρεύουσας, 
καθώς και τις καταστάσεις  που περι
γράφει· έτσι. ο μεταφραστής δεν 
πρέπει να διαθέτει μόνο ποιητικό 
ταλέντο αλλά και να ερευνήσει όλα 
τούτα τα πράγματα με τη λεπτότητα 
ενός αρχαιολόγου.  Από τις παλαιό- 
τερες μεταφράσεις  καλύτερη είναι 
του John Mavrogordato  (1951): o 
μεταφραστής χε ιρ ίσ τηκ ε  με γνώση 
και ευφυία μερικά από τα ομοιοκα
τάληκτα ποιήματα, αλλά η έκφρασή 
του κάπου κάπου είναι άκαμπτη ή 
ακαδημαϊκή. Η μετάφραση της Rae 
Dalven (1961) ήταν ιδιαίτερα ενδια
φέρουσα επειδή ασ χολή θη κ ε  με την 
προσωδία και τον τρόπο έκφρασης 
του Καβάφη, ενώ σ τη ν  έκδοσή της 
περιλήφΟηκαν και τριάντα τρία αδη
μοσίευτα ποιήματα. Αν εξετάσουμε, 
όμως, από κάθε άποψη τη σημερινή 
θαυμάσια δ ιπλή έκδοση —μια στην 
αγγλική γλώσσα και μια δίγλωσ- 
ΠΤ1 θα παρατηρήσουμε ότι έγινε 
} ν α μεγάλο βήμα εμπρός. Οι νέες 
αι>τές μεταφράσεις συνδυάζουν τη 
°Χ°λαστική  ακρίβεια με την ποιητι
κή ζωντάνια, η γλώ σσα είναι γευ- 
°τ ική  και σ ύγχρονη ,  ενώ η όλη 
προσπάθεια πρέπει να αντιπροσω
πεύει κάτι μόλις  λ ιγότερο  από ένα 
LP /°  ζωής: αξίζει να σημειωθεί ότι 
TS  πολυάριθμες μεταφράσεις που 
παρουσίασε o Philip Sherrard στην 
κριτική μελέτη του «Το Μαρμαρέ-

C.P. Cavafy: collected poems
μετάφραση στα αγγλικά από τον Edmund Keely
και τον Philip Sherrard
Επιμέλεια έκδοσης: Γιώργος Σαββίδης
σσ. 205 Hogarth Press, 1975
Διπλή έκδοση: στην αγγλική γλώσσα
και δίγλωσση.

«... Ένας Έλληνας κύριος με ψαθάκι 
που στέκει απολύτως ακίνητος σε 
ελαφρήν απόκλιση προς το συμπαν»». 
Η ανάμνηση του Forster1 από τον 
Καβάφη δεν ήταν μόνο μια λαμπρή 
γελο ιογρα φ ία  δ ιατυπωμένη  στον  
γραπτό λόγο, αντάξια προς τις καλύ
τερες στιγμές του Max Beerbohm, 
αλλά και μια οξυδερκής περιγραφή. 
Υπαινίσσεται ταυτόχρονα τρία πράγ
ματα: τον δανδισμό, που ήταν ο 
τρόπος ζωής του ποιητή, τα στοιχεία 
της λιτότητας και του ελέγχου που 
χαρακτηρίζουν την τέχνη του και την 
πρωτοτυπία της μοναχικής θέσης που 
παίρνει στην ιστορία.

Κι όμως. παρόλη την έντονη ιδιο
συγκρασία του, το μοναδικό χαρα
κτήρα της ποίησής του, ο Καβάφης 
υπήρξε ο πιο μεταφρασμένος Ελλη
νας ποιητής· είναι εύκολο δε να 
βρούμε τις αιτίες αυτού του γεγονό
τος. Ακόμη και για εκείνον τον 
Ά γγλο  αναγνώστη που γνωρίζει ε
λάχιστα την ελληνική γλώσσα, ο 
Καβάφης είναι ασύγκριτα ο πιο κα
τανοητός από τους νεότερους ποιη
τές. Το λεξιλόγιό του είναι οικείο 
και καθημερινό, η οργάνωση του 
σ υ ν α ισ θ ή μ α τ ο ς  σε σ τ ί χ ο υ ς  και 
στροφές γίνεται αμέσως φανερή και 
σπάνια απομακρύνεται από τη δομή 
του πεζού λόγου. Το εκφραστικό 
του μέσο είναι πάντα σχεδόν εκείνο 
της συνομιλίας παρά του τραγου
διού — δραματικό, αλλά μ* έναν ιδιό
μορφα αποστασιοποιημένο και ει
ρωνικό τρόπο. Η ειρωνία. είναι το 
προνόμιο των αδυνάτων και ο Κα- 
βάφης, χρησιμοποιώντας τα ιστορικά 
προσωπεία μέσα) των οποίων ϋέλησε 
να μιλήσει, είναι πάντα με τη μεριά 
του εξόριστου, του νικημένου και 
του αποδιωγμένου. Αξιοποίησε έναν 
υπέροχο ρυθμικό ελεύθερο στίχο, 
που συχνά μοιάζει με τον ανομοιο
κατάληκτο blankversc: , κι έγινε ο 
τεχνίτης του σύντομου μονόλογου ή 
της δρ α μ α τ ικ ή ς  μ ιν ια το ύ ρα ς  (ο 
“Προύφροκ» του Έλιοτ  ανήκει στο 
ίδιο είδος). Μπαίνω στον πειρασμό 
να συμπεράνω ότι η αγγλική γλώσ
σα με τα προσόντα της έχει σε 
μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα να 
ξαναζωντανέψει τον ιδιόμορφο κα
βαφικό τόνο, μολονότι η αλήθεια 
είναι ότι συχνά ο ποιητής μεταφρά
στηκε περισσότερο με ενθουσιασμό 
παρά με επιδεξιότητα.

Τα ποιήματα διαιρούνται σε τρεις 
κατηγορίες: τα γενικά-φιλοσοφικά, 
τα ιστορικά και τα προσωπικά-ερω- 
τικά. Ο όιαχο^ρισμός, όμως, αυτός 
δεν είναι καθόλου αυστηρός —δύο ή 
ακόμη και οι τρεις τύποι είναι δυνα
τόν να συνυπάρχουν στο ίδιο ποίη
μα. Στην πρώτη ομάδα, που κυρίους

Η φωνή
rτης óictcTTtoQCt̂

αντιπροσωπεύει την παλαιότερη ερ
γασία του, τα ποιήματα έχουν συ
ντεθεί σε πιο κανονικά μέτρα και 
είναι συχνά ομοιοκατάληκτα: εδώ ο 
Καβάφης κάνει χρήση μιας μυθολο
γικής ή ανθρώπινης κατάστασης 
διερευνώντας την ηθική της διάστα-

Φύση ήταν πιο ειδικό, περισσότερό 
απομακρυσμένο ιστορικά. Απο τη 
μ,α μεριά ήταν τελείως αδιαφορος 
για την ηρωική παράδοση του δημο 
τικού τραγουδιού και τον Απελευθε
ρωτικό Αγώνα, ενώ απ' την αλλη η 
μεγάλη εποχή της κλασικής Ελλα-

ρική αυτή σκοπιά  εν ίσχυε παρά εξα- 
σθένιζε το συναίσθημά του για την 
ελληνιστική  παράδοση* σε σημείο 
που μπορούσε να γράψει δίχως ί
χνος ε ιρωνίας ή σωβινισμού (για 
έναν αφανή Ελληνοσύρο  μονάρχη).

«... Υπήρξεν ¿τι το άριστον εκείνο. £/.-
/φ ΐκ ό ς -

ιόιότητα όεν ¿ / ' η ανΟρωπότης τιμιοτέ-
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νιο Αλώνι» (The Marble Thresing 
Floor)1, πριν από είκοσι περίπου 
χρόνια, τις έχει επεξεργαστεί προ- 
σεκτικά και τις έχει βελτιώσει.

Ενα πράγμα μονάχα μας προκα- 
λεί μια κάποια λύπη —η απόφαση 
των μεταφραστών να μην κρατή
σουν την ομοιοκαταληξία των ποιη
μάτων’, ποι> συνολικά είναι γύρω στα 
πενήντα. Οι μεταφραστές μας πεί
θουν όταν ισχυρίζονται ότι είναι 
αδύνατο να μη θυσιαστεί το συναί
σθημα για χάρη του ήχου. Μολα
ταύτα, αν συγκρίνουμε την ανομοιο
κατάληκτη μετάφρασή τους της τε
λευταίας στροφής του ποιήματος «·Η 
Πόλις» με μια άλλη παλαιότερη 
μετάφραση θα ιδούμε ότι ο ανέλπι
δος. μποντλερικός ,  καταθλιπτικός 
τόνος της εξαρτάται, ασφαλώς, όχι 
μόνο από την τελική ομοιοκαταλη- 
ςία αλλά και από το επίμονο και 
ρι-Όμικό, πένθιμο χτύπο του μέτρου.

Ο Γιώργος Σεφέρης περιέγραψε 
κάποτε την' ποιητική παραγωγή τοι 
Καβάφη «σαν ένα και μόνο ποίημα 
εν προόόω»4. Ο Καβάφης, όσο ζού- 
σε, δεν τύπωσε ποτέ σε βιβλίο όλα 
τα ποιήματά του, συχνά δε άλλαζε 
τον τύπο της έκδοσής τοι ς —άλλοτε 
τα δημοσίευε σε περιοδικά, άλλοτε 
τύπωνε μονόφυλλα ή φυλλάδια και 
τα μοίραζε στους φίλους του. ή 
αργότερα βιβλιοδετούσε ο ίδιος μια 
σειρά ποιημάτων και δημιουργούσε 
ένα τομίδιο, όπου τα ποιήματα συ
γκεντρώνονταν κατά χρονολογική 
σειρά ή κατά θέμα. Δεν ενδιαφερό
ταν για την οριστικότητα της έκδο
σης: ακόμη και μετά την' εκτύπωση 
συνήθιζε να επεξεργάζεται το ποίη
μα σαν να ήταν χειρόγραφο συνεχί
ζοντας να δουλεύει για τη βελτίωσή 
τοι»· έτσι. δημιούργησε πολύπλοκα 
εκδοτικά προβλήματα για τις μέλ- 
λουσες γενιές. Συνεπώς, πρώτη συ
γκέντρωση των πάντων» του εί
ναι η αναμνηστική έκδοση που τυ
πώθηκε μετά το θάνατό του (1935)· 
τα κείμενα δε της έκδοσης αυτής 
χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ α ν  o Mavrogordato 
και η Rae Dal ven.

Αν ε ξ α ιρ έ σ ο υ μ ε  το τελευτα ίο  
ποίημα του Καβάφη, «Εις τα Περί
χωρα της Αντιόχειας», δεν υπάρχει 
καμιά διαφωνία για τη χρονολογία 
δημοσίευσης των 153 ποιημάτων, 
που συνιστούν το σύνολο των γνή
σιων έργων του ποιητή. Η έκδοση, 
όμως, του 1935 έδίοσε μια μάλλον 
αυθαίρετη χρονολογική σειρά που 
αναθεωρήθηκε σημαντικά από την 
πρώτη έκδοση του Γιώργου Σαββίδη 
(Ποιήματα , 1963). Στον τόμο της νέ
ας αγγλικής μετάφρασης tu ποιήμα
τα έχουν καταταχθεί, και οι λόγοι 
είναι πειστικοί, σύμφωνα με την 
πρώτη δημοσίευση της τελικής τους 
μορφής. Περιέχονται εικοσιένα από 
τα εβδομήντα  πέντε αδημοσίευτα 

. ποιήματα, κι έχει ενδιαφέρον να 
σημεκόσουμε ότι όλα είναι διαφορε
τικά από εκείνα που περιέχονται 
στην αγγλική έκδοση της Dalven.

Η μορφή των τυπογραφικών στοι
χείων και η σελιδοποίηση με το

αγγλικό και το ελληνικό κείμενο σε 
αντικριστές σελίδες, κάνουν τον τό
μο ιδιαίτερα ελκυστικό, ενώ η επι
μέλεια της έκδοσης και ο σχολια
σμός φθάνουν υψηλά πρότυπα ακρί
βειας και ελεγχόμενης ευρυμάθειας, 
δίχως να επιβαρύνουν υπερβολικά 
το βιβλίο. Είναι πιθανό άλλοι μετα
φραστές να επιτύχουν πιο συναρπα
στικά αποτελέσματα με καθένα από 
τα ποιήματα, δύσκολα όμως θα πι
στέψουμε ότι ολόκληρο το σώμα

της καβαφικής ποίησης θα μας δινό
ταν με εγκυρότητα που θα ξεπερνού- 
σε το αποτέλεσμα της τελευταίας 
αυτής έκδοσηο.

Σημ. τ. μετ.
I. Π.M. Forsler. - Η  ποίηση του Καβά
φη». α '  δημ. στο αγγλικό περιοδικό 
Athenacum  (Απρίλ ιος  1919). Εδώ στη 
μειάψραση του Γ. Π.Ι. (αββίδη]  {Το Ηήμα. 
5.5.1953), αναόημ. στο Αφιέρωμα του 
περ. Επιθεώρηση Τέχνης, τ. 108. Δεκ. 
1963. σελ. 628.

2. Blank verse: ανομοιοκατάληκτος στί 
χος, πιο συγκεκριμένα ο ιαμβικός πεντά
μετρος ή ανομοιοκατάληκτος ηρωικός* 
είναι ο στ ίχος  που χρησιμοποιε ίται  συ
νήθως στην  αγγλική επική και δραματι
κή ποίηση.
3. ΕκόόΟηκε στο Λονδίνο το 1956. Πε
ριέχει μελέτημα για τον Καβάφη.
4. Δοκιμής, Ί κα ρ ο ς ,  1974: ^Κ.ΓΙ. Καβά- 
φης.  Θ.Σ. Έ λ ιο τ  Παράλληλοι»,  σ 328.
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ΣΟΝΙΑ ΙΛΙΝΣΚΑΓΙΑ
Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

Οι δρομοι προς το ρεαλιομο 
στην ποίηση του 20ου αιώνα

Κυκλοφορούν μέσα o t o  1983:
•  ΠΑΟΛΑ ΜΙΝΟΥΤΣΙ ·Π ΙΤ Ε Ρ  ΜΠΙΑΝ

Κων/νος Καβάφης Κων/νος Καβάφης

S  ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΑΡΟΣ Γεωργίοι Γενναδίου 6 - Ι*ηλ.: 36.15.783
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Δύο επιστολές, 

του Κ. Π. Καβάφη και του  Ε. Μ. Φ όρστερ

Ό π ω ς  είναι γνωστό ο Αγγλος μυθιστοριογράφος Ε.Μ. Φόρστερ 
συνάντησε για πρώτη φορά τον Καβάφη στην Αλεξάνδρεια το 1916, 
όταν υπηρετούσε στο Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό κατά τον ΓΙρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι δύο επιστολές που ακολουθούν απέχουν μεταξύ τους δώδεκα 
χρόνια, και σημαδεύουν, κατά κάποιο τρόπο, την αρχή και το 
«τέλος*· μιας φιλίας που κράτησε δεκαεφτά χρόνια, αφού η 
τελευταία συνάντηση του Φόρστερ με τον Αλεξανδρινό, το 1929, 
έγινε τέσσερα χρόνια πριν από το θάνατο του τελευταίου. Οι 
επιστολές αυτές —μέρος μιας ευρύτερης αλληλογραφίας ανάμεσα 
στους δυο συγγραφείς— πρωτοδημοσιεύτηκαν στα αγγλικά, σχο
λιασμένες από τον Γ. Π. Σαββίδη, στο κείμενό του «Καβάφης και 
Φόρστερ», που περιλαμβάνεται στο ειδικό αφιέρωμα του Φ ιλ ο λ ο 
γ ικ ο ύ  Π α ρ α ρ τή μ α το ς  τω ν  Τ ό ιμ ς  στην Ελλάδα (14 Νοεμβρίου 
1975).

Ο Βαλασσόπουλος που αναφέρεται στην επιστολή του Φόρστερ 
είναι ο Γιώργος Βαλασσόπουλος, δικηγόρος και φίλος του Καβάφη 
και ο σπουδαιότερος μεταφραστής του στα αγγλικά ως τα τέλη της 
δεκαετίας του *30. Τα ονόματα, πάλι, που αναφέρει ο Καβάφης στη 
δική του επιστολή είναι μυθιστορηματικοί χαρακτήρες του βιβλίου 
του Ε. Μ. Φόρστερ Ε ν α  τα ξ ίδ ι  σ τ η ν  Ιν δ ία  (πρώτη έκδοση 1924) 
και «το κόκκινο εννέα στο μαύρο δέκα» φράση που προσδιορίζει την 
ατμόσφαιρα ανίας στο σπίτι του Άγγλου δικαστικού υπαλλήλου 
Χήζλοπ (βλ. και την ελληνική έκδοση του Έ ν α  Τ α ξ ίδ ι σ τ η ν  
Ιν δ ία , μτφρ. Λίτσα Σιούτη-Γεωργίου, Πλέθρον 1980)

Οι αγκύλες δίπλα στο «Αγαπητέ Καβάφη», στην επιστολή του 
Φόρστερ, όπως και οι αγκύλες στην επιστολή του Καβάφη, είναι του 
I . Π. Σαββίδη και προέρχονται από το δημοσίευμα του Φ ιλ ο λ ο γ ι
κ ο ύ  ¡ ¡ α ρ α ρ τη μ α το ς  τω ν  Τ ά ιμ ς . I ια το Sic της πρώτης αγκύλης 
ο Γ. Π. Σαββίδης αναφέρει οτι ο Φόρστερ, όταν έγγραφε αυτή την 
επιστολή του, δεν ήξερε τη σωστή ορθογραφία του ονόματος του 
αποδεκτή. Πραγματικά, στο πρωτότυπο διαβάζουμε: «Dear Cava- 
fv».

Αναρρωτήριο του Βρεττανικού ΙΙρυθρού Σταυρού
Νοσοκομείο up. 7
Μοντάζα
Αλεξάνδρεια

1.7.17

Αγαπητέ Καβάφφη fsicj.

Σήμιμα το απόγευμα ήταν εδώ ο Βαλασσόπουλος και μου είπε. ότι 
αφ'ότου σας είδα σας συνέβη κάτι που σας έκανε πολύ δυστυχή- ότι 
πειστινατε πιος ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι διεφθαρμένος και ότι 
ήσασταν διατεθειμένος ως προς το ότι 0α έπρεπε να αναφέρει τα 
πα/Ηΐπάνω στους φίλους σας. Λυτό με έκανε να θέλω να σας γράψω  
αμέσως, μολονότι δεν έμαθα τίποτε το ξεκάθαρο από αυτόν και 
συνεπώς δε\ ξέρω τι να πω.

Ο ποιητής γύρω οτι: 1S9S 
Σχέδιο Τ. Καλμούχσυ από παλιά φωτογραφία

Τελευταία υπήρςα πιο ευτυχισμένος απ ’ ό,τι σννήιΑ^ς. και όιχ(^)κα  
την καλή μου τύχη μ ε ευγνωμοσύνη και χω ρίς επιφνλαςη. Υποψιάζομαι 
όμως οτι ο καθένας μας στα βάθη της ψηχής του δεν κοθεί τη\ ευτυχία  
α/.λά τη γαλήνη. Μου φαίνεται ότι το παρατηρώ αυτό όταν η πα/.ίρροια 
απλώνεται με δύναμη προς κάθε κατεύθυνση -Οέλ,ω να πω  όταν 
α\αστατώ\ ομαι από όχι μεγάλης διάρκειας επικράτηση τηςχίψ ας ή της 
θλίψης. Ολα αυτά δεν σας τα γράφω για να σας παρηγορήσω  -// 
παρηγοριά είναι ι.να πολύ υποδεέστερης σημασίας αντικείμενο πον 
μπορι.ι \ αα\ τα/,λαχθείμόνο ανάμεσα σε ανθρώπους οι οποίοι δε\ εί\αι 
ιΐλ ίκρηείς μεταξύ τους. Μόνο εκεί φαίνεται να υχφ>/ει κάτι το 
ουσιασ.ικο ,ια  το\ άνθρωπο που είναι ίσως δυστυχισμένος, aλλάπον 
δεν αξίζει αυτή την επιφανειακή δυστυχία, και πον βρίσκει την ηρεμία  
του όχι στην καρπωση αλλά στη δημιουργία. Η  γαλήνη ποι

Γ<1 ' * :  c ο ν μ π ό ν ι α  ε ί ν α ι  η  γ α λ ή ν η  σ τ η ν  κ α , Η ) ι α  μ ι α ς

ν  ΜΓ· αλλα λό 'Ία - V  ™ ελώ ς άλλα λόγ,αί- π ,σ π ίκ ο  ό η  θα συνεχισετε να γράφετε.



ο  Β/αΛασσοποοΑΟςΙ και εγώ συζητήσαμε λίγο για τη διαφθορά αλ.λά 
όχι με σπουδαία αποτελέσματα. Εκείνο; έμοιαζε να τη συνδέει με το 
πάθος, προς το οποίο (κ α τ ' εμένα) είναι απολύτως αντίθετη Δεν είμα, 
βέβαιος ότι τη συνδέω ακόμα και με την περιέργεια- μολονότι αν 
υπάρ/ει καθόλου υπάρχει ως κάτι το ψυχρό -  κω συνεπώς δεν θα 
μπορούσε «>α είναι ένα χρήσιμο στοιχείο για τον  ̂αλλ, τέχνη. Αυτά είναι 
:α μόνα πον μπορώ να σας πω για τη διαφθορά-τη θερμοκρασία τη ■ 
Δεν έχει καμιά σχέση με την ουσία. Καμιά πράξη, καμιά σκέψη δεν είπιι 
από μόνη της διεφθαρμένη.

Αυτές οι δυο παράγραφοι είναι πολύ συγκεχυμένες και Οα τις 
αποσαφηνίσω ελάχιστα λέγοντας σας ότι στην καθεμιά τους με κάτε/ε

// σκέψη του Ντάντε* πρώτα με την παρατήρησή του ότι οι Κήρυκες 
Άγγελοι υποσχέθηκαν όχι την ευτυχία αλλά τη γαλήνη■ κατόπιν, με το 

κέντρο της Κόλασής του που ήταν πάγος και όχι φωτιά.
Ήρθα εδώ για δυο μέρες, αλλά καθώς υπάρχει δουλειά και η 

Προίσταμένη με πιέζει ευγενικά σταματώ εδώ. θα έρθω να σας δω 
μόλις επιστρέφω. Το γράμμα αυτό -εν τω μεταξύ-  δεν χρειάζεται 
απάντηση. Γράφτηκε μόνο για να σας θυμίσει πως μεταξύ των πολλών 
φίλων σας. στο περιθώριο της ζωής σας. έχετε και μένα.

Ε.Μ. Φόρστερ

Αλεξάνδρεια 
10. οδός Λέψιους
15 Οκτωβρίου, 1929

Αγαπητέ μου Φόρστερ,

Το γράμμα σας της 26ης Σεπτεμβρίου από το πλοίο μου έδωσε 
μεγάλη ευχα/>ίστηση.

Η παραμονή σας εδώ ήταν πολύ σύντομη και χαίρομαι που διαβάζω 
ότι σχεδιάζετε να έρθετε και πάλι στην Αξεξάνδρεια. Οι ώρες που 
είχαμε τη δυνατότητα να περάσουμε, μαζί ήταν πολύ λίγες: η φιλία μα; 
απαιτεί περισσότερες. Τουλάχιστον, κατά τη διάρκεια αυτώ\ t c j v  

ολίγων ωρών είχα την ευκαιρία \ α σα; εκφράσω εκτενώς το θαυμασμό 
μου γΓαυτό το εξαίρετο βιβλίο σας. το Έ ν α  Ταξίδι στην Ινδία. να 
εξηγήσω του; λόγους του θαυμασμού μου. Ηδη από το / 924 με 
συντροφεύουν: η Κυρία Μουρ. ο Φίλντινγκ, ο Αζίζ. η Άντελα. ο 
Χήζ/.οπ, ο Μακ Μπράιντ. Μπαίνω στη Λέσχη και αναταράσσομαι πολύ 
από τα ρήματα /επιφωνήματα. σύμφωνα με τα συμφραζόμενα/ « των 
γυναικών και τον  παιδιών·· Βρίσκομαι στο σπίτι τοι Χήζλοπ και

παρακολουθώ, κάνοντας πως γνορι\ζω. το «κόκκινο εννέα στο μαύρο 
δέκα», κάτι που βέβαια αναφέρεται στην πασιέντσα, αλλά που είναι 
επίσης ενδεικ τικό μιας σταθερής απόφασης να μείνει κανείς έξω από 
αυτή τη) ανόητη συντροφιά.

/ /  συνέντευξη δημοσιεύτηκε στον Ταχυδρόμο της 26η; Σεπτέμ
βριοι* και η Κυρία Σεγκοπού/.ου μου είπε πως σας έστειλε δυο αντίτυπα 
του φύλλου. Μου είπε ακόμη ότι το πορτρέτο σας. καμωμένο από τον 
Ρόθενστάιν - Liraphíc. Μ Νοέμβριοι 1924 -διαλέχθηκε επειδή την 
πληροφόρησα\ από τον Ταχυδρόμο πω; δε θα μπορούσα\ να 
επιτύχουν μια ικανοποιητική αναπαραγωγή του άλλου πορτρέτου, από 
τα Εικονογραφημένα Νέα του Χονδίνου. II Οκτώβριοι 1924.

Χαίρομαι για τη\ πρόθεσή σας να καταχωρήσετε στο Έθνος μία 
από τις μεταφράσεις τον ποιημάτον μου · και χαίρομαι για το ότι πα. 
είναι εύκολο να επικοινωνήσετε με τον Έλιοτ.

•Ir δείτε τον Ντόμπρη παρακα/.ώ δώσετι τους χαιρετισμούς εκ 
μέρους μου.

Πάντοτε δικός σας, 
Κ.Π. Καβάψης.

Ttrv «αβύφιχά ««ς

Π
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Δοκίμιο

Αποταμίευμα 

ποιητικής ύλης
Κάποτε μελετούσα το Βίο του Α

πολλώνιου από τα Τύανα. Ο Απολ
λώνιος φαίνεται πως ήταν χαρακτη
ριστικό δείγμα των «στοχαστικών 
προσαρμογών»· του Ιου αι. μ.Χ. 
(γενν. το 4 π.Χ.) Κράμα Ελληνα 
φιλοσόφου και ανατολίτη μάγου, 
πυθαγόρειος στις αντιλήψεις, ασκη
τικός, με μαντικές ικανότητες, έκανε 
να δημιουργηΟεί γύρω του ένας κύ
κλος από διηγήσεις, που μας τις 
διέσωσε ο Φλάβιος Φιλόστρατος 
στο βιβλίο του: «Τα εις τον Γυανέα 
Απολλώνιον®, γραμμένο περίπου 
διακόσια χρόνια αργότερα. Σ' αυτό 
το βιλίο μ* είχε οδηγήσει ο Καβά
φης. Θυμίζω: Το 1892 (σύμφωνα με 
την πληροφορία του Γ. Σαββίδη) ο 
Καβάφης έγραφε στην εφημερίδα 
«Τηλέγραφος» της Αλεξάνδρειας: 
έργον λίαν αξιοπερίεργον και ανταμεί- 
βον τον αναγνώστην τον... Η ανάγνω- 
σίς τον νπήρξε δι ’ εμέ αληθής απόλαν- 
σις... Τα ποιητικά επεισόδια είναι πολ
λά. καΟιστώντα το βιβλίον αποταμίεν- 
μα ποιητική; ύλης**. Το 1896 γράφει 
το ποίημα Σοφοί δε προσιόντων, πά
νω σε μια φράση του Φιλόστρατου. 
Το 1896 και 1910 γράφει το «Είγε 
ετελεύτα» (δημοσιεύτηκε το 1920) με 
θέμα τον Απολλώνιο:

Πού αποσύρθηκε, πού εχάθηκε ο Σο
φός

έπειτ'από τα θαύματά τον τα πολλά... 
... Μα 0α ξαναφανερωθεί 
ως ήτανε. διδάσκοντας τα ορθά* και

τότε βέβαια
θα επαναφέρει τη λατρεία τω\ θεών

μας.
και τες καλαίσθητες ελληνικές μας

τελετές**

Το 1925 γράφει το Απολλώνιος ο 
Τνανεύς εν Ρόδω. Συγκεντρώνω τις 
χρονολογίες: 1892, 1896, 1910, 1920, 
1925. Ο Φιλόστρατος διαρκώς στο 
προσκήνιο, μια αγάπη περίπου ισό
βια. Κι ωστόσο τρία ποιήματα μονά
χα —δηλαδή τρία χωρία του Φιλό
στρατου— είναι ολοφάνερα μικρό 
μέρος από το «αποταμίενμα ποιητικής 
ύλης**.

Στις πρώτες κιόλας σελίδες του 
Βίου του Απολλώνιου συναντούμε 
τη θαυμάσια διήγηση για την τύχη 
των Ερετριέων και την παραθέτω με 
τη βεβαιότητα πως ανασύρω από το 
ίδιο υλικό:

« Οταν ο Α πολλώ ν ιος  πέρασε 
στην Κισσία (της Ασίας) και κό
ντευε πια να φτάσει στη Βαβυλώνα.

είδε στον ύπνο του ένα όνειρο, που 
κάποιος θεός του το 'χε στείλει: 
Κάτι ψάρια είχαν πεταχτεί απ' τη 
θάλασσα στη στεριά και σπαρτάρι- 
ζαν και με φωνή ανθρώπινη μοιρο
λογούσαν, γιατί είχαν βγει έξω από 
τον κόσμο τους. Και παρακαλούσαν 
ένα δελφίνι, που κολυμπούσε κοντά 
σ τ ’ ακρογιάλι, να τα βοηθήσει, για
τί τώρα, λέει, ήταν δυστυχισμένα 
—σαν άνθρωποι που κλαίνε στην 
ξενιτειά.

Χριστόφ. Μηλιώνης

Χωρίς καθόλου να ταραχτεί α
π’ τ' όνειρο ο Απολλώνιος κάθεται 
και σκέφτεται τι να σημαίνει. Και 
θέλοντας να τρομάξει τον Λάμι. το 
σύντροφό του, —ήξερε πόσο ήταν 
δειλός— του λέει τ' όνειρό του κά
νοντας μάλιστα τον τρομαγμένο, 
πως ήταν τάχα να τους βγει σε κακό. 
Κι εκείνος έβαλε τις φωνές, σαν να 
το χε δει ο ίδιος, κι επέμενε να μη 
συνεχίσουν πιο πέρα την πορεία 
τους* “ μήπως’' έλεγε “ βγούμε από 
τον κόσμο μας, καθώς τα ψάρια, και 
κλάψουμε σε ξένη ^η, και μην ξέρο
ντας τι να κάνουμε παρακαλούμε 
κανέναν άρχοντα ή βασιλιά, κι εκεί
νος μας περιπαίζει, καθώς το δελφί
νι τα ψάρια“ .

Γέλασε ο Απολλώνιος* “ Δεν έγι
νες του λέει φιλόσοφος ακόμα, αν 
λογαριάζεις τέτοια πράγματα. Να

(Λνκονιαύη)

σου το εξηγήσω εγώ τ' όνειρό μου: 
Σ' αυτή τη χώρα, την Κισσία, κατοι
κούν οι Ερετριείς, που τους ξεσήκω
σε απ' την Εύβοια ο Δαρείος, εδώ 
και πεντακόσια χρόνια, και με την 
αιχμαλωσία τους — λέει τ' όνειρο— 
την έπαθαν όπως τα ψάρια: έπεσαν 
μέσα στην απόχη και πιάστηκαν 
όλοι. Φαίνεται λοιπόν πως είναι 
θέλημα Θεού να πάω να τους αντα
μώσω και να τους βοηθήσω σ '  ό,τι 
περνά από το χέρι μου. Ισως μάλι
στα οι ψυχές των Ελλήνων, που 
είχαν αυτή τη μαύρη μοίρα, με προ- 
σκαλούν για το καλό του τόπου. Ας 
αλλάξουμε λοιπόν δρόμο κι ας πάμε 
κοντά τους, ρωτώντας πού είναι ε 
κείνο το πηγάδι, που δίπλα του 
κατοικούν“ .

Λένε πως σ ’ αυτό το πηγάδι το 
νερό είναι ανακατωμένο με πίσσα 
και λάδι. και πως όταν το τραβήξεις 
και το χύσεις έξω, καθαρίζει. Ό τ ι  
πήγε ο Απολλώνιος στην Κισσία το 
λέει κι ο ίδιος στο γράμμα που 
έστειλε στο σοφιστή από τις Κλαζο
μενές, τον Σκοπι Λιανό. Γιατί ήταν 
τοσο καλόψυχος και σπλαχνικός, 
που όταν είδε τους Ερετριείς, θυμή
θηκε το σοφιστή και κάθισε και 
του γράψε όσα είδε κι όσα έκαμε 
για κείνους. Και σ όλο το γράμμα 
του τον παρακαλεί να θλίβεται για 
τους Ερετριείς και κάθε φορά που 
μελετάει το ρητορικό λόγο για κεί
νους, να μην παραλείπει να κλαίει 
κιολας (και παρακελεύεταί οι, παρά 
την επιστολήν πάσαν, ελεείν τους 
Ερετριέας, και οπότε μελετώη τον

περι αυτών λόγον, μηδέ το κλάειν 
επ ’ αυτοίς  παραιτείσθαι. . .  Θυμίζω 
εδώ και τους καβαφικούς στίχους:

Δόκιμε σοφιστή που απέρχεσαι εκ Συ
ρίας

και περί Αντιόχειας σκοπεύεις να σνγ-
γράψεις.

εν τ(ο έργω σ ον τον Μέβη αξίζει
ν ’ αναφέρεις

(Σ οφ ιστή; απερχόμενος εκ Σνρίας.
Β.54).

Κλείνω την παρένθεση και συνεχίζω 
με τον Ψι/.οστρατο):
Μ αυτά συμφωνούν και τα όσα έχει 
γράψει για τους Ερετριείς ο Δάμις. 
Κατοικούν δηλαδή στη Μηδική, όχι 
μακριά από τη Βαβυλώνα — ένας 
δρομέας θα το κάνε μια μέρα. Η 
χώρα δεν έχει πόλεις. Ό λ η  η Κισ- 
σία είναι χωριά — και μερικοί νο
μάδες, που σπάνια κατεβαίνουν α
π’ τ ’ άλογά τους. Στη μέση βρίσκε
ται το χωριό των Ερετριέων, με μια 
τάφρο γύρω γύρω, γεμάτη νερό, που 
την άνοιξαν, λέει. οι ίδιοι, για να 
φυλαχτούν απ' τους βαρβάρους της 
Κισσίας. Το χώμα είναι ποτισμένο 
από πίσσα, απρόσφορο για καλλιέρ
γεια, και οι κάτοικοι λιγόζωοι,  γιατί 
η πίσσα που χει το νερό τους τρώει 
τα σπλάχνα. Ζουν από ένα λόφο που 
υψώνεται πάνω από τον άγονο τόπο. 
Εκεί έχουν τα χωράφια τους και 
σπέρνουν.

Λένε πως τους είπαν οι ντόπιοι 
ότι α ιχμαλωτίστηκαν τότε κάπου ε
φτακόσιοι ογδόντα Ερετριείς — και 
όχι  όλοι μάχιμοι. Ανάμεσά τους 
ήταν και γυναίκες και γέροι και 
μερικά παιδιά. Οι πιο πολλοί Ερε
τ ρ ιε ίς  κ α τά φ ε ρ α ν  να γ λ ι τ ώ σ ο υ ν  
προς τον Καφηρέα και στα βουνά 
της Εύβοιας. Στην Κισσία έφτασαν 
τελικά κάπου τετρακόσιοι άντρες 
και καμιά δεκαριά γυναικόπαιδα. Οι 
υπόλο ιπο ι  χά θ η κ α ν  σ τη ν  πορεία 
από Ιωνία και Λυδία και πάνω. Ανά
μεσά τους βρέθηκαν μερικοί τεχνί
τες, και με την πέτρα που έβγαζαν 
από το λόφο χτίσανε ελληνικούς 
ναούς και αγορά, όση τους χρειαζό
ταν, κι έστησαν δυο βωμούς του 
Δαρείου, έναν του Ξέρξη και πιο 
πολλούς του Δαριδαίου. Ως τον και
ρό του Δαριδαίου, ογδόντα οχτώ 
χρόνια  μετά την άλωση της Ερέ
τριας, συνέχιζαν να γράφουν με τον 
ελληνικό τρόπο. Κι οι παλιοί τάφοι 
τους έχουν τις συνηθισμένες επιγρα
φές. «Ό τάδες του τάδε», με γράμμα



Ο Κ Τ Ω Β ΡΙΟ Ι  - Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝ ΕΣ

τα ελ λ η ν ικ ά , που τώρα όμως δε 
διαβάζονται, λένε. Και πάνω στουο 
τάφους στήσανε ανάγλυφα καρά
βια, γΐί* τους περάτες και τους βου
τηχτάδες. για τους εμπόρους ή τους 
βαφίάδες της πορφύρας —ανάλογα 
με το επάγγελμα που είχε καθένας 
σ τη ν  Ερέτρια. Και σ' έναν τάφο 
ναυτικών διάβασαν, λέει, τούτο το 
ελεγείο:

Εμείς που κάποτε διαβαίναμε, το βουε
ρό κύμα του Αιγαίου 

τώρα θαμμένοι στην απέραντη στέππα
τ<·)ν Εκβατάνω ι·. 

Χαίρε, Ερέτρια. κάποτε ξακουστή πα- 
τρίόα. χαίρε Αθήνα. 

τη; Εύβοιας γειτόνοι. χαίρε αγαπημένη
θάλασσα.

0  ίδιος ο Δάμις λοιπόν ανέλαβε και 
σκέπασε τους χαλασμένους τάφους, 
έριξε χώμα επάνω τους και πρόσφε- 
ρε τις καθιερωμένες τιμές [...) Και 
φούσκωσε τότε η καρδιά του κι είπε 
εκεί ανάμεσα τους:

‘Έρετριείς, που η μοίρα σας ξε
κλήρισε και σας πέταςε εδώ, εσείς 
αν και μακριά από την πατρίδα σα:.  
ωστόσο βρήκατε μνήμα. Μα εκείνοι 
που σας έριξαν εδώ, χάθηκαν άτα
φοι γύρω από το νησί σας, δέκα 
χρόνια πιο ύστερα από σας. Και 
βέβαια οι θεοί ήταν που τους έστει
λαν τη συμφορά στον κόλπο της 
Εύβοιας“ —εννοεί φυσικά την κατα
στροφή του περσικού στόλου το 4Ν0 
στο Αρτεμίσιο και τη Σαλαμίνα··.

Αυτό είναι το άπόσπασμα του Φι- 
λόστρατου.

Και καλά ο τάφος, τον αξιώθηκαν 
οι πρόσφυγες στα βάθη της Ασίας 
και η Ιστορία έβαλε τη δικαιοσύνη 
της. Μα τι απόγινε αυτός ο σπαρα
χτικός καημός των Ερετριέων, ανά
μεσα στα βαρβαρικά έθνη, μακριά

απ ΤΠν αγαπημένη θάλασσα, με τα 
ελληνικά ονόματα και τις τριήρεις 
πανω στους τάφους; Πώς δεν τα 
κροσεςε ο σοφός μας; Πού αποσύρ- 
θηκεν, έπειτα από τα θαύματά του τα 
πολλά; Αυτός που έγραψε για τον 
Θεόφιλο Παλαιολόγο (το 1903) και 
τις πέντε λέξεις του (θέλω θανείν 
μάλλον ή ζειν);

4 Κΐ)Ρ~θεόφΰχ Πα/.αιολόγο 
πόσον καημό του γένους μας. και πόση

εξάντληση
<>ι τραγικές σου πέντε λέξεις περιείχαν.

(Λ.II. 131).

Και αργότερα (το 1921) στο ΠάρΟεν:

Ομ<.·)ς απ τ ά/.λα πιο πολύ με άγγιζε
το άσμα

το Τραπεζονντιον. μι: την π (ψάξε νή
του γλώσσα

και με τη\ λύπην τω\ Γραικών τυ)\
μακρινών εκείνον. 

(Α.Π. 183)

Τι απόγινε λοιπόν αυτό το αποτα
μίευμα της ποιητική; ύλης; Σε ποια 
τράπεζα του μέλλοντος το είχε κατα
θέσει ο Αλεξανδρινός;

Πέρασαν πολλά χρόνια αφότου 
διάβασα το Φιλόστρατο. Στο διά
στημα αυτό διάβασα και ξαναδιάβα
σα τα ποι?]ματα του Καβάφη, ανα
γνωρισμένα και μη, χωρίς σχολα
στικέ: βιβλιογραφικές αναφορές και 
χο>ρίς διασταυρώσεις. Ετσι. σαν υ
πόθεση ψυχική. Κι έβρισκα στην 
ποίησή του αυτά που λίγο πολύ 
βρίσκουμε όλοι μας — φαντάζομαι. 
Είναι το αντιχάρισμα που σου προ
σφέρει η -σοβαρή- φιλολογία —η 
Philologia l 'ogala—, όταν την απαλ
λάξεις από την παρουσία σου. Συ
χνά σταματώ σε δυο ποίηματά του, 
που συνή0ο>ς περνούν απαρατήρητα

—άλλωστε βρίσκονται στα Ανέκδο
τά του— και θα Όελα να σας τα 
διαβάσω. Το ένα είναι το Επιτάφιον 
(γραμμένο στα 1893).

Ξένε. παρά τον Γάγγην κείμαι Σάμιος 
ανήρ. Επί r//c τρισβαρβάρου ταύτης

ΥΠΪ
έ\ησα βίον άλγους, μόχθου κι οιμωγής. 
Ο τάφος ούτος ο παραποτάμιος

κλείει δεινά πολλά. Πόθος ακήρατος 
χρυσού, ας εμπορίας μ  * ώθησε εναγείς. 
Ει; ινδικήν ακτήν μ  ' έρριψ ' η καταιγίς 
και δούλος επ(θλήθην. Μέχρι γήρατος

κατεκοπίασα. ειργάσθην απνευστί - 
φωνής ελλάδος στερηθείς, και των

οχθών
μακράν της Σάμου. ΌΟεν νυν ουδέν

φρικτόν

πάσχα), κι εις άιδην δεν πορεύομαι
πενθών.

Εκεί θα είμαι μετά των συμπολιτών, 
και του λοιπού θα ομιλώ ελληνιστί.

(Α.Ι1. 57).

Το δεύτερο ποίημα είναι οι «<Ποσει- 
δωνιάιται·· (γραμμένο στα 1906), κά
νω σ' ένα χωρίο του Αθήναιου:

Γην γλώσσαν την ελληνικήν οι Ποσει-
δωνιάται

¡4έχασαν τόσους αιώνας ανακατευμέ-
νοι

με Τυρρηνούς και με Λατίνους, κι
άλ λ ου; ξένους. 

Το μόνο που τους έμεινε προγονικό 
ήταν μια ε/.ληνική γιορτή, με τελετές

ωραίες.
με λύρες και με αυλού;, με αγώνας και

στεφάνους.
Κι είχαν συνήθειο προς το τέλος της

γιορτής

τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται, 
και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε, 
που μόλις πια τα καταλ.άμβαναν ολίγοι. 
Και πάντα μελαγχολικά τελείων η

γιορτή τους.
Γιατί Ουμούνταν που κι αυτοί ή σαν

Έλληνες-  
Ιταλιώται έναν καιρό κι αυτοί* 
και τώρα πώς εξέπεσαν, πώς έγιναν, 
να ζουν και να ομιλούν βαρβαρικά 
βγα/.μένοι -<υ συμφορά!- απ ' τον ελ.λη-

νισμό.

Σκέφτομαι  τις χ ρ ο ν ο λ ο γ ίε ς  που 
σκόρπια ανάφερα πιο πάνω: 1893 
(Επιτάφιον), 1903 (Θεόφιλος Πα- 
λαιολόγος), 1906 (Ποσειδωνιάται). 
1921 (ΠάρΟεν). Καημός, κι αυτός 
περίπου ισόβιος —ο καημός του 
Γένους μας— που, ξεκινάει από την 
αρχαιότητα κι έρχεται ως τη νεότε
ρη Ιστορία μας. κι απλώνεται από 
τους Έ λληνες  της Ιταλίας ως τα 
βάθη της Ασίας, ως τους Ινδούς. Και 
κάτι ακόμα: ένας καημός που προ- 
χίυράει παράλληλα με την αγάπη 
για τον Απολλώνιο τον Τυανέα. Δε 
θέλω τίποτε παραπάνο) να πω, τίποτε 
να υπονοήσω. Είμαι όμως περίπου 
βέβαιος πως αν οι μελετητές της 
καβαφικής βιβλιοθήκης κοιτάξουν 
με προσοχή το αντίτυπο του Φιλό- 
στρατου που εκείνος μελετούσε, δί
πλα στα κεφάλαια XXIII και XXIV 
του Α Βιβλίου, που μιλούν για τον 
καημό των Ερετριέων. θα βρουν μια 
σημείωση του ποιητή, γραμμένη με 
μολύβι: αποταμίευμα ποιητική; ύ/jj;, 
η έστω ένα χάραγμα καμωμένο με το 
νύχι του — «εν τη ώα*>.

!ι» Μϊ : ΙΙΜ> 11Μ I \.Μ
Μ ΜΝΗΜΗ

ΜΙ ! - >-l·! I I Λ γ : ·

ΛΠΥΡίΟ)

Λ Ι . Λ Λ Ο Χ Ι Μ Ι  A N A  
I M i l l  11 I Λ Λ Ι I Ν ί  *Ν 
V I I I  Ι Ί Ί  Α Λ11  I il Ν

Δ ΙΑ Δ Ο Χ ΙΚ Ε Σ  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Ε ΙΣ  
Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν  Υ Π Ε Ρ ΡΕ Α Λ ΙΣ Τ Ω Ν

ΑΝΘΟΛΟΙ ΙΑIMIANIKIit IIOIMIHÍ.

Δ Π ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ ΜΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ Η ΜΝΗΜΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
Η ΑΣΩΜΑΤΗ ΠΗΓΑΔΙ ΜΙΣΟΦΕΓΓΑΡΟ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΝΩΣΗ»
ΓΡΗΓ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 26, ΙΛ ΙΣ ΙΑ , AOHNA 
ΤΗΛ. 779 .0879  · 775 .0963  · 778.6041

Κριτικές μελέτες 
yiu το π ο ιη τ ικ ό  ¿μγυ 
των:

• ΑΞΙίϊΊΉ
• ΓΚ ΑΤΕΟ Υ
• ΚΙ Γ Ο Ν Ο Π Ο Ν  \ {) \
• Ε Λ Υ Γ Η
• Ε Μ Π Ε Ι Ρ ΙΚ Ο Υ '
• Κ λ Κ Ν  Α Β Α Τ Ο Υ
• Π Α Π Α  Λ Ι Τ Ι Α  
• Ρ Α Ν Τ Ο Υ
.  L A X T O Y P I I  
& Ν I Ο Ρ Ρ Ο Υ

ΕΚΛΟΙΕΙΙ -ΓΝΠΙΜ·, ΙΡΗΓ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 2b. ΙΛΙΣΙΑ 
ΑΘΗΝΑ (,21. ΤΗΛ. 7794879 7754963 · 778Μ41

Τα νέα βιβλία της «Γνώσης» το  ν έ ο  β ιβ λ ία  τη ς  «Γ νώ οης»  

ΑΛΕΞ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ
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Κ ο ι ν ω ν ι ο λ ο γ ί α

Χέρμπερτ Μαρκούζε
Το χ ί ίμ ενο  αυτό του Μικλός  Α λμ ά ζι  δημοσΐ€ύτηκ€ στο ουγγρικό τ€τραμην ια ι ° ^ ε ρ ιο δ ι κ ο  

The New Hungarian Quarterly, αρ. 55 ,  1974. 0  Αλμάζι  ανήκει στη ;εοτερ , 
Ο ύγγρω ν κ ο ινω νιο λ ό γω ν ,  αυτήν που θεωρεί τον Δούκατς ως προ ρομο της  
μαρξιστικής έρευνας γ ια  την ψευδή κοινωνική συνείδηση. Οπως φαίνετα ι  και απο  α 
ακολουθούν ο Α λμάζι  ασκεί οξεία κριτική στο έργο τω ν  εκπροσώ πω ν της χ ο  ης 
Φρανκφούρτης. Α λλ ω σ τε  δεν είναι ο μόνος. Ό λ ο ι  οι ανατολικής προέλευσης κο ινω νιο  ογο
- και ιδιαίτερα αυτοί που  συνεργάζονται  εδώ και δέκα χρόνια με την α γ γλ ικ ή  « πι  εωρηση  
της Νέας Αριστερός» ( λ .χ .  ο I. Μεσζάρος) -  θεωρούν ότι το έργο της Σ χ ο λ ή ς  της 
Φρανκφούρτης περιορίζεται μ ά λ λ ο ν  σε μια ριζοσπαστικότητα λεκτική, ενώ ο έ λ ε γ χ ο ς  που  
ασκείται στις σύ γχρ ονες  αστικές κοινω νίες  περιορίζεται σε ρεφορμιστικές, μεταρρυθμιστικες  
προτάσεις. Το σφ ά λμ α  του Μαρκούζε, όπω ς  και όλης της Σ χ ο λ ή ς ,  όπω ς  το θέτει ο Α λμ ά ζι ,  
είναι πω ς  δεν μπόρεσαν να δουν τις ατομικές πράξεις  ως π ρ ο β α λλ ό μ ε νες  στη σ υ λ λ ο γ ικ ή  
πρακτική. Και τούτο γιατί  η «Αρνητική διαλεκτική» θεωρεί την ατομική π ρ ω τ ο β ο υ λ ία ,  στην  
ιστορική φάση όπου βρισκόμαστε,  ως μη συνειδητή συμ μετοχή  του ανθρώ που  στην κίνηση  
της ιστορίας. ^

Το πρωί πάω στον Μαρκούζε. ΚαΟώ: διασχίζω 
το διάδρομο μπορώ να κοιτάξω μέσα στα γραφεί* 
των καθηγητών των διαφόρων σχολών. Αυτό είναι 
το σύστημα τη: «ανοιχτής πόρτας» που επινοήθη
κε από το M IT 1. Εκεί βέβαια οι συνεργάτες 
«πετάγονται»» από το ένα γραφείο στο άλλο έχο
ντας κάποιες ιδέες στο μυαλό τους, ενώ εδώ 
έρχονται μόνο για κουτσομπολιά. Έπειτα,  είναι 
πολύ ζεστά κατά τη διάρκεια της ημέρας και ο 
κλιματισμός δεν δουλεύει ακόμα, με αποτέλεσμα 
λίγος καθαρός αέρας να είναι ευπρόσδεκτος. Η 
πόρτα του Μαρκούζε είναι και αυτή ανοιχτή, αλλά 
το μόνο που μπορώ να δω είναι τα βιβλία που 
καλύπτουν τους τοίχους του. Μέσα, δυο άνθρωποι 
ετοιμάζουν κάποιο φιλμ για το BBC με θέμα τον 
δάσκαλο της Άντζελα Ντέηβις και την επιτροπή 
που είχε συγκληθεί για την απελευθέρωσή της.
I υπικά η κατάσταση αυτή φαίνεται παράδοξη* ο 
Μαρκούζε παραιτήθηκε από την έδρα του σε 
ένδειξη διαμαρτυρίας και για να προλάβει κρατικέ: 
παρενοχλήσεις. Παρόλα αυτά μένει εδώ. Περνάει 
όλη του την ημέρα μέσα σε αυτά τα Πανεπιστη 
μιακά δωμάτια. Εδώ γράφει τα άρθρα και τ* 
βιβλία του και εδώ δέχεται τους δημοσιογράφου:. 
Είναι άραγε αυτός ένας τρόπος διαμαρτυρίας ή 
ένας τρόπος άμυνας;

Ο Μαρκούζε έχει παραμείνει ένα ευρωπαϊκό 
φαινόμενο στην Αμερική. Ηταν ήδη ένα ευρωπαϊ
κό φαινόμενο όταν η παγκόσμια φήμη τον έκανε το 
νούμερο ένα της φιλοσοφίας της διαμαρτυρίας, 
καθώς επίσης και όταν προσπάθησε να ζήσει μαζί 
με αυτόν του το ρόλο. Εισάγει από την Ευρώπη 
τόσο τα χοντρά του τσιγάρα όσο και τα παραδείγ
ματα που παραθέτει στη συνέντευξή του: από τον 
Πλάτωνα στον Φρόυντ και από τον Μαρξ στον 
Ρολάν Μπαρτ. Εκείνο που κατά κύριο λόγο φανε
ρώνεται σήμερα είναι η αμυντική στάση αυτής της 
ευρωπαϊκής ποιότητάς του. 
που εστειλε στον Μένινγκ, τον εκδότη του Λ’cues 
forum : , εξηγούσε πως δεν σταμάτησε να εμφανίζε
ται δημοσίως μετά το επεισόδιο στο Μιλάνο, το 
1970, όταν ο Κον Μπεντιτ τον αποκάλεσε πράκτο-

1. I βχνολογικό Ινστιτούτο της Μασα/ουσέτης (H.II.Λ.)
2. I ερμανόφωνο περιοδικό που εκφράζει τις απόψεις τη; 
Νέα: Αριστερά:.

διάρκεια της εβδομάδα:, τον επισκεφΟουν δύο φοι
τητές, αυτό θεωρείται μεγάλο γεγονός) απόλαυση 
του μεσημεριανού ήλιου, περπάτημα το απόγευμα. 
Λυτή είναι η ζωή ενός συνταξιούχου για τον οποίο 
το ίδιο του το Πανεπιστήμιο και οι διανοούμενοι 
της ίδιας του τη: πόλη: ελάχιστα ενδιαφέρονται. 
ενώ η κοινή γνώμη της επιλεγμένης του πατρίδα: 
δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Η ανταπόκρισή του 
συνεχίζει να τον δένει με την Ευρώπη. I α βιβλία 
του, μέσα στα οποία εξηγεί με ευρωπαϊκούς όρου: 
μια Αμερική που είναι γεμάτη από συμπτώματα 
κρίσης, εξακολουθούν να έχουν περισσότερες πω- 
λήσεις στην Ευρώπη.

Ο Ευρωπαϊκός τρόπο: σκέψης έκανε αρχικά την 
εμφάνισή του από την ομάδα των διανοουμένων 
που βρήκαν καταφύγιο στις Ηνωμένες Πολιτείες 
στις αρχές του ’30 στη φυγή του: από το φασισμό 
και η οποία δημιούργησε ένα μέσο έκφρασης για 
νέου:, κριτικού: και αναλυτικούς τρόπους της κοι
νωνιολογική: σκέψης. Adorno, Horkhcimer, Nor
man Birnbaum, Fromm — η σχολή τη :  Φραν-

—ε ένα γραμμα του

ρα της CIA. Ια παραδείγματα όμω» που φέρνει 
σαν απόδειξη δείχνουν πως ο Μένινγκ είχε πραγ
ματικά δίκιο: ό,τι παραμένει σήμερα είναι μια 
δημοσιότητα μέσα από άρθρα, συνομιλίες, μικρές 
συνεντεύξεις τύπου. Η περίοδος των μαζικών συ- 
γκεντρώσεων με ακροατήριο μερικές χιλιάδες αν
θρώπων ανήκει πια στο παρελθόν. Το γόητρό του
— που συνέχεια μειώνεται — τον περιβάλλει σαν 
το τείχος ενός φρουρίου. Είναι αποξενωμένος όχι 
μόνο από το άμεσο περιβάλλον του. τους μαθητές 
του και την Αμερική, αλλά ακόμα και από ττνη / ·Κυρωπη.

II καραντίνα της απομόνωσης αυτής, που προ- 
κλήθηκε από τη μείωση τοι γοήτρου του, μπορεί 
να γίνει ιδιαίτερα αισθητή, εδώ, στο Σαν Ντιέγκο. 
Τώρα, καθώς μιλάει στον ρεπόρτερ της τηλεόρα
σης, είναι ένας αστέρας. Η γλώσσα είναι καθημερι
νή, ο τρόπος με τον οποίο μιλάει είναι σχεδόν 
γνωστός. Μετά, όταν πια οι ρεπόρτερς θα έχουν 
φύγει, η καθημερινή ρουτίνα συνεχίζεται: περπάτη
μα, γράψιμο, συνομιλία με φοιτητές (αν, σε όλη τη

κφούρτης, η γενιά του Φρόυντ, καθώς και οι 
κοινωνιολόγοι και οι φιλόσοφοι που δούλευαν στην 
περιφέρεια αυτού του κύκλου, έδωσαν μια νέα 
κατεύθυνση σε αμερικανικές κοινωνιολογικές τ ά 
σεις, οι οποίες μέχρι εκείνη την εποχή ήταν βασικά 
εμπειρικές ή «ψυχολογικές». Από αυτή τη μετάγ
γιση αίματο: γεννήθηκε μια περισσότερο ριζοσπα- 
σνίκή κριτική της κοινωνίας: οι διαφόρων πολ ιτ ι 
κών αποχρώσεων ερμηνείες που είχαν δοθεί από 
τους Max Weber, Simmel, Freud και πάνω α π '  
όλους τον Marx δυνάμωσαν τις τάσεις που συνδέο
νται με τα ονόματα των Mills, Riesman, Fromm, 
Karen Homey και άλλων. Ο Adorno και η ομάδα 
του επέστρεψαν στην πατρίδα τους μετά τον 
πολεμο κι ετσι ο ριζοσπαστισμός του «κύκλου της 
Φρανκφούρτης» περιορίστηκε στον τόπο του. Ο 
Μαρκούζε, που συνήθως ήταν μια λιγότερο σημα- 
ντικη φυσιογνωμία στην περιφέρεια αυτού του 
κυκλου -  παρέμεινε. ΓΙαρέμεινε σαν ένας αφανής 
και άγνωστος υπάλληλος, κατόπιν σαν ένας πανε
πιστημιακός δάσκαλος και άρχισε να προκαλεί την 
προσοχή μονο όταν εκδόΟηκε το έργο του: Ο 
Μονοδιάστατος Ανθρωπος

ισ.ε,ιω ..ως ο λόγος αυτής της καθυστέρησης
ήταν ο αργο: ουΟυ,ό: τηε — -ν γγ—4 Π« . ^  *·ροσπα()εια: να αμερικα-



νοποιήσει αυτή την ευρωπαϊκή ποιότητα σε τέ
τοιες μορφές που να είναι δυνατόν να γίνουν 
αποδεκτες από την αμερικανική συνείδηση Αν 
συγκρίνουμε το βιβλίο του Μαρκούζε πάνω στον 
Χέγχελ (Λογική και Επανάσταση, 1941), με το 
Έρως και Πολιτισμός και t i c  μετέπειτα μικρό
τερες μελέτες του, αυτός ο εγκλιματισμό; φαίνεται 
καθαρά. Ο τρόπος γραφής αλλάζει και γίνεται 
περισσότερο αμερικανοποιημένος, ένα νέο ύφος 
γεννιέται, που είναι ικανό να δώσει μια προπαγαν
διστική απλότητα στίί ιδέες. Ένας από τους 
κριτικούς του. ο Paul A. Robinson, φτάνει να 
σημειώσει στο βιβλίο του Η Φροϋδική Αριστερά, 
πω; το Ερως και Πολιτισμός έχει γίνει πιο 
πολίτικο και t'/ ε ι  απαλλαγεί από κάθε αυταπάτη. 
0  Adorno και οι άλλοι της σχολής του έγραφαν 
έχοντας τα μάτια τους προσηλωμένα στην Ευρώ
πη. Η παράδοση ορισμένων μεταπτυχιακών μαθη
μάτων στους Αμερικανούς συναδέλφους τους ήταν 
μόνο ένα υποπροϊόν τη; δουλειάς τους. Ο Μαρκού- 

απο την άλλη πλευρά, δεν είχε καμιά επιθυμία 
•να επιστρέφει στην Ευρώπη. Ήθελε να παραμείνει 
ένας Αμερικανός, αλλά παράλληλα ένας πνευματι
κό' εςοριστος. Λεν ήθελε απλώς και μόνο να 
μεταφέρει τα επιτεύγματα τη; «κριτική; σχολής», 
αλλά, ακόμη, να τα μεταφράσει με τέτοιο τρόπο 
που να μπορούν να ταιριάζουν στην αμερικανική 
παράδοση και πολιτική πρακτική. Αυτός ο διπλός 
ρόλος εξηγεί την επιφανειακότητά του και το 
σεβασμό του προ: την παράδοση, όπως και την 
λογική του να σκέφτεται μόνο σύμφωνα με το 
αμερικανικό μοντέλο και να απολυτοποιεί την 
ιδιαιτερότητα του. Ί α αντι-μαρξιστικά του συμπε
ράσματα, τα οποία αμφισβητώ, έχουν λίγο τις 
ρίζες τους σε αυτήν τη μονόπλευρη στάση.

Οι ρεπόρτερ; έχουν πια φύγει. Το γραφείο του 
Μαρκούζε είναι σαν τα γραφεία των άλλων καθη
γητών, με τη διαφορά ίσως πως σ ’ αυτό υπάρχουν 
περισσότερα και καλύτερα βιβλία στα ράφια. Στον 
τοίχο κρέμεται ένα πόστερ με την προσωπογραφία 
της Άντζελα Ντέηβις και μια διαφήμιση της 
ιταλικής έκδοσης του Μονοδιάστατου Ανθρώ
που. Αυτό το δωμάτιο αποτελεί και το πραγματι
κό του γραφείο, —το σπίτι του γράφει λίγο και 
στην εκεί βιβλιοθήκη του κρατάει τη συλλογή του 
από σπάνια βιβλία. Ο καθηγητή; Pomskin, που 
είναι ο υπεύθυνο; του τμήματος της σχολή;, με 
συστήνει, αλλά αυτό δεν αποτελεί τίποτα παραπά
νω από μια απλή τυπική πράξη. II; τώρα έχουμε 
περάσει από όλα τα γραφεία των καθηγητών 
σταματώντας στον καθένα για λίγα λεπτά, και 
αυτό εδώ είναι το τελευταίο. Μετά τις συστάσει; 
μένουμε μόνοι. Ο Μαρκούζε ψηλαφεί αφηρημένα 
την αλληλογραφία του, ενώ εγώ του λέω τι Οα 
ήθελα να κάνω κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα 
που πρόκειται να είμαι εδώ. Έ π ε ιτα  με κοιτάει 
και με ρωτάει για τον Αούκατς. Μέσα από τις 
λέξεις και τις χειρονομίες του αντιλαμβάνομαι πως 
σε όλα αυτά υπάρχει κάποιο στοιχείο ρουτίνας — 
και, αν δε Οα θείυρούσα την έκφραση υπερβολική, 
θα μπορούσα να πω πο^ς έπαιζε το ρόλο του 
κ ινη μα τ ογραφικού αστέρα.

«IIρέπει ειλικρινά να σα; πω», είπε, «ότι μετά 
τον Εκθρονισμό της Λογικής το μόνο πράγμα 
που έχω διαβάσει είναι οι μικρότερες μελέτες του 
και οι συνεντεύξεις του. Είμαι ήδη πάρα πολύ 
γέρος για μεγάλα βιβλία, αλλά ακόμα και πριν. 
όταν ήμουν πιο νέος, τα έργα του Αούκατς δε μου 
άρεσαν και τόσο. Παρόλα αυτά όμως, αυτός ο 
Αούκατς είναι σπουδαίος άνθρωπος. — έρετε οτι 
έστειλε 2.000 λίρες για τα έξοδα της δίκης της 
Ά ντζελα  Ντέηβις;»

Δεν ήξερα ούτε αυτό, ούτε και το ότι ο Μαρκου- 
ζε είχε πάψει να διαβάζει μεγάλα βιβλία. Μ

9 φ .  .  /  φ

ατμόσφαιρα γίνεται κάπως πιο ηρεμη, αλλα αυτή η 
αίσθηση της απόστασης εξακολουθεί να παραμένει.

Αυτή δεν είναι η στάση του καθηγητή. Είναι 
μάλλον μία στάση που του χρησιμεύει σαν πανο
πλία, μια συνήθεια που αποκτήθηκε σε προηγούμε
νες μέρε; παγκόσμιας δόξας. Πολλές φορές, τα 
μεσημέρια ή τα απογεύματα, με προσκαλουσε να 
τον συνοδεύσω στον καθημερινό του περίπατο να 
μιλήσουμε. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων 
μας, που πολλές φορές ήταν έντονες, αυτή η 
επιφύλαξη άρχισε σιγά σιγά να διαλύεται. — αφνι- 
κά, κάποιο απόγευμα, τον βρήκα να γράφει: έγραφε 
με τα δυο του δάχτυλα στην παλιά Royal γραφο
μηχανή του.

«Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ήσυχα τώρα. Ελα 
τ ’ απόγευμα σπίτι μου. Θα έχω και κάποιον άλλον 
καλεσμένο για φαί και ίσως να σ ’ ενδιαφέρουν τα 
όσα Οα πούμε», μου είπε κλείνοντάς μου το μάτι. 
Από την πλευρά του η πρόσκληση είχε ήδη γίνει 
αποδεκτή. Δε με αποχαιρέτισε. Απλώς γύρισε στα 
χαρτιά του και συνέχισε να γράφει.

Το σπίτι του Μαρκούζε απέχει μερικά βήματα 
μόνο από το 11 ανεπιστήμιο. Αυτή η κοντινή από
σταση τον βολεύει γιατί δεν έχει αυτοκίνητο και 
πηγαίνει με τα πόδια. Κάθε φοιτητής στο Ιαν  
Ντιέγκο το ξέρει αυτό. Οι κακές γλώσσες λένε 
πως η γυναίκα του, η Ίνγκε, ξέρει να οδηγεί πολύ 
καλά, και όταν είναι να πάνε κάπου, ε, τότε, 
πηγαίνουν με το αυτοκίνητο. I α σπίτια σ αυτόν 
το δρόμο είναι χαμηλά, επιμήκη, ισπανικού σχε
δίου, με εσωτερικές αυλές: είναι ένα καινούριο 
οικιστικό συγκρότημα. Δεν έχουν παράθυρα που να 
βγαίνουν στο δρόμο. Ό λ α  οδηγούν στη μικρή 
αυλή. Οι γείτονες του Μαρκούζε είναι αξιωματικοί 
των Ενόπλων Δυνάμεων, «τίμιοι Αμερικάνοι», 
πατριώτες μέχρι το κόκαλο! Δε με παραξενεύει το 
γεγονός ότι πριν από έξι μήνες ο Μαρκούζε έπρεπε 
να καταφύγει στην έρημο για να κρυφτεί. II 
γειτονιά Οα ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένη αν 
κάποιο; είχε καταφέρει να κάνει αυτόν τον Εβραίο 
επαναστάτη να εξαφανιστεί. Καθώς ψάχνω τα 
νούμερα των σπιτιών βλέπω εδώ κι εκεί μερικές 
πόρτες να μισανοίγουν. Φαίνονται περίεργοι και 
αυτό είναι ήδη κάτι.

Καθόμαστε στο σαλόνι ανάμεσα σε παλιά έπι
πλα με τον Μαρκούζε να κρατάει από ένα ποτήρι 
στο κάθε χέρι (εδώ δε φέρνουν τη μπουκάλα στο 
τραπέζι* κάθε ποτό σερβίρεται ξεχωριστά, στην 
κουζίνα). Η κυρία Μαρκούζε βάζει μπροστά μα; 
μια μεγάλη γαβάθα σαλάτα και μα; βοηθάει να 
ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της προεισαγωγικής 
συζήτησης.

«Πού νομίζετε ότι έχετε έρθει;» λέει η κ. 
Μαρκούζε. «Αυτό εδώ είναι το τέλος του κόσμου, 
η πίσω πόρτα του πολιτισμού. Εδώ το μόνο που 
υπάρχει είναι λιακάδα, καλός καιρός και πλούτος. 
Ιίποτ* άλλο. Δεν μπορείς ούτε μια εφημερίδα να 
πάρεις στα χέρια σου. Είδε; καθόλου τη σημερινή 
εφημερίδα; Εχουν 23 γραμμές σχετικά με την 
εισβολή στην Καμπότζη, αλλά διαθέτουν μια ολό
κληρη στήλη με φωτογραφίε; του γιου του συντα
ξιούχου ταγματάρχου των πεζοναυτών και υπάρ
χουν το λιγότερο άλλα τέσσερα ή πέντε κομμάτια 
παρόμοιου τύπου με κοτσομπολιά του χωριού. Στο 
Λος Αντζελες όμως ή στο Ι α ν  Ντιέγκο είμαστε 
ακόμα τυχεροί. Θα έπρεπε μόνο να δεις μια 
κεντροδυτική εφημερίδα. Να γιατί ο Χέρμπερτ 
λέει πως έχουμε καταντήσει μια επαρχιώτικη 
νησιωτική χώρα η οποία δεν θέλει να ακούσει 
τίποτα για τον κόσμο και την πολιτική».

«Τότε λοιπόν γιατί μένετε εδώ πέρα;» Αυτή την 
ερώτηση την είχα σκεφθεί από το αεροδρόμιο 
ακόμα και από τότε στριφογυρνούσε στο μυαλό 
μου αδιάκοπα. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος 
για τον οποίο την έθεσα τώρα με κάποια ενοχλητι
κή ωμότητα. «Γιατί δεν επιστρέψατε στην Ευρώ
πη εδώ και καιρό;»

ΔΙΑΒΑΖΩ
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Τό δεκαπενθήμερο Δ1ΑΒΑΖΟ είναι 
Ενα  περιοδικό μύησης ατό έργο κορυφαίων 

διανοητών και ατά σύγχρονα πνευματικά και 
κοινωνικά προβλήματα

Ενα  δργανο κριτικής παρέμβασης στήν 
πνευματική έπικοιρότητα τού τόπου

"Ενα βήμα έλεύθερης διαπάλης Ιδεών καί 
όντιμετώ πισης τών πνευματικών φαινομένων τού 
καιρού μας 

Σέ κάθε τεύχος.
• Αφιέρωμα σ ’ ένα συγγραφέα ή σ ένα θέμα γιό 

τό όποιο έχουν γραφτεί βιβλία (συνεργασία 
μέ τό Ν^οςβζιηβ 1_>η<*3ίΓ0)

• Συνέντευξη  μ ' έναν όνΟρωπο τού βιβλίου 
(συγγραφέα, μεταφραστή έκδοτη κλπ.)

•  Πρωτότυπο ρεπορτάζ γιά ένα έπίκοιρο ή 
ανεπίκαιρο θέμα

•  Κριτική καί παρουσίαση δεκάδων βιβλίων
•  Πολυκρ ιΐική  γιά ένα προβληματικό βιβλίο
•  Πίνακας μέ τά έμπορ>κότερα βιβλία τού 

δεκαπενθήμερου.
•  Ανταπόκριση άπο μια ξένη χω ρά.
•  Επιφυλλίδα γιά ένα πνευματικό θέμο
•  Βιβλιογραφικό δελτίο  μέ όλες τις νέες 

έκδόσεις
•  Αποδελτίω ση τών βιβλιοκριτικών του 

ήμερήσ ιου  καί περιοδικού τύπου καί πολλά 
άλλα
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Χέρμττερτ Μαρκούζε
Κοιτάει το ποτήρι του με το ουίσκι, με ένα 

χαμόγελο αποδοκιμασίας ζωγραφισμένο στο πρό
σωπό του, και δεν απανταει αμέσως. Γελικά, με 
χαμηλή φωνή, μου δίνει μια μάλλον συνηθισμένη 
και προκατασκευασμένη απάντηση.

«Πού μπορώ να πάω; Μόνο εδώ μπορώ να ν,ήσω 
σαν ένας συνταξιούχος ιδιώτης. Απο τη I αλλια, .η 
Γερμανία, τη Σουηδία, την Ελβετία, και Οα μπο
ρούσα να συνεχίσω με το να αναφέρω πολλές άλλες 
χώρες, είμαι εξόριστος. Και χώρια α π ’ όλα αυτά, 
είμαι γέρο: πια».

Η γυναίκα του τον διορθώνει:
«Παρόλα αυτά, το ότι δεν υπάρχει άλλη εκλογή, 

δεν αποτελεί και τη μόνη απάντηση. Ο Χέρμπερτ 
θεωρεί ότι τα προβλήματα του κόσμου, σε τελευ
ταία ανάλυση, αποφασίζονται σ ’ αυτόν εδώ τον 
τόπο. Και αυτά πρέπει να εξετασθούν από μια 
κοντινή σκοπιά, γιατί τότε μόνο μπορούν να επη- 
ρεασθούν, όταν υπάρχει κάποιος κοντά τους. I α 
όσα έχουν δημοσιευΟεί εδώ ασκούν μια επίδραση 
στην πορεία της ζωής, επίδραση που είναι πολλές 
φορές μεγαλύτερη από εκείνη που ασκούν όσα 
έχουν δημοσιευΟεί εκεί πέρα».

«Εξακολουθεί όμως αυτή η επίδραση να παρα
μένει μια ζωντανή πραγματικότητα; I ιατί πριν 
από δύο μήνες ήμουν στη Βοστόνη, στο Φορντ 
Χολ, όπου μιλήσατε για τον κίνδυνο του φασισμού 
που απειλεί την Αμερική, αλλά είχα την εντύπωση 
πως το ακροατήριο, αν και ήταν πολυπληθές, 
αποτελείτο στο μεγαλύτερο μέρος του από νέα 
άτομα. Οι μεγάλοι έμοιαζαν περισσότερο με μυ
στικούς αστυνόμους παρά με διανοούμενους».

Γελάνε και κοιτάζονται. Ηταν σαν να μπορού
σαν ήδη να παραδεχτούν το γεγονός ότι ο αρχηγός 
του κινήματος είχε γίνει ένα μνημείο στην Αμερι
κή, όπου κάθε τάση και κάθε μόδα, συμπεριλαμβα
νομένων και των πνευματικών, υπόκεινται σε γρή
γορη υποτίμηση. Στην παράξενη λογική αυτής της 
διαδικασίας εντάσσεται και το γεγονός ότι ο 
διανοητικός αποκλεισμός που τον περιβάλλει σή
μερα είναι ταυτόχρονος με την «εκλαΐκευση» του 
ονόματος του και των ιδεών του, δηλαδή τη 
θεαματική ανάπτυξη της δημοτικότητάς του στα 
ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Μετά την τελευταία 
αυτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Ά ντζελα  
Ντέηβις απειλήθηκε με δολοφονία. Ηταν τότε 
που έπρεπε να καταφύγει στην έρημο. Αυτό όμως 
το γεγονός του έδωσε, παράλληλα, μια θέση ανά
μεσα στους σημαντικούς άντρες της Αμερικής και 
αποτέλεσε και το αποκορύφωμα. Μετά την εκού
σια εξορία του ξαναγύρισε, σαν ένας σχεδόν τε
λείως άγνωστος άνθρωπος, και όταν παραιτήθηκε 
από την έδρα του, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη 
δίωςη της Ά ντζελα  Ντέηβις, το Πανεπιστήμιο 
δεν πήρε καμιά θέση. Κανένας δε σηκώθηκε να τον 
υποστηρίξει.

Ο Μαρκούζε σηκώνεται. Έ χ ε ι  πάλι καταληφθεί 
από αυτήν την παράξενη απομόνωση που τον 
χωρίζει απο όλο το περιβάλλον του σαν καταδυτι
κός κώδωνας.

«Δεν υπάρχουν πραγματικά και πολλά πράγμα
τα που μπορούν να γίνουν. Σε τελευταία ανάλυση 
ολοι οι άνθρωποι κινούνται από την ιστορικά 
προδιαγραμμένη κατάσταση της τάξης τους και 
δεν μπορούν να πάνε πέρα από αυτά τα όρια».

«Πώς όμως συνέβη κι εσείς, καθώς και η Νέα 
Αριστερά, υποστηρίξατε και ελπίσατε πως μέσα 
α π ’ αυτά τα κινήματα της διαμαρτυρίας Οα μπο
ρούσε να γεννηθεί μια καινούρια Αμερική;»)

«Δεν έλπισα ποτέ μου πως μια Νέα Αμερική 
είναι δυνατόν να γεννηθεί μέσα από κάτι τέτοιο. 
Για να συμβεί ένα τέτοιο πράγμα Οα χρειαζόντου- 
σαν να γίνουν πολλά άλλα. Μια απλή διαμαρτυρία

δεν μπορεί να τινάξει στον αέρα τη συμμαχία του 
κεφαλαίου των μεγάλων εταιριών, της οικονομικής 
ολιγαρχίας και του στρατιωτικού κατεστημένου. 
Το πολύ που μπορεί να κάνει είναι να επηρεάσει

την κοινωνική συνείδηση».
«Οι άνθρωποι όμως δεν υπομένουν μόνο την 

ιστορία. Τ η  φτιάχνουν κιόλας. Και σε τελευταία 
ανάλυση Οα έπρεπε να υπάρχει κάποιος χώρος σε 
αυτή τη διαλεκτική δομή για κάποιο κίνημα που 
φτιάχνει ιστορία. Οι πολλές προσωπικές αποφα- 
σεις προστίθενται, γίνονται σιγά σιγά μια τάση και 
είναι έτσι ικανές να επηρεάσουν την κατεύθυνση 
της κοινωνικής προόδου».

«Αυτό είναι λάθος. Μου φαίνεται πως ξέχναιε 
τις βασικές αρχές του Μαρξισμού: Οι άνθρωποι 
προκαθορίζονται από τις σχέσεις παραγωγής. Οι 
αποφάσεις τους ρυθμίζονται απο τις αντικειμενικες 
δυνάμεις οι οποίες λειτουργούν πίσω από την

πλάτη τους».
«Δεν υπάρχει αμφιβολία πως μπορεί να βρεθούν 

τέτοια αποσπάσματα στον Μαρξ. Ίί παρχουν ομως 
και άλλα όπου, ακόμα και στην περίπτωση της πιο 
φετιχιστικής μορφής του κεφαλαίου, καθορίζουν 
την επέλευση συγκεκριμένων οικονομικών φαινομέ
νων, π.χ. το μέσο ποσοστό του κέρδους από τη 
συσσώρευση ατομικών αποφάσεων και όχι απο 
αυτοματισμούς, παραδεχόμενοι έτσι τη σχετική 
αυτονομία των ατόμο^ν. Και παρεμπιπτόντως: π ω : 
είναι τότε δυνατόν να εξηγήσει κανείς τη βασική 
μαρξιστική ιδέα ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο το 
δημιούργημα της ιστορίας, αλλά επίσης και ο 
δημιουργό: της;»

«Με τον Μαρξ αυτή η δημιουργία αποτελεί εν 
μέρει ένα μεταφορικό παιχνίδι λέξεων και εν μέρει 
αναφέρεται στην ασυνείδητη συμμετοχή του αν
θρώπου: δημιουργεί χωρίς να έχει συνείδηση του 
τελικού αποτελέσματος αυτού που ετοιμάζεται».

«Αλλά είναι επίσης αδύνατον να φανταστεί κα
νείς αυτή την ασυνείδητη δημιουργία χωρίς την 
πιθανότητα της ατομικής απόφασης. Ακόμα και αν 
αυτή η απόφαση σχηματίζεται με μια ψεύτικη 
συνειδητότητα ή πάνω σε διαφορετικά επίπεδα της 
θεσμοποιημένης ψευδούς συνείδησης, παρόλα αυτά 
εξακολουθούν να συμβάλλουν σαν ά το μ α  στο 
σχηματισμό μιας τάσης. Στην τελευταία οντολογι- 
κη εργασία του ο Λούκατς αναφέρεται στους 
Ά γ γ λ ο υ ς  καπιταλιστές οι οποίοι αποφάσισαν 
πρώτοι να χρησιμοποιήσουν μηχανές. II απόφαση 
αυτή εμπεριείχε ένα μεγάλο κίνδυνο, από τη σ τ ιγ 
μή που ςερουμε ότι στην αρχή οι οργανωμένες 
συντεχνίες ήταν πολύ πιο αποδοτικές. Το τέλο: 
αυτής της περιόδου δεν ήρθε ποτέ απ ’ αυτούς των 
οποίων οι προσωπικές αποφάσεις αποτέλεσαν και 
το ξεκίνημα αυτής της πορείας. Τ α  ατομικά «βή- 
ματα» συσσωρεύτηκαν και επέφεραν μια ιστορική 
αλλαγή, την περίοδο που είναι γνωστή σαν βιομη
χανική επανάσταση».

«Ναι, αλλά πίσω α π ’ αυτές τις φαινομενικά 
ατομικές αποφασεις μπορούμε εύκολα να ανακαλύ
πτουμε τα κίνητρα των δυνάμεων της παραγωγής».

Δεν Οα συνεχίσω, παραθέτοντας αποσπάσματα 
από τη συζήτηση η οποία συνεχίστηκε για πολλή 
ώρα ακόμη.

Λυτό που προκαλούσε έκπληξη δεν ήταν τόσο η 
κριτική του Μαρκούζε για την επαναστατική πρά- 
ξη, όσο η τόσο ανοιχτά δογματική ερμηνεία του 
Μαρξισμού. Αισθάνθηκα ξανά ό,τι είχα τόσες και 
τόσες φορές αισθανθεί σε άλλες συζητήσεις μαζί 
του: πόσο δηλαδή σαφές συμπλήρωμα για το 
δογματισμό του δικού μας κόσμου αποτελούσε η 
αρνητική εντύπωση της θεωρίας της Νέας Αρι- 
στεράς. Μ άταια προσπάθησα να σκιαγραφήσω 
στον Μαρκούζε τα βασικά προβλήματα τηε οντο

λογίας του Λούκατς, τις ιδέες που προσπαθούσαν 
να βρουν τη διαλεκτική του συνδυασμου των ατομι
κών αποφάσεων και των κοινωνικων τάσεων. Νό
μιζε πως αυτή η σχέση θα μπορούσε να καθοριστεί 
από την παράθεση κάποιου αποσπασματος του 
Μαρξ, που θα ήταν ξεκομμένο από τα συμφρα.ο- 
μενά του, και με όσα Οα του πρόσθετε εκείνος: το 
κομμάτι αυτό θα μπορούσε να ^ρει μ'·α εση σε 
οποιοδήποτε εγχειρίδιο Οα δημοσιευόταν κατα την

δεκαετία του πενήντα.
Ξέχωρα α π ' αυτό, φάνηκε πως η γνώση του 

Μαρξ πάνω στην οποία βασιζόταν, αντικατό*. *ρι 
ζε, στην πραγματικότητα, το επίπεδο της /νώση*, 
που υπήρχε κατά το τέλος της δεκαετίας του 
τριάντα, ή το πολύ στις αρχές της δεκαετίας του 
σαράντα. Ή τα ν  η εποχή εκείνη που ο Μαρκούζε 
σταμάτησε να παρακολουθεί τις σύγχρονες συζητή
σεις και ξαναγύρισε στον Φρόυντ. Η άποψη του για 
τον άνθρωπο καθορίζεται, επιφανειακά μονο, από 
τις ιδέες του Μαρξ στα Ο ικ ο νο μ ικ ο -Φ ιλ ο σ ο φ ι-  
κά Χ ε ιρ ό γρ α φ α  του 1844  — παρόλο που πολλές 
φορές παραθέτει αποσπάσματα απ αυτά. Με 
αυτόν η Φροϋδική ιδεολογία θεμελιώνεται σε μια 
δογματική δομή και γ ίνετα ι θεωρία, η οποία εχει 
μια ριζοσπαστική χρειά, αλλά στην πραγματικότη
τα είναι συντηρητική: προσφέρει ορισμένες δυνατό
τητες στο άτομο, αλλά στη βασική της σκέψη 
προβάλλει το αδύνατο κάθε προσωπικής πρω το
βουλίας.

Τέτο ια  συμπεράσματα όμως δεν ήταν αποτέλε
σμα μόνο των σκέψεων του Μαρκούζε: O Adorno 
και o Horkheimer είχαν ακολουθήσει και αυτοί τον 
ίδιο δρόμο. Η απογοήτευση με το κίνημα, που 
ήταν εν μέρει το αποτέλεσμα του σταλινισμού και 
των καταδιώξεων τη ; δεκαετία : του τριάντα και 
εν μέρει αποτέλεσμα τη : ή τ τ α :  που δέχτηκαν στον 
ισπανικό εμφύλιο πόλεμο, τους έκανε να γυρίσουν 
την πλάτη τους στη Ιώσα μαρξιστική παράδοση, 
ενώ τυπικά εξακολουθούσαν να διατηρούν τις μαρ
ξιστικέ: τους ιδέες. Οι αναλυτικές ιδέε: του Κε
φαλαίου λειτούργησαν σαν προσβάσεις σε μια 
συντηρητική θεωρία και ήταν πολύ κατάλληλες γ ια  
την περιγραφή της άρνησης του παρόντος — αυτό 
έγινε από τη σχολή της Φρανκφούρτης και οδήγησε 
σε σπουδαία επ ιτεύγματα στην περιορισμένη π ε
ριοχή της πολιτιστικής κριτικής αλλά, όπως και 
σήμερα, ήταν αδύνατο να πάνε σε βάθος, στη 
σφαίρα όπου η ατομική πράξη πετυχαίνει μια 
κοινωνική σχετικότητα. Αυτή ήταν η σκέψη που 
οδήγησε στην απαισιοδοξία της Αρνητικής Δια
λεκτικής. Η σύγκρουση του Adorno με τα κινή
ματα διαμαρτυρίας — με τους ανατρεπτικούς της 

Ακρας Αριστερας που εισεβαλαν στη διάλεξή του
— δεν ήταν τυχαίο γεγονός: ήταν μια έκφραση της 
έντασης που επικρατούσε ανάμεσα σε φαινομενικά 
επαναστατικές ιδέες και στη συντηρητική θεωρία 
.^άνω στην οποία βασιζόταν. Αυτό όμως είναι κάτι 
το διαφορετικό. O Adorno είχε επισκιαστεί στον 
κύκλο της σχολή τηι: Φρανκφούρτης, εν μέρει λόγω 
ακριβώς της επιρροής των ριζοσπαστικών θεωριών 
του Μαρκούζε. Οι ομαδικές συγκεντρώσεις του 
Μαρκούζε στο Βερολίνο, ο ευρωπαϊκός θρίαμβος 
των βιβλίων του, έριξαν τον Adorno στη σχιά.

αρολα αυτα, στις δύο αυτές θεωρίες υπάρχουν 
πολλά κοινά σημεία: Η διαφορά βρίσκεται στο 
γεγονος οτι στη θεωρία του Μαρκούζε υπάρχει 
ενας εξωτερικός ριζοσπαστισμός, ο οποίος καλύ
πτει το συντηρητικό της περιεχόμενο, ενώ στη 
θεωρία του Adtfrno η φιλελεύθερη χροιά των 
συνθημάτων περιβάλλει το αριστοκρατικό - συντη-

Horkh '  r ‘ ' '  μ€ μΐα 7110 συνΒπή μορφή· Κ α ι ο
Horkheimer, ο οποίος έδωσε και το όνομα στην
κριτική αυτή θεωρία, ξαναγύρισε στην παραδοχή
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θρησκευτικών και πνευματικών συνηθειών.
Ό λα αυτά είναι σήμερα πολύ καθαρά. Ο Λούκα- 

Τ4 συμπαθούσε τον Μαρκούζε, αλλά ασκούσε έντο- 
νη κριτική στην επιφανειακό ριζοσπαστισμό του 
και επεσήμαινε με αποτελεσματικό τρόπο την 
καθυστερημένη επίδραση των φιλοσοφικά γνωστών 
βάσεων στη φιλελευθερο-συντηρητική ιδεολογία 
του κύκλου της Φρανκφούρτης. Μέσα στα πλαίσια 
αυτής της σχολής και, κατ’ επέκταση, μέσα στη 
Νέα Αριστερά, ο Jurgen Habermas δήλωσε αυτή 
την αν ν¿φάση και επεστησε την προσοχή στα 
αρνητικά σημεία του Μαρξισμού του Μαρκούζε. 
Αυτές οι μελετες αποτελούν τα πρώτα παραδείγ
ματα της αυτοκριτικής του κύκλου της Φρανκφούρ
της. Και ο Habermas υπήρξε τουλάχιστον συνεπής 
σ αυτή την αυτοκριτική ανάλυση, ακόμα κι αν δεν 
επιχείρησε μια εξερεύνηση στο βαθύτερο στρώμα 
της Μαρξιστικής θεωρίας. Αποδέχτηκε τη δυσάρε
στη θέση στην %οποία βρισκόταν και άρ/ισε να 
αντιτίθεται στον Μαρκούζε σε μια εποχή που μια 
τέτοια πράξη φαινόταν αδύνατη στη Νέα Αριστε
ρά. (Βλ. Antworten a u f Herbert Marcuse, Fran
kfurt am Main. 1969). Πληρώθηκε μάλιστα γ ι ’

αυτό από το ίδιο του το 11 ανεπιστήμιο. Ηταν 
έτοιμος να αρχίσει οποιαδήποτε συζήτηση με τους 
μαθητές του και τελικά απομονώθηκε τελείως απ
όλους.

Ό λα  αυτά είναι «μετασκέψεις». I ώρα όμως 
καθόμαστε να φάμε. Ένας παλιός μαθητής του 
Μαρκούζε έρχεται στα πεταχτά για λίγο. I ώρα 
διδάσκει φιλοσοφία στο Σικάγο. Από αφηρημενη η 
συζήτηση γύρισε σε συγκεκριμένα θέματα: πώς θα 
μπορούσε να οργανωθεί μια ευρείας κλίμακας γιορ
τή για τα εκατό χρόνια της Κομμούνας.

«Οι αριστεροί φίλοι μας», είπε ο Μαρκούζε, «δεν 
θυμούνται μάλλον αυτήν τη γιορτή. Δεν ενδιαφέρο- 
νται και πολύ για αυτές τις ιστορικέ; παραδόσεις. 
Κ·. έπειτα μιλάμε για την αυξανόμενη επιτήρηση 
αυτών που εργάζονται στους ιδεολογικούς τομείς: 
παρόλο που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή περίπου 
300 πανεπιστημιακές έδρες κενές, υπάρχουν επί- 
ση£ άλλοι τόσοι ττερίπου αδιόριστοι καθηγητές της 
φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας. Αυτή είναι η εκδί
κηση του κράτους για τον ριζοσπαστισμό στα 
ΙΙανεπιστήμια. Και σήμερα, όταν κανείς πια δεν 
ξεσηκώνεται γ ι ’ αυτούς του; καθηγητές, οι απολύ-

σεις συνεχίζονται ανενόχλητα».
«Καταλαβαίνεις το>ρα γιατί είμαι απαισιόδο

ξος», μου λέει ο Μαρκούζε. «Να πώς εμφανίζεται 
η θεωρία σου για τη σύμπτυξη των ατομικών 
πράξεων. Είναι τόσο εύκολο να βάζει κανείς ένα 
τέλος σε ένα κίνημα που άρχισε πριν από πέντε 
χρόνια».

Δεν μπορώ να απαντήσω τίποτα. Ο καθηγητής 
από το Σικάγο με πηγαίνει σπίτι μου με το 
Volkswagen του χωρίς να πούμε ούτε μια κουβέ
ντα σ’ όλη τη διαδρομή. Δεν είναι κι αυτός σε 
φόρμα. Πρόκειται να πάει στον Καναδά, όπου τον 
έχουν προσκαλέσει για ένα χρόνο. Απολύθηκα πριν 
από δέκα μέρες.

Μτ«|.. Μ ΛΙΜΑ ΙΣΛΟ^ΣΙΙ

ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗ - O ECMMEX ΔΙΑΤΗΡΕΙ *3Ο ΕΟΜΜΕΧ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗ

Ελληνική Καλλιτεχνική Παράδοση και 
Σύγχρονη Χειροτεχνία ( Κιτσου Μαχριί )
Δύο Μαστόροι του Ασημιού ( ΙΤ .Ζώ ρα )
Υφαντά από την Αρκαδία
Κρητικές Παταυίες
Η Τεχνική του Σμάλτου ( Ν.Παπαδπυπτριου )
Η Τεχνική της Κεραμικής 
( Μόνος Δάνος )
Η Τεχνική του Ψηφιδωτού — 1
( Γιάννη Κολεψοι ) „ \
Ο δηγός του Ξυλογλύπτη
( Κιτσου Μάκρη ) ^

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΥΦΑΝΤΑ ( Κιτσου Μάκρη' )
ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ 
( Ανδρεα & Φρόσω Γανιαρπ )
ΥΦΑΝΤΑ ΝΑΞΟΥ

Κεντρική διάθεση:
ενίας 16 και Έβρου 

( ημιόροφος )
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Γαλατάς: στο σημείο μηδέν
Ο Γαλατάς που χωρίζεται από τον 
Πόρο μ' ένα κανάλι, στενό όσο ένας 
μεγάλος δρόμος της Βενετίας, Οα 
’λεγες ότι κατά κάποιο τρόπο είναι 
η συνέχεια και η προέκταση του 
νησιού. Ωστόσο ο Γαλατάς έχει το 
δικό του χαρακτήρα, τη δική του 
ζωή —που πιο πολύ μοιάζει με τη 
ζωή ενός απομονωμένου πελοπονη- 
σιακού χωριού παρά με νησιώτι- 
κη— και γ ι ’ αυτούς τους λόγους τα 
δικά του, τα πολύ δικά του προβλή
ματα, που είναι πολύ εντονότερα, 
πολύ πιο σοβαρά από του νησιού 
απέναντι.

Τους καλοκαιρινούς μήνες ένας 
μεγάλος αριθμός από τουρίστες περ
νάνε στο Γαλατά για να βρούνε 
δωμάτια, συνήθως όταν ο Πόρος 
έχει γεμίσει, και για να κάνουν τα 
μπάνια τους αφου η πλαζ της Αλι- 
κής, που συγκεντρώνει τον περισσό
τερο κόσμο, βρίσκεται από τη μεριά 
του Γαλατά καθώς και το φημισμένο 
λεμονοδάσος. Το βράδι όμως ο Πό
ρος συγκεντρώνει πάλι σχεδόν το 
σύνολο των τουριστών, που αναζη
τούν κάποια νυχτερινή ζωή. Τους 
υπόλοιπους μήνες του χρόνου, ο 
Γαλατάς μαζεύεται στο καβούκι του 
και είναι κάτι ανάμεσα σε εγκατα- 
λειμένο τουριστικό τόπο και σε φθί- 
νουσα αγροτική περιοχή, γιατί δεν 
μπορεί να ναι ούτε το 'να ούτε 
τ άλλο πια, αφού χρόνια παραπαίει 
ανάμεσα στα δυο του πρόσωπα, το 
αγροτικό και το τουριστικό, μην 
κατορθώνοντας να είναι ούτε το ’να 
ούτε τ ’ άλλο.

Είναι όμως υπεύθυνη η θέση του 
Γαλατά για τα προβλήματά του: Ή  
μήπως θα μπορούσε να θεωρηθεί 
κ ιόλας  προνομ ιούχα  αφού είναι 
σταυροδρόμι, προσιτό από στεριά κι 
από θάλασσα, αφού έχει εύφορη γη 
συνδυασμένη με τη νησιώτικη γρα
φικότητα («Στο Γαλατά είναι καλύ

τερα γιατί απέναντι βλέπεις τον Ho
po»).

Η απάντηση δεν είναι εύκολη. 
Μέσα στ' άλλα, ο Γαλατάς —συντη
ρητικός από παράδοση— μοιάζει να 
έχει και κάποια σοβαρά προβλήμα
τα νοοτροπίας και εφησυχασμού.

Μεταφέροντας εδώ τις συζητήσεις 
που είχαμε με μερικά πρόσωπα (σί
γουρα όχι από τα πιο αντιπροσωπευ
τικά), ξέρουμε πως απλώς θέτουμε 
κάποια ερωτήματα χρήσιμα για την 
ανίχνευση ενός προβλήματος ποι 
είναι και πρόβλημα πολλών άλλων 
περιοχών. Ακόμα, παρόλο που η 
συζήτηση περιστράφηκε κυρίως γύ
ρω από θέματα περιβάλλοντος, νομί
ζω πως απεικονίζει πολύ γενικότερα 
την κατάσταση, γιατί φαίνεται πως 
η ευαισθητοποίηση γύρω από την 
υπόθεση περιβάλλον είναι απολύτως 
ανάλογη με το πολιτιστικό επίπεδο 
ενός τόπου.

Μιλάμε λοιπόν πρώτα με τη Ζωή 
Τααρμπού που μαζί με τ' αδέρφια της 
έχει μια επιτυχημένη ξενοδοχειακή 
επιχείρηση, η οποία δουλεύει κυ
ρίως με ξένους τουρίστες. Μαθαίνω 
ότι η οικογένειά της συγκαταλέγε
ται στις προοδευτικές του χωριού.

— Βρίσκεις, Ζωή, πως ο Γαλατάς 
είναι πιο ωραίος τώρα ή πριν από 
χρόνια.

—Δεν μπορώ να κρίνω, τότε ή
μουν σε μικρότερη ηλικία.

— Ό μως η ζωή ήταν καλύτερη 
τότε;

— Ό χ ι .  Τώρα ο κόσμος είναι δια
φορετικός. είναι πιο εξελιγμένος. 
Τώρα περνάμε καλύτερα απ' όλες 
τις απόψεις, συγκοινωνίες, οικονο
μικά...

—Για τον τουρισμό τι γνώμη έ
χεις;

—Ο τουρισμός ωφέλησε. Με τον 
τουρισμό δουλεύεις, Δουλεύουν οι 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις...

—Είναι λοιπόν όλα καλά;
—... Μόνο ο θόρυβος... αυτή η 

φασαρία. Το χειμώνα είμαστε καλά.
— Ό τα ν  λείπουν οι τουρίστες δη

λαδή.
— Οχι. Τη φασαρία δεν την κά

νουν οι ξένοι τουρίστες. Είναι το 
αυτοκίνητο. Παλιά υπήρχαν 5 - 10 
αυτοκίνητα σ ’ όλο το Γαλατά. Τώρα 
ο κάθε αγρότης έχει το αυτοκίνητό 
του, άλλος έχει μοτοσακό άλλος 
τρίκύκλο. Και δεν έχουν μάθει να 
σέβονται την ησυχία του άλλου. 
Έπειτα είναι και τα νάιτ κλαμπ. 
Τ ’ αφήνουν ως τις τρεις τη νύχτα. 
Ορισμένοι νέοι έρχονται από τα 
χωριά να διασκεδάσουν. Βγαίνουν 
τη νύχτα, μεθυσμένοι, κάνουν φασα
ρία, ούτε που τους νοιάζει αν κά
ποιος κοιμάται ή είναι άρρωστος.

— Και η θάλασσα; Είναι καθαρή.
— Ό χ ι .  Παλιότερα ήταν καθαρή 

γιατί ήμασταν μόνοι μας. Και το 
χειμώνα είναι καθαρή. Το καλοκαί
ρι όμως έρχονται καράβια γεμάτα 
κόσμο. Οι ξένοι —οι Αθηναίοι θέλω 
να πω— κάνουν τις βρομιές. Ό ,τ ι  
τρώνε τ* αφήνουν στην ακρογιαλιά. 
Καρπούζια, κεφτέδες, μέχρι τις πά
νες των μωρών τους αφήνουνε...

—Μ κοινότητα έχει βάλει τενεκέ
δες στην ακρογιαλιά;

—Κι αν είχε Οα τ' αγνοούσαν, ο 
κόσμος είναι κακομαθημένος. Αυτά 
από το νηπιαγωγείο πρέπει να τα 
μαθαίνουν.

— Εχει βάλει όμως;
—Δεν είδα... Έπειτα εγώ έχω 20 

χρόνια να μπω στη θάλασσα.
—Γιατί δεν μπαίνεις;
—Μπορώ; Από τις 10 το πρωί 

είμαι επί ποδός, δουλεύω στο ξενο
δοχείο. Με βλέπεις; Τώρα κάθησα 
και είναι βράδι.

— Ιο ξενοδοχείο πάει καλά;
—Πολύ καλά.
- Ό μ ω ς  έχεις 20 χρόνια να κά

νεις μπάνιο στη θαλασσα.
—Ναι... δεν προφταίνω.
— Παλιότερα έκανες:
—Παλιότερα ναι.
—Πού;
—Εδώ, έςο) από το ξενοδοχείο.
— Ηταν καθαρό το νερό τότε;
— Εγώ και τώρα καθαρό το θεω

ρώ. Αν είχα καιρό, πάλι εδώ απ* έξω 
0α έκανα μπάνιο.

Ιτη  συνέχεια μιλάμε με το Θωμά 
ίαπαθιώτη. Ο Θωμάς είναι ναυτικός. 

Φέτος το καλοκαίρι έκανε κάτι πολύ 
τολμηρό. Ά ν ο ιξε  μαζι με τη γυναί
κα του ένα βιβλιοπωλείο στο Γαλα
τά! Ακριβώς δίπλα στο ξενοδοχείο 
των αδερφών Τσαρμπού. Έ ν α  βι
βλιοπωλείο με καλό λογοτεχνικό 
βιβλίο. Και ελπίζει ότι θα καταφέρει 
το κοινό του Γαλατά να ενδιαφερθεί 
και όλα 0α πάνε καλά.

—Λοιπόν, Θωμά, συμφωνείς κι 
εσύ ότι για τη ρύπανση της παρα
λίας και της θάλασσας, φταίει μόνο 
ο Έ λληνας  τουρίστας, ο Αθηναίος;

— Ό χ ι .  Ό λ ο ι  ρυπαίνουν. Και ο 
Έ λληνας  και ο ξένος τουρίστας. Οι 
τουρίστες συχνά είναι ασυνείδητοι.  
Δε μιλάω για τα γκρουπ αλλά γΓ αυ
τούς που κουβαλάνε σακούλες αλου
μινόχαρτα... Και γιατί να προσέ
χουν. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. 
Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν κάνει 
τίποτα. Εγώ είμαι 32 χρονών και 
είμαι Γαλατιώτης. Δε θυμάμαι ποτέ 
να καθαρίστηκε μια πλαζ από ένα 
συνεργείο του δήμου. Να έβαλαν 
μια φορά έναν εργάτη με μια τσου
γκράνα να τραβήξει τα σκουπίδια 
και να τα κάψει.

I ο χειμώνα που είσαστε μόνοι 
σας» η θάλασσα είναι πιο καθαρή;

χειμώνα, όταν δουλεύουν τα 
ε λ α ι ο τ ρ ι β ε ί α  -—και σ υ χ ν ά  δου -  
λεύουν από τον Οκτώβρη ως το 
Μ άρτη--  βλέπεις το νερό να γίνεται 
μαύρο. Ολη τη μούργα τη ρίχνουν
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σι η θάλασσα και βγαίνει στις πλαζ. 
και στην Αλική και στη Μπούγια

- Ε δ ώ ,  έξω από το ξενοδοχείο 
νομίζεις οτι η θάλασσα είναι κατάλ- 
ληλη για μπάνιο;

—Εδώ; Που χύνονται όλοι οι υπό
νομοι: Κάτσε ένα βράδι στα παγκά
κια της παραλίας να δεις πώς μυρί
ζει.

—Για τον τουρισμό τι γνώμη έ
χεις; Είναι κάτι καλό για τον τόπο ιί 
όχι;

-Ε ξα ρ τά τα ι .  Ο ΕΟ'Γ θα έπρεπε 
να κάνει μια σωστή ενημέρωση, να 
ξέρει ο καθένας το ρόλο του. πώς να 
κρατήσει rov τουρίστα και πώς να 
τον ξαναφέρει. Αλλά όλα είναι στο 
έλεο^ του Θεού. () τουρίστας είναι 
μόνο δολλάριο, \·α του πάρουμε τα 
λεψτά κι όπως τύχει. Αν έχουμε κάτι 
θετικό από τον τουρισμό, είναι πο>ς 
δίνει μια ζωντάνια στον τόπο ποι 
κοιμάται. Από το Σεπτέμβρη ως το 
Μάρτη πέφτουμε σε χειμερία νάρκη. 
Ούτε κινηματογράφος ούτε ταβέρνα 
ούτε μια πολιτιστική εκδήλωση, τί
ποτα. Από την άλλη, ένα σωρό άν
θρωποι που ασχολούνται με τα του
ριστικά επαγγέλματα, ζουν παρασι- 
τικά. δουλεύουν μόνο τρεις μήνες το 
χρόνο. Και η νεολαία αποπροσανα
τολίζεται. Κοιτάζουν μόνο πώς να 
κάνουν «καμάκι·», πώς να ρίξουν 
καμιά τουρίστρια, και δεν προβλη
ματίζονται για τίποτα. Αλλά σ ’ αυτό 
φταίει βέβαια η πολιτεία, η τοπική 
αυτοδιοίκηση κι όλοι εμείς... Λεν 
υπάρχει ένας πολιτιστικός σύλλο
γος, δε γίνεται τίποτα, κάτι που Οα 
τραβήξει το νέο να τον κάνει ν '  α
σ χ ο λ η θ ε ί  και με σ π ο υ δ α ιό τε ρ α  
πράγματα. Μόνο ένας σύλλογος γυ
ναικών υπάρχει που κάνει ό,τι μπο
ρεί αλλά κι αυτόν δεν τον καλοβλέ
πουν...

—Πες μου ακόμα, Θωμά, σε τι 
κατάσταση νομίζεις πως βρίσκεται 
η θαλάσσια ζωή εδώ στο Γαλατά;

— Ό π ω ς  σου είπα, κάθε χειμώνα 
η θάλασσα μαυρίζει από τη μούργα 
των λιοτριβιών. Το τι γίνεται ύστε
ρα από την ελαιοπαραγωγή το δια
πίστωσα μόνος μου, πέφτοντας με 
τη μάσκα στις κοντινές θάλασσες. 
Τα ψάρια και τα χταπόδια έχουν 
εξαφανιστεί, μόνο ο κέφαλος μένει. 
Και ποιος ξέρει αν θα ξανάρθουν 
ποτέ... Ό μ ω ς  δεν είναι μόνο αυτό. 
Μεγάλο κακό γίνεται κι από τους 
ψ αράδες .  Ρ ί χ ν ο υ ν ε  χ λ ό ρ ι ο ,  ψ α 
ρεύουνε με δυναμίτη. Φέρνανε δυνα
μιτισμένα ψάρια από τη Αεσιά και 
τα δίνανε στον ψαρά να τα πουλή
σει. Τα τρυπούσαν κιόλας μ ' ένα 
καμάκι για να φανεί ότι τα ψάρεψαν 
νόμιμα! Ή τ α ν  τόσο χοντροκομμένο 
που κι ένας άσχετος θα το καταλά
βαινε. Πήγαινε στο Λιοντάρι μια 
μέρα και θ ’ ακούσεις το δυναμίτη... 
Αλλά γιατί να φυλαχτούν; Κανένας 
έλεγχος δε γίνεται, καμιά αστυνό
μευση. Και δε φταίει μόνο η αδιαφο
ρία της χωροφυλακής και του λιμε
ναρχείου* είναι κι η δική μας. Καμιά 
καταγγελία δε γίνεται. Επικρατεί έ
νας «ωχαδερφισμός»» και τελείωσε.

Πήγαινε στην παραλία, στα ουζάδι
κα, θα δεις χταποδάκια γεννησιάρι- 
κα να κρέμονται. Εδώ πρόκειται για 
έγκλημα, για καταστροφή. Τόσο δα 
χταποδάκι γ ίνεται μεζές! Δεν το 
βλέπουν; Εγώ, όσο καιρό είμαι ξέ
μπαρκος, είτε χειμώνα είτε καλοκαί
ρι. δεν έχω δει ποτέ μια καταδίωξη. 
Να κάνουν μια βόλτα να δούνε μ ή
πιος υπάρχει κανείς που ψαρεύει 
παράνομα ή ψάχνει γ ι ’ αρχαία επιτέ
λους!...

— Οταν λες ψαράδες εννοείς μό
νο τους επαγγελματίες;

— Ό χ ι .  Εννοώ κυρίως τους ερασι
τέχνες. Στους επαγγελματίες δύσκο
λα δίνονται άδειες. Ο ερασιτέχνης 
είναι ελεύθερος. Φτάνει να πληρώ
σει το παράβολό του, μόνο αυτό του 
ζητάνε. Υστερα θα ρίξει και το 
δυναμίτη, ό,τι θέλει Οα κάνει. Και 
δεν είναι μόνο οι Έλληνες,  είναι 
και οι ξένοι. Κυρίως οι ξένοι. Κάθε 
Σ επ τέμ β ρ η  έρ χετα ι  ένας  Γ ά λλ ο ς  
εδώ. Θα βγάλει μεγάλους ροφούς, 
στείρες 3-4 κιλά και Οα τις πουλήσει 
στον ψαρά. Γιατί βλέπεις αυτός έχει

άλλα μέσα που δεν τα χει ο ντό
πιος. Κάνει τις καταδύσεις το» . εί
ναι οργανωμένος. Κι αυτά εν ονόμα- 
τι του ερασιτεχνισμού!... Ερχόντου
σαν και κάτι Γερμανοί με τροχόσπι
τα. Κ ά ν α ν ε  κ α τ α δ ύ σ ε ι ς  με τις 
μπουκάλες. Τι ψάρευαν, τι σήκωναν 
από κει κανείς δεν ενδιαφερόταν. 
Υπάρχουν παραλίες που δεν τις ξέ- 
ρει, δεν τις έχει πατήσει ποτέ χωρο
φύλακας.

Αυτές λοιπόν είναι δυο μαρτυρίες 
από το Γαλατά με πολλές αντιθέ
σεις. Σίγουρα ένας τόπος ακόμα στο 
σημείο μηδέν. Έ να ς  τόπος ποι ακό
μα κοιμάται. Και για να συμπληρω
θεί ιί εικόνα της ανυπαρξίας κάθε 
πληροφόρησης και κάθε ενημέρω
σης προς τον κόσμο, μεταφέρω εδώ 
τα αποκαλυπτικότατα λόγια που μου 
είχε πει πριν λίγο καιρό ο Παναγιώ
τη; Τσα/>μπός (συνιδιοκτήτης του 
ξενοδοχείου), όταν τον ρώτησα πώς 
και δεν υπήρχαν στο χωριό ούτε 
μύγες ούτε κουνούπια ούτε σφίγγες. 
«Α. εδώ δεν έχουμε πρόβλημα··, μου 
είπε, «Λέμε στο ελικόπτερο που ψε

κάζει τον ελαιώνα για το δάκο, να 
ρίχνει και πάνω από το χωριό. Ετσι 
ψοφάνε όλα! Μια χρονιά μάλιστα, 
τους είχε περισσέψει φάρμακο και 
για να μην το κουβαλάνε το πέταξαν 
στη θάλασσα, εδώ στο κανάλι. Λοι
πόν, να δεις, εκείνη τη χρονιά ψό
φησαν όλα τα ψάρια και δε βρίσκα
με τίποτα να πιάσουμε. Μόνο τα 
κεφαλόπουλα τη γλύτωσαν. Τα πιά
ναμε και τα τρώγαμε. Το κεφαλό- 
πουλο δεν παθαίνει τίποτα, γερό 
ψάρι!·».

Αυτά. Και βέβαια κανείς δε μίλη
σε ποτέ στον κόσμο για το τι μπορεί 
να παθαίνει ο άνθρωπος που τρώει 
εντομοκτόνο και χλόριο μαζί με το 
φρέσκο ψάρι του ή που αναπνέει 
δηλητήριο κάνοντας τις διακοπές 
του. Ούτε βέβαια και για το πώς θα 
ζησουν οι άνθρωποι που έρχονται 
στις ρημαγμένες θάλασσες και στη 
θανατηφόρα ατμόσφαιρα που τους 
ετοιμάζουμε.

Κατ. Π.

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Η ΕΡΕΥΝΑ 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΑΙ

ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ
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Θέατρο

Η

Φάροα

Καρλ Βάλεντιν* υ  Μπρεχτ υπήρξε θαυμαστής  
και μαθητής  του.

«Στη θεατρική πράξη η σκηνή είναι 
ο πομπός και η συνείδηση του θεα
τή ο δέκτης. Το «αναγνώσιμο θέα
τρο»* ωθεί τα δύο αυτά στοιχεία της 
θεατρικής πράξης να εμπλακούν σε 
μια αμοιβαία διαλεκτική δ ιαδ ικα
σία, μέσα απ’ τον συγκερασμό των 
κοινόχρηστων κωδίκων και της λαν- 
θάνουσας δομής απ’ τη μια μεριά 
και την ενεργοποίηση της λανθά- 
νουσας συνείδησης απ' την άλλη-.

Έτσι τελείωνε το άρθρο που ανα
φερόταν στο αναγνώσιμο θέατρο και 
που δημοσιεύτηκε στο τεύχος του 
Γενάρη. Από τότε άρχισε η προσπά
θεια της βαθύτερης διερεύνησης του 
όρου που έθεσε εκείνο το άρθρο. Το 
ξεκίνημα έγινε απ ’ τους κοινόχρη
στους κώδικες. Εκείνους τους κώδι
κες που το κοινό έχει εξοικειωθεί 
μαζί τους, τους αναγνωρίζει, λει
τουργεί μέσα απ’ αυτούς. Αυτό εξάλ
λου ενδιαφέρει και το αναγνώσιμο 
θέατρο. Να χρησιμοποιεί εκείνους 
τους τρόπους (κώδικες) που είναι

ικανοί να διεκπεραιώσουν τη σκέψη 
της σκηνής απέναντι, ή αν θέλετε 
γύρω της, στους θεατές. Μέσα από 
κώδικες οικείους ν* αναοείξει την 
απρόσιτη, στην κοινή λογική, όψη 
της πραγματικότητας.  Πόσο αλή-

Γ. Καραχιοαρίδης

θεία έχουν αποτύχει, πόσο έχουν 
απομονωθεί,  σκέψεις  πρωτότυπες 
και ενδιαφέρουσες, όταν εγκλωβί
στηκαν μέσα σε κα'ίδικες ξένους 
προς τη δεκτικότητα των θεατών. 
Και για όσους δεν έχουν παρακο
λουθήσει τη σειρά των σ υλ λ ο γ ι 
σμών που αναπτύχθηκαν σ* αυτά τα 
άρθρα· θα πρέπει να τονίσουμε ότι 
το ενδιαφέρον για το κοινό είναι 
πρωταρχικό. Μ απόλαυση του δη
μιουργού είναι σημαντική όταν ση
μαδεύεται από μια βαθύτερη κοινωνι
κότητα. Και για να μην παρεξηγη-

Π ούμ ε , παρ’ όλο που είναι φανερό 
από προηγούμενες δημοσιεύσεις ,  
δεν εννοούμε την πλαστή εκείνη 
κοινωνικότητα που προσπαθεί να 
κολακέψ ει  το κο ινό ,  ελ π ίζο ν τα ς  
στον οβολό του αποκλειστικά, εννο
ούμε ένα ενδιαφέρον· σύμφυτο με τη 
δημιουργία, μια αγωνία για την κα
τάσταση του κοινωνικού συνόλοι . 
μια αγωνία χωρίς την οποία ο δη
μιουργός είναι αδύνατο να μετου- 
σιώσει τι: ανησυχίες τοι

Μετά απ αυτήν την αναγκαία Ία- 
ρένθεση ας ξαναγυρίσουμε στοι*; 
κοινόχρηστους κώδικες. Ανατρέχο- 
ντας στο πρόσφατο θεατρικό παρελ
θόν, Οα παρατηρήσουμε οτι το κοινό 
έχει γαλουχηθεί ιδιαίτερα με δυο 
κώδικες, τη φάρσα και το μελό. Ο 
πρώτος δεμένος σναπόφει κτα με το 
γέλιο, την κωμωδία και ο δεύτερος 
με το όραμα. Και οι δύο οριοθέτη
σαν εκείνο το θέατρο ποι ονομά
στηκε εμπορικό. I ’ αυτό το κείμενο 
θ ’ ασχοληθούμε με τη φάρσα.

Δε χρειάζεται ν' απαριθμήσοι με 
πόσες φαρσοκωμωδίες γράφτηκαν 
για το θέατρο στην περίοδο μετά 
τον πόλεμο. Η τεραστια παραγιό.· η 
από τέτοια έργα αποδεικνύει οτι η 
φαρσοκωμωδία είναι ένα εύκολο εί
δος. Στηρίζεται σε ορισμένες τι πο- 
ποιημένες αρχές. Ετσι, αλλάζοντας 
πρόσωπα και καταστάσεις ένας στ 
γραφέας μπορούσε να γράφει αρκε
τές κάθε χρόνο. Το εντυπωσιακό 
είναι ότι το κοινό ποτέ δεν βαρέθη
κε αυτό το είδος. Παρ' όλες τις 
επαναλήψεις το ενδιαφέρον τοι πα- 
ρέμενε αναλλοίωτο. ΓΓ αυτό κι οι 
συγγράφεις ποτέ δε σταμάτησαν να 
γράφουν. Ποτέ όμως, αν εξαιρεσοι-  
με ίοιος τα τελευταία χρονιά, οι 
διανοούμενοι και οι κριτικοί δε ΟείΛ- 
ρησαν τη φαρσοκωμωδία σαν σημα- 
ντικό θεατρικό είδος. Παρ’ όλο τοι 
απορροφούσε το μεγαλύτερο ό': κο 
του κοινού, παραγκωνίστηκε με μ*- 
γάλη ευκολία απ* την ιστορία τοι 
μεταπολεμικού μας θεάτρο ι . Οι με
λετητές αγνόησαν τη φαρσα και 
ασχολήθηκαν συστηματικά με την

«Λαϊκός φορμαλισμός- Μιιης 82. - \αι- 
κο θέατρο·» Ιούλ.-Αύγουστ. >2. * λν.ι- 
γνώσιμο θέατρο*· Γενάρης ’83, -Ο κακν- 
κας τοι· αστυνομικού μυθιστορημάτων 
στο θέατρο- Μάης ’83.

εεέλιΙη  fin λαικοι φορμαλισμοί . 
Ίσ ω : να είχαν άδικο κρίνοντας την 
ποιότητα τοι περιεχομένοι τη: φαρ- 
σοκωμωδίας. Ομοκ αν θεωρούμε τα 
γούστα. τι„ σι νήΟειες και τη δεκτι
κότητα τοι κοινοί στοιχεία πρω
ταρχικά. μιας και καερίζουν τον 
δέκτη τη: θεατρικήν πράςη:, τότε 
βρισκόμαστί μπροστά σε μια σημα- 
ντικη παράλειψη I ην παράσταση 
ιο ι κόβει εισιτήρια εύκολα την α- 
πορριπτοι α* σαν εμπορική και ανα- 
i ia  λόγοι, δκτκολοτερο ομω: είναι 
να στοχαστουμι και να βγάλουμε 
ουσιαστικα σιμπερασματα Είναι 
κρίσιμο σφα\ι:α να επαναπαυτοι με 
στο -ποιοτικό θέατρο ποι άσμευει 
rva Η> τον κοινοί και ν αγνοη- 
σοι ni' το -εμπορικό- θέατρο ποι 
απασχολεί ·ο \ΐ  περισσοτερ*.η : θεα
τές λς μην ξεχνάμε οτι κιιποτι η 
-ποιότητα'» ; ισχ^’ρησε στην .■πιθει*.>- 
ρηση ένα vafaoa εαπορικο- είόο:.

Οσοι ισχυρίστηκαν οτι η φαρσο- 
Kuuu-^>ia είναι ενιι ασηααντο και 
ρηχο θεατρικό ειδο:. στήριξαν την 
άπονη τοι>. σ ορισμένα επ ιχε ιρή 
ματα ποι δύσκολα κανείς 0* αρνιο- 
ταν την ισχι τοι  ̂ Για παράδειγμα 
επε^ειναν οτι σ α ΐτα  τα εργα  δεν 
ι πάρχι ι καμία λογοτεχνική ας,ια, 
οτι o uvtVv: τοι< και τα πρόσωπα 
ποι εμπεριέχει εινοι απλοικος. δεν 
ν i χ; ι en · κροι σ ε ι :  αξιολογες ποι 

va KaTavViKWOi'V την ανθρώπινη 
νοοτροτια και τ*η πο<τ·ι*ατικότητα 
τη: κοινχ^ν.κη: ν-'ης Επειτα η θε- 
αατολοηα τοι< είναι t u  τ ;θ ΐσσοτε-  
ρε: οοοε,* οανερα α ντ ιδοασ τ ικ ή .  
στο τροτο ποι αναοεοεται στο γα- 
.*ο. στη ’τ \ \ ι ικα  και στη σηιιασια 
τοι χ ρ ^ α τ ο :  Ολο αι τα εινχιι ε-

κλ ρ*\; >.aT.^Te.O<fu και κάνεις δεν 
^ποΛί; ν αντι&νήσει Εκείνο όμως 
ποι χεροσε .¿άλλον απαροτηρητο 
ι ιναι οτι το ειΝ>ς αι τό εισάγει ε να 
στεοεο ναι ι*εατ.Λ.να αποτελεσιιατι- 
νο v ik^va

Γο τοι Λασιζεται
ν'Τ'Γ"  σχ^πτοσεω ν και
απροσ ,.ενοχ >O v> w rw  Ο λα σ τη - 
^ ^ ο ν τ ^ ι c t "  vii'tv'.wO.: ση , οτ^ν απο- 
κ ο .* ~  - π .\5ν ν,ατικτ'ς τα ι τοτητα ς
^  ~*;̂ 'πο4ο< s.A¿r*vs\ot\ π ρ ό σ ο π α  
ποι t . v v t t o u x v t ^ i  Η δ^οση στη
- ν ^ ν ^  c r ” \ α>ννπα Γ ιατί

Τ0 &£V ÍUVJl CH iv tp » -
■ "  *·. ιαλ  ** επ>
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στέγασμα και το κλειδί του κώδικα. 
Πάντως γύρω απ ’ αυτόν τον κεντρι
κό άξονα υπάρχουν πολλές παραλ
λαγές. Ο θεατής με τη σειρά του 
γνωρίζει αυτό που αγνοεί η σκηνή, 
γνωρίζει τις πραγματικές σχέσεις, 
γνωρίζει την ίδια την παρεξήγηση 
Έτσι αυτός ο κώδικας σαν φορέας 
σκηνικού σήματος καθορίζει μια 
διαλεκτική στάση στο θεατή. Α
π’ τη μια σαν γνώστης των σχέσεων 
εκ* των προτέρων εξασφαλίζει μια 
απόσταση απ’ τη σκηνή, ενώ απ ' 
την άλλη ενδιαφέρεται για την κα
τάληξη της παρεξήγησης. Η πορεία 
μέχρι την κατάληξη ασκεί ένα μα
γνητισμό, φορτίζεται από αναπάντε
χες συμπτώσεις, σε κάθε στροφή 
της αφήγησης η αποκάλυψη επικρέ
μεται, πάντα όμως αναβάλλεται για 
το τέλος, γιατί αν η παρεξήγηση 
απουσιάσει, η φάρσα χάνει την υπό
στασή της. Μέχρι το τέλος, λοιπόν, 
για το θεατή η πραγματικότητα εί
ναι η ίδια η παρεξήγηση, ενώ για 
τους ήρωες του έργου η πραγματικό
τητα είναι το περιεχόμενο της παρε
ξήγησης. που αγνοούν την ύπαρξή 
της, μια και είναι θύματα της. Κι 
όλα αυτά μέχρι το τέλος, οπότε η 
αλήθεια αποκαθίσταται. επέρχεται η 
αναγνώριση, ο καθένας ξαναβρίσκει 
το πραγματικό του πρόσωπο κι όλα 
μοιάζουν σαν να έχουν συμβεί στο 
μαγικό κόσμο της πιθανότητα; και 
της τύχης.

Στη φαρσοκωμωδία το σημαντικό 
δεν είναι η υπόθεση, τα πρόσωπα κι 
ο λόγος, γιατί όλα επικεντρώνονται 
στην τεχνική με την οποία θα χρη 
σιμοποιηθεί ο κώδικας, ο τρόπος 
που θα στηθεί η παρεξήγηση. Ό λα  
φαίνονται να υπηρετούν αυτό το 
στοιχείο, το ίδιο το γέλιο πηγάζει 
απ' την τεχνική της παρεξήγησης, 
ένα γέλιο πρωτογενές όπως και το 
σκαρί του κώδικα που περιγράφου
με. Η κωμωδία συχνά δεν έχει ανά
γκη από θεωρίες και απόψεις. Αυτό 
το επιβεβαιώνει η φάρσα. Σ' αντίθε
ση με τη σάτιρα που καταπιάνεται 
με τη φαιδρή όψη κοινωνικών θεμά
των, ασκώντας έτσι έμμεσα πολιτι
κή, η φάρσα συνυπάρχει με το καθα
ρό γέλιο, δεν υπηρετεί παρά μόνο 
τον εαυτό της.

Κι εδώ γεννιέται το ερώτημα: ένα 
κοινωνικό θέατρο τι έχει ν ’ αποκο
μίσει απ αυτό το θεατρικό είδος; 
Πριν απαντήσουμε πρέπει να παρα
δεχθούμε ότι η φάρσα έδειξε αξιο
θαύμαστη αντοχή στο πέρασμα του 
χρόνου. Ανάμεσα στις μεγάλες ανα
κατατάξεις της τέχνης και στη δια
δοχή των ρευμάτοη'. η φάρσα όχι 
μόνο επέζησε, αλλά αποδείχτηκε 
ένα απ τα πιο προσφιλή θεατρικά 
είδη και για να δώσουμε σε σχήμα 
λόγου τη δυναμική της παρουσίας 
της, ας πούμε ότι πολύ πριν γρά
ψουν οι δικοί μας. ο 4'αθάς, ο Ισι- 
ψόρος. ο Γιαννουκάκης, ο Σακελλά- 
ριος, έγραψαν πριν αιώνες ο I κολ- 
ντόνι, ο Ρουτζάντε, αλλά κι ο Σαίζ- 
πηρ ακόμα. Να λοιπόν που η φάρσα 
έχει κοινωνική σημασία, γιατί έχει

ενσωματωθεί στην κοινωνική ζωή 
αρκετούς αιώνες. Και όπως είναι 
φυσικό αυτή η αδιάλειπτη χρήση 
της εξοικείωσε το κοινό με τον 
κώδικα που την ορίζει. Ηδη όμως 
έχουμε αναφέρει πόσο ενδιαφέρουν 
το «αναγνώσιμο θέατρο» οι κοινό-

• ΧΡηστοι κώδικες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι 

δοκιμασμένοι κώδικες μέσα στην 
απλότητά τους ενέχουν και μια σο- 
ψία, μια γόνιμη και καθόλου στείρα 
πολυπλοκότητα. Παραπάνω, μελε
τώντας την παρεξήγηση, το κλειδί 
του κώδικα της φάρσας, ψηλαφήσα
με τη διαλεκτική του δύναμη. Πράγ
ματι, η πρόσκαιρη παραβίαση των 
αληθινών σχέσεων των σκηνικών 
προσώπων προσφέρει τη δυνατότη
τα να φωτιστούν υπάρχουσες αντι
φάσεις. Το «μπέρδεμα·* στην ουσία 
προσφέρει τη δυνατότητα να ξανα- 
κοιτάξουμε την αλήθεια από καινού
ρια σκοπιά. Το παιχνίδι της τύχης, 
η ανατροπή της τάξης και της φυσι
κότητας προσφέρει τη δυνατότητα 
να ελέξουμε το περιεχόμενο της ί
διας της τάςης και της φυσικότητας. 
Κι εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι 
τη δυνατότητα την προσφέρει ο κώ
δικας κι όχι αναγκαστικά κάποιο 
συγκεκριμένο έργο αυτής της κατη
γορίας. Γιατί εδώ δεν κρίνουμε τα 
έργα κάποιου συγγραφέα φαρσοκω
μωδίας, αλλά τη δόμηση πάνω στην 
οποία στηρίζονται .  Προσπαθούμε 
να εκμαιεύσουμε την αξία ενός τρό
που θεατρικής γραφής κι όχι τα 
έργα που απορρέουν απ' αυτόν. Φω
τίζοντας την πραγματική σημασία 
του κώδικα θα προσεγγίσουμε με 
άλλη αρματωσιά ένα τρόπο γραφής 
που έχει παγιδευΟεί στη ρουτίνα και 
την περιφρόνηση, χωρίς όμως —κι 
εδώ είναι η αντίφαση— να χάσει 
ποτέ τη δημοτικότητα του και που 
σίγουρα θα μπορούσε να μεταβληθεί 
σ ’ ένα αξιόμαχο εργαλείο της θεα
τρικής πράξης.

Εργαλεία λοιπόν αναζητούμε με
λετώντας τους κοινόχρηστους κώδι
κες. εργαλεία που θα αναθερμάνουν 
τη θεατρική έκφραση. Ο τεχνητός 
διαχωρισμός ανάμεσα στο »ποιοτι
κό” και το «εμπορικό» έγινε η αιτία 
να κρίνουμε τη θεατρική παραγωγή 
κύρια με βάση το περιεχόμενο, συ- 
μπαρασύροντας και εκείνες τις φόρ
μες που ενώ μέχρι τώρα συνυπήρχαν 
με ασήμαντα περιεχόμενα, θα μπο
ρούσαν’ να γίνουν η διελκυνστίδα 
για την έλευση του καινούριου στο 
θέατρο. Ο κώδικας της φάρσας αναι
ρεί την τυπική αφήγηση, παρέχει τη 
δυνατότητα σ ’ αυτόν που τη χρησι
μοποιεί να σταθεί έξω από τον υπο
κ ε ιμ εν ισ μ ό  της κλειστής και αυτοτε
λούς ιστορίας. Μπορεί να υπονομεύ
σει το κύρος των ηρώων, να νομιμο
ποιεί την πιθανότητα το αρχικό 
τους ύφος να μην είναι οριστικό και 
αμετάβλητο, τα πρόσωπα να μη με
ταβάλλονται μονάχα χάρη στις συ
γκρούσεις που δημιουργούνται με
ταξύ τους, αλλά η συγκρότησή τους 
ε ίνα ι καθόλη τη διάρκεια της αφή

γησης αμφισβητήσιμη. Τα πρόσωπα 
που φυσιολογικά θα πρεπε να συ- 
μπεριφέρονται με βάση τον χαρα
κτήρα που το ίδιο το έργο τους 
καθορίζει, προβάλλουν τις αντιφά
σεις τους κάτω απ' την επιρροή της 
παρεξήγησης. Προσωρινά αναστέλ
λεται η φυσιολογική ροή των πραγ
μάτων και αναόεικνύεται η πιθανό
τητα της άρνησής της. Και όλα 
αυτά κάτω απ' το βλέμμα του θεατή 
που γνωρίζει εκ των προτέρων την 
άρνηση της φυσιολογ ικής  τάξης 
πραγμάτων και μπορεί πλέον με άνε
ση να διεισδύσει στο περιεχόμενο 
των αντιφάσεων. Ετσι ο πλούσιος 
γίνεται φτωχός, η γυναίκα άντρας ή, 
αν θέλετε, ο ασήμαντος ανηψιός 
απ' την Γαστούνη γίνεται ο επιτυχη
μένος ανηψιός απ' την Αμερική.

Πολλοί διαβάζοντας αυτές τις 
γραμμές είναι πιθανόν να έχουν σαν
μοναδικό σημείο αναφοράς τις ελ
ληνικές φαρσοκωμωδίες. Το τονίσα
με και παραπάνω ότι το κείμενο 
αυτό δεν ασχολείται με έργα, αλλά 
μ’ ένα κώδικα. Π αρ’ όλα αυτά καλό 
θα ταν να αναφερθούμε στον Σαίξ- 
πηρ, διαλέγοντας συγκεκριμένα το 
έργο του «Δωδέκατη νύχτα», δηλα
δή τη νύχτα των θαυμάτων, όπου 
όλα μπορούν να συμβούν. Το αγόρι 
έπαιζε ένα κορίτσι που έπαιζε ένα 
αγόρι, ύστερα το αγόρι έγινε κορί
τσι που και πάλι έγινε αγόρι. Η 
Βιόλα μεταμορφώθηκε σε Καισάριο, 
ύστερα ο Καισάριος έγινε Βιόλα, 
που μεταμορφώθηκε σε Σεβαστιανό. 
Οι πολλαπλές μεταμορφώσεις που ο 
θεατής γνωρίζει και παρακολουθεί,

ενώ τα σκηνικά πρόσωπα αγνοούν, 
αναδύουν τις αντιφάσεις και καταρ
γούν την κυρίαρχη άποψη ότι κάθε 
πρόσωπο συμπεριφέρεται με βάση 
τις προδιαγραφές ενός μονολιθικού 
—κι αν όχι μονολιθικού πάντως 
κλειστού και προκαθορισμένου χα
ρακτήρα. Η περίπτωση είναι ανάλο
γη με τον ηθοποιό που αλλάζει 
μάσκα, για να ερμηνεύσει ένα άλλο 
πρόσωπο, μόνο που εδώ όλα συμβαί
νουν πέρα απ ’ τη σύμβαση της μά
σκας και συνιστούν μια αναζήτηση 
της πραγματικής ταυτότητας του ί
διοι* προσώπου.

Μελετώντας το «αναγνώσιμο θέα
τρο» τονίσαμε την τεράστια συμβο
λή του Μπρεχτ σε μια καινούρια 
οπτική. Ο Μπρεχτ ήταν η διάνοια 
που ενσωμάτωσε τη διαλεκτική — 
την πιο έγκυρη μέθοδο που οδηγεί 
στην αλήθεια— στο θέατρο. Η από
πειρα που γίνεται μέσα απ' αυτά τα 
κείμενα είναι ν ’ αξιοποιηθεί η ση
μασία της διαλεκτικής στο θέατρο. 
Γ ι ’ αυτό θα συνεχίσουμε και σε επό
μενα άρθρα με τους κοινόχρηστους 
κώδικες, διερευνώντας τη δυνατότη
τά τους να συνδράμουν σ' αυτό το 
σκοπό. Πάντως το σίγουρο είναι ότι 
η θεωρία είναι αδύναμη χωρίς την 
πράξη. Κι αυτά τα κείμενα κάθε 
άλλο παρά φιλοδοξούν ν ’ ανοίξουν 
καινούριους δρόμους. Οι καινούριοι 
δρόμοι ανοίγονται απ' τη θεατρική 
πράξη, η θεωρία προσφέρει μόνο 
νύξεις και αφορμές για στοχασμό.

Α πό το β λ έ μ μ α  την Κ ο ν ^  ο ν  του  Ο υίλσον



Από αρχαιότατων χρόνων, που 
λένε, υπάρχει μια διαμάχη που ορι
σμένες φορές καταλήγει σε ανοιχτό 
πόλεμο, μεταξύ τέχνης και τεχνικής.

Οι μεν δημιουργοί της τέχνης 
κατηγορούν τους τεχνικούς σαν αν
θρώπους δίχως φαντασία, στείρους 
και μονολιθικούς, οι δε τεχνικοί 
κατηγορούν τους ανθρώπους των τε
χνών σαν ονειροπαρμένους και έξω 
από την πραγματικότητα.

Στην εποχή μας όμως έχουμε πε
ράσει σ' ένα καινούριο στάδιο αυ- 
τής της διαμάχης* σήμερα η μια 
προσπαθεί να διαβρώσει την άλλη 
εκ των έσω.

Ο κλασικός διαχωρισμός, από τη 
μια η τέχνη και από την άλλη η 
τεχνική, ανήκει λίγο πολύ στο πα
ρελθόν.

Σήμερα διανύουμε την περίοδο 
που πολλές φορές είναι τόσο μπερ
δεμένα τα πράγματα ώστε να μην 
μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα 
για *ην αυθεντικότητα της κάθε 
μιας.

Η τεχνολογία έχει μπει για τα 
καλά στη μουσική και βέβαια πε
ρισσότερο από οπουδήποτε αλλού 
στον κινηματογράφο.

Απ' τη μεριά της η τέχνη (είναι 
αλήθεια με μικρότερη επιτυχία) έχει 
εισβάλλει σε πολλές αυθεντικά τε
χνικές κατασκευές.

Έ τσ ι  σήμερα το κύριο πρόβλημα 
που υπάρχει μεταξύ τέχνης και τε- 
χνικής είναι το κατά πόσο αυθεντι
κά έργο τέχνης παραμένει ένα δη
μιούργημα.

Εδώ δεν αναφερόμαστε στο κατά 
πόσο ένα έργο τέχνης είναι καλό ή 
κακό ή αυθεντικό σαν έμπνευση, 
αλλά κατά πόσο έχει χρειαστεί τη

βοήθεια της τεχνικής, έτσι που από 
κάποιο σημείο και μετά να είναι 
ασαφή τα όρια μεταξύ τους. Πρέπει 
ίσως να δηλώσω απ' την αρχή ότι δε 
διακατέχομαι από κανένα οικολογι- 
στικό σνομπισμό ενάντια στην τε
χνική και την τεχνολογία. Επίσης 
πιστεύω ότι η τέχνη και η τεχνική 
αρκετές φορές έχουν ανάγκη η μια 
την άλλη και πολλές φορές η μια 
βοηθάει την άλλη για να υπάρξει.

Παύλος Κάγιος

Σ' αυτή τη σχέση, αν από πρώτη 
ματιά πραχτικά φαίνεται η τεχνική, 
από ουσιαστικότερη, ποιοτική όμως 
πλευρά η τεχνική έχει περισσότερη 
ανάγκη την τέχνη (και αυτό απλού
στατα γιατί αν γινόταν κάτι τέτοιο 
δε Οα περιτριγύριζε τη ζωή μας τόση 
κακογουστιά και ασχήμια).

Αλλά σ ’ αυτό το κείμενο μας εν
διαφέρει η αντίθετη σχέση, το πόσο 
και μέχρι πού τα πράγματα μπορούν 
να συμβαδίσουν μεταξύ τέχνης και 
τεχνικής και πού. ίσως. πρέπει να 
μπορεί να ξεχωρίζει το καλλιτεχνι
κό δημιούργημα σαν τέτοιο από την 
επικούρεια, όταν χρειαστεί, της τε
χνικής και γενικότερα της τεχνολο
γίας.

Κινηματογράφος:
Τέχνη Η Τεχνική;

Αυτό το ερώτημα δεν πρόκειται 
βέβαια να το λύσουμε εμείς εδώ 
γιατί απλούστατα έχει λυθεί απ' τα 
πρώτα χρόνια της ανακάλυψης του

κινηματογράφου.
Αξίζει όμως να αναφέρουμε ορι

σμένα πράγματα για να δούμε πόσο 
πολύ ««επικίνδυνη» συγγένεια έχει ο 
κινηματογράφος με την τεχνική.

Είναι γνωστό ότι ο κινηματογρά
φος ανακαλύφθηκε πρώτα σαν τε
χνική και «μετά» έγινε τέχνη, αν και 
πιστεύω ότι απ' τη στιγμή που ανα
καλύφτηκε ήταν τέχνη (σε πρωτόγο
νη βέβαια μορφή).

Αυτό το γεγονός, ότι δηλ. παρ' ό
λο ότι τυπικά ήταν μια τεχνική 
ανακάλυψη ενώ στην ουσία επρό- 
κειτο για μια νέα τέχνη, είναι άλλο 
ένα στοιχείο της δύναμης και της 
γοητείας του.

Έ τσ ι  λοιπόν ο κινηματογράφος 
έχει εν τη γενέσει του την ευχή και 
την κατάρα της τεχνικής στα σπλά
χνα του. Για αρκετά χρόνια μετά 
την ανακάλυψή του συνεχιζόταν η 
μάχη για το αν πράγματι ο κινημα
τογράφος είναι μια αυθεντική τέχνη 
ή όχι. Το τι ειπώθηκε και το τι 
γράφτηκε όλα εκείνα τα χρόνια ανή
κει πια στην ιστορία του κινηματο
γράφου.

Ο κινηματογράφος ωστόσο ««κα
ταξιώθηκε» σαν τέχνη μόνο μέσα 
απ’ τα έργα των δημιουργών του και 
σε καμιά περίπτωση απ' αυτά που 
ειπώθηκαν ή γράφτηκαν.

Χρειάστηκε ένας Γκρίφιθ, ένας 
Αϊζενστάιν και ένας Ό ρ σ ο ν  Γουέ- 
λες, που έδωσαν και το τελειωτικό 
κτύπημα, για να επιβληθεί οριστικά 
σαν τέχνη και να αποστομώσει ό 
σους αμφισβητούσαν αυτή τη μαγι

κή τέχνη που λέγεται κ ινηματογρά
φος και που τελικά παραμένει ό,τι 
πιο ζωντανό και σύγχρονο  υπάρχει 
στον καιρό μας στο χώρο των τε
χνών.

Κατά ορισμένους ακαδημαϊκούς 
-ειδικούς» κινηματογράφος είναι «η 
μέσω της τεχνικής παραγόμενη τέ
χνη».

Με αυτό τον ορισμό ο κινηματο
γράφος μοιάζει σαν παγιδευμένος 
μέσα στην τεχνολογία.

Ή ρ θ ε  όμως, γύρω στα '60,ο Γκο- 
ντάρ και η Νουβέλ Βαγκ για να τον 
γκρεμίσουν και αυτόν και να τον 
απελευθερώσουν τόσο απ' τα δεσμά 
της αυστηρής τεχν ικής  διεργασίας 
για τη δημιουργία ενός φιλμ, όσο 
και, πολύ περισσότερο, να τον απε
λευθερώσουν απ ’ τη σκουριασμένη 
δομή της κλασικής αφήγησης.

Η Τεχνολογία διέξοδος 
στην κρίση της δραματουργίας;

Τα χρόνια και οι δεκαετίες περνάνε 
γρήγορα και ό,τι χθες έμοιαζε επα
ναστατικό και πρωτοποριακό σήμε
ρα αποτελεί κοινό τόπο.

Ετσι κανείς ή όλο και λιγότεροι 
σήμερα έχουν πρόβλημα στην  αχρο- 
ν ική αφήγηση ενός φιλμ.

Ακόμη και στις πιο εμπορικές 
ταινίες υπάρχουν στοιχεία αχρονι-  
κής αφήγησης και χρονικών περα
σμάτων από πλάνο σε πλάνο δίχως 
φαινομενική σειρά γεγονότων. Αν η 
δεκαετία του ’60 ήταν για τον κινη- 
ματυ/ράφο, και όχ ι  μόνο για τον
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κινηματογράφο, μιο δεκαετία επα
νάστασης και η δεκαετία του ’70 
δεκαετία της αποδοχής και χώνευ- 
σης αυτής της επανάστασης, η δε
καετία του ‘80, μέχρι τώρα τουλάχι
στον, δείχνει να είναι η δεκαετία 
του «συμβιβασμού και του συγκερα
σμού» των δυο άκρων: του ακαδη
μαϊσμού και του πρωτοποριακού κι
νηματογράφου.

Αυτή η τάση παρατηρείται και 
γενικότερα, κοινωνικοπολιτικά* δια
νύουμε δηλ. μια περίοδο που κατά 
άλλους είναι καλύτερη γιατί έχουν 
πια κοπάσει οι «ακρότητες» και κα
τά άλλους έχουμε να κάνουμε με μια 
περίοδο μεσοπολέμου, όπου τα πά
ντα βρίσκονται σε αδιέξοδο και τέλ
μα, τόσο ι·| τέχνη όσο και τα κοινω- 
νικοπολιτικά συστήματα.

Αλλά ας επανέλθουμε στο σινεμά.
Σήμερα λοιπόν που οι πειραματι

σμοί στον κινηματογράφο είτε έ
χουν -κοπάσει» είτε βρίσκονται σε 
•‘αδιέξοδο*» παρατηρείται μια τάση 
που ολοένα κερδίζει έδαφος. Αυτή η 
τάση. όπως αναφέραμε, είναι η αλ- 
ληλοχώνευση στοιχείων του ακαδη
μαϊσμού με στοιχεία της πρωτοπο
ριακής άποψης στο σινεμά (ακόμα 
και ο Γκοντάρ έχει βάλει «νερό στο 
κρασί του»).

Κατ' αρχήν, και ανάλογα με το 
αποτέλεσμα, νομίζω ότι είναι μια 
αρκετά γόνιμη τάση που μπορεί σί
γουρα να μη φαντάζει σαν έκρηξη ή 
σαν επανάσταση, έχει ωστόσο τη 
γοητεία της ένιοσης των καλύτερων 
στοιχείων και των δυο παλιότερων 
τάσεων. Επίσης φαίνεται να έχει και 
το προσόν της όσο το δυνατόν μεγα
λύτερης αποδοχής απ* τους θεατες 
(εδώ το αναφέρουμε αυτό σαν ένα 
βήμα πιο μπροστά στην αισθητική 
αντίληψη και καλλιέργεια του κοι
νού). Παράλληλα όμως δεν μπορού
με να μη δούμε και την κρίση που 
φαίνεται να υπάρχει στη δραματουρ- 
γική, κατασκευή των φιλμς, κύρια 
των αμερικανικών. Μπροστά σ '  αυ
τή την κατάσταση (που το αντίκρι
σμά της μετριέται σε χρήματα για 
τους παραγ(υγούς) η λύση που έχουν 
βάλει μπροστά τα τραστ, κυρίως του 
Χόλιγουντ, είναι η αχαλίνωτη βοή
θεια της τεχνολογίας μέσω των ται
νιών «επιστημονικής»* φ αντασ ία :  
και των εξωτικών και φανταστι
κών περιπετειών, που βασίζονται 
κατά κύριο λόγο σ' ένα τεχνολογικό 
κατασκεύασμα.

Η τεχνολογία καπέλωμα 
της τέχνης

Είναι γεγονός ότι στο Χόλιγουντ 
πάντα υπήρχε το «πρόβλημα» της 
τεχνικής αρτ ιότητας  των ταιν ιών 
(πλούσια ντεκόρ, κοστούμια, χρώ
ματα τέλεια κλπ.) όμως ο λ '  αυτά δεν 
Μπορούσαν να αποτελέσουν  σ τ ο ι 
χεία αποδυνάμωσης της όποιας καλ
λιτεχνικής αξίας είχαν μια σειρά 
απ* αυτά τα φιλμς.

Σήμερα όμως τα πράγματα παρου- 
°ιάζονται εντελώς διαφορετικά.

Δεν έχουμε να κάνουμε με κάτι 
που υπήρχε στο παρελθόν και που 
απλώς σήμερα αυξήθηκε.

Σήμερα έχουν στη διάθεσή τους 
όλη τη σύγχρονη τεχνολογία για 
φιλμοκατασκευές που πια καταντάει 
αμφίβολο κατά πόσο επεμβαίνει ο 
ανθρώπινος παράγοντας όχι πια σαν 
σκηνοθέτης δημιουργός ή σεναριο
γράφος ή διευθυντής φωτογραφίας 
αλλά στοιχειωδώς σαν ένα είδος 
ανθρώπινης παρουσίας.

Είναι άπειρες οι ταινίες που βλέ
πουμε σήμερα να πρωταγωνιστούν 
οι μακέτες και τα διάφορα ηλεκτρο
νικά κατασκευάσματα (μέχρι και εί
δη ανθρωποειδών έχουν κατασκευα
στεί), όπως επίσης τα ντεκόρ. που 
το μόνο που απομένει πλέον στο 
σκηνοθέτη είναι να πει το «πάμε·* 
και το «στοπ» για το γύρισμα ενός 
πλάνου.

Τα πάντα κατασκευάζονται ηλε
κτρονικά (ντεκόρ, κοστούμια, χώ
ρο ι ,  δ ιά λ ο γ ο ι  από  κ ο μ π ιο ύτερ ς  
κλπ.).

Τα πάντα σχεδόν γίνονται με το 
πάτημα κάποιου κουμπιού.

Ετσι δικαιολογείται και η ονο
μασία που έχουν πάρει μια σειρά 
σ κ η ν ο θ έ τ ε ς :  - φ ιλ μ  ο κ α τ α σ κ ε υ α 
στές**, όπως δηλ. λέμε αντίστοιχα 
« ραδιοκατασκευαστές».

Ας κάνουμε μια απαραίτητη πα
ρένθεση.

Το πρόβλημα που καταπιανόμα
στε δεν έχει να κάνει σε τίποτα με 
τις τεχνικές βελτιώσεις των κινημα
τ ο γ ρ α φ ικ ώ ν  ε ρ γ α λ ε ίω ν  (κάμερες ,  
φιλμς, φώτα, κλπ.). Αυτές είναι βελ- 
τιο>σεις που βοηθούν την τέχνη του 
κινηματογράφου να έχει καλύτερα

αισθητικά αποτελέσματα.
Ό λ α  αυτά, συν' οι βιντεοκασέτες, 

μπορεί να είναι λύση για το πορτο
φόλι των παραγωγών, όμως κατά 
πόσο μπορούμε πια να μιλάμε για 
έργο τέχ ,,; Αν σήμερα αυτό το 
π ρ ό β λ η μ α  π α ρ ο υ σ ιά ζετα ι  κυρίως 
στην Αμερική (που είναι και φυσιο
λογικό μια και είναι η μητρόπολη 
του καπιταλισμού) δεν πάει να πει 
ότι θα μείνει μόνο εκεί. ήδη και 
στην Ευρώπη παρουσιάζονται τέ
τοια προβλήματα.

Α π 'αυτή  τη σκοπιά κοιτώντας τα 
πράγματα νιώθει κανείς να αυξάνε
ται η κατάφασή του προς την άποψη 
που προσπαθεί να ενώσει τον ακα
δημαϊσμό με την πρωτοποριακή έκ
φραση.

Με αυτή την άποψη ίσως να έχου
με άλλο ένα όπλο, προκειμένου να 
αντιμετωπίσουμε αυτή την αχαλίνω
τη και αδηφάγα εισβολή της τεχνο
λογίας στο σινεμά, ίσως έτσι να 
αυξάνεται το «νοήμον κοινό» και να 
μη μένει μια μικρή ελίτ από τη μια 
και το -χάος** απ* την άλλη. έτοιμο 
να διαμορφωθεί σ' έναν αυτοματο
ποιημένο θεατή.

Ό π ω ς  αναφέραμε πιο πάνω τέ
τοια σημεία υπερβολικής χρήσης 
της τεχνολογίας παρατηρούν και 
στην Ευρώπη.

Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε μ' έ
να άλλο επίπεδο αυτού του προβλή
ματος: με τη «φωτογραφία**. Ό λ ο  
και πιο πολλές είναι οι ταινίες που 
το κύριο και πολλές φορές μοναδικό 
«προτέρημά τους·* είναι η φωτογρα
φία.

Είναι γεγονός ότι η φωτογραφία 
στον κινηματογράφο έχει κάνει φο

βερά άλματα, τόσο τεχνικά όσο και 
αισθητικά, όπως επίσης είναι γνω
στό ότι η φωτογραφία στο σινεμά 
είναι τέχνη.

Το πρόβλημα όμως δημιουργείται 
απ' τη χρήση της φωτογραφίας: π.χ. 
υπάρχει μια όλο και αυξανόμενη 
τάση εισβολής της λεγόμενης δια
φημιστικής φωτογραφίας στο κινη
ματογραφικό έργο, της φωτογρα
φίας που όλα τα δείχνει επιφανειακά 
και καρτποσταλικά. Αυτή η τάση, 
εκτός του ότι σε τελική ανάλυση 
υποσκάπτει το κινηματογραφικό έρ
γο σαν καλλιτεχνικό δημιούργημα, 
περιέχει και τον κίνδυνο της αύξη- 
σης της ευκολίας και της κακογου
στιάς στο θεατή.

Επίσης, το κυριότερο, μην ξεχνά
με ότι ο κινηματογράφος είναι πάνω 
απ' όλα σκηνοθεσία.

Κάποια τέτοια στοιχεία, σε νη- 
πιακή όμως μορφή, έχουν αρχίσει 
να αναφαίνονται και σε ένα μέρος 
των ελληνικών ταινιών, όμως θα 
ήταν γκρίνια του κέρατά να το εκλά- 
βουμε αυτό σαν κακό τη στιγμή που 
κάνουμε αμάν γενικά για να βελτιω
θούν τεχνικά οι ελληνικές ταινίες. 
Απλώς το αναφέρουμε σαν παρά
δειγμα προς αποφυγή.

Απόρριψη της τεχνολογ ίας ;

Με όλα αυτά βέβαια δεν απορρίπτει 
κανείς τη χρησιμότητα της τεχνο
λογίας στον κινηματογράφο. Κάτι 
τέτοιο θα ηταν όχι μόνο ανόητο και 
ουτοπιστικό, μα,κυριότερα, έλλειψη 
σύγχρονου πνεύματος και αδυναμία 
των ικανοτήτων της τέχνης να τιθα- 
σεύσει την τεχνολογία στους δικούς 
της στόχους.

Το πρόβλημα δεν μπαίνει έτσι.
Το πρόβλημα υπάρχει σαν υπό- 

σκαψη της αυθεντικής καλλιτεχνι
κής δημιουργίας από την τεχνολο
γία. Βέβαια μπορεί να πει κάποιος 
ότι τελικά γιατί να πρέπει να είναι 
σταθερά διαχωρισμένα τα πράγματα 
τη στιγμή που μπορούν να συνυπάρ
ξουν και να δώσουν ενδιαφέροντα 
αποτελέσματα και στο κάτω κάτω 
λίγο μας ενδιαφέρει η περιβόητη 
πια αυθεντικότητα.

Το θέμα της αυθεντικότητας κατά 
πρώτον έχει να κάνει με υπαρξια
κούς και κοινωνιολογικούς πια λό
γους. δηλ. κατά πόσο δημιουργεί ο 
άνθρωπος ή οι μηχανές και τι είδους 
καλλιτεχνική δημιουργία μπορεί να 
ναι η μια και η άλλη. Αν πούμε ότι 

στέλνουμε στο διάολο την αυθεντι
κότητα της τέχνης, μήπως τελικά 
οδηγούμαστε μ ’ αυτή την εισβολή 
της τεχνολογίας στην τέχνη σ 'έ ν α  
κρύο και παγωμένο μέλλον;

Μήπως τελικά έτσι ο άνθρωπος 
θα έχει χάσει ίσως το σημαντικότε
ρο όπλο για .την έκφραση των συ
ναισθημάτων του, των ονείρων του 
και της φαντασίας του. που περνάει 
αιώνια μέσα από την καλλιτεχνική 
έκφραση; Εδώ είναι το πρόβλημα.
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Σνγχροντ] ολλανδική

ζωγραφική -

ζωγραφικός ρεαλιομός

Οι δυο εκθεοεις, της Εθνικής και της 
Δημοτικής Πινακοθήκης, που λειτουργούν 
μέσα οτα πλαίσιο του Ολλανδικού Φεστιβάλ 
της Αθήνας, καλύπτουν τις κυριότερες κα
τευθύνσεις της Ολλανδικής Ζωγραφικής, 
από το 1930, περίπου, μέχρι σήμερα. Ρεαλι
στικές τάσεις, εζπρεσιονιστικες. αφαίρεση 
και οι τελευταίες τάσεις ζωγραφικού ρεαλι
σμού, που όμως δεν μπορούν να ιδωθούν 
σαν ξεχωριστά κεφάλαια, γιατί οι ζυμώσεις 
τους έγιναν την ίδια εποχή, δρούσαν πολλές 
Φορές παράλληλα, και αλλοστε η μια σαν 
αντίδραση της άλλης. Αλλα και στο εσω τερ ι
κό αυτών των κυριότερων ρευμάτων, η 
άποψη του κάθε καλλιτέχνη είναι αυστηρά 
προσωπική γεγονός που μαρτυρεί μια σπά
νια πολυμορφία, που οφείλεται στη μεγάλη 
εικαστική παράδοση αυτής της χωράς και 
στα γεγονότα που συνέβησαν εκει μετα την 
αρχή του πρώτου παγκοσμίου πολέμου.

0 Πιτ Μοντριάν κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του στο Παρίσι (1911-1914) 
οδηγείται μεσω του αναλυτικού κυβισμού σε 
μια αυστηρή άποψη της δομής του κόσμου, 
που προμηνύει την Αφαίρεση. Το 1915 ο Λε 
Φωκοννιέ, έχοντας εγκαταλειψει τον κυβι
σμό, ενθαρρύνει στο Αμστερνταμ την ίδρυ
ση της σχολής του Μπέργκεν. που έχει για 
πρότυπα της, στα πορτραίτα, στα τοπία και 
στις νεκρές φύσεις τη δομή του Σεζάν και 
την ενέργεια του Βαν Γκογκ, μέσα σε μια 
γενική αναζήτηση εκφραστικής απλότητας 
Την ίδια εποχή, οι Βέλγοι ζωγράφοι Βαν 
Ντερ Μπέργκε και Γκουστάβ Ντε Σμετ, 
βάζουν τις βάσεις του Φλαμανδικου Εξπρε
σιονισμού. Μακριά απ τον πόλεμο, η ολλαν
δική πρωτεύουσα γίνεται το κέντρο διάδο
σης της μοντέρνας τέχνης και το πεδίο 
γεγονότων σημαντικών για την ιστορία της 
σύγχρονης ευρω πα ϊκής  ζω γραφ ικής Το 
1917, ο Μοντριάν μαζί με τον Βαν Ντέ- 
σμπουργκ, απαντώντας σ αυτές  τις δ ιε 
θνείς εκδηλώσεις που γίνονται στο Ά μ 
στερνταμ, ιδρύουν την επιθεώρηση De Stijl, 
φερέφωνο μιας αυστηρής και δογματικής 
Αφαίρεσης. 0 Σουρεαλισμός δεν ευδοκίμη
σε στην Ολλανδία, παρά μόνο στην απόδοση 
της φαινομενικότητας και περιορίστηκε ε 
κεί, πράγμα που ευνοήθηκε και απ την 
παράδοση της νεκρής φύσης που υπήρχε 
στις παλιές Κάτω Χώρες. Στο κλίμα του 
κινούνται ο Π. Κωχ και ο Κ. Βίλλιγκ, οι 
οποίοι προσελκύονται από το κίνημα «Νέα 
αντικειμενικότητα» ή «Μαγικός Ρεαλισμός» 
που εμφανίζονται στη Γερμανία μετά το 
τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και 
γεννιέται από αντίδραση στον εξπρεσιον ι
σμό. 0 όρος «Μαγικός Ρεαλισμός» υποδηλώ
νει ακριβώς αυτές τις καινούριες πρωτότυ
πες σχέσεις που αποκαταστάθηκαν με τα 
πρόσωπα, τα τοπία και τα αντικείμενα. Η

πρώτη ενότητα της εκθεσης της Εθνικής 
Πινακοθήκης «Ρεαλιστικές τάσεις*» περιλαμ
βάνει έργα του εκφραστή της στην Ολλαν
δία. Π. Κωχ, που αναφέρονται στο αγαπημέ
νο του θέμα το οποίο συνδέει τις μορφές 
της «Μοιραίας Γυναίκας«» και της «Magna  
Maler», σύμβολο που συγχρόνως ελκύει και 
απωθεί, καθώς και της Τσάρλυ Τόοροπ, 
παλιό μέλος της σχολής του Μπέργκεν και 
οπαδού του «Μαγικού Ρεαλισμού». Η τάση 
αυτή γνωρίζει μια νέα άνθιση γύρω στη 
δεκαετία του 60, αντίδραση αυτη τη φορά 
στην υποκειμενικότητα της Αφαίρεσης. Τα 
πιο πολλά έργα των δυο εκφραστών της 
ανήκουν σ αυτήν τη δεύτερη  περίοδο

αυτο το κίνημα εκφράζεται με πρωτόγονες 
φόρμες, ιδίως τις παραδοσιακές της λαι- 
κής σκανδιναβικής τέχνης, συνδυάζει τη 
λογοτεχνική και την εικαστική έκφραση και 
προωθεί τη δημιουργία έργων με συλλογική 
συμμετοχή. 0 ήλιος, το φεγγάρι, η γυναίκα, 
το πουλί, είναι τα αγαπημένα τους μοτίβα: 
ενας κόσμος κατά το ήμισυ φανταστικός. Οι 
Ολλανδοί του Cobra, ο Κονσταντ, ο Αππέλ 
και ο Κορνέιγε, προσπαθούν ν '  απομακρύ
νουν απ τους Ολλανδούς ζωγράφους τις 
γαλλικές και τις γερμανικές επιδράσεις, και 
να τους ευαισθητοποιήσουν στη σκανδιναβι
κή ποιητική και στο δυναμισμό του Μιρό. Το 
Cobra απεδειξε  οτι η ζωγραφική μπορεί να

Ι ΐπ κ ε  Κωχ, / \ v m x c  n o r / j

Μ ετά  την απελευθέρωση, η εζελ ιξη  ακο
λουθεί μια μέση οδό μεταξύ της Απόλυτης 
Αφαίρεσης και των παραστατικών αναφο
ρών, που ενσαρκώνεται με το κίνημα Cobra 
[από τα αρχικά (Κο)πενχάγη, (Βρ)υξέλλες, 
(Α)μστερνταμ, πατρ ίδες των ιδρυτικών μ ε 
λών του], που ιδρύεται το 1948. Μέχρ ι το 
1951 που διαλύθηκε, εκφράζει μια ανάγκη 
αποδέσμευσης απ τους  κανόνες, τοσο της 
Αφαίρεσης οσο και του Σοσιαλιστικού Ρεαλι
σμού. Πολύ κοντά στο Σουρεαλισμό, (δυο 
απ τους ιδρυτές του, ο Ντοτρεαμόν και ο 
Νουαρέ αντιπροσωπεύουν το Σουρεαλιστικό 
Επαναστατικό Κέντρο στο Βέλγιο), και στα 
παραδείγματα των Καντίνσκυ, Κλε και Μιρό.

είναι εκφραστική και μνημειακη σε διάφορα 
επίπεδα υλικό, φόρμα και χρώμα, επιλογή 
μοτίβων και θεμάτων Κι αυτές  οι δ ιαφ ορε
τικές μορφ ές  συνέχισαν να αναπτύσσονται 
και στις  δ εκαετ ίες  του 50 και του '60. 
δείχνοντας μια σπάνια πολυμορφία, που 
ξενικησε από μια κοινή αφετηρία.

Εργα των Λουοεμπερ και Κονσταντ ανή
κουν στην πρώτη ενότητα  της έκθεσης, 
γιατί για τον καθένα, το έργο του κάπου 
αντλεί α π ’ την πραγματικότητα. 0 Χερ  Βαν 
Ελκ συνδυάζει τη φωτογραφία, που γ ι ' α υ 
τόν αντιπροσωπεύει την αντικειμενική πραγ
ματικότητα. με τη ζωγραφική, που είναι η 
υποκειμενική πραγματικότητα 0 Κο Βέοτε-

ρικ αρχίζει να ζω γραφ ίζε ι ρεαλιστικούς 
πίνακες, δίπλα σ 'α υ τ ο ύ ς  που συνέχισαν 
προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως ο Π. Κωχ 
και ο Βίλλιγκ. γύρω στη δεκαετ ία  του 50, 
οταν η αφηρημενη τέχνη ε ίχε  Φτάσει στο 
απόγειό της. Τα πρόσωπά του είναι παγιδευ- 
μένα σε καταστάσεις μεγάλης ψυχολογικής 
έντασης. Έτσ ι αναβιώνει και δίνει νέα πνοή 
στη ρεαλιστική ζωγραφική, μετά  τα μέσα 

του αιώνα μας.
Για αρκετούς ζωγράφους, η παρουσίαση 

του θέματος  αυτου καθ ' εαυτού  αρχίζε ι να 
χάνει το νόημά της Δίνουν περ ισσότερη 
σημασία στην ποιότητα του υλικού που 
χρησιμοποιούν, και ιδ ίως στη δυνατότητα  να 
φτάσουν με τη ζωγραφική σ ένα προσωπι- 

<ο λόγο. ξεκινώντας από α φ ηρ ημένες  φ όρ 
μες, και με τη βοήθεια  του χρώ ματος και 

της γραφής.
Τη δ εύ τερη  ενότητα  της  έκθεσης  «Εξ- 

π ρ εσ ιο ν ισ τ ικ ε ς  τ ά σ ε ις »  α ν τ ιπ ρ ο σ ω π εύ ο υ ν  

ζωγράφοι του Αφαιρετικού Εξπρεσιον ισμού 
0 Γκυ Λοταστερ κατορθώνει να φ έρ ε ι  σε 
ισορροπία μεγάλες χρωματικές επ ιφ άνε ιες ,  
όπου η δράση και τα ίχνη του  χερ ιού  του 
ζωγράφου παίζουν έναν σημαντικό ρολο. 0 
Αρμάντο. που, μετά  το πέρασμά του απ την 
ολλανδική μορφή της τάσης «Μηδέν», ξανα- 
γυρίζει στον εξπρεσ ιον ισμό  εκφ ράζοντας  
εναν πολύπλοκο εσω τερ ικό  κόσμο. Και μ ε τα 
ξύ αυτών, ο Αππελ και ο Κορνέιγε, ο 
καθ ' ενας  με τη δίκια του άποψη για τον 
αφαιρετικό εξπρεσιονισμό.

Και η τελευτα ία  ενότητα, «Αφαίρεση 
μετα  τον Μοντριάν», αρχίζει με έογα του 
ουγχρονου του ιδρυτή του Oe Slijl, Βαν 
Ντερ Λεκ,και περιλαμβάνει έργα ζωγράφων 
που έδωσαν τη μεγαλύτερη  σημασία στο 
υλικό και ατη γραφή 0 Φερνχάουτ και ο 
Ακκερμαν. ξεκινούν απ ' τ η  φύση αλλά ο 

καθένας δ ιαφορετικά. Στο εργο του πρώτου 
κυριαρχεί ένας βαθύς μυστικισμός, ενώ ο 
δ εύ τερ ο ς  αναφέρετα ι στη συγκεκριμένη 
δομή της φύσης. Σιγά-σιγα, ο πίνακας του 

Ακκερμαν γίνεται ένα πραγμα αυτό καθ ' ε 
αυτό, ενα  καθαρα υλικό αντικείμενο. 0  Γιαν 
Σχοονχόβεν. δουλευοντας  ήδη α π ' το 1960 
με άσπρα ανάγλυφα παπιέ μασέ. πραγματώ
νει την αντίληψή του , που εκφράστηκε στα 
πλαίσια της ομαδας «Μηδέν», ότι η τέχνη 

δεν επ ιτρέπετα ι να εκφ ράζε ι προσωπικές 
παρορμήσεις. Αυτή η ομάδα στην οποία 

ανήκε και ο Αρμάντο, χαρακτηρ ίζετα ι α
π την προτίμηση της  οτα μονόχρωμα ανά

γλυφα, και τα αντικείμενα όπου κυριαρχεί η 
επανάληψη ίδιων στοιχείων.

Οι διαχωρισμοί ανάμεσα ο αυτά τα κινή
ματα είναι αρκετά λεπτοί για να μπορέσε ι 
κάνεις να μιλήσει για τύπους  η σχολές. Οι 
ίδιοι καλλιτέχνες που για μια εποχή ανήκαν 

ο ουτά, αργότερα ζωγραφίζουν σε διαφο-
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ρετική κατεύθυνση, πράγμα που αποδεικνύει 
το δημιουργικό και εποικοδομητικό κλίμα 
αυτής της εποχής  που προκάλεοε μια τόοο 
¿ντονη πολυμορφία, η οποία δεν αργηοε να 
καταλήξει οε ατομικότητα.

Η έκθεση τη ς  Δημοτ ικής  Πινακοθήκης 
«Ζωγραφικός ρεαλισμός»· περιλαμβάνει έργα 
οκτώ καλλιτεχνών που δε ίχνουν τι απέγινε ο 
ολλανδικός ρεαλισμός στις μ έ ρ ε ς  μας. ο Κο 
Βεστερικ, που στη δεκαετ ία  του '50  ανα
βίωσε το ρεαλισμό, επηρεασε  α π ' τη θεοη 
του, σαν καθηγητής τη ς  Ακαδημίας της 
Χάγης, μια ολόκληρη γενιά νέων καλλιτε
χνών. Για τον καθ έναν απ αυτούς  τους 
καλλιτέχνες η πραγματικότητα ε ίναι αυτη 
που θα θελαν να είναι, άρα αυστηρά 
προσωπική. Το πρόβλημα της σχέσης  της 

τέχνης με την πραγματικότητα δεν  είναι 
συγκεκριμένο. Σε όλα τα έργα τους. η 
ανθρώπινη παρουσία είναι βασική. 0 Χέρμαν 
Γκόρνπν λέει: « Οταν άρχισα να ζωγραφίζω, 
όλα ήταν «Κόμπρα«*, Δππέλ κλπ. Λίγο ε νδ ια 
φέρον υπήρχε για ανθρώπους οπω ς οι 
Βίλλιγχ, Κετ, Κωχ, Σουμάσερ... Μ ε  ε ν δ ια φ έ 
ρουν οι άνθρωποι που έχουν το θάρρος να 
είναι οι εαυτο ί τους, που δεν προσαρμόζο 
νται σε υπάρχουσες ιδ έες ,  οι άνθρωποι που

,. .  ..

ΧοΐΌΓμΓϊί η. Ka t i (χ)ο^ oro rt¡¿

κυνηγουν ενα ονειρο προσπαθώντας να το είναι ευτυχ ισμένο ι»  
κανουν πραγματικότητα, οι γυναίκες που Γενικά, η εκθεση  αυτη βεβα ιώ νε ι οτι 
αρνουνται να γεράσουν και να φθαρούν, οι μέχρι σήμερα η Ολλανδία δίνει, και εχ ε ι  να 
άνθρωποι που π ιστευουν ότι μπορούν να δώσει ακόμη πολλά στον εικαστικό τομέα

του οποίου αποτελούσε, άλλωστε, εδω και 
αιώνες, ενα ξεχωριστό, αυτονομο και παντα 
υψηλής στάθμης  κεφαλαίο.

γραμματα και τεχνες
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αποκτείστε μια πλήρη σειρά 
του «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ» 

κάνοντας μόνο μια ετήσια συνδρομή.

Προσφορά για τηνπερίοδο Ιουλίου - 
Δεκεμβρίου 83. 

Με κάθε καινούργια ετήσια συνδρομή, 
δώρο ολόκληρη σειράτων μέχριτώρα 
εκδοθέντων τευχών του «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΕΣ». (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 
κάθε μήνα αντίστοιχα.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Προς
«ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ»
ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΕΝΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 20 
161 21 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 723 4122
Παρακαλώ στείλτε μου ταχυδρομικά την μέχρι τώρα 
σειρά των τευχών του -ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ». 
Εσωκλείω ταχυδρομική επιταγή 1.000 δρχ. για την 
ετήσια συνδρομή μου.

ΟΝΟΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ.....................................................................

ΟΔΟΣ ................... ............................................... ΑΡΙΘ.

ΠΟΛΗ .................................... ΤΗΛ.................................
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ΑΓΛΑΪΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ελληνικός Κινηματογράφος

Μέρος Ζ

Πο ιεΝ είναι οι °10 ταιν ίες του 1946 «* 
(99) ίη  χρονιά αυτή γυρίστηκαν μονο 4 
τα ινίες και την επόμενη 5. Ακόμα κι αν 
προσθέσουμε τ ις  τα ιν ίες του 1946 και 1947 
το άθροισμα είναι 9. Αν η κ. Μ. θελει σώνει 
και καλά και πέρα από κάθε λογική να 
γκρουπάρει πρέπει τουλάχιστον να μάθει 
πρόσθεση απλών ακεραίων.

Όταν δυο γνωστοί κινηματογραφιστές 
της εποχής αρνήθηκαν να γυρίσουν το 
σενάριό του, ο Σακελλάριος αποφάσισε να 
το γυρίσει μόνος του. (99) Πολυ ωραία 
έκανε ο Σακελλάριος προκειμένου να δει το 
φως της ημέρας το «Παπούτσι από τον 
τόπο σου** (1946). Ομως, ποιοι ήταν οι 
•δυο γνωστοί κ ινηματογραφιστές της επο 
χής;» Ρω τήστε  την καφετζού. θα το βρει 
εύκολα αφού ήταν... γνωστοί μεν, άγνωστοι 
δε στην κ. Μ. Προφανώς εδώ  έχουμε να 
κάνουμε με.., απόρρητο!!

Η «Μαρίνα», κ. Μ., δεν γυρίστηκε το 
1947 (100) αλλά το 1946. Το 1947 προβλή
θηκε. Συγκεκριμένα, στις 9 Μαρτίου. «Οι 
Γερμανοί ξανάρχονται», κ. Μ., δεν γυρίστη
καν το 1947 αλλά το 1948. Κι η πρεμιέρα 
τους ήταν στις 5 Δεκεμβρ ίου της ίδιας 
χρονιάς. Λ επ τομέρε ιες ,  έτσ ι κ. Μ.; Λ επ το μ έ 
ρε ιες  αποκαλυπτικές της  ανευθυνότητας 
και της  τσαπατσουλιάς σας.

Οι σ ελ ίδες  101 και 102 θέλουν ζανα 
γράψιμο α π 'τ η ν  αρχή. Για να γίνουν οι 
παρακάτω δ ιορθώσεις  και προσθήκες: 0 
Τσιφόρος, πριν απ τον «Πύργο των Ιππο
τών» (1952), ε ίχε  ήδη γυρίσει άλλες 4 
ταινίες. Η πρώτη, παραγωγή του Φίνου, έχει 
γυριστεί το 1948 που είναι η χρονιά που 
ντεμπουτάρει ο Τσιφόρος στον κινηματο
γράφο, κ. Μ. Ό σο για τον «Πύργο», στο 
ζενερίκ δ ιαβάζουμε συγκεκριμένα τα εξής: 
Σενάριο Σκηνοθεσία Γιώργος Ασημακόπου- 
λος. συνεργασία Νικος Τσιφόρος. Γιατί λο ι
πόν το φιλμ ήταν του Τσιφόρου: Και γιατί 
δεν σημε ιώ νετε  τα φιλμ που π ρ ά γ μ α τ ι  
ήταν του Τσιφόρου, Το « Ερωτας λεφ τά  και 
διασκέδαση» (1956), είναι το «Γλέντι λεφτά 
κι αγάπη®. Από μνήμης γραψατε τον τίτλο, 
κ. Μ  «Το κοροΐδάκι της  δεσποιν ίδος» (1960) 
δεν ήταν του Τσιφόρου αλλά του Γιάννη 
Διαλιανίδη. Το σενάριο βασίζετα ι σε έργο 
των Τσιφόρου-Βαοιλειάδη! Πλήρης και από
λυτη σύγχυση, φιλτάτη κυρία. Μα, γιατί δεν 
προσλάβατε, με  έξοδα της Ταινιοθήκης, ενα 
βοηθό συγγραφέα: Αν μη τι άλλο σοβαρότε
ρο, θα ε ίχατε τώρα έναν αποδιοπομπαίο 
τράγο και κάποιον για να βγάζατε το άχτι 
σας για τούτο τα τρομερά  που νομ ίζετε  
πως δεν θα δουν το φως της δημοσ ιό τη 
τας.

Γυρω στα 1960 η παραγωγή δεν ηταν 16 
τα ιν ίες  το χρόνο. Τόσες ήταν γυρω στα 
19 50 ’ Εδώ έχουμε  χρονολογικό λάθος κατα 
προσέγγιση δεκαετίας! Να τα κατοστησου- 
με, λοιπον, με το καλό. μόλις συμπληρωθεί 
ένας αιώνας ιστορίας του ελληνικού κινημα
τογράφου. Η ταινία «Τα 4 σκαλοπατια»» 
(1950) δεν «κατερ ιψε όλα τα ως τοτε  
εισπραχτικά ρεκόρ» Το ρεκόρ συνέχ ιζε  να 
το κρατάει ο «Μ εθύστακας»  που ξ επ ερ νο ύ 
με τα «4 σκαλοπάτια» τουλάχιστον κατα 
100 000 εισιτήρια.

Στη. σελίδα 110 γράφει, το ξεφ τέρ ι  μας, 
μισή σελίδα για μια ταινία του Τζαβέλλα 
αλλά... ξεχνάει να αναφ έρε ι τον τίτλο!!! 
Προφανώς, σαν ευκόλως εννοούμενος!  Είναι 
το «Μια ζωή την έχουμε».

«Η φουστανέλλα και το μελόδραμα είναι 
οι δυο δρόμοι που ακολούθησε ο ελληνικός 
νεορρεαλ ισμός»  (117). Μα, είναι δυνατόν 
Μα. ως βαθυνους κυρία, γνω ρ ίζετε  εστω  
και τον ορισμό του όρου « νεορρεαλισμός»: 
Γιατί δεν  εγγράφ εστε  στο πρώτο έ τ ο ς  της 
Σχολής Σταυράκου,

Στις  σ ελ ίδ ες  124 και 125 μπλοφάρει και 
εξαπατά απροκάλυπτα πια. Εκτος του ότι 
δεν κάνει καμιά αναφορά στην πριν το 1950 
κριτική, προφανώς για να τον ιστε ί η δ ι κ ή 
της εμφάνιση στο χώρο του κινηματογρά
φου αυτή τη χρονιά, εκ τό ς  του οτι δεν
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τεχνικό. 0 ίδιος συγγραφέας -  σκηνοθέτης 
έγραψε άλλα δυο βιβλία, θεωρητικά αυτά, 
αλλά τα ξεχνάτε!

«Η Λιζα το σκάσε» του Σωκράτη Καψά- 
σκη δεν ήταν αστυνομική ταινία όπως λέτε  
(271) αλλά κωμωδία. Ελπίζω να γνω ρίζετε  
τη διαφορά ανάμεσα στα δυο είδη! Η 
μοναδική αστυνομική ταινία του Καψάσκη, 
και η καλύτερή του, ήταν «0 ζ εσ τό ς  μήνας 
Αύγουστος»».

Γιατί δ ιαγράφεται το «Μελόδραμα» του 
Παναγιωτόπουλου ενώ σημειώνετα ι ο «Μ ε-  
γαλέξαντρος» του Αγγελόπουλου, τη στιγμή 
που και οι δυο τα ιν ίες  παίχτηκαν την ίδια 
χρονιά; «Συγγραφείς» ε ίμα σ τε  ό.τι θ έλου 
με κάνουμε!

0 αρ ισ τερός  συνδικαλιστής Κώ στας θ έο ς  
ουδεμία σχέση έχε ι  με τον αρ ιστερό σκηνο
θέτη Δήμο θέο. Πόσω μάλλον δεν είναι 
ανηψιός του, όπως μας λέτε, κ. Μ. (342) 
Προς τι η δημιουργία «αριστερών» εντυπώ 
σεων, αγαπητή «φ ιλελεύθερη»  κυρία,

Ποια μέλη της κριτικής επ ιτροπής του 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1974 αδίκησαν την 
ταινία του Τάσου Ψαρά «Δι αοήμαντον α
φορμήν όντας όψ ιμο ι δογματικοί στον αρι
στερισμό»; (367) Δεν  μας το λ έε ι αλλά 
τους ξ έρουμε  αυτούς  τους κακουργους

αριστερούς, και μάλιστα... δογματικούς αρι
σ τ ε ρ ο ύ ς .  Ν ά το ι:  Ζ ά ν να ς ,  Κ α τ σ ο υ ρ ίδ η ς ,  
Κούνδουρος, Σκαλιώρας, ΛσΊζος, Συνοδινού, 
Πετανίδης, Βασιλικός, Λαζαρίδου. Εννοήσα
τε τώρα τον απόκρυφο μηχανισμό κατα
σκευής αποδιοπομπαίων τράγων για κάτι 
που δεν μας αρέσει, ή με το οποίο 
διαφωνούμε,

Ολα τα περί «Ευρυδίκης» του Νίκου 
ΝικολαΊδη (385) είναι αντιγραμμένα απ ' τ ο  
βιβλίο του Γιάννη Σολδάτου «Ιστορία του 
ελληνικού κινηματογράφου». Προτε ίνουμε 
στον Σολδάτο να ζητήσει πνευματικά δ ι
καιώματα!

“Το ροκ και όλα τα παρεπόμενα» με 
κανένα τρόπο δεν πηγάζουν από την τζαζ, 
κ. Μ. Το ροκ και η τζαζ  είναι δυο εντελώ ς 
χωριστά μουσικά γένη που έχουν όμως τις 
ίδ ιες  ρ ίζες, τη μουσική των μαύρων.

Όλα τα περί «Βιο-γραφίας» του Ρεντζή  
είναι αντιγραμμένα από το κείμενο του 
ίζ ιαννι Τότι που δημοσ ιεύτηκε στο περιοδικό 
Φιλμ, Νο 8 Ια  πνευματικό δικαιώματα που 
έχε ι να πληρώσει η κ. Μ. στους δανε ιστές  
συσσωρεύοντα ι Ομοίως συσσωρεύετα ι κι 
αυτό που λέμε  ανυπαρξία συγγραφικού ή
θους.

«Η ταβέρνα» του Τάκη Παπαγιαννίδη,

αγαπητή κυρία,δεν είναι ντοκυμανταίρ, είναι 
κουρ μετράζ φιξιόν (ταινία μικρού μήκους 
με υπόθεση). Ελπίζω τουλάχιστον αυτή τη 
διαφορά να τη γνωρίζετε.

Το περί κινουμένων σχεδίων κεφάλαιο 
είναι σχεδόν κατά λέξη αντιγραφή ενός 
κε ιμένου του Δημήτρη Κολλιοδήμου, γραμ
μένο για το αφιέρωμα στον ελληνικό κινη
ματογράφο που έγινε πρόπερσι στη Βερόνα 
της Ιταλίας. Υπέρ το δεον πολλούς «συνερ
γάτες» ε ίχε  η σοφή μας συγγραφέας

Σε λεζάντα φωτογραφίας ανάμεσα στις 
σελ ίδες 352-353  η ταινία «100 ώρες του 
Μάη» των θέου. Λαμπρινού αποδίδεται στον 
Τάσο Ψαρά! Μ ήπω ς τό τε  η ταινία «Μάης» 
είναι των... Θέου-Λαμπρινού: Ό λα  δυνατά 
για ένα μυαλό σε πλήρη και μόνιμη σύγχυση.

Την έρευνα  για τους  αδερφ ούς  Μανάκια 
άρχισε ο Κώ στας Σταματίου στα ΝΕΑ απ το 
1971 κιόλας. Αυτός ήταν που εντόπ ισε  τους 
συγγενείς τους στην Ελλάδα και έ φ ερ ε  στο 
φως ένα πλήθος λεπτομερε ιώ ν  για τη ζωή 
και το έργο αυτών των Μοναστηριωτών 
κινηματογραφιστών. Η αποσιώπηση των πη
γών απ την κ. Μ., εδώ τελικά, είναι μια 
πράξη βαθιά ανήθικη.

Απ την ενότητα  « Ελληνες στο ε ξω τε ρ ι
κό» λείπουν σημαντικά ονόματα όπως αυτό

των: Μάνου Ζαχαρία, Αντώνη Λεπενιώτη, 
Νίκου Περάκη, Δ. Δημητρίου, Γ. Κοσμάτου 
καθώς και όλα των Κύπριων που δεν είναι 
λίγοι. Ενώ ο Νίκος Παπατάκης, δεν γεννήθη
κε στην Αλεξάνδρεια, όπως «ξέρει» η κ. Μ., 
αλλά στην Αντίς Αμπέμπα.

Το ψάρεμα είναι απίθανα κουραστική 
δουλειά, ακόμα κι όταν τα ψάρια είναι 
λαυράκια! Σταματούμε λοιπόν για να μην 
τρελαθούμε τελε ίω ς, χωρίς φυσικά να ισχυ
ριζόμαστε ότι εξαντλήσαμε όλο το απόθεμα 
αλιευμάτων που υπάρχουν σε τούτο  τον 
«ιστορικο» ωκεανό της  ιστορικής τσαπα
τσουλιάς. Εχει ψάρια για όλους.Και θα σας 
χρω στούμε χάρη αν μας σ τε ίλ ετε  μερικά, 
ώστε να ξαναγράψει κάποιος κάποτε έγκυ
ρα την ιστορία του ταλαίπωρου ελληνικού 
κινηματογράφου, που αφού του βάλαν βά
ναυσο χέρι οι πάντες, έρχονται τώρα να τον 
αποσώσουν και «ιστορικοί» του ποιου της  κ 
Μ. (Αναγκαία διευκρίνιση: Το Μ  που χρησι
μοπο ιούμε στο κε ίμενό μας ουδεμία οχέση 
έχε ι με το «Μ  ο δράκος του Ντύσσελ- 
ντορφ» του Φριτς Λανγκ, διότι βρισκόμαστε 
στην Αθήνα, εν  έτη  σωτηρίω 1981).

Συνεχίζεται

Βιβλιο-
παρουσίαση

γράφει
ο ΙΛΣΩΝ ΔΡΑΓΩΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΛΟΥΝΤΖΗΣ

Το φοιτητικό κίνημα 1923  -  1928 
Εκό. Κέδρος, 1983

Στο βιβλίο αυτό ο Αντώνης Φ λούντζης 
περ ιγράφει το φοιτητικά κίνημα στην Ελλά
δα από τα τέλη  του 1923 ως τα τέλη το 
1928. Έ χε ι  δηλαδή τον στόχο του σ τρ α μ μ έ 
νο σε μια πενταετ ία  - σταθμό του φ ο ιτη τ ι 
κού κ ινήματος, καθώς σ αυτήν την περίοδο 
ανοίγονται μεγάλης σπουδα ιότητας δρόμοι 
και χαράζετα ι μια νέα  πορεία. Οι φ ο ιτητές,  
όπως ο ίδ ιος ο συγγραφέας προλογικά 
σημειώνει, γι αυτήν ειδικά την περίοδο, 
•δεν παρασέρνοντα ι πια σε οπ ισθοδρομικές 
κοινωνικο-πολιτικές εκδηλώ σε ις  και δεν γί
νονται όργανα της  αντίδρασης και του 
σκοταδισμού. Παλεύουν για τη βελτ ίω ση και 
τον εκσυγχρονισμό τη ς  εκπα ίδευσης, για 
την κατάργηση τη ς  μονοπώλησής της  α
π ’ τ ις ε ύ π ο ρ ες  τά ξε ις .  0 αγώνας τους 

διεξάγεται μέσα σε πολύ δύσκολες συνθή 
κες. Η εποχή αυτή ήταν μια από τ ις  πιο 
κρίσιμες και πολύπλοκες που πέρασε  η 
χώρα και, όπως είναι αναπόφευκτο, οι 
συνθήκες αυ τές  ε ίχαν τον αντίχτυπο τους  
στη μορφή που πήρε και στην πορεία που

ακολούθησε το φοιτητικό κίνημα».
Πρόκειται για ένα εξα ιρετικό  ενδ ιαφερον 

βιβλίο.

ΗΛΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ανθολογία Ισπανικής Ποίησης 
(XII - XX Αιώνας) 

Εκδόσεις «Γνώση», Αθήνα 1983

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα καλαίσθητη έκ 
δοση, στην οποία παρουσιαζεται η ισπανική 
ποίηση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 
σφαιρικά, απο τον δωδέκατο ως το ε ικοστό 
αιώνα, παρέχοντας έτσι στον Ελληνα ανα
γνώστη τη δυνατότητα  να δημιουργήσει μια 
πλήρη εικόνα της ισπανικής ποίησης. 0 
μεταφ ραστής, Ηλίας Ματθαίου, στην αρκετά 
εκ τετα μ ενη  όσο και διαφωτιοτική εισαγωγή 
του εξηγε ί τα κριτήρια της  επιλογής των 
ποιητών που ποιήματά τους ουμπεριέλαβε 
στον τόμο και εκθ έτε ι  τα προβλήματα που 
αντ ιμετώ π ισε  στη μεταφραστική του προ
σπάθεια η οποία, ας ομολογηθεί. κρίνεται 
ως άκρως επιτυχημένη.

Το πέρασμα του Μηνά Δημάκη 
U r s a  M i n o r  - Ευθύνη 

Αθήνα 1983

Στον επ ιμ ελημένο  εκδοτικά τόμο Ιο πέρα

σμα του Μηνά Δημάκΐ], έχουν συγκεντρωθεί 
μ ελετηματα  και κριτικά κε ίμενα που γρά
φτηκαν κατά καιρούς για τον αυτόχειρα 
ποιητή Μηνά Δηκάκη. Η προσεγμένη ταξ ινό 
μηση του υλικού, χωριστά τα εκ τενέσ τερα  
μελετήματα  (των Γ. θεμελή, Α. Καραντώνη, 
Μ. Μ ερακλή  κ.α.) και χωριστά το σ υ ντο μό τε 
ρα κριτικά κε ίμενα  (των Α. Αργυρίου, Β. 
Βαρίκα, Δ. Νικολαρεϊζη, Κ. Στεργιόπουλου, 
Αιμ. Χουρμούζ ιου  κ α.) βοηθάε ι αναμφισβή*

τητα οχι μόμο στο να σχηματίσει κάνεις 
μιαν ιδέα. ενδ εχομένω ς  επισφαλή, του επ ί
πεδου της κριτικής σκέψης και λειτουργίας 
γεν ικότερα στον τοπο μας, αλλά και στην 
καλύτερη προσέγγιση του οπωσδήποτε πολύ 
αξιόλογου ποιητικού έργου του Μηνά Δημά
κη.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΕΚΑΣ

Η Ποίηση σήμερα δεν είναι εδώ 
Εκο. Καστανιώτη, 1983

Ό.τι κυρίως χαρακτηρίζει την ποίηση του 
Μιχάλη Μπέκα είναι ένας  τ ιθασευμενος. 
πλην όμως υψ ιπετής, ποιητικός λογος. θ έ 
λω να πω μ αυτό, και μαλιστα δ ίνοντας 
ιδ ια ίτερη έμφαση, ότι ενω  με την πρώτη 
επαφή του με το βιβλίο εχε ι κάνεις την 
εντύπωση πως βρίσκεται μπροστά ο έναν 
εκστασιαζόμενο. στη συνέχε ια  διαπιστώνει 
ότι η έκσταση είναι ελεγχόμενη  υποβαστά
ζει απλώς ή, αλλιώς, συντηρε ί τα ποιήματα 
χωρίς να τα εκμηδεν ίζε ι  με κανενος ε ίδους  
μεγαλοστομία Απ αυτήν την άποψη ο Μ  Μ 
φαίνετα ι να έχε ι ηδη κατακτημένους ουσια
στικούς ποιητικούς τοπους. Και δεν υπάρχει 
αμφιβολία πως θα κατακτήσει και άλλους 
και ουσ ιαστικότερους, αν, με  τον καιρό, 
αφομοιώ σει τ ις  επ ιδράοε ις  που έχε ι υπο- 
στε ι και που κάποτε είναι ιδ ια ίτερα έ ν το 
νες.

ΧΑΡΗΣ ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ

Η Πέτρα 
Εκδόσεις «Τομές», 1981

Το ποιήματα του Χάρη Κολιούση έχουν 
ιδ έ ε ς  αλλά τελικά λυγίζουν κάτω από το 
βάρος τους  ώσπου τ ις αποβάλλουν και τις

αφήνουν εκθετες .  Τείνουν να σαρκώσουν 
θέματα αλλά κι αυτα στο τέλος τ '  αφήνουν 
δίχως περίβλημα ποίησης Τα κατασταίνουν 
θεματογραφία. Μ αρτυρούν ένταση του γρά- 
φ οντος  αλλ αυτά τα ίδια είναι ισχνά: δεν 
τα σώζουν οι κο ινοτοπες εκφράσεις όπως 
τα δέντρα απλωμένα στη σιωπή, χορεύο

ντας το χορό της ζούγκλας, ο κόσμος είναι 

μεγάλος και χρειαζεται τη φωνη μας, το 

φθινόπωρο καθε φορά έρχεται με τη μελαγ

χολία και άλλες. Η ένταση χρε ιάζετα ι όταν 
γράφετα ι το ποίημα αλλά πρέπει να είναι 
καθολική. Οταν περ ιορ ίζετα ι στον εγκέφα
λο οδηγεί στην εκζήτηση. Αυτά.

ΖΩΡΖ ΜΠΡΑΣΕΝΣ

Ο Γορίλας 
και άλλα ποιήματα 
Μεταγραφή: Γιάννης Βαρβέρης 

Εκο. «Ύψιλον», Αθήνα 1983

Είναι η πρώτη φορά που ο γάλλος ποιητής, 
συνθέτης  και ερ μη νευ τή ς  των πασίγνωστων 
τραγουδιών του, Ζωρζ Μ πρασενς (1921 - 
1981). παρουσιάζετα ι στην ελληνική γλώσ
σα. Ετσι, έχε ι ο Ελληνας αναγνώστης τη 
δυνατότητα  να γνωρίσει και να εκτ ιμήσε ι τα 
βασικά στοιχεία των στίχων του Ζ.Μ., που 
είναι η>» οξεία σάτιρα, μια δ ιάθεση σαφώς 
αναρχική, η τρυφ ερότητα, η μαγεία του 
έρωτα και η βαθιά ανθρωπιά Και ολ αυτά 
δοσμένα με έναν τρόπο προσωπικότατο και 
μ ένα λόγο που πηγάζει από την ανανέωση 
της παράδοσης με σύγχρονους, καίριους 
εκφραστικούς τρόπους. Το βιβλίο περ ιέχε ι 
πλουσιότατο εικονογραφικό υλικό που καλύ
πτει όλη τη ζωή του γάλλου δημιουργού, 
ενώ για τη μετάφραση του Γιάννη Βαρβέρη 
θα πρέπει να ε ιπω θεί ότι είναι άρτια από 
κάθε άποψη.
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Βιβλίο
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΛΝΕΤΑΚΗΣ

Απανθράκωση 
Αθήνα 1983

Η ποιητική αυτή ουλλογή. δεύτερη του Γ Τ.. 
εχει, σαν γνώρισμά της, την έκδηλη πρόθε
ση του ποιητή να δημιουργήσει την έκπληξη 
χρησιμοποιώντας απλό λεκτικά μέσα και με 
υλικό παρμένο από την άμεση καθημερινή 
πραγματικότητα. Αυτό ακριβώς είναι το 
θετικό στοιχείο και συνάμα ο κίνδυνος 
θετικό γιατί η απλότητα των λεκτικών 
μέσων μειώνει τ ις  π ιθανότητες καταφυγής 
στον εύκολο εντυπωσιασμό και κίνδυνος 
γιατί η απλότητα, όταν δεν  φορτίζεται 
κατάλληλα παραμένει ένας απλός αλλά κγ 
νός λόγος. Προκειμένου τώρα για τα ποιή
ματα της  Απανθράκωοης π ιστεύω ότι ο ί 1 
άλλοτε επιπλέει και άλλοτε όχι Το βέβαιο 
είναι ότι έχε ι ακόμη πολύ δρόμο να διανύ- 
σει.

Βιβλίο
παρουσίαση

γράφει
ο ΑΛΕΞ. Z H P A I

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΖΕΡΙΔΗΣ

Κλεμμένοι χρόνοι, 2 
Κέορος, Αθήνα 1980, σελ. 36

Ο τίτλος της  συλλογής αυτής του Β.Π είναι 
ενδεικτικός του θεματικού χώρου οπου 
κινείται ο ποιητής: μνήμες  της παιδικής 
ηλικίας με ιδιαίτερα οξυμένη την αιοθηοη 
της απώλειας. Η χαμένη αθωότητα και η 
αναζήτηση, εκ των υστέρων, των στιγμών 
όπου η πραγματικότητα ταυτιζόταν με τις 
παιδικές «μυθικές» εικόνες. Τα ποιήματα 
μεταδίδουν μια υποβολή και η συνειρμική 
τους γραφή (σι επικαλύψεις του παρελθο 
ντος στο παρόν) συχνά έχε ι εύστοχα αποτε 
λέσματα: «Πουλιά με τα ματια πιο περο 
α π 'τ ο  γαλάζιο / ένας π ετε ινός  περποταει 
σκυφτός / σηκώνοντας όλες τ ις  αρνήσεις 
μου στην πλάτη του / στις στέγες  σταυρ«- 
μένος ο ήλιος / ο βράχος με τ αγύριστο 
κεφάλι στον καιρό / ο χαλκός a u v íp o f c u c i  
νιόβγαλτους ήχους / τα μάτια κλέβουν την 
ηλικία του εγκαταλειμένου / ενώ στάζει το 
σταμνί του απροσδιόριστου· (οελ 20)

ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Απογραφή μενόντων 
Αθήνα 1980, σελ. 85

Βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίο Βι

σταθούμε στην ποίηση του Σπ. Αποστόλου. 
Τα στοιχεία της ειρωνείας και της βαθιάς 
αίσθησης της ιστορίας είναι έκδηλα και 
στην «Απογραφή μενόντων». 0 συχνά ευρη 
ματικός χαρακτήρας πολλών ποιημάτων δεν 
εμποδίζει καθόλου την ανάπτυξη ολοκληρω
μένων εικόνων, κι αυτό γιατί η βασικά 
ειρωνική υφή του ποιητικού λόγου μετακι
νείται αδιάκοπα από θέμα σε θέμα. Παράλ
ληλα πρέπει να σημειώσουμε ότι η έμμεση 

εκφορά του δραματικού συναισθήματος από 
τον ί  Αποστόλου γίνεται πολυ πιο εύστοχα 
οτα λιτα και ελεγχόμενα ως προς τη

συναισθηματική φόρτιση ποιήματα. «Περ ίερ 
γος / ο πόνος του φλεβίτη / Σταματάει όσο 
βαδ ίζε ις  / κι αρχίζει μόλις σταματάς! / Ας 
βαδίσουμε λοιπόν / για να σβήνει ο πόνος. / 
( Άλλω στε  ποιος θα καταλάβει / ότι κάναμε 
την ανάγκη φιλότιμο;)·· (σελ.57).

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΝΤΑΒΟΣ

Πορεία
Κέορος 1980, σελ. 50

Η πολιτική διάσταση που κυριαρχεί πολλές

φ ο ρ ές  στην ποίηση του  Κ.Λ. δ εν  αποστεώ - 
νει το α ισθητήριο της  γλώσσας του. Κ α θ ό 
λου ρητορική ή άμεσα σ τρατευ μένη  η 
ποίηση αυτή βρίσκει το  δραματικό τ η ς  τόνο 
όταν αντιπαρατίθεται το όραμα στην πραγ
ματικότητα: «Πώς να κρατήσω μ ε ς  στα 
χέρια μου / ολόκληρο το φως, / φεύγει,  
κυλάει από τα δάχτυλα / και περ ιλούζε ι 
τους  τυφλούς / που γίνανε πλε ιοψ ηφ ία *

(σελ. 46).

Καρλ Μαρξ

Οικονομικά και
Φιλοσοφικό

Χειρόγραφα*
Εισαγωγή:

Λούτσιο Κολλέτι 
Μετάφραση:

Μπάμπης Γραμμένος
* Βρέθηκαν 50 χρόνια μετά το θάνατό 
του, αττοοιωττηθηκαν για καιρό και 

σήμερα διευρύνουν τον ορίζοντα του 
κοινωνικού οραματισμού.

•
Η δημοσίευση των «χειρογράφων» 

έφερε στο προσκήνιο την ιδέα-κλειδί της 
αλλοτριωμένης εργασίας και πάνω σ' 

αυτή γεννήθηκε ένας νέος φιλοσοφικός 
και κοινωνικός οραματισμός.

Έρνστ Φίσερ

Ti είπε πραγματικά 
ο Μαρξ

Μπέν Φάϊν

Ti είναι τό κεφάλαιο 
του Μαρξ

ΙΒΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ

ΚΑΡΛΜΑΡΖ
npálom:Aatrm Koütn

'Μ·" Μ *·* »* tH.

£*δοοος ΓΧΔρος

Εκδόσεις Γλάρος
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 · ΑΘΗΝΑ 141 . ΤΗΛ 36 18 45^

Και μια άλλη φορά είχαμε την ευκαιρία



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 83 41 ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

βλιοπαρουσίαση . Βιβλίο
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Βιβλιοπα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ

Ακυβέρνητες Πολιτείες 
Μτφρ. Καίη Τσιτσέλλη 

710, σελ. Νέα  Υόρκη, Εκο. 

K n o p f

Οι Ακυβέρνητες Πολιτείες είναι μια οειρά 
τριών μυθιστορημάτων για τη σύγχρονη 
ιστορία, τοποθετημένων σε τρε ις  πόλεις 
κατά τον πόλεμο του 1939, και οι τρεις  
ακυβέρνητες και οι τρεις  έρμαια: η Ιερου
σαλήμ. το Κάιρο και η Αλεξάνδρεια. Το 
κεντρικό θέμα είναι η ιστορία της ελληνικής 
αριστερός στην Αίγυπτο εκείνα τα χρόνια 
το τέλος της η σκοτεινή συμφορά του 
Εμφυλίου Πολέμου. Τα μυθιστορήματα αυτά 
που είναι από τα πιο δυναμικά γραμμένα και 
πειστικά έργα του ρεαλισμού στη μοντέρνα 
λογοτεχνία είναι στην ίδια γραμμή με τα 
έργα του Σολζενίτσιν και του Καμύ. Συνεπά
γονται ακόμα την πιο καταδικαστική κρίση 
για τη βρετανική πολιτική της εποχής 
αυτής, τουλάχιστον αυτή που έχω ποτέ μου 
διαβάσει. Αλλά και σε κάθε σημείο, όπου 
είχα τη δυνατότητα να ελέγξω τον Στρατή 
Τσίρκα, για παράδειγμα στα ημερολόγια του 
λόρδου Κίλερν, που δεν ήταν προσιτά στον 
συγγραφέα, και σε ιδ ιωτικές συζητήσε ις  με 
τον Γιώργο Σεφέρη, η ακρίβεια του Τσίρκα 
είναι αμείλικτη. Όλα συνέβησαν στην πραγ
ματικότητα, οι άνθρωποι που αναφέρονται 
ήταν όπως τους περιγράφει και αυτή είναι 
η δύναμη της τριλογίας.

0 καμβάς του Τολστοι στο Πόλεμος και 

Ειρήνη είναι ακόμα πιο ευρύς  και τα θέματά 
του πιο μπερδεμένα 0 Τσίρκας είναι ένας 
ρεαλιστής δ ιαφορετικού είδους, πλησιέστε- 
ρος στο ύφος και στην εποχή με τον 
Σολζενίτσιν. Η πρόζα του είναι μια απόλαυ
ση που μπορούμε να την ψηλαφίσουμε. 
Μπορεί να είναι εύθραυστος ή και ελάχιστα 
πυκνός, αισθησιακός, αλλά μπορεί επίσης να 
αδράξει δυναμικά μεγάλες μάζες ύλης. 
Διαρκώς συνειδητοποιούμε την υπάρζη αλη
θινών πόλεων και αληθινών ανθρώπων. Η 
κεκτημένη ταχύτητα της αφήγησης προς το 
τέλος της, είναι γι αυτό τεράστια, και η 
τελική τραγωδία συγκλονιστική. 0 Τσίρκας 
παραθέτει ως μότο στον τρίτο τόμο του 
έργου του κάποια φημισμένα λόγια του 
Ένγκελς: «Γιατί εκείνο που θέλει το κάθε 

άτομο εμποδ ίζετα ι από καθένα από όλα τα 
άλλα, και ό,τι προκύπτει είναι κάτι που δεν 
το θέλησε κανείς». Αυτό που συνέβη είναι ο 
Εμφύλιος Πόλεμος και ο τελευ τα ίο ς  τόμος 
τελειώνει στην απαρχή του.

Πάντως, κατά κάποιο τρόπο, ό,τι είναι 
περισσότερο δραματικό σ αυτό το μυθ ισ τό 
ρημα είναι η σχέση των ατόμων. Κάθε 
ιστορικό μυθιστόρημα αυτής της μορφής 
τρέφεται από πραγματικότητες διαφόρων 
ειδών. Αν αναφέρετα ι στην πραγματική ζωή 
0Q πρέπει να αναφέρετα ι επ ίσης σε ισ το 
ρίες έρωτα, σε καθημερ ινές σκηνές  του

δρόμου, στην όλη ζωή των πόλεων, σε 
πανδοχεία όπως και σε μεγάλα γεγονότα. 
Στις Ακυβέρνητες Πολιτείες όμως ένα από 
τα κρίσιμα στοιχεία του δράματος είναι η 
σύγκρουση στους κόλπους του Κομμουνιστι
κού κόμματος, προπάντων ανάμεσα στον 
ήρωα και σε κάποιον που ονομάζεται Αν
θρωπάκι, το αλησμονητο πορτραίτο ενός 
μισητού και καιροσκόπου επαναστάτη. Τα 
χρόνια εκείνο ήταν, όμως, της σταλινικής 
περιοδου και ο Μάνθος, ο ήρωας, εξακολου
θεί να υποτάσσεται, ως στρατευμένος κομ
μουνιστής, στο Ανθρωπάκι. Το άγχος και οι 
αμφιβολίες του κρυφοκαινε και από καιρό 
σε καιρό φλογίζονται Στην πραγματικότητα 
και οι τρεις  ή τέσσερ ις  κομμουνιστές 
η γ έτες  σ αυτή την τριλογία έχουν εσω τερ ι
κές ζωές, εξαιρετικά πυκνές. Κι αυτό τους 
κάνει να φαίνονται εξαιρετικά αληθοφανείς

Πήτερ Λήβι

Είναι εντελώ ς  διαφορετικοί με  τους ήρω- 
ε ς  του Αντρέ Μαλρό. Ίσω ς  γιατί ο Μαλρό 
είναι ένας μυθιστοριογράφος ιδεών, η δρά
ση και η βία μοιάζουν γ ι ' αυτόν με ιδέες. Ο 
Τσίρκας όμως είναι ρεαλιστής, ως μυθιατο- 
ριογραφος προτιμά την αργή κίνηση της 
ζωής και τ ις  λεπτομερε ίς  περ ιγραφές της. 
Είναι φανερό από τ ις  σημε ιώ σε ις1 εργασίας 
του για τις Ακυβέρνητες Πολιτείες, που 
εκδόθηκαν πρόσφατα στην Αθήνα, ότι πολ
λοί από τους χαρακτήρες του είναι πορτραι- 
τα συγκεκριμένων προσώπων. Ο επίλογος, 
στον οποίο οι επ ιζώ ντες  συναντιόνται, σαν 
πληγωμένα περιπλανώμενα ζωα, τον Ιούνιο 
του 1954, απηχει οτη συζήτηση που πραγ
ματοποιήθηκε μ αυτή τη συνάντηση. Με 
την ίδια πιστότητα που προσεγγίζει το 
πραγματικό ο Τσίρκας προάγει τις ηθικές 
αξίες στο έργο του. Πολλοί απο τους 
χαρακτήρες του έχουν μια ακεραιότητα που 
είναι σπάνια στη λογοτεχνία, μολονότι μπο
ρεί να την αναγνωρίζουμε οτη ζωή Έτσι 
κατορθώνει να συνδυάσει τον ηρωισμό με 
την ηθικη του ηρωισμού.

Τα επιχειρήματά του μοιάζουν με αληθινα 
επιχειρήματα Αν και οι Άγγλοι αστοί δεν 
είναι ολοκληρωτικά πειστικοί σκιαγραφού- 
νται με ένα τρόπο οξύτερο από κάθε άλλον 
Άγγλο σύγχρονο συγγραφέα, εκτός από τον 
Ά ντον ι Πάουελ και τον Ηβλιν Ουό, στα 

καλύτερό τους κείμενα. Οι Ά ραβες,  οι 
πρόσφυγες και οι Έλληνες  της Αιγύπτου 
οκιαγραφούνται επίσης με μεγάλη αυθεντ ι
κότητα. Ο Τσίρκας νιώθει οικείος στην 
Αλεξάνδρεια, μ έναν τρόπο που δεν έν ιω 
θαν οικείοι ο Φορστερ και ο Νταρελ για 
παράδειγμα, και ίσως κανένας Άγγλος. Δεν 
είναι μόνο ότι οι χαρακτήρες και οι σκηνές 
που αποποιούνται κάθε μυθοποίηση, αλλά 
και αυτη η μεγάλη κίνηση της  ιστορίας Τα

περισσότερα σημαντικά γεγονότα, όπως το 
Ελ Αλαμέιν και ο Εμφύλιος Πόλεμός στην 
Ελλάδα, διαδραματίζονται έκτος σκηνής στο 
μυθιστόρημα Οι π ερ ισσότερες  πολιτικές 
αποφασεις παίρνονται αλλού και γίνονται 
αντιληπτές μόνο από τις επ ιπτώσεις  τους. 
Αυτό που υποκινεί το μυθιστόρημα είναι 
αυτό που υποκινεί τους ανθρώπους; λίγο 
πολύ το θάρρος. Ακόμα και στην παρούσα 
μετάφραση, που π α ρ 'ό , τ ι  είναι έργο μιας 
δ ιακεκριμένης πεζογράφου εχε ι κάνει παρα
χωρήσεις προς την ιδιωματική λαικη αμερ ι
κανική ομιλία, η δύναμη του αφηγητη δ ιατη
ρείται σε υψηλό βαθμό. Γι αυτό και είναι 
πολύ δύσκολο να αφήσει κανείς στη μεση 
το βιβλίο.

Κατα μια έννοια ο κοσμος της τριλογίας 
είναι ένας κόσμος ιδωμένος με μια υπόγεια 
ματια. αφού αρκετοί αν και όχι ολοι από 
τους βασικούς χαρακτήρες ενεργούν μυστι
κά. κρυφά, και για μεγάλα χρονικά δ ιαστήμα
τα δεν βγαίνουν έξω  παρα τις νύχτες. Αυτό 
σημαίνει ακόμα πως περιγράφεται ένας 
κοσμος που τον βλέπουμε μέσα από παρά
θυρα κουζινών και μέσα σε φτωχογειτονιές. 
Ό ταν  κάποιος βγαίνει σ έναν μεγάλο δρό
μο του Κάιρου είναι σαν να βρίσκεται σε μια 
άλλη ζωη. Κι αυτός δεν είναι ο χε ιρότερος 
τρόπος για να γνωρίσουμε μια μεγάλη πόλη. 
Οι φτω χογε ιτον ιές  σε κάθε μέρος της 
τριλογίας είναι τόποι που ο συγγραφέας και 
οι χαρακτήρες του τους γνωρίζουν απο 
κοντά, και μια από τις ανταμοιβές μας στις 
Ακυβέρνητες Πολιτείες είναι μια έντονη 
αίσθηση του ποια είναι η ζωη των πόλεων, 
ή ποια ήταν κατα τον πόλεμο του 1939. Η 
μόνη πόλη που γνωρίζω από τ ις  τρεις, 
προσωπικά, είνπι το Κάιρο. Και δε θα 
μπορούσα να φανταστώ ότι ήταν δυνατό να 
περιγράφει το Κάιρο, ως τόπος δράσης

ενος  μυθιστορήματος, με τοσο οξύ τρόπο 
και κάτω από αυτή την προοπτική.

Τα νήματα της πολιτικής στην Αίγυπτο, 
κατα τη διάρκεια του πολέμου, διατρέχουν 
ένα λαβύρινθο συνωμοσιών και ρυπαρότα
των ελιγμών. Ο Τσίρκας κατορθώνει να τους 
υπαινίσσεται χωρίς να λεπτολογεί πάνω 
τους. κι αυτό γιατί ακριβώς η ματια του 
είναι ματιά που βλέπει τα πράγματα με 
υπόγειο τροπο. Η θέση του, ως αριστερού, 
σπανιως του επ ιτρέπει να φέρει όλα όσα 
συμβαίνουν και συχνά τα ανακαλύπτει εκ 
των υστέρων Για το λόγο αυτό και η 
σύγκρουση με την αλήθεια είνΐι» ακόμα 
περισσότερό φοβερή. Η ιστορία σ '  αυτό το 
μυθιστόρημα δεν είναι αναπόδραστη αλλα 
και κανείς δεν μπορεί να τη χειραγωγήσει 
εντελώς. Οι πόλεις αυτές  κι αυτα τα 
γεγονοτα είναι,κατα μια έννοια, εκτός ελ έγ 
χου. Ο Τσορτσιλ έχε ι εδώ τη συμμετοχή του 
στη ληψη των αποφασεων. αλλά όχι μόνο 
αυτός. Την ίδια εποχή έχουμε την εικόνα 
των Ελλήνων Πολιτικών στο Κάιρο, που οι 
χονδροειδε ίς  απατες  τους  για να πάρουν 
την εξουσία ήταν μια απο τ ις α ίτ ιες  της 
καταστροφής που ακολούθησε. Κι όλα αυτά 
για να καταλαβουμε με ποια ελαφρότητα  
έβαζαν σε κίνδυνο τις ζω ές  των ανθρώπων. 
Ήταν αυτοί επ ίσης που. δ ίνοντας λαβή 

στον Τσορτσιλ, έδρασαν κατά τέτο ιο  τρόπο 
με τον τρόπο που έδρασαν αργότερα οι 

Αιγύπτιοι, δ ίνοντας λαβή στον Ηντεν ώστε 
να φέρουν εμπόδια στην αναγέννηση μιας 
ελ εύ θερης  Ελλάδας το 1945 ήταν αυτοί 
που βύθισαν τη χώρα τους σ έναν από 
τους τρομερότερους  εμφύλιους πολέμους 
που γνώρισε ο αιώνας μας

Ίσω ς  ο πιο εντυπωσιακός χαρακτήρας 
της τριλογίας είναι η Αριάγνη, μια Ελληνίδα

--------- ——►
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Βιβλίο . Βιβλιοπαρουσίαση Βιβλίο . Βι
εργάτρια οπό τη Νάξο που ζει με την 
οικογένεια της οε ένα φτωχικό δρόμο του 
ΚαΊρου. 0 εσωτερικός κόσμος της είναι 
επαναοτατημένος, κι ωστόοο είναι περίεργα 
ήρεμη, μεθοδική και αξιαγάπητη. Αν υπάρχει 
κάτι το ηρωικό ο αυτήν, ένας γρανίτινος 
χαρακτήρας ή ένας χαρακτήρας που λες και 
είναι φτιαγμένος από μάρμαρο ελληνικού 
νησιού, αυτό πηγάζει κατευθείαν από τη 
λαϊκή καταγωγή της. Πολλά μπορεί κανείς 
να καταλάβει για τους Έλληνες από μια 
τέτοια γυναίκα. Στο τέλος βέβαια δεν 
πληροφορούμαστε τι απέγινε μ αυτήν, γιατί 
όταν γράφεται ο επίλογος οι περισσότεροι 
από τους ανδρικούς χαρακτήρες του μυθι
στορήματος είναι νεκροί και οι περ ισσότε
ρες γυναίκες έχουν χαθεί. Έχουν όμως

αφήσει τουλάχιστον ιχνη σ '  αυτό το σκοτάδι 
που περιβάλλει τα πάντα. Λεγεται οτι ο 
Τσίρκας εργάζεται τώρα πάνω σε μια και
νούρια νουβέλα2 για τη σύγχρονη ιστορία, 
που αρχίζει από το σημείο εκείνο όπου 
τέλε ιω σε η τριλογία. Για την ώρα όμως, δεν 
υπάρχει αγγλική έκδοση αυτού ή κάποιων 
άλλων βιβλίων του.

Τ ί Ξ ,  14 11.1975

ΠΗΤΕΡ ΛΗΒΙ 
Μτφρ. ΑΛΕΞ. ΖΗΡΑΣ

1. ϊα ημερολογια της τριλογίας. Κέδρος 1973
2. Η Χαμένη Ανοι&, Κέδρος 1976

Ο ξένος τύπος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ 
Μτφρ. Ξαβιέ Μπορντάς 
και Ρομπέρ Λονγκβίλ 
Εκδ. Μασπερό, Παρίσι 1983 *

Είναι πραγματικά παράδοξο που η φωνή 
ενός  ποιητή όπως ο Ελύτης -  βραβείο 
Νομπελ 1979 -  δεν ακούστηκε στα γαλλικά 
παρά μόνο μέσα από κείμενα, αν όχι δεύτε- 
ρεύοντα τουλάχιστον λίγο αντιπροσωπευτι
κά του βασικού έργου του ποιητή. Ος 
σήμερα, πράγματι, δεν θα μπορούσαμε να 
αναφερθούμε παρά οτις Κλεψύδρες του 

αγνώστου, συλλογή που εκδόθηκε στην 
Ελλάδα το 1939 και που φέρνε ι ακόμα τα 
εκρηκτικά ίχνη της σουρεαλιστικής περ ιπέ
τε ιας  του Ελύτη, και οι Έξι και μία τύψεις 

για τον ουρανό, που εκδόθηκε στην Ελλάδα 
το 1960*. Αλλά το θεμελ ιώ δες  έργο, που 
διαμέσου του κατόρθωσε ο ποιητής να 
μεταφράσει το «γενικό άσμα»· της χώρας 
του, αυτή η μεγαλειώδης ραψωδία ιστορίας, 
μύθου, λόγου και μαγείας, το Άξιον Εστί, 

παραμένει πάντοτε άγνωστο στο γαλλικό 
κοινό.

Ενα έργο εξίσου κορυφαίο, η Μαρία 

Νεφέλη, δραματικό-λυρικό ποίημα, δημο
σιευμένο στην Ελλάδα το 1979, εκδόθηκε 
πρόσφατα εδώ, σε μια ωραία μετάφραση 
των Ξαβιέ Μπορντάς και Ρομπέρ Λονγκβίλ. 
Είναι ένα κείμενο αρκετά δύσκολο να ανα
γνωριστεί με ακρίβεια. Γιατί δεν είναι ένα 
απλό ποίημα αλλά ένας διάλογος, ανάμεσα 
στο πρόσωπο της Μαρίας Ν εφ έλης  και του 
συζητητή της, ενός ε ίδους αντίφωνητή 
κατά το πρότυπο της ορθόδοξης λε ιτουρ
γίας που, αντί να μιλάει για αγγέλους και 
αρχαγγέλους, θα μιλήσει για ίσκιους, για

φώτα, για θέματα της καθημερινής μας 
ζωής. Κε ίμενο δύσκολο αν θέλουμε να το 
αναλύσουμε και να συλλάβουμε τους υπέρο
χους, αξέχαστους υπαινιγμούς σε λαϊκές 
παραδόσεις, σε έντεχνα λογοτεχνικά ή πρω
τογενή σπαράγματα της  ελληνικής μνήμης 
Ό μω ς  το κείμενο αυτό, ταυτόχρονα προφη

τικό, οικείο και υψηλόφρονο, που δραματο- 
ποιεί μια ελληνίδα Νατζά*, καθορίζει με 
τρόπο εξα ιρετικό την καινούρια νεω τερ ισ τ ι
κή φάση του ποιητή που, αναλαμβάνοντας 
εδώ τη λυρική καταγραφή των εκστάσεων 
και των απογοητεύσεών μας, μας λέε ι απλά 
αλλά και έντονα πως δεν  πρέπει να π ερ ιμ έ 
νουμε τίποτα από ένα χρόνο και ένα χώρο 
που θα είναι πέρα από μας, ότι όλα πρέπει 
να τα ζούμε εδώ και τώρα. ότι, αψου ο 
παράδεισος είναι φτιαγμένος με τα ίδια 
υλικά που είναι φτιαγμένη και η κόλαση, στο 
βαθμό αυτό θα πρέπει να μάθουμε να 
συνδυάζουμε τ ις  μέρες, τ ις  κ ινήσεις και τις 
επ ιθυμ ίες  μας μ έναν παραδείσιο τρόπο 
ζωής. Όλα αυτά εκφράζονται με σύντομα 
αλλά και γοητευτικά χωρία που διατρέχουν 
όλο το έργο, με αναγκαία σχόλια που λένε, 
για παράδειγμα:

Όταν ακούς αέρα

είναι η Γαλήνη που βρυκολάκιασε.

Δεν εγεννήθηκεν ακόμη

ο Μαγγελάνος ενός τριαντάφυλλου.

Είναι διγαμία ν ' αγαπάς και να ονειρεύεσαι.

Βιβλίο προσευχών μιας άλλης ζωής, μιας 
ζωής που πλάθεται κι επ ινοείτα ι σύμφωνα 
με το ευαγγέλιο της Μαρίας (της Μαρίας 
Νεφ έλης  προφανώς), το έργο αυτό εμφανί
ζετα ι ως το πιο ελ εύ θερο  και το πιο

ανθρώπινα συντροφικό του ποιητή αφού 
μας αποκαλύπτει τ ις  ρ ίζες  της  επιθυμίας 
και της θέλησης, και δ ιαφωτίζει τ ις  άγνω
σ τες  ακόμα ζώ νες  των λέξεώ ν  μας.

Μτφρ. ΑΛΕΞ. ΖΗΡΑΣ 
L e  M o n d e ,  18.3.1983

1) Οι κλεψύδρες του άγνωστου, εκδ. Φατα 
Μοργκάνα, 1980. μτψρ. Ζακ Λακαριέρ Έξι και μία 
τύψεις για τον ουρανό, εκδ. Φάτα Μοργκάνα, 

1977. μετφρ. Ο.-Μπ. Μας.
2) Υπαινιγμός για το βιβλίο του Αντρέ Μπρε-  ̂

ντόν. Νατξά, όπου το κεντρικό πρόσωπο είναι μια 

γυναίκα.

ΓΙΕΛΛΗΣ & ΕΛΙΚΩΝ01 10-11 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 

ΤΗΛ. 68.12.457 - 68.12.366 
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 μ.μ. -  9.30 μ.μ

ΣΑΣ Π Α Ρ Ο Υ Σ ΙΑ Ζ Ο Υ Μ Ε  Μ ΙΑ  Μ Ι Κ Ρ Η  Ε ΙΚΟΝΑ  
Α Ν Α Μ Ε Σ Α  ΑΠΟ 300 ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Μ Α Σ  

ΠΟΥ ANA Μ Η Ν Α  Α Ν Α Ν Ε Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι

Ι Ο ΊΚΛΙ ΥΓΛΙΟ I ΛI Κ() ΙΓΟ I1APIÜ 
Μάρλον Μπράντο, Μαρία !vcun\>
\Υ() ΞΙ ΝΟΙ ΙΤΙΙΧ ΙΛΪΛ ΙΙΟΛίΓ 
\λαΐν Ντιλόν, Χαν Γκαμπόν 
Ο ϋΙΛΡΤΛΚΟΙ 
Κερχ Ντάγκλας. Γζην ϋμμονς 
ΙΙΛΜΠ
Φαίη Νταναγουαίΐ). I ιον Bmi

ΒΙ Κΐ ϋΡ ΒΙΚΙϋΙΊΛ
Γζοΰλι Λντριους 
ΚΛ II ΝΙ
Ταάλτον liotov, !οφϊα Λώριν 
AUΙΜ-Μ ΓΗ! ΑΡΑΒΙΑ! 
ΙΙήτερ Ο Γοι»λ, Ομάο !αοί<| 
!ΑΙ ΙΟΝΑΡΛ 
Μάρλον Μπραντο

ΤΠΡΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 
ΑΛΛΑ ΜΕ 300 ΔΡΧ., ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΠΟΙΑ ΤΑΙΝΙΑ ΘΕΛΕΤΕ

ΓΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ
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Αλληλογραφία

Η επιστολή που ακολουθεί είναι 
απάντηση του συνεργάτη μας Κ. 
Γουλιαμου στην επιστολή του 
Στ. Μπεκατώρου, που δημο
σιεύτηκε στο προηγούμενο τεύ-
χος·

\ Αγαπητοί φίλοι

Κατ αρχήν δεν αποδέχομαι -εκ  πεποιθηοε- 
ω ς -  το μεσαιωνικό τίτλο κύριος. Ος εκ 
τούτου παρακαλώ τον Στ. Μπεκατώρο να 
μου επ ιτρέψει να μη χρησιμοποιήσω μια 
καθημερινή απονομή, έναν τέλος πάντων 
φατικό λόγο κενό οε ουσία ή περιεχόμενο.

Έπειτα  σκέπτομαι να μην απαντήσω με 
τον ίδιο προκλητικά επιθετικό τόνο της 
επιστολής. Δ ιόπ  η συνεχής καταφυγή του 
Μπεκατώρου σ '  επίθετα δεν οδηγεί πουθε
νά αλλού παρά σ 'ε κ ε ίν ο  που ο ίδιος μου 
καταλογίζει, δηλαδή «στην εντυπωσιολογία 
η οποία δημιουργεί έναν υποταγμένο ανα
γνώστη, ένα σκλάβο της ξένης γνώμης...·».

Πιστεύω, εξ άλλου, πως η βερμπαλιστική 
κατανάλωση επιθέτων όχι μόνο προϊδεάζει 
αρνητικά αλλά και στηρίζει το φαινόμενο 
της εντυπωσιολογίας. Συνεπώς το σύμπτω
μα επιστολή έχε ι αποβεί για το συντάκτη 
της μπούμεραγκ. Το δυσάρεστο πάντως 
είναι ότι με τα επίθετα δεν προάγεται 
διάλογος αλλά φλυαρία. Και μάλιστα φλυα
ρία σύμφωνη με το χριστιανικό αξίωμα 
«λαβώσατε για να γ ιατρέψετε κατόπιν«.

Εν πάση περιπτώσει αρνούμαι το άκρον 
άωτο της επιθετικής κατανάλωσης και για 
ένα επιπλέον λόγο: ότι μ αυτό τον τρόπο 
συνιοτάται παραδοξολογία. Λογουχάρη τα 
επίθετα με τα οποία ο Σ.Μ. προσπάθησε να 
μεταφράσει το ρήμα ‘'αντιτίθεμαι·1 διακρίνο- 
νται όχι μόνο για το λαθεμένο τους κώδικα 
αλλά και για μια εξωκριτική πραγματικότητα.

Να τεθε ί απερίφραστα το ερώτημα: ακο
λουθούμε την κριτική του α πληθυντικού;

Αν συμφωνήσουμε τότε με ποιο δικαίω
μα επικαλούμαστε τους άλλους; κάτω από 
ποιο καθεστώς ή διαδικασία η κρίση μας 
έχει παρεισφρύσει στη δική τους κρίση 
ώστε de facto και de jure να γίνεται 
ταυτόσημη; Νομίζω ότι μια τέτοια μέθοδος 
καλλιεργεί στην κριτική την αοριστία και 
κυρίως την ουδετερότητα. Δεν πείθει επε ι
δή ο κριτικός χρησιμοποιεί μια γλώσσα 
διπλωματικής οδού. Σε τελευταία ανάλυση 
μεταθέτε ι την άποψή του σε κάποιους 
άλλους προφανώς για να κρύψει φόβους, 
αμφιβολίες κ.α. (εκτός και αν λόγοι ευγ έ 
νειας δεσμεύουν στη χρήση α πληθυντι
κού, οπότε τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο 
επώδυνα).

Μ ε  λίγα λόγια, όλος αυτός ο συντακτικός 
κώδικας εκπέμπει μια επικίνδυνη όχι μόνο 
κρίση αλλά και ηθική' κληρική και μεταφυσι
κή στη βάση της. Το κυριότερο, στερείται 
προσώπου.

Για τους παραπάνω λόγους αντιτίθεμαι, 
ναι, αντιτίθεμαι σ αυτή τη γλώσσα της 
κριτικής και ακολουθώ ένα α ' ενικό που ο 
άλλος γνωρίζει απ ευθείας το λόγο μου. 
Είμαι εκτεθε ιμένος στο σωστό αλλά και στο 
λάθος και η άποψη, η γνώμη βαρύνει εμένα. 
Δεν παίρνω άλλους στο λαιμό μου εν 
ονόματι κάποιας μικρόψυχης ή απατηλής 
μετριοφροσύνης.

Άλλω στε το α ’ ενικό δε διαθέτει ναρ
κωμένες αισθήσεις. Είναι έκθετο· μια συνε
χής διαλεκτική αντιπαράθεση. Δεν κρύβεται 
πίσω από την ερημιά του α πληθυντικού. 
Ανησυχεί' δεν εφησυχάζει.

Ομολογώ λοιπόν ότι δεν έχω ακόμη 
καταλάβει με ποια λογική ο Μπεκατώρος 
μεταφράζει το ρήμα α ενικού ως επιπό
λαιο, αβασάνιστο, αλαζονικό ή του αποδίδει 
“ύφος αυθεντίας», όταν, μάλιστα, τη στιγμή 
που το παραθέτω στην κριτική μου, υπάρχει 
και ανάπτυγμα των απόψεών μου περί 
επιλογής - εκλογής. Το αν διαφωνεί με την 
άποψή μου ο συντάκτης της επιστολής 
είναι δικαίωμά του και το σέβομαι. Οπωσ
δήποτε όμως η επιχειρηματολογία του δε 
με πείθει. Διότι πέρα από τα χοντροειδή 
επίθετα τη διακρίνει ένας διδακτισμός κα
τηχητικού τύπου.

Γράφει, φ ε ρ ε ιπ ε ίν ,  για Ελιοτ. για S e 
lected Poem s κλπ Επειδή λοιπόν ο Ελιοτ 
εκανε επιλογή η κάποιοι εκδοτικοί οίκοι στο 
εξωτερικό υιοθετούν το σύστημα (και πρέ
πει να δούμε εδώ βιβλία, χρόνια, ποιητές) 
δίνουν το πράσινο φως στην Ελλάδα ώστε 
μερικοί νέοι ποιητές, με τρία-τέσσερα βι
βλία και δέκα-δώδεκα χρόνων δουλειά και 
πριν μάλιστα καλά-καλά σχηματίσουν γλώσ
σα, ύφος, θέμα, ένα τέλος πάντων πρόσω
πο, να προβούν σε τέτο ιες  εκδόσεις;

Αν όλη αυτή η ιστορία δε μαρτυρά -  
συγγνώμη που θα επιστρέψω τα επίθετα, 
που μου αποδίδονται και δε μου ανήκουν, 
στον ιδιοκτήτη τους -  επιπόλαιη, αβασάνι
στη, αλαζονική και μάλιστα με ύφος αυθε
ντίας αντίληψη τότε για τι άλλο πρόκειται;

Πάντως όπλο σαν διακόσμηση αποκλείε
ται. Και προσωπικά δεν είμαι δ ιατεθειμένος 
να καθαρίσω τ όπλο όταν ο ιδιοκτήτης του 
έχει ασκήσει επεμβάσεις -  κρύβει δηλαδή ή 
διορθώνει έστω και φανερά.

Συνεπώς δεν είναι θέμα οκνηρίας αλλά 
στάσης και συλλογισμού Σε τελευταία ανα- 
λυση ποιο ρόλο καλούμαι να ενδυθώ; αντι
κε ιμεν ικού  ψ έματος;  ποιητικών ανασφ α
λειών;

Νομίζω ότι ο ρόλος της κριτικής δεν 
είναι το πείραμα του μαγνήτη αλλά ούτε και 
το πώς θα βγάζει το έγκλημα από το 
ψυγείο.

Οι διδακτικές προτάσεις του Σ.Μ. «...να 
ιδεί, να συγκρίνει και να κρίνει- είχαν ήδη 
γίνει μέσα στο σημείωμά μου -  όσο φυσικά 
μπορεί να το επιτρέψει ο χώρος. Αν ο 
ποιητής θέλει πολλά λόγια ή τεράστια 
κείμενα πρόβλήμά του και διαφορά μας.

Πάντως το ζήτημα είναι: με ποια λογική ο 
κριτικός να καλύψει το όλον του ποιητικού 
σώματος όταν μέσα από το συγκεκριμένο 
βιβλίο ο ίδιος ο ποιητής το αποκρύβει. 
Δηλαδή λίγο-πολύ το αρνείται. Οπότε και 
δεν αντιλαμβάνομαι κάτω από ποιες επιτα
γές ή μέθοδο ο κριτικός μπορεί να «διαφω
τίσει'». Για κριτική τότε μιλάμε ή για χρησι

μοποίηση του κριτικού σαν άλλοθι από τον 
ποιητή απέναντι στον αναγνώστη;

θέτω διάφορα ερωτήματα επειδή επιπλέ

ον δεν πιστεύω στην αυθεντία της εξουσίας 
την οποία ο Σ.Μ. ταυτίζει πάλι με το... 
επάρατο ρήμα ‘'αντιτίθεμαι»

Ό μω ς αγνοεί πως εξουσία αρχικώς είναι 
το ίδιο το βιβλίο που παρέχει το δικαίωμα 
στον κριτικό να συμφωνεί ή ν '  αντιτίθεται 
(πάντα σε α ενικό). Ό πω ς εξουσία είναι ή 
ασκεί ο ποιητής όταν «συμβουλεύει- πώς 
πρέπει ν 'α ν τ ιμ ε τω π ίζ ε ι  το βιβλίο του ο 
κριτικός -  π.χ. ο Σ.Μ.

Εξουσία είναι ο λόγος του Σ Μ. όταν 
αφορίζει τις βιβλιοκρισίες νέων ανθρώπων, 
οπότε διερωτώμαι γιατί στην επιστολή δεν 
αφόρισε και τον εαυτό του, αφού και ο 
ίδιος έχει διανύσει αυτό το στάδιο (ίσως 
τ ό τ ε  να ησαν π ερ ισ σ ό τ ε ρ ό  ε ιλ ικρ ινε ίς  οι 
προθεσεις της επιστολής του).

Εξ άλλου ο Σ Μ. δεν ανήκει στην κατηγο
ρία των ΙΙΤ-Ο. Γνωρίζει, φανταζομαι, καλα 
πως η γλώσσα της κριτικής δεν είναι 
εύκολη κατάκτηση. Οι αδυναμίες και τα 
ολισθήματα επουλώνονται στο χρόνο. Η 
σκέψη γίνεται πιο ώριμη και στέρεη με 
άμεσες  συνέπειες  σε ύφος κι έκφραση. Το 
γνωρίζει αυτο και παράλληλα το κρύβει, 
ίσως σκόπιμα, στην επιστολή του.

Ωστόσο όλ αυτά δεν αποτελούν λόγο 
ικανό να στερήσουν από έναν άνθρωπο το 
δικαίωμα της έκφρασης Ακόμα και λανθα
σμένο Έτσ ι κανείς προχωρά. Αυτή είναι η 
γοητεία της διαλεκτικής. Τα υπόλοιπα είναι 
α ιρέσεις που κρύβονται πίσω από εξουσια
στικούς λόγους -όπως το υφος και η δομή 
της επ ιστολής- που απειλούν ν ακινητο- 
ποιήσουν κάθε δραστική δύναμη. Ν αποδεί
ξουν τη θεωρία της ακινησίας, συγχέοντας 
τη γνώμη με αλαζονεία, το νέο άνθρωπο με 
δυστυχία ή ταλαιπωρία.

Στον Μπεκατώρο αυτές  οι εξισώσεις 
γίνονται μ επίθετα. Μ ε  δέκα επίθετα πλα
στογραφεί την εικόνα της κριτικής κατηγο
ρώντας την ακόμα και για έλλειψη μεθοδο
λογίας. Τώρα αν σε ολόκληρη την επιστολή 
βάζει κατά της μεθοδου είναι θέμα προφα
νώς της κατηγορίας «φάσκω και αντιφά
σκω».

Αλλά ο Χάιντεγκερ το είπε καθαρά όταν 
έβλεπε τη φλυαρία σαν μια δυνατότητα να 
περιλάβουμε τα πάντα χωρίς προηγουμένως 
να ιδιοποιηθούμε το αντικείμενο

0 ποιητής, αν σεβετα ι την κριτική, πρέ
πει να υποδέχεται περιθώρια εξέτασης 
άλλων απόψεων. Ό χι να υπαγορεύει μέθο 
δο. Ε, αυτό πλέον είναι υπεράνω πάοης

κριτικής. Δείχνει ανασφάλεια και κυρίως 
έλλειψη ψυχραιμίας και διαύγειας.

Κάτι ακόμα. Να σκύψει ο Σ.Μ. στα 
κείμενά του -όπω ς και ο καθένας μ α ς -  να 
δει μήπως και αυτός έχε ι συντελέσει με τα 
γραφτά του στη γλωσσική ρύπανση. Είναι 
πολύ εύκολο να κατηγορείς ή να στήνεις 
τους άλλους στα τρία μέτρα μα πολύ 
δύοκολο να βάλεις τον εαυτό σου σ αυτή 
τη θέση.

Πρόκειται για αβασάνιστη, επιπόλαιη και 
μάλιστα με ύφος αυθεντίας πολιτική που 
συντελεί στο ν αποκτήσουμε μια παθητικη 
κριτική. Εεκαθαρα αρνητική. Ρίχνουμε σκιά 
εκει που χρειάζεται φως, πέφτουμε θύματα 
εύκολων ψευδαισθήσεων, όπως συμβαίνει 
με την επιστολή Σε τελευταία ανάλυση 
είναι πολυ πιο ανώδυνα τα λεκτικά ολισθή
ματα απο τα ιδεολογικά. Τα πρώτα, αν και 
σε οποίο βαθμό υπάρχουν, ο χρόνος τα 
γιατρεύει. Τα δεύτερα συντελούν στην αντί
δραση. Και είναι δύσκολη η θεραπεία όταν 
μάλιστα εκείνοι που τα εμφορούνται θεω 
ρουν εαυτούς ως «θεία βουλή».

Τέλος θα προτεινα στον φιλο Μπεκατώρο 
να διάβαζε περισσότερο προσεκτικά το 
άρθρο μου για τον Σαγκάλ Ίσω ς τότε δε 
θα διέπραττε λάθη και μάλιστα εξ  αντιγρα
φής. Λίγη ψυχραιμία δε βλάπτει.

ΚΟΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Η επιστολή του συνεργά
τη μας Γ. Κρητικού, που 
δημοσιεύτηκε στο προη
γούμενο τεύχος με τίτλο 
«Φαινομενολογική μ έ θ ο 
δος ή ανεπιστημονική ε- 
γωλογία;» μας είχε σταλεί 
από τις αρχές του καλο
καιριού και η αργοπορία 
δημοσίευσής της οφειλό
ταν αποκλειστικά και μό
νο στις υ π έρ ο γκ ες  δ ια 
στάσεις της.

Ας σημειωθεί ακόμη ότι 
από τυπογραφικό λάθος 
αναφέρεται η ημερομηνία 
20.11.83, ενώ η σωστή ε ί 
ναι 20.5.83.
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΓ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μια μοναδική 
έκδοση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΟΝ

Στον τόμο αυτόν ανθολογούνται 108 χειρόγραφα, 
επιλεγμένα από ένα σύνολο 4.500 περίπου που 
ερευνήθηκαν. Με την παρουσίασή τους γίνεται δυνατή 
η αναδρομή στην εκκλησιαστική μουσική δραστηριότητα 
της περιόδου 1453-1820 και στους μεγάλους μουσικούς 
της εποχής.
Ο τόμος συνεκδίδεται με ένα δίσκο, στον οποίο ψάλλει 
ο πρωτοψάλτης Θρασύβουλος Στανίτσας, και ο οποίος 
προβάλλει, γενικότερα, μιαν αντίληψη για τον τρόπο 
εκτέλεσης του παραδοσιακού εκκλησιαστικού μέλους.
Η έρευνα και ο εντοπισμός του υλικού, η επ ιλογή των 
αντιπροσωπευτικών δειγμάτων που παρουσιάζονται, 
η περιγραφή και ο σχολιασμός τους και η συγγραφή του 

συνθετικού εισαγωγικού κειμένου οφείλονται στον 
Μανόλη Χατζηγιακουμή.
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ΧΕIΡΟΓΡΑΦΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1453-1820
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Κυκλοφορεί:

• Έ ν α ς  μνημειώδης τόμος (25 χ 30) σελ. 505 +  132 έγχρ. π ίνακες
• Δ ίσκος μουσικής L.P. 33 στροφών
• Φυλλάδιο συνοδευτικό του δίσκου
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