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Τρία κείμενα 
για 

τον Γιώργο Σεφέρη

Ο Σεφέρης περίπου 7 χρόνων στη Σκάλα της Σμύρνης

Τα τρία κείμενα που μεταφράζονται εδώ έχουν 
γραφτεί στα όρια μιας περιόδου σαράντα σχεδόν 
χρόνων. 1947-1975. Αυτό του 1947, γραμμένο από τον 
Ρομπέρ Λεβέκ (Robert Levesque) την «επομένη» του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου, είναι το εισαγωγικό που 
προτάχθηκε σε μια ανθολόγηση ποιημάτων του Σε
φέρη, στο βιβλίο Domain Grec, όπου ανθολογήθηκαν 
με ποιήματα και πεζά και άλλοι εκπρόσωποι της 
νεότερης λογοτεχνίας μας: από τον Σικελιανό ως τον 
Σωτήρη Πατατζή. Το χαρακτηριστικό του βιβλίου 
του Αεβέκ: ανθολόγησε μόνο ζώντες —την εποχή 
εκείνη— λογοτέχνες. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό, 
που μάλιστα δημιούργησε έντονες συζητήσεις και 
διαξιφισμούς μεταξύ πολλών: ο αποκλεισμός από το 
βιβλίο αρκετών εκπροσώπων της μεσοπολεμικής

λογοτεχνίας μας. Παράδειγμα: ο Ι.Μ. Παναγιωτό- 
πουλος, ο Α. Εμπειρικός, ο Γ. Ρίτσος.

Τα υπόλοιπα δύο κείμενα, του 1975, γράφτηκαν 
από τον Ρόντερικ Μπήτον (Roderick Beaton) ειδικά 
για το αφιέρωμα του Φιλολογικού Παραρτήμα
τος των Τάιμς (Times Literary Supplement στην 
Ελλάδα, 14 Νοεμβρίου 1975). Το ένα έχει σαν 
αφορμή του την έκδοση του Μέρες Α, το άλλο το 
Εξη Νύχτες στην Ακρόπολη , το μοναδικό εκτε

νές πεζογράφημα του Σεφέρη. Βέβαια η διαφορά 
ανάμεσα στα κείμενα δεν είναι μόνο χρονική. Είναι 
και διαφορά οπτικής: ο γαλλικός ιμπρεσιονισμός και 
ο αγγλικός τύπος της λογοτεχνικής κριτικής που 
μένει πολύ κοντά στο κείμενο.

ΑΑΕΞ. ΖΗΡΑΣ
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Ο
Γιώργος Σεφέρης

1963, με τη γυναίκα του Μαρώ

Ρομπέρ Λεβέκ

Ως τώρα η ζωή του Γιώργου Σεφέρη 
ήταν μια σειρά διαδοχικών ταξιδιών, 
διαδοχικών αναχωρήσεων. Γεννημέ
νος στη Σμύρνη το 1900, αναγκάστη
κε, από το 1914, όταν ξέσπασε ο 
πόλεμος, να φύγει με την οικογένεια 
του από τη Μικρά Ασία, γιατί ο 
πατέρας του ήταν εκτεθειμένος εκεί 
λόγω της πατριωτικής του δράσης. 
Έ ρχετα ι στην Αθήνα όπου, ε ίν ’ αλή
θεια, προσαρμόζεται γρήγορα, γιατί 
ένας Έ λληνας  μπορεί να αισθάνεται 
οικεία σ ’ ολόκληρη την ευρύτερη πε
ριοχή του Αιγαίου. Το μόνιμο ωστόσο 
όνειρό του είναι να επιστρέψει και να 
ζήσει στη Σμύρνη· στις αρχαίες Κλα
ζομενές. Εδώ είναι που έμαθε να δια
βάζει, σ ’ ένα παλιό ψαλτήρι* εδώ είναι 
που οι ψαράδες του διηγούνταν τα 
βράδια με δάκρια στα μάτια, την ιστο
ρία αγάπης του Ερωτόκριτου — του 
μυθικού ήρωα ενός πολύστιχου κρητι- 
κού ποιήματος. Στα δεκαοχτώ  του 
χρόνια τον στέλνουν για να τελειώσει 
τις σπουδές του στο Παρίσι. Φθάνει 
εκεί την ώρα της ανακωχής. Δέσμες 
ολόκληρες από σημαίες στολίζουν τα 
παράθυρα. Η Ευρώπη παραληρεί από 
χαρά. Μια ατέλειωτη ποικιλία στο
λών, μαύρων και κίτρινων στρατευμά
των, διακοσμεί το Παρίσι, από το 
Πάνθεον ως την πλατεία Etoile. Ό λ α  
είναι γεμάτα δόξα και ελπίδα. Μεγά
λες αμερικανικές σημαίες κυματίζουν 
ανάμεσα σε κονφετί. Χορεύουν στις 
γωνιές των δρόμων, αγκαλιάζονται. Η 
Πόλη των Φώτων φωτίζεται μετά από 
τέσσερα χρόνια.

Για έξι χρόνια ο ίδιος ο Σεφέρης θα

γευτεί τα πιο διαλεχτά γεγονότα που 
προβάλλει το Παρίσι. Παρευρίσκεται 
στην επαναλειτουργία του Vieux-Co- 
lom bier  γράφεται συνδρομητής στη 
Νέα Γαλλική Επιθεώρηση μόλις επανεκ
δίδεται* με όλη την ψυχή του ρουφά 
το καταπληκτικό αυτό όνειρο όπου το 
Παρίσι είναι το επίκεντρό του. Ολό
κληρη η Ευρώπη συρρέει εδώ* ένα 
καινούριο αίμα εμψυχώνει τα βιβλία, 
τις επιθεωρήσεις, τη ζωγραφική. Και, 
ενώ είνα ι δ ιαποτ ισμένος  από τους 
Γάλλους συγγραφείς, ο Σεφέρης δεν 
παύει να μελετά και τους Έ λληνες .  
Θέλει να γνωρίσει σε βάθος την ίδια 
του τη γλώσσα. Ό τ α ν  είναι αναγκα
σμένος να περάσει σαράντα μέρες 
στην κλινική λόγω ενός τυφοειδούς — 
τυφοειδής στο Παρίσι, τι ταπείνωση 
για έναν Έ λληνα! — εκμεταλλεύεται

το γεγονός για να διαβάσει και να 
σχολιάσει τους δέκα χιλιάδες στίχους 
του Ερωτόκριτου.

Ό ν ε ιρ ό  του παραμένει η επιστροφή 
στη Σμύρνη, όπου και να ζήσει στα 
κτήματά του, μοιράζοντας τις ελεύθε
ρες ώρες του ανάμεσα στα βιβλία, τη 
θάλασσα και τους περιπάτους. Η τα
χεία προέλαση των ελληνικών στρα
τευμάτων στη Μικρά Ασία μεγάλωνε 
τις ελπίδες του, όταν ξαφνικά, το 
1922, να που αντηχεί ο ήχος της 
καταστροφής. Οι Τούρκοι στρατιώτες 
ρίχνονται στα ελληνικά χωριά, στις 
πόλεις. Οι Σφαγές της Χίου ξαναρχί
ζουν. Μ εγάλες πυρκαγιές λάμπουν 
στον καθαρό ουρανό της Ανατολής. Ο 
συμμαχικός στόλος δεν αρκεί για να 
επιβιβαστούν οι πρόσφυγες. Σφάζουν 
μικρά παιδιά* βιάζουν τις μητέρες 
τους. Οι άντρες και οι νέοι ρίχνονται 
στις φυλακές. Φωνές τρόμου φτάνουν 
ως τα αυτιά του Σεφέρη. Βλέπει να 
φεύγουν η νεότητά του, τα όνειρά του, 
σ ’ ένα στρόβιλο καπνού — και στην 
καρδιά του θρονιάζεται η απελπισία.

Ωστόσο θα πάει στο Λονδίνο για να 
σ υ μ π λ η ρ ώ σ ε ι  τη ν  ευρω πα ϊκή  του 
κουλτούρα — μετά μια δοκιμή να 
μείνει στη Δρέσδη, κάτι όμως που τον 
κάνει να οπισθοχωρήσει με φρίκη. 
Κατόπιν να ’τον στην Αθήνα. Νιώθει 
σαν εξόριστος. Στο εξωτερικό, είχε 
μυηθεί στις νέες τεχνικές της ποίησης 
και, μολονότι θέλει τώρα να εκφρα
στεί, αντιλαμβάνεται ότι η ελληνική 
γλώσσα δεν είναι αρκετά ώριμη. Πρέ
πει να μετακινήσει έναν τεράστιο βρά
χο, και τούτο χωρίς βοήθεια, χωρίς
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στήριγμα. Κανείς εδώ δεν μπορεί ακό
μα να τον καταλάβει. Στο μεταξύ έχει 
τη χαρά να δει μια μέρα έναν γέρο 
μορφωμένο να βγάζει από την τσέπη 
του ένα χαρτί, και τον ακούει να 
διαβάζει, κατασυγκινημένος, μερικές 
στροφές από το Θαλασσινό Κοιμητήρι. 
Δεν πρέπει λοιπόν να απελπίζεται κα
νείς στην Ελλάδα. Το σημαντικό είναι 
να ακολουθήσει το δρόμο του, παρά 
τη νύχτα και τη σιωπή. Πόση ερημιά 
όμως σ ’ αυτή τη χώρα! Χωρίς νερό, 
χωρίς πηγές. Μόνο οι βροχές, σταγό
να σταγόνα, μαζεύονται, σε μεγάλα 
βάθη, στις κλειστές στέρνες. Η ψυχή 
της Ελλάδας, η ύψιστη εμπειρία της, 
ίσως κείνται σε ανάλογα βάθη... Και 
πόσα ερείπια! Ούτε μια πέτρα που δεν 
είναι «αρχαία». Πλημμυρίζει, κατα
κλύζεται από την ιστορία. Οι Σειρή
νες, οι Γοργόνες που, σύμφωνα με το 
μύθο, τραβούν από τα πόδια τους ναυ
τικούς που μπαίνουν στη θάλασσα, 
κρύβονται πάνω στο έδαφος, ανάμεσα 
στις μεγάλες αρχαίες πέτρες, παραφυ
λώντας να σας αρπάξουν. Το έδαφος 
εδώ είναι δόλιο, επίφοβο. Καράβια 
σφυρίζουν αλλά δεν κατορθώνουν να 
σηκώσουν την άγκυρα. Το παρελθόν 
βαραίνει πάνω στα πληρώματα. Η Ελ
λάδα μοιάζει χωρίς μέλλον, συμπιε
σμένη ανάμεσα σ ’ ένα ένδοξο παρελ
θόν κι ένα άτυχο παρόν. Η Σμύρνη 
καταποντίζεται. Το όνειρο να ζωντα
νέψει η αυτοκρατορία της Κωνσταντι
νούπολης διαλύεται πάνω στην άμμο, 
«όπως ο Ρήνος που δεν είναι παρά ένα 
ρυάκι όταν χάνεται στον Ωκεανό».

Ο Σεφέρης, αν πηγαίνει για προσκύ
νημα στα ερείπια της Ασίνης — μια 
λιτή ακρόπολη με κυκλώπεια τείχη, 
που βλέπει σε μια θάλασσα όπου άλ
λοτε καθηλώθηκε η αρμάδα ενός βα
σιλιά — είναι γιατί γεμάτος αγωνία 
αναζητεί τα ίχνη του μονάρχη. Μια 
χρυσή μάσκα από τις Μυκήνες, ο 
κούφιος ήχος ενός αγγείου, μια νυχτε
ρίδα που πετά τρομαγμένη μέσα στο 
εκτυφλωτικό φως, αυτά είναι που από- 
μειναν από τον Βασιλιά; Κι εμείς οι 
ίδιοι τι είμαστε περισσότερο, μέσα 
σ ’ αυτό τον μαρασμό και τον τρόμο 
που επικρατούν σήμερα, τι είμαστε 
πέρα από ίσκιοι, κυριευμένοι από έναν 
χείμαρρο απελπισίας;

Μια θύελλα λυσσομανούσε. Δεν ή
ταν μόνο η Ελλάδα που παρασυρόταν 
από τη νεροποντή αλλά ολόκληρη η
Ευρώπη. Ένα πρωί του Σεπτεμβρίου 
του 1938 — όταν διαδραματίζονταν τα

1963. Απονομή του Νόμπελ

γεγονότα του Μονάχου — ο Σεφέρης 
που περνούσε τη νύχτα του στο Τηλε
γραφικό Πρακτορείο Αθηνών έγραφε 
σε κάποιον φίλο του: «Αισθανότανε 
κανείς, καθώς τα μηχανήματα δίναν 
τις ειδήσεις, τον αψηλό πυρετό της 
Ευρώπης, που από στιγμή σε στιγμή 
ετοιμαζότανε να παραδοθεί στον πόλε
μο. Μέσα στη νύχτα ήταν μια μοίρα 
που έπαιζε στα ζάρια την υπόσταση 
εκατομμυρίων ανθρώπων και τα λίγα 
πράγματα που πιστέψαμε και τους δώ
σαμε τη ζωή μας.

» Έφυγα από το Πρακτορείο όταν 
λάβαμε την είδηση πως ο Chamberlain 
γύρισε να κοιμηθεί. Πεινούσα. Πήγα 
να πάρω κάτι στην «Εκάλη». Κουρα
σμένος. Ένιωθα μόνος, αποχωρισμέ
νος από τα πάντα. Θα ήταν ίσως η 
πρώτη στιγμή που είχα τη συναίσθη
ση πως γέρασα: «πως £*ναι δυνατό να 
υπάρχουν άνθρωποι, νεώτεροί μου, 
που να μην είμαι σε θέση να τους 
καταλάβω —] και κατάλαβα ότι οι 
άνθρωποι θα μπορούσαν να σκεφτούν 
πως τα πράγματα που νόμιζα άξια 
είναι χασομέρι και, γ ι ' αυτούς, ξεπε
ρασμένα. Ως τώρα γεύτηκα πολλές 
φορές τη μόνωση μέσα στο παρόν. 
Αισθανόμουνα τη στιγμή εκείνη την 
απομόνωση στο μέλλον και στους 
αιώνες των αιώνων... Η Ευρώπη, αυτό 
που εμείς, έτσι που ανατραφήκαμε, 
λέγαμε Ευρώπη, αν δεν ξεψύχησε, 
είναι έτοιμη να ξεψυχήσει... Είναι

αληθινά παράξενο να έχεις ζήσει ολό
κληρη τη ζωή σου για να υπηρετήσεις 
ένα Θεό, και, ξαφνικά, να βλέπεις πως 
κανένας πια δεν τον πιστεύει το Θεό 
σου. [Φοίβος ουκ έχει καλύβην, ον μά- 
ντιδα δάφνην, συ Παγάν λαλέουσαν,\ απέ- 
σβετο και λάλον ύδωρ»*.

Η  Τελευταία Μέρα και η Άνοιξη μ.Χ. 
αντανακλούν την απελπισία ενός. Ευ
ρωπαίου μπροστά στην προστυχιά των 
«γερο-πολιτικών», μπροστά στις φυ
λακές, μπροστά στα κάτεργα που ά
νοιγαν για τον απλό λαό. Η ίδια η 
Ελλάδα, το 1941, καταδικάστηκε να 
μπει κι αυτή στο ζυγό — και ο Σεφέ
ρης αναγκάστηκε να πάρει το δρόμο 
της εξορίας. Μακριά από την Ευρώπη, 
μακριά από την πατρίδα. Χρειάστηκε 
να περάσει τέσσερα χρόνια αγωνίας 
στην Αφρική, φορτωμένος με δουλειά 
και αποστολές. Κάπου κάπου όμως, 
μέσα από την πίκρα του, από την 
ανησυχία του, στο Κέηπ Τάουν ή 
στην Αίγυπτο, ξεπηδούν μερικά ποιή
ματα.

—Πώς να μιλήσεις στους νεκρούς, 
πώς να μιλήσεις στους Έλληνες; Δεν 
υπάρχουν ασφόδελοι στη Νότια Αφρι
κή — αυτά τα χθόνια φυτά. Προσπα
θεί λοιπόν ο Σεφέρης να επικοινωνή
σει με τους Έ λληνες  που, εκεί πέρα, 
καλούν σε βοήθεια από έναν πυρπο- 
λούμενο βράχο, μέσα από τον αυλό 
ενός αγάπανθου, του ασφοδέλου των 
νέγρων.

Ο απέραντος Νείλος παρηγορητής, 
μεγάλο μάθημα· τα αιώνια νερά του 
που λιπαίνουν τη γη και προχωρούν 
άφοβα, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να 
άγρυπνά κάποιος νους· να λοιπόν ένας 
άντρας σίγουρος για τη δουλειά του 
και που ξέρει πού πηγαίνει. Αλίμονο! 
Πώς να ακολουθήσουμε το Νείλο ό
ταν η ζωή μας του εξόριστου γίνεται 
σκόνη και χάνεται μέσ’ στην έρημο;

Μπροστά στην προώθηση των Γερ
μανών στη Λιβύη ο Σεφέρης αναγκά
ζεται να πάει στην Παλαιστίνη. Περι
πλανιέται τις νύχτες της Ιδουμέας

* Το απόσπασμα είναι μοιρασμένο σήμερα 
στις ημερολογιακές εγγραφές του Σεφέρη: 
«Σεπτέμβρης. Κυριακή βράδυ, Κηφισιά 
(γράμμα)» και «Παρασκευή, 30 Σεπτέμβρη. 
Αθήνα, 11 βράδυ», που περιέχονται στο 
Μέρες Γ \  16 Απρίλη 1934-14 Δεκέμβρη 
1940, σελ. 103-105 (Σ.τ.Μ.).
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μουρμουρίζοντας με τον αγαπημένο 
του Απολινέρ:

Et moi f a i  le coeur aussi gros 
Qu’un cui de dame damascene...

•

Αλλά αυτή την Ελλάδα, που έμοιαζε 
να την αποφεύγει μπροστά στον ε
χθρό, την ξανάβρισκε στους Αγίους 
Τόπους. Ορθόδοξοι καλόγεροι, στον 
Πανάγιο Τάφο, αγρυπνούν ζηλότυπα 
πάνω σε μερικές πέτρινες πλάκες. 
Ά λλο ι,  στα ίδια μέρη όπου μαρτύρη
σε ο Κύριος, κατοικούν στα υψώματα 
της Ιεριχούς. Πάνω σ ’ ένα κόκκινο 
καΐκι, δεμένο στην όχθη του Ιορδάνη, 
από καλόγερους που έφυγαν από το

Αγιο Ό ρ ο ς ,  λόγω της εισβολής των 
Γερμανών, ο Σεφέρης, ακολουθώντας 
την παράδοση, ξαναβαπτίζεται. Η Ιε
ρουσαλήμ, αλίμονο! Μια Βαβέλ πλημ
μυρισμένη από κόσμο, γεμάτη πρό
σφυγες. Ό λ ε ς  οι αθλιότητες της προ
σφυγιάς, της εξορίας, της καταδίωξης, 
όλοι οι κυνηγημένοι, οι αποδιωγμένοι 
έχουν δώσει ραντεβού σ ’ αυτή τη σχε
δία — ευτυχισμένοι ακόμα που δεν 
έχουν συμπεριληφθεί σ ’ αυτό το φρι
χτό φορτίο που ξεχείλιζε πάνω σ ’ ένα 
πλοίο και που πλανιόταν εδώ και 
καιρό, από λιμάνι σε λιμάνι, πάνω στα 
κύματα προτού καταποντιστεί.

Η Ελλάδα τότε, πεινασμένη, έβγαζε

κραυγές αγωνίας, και στο μεταξύ ο 
Σεφέρης εξόριστος, περιπλανώμενος 
στις όχθες της Νεκρής Θάλασσας, 
ένιωθε ο ίδιος ακόμα πιο βαθιά βου
λιαγμένος στο χάος. Η Ελλάδα που σε 
λίγο θα ξανακατακτούσε την ελευθε
ρία της του φαινόταν ζωντανή από 
μακριά, υπέρλαμπρη, στεφανωμένη με 
το γαλάζιο της αιθέρα — όταν την 
συνέκρινε με τον σκοτεινό μαρασμό 
του, με την πένθιμη μοναξιά του.

Πολλά μέτρα κάτω από την επιφά
νεια του Αιγαίου.

Μτφρ. ΑΛΕΞ. ΖΗΡΑΣ

γράμματα και τεχνες
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αποκτείστε μια πλήρη σειρά 
του «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ» 

κάνοντας μόνο μια ετήσια συνδρομή.

Π ροσφορά για την π ερ ίο δ ο  Μ αρτίου-Ιου-  
λίου 1985. 

Μ ε κ ά θ ε  καινούρια  ετήσια συνδρομή  
δώρο όλα τα τεύχη  το υ  1984 το υ  π ερ ιο δ ι
κού «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ». (Π εζο
γραφία, Ποίηση, Δοκίμιο, Θ εάτρο, Μ ουσι
κή, Κ ινηματογράφ ος, Βιβλιοκριτική). 

Τεύχη περιορισμένα!  
Συμπληρώ στε τα  στοιχεία  σας και στείλ

τ ε  μας με ταχυδρομική επιταγή τη σ υ νδ ρ ο 
μή σας (1.500 δρχ.). 

Τα τεύχη  θ α  σταλούν με απόλυτη  π ρ ο τ ε 
ραιότητα στις 10, 20 και 30 κ ά θ ε  μήνα  
αντίστοιχα.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΠΡΟΣ
«ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ»
ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΤΕΝΩΝ ΠΟΡΤΑΣ 20 
161 21 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ. 7234122
Παρακαλώ στείλτε μου ταχυδρομικά την μέχρι τώρα 
σειρά των τευχών του «ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕ
ΧΝΕΣ».
Εσωκλείω ταχυδρομική επιταγή 1.500 δρχ. για την 
ετήσια συνδρομή μου.

ΟΝΟΜΑ..........................................................................
ΕΠΩΝΥΜΟ....................................................................
ΟΔΟΣ ..............................................................................
ΑΡΙΘ.................................................................................
ΠΟΛΗ..............................................................................
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1936. Πρόξενος στην Κορυτσά

Ρόντερικ Μπήτον

Οι Έξη Νύχτες στην Ακρόπολη δεν 
είναι το μόνο μυθιστόρημα που σχε- 
δίαζε να γράψει ο Σεφέρης, είναι όμως 
το μόνο που κατόρθωσε, έστω και 
επιμέρους, να ολοκληρώσει. Σύμφωνα 
με τα σχόλια του Γ.Π. Σαββίδη, επιμε
λητή του βιβλίου, ο Σεφέρης πρωτοα- 
σχολήθηκε με το μυθιστόρημα αυτό 
μεταξύ του 1926 και του 1928. Πολύ 
αργότερα, ενώ υπηρετούσε στην ελλη
νική πρεσβεία στη Βηρυτό, το 1954, 
ξεθαψε το χειρόγραφο και το συμπλή
ρωσε, μολονότι στην επαναθεώρησή 
του παρέμεινε σχολασ τικά  π ιστός  
προς το πνεύμα του αρχικού χειρογρά
φου, μη προσθέτοντας τίποτα που α
νήκε στην μετά το 1930 εποχή.

Το κατά πόσο πλήρες είναι το μυθι
στόρημα είναι μια ερώτηση που επιδέ
χεται πολλές απαντήσεις. Σε μια εγ
γραφή του ημερολογίου του το 1954, ο 
Σεφέρης αναφέρει ότι «Τελείωσα την 
Ακρόπολη». Το τελικό όμως δακτυλο
γραφημένο κείμενο που προοριζόταν 
για το τυπογραφείο είχε την ετικέτα 
« Ό χ ι  για έκδοση» κι έτσι μπήκε κατά 
μέρος. Ο καθ. Σαββίδης, από την άλλη 
μεριά, δικαιολογεί την ενέργειά του 
να δημοσιεύσει το κείμενο, με το ότι ο 
Σεφέρης είχε επίσης αφήσει έναν α
ριθμό τυπογραφικών οδηγιών που ορι
σμένες τους ήταν εξαιρετικά λεπτομε
ρείς. Φαίνεται όμως πιθανότερο ότι αν 
ήθελε, πράγματι, να εκδόσει την Α
κρόπολη θα ξαναδούλευε σ ’ ένα σημα
ντικό ποσοστό το υλικό του μυθιστο
ρήματος.

Αναγνωρίζοντας, πάντως, ότι το βι
βλίο έχει σοβαρές ατέλειες, για τις 
οποίες ο Σεφέρης ενδεχομένως ήταν 
πολύ καλά κατατοπισμένος, οι Έξη

Νύχτες στην Ακρόπολη  προσφέρουν 
μια πολύ περισσότερο αισθαντική και 
έντονα δραματοποιημένη εικόνα της 
προσωπικής εμπλοκής του, α π ’ όσο 
γίνεται αυτό στα ημερολόγιά του. Θέ
τει ακόμα, μ ’ έναν διστακτικό και κα
μιά φορά αδέξιο τρόπο, για πρώτη 
φορά, και σ ’ ένα αρκετά υψηλό ποιο
τικά επίπεδο, πολλές από τις ιδέες που 
σ χημ άτ ισ αν  τη βάση της ώριμης 
ποίησης του Σεφέρη.

Ο κεντρικός χαρακτήρας του μυθι
στορήματος είναι το alter ego του 
Σεφέρη, ο Στρατής (που επανεμφανίζε
ται σε αρκετά κατοπινά ποιήματα ως 
Στρατής Θαλασσινός). Έ νας περιπλα-

νώμενος διανοούμενος, όπως και ο 
ίδιος ο Σεφέρης, ο Στρατής προσπαθεί 
να προσδιορίσει τις σχέσεις του, ό
ντας στη σύγχρονη Αθήνα, με μια 
ομάδα επίσης διανοούμενων φίλων, 
και με μια γυναίκα, τη Σαλώμη, με την 
οποία συνδέεται.

Η πρωτοτυπία — και, από μια άλλη 
άποψη, η αδυναμία — του μυθιστορή
ματος βρίσκεται στον τρόπο τον ο
ποίο ο Σεφέρης διάλεξε για να το 
επεξεργαστεί. Η παρέα των επτά ατό
μων, περισσότερα από τα οποία παρα
μένουν σκιώδεις χαρακτήρες, συμφω
νεί ότι έχουν αποτύχει να επικοινωνή
σουν. Η απάντηση  στο πρόβλημά 
τους, τυπικά του Σεφέρη αλλά και των 
χαρακτήρων του, δίνεται μέσα από μια 
ποιητική εικόνα. Μοιάζουν με μια 
συλλογή δειγμάτων από νερά διαφό
ρων μεγάλων ποταμών, όπως λέει ένας 
της παρέας. Κάποια δύναμη χρειάζε
ται για να απελευθερώσει τα νερά και 
να τα κάνει να αναμιχθούν. Η εξεζη
τημένη μεταφορά προβάλλετα ι εδώ 
μέσα από την παρορμητική λογική. 
Πρέπει να πηγαίνουν στην Ακρόπολη 
κάθε νύχτα που έχει πανσέληνο. Τα 
μάρμαρα της Ακρόπολης αντιπροσω
πεύουν το μεγαλύτερο επίτευγμα των 
προγόνων τους που δήθεν είναι φυλα
κισμένοι στα κορμιά των μελών της 
παρέας. Και η ισχύς του φεγγαριού, 
αναγκαία για να ενωθούν τα νερά, θα 
είναι στο απώγειό της κοντά στα αρ
χαία μάρμαρα.

Η «ψυχολογική» εξέλιξη του μυθι
στορήματος εξυπηρετεί αυτό το σχέ
διο. Τίποτε δεν συμβαίνει στην Ακρό
πολη, πέρα από το ότι η παρέα ολοένα
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και λιγοστεύει* η δομή όμως του μυθι
στορήματος είναι αυστηρά προσαρμο
σμένη στο περιοδικό φαινόμενο της 
πανσελήνου. Από ψυχολογική άποψη 
οι επισκέψεις στην Ακρόπολη είναι 
άσχετες. Αλλά και στο προσωπικό 
ημερολόγιο του Σεφέρη και στο ημε
ρολόγιο του Στρατή, στο μυθιστόρη
μα, επαναλαμβάνεται η δήλωση ότι «η 
dramatis persona είναι η Ακρόπολη». 
Και στο ημερολόγιο του Νοεμβρίου 
του 1927 ο Σεφέρης συνεχίζει: «Η 
κεντρική ιδέα είναι η αρρώστεια της 
Αθήνας, η αρρώστεια που προέρχεται 
από την Αθήνα και όχι η παρουσίαση 
αυτού η του άλλου χαρακτήρα».

Το μυαλό που εργάζεται εδώ είναι 
το μυαλό ενός ποιητή και όχι ενός 
μυθιστοριογράφου. Πραγματικά, οι 
φόβοι του Σεφέρη για το πώς θα 
γράψει ένα αφήγημα διατυπώνονται με 
ειλικρίνεια, τόσο στο ημερολόγιό του 
όσο και μέσω του φερέφωνού του — 
Στρατή. Ό ταν  τον ρωτούν γιατί απα
σχολείται διαρκώς με την ποίηση και 
αν έχει ποτέ του γράψει μυθιστόρημα, 
ο Στρατής απαντά: «Προσπάθησα αλ
λά δε νομίζω ότι ξέρω πώς να πω μια 
ιστορία. Ακόμα χειρότερα* δεν μπορώ 
να κάνω μια περιγραφή. Πάντοτε έχω 
την εντύπωση πως όταν ονομάζεις 
κάτι, αυτό είναι αρκετό για να υπάρ
ξει».

Περιφρονώντας μεθόδους πιο παρα
δοσιακές ο Σεφέρης στηρίζεται σε μια 
περιπλεγμένη μυθιστορηματική δομή. 
Ό χ ι  μόνο παίζει με τον συμβολισμό 
των αρχαίων μαρμάρων και της σελή
νης, σε αντίθεση με τον χαμερπή 
κόσμο της σύγχρονης Αθήνας, αλλά 
και σχηματίζει μια προσεκτική, αν 
όχι εξεζητημένη παράλληλο με τη 
Θεία Κωμωδία του Ντάντε, καθώς ο 
Στρατής περνά μέσα από ένα εξαγνι
στικό όραμα της κόλασης και του 
καθαρτήριου, όπου η Ακρόπολη πα
ραμένει η μόνιμη και διαρκής εικόνα.

Ο καθ. Σαββίδης συμπεριέλαβε στο 
τέλος του βιβλίου έναν κατάλογο ανα
φορών στον Ντάντε — προφανώς κα
μωμένο από τον ίδιο τον Σεφέρη. 
Σύμφωνα με αυτό το σχήμα ο Στρατής 
αρχίζει μια σχέση με τη Σαλώμη, η 
οποία είναι ο οδηγός του μέσα από 
την κόλαση και το καθαρτήριο. Η 
σχέση στην αρχή δεν είναι ικανο
ποιητική. Για κάποιους λόγους είναι

μόνο σωματική. Ο Στρατής. ανακαλύ
πτει ότι η Σαλώμη έχει, μιλώντας 
μεταφορικά, αποχωρήσει το κεφάλι 
από το σώμα της. Αργότερα, στο τμή
μα που αντιστοιχεί στο «Καθαρτή
ριο», ο έρωτας γίνεται συνολικός και 
εκείνη ξαφνικά του λέει πως το όνομά 
της δεν είναι Σαλώμη αλλά Μπίλιω. Ο 
συμβολισμός τώρα πλησιάζει στο ο
ριακό του σημείο, και όταν η Μπίλιω 
τελικά συνενώνεται με τη Λάλα, μια 
μικρόσωμη λεσβία που σιγά σιγά 
παίρνει σάρκα και οστά αντικαθιστώ
ντας τη Μπίλιω στη σχέση με τον 
Στρατή, η φωτεινή λάμψη στην οποία 
αποκαλύπτεται αυτή η σύνθετη μορφή 
που μοιάζει με της Βεατρίκης, μας 
δείχνει την όλη δομή ως ένα επίτευγ
μα μιας υποθετικής γεωμετρικής ευ
φυΐας.

Στο Έξη Νύχτες στην Ακρόπολη ο 
Σεφέρης περιγράφει έναν κόσμο όπου 
αντικείμενα και αφηρημένα πρότυπα 
είναι εξίσου αληθινά, αν και οι φευγα
λέες σχέσεις τους δεν είναι δυνατό να 
εντοπιστούν. Στο μυθιστόρημα αυτό 
οι άνθρωποι δεν ανταμώνουν και δεν 
σχετίζονται μεταξύ τους με την συζή
τηση αλλά με το να διασταυρώνονται 
τα μοναχικά τους μονοπάτια, με το να 
είναι μαζί σε κάποιον ιδιαίτερο χώρο. 
II Λάλα τελικά έχει αναλάβει να συ
νοδέψει τον Στρατή στο Δάντειο ταξί
δι του με το να έχει μια λεσβιακή 
σχέση με την Μπίλιω και, αργότερα, 
πουλώντας τον εαυτό της για πέντε 
δραχμές, για να ταυτιστεί με μια πόρ
νη που, προηγουμένως, ήταν μια από 
τις συνοδούς του Στρατή στην κόλα
ση. Αυτή είναι μια ιδιόμορφη θέαση 
των ανθρώπινων σχέσεων, αλλά δεν 
παύει να είναι μια θέαση πολύ προσε
κτική ώστε να είναι αποτέλεσμα τε
χνικής ανεπάρκειας ή απειρίας.

Μια τέτοια οπτική γωνία αποκλείει 
αναγκαία τις πιο συνηθισμένες μορ- 
φής της ανθρώπινης επαφής, γ ι ’ αυτό 
και ένα μεγάλο μέρος του διαλόγου 
έχει μια επίπλαστη χροιά. Η προσπά
θεια για φυσικότητα καμιά φορά δη
μιουργεί περίεργα αποτελέσματα, ό
πως κατά τη διάρκεια μιας έντονης 
συζήτησης ανάμεσα στη Μπίλιω και 
στη Λάλα που τυχαίνει να ακούσει ο 
Στρατής. Στο υψηλότερο σημείο της 
συναισθηματικής φόρτισης του διαλό
γου η Λάλα ξαφνικά ρωτάει: «Θέλεις

ένα ροδάκινο;» Η ένταση είναι ξεκά
θαρη και συνειδητή, αλλά το αποτέλε
σμα είναι καταστροφικό.

Είναι σαν να είδε ο Σεφέρης τον 
κόσμο παραμορφωμένο, να του λείπει 
μια ολόκληρη διάσταση, ή σαν να 
δημιούργησε σκόπιμα έναν τέτοιο κό
σμο, ώστε να είναι μια προεκτεινόμε
νη εικόνα του δικού μας κόσμου, μέσα 
στον οποίο οι άλλες διαστάσεις μας 
είναι αθέατες. Ο τρόπος με τον οποίο 
αντιμετωπίζει το . χρόνο είναι ίσως το 
κλειδί για το πώς αντιμετωπίζει ο 
συγγραφέας τις σχέσεις: κι αυτό γιατί 
η διαδικασία του χρόνου είναι ακατα
νόητη στον Σεφέρη/Στρατή , εκτός 
από μια σειρά ανεξάρτητων στιγμών. 
Έ τσ ι και οι σχέσεις μεταξύ των αν
θρώπων και των πραγμάτων και των 
τόπων δεν μπορούν να αναπτυχθούν. 
Η «δομική» σχέση είναι μια προσπά
θεια άρνησης του χρόνου — και αυτός 
είναι ο πραγματικός σκοπός του Σεφέ
ρη, με το να βάζει το σκηνικό σ ’ έναν 
τόπο που η ίδια η παρουσία του είναι 
μια αντίσταση στο χρόνο, και σε 
κάποια στιγμή — η επαναλαμβανόμε
νη κατά διαστήματα πανσέληνος — 
μοιάζει να διασχίζει το ανέκκλητο 
αυτού του τόπου.

Είναι η διάσταση του χρόνου που 
λείπει από τον κόσμο του Σεφέρη. 
Χωρίς αυτόν το βιβλίο είναι μια σειρά 
στιγμών, εικόνων, που επικαλύπτονται 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουρ
γούν ένα σύνθετο, ταυτόχρονο σύνο
λο. Η διαδικασία όμως του χρόνου, 
είτε ψευδαισθησιακή είναι, είτε όχι, 
πρέπει να γίνεται αποδεκτή, και τα πιο 
φοβερά σημεία στη συγκρότηση της 
ύπαρξής τους — για τον Σεφέρη όπως 
και για τον Στρατή — είναι εκείνα 
όπου οι εικόνες δεν είναι οι ίδιες. Μια 
από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές στο 
βιβλίο είναι εκείνη όπου ο Στρατής 
πηγαίνει στο σπίτι της Σαλώμης ενώ η 
ίδια απουσιάζει, και αντικρίζει τα 
ρούχα της, τα παπούτσια της και όλα 
τα μικροπράγματα που έχουν γίνει 
κομμάτι του εαυτού της και που τώρα 
είναι άδεια απ’ αυτήν. Αυτό για τον 
Στρατή είναι «ολικός θάνατος» και η 
κατάσταση είναι ακριβώς η ίδια με 
εκείνη που υπάρχει στο φημισμένο 
ποίημα του Σεφέρη «Ο Βασιλιάς της 
Ασίνης», όπου περιέρχεται την αρ
χαία μυκηναϊκή ακρόπολη, προσπα
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θώντας με τη φαντασία του να συνδε
θεί, μέσω των ερειπωμένων τειχών, με 
το ζωντανό πρόσωπο που τα έχτισε — 
«αγγίζοντας με τα δάχτυλά μας το 
άγγιγμά του πάνω στις πέτρες».

Χρόνος — και — άχρονο είναι ένα 
από τα πιο διαρκή θέματα στην ώριμη 
περίοδο της ποίησης του Σεφέρη, και 
αυτό το περίεργο, υπερβολικά αρχιτε- 
κτονημένο και ωστόσο έντονα χαοτι

κό μυθιστόρημα είναι μόνο μια προ
σπάθεια εξήγησης αυτού του θέματος. 
Ό πω ς είπε και ο ίδιος ο Σεφέρης, 
είναι ένα θέμα που ταιριάζει περισσό
τερο στην ποίηση παρά στην αφήγη
ση. Οι Έξη Νύχτες στην Ακρόπολη 
είναι ένα κείμενο μαθητείας και όχι 
σ τ ’ αλήθεια επιτυχημένο. Είναι όμως 
ένα εγχείρημα εξαιρετικά φιλόδοξο. 
Και είναι άξιο λόγου να αναφερθεί,

μπροστά στις επαναλαμβανόμενες κα
τηγορίες ότι ο Σεφέρης αντέγραψε 
πολλές από τις βασικές του ιδέες από 
τον Έλιοτ, ότι πράγματι είχε εκφρα
στεί γ ι ’ αυτές τις ιδέες, ή πάντως για 
τις περισσότερες από οιυτές, μ’ έναν 
τρόπο εντελώς δικό του, δυο χρόνια 
προτού διαβάσει ποιήματα του Έλιοτ.

Μτφρ: ΑΛΕΞ. ΖΗΡΑΣ

Η επικυριαρχία του Παρελθόντος

Το 1930 ο Γιώργος Σεφέρης ήταν 
τριάντα ετών. Ακόμα ήταν σχεδόν 
τελείως άγνωστος, και μόνο ένα χρόνο 
αργότερα, με την εμφάνιση της πρώ
της συλλογής ποιημάτων του, η ανα
γνώριση και η φήμη τον επισκέφτη- 
καν. Η μαθητεία του Σεφέρη ήταν 
μακρόχρονη, και μόνο τώρα, καθώς 
εκδίδονται μεταθανάτια τα χειρόγρα
φά του, μπορεί να ριχτεί λίγο φως στο 
μοναχικό αγώνα που διεξήγαγε για 
πολλά χρόνια, ώστε να συμφιλιωθεί 
με τον εαυτό του, ως ποιητής, ως 
Έλληνας και ως άνθρωπος.

Ο πρόσφατος ιόμος των ημερολο
γίων του που εκδόθηκε — και που 
είναι ο πρώτος χρονολογικά — καλύ
πτει την περίοδο της μαθητείας, δηλα
δή τα χρόνια μεταξύ της επιστροφής 
του Σεφέρη από το Παρίσι, το 1924, 
και της εμφάνισης της Στροφής, το 
1931. Το μόνο ολοκληρωμένο μυθι
στόρημά του, που κι αυτό εκδόθηκε 
πρόσφατα, χρονολογείται από την ί
δια εποχή και ένα μεγάλο μέρος από 
την αυτοανάλυση των κυρίων χαρα
κτήρων του μυθιστορήματος (σε ημε
ρολογιακή μορφή) είναι δανεισμένο 
από το προσωπικό ημερολόγιο του 
ποιητή.

Οι Μέρες Α είναι περισσότερο ένα 
σημειωματάριο αποφθεγμάτων παρά 
ένα ημερολόγιο. Σε μια ασύνδετη σει
ρά σημειώσεων, περικοπών, ιστοριών 
και παραδοξολογημάτων ο Σεφέρης

1965. Με τον Ε. Πάουντ

Ρόντερικ Μπήτον

έρχεται αντιμέτωπος απέναντι στα ί
δια και στα ίδια προβλήματα, από 
οποιαδήποτε οπτική γωνία κι αν τα 
δει. Αναφέρει ελάχιστες λεπτομέρειες 
από την προσωπική του ζωή και ο 
όλος τόνος, ακόμα και των πιο ιδιωτι
κών του στιγμών, είναι αυστηρός και 
μυστικοπαθής. Ενδιαφερόταν να κατα
γράψει όχι μόνο το πώς εκείνος, προ
σωπικά, θα έγραφε ποίηση, αλλά και 
το πώς μπορούσε να γραφεί γενικά

ποίηση σε μια χωρα που πρόσφατα 
είχε εκτιναχθεί βίαια μέσα στη βιομη
χανική εποχή, εξουθενωμένη ηθικά 
και οικονομικά από τις συνέπειες ενός 
σχεδόν δεκαετούς πολέμου, ενός πολέ
μου που κ α τ έ λ η ξ ε  σ τ η ν  ε ισ ρ ο ή
1.500.000 Ελλήνων προσφύγων που 
διώχτηκαν από τις δυτικές περιοχές 
της Τουρκίας.

Οι γονείς του Σεφέρη ήταν μεταξύ 
των πιο τυχερών από τους πρόσφυγες
— είχαν χρήματα και κατόρθωσαν να 
φύγουν προτού έρθει η συντριβή των 
ελληνικών στρατευμάτων,. Έ τσ ι ο νε
αρός Σεφέρης εγκατέλειψε τη Σμύρνη 
στα δεκατέσσερα χρόνια του για να 
σπουδάσει στην Αθήνα και μετά στο 
Παρίσι. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα 
ανακάλυψε ότι είχε χάσει την επαφή 
του με τη βασικά ανατολίτικη νοοτρο
πία των Ελλήνων χωρικών, που είχε 
γνωρίσει στην παιδική του ηλικία, και 
των οποίων θα προσπαθούσε στο εξής 
να γίνει ο εκφραστής. Και με μια εκ 
φύσεως δυστροπία και αποστροφή 
προς τον ελιτισμό που κυριαρχούσε 
τότε στους Αγγλικούς και Γαλλικούς 
λογοτεχνικούς κύκλους δεν μπορούσε 
παρά να περιφρονεί την άξεστη, ψευ- 
δο-δυτική μεσαία τάξη των Αθηναίων, 
που φαινόταν δεκτική σε κάθε λογής 
ασημαντότητες αλλά και που έμοιαζε 
να λησμονεί πως είχαν συμβεί αυτές 
οι εθνικές συμφορές.
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«Πώς μπορεί να είναι κανείς πο ιη
τής σ ’ αυτή τη χώρα;» είναι η ερώτη
ση που κάνει ο Σεφέρης στον εαυτό 
του πάλι και πάλι, με διαφορετικούς 
τρόπους. « Ό π ο υ  και να ταξιδέψω η 
Ελλάδα με πληγώνει», θα πει πολύ 
αργότερα, και δεν μιλάει βέβαια με το 
δέος που διακρίνει έναν περιηγητή για 
την Ελλάδα. Ο ποιητής στη σύγχρονη 
Ελλάδα πρέπει να αρχίσει να αναρω
τιέται ποιο ρόλο έχει να παίξει η 
ποίηση — κατά ένα τρόπο επιβεβλη
μένο σ ’ αυτόν μέσω της εκπαίδευσης 
πάνω στα πρότυπα και τις αξίες της 
Δύσης — σε μια κοινωνία πολύ εγγύ
τερη στο Οθωμανικό και Βυζαντινό 
παρελθόν της παρά στους αρχαίους 
προγόνους της από τους οποίους ξεκι
νάει η λογοτεχνία της. Πρέπει ο πο ιη
τής να συμφιλιώσει τον εαυτό του με 
μια αναπόφευκτη απομόνωση που έχει 
από τον λαό — για τον οποίο ωστόσο 
αναλαμβάνει να μιλήσει — λόγω του 
ότι ο εγγράμματος ποιητής, όπως και 
ο λαϊκός βάρδος, δεν έχουν έναν πα
ραδοσιακό κοινωνικά ρόλο. Και πρέ
πει να παλέψει με τα άλυτα προβλήμα
τα της ελληνικής γλώσσας, η οποία 
υπάρχει ως ομιλούμενη δημοτική και 
ως καθαρεύουσα.. Οι αξιώσεις της κάθε 
μιας από αυτές εκτείνονται πολύ πιο 
πέρα από τα καθαυτό όρια της γλώσ
σας. Από τον τρόπο με τον οποίο 
μιλάει και γράφει κάποιος ελληνικά 
μπορεί να οικοδομηθεί και να χρ η σ ι
μοποιηθεί εναντίον του πολλές φορές, 
ένα ολόκληρο φάσμα πολιτικών και 
κοινωνικών συμπερασμάτων. Σήμερα, 
βέβαια, φαίνεται πως επικρατεί μια 
πιο ρευστή, πιο συμβιβαστική γλώσ
σα, όταν όμως ξεκινούσε ο Σεφέρης 
τη σταδιοδρομία του οι επικράτειες 
της δημοτικής και της καθαρεύουσας 
ήταν ακόμα περισσότερο στεγανές, 
και μόλις είκοσι χρόνια πιο πριν είχε 
τρέξει αίμα στους δρόμους της Αθή
νας γ ι ’ αυτό το ζήτημα.

Η αντίδραση του Σεφέρη απέναντι 
σε όλα αυτά ήταν να αποσυρθεί σε ένα 
είδος απομόνωσης. Ως πιο βαθμό ήταν 
αυτό αντιληπτό στην καθημερινή του 
ζωή δεν μας ξεκαθαρίζεται από τα 
ημερολόγιά του, αφού μάλιστα οι εγ
γραφές δεν αναφέρονται σχεδόν ποτέ 
στις σχέσεις του. Εργαζόταν ως δημό
σιος υπάλληλος κατά τη διάρκεια του 
μεγαλύτερου μέρους αυτής της περιό

δου, για τούτο και δύσκολα θα μπο
ρούσε να ζήσει αποτραβηγμένος από 
τον κόσμο. Η προμελετημένη όμως 
αυτη απομόνωση του ποιητή μπορεί 
να δημιουργήσει τα δικά της προβλή
ματα. Ακόμα και η προσωπικότητα 
παύει να είναι μια ενεργός ολότητα. 
«Ο άνθρωπος έχει πάντοτε δύο πτυ
χές», λέει στα 1925 — «το μέρος του 
εαυτού που δρα και το άλλο που 
βλέπει τον εαυτό του να δρα* το μέρος 
του εαυτού που υποφέρει και το άλλο 
που βλέπει τον εαυτό του να υποφέ
ρει».. Και στο Έξη Νύχτες στην Ακρό
πολη παρουσιάζεται η ίδια εικόνα, με 
μια χαρακτηριστική , απρόσμενη έμ
φαση , σε μια σ υζή τη σ η : «Ξέρετε 
ποιος ήταν ο Νάρκισσος; Κάποιος 
που έβλεπε τον εαυτό του να πνίγεται, 
χωρίς να είναι ικανός να κάνει μια 
κίνηση για να σώσει τον εαυτό του».

Στις καθημερινές εγγραφές των ημε
ρολογίων, πολλές από τις μορφές και 
τις έγνοιες της κατοπινής ποίησης του 
Σεφέρη πραγματοποιούν την πρώτη

τους εμφάνιση. Υπάρχει η απελπισία 
για την< κατάσταση της σύγχρονης 
Αθήνας· η ακλόνητη πίστη ότι σήμε
ρα η τέχνη μπορεί να επιζήσει μόνο 
στην περίπτωση που παράγεται από 
και προς μια πρωτοπορία* υπάρχουν 
τα αγάλματα στα οποία το φως γίνεται 
αθάνατο μέσω της τέχνης, αλλά και 
που αντιπροσωπεύουν τη φοβερή επι
κυριαρχία του παρελθόντος: «Ξανα
γεννούμε τα αγάλματα με κάθε λεπτό 
που περνάει». Η ίδια ιδέα αντανακλά
ται μερικά χρόνια αργότερα στο ποίη
μα «Μυκήνες», όπου ο Σεφέρης φα
ντάζεται τα γιγάντια τρισχιλιετή τεί
χη να παρασύρουν μαζί τους το αν

θρώπινο είδος στα έγκατα της γης. Ο 
Έ λλη νας  σήμερα δεν μπορεί να δρα
πετεύσει από αυτό το μακρινό παρελ
θόν, ο σ οδή ποτε  κι αν είναι ξένο 
γ ι ’ αυτόν, γιατί χωρίς το παρελθόν του 
δε θα μπορούσε να είναι τχυτό που 
είναι σήμερα.

Μτφρ. ΑΛΕΞ. ΖΗΡΑΣ

Τα βιβηία της «γνώσης»

ΜΑΡΙΑ ΞΕΝΟΥΔΑΚΗ



Pier Paolo Pasolini 

Απόστολος Παύλος
(πρόταση για ένα φιλμ)

Η Μ ή δ ε ι α  τ ο υ  Ι Ι ι έ ρ  Π ά ο λ ο  Π α ζ ο λ ίν ι

της σκέψης του Παύλου).
Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο 

θα ήθελα να μεταφέρω την επί της γης 
ιστορία του στις ημέρες μας; Είναι 
πολύ απλό: να δώσω κινηματογραφικά 
και με τρόπο πιο άμεσο και ζωηρό την 
εντύπωση και την πεποίθηση της επι- 
καιρότητάς του. Να πω εν περιλήψει 
σαφώς και χωρίς ούτε καν να υποχρε
ώσω το θεατή να σκεφτεί ότι «ο Από
στολος Παύλος είναι εδώ, σήμερα, ανά
μεσα μας» και ότι είναι σχεδόν φυσικά 
και υλικά. Ό τ ι  είναι η δική μας 
κοινωνία εκείνη στην οποία αυτός 
απευθύνεται* ότι είναι η κοινωνία μας 
που αυτός θρηνεί και αγαπά, απειλεί 
και συγχωρεί, της επιτίθεται με ορμή 
και την αγκαλιάζει τρυφερά.

Η τέτοια βιαιότητα του καιρού εκεί
νου που χρησιμοποιήθηκε στη ζωή 
του Απόστολου Παύλου, και που κατά 
τον ίδιο τρόπο ξαναήρθε μέσα στην 
καρδιά της δεκαετίας του ’60, έχει 
ανάγκη φυσικά από μια μεγάλη σειρά 
μεταφορών.

Η πρώτη και κεφαλαιώδης από αυ
τές τις μεταφορές συνίσταται στην 
υποκατάσταση του κομφορμισμού των 
καιρών του Παύλου (ή καλύτερα των 
δύο κομφορμισμών: των Ιουδαίων και 
των Εθνικών), με ένα σύγχρονο κομ
φορμισμό: που θα είναι βέβαια εκείνος 
ο τυπικός του τωρινού αστικού πολιτι-

—»

Σαν άνθρωπος του κινηματογράφου 
που ήταν ο Ρ.Ρ.Ρ. ονειρεύτηκε να 
κάνει ένα φιλμ γύρω από τον Απόστο
λο Παύλο, για τους λόγους που μας 
λέει παρακάτω. Ε ργάσ τη κε  πάνω 
σ ’ αυτό εντατικά, πρώτα το 1968, συν
θέτοντας ένα σχέδιο σενάριου, αλλά 
προσωπικά περιστατικά και δυσκολίες 
για την παραγωγή αυτού του φιλμ 
εμπόδισαν την πραγματοποίησή του. 
Χωρίς καλύτερη τύχη ξαναγύρισε 
σ ’ αυτό το έργο το 1974. Οι πληροφο
ρίες αυτές παρέχονται στο εξώφυλλο 
του βιβλίου που περιέχει το κείμενο 
και που εκδόθηκε το 1977 από τον 
εκδοτικό οίκο Einaudi. Εκεί μετά τις 
πληροφορίες αυτές ο εκδότης συνεχί
ζει:

«Αυτό το βιβλίο είναι ένα ντοκου
μέντο για τη συναίσθηση, τη θεματική 
ένταση και την επινόηση με την ο
ποία ο Ρ. ήταν αφιερωμένος σε μία 
εργασία που την αισθανόταν ξεχωρι
στά. Είναι λογικό να συλλέγει κανείς 
στη φλογισμένη δραστηριότητα του 
απόστολου, στο εναντίον του ρεύμα
τος κήρυγμά του, στη συνεχή πρόκλη
ση που έκανε στο ηθικό τέλμα μιας 
εποχής που βρισκόταν σε κρίση, τα 
χαρακτηριστικά της πολιτιστικής και 
πολιτικής μάχης που έδινε ο Ρ. μετα- 
φέροντας τις εκφραστικές του κατα
γραφές από τη γραπτή σελίδα στην 
κινηματογραφική εικόνα».

Ε.Σ.

Η ποιητική ιδέα — που θα έπρεπε 
να γίνει συγχρόνως και ο οδηγός του 
φιλμ, κι ακόμα ο νεωτερισμός του — 
συνίσταται στη μεταφορά ολόκληρης 
της ιστορίας του Απόστολου Παύλου 
στις μέρες μας.

Αυτό δε σημαίνει ότι θέλω κατά 
κάποιο τρόπο να βιάσω ή ν ’ αλλοιώ
σω αυτό τούτο το γράμμα του κηρύγ
ματος του: αντίθετα, όπως ήδη έχω 
κάνει για το Ευαγγέλιο2, κανένα από τα

λόγια που λέγονται από τον Παύλο 
στο διάλογο του φιλμ δε θα είναι 
επινοημένο ή ξανακαμωμένο κατ’ ανα
λογίαν. Και επειδή φυσικά θα είναι 
αναγκαίο να κάνω μία επιλογή των 
αποστολικών λόγων του Αγίου, θα 
κάνω μια τέτοια επιλογή που ν ’ ανακε- 
φαλαιώνει ολόκληρο το τόξο της απο- 
στολικής διδασκαλίας (βοηθούμενος 
σ ’ αυτό από ειδικούς, που εγγυώνται 
την απόλυτη πιστότητα στο σύνολο
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σμου, τοσο στην υποκριτικά και συμ
βατικά θρησκευτική του όψη (ανάλο
γη με εκείνη των Ιουδαίων), όσο και 
στη λαϊκή, φιλελεύθερη και υλιστική 
του όψη (ανάλογη με εκείνη των Εθνι
κών).

Αυτή η χονδρ ικ ή  μεταφορά, ε 
δραιωμένη επί της αναλογίας, οδηγεί 
μοιραία σε πολλές άλλες. Στο παιχνίδι 
αυτό των μεταφορών, που μπλέκονται 
αμοιβαία και ζητούν συνεπώς μια κά
ποια συνοχή, θα ήθελα πάντως να 
κρατηθώ ελεύθερος. Δοθέντος ότι ο 
πρώτος μου σκοπός είναι να παρου
σιάσω πιστά την οικουμενική αποστο- 
λική διδασκαλία του Απόστολου Παύ
λου, θα ήθελα να μπορώ ν ’ αποδεσμευ- 
θώ και από μία κάποια εξωτερική και 
κατά λέξιν συνοχή. Εξηγούμαι.

Ο κόσμος στον οποίο — στο δικό 
μας φιλμ — ζει και εργάζεται ο Από
στολος Παύλος είναι ο κόσμος του 
1966 ή ’67: κατά συνέπεια είναι φανε
ρό ότι η όλη ονομασία των τόπων 
πρέπει να μεταβληθεί. Το κέντρο του 
σύγχρονου κόσμου — η πρωτεύουσα 
της σύγχρονης  απο ικ ιοκρατ ίας  και 
του ιμπεριαλισμού — η έδρα της σύγ
χρονης εξουσίας επί του υπολοίπου 
ττΊζ Υης — δεν είναι πια, σήμερα, η 
Ρώμη. Κι αν δεν είναι η Ρώμη ποια 
είναι; μου φαίνεται ξεκάθαρο: Η Νέα 
Υόρκη με την Ουάσιγκτον. Κατά δεύ
τερο λόγο: το πολιτιστικό, ιδεολογι
κό, πολιτικό κατά το δικό του τρόπο 
θρησκευτικό κέντρο — το ιερό δηλα
δή του πεφωτισμένου και διανοούμε
νου κομφορμισμού — δεν είναι πια η 
Ιερουσαλήμ, αλλά το Π αρίσ ι3. Ύ στε
ρα η πόλη η ισάξια με την Αθήνα του 
τότε, είναι χοντρικώς η Ρώμη του 
σήμερα (ορώμενη φυσικά ως μία πόλη 
από τη μεγάλη ιστορική, αλλά όχι 
θρησκευτική παράδοση). Η Αντιόχεια 
πρόδηλα θα μπορούσε να είχε αντικα- 
τασταθεί, κατ’ αναλογίαν, από το Λον
δίνο (κάθε πρωτεύουσα μιας αυτοκρα
τορίας που προηγήθηκε από την αμε
ρικανική ηγεμονία, όπως η μακεδονο- 
α λ ε ξ α ν δ ρ ιν ή  α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ί α  ε ί χ ε  
προηγηθεί της ρωμαϊκής).

Συνεπώς το θέατρο των ταξιδιών του 
Απόστολου Παύλου δεν είναι πια η 
λεκάνη της Μεσογείου, αλλά ο Ατλα
ντικός.

Περνούμε τώρα από τη γεωγραφία 
στην ιστορική πραγματικότητα: είναι

φανερό ότι ο Απόστολος Παύλος κα
τέλυσε επαναστατικά, με τη δύναμη 
του θρησκευτικού του μηνύματος, έ
ναν τύπο κο ινω νίας  θεμελιωμένης 
στην ταξική βία, τον ιμπεριαλισμό 
και πάνω απ’ όλα τη δουλεία. Επομέ
νως είναι φανερό ότι τη ρωμαϊκή 
αυτοκρατορία και τις διάφορες ιθύ
νουσες και συνεργασθείσες με τον 
κατακτητή τάξεις υποκαθιστά κ α τ ’ α
ναλογίαν η σημερινή αστική τάξη που 
έχει στα χέρια της το κεφάλαιο, ενώ 
τους ταπεινούς και υπόδουλους, κα
τ ’ αναλογίαν, οι βολεμένοι αστοί, οι 
εργάτες, οι υποπρολετάριοι των σημε
ρινών ημερών.

Φυσικά, όλα αυτά δε θα εκτεθούν 
έτσι σαφώς και δασκαλίστικα,, στο 
φιλμ! Τα πράγματα, τα πρόσωπα, το 
περιβάλλον θα μιλούν από μόνα τους. 
Κι από αυτό θα γεννηθεί το πιο και
νούριο και ίσως το πιο ποιητικό γεγο
νός του φιλμ: οι «ερωτήσεις» που οι 
ακροατές του κηρύγματος θα κάνουν 
στον Απόστολο Παύλο θα είναι ερω
τήσεις ανθρώπων σύγχρονων, ειδικές, 
εμπεριστατωμένες, προβληματιστικές, 
πολιτικές, διατυπωμένες στην τυπική 
γλώσσα των ημερών μας. Αντιθέτως οι 
«απαντήσεις» του Παύλου θα είναι 
εκείνες που είναι: δηλαδή αποκλειστι
κά θρησκευτικές, και κατά το πλείστο 
διατυπωμένες με το τυπικό λεξιλόγιο 
του Απόστολου Παύλου, το οικουμε
νικό και αιώνιο, αλλά ανεπίκαιρο (με 
τη στενή έννοια).

Έ τσ ι  το φιλμ θ ’ αποκαλύψει δια 
μέσου αυτής της εξέλιξης τη βαθιά 
του θεματολογία: που είναι αντιπαρά
θεση της «επικαιρότητας» και της 
«αγιοσύνης» — ο κόσμος της ιστο
ρίας που τείνει στην υπερβολή της 
παρουσίας και του επείγοντος του να 
ξεφύγει προς το μυστήριο, το αφηρη- 
μένο, το καθαρό ερωτηματικό — και ο 
κόσμος του θείου, που, στη θρησκευ
τική του αφαίρεση, αντιστρόφως, κα
τεβαίνει ανάμεσα στους ανθρώπους, 
γίνεται συγκεκριμένος και ενεργός.

Ό σ ο  για τη σύνθεση του φιλμ, θα 
ήθελα να κάνω μία «τραγωδία σε επει
σόδια» (σύμφωνα με τον παλιό ορισμό 
του Αριστοτέλη): δεδομένου ότι φαί
νεται προφανώς ανόητο να διηγηθεί 
κανείς ολόκληρη τη ζωή του Απόστο
λου Παύλου. Θα είναι ένα σύνολο 
εμφαντικών και καθοριστικών επεισο

δίων, αφηγούμενων κατά τρόπο που να 
περικλείουν κατά το περισσότερο δυ
νατό και τα άλλα.

Στην αρχή καθενός από τα επεισό
δια αυτά, που εκτυλίσσονται στις ημέ
ρες μας, θα είναι γραμμένη η πραγμα
τική χρονολογία (63 ή 64 μ.χ. κλπ.). 
Επί πλέον πριν από τους τίτλους της 
αΡχήζ του φιλμ, για διασαφήνιση, θα 
υποκατασταθεί ο χάρτης των αληθι
νών α π ο σ τ ο λ ικ ώ ν  π ερ ιο δ ε ιώ ν  του 
Παύλου, με εκείνες τις ταινίες, τις 
«επινοημένες».

Παραθέτω σχηματικά και χωρίς τά
ξη μερικά από τα επεισόδια που κατά 
πάσα πιθανότητα θα συγκροτήσουν το 
σκελετό του φιλμ.

1. Το μαρτύριο του Αγίου Στεφάνου

Βρισκόμαστε στο Παρίσι κατά τη 
δ ιάρκεια  της να ζ ισ τ ική ς  κατοχής. 
Από τους Γάλλους, μερικοί συνεργά
ζονται, άλλοι κάνουν παθητική δια
μαρτυρία, άλλοι ακόμα αντιστέκονται 
ένοπλα (οι Ζηλωτές).

Ο Απόστολος Παύλος, φαρισαίος, 
είναι ένας αστός, βαθιά ενταγμένος 
στην κοινωνία του, από μακρά οικογε
νειακή παράδοση, αντιτίθεται στην 
ξένη κατοχή ενιαία εν ονόματι μιας

Δ ΙΠ Λ Η

ΕΙΚΟΝΑ 3

ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ 
Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία
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δογματικής και φανατικής θρησκείας. 
Ζει σε μια κατάσταση ανεπίγνωτης 
ανειλικρίνειας, που στην ψυχή του, 
την καμωμένη για να είναι μέχρι ρή
ξεως ειλικρινής, καταλήγει σε μία 
σχεδόν τρελή ένταση. Τα γεγονότα 
της δίκης και του θανάτου του Στεφά
νου εκτυλίσσονται ακριβώς όπως τα 
διηγούνται οι Πράξεις των Αποστόλων4
— ολοκληρωμένες με άλλες ιστορικές 
μαρτυρίες. Κανένα γεγονός, καμία λέ
ξη δεν έχει επινοηθεί ή προστεθεί. 
Μόνο, που, φυσικά, θα χρησιμοποιη
θεί αντί για τον αρχαίο λιθοβολισμό 
ένα σκληρό μοντέρνο λυντσάρισμα. 
Αλλά ο Στέφανος πεθαίνοντας θα προ
φέρει τα ίδια λόγια της συγγνώμης. Κι 
ο Παύλος θα τα ακούσει — παρών 
στην εκτέλεση, αντιπροσωπεύοντας 
την επισημότητα, που πιστεύει, ότι 
δηλαδή κατ’ αυτό τον τρόπο ελευθε
ρώνεται από την αλήθεια που πάει να 
την καταστρέψει.

2. Η κεραυνοβόληση

Ό πω ς στις Πράξεις των Αποστό
λων5, ο Παύλος ζητάει να πάει να 
συνεχίσει το διωγμό κατά των χρ ι
στιανών στη Δαμασκό. Αυτή είναι μία 
πόλη έξω από τη ναζιστική κατοχή — 
θα μπορούσε να είναι στην Ισπανία: 
παραδείγματος χάρη στη Βαρκελώνη 
όπου έχουν καταφύγει ο Πέτρος και οι 
άλλοι πιστοί του Χριστού. Η διάσχι
ση της ερήμου είναι έτσι η διάσχιση 
μιας ερήμου συμβολικής: βρισκόμα
στε μέσα στους αυτοκινητόδρομους 
ενός μεγάλου  ευρω παϊκού  έθνους ,  
στην ύπαιθρο του Γαλλικού Νότου, 
και ύστερα στα Πυρηναία και μετά 
στην Καταλωνία, χαμένα όλα στο βά
θος χωρίς την ελπίδα του πολέμου — 
σε μία σιωπή που μπορεί να γίνει 
πραγματική και απτή αν παύσει τε
λείως η μουσική υπόκρουση του φιλμ: 
έτσι που να δοθεί φανταστικά, και 
κατά τρόπο πιο αγωνιώδη από την 
πραγματικότητα, η ιδέα της ερήμου. 
Σε έναν οποιοδήποτε από αυτούς τους 
μεγάλους δρόμους, γεμάτον από κυ
κλοφορία και τα συνηθισμένα γεγονό
τα της καθημερινής ζωής, αλλά χαμέ- 
νον στην πιο ολοκληρωτική σιωπή — 
ο Παύλος χτυπιέται από το φως. Πέ
φτει και ακούει τη φωνή της κλήσεως.

Φτάνει τυφλός στη Βαρκελώνη, ό
που συναντά τον Ανανία και τους 
άλλους χριστιανούς πρόσφυγες, ενώ
νεται με αυτούς, μεταστρέφεται και

Από το Κ ατά Μ ατδαίον

αποφασίζει ν ’ αποτραβηχτεί στην έ
ρημο για αυτοσυγκέντρωση.

3. Η ιδέα του κηρύγματος 
στους Εθνικούς

δίων του κηρύγματος σε πρόσωπα α- 
νήκοντα στις εύπορες και μορφωμένες

*

τάξεις θα μπορούσε να επιλεγεί το 
κήρυγμα στην Αθήνα (για την οποία 
έχουμε πει ότι αντικαθίσταται, κατ’ α-

**·

ναλογίαν, με τη σύγχρονη, σκεπτικι- 
στική, ειρωνική, φιλελεύθερη Ρώμη) 
ενώ για τη σειρά των επεισοδίων του 
ευαγγελισμού του απλού λαού, θα 
μπορούσαν να επιλεγούν δύο ιστορίες, 
η μία που αφορά εργάτες ή τεχνίτες 
και η άλλη το πιο ρυπαρό κι εγκατα- 
λειμένο υποπρολεταριάτο: δηλαδή η 
ιστορία των κατασκευαστών των αση
μένιων «ενθυμίων» του ναού (πιστεύω) 
της Αφροδίτης, που βλέπουν να μι
κραίνουν τα κέρδη τους, σα συνέπεια 
της απώλειας της φήμης του ναού, που 
ήταν κέντρο προσκύνησης· και η ι
στορία εκείνης της παρέας των φτω
χών διαβόλων που για να κουτσοπερά- 
σουν, προσποιούνται ότι ξέρουν να 
ξορκίσουν τα δαιμόνια από τους δαι
μονισμένους, όπως ο Παύλος και εν

I
ονόματι του Παύλου^ ενώ δεν τα κατα
φέρνουν και μπλέκουν άσχημα κλπ. 
κλπ.

7. Το όνειρο του Μακεδόνος

Εδώ γίνεται αυτό που στη διάταξη 
των σκηνών ενός έργου λέγεται «ανα
τροπή». Ο Παύλος γυρίζει προς τους 
καινούριους φίλους του, υγιής πια, 
συνεπαρμένος από μία έφοδο αγάπης 
και εμπνευσμένης θέλησης, όταν μία 
ιδέα καταδική του ανατρέπει την κα
τάσταση και δημιουργεί τρομερές και
νούριες δυσκολίες και εντελώς νέες 
προοπτικές: είναι μία πραγματική επα
νάσταση μέσα στην επανάσταση. Θα 
ήθελα ν ’ αναπλάσω τη συγκεκριμένη 
στιγμή (έστω και επινοώντας την, αν 
δεν υπάρχει μία άμεση μαρτυρία) κατά 
την οποία επιφοίτησε στον Απόστολο 
Παύλο το καινούριο φως της έμπνευ
σης.

Αρχίζει έτσι — και το βλέπουμε 
στις πρώτες σκηνές — εκείνο το απο- 
στολικό έργο που είναι «Ιουδαίοις μεν 
σκάνδαλον Έ λλη σ ι  δε μωρία»6.

4-5-6. Περιπέτειες του κηρύγματος

Μία σειρά από τρία ή τέσσερα τυπι
κά επεισόδια του πρώτου μέρους του 
κηρύγματος: τυπικά και συνεπώς πα
ραστατικά και ολόκληρη σειρά άλλων 
επεισοδίων, που δεν μπορεί κανείς να 
τα διηγηθεί. Για τη σειρά των επεισο-

Τα επεισόδια που περιέγραψα στην 
προηγούμενη παράγραφο θα μπορού
σαν να συμβούν όλα στην Ιταλία. 
Τώρα ο Παύλος συνεχίζει προς το 
Βορρά. Το όνειρο του Μακεδόνος συ
νεπώς μπορεί κατ’ αναλογίαν να υπο
κατασταθεί από ένα «όνειρο του Γερ
μανού».

Ο Παύλος κοιμάται έναν από εκεί
νους τους οδυνηρούς ύπνους του που 
κάνει σαν άρρωστος και που τον κατα
ντούν να θρηνεί σαν σε ντελίριο. Και 
να που, στη βαθιά ειρήνη του ύπνου, 
του εμφανίζεται μία πάρα πολύ όμορ
φη εικόνα: είναι ένας γερμανός ξανθός 
νέος, δυνατός. Μιλάει στον Παύλο, 
τον καλεί να ρθει στη Γερμανία: η 
πρόσκλησή του που περιλαμβάνει τα 
πραγματικά προβλήματα της Γερμα
νίας, και για τα οποία η Γερμανία έχει 
ανάγκη βοήθειας ηχεί α-πραγματική 
«εντός» αυτού του ιερού ονείρου. Μι
λάει για το νεο-καπιταλισμό που ικα
νοποιεί την καθαρά υλική καλοπέρα
ση που αποτραχύνει, για το ναζιστικό 
τρόπο ζωής, για την υποκατάσταση 
των τυφλά τεχνικών ενδιαφερόντων με 
τα ιδεαλιστικά ενδιαφέροντα της κλα
σικής Γερμανίας κλπ. κλπ. Αλλά ενώ
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μιλάει έτσι, εκείνος ο ξανθός και 
δυνατός νέος, σιγά-σιγά — σαν κάτι τι 
το εξωτερικό να παρουσιάζει σ ’ αυτόν 
την εσωτερικότητα και την αλήθεια
— καταντάει όλο και πιο ωχρός, εξα
ντλημένος, φαγωμένος από μία αρρώ- 
στεια μυστηριώδη: λίγο-λίγο μένει μι- 
σόγυμνος, τρομερά λιγνός, πέφτει στη 
γη, κουβαριάζεται: έχει καταντήσει 
ένα από τα φρικτά ζωντανά ψοφίμια 
των lager7...

Στη συνέχεια αυτού του ονείρου 
βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο που, 
υπακούοντας σ ’ εκείνη την απελπισμέ
νη πρόσκληση βρίσκεται στη Γερμα
νία: περπατάει με το γρήγορο και 
σίγουρο βήμα του Αγίου, κατά μήκος 
ενός πάρα πολύ μεγάλου αυτοκινητό
δρομου που πάει προς την καρδιά της 
Γερμανίας.

(Μακρυγόρησα πάνω σ ’ αυτό το σ η 
μείο γιατί εδώ θεμελιώνεται, κατά τρό
πο οπτικό και παράξενο, το θέμα του 
φιλμ — που προ πάντων θα εξελιχθεί 
στο τελικό μέρος του μαρτυρίου στη 
Ρώμη - Νέα Υόρκη: δηλαδή η αντιπα
ράθεση ανάμεσα στην «επίκαιρη» αί
τηση που απευθύνθηκε στον Παύλο 
και στην αγία «απάντησή του».

8. Το θρησκευτικό 
και πολίτικο πάθος από 

την Ιερουσαλήμ στην Καισάρεια

Ο Παύλος είναι πάλι στην Ιερουσα
λήμ (Παρίσι). Αρχίζει εδώ εκείνη η 
σπονδύλωση βίαιων και δραματικών 
επεισοδίων, που είναι πάρα πολύ γνω
στά και γ ι ’ αυτό πρέπει να τα ανακε- 
φαλαιώσουμε: πρόκειται για τη σειρά 
των πιο δραματικών αλληλουχιών του 
φιλμ, που κλείνουν στην Καισάρεια 
(το Βισύ) με την αίτηση του Παύλου 
να δικαστεί στη Ρώμη.

9. Ο Απόστολος Παύλος στη Ρώμη

Αυτό το επεισόδιο είναι το πιο 
μεγάλο και πιο πλούσιο του φιλμ. Στη 
Νέα Υόρκη βρισκόμαστε στον ομφα- 
λό του σύγχρονου κόσμου: εκεί η 
«επικαιρότητα» των προβλημάτων έ
χει μία απόλυτη βιαιότητα και εκδή
λωση. Η διαφθορά του αρχαίου ειδω- 
λολατρικού κόσμου, ανάμεικτη με την 
ανησυχία την οφειλόμενη στο συγκε
χυμένο αίσθημα του τέλους αυτού του

120 μέρες στα Σόδομα

κόσμου — αντικαταστάθηκε από μία 
καινούρια απελπισμένη διαφθορά, την 
όπως λέγεται ατομική απελπισία (τη 
νεύρωση, τα ναρκωτικά, τη ριζική 
αμφισβήτηση της κοινωνίας). Το κρά
τος της αδικίας που κυριαρχεί σε μία 
κοινωνία δουλείας, όπως η κοινωνία 
της αυτοκρατορικής Ρώμης, μπορεί 
εδώ να σκιαγραφηθεί από το ρατσισμό 
χα ι  την κατάσταση των νέγρων. Είναι 
ο κόσμος της δύναμης, του πελώριου 
πλούτου των μονοπωλίων από τη μία 
μεριά και από την άλλη της αγωνίας, 
της θέλησης για θάνατο, του απεγνω
σμένου αγώνα των νέγρων. Στον κό
σμο αυτό βρίσκεται για να κηρύξει ο 
Απόστολος Παύλος. Και όσο περισ
σότερο «άγια» είναι η απάντησή του, 
τόσο περισσότερο μπερδεύει, αντιφά
σκει και τρο π ο π ο ιε ί  τη σ ημερ ινή  
πραγματικότητα. Έ τσ ι  ο Απόστολος 
Παύλος καταλήγει σε μία αμερικανι
κή φυλακή και καταδικάζεται σε θά
νατο. Η εκτέλεσή του δε θα περιγρά
φει νατουραλιστικά (αντικαθιστώντας, 
όπως συνήθως, κατ’ αναλογίαν, τον 
αποκεφαλισμό με την ηλεκτρική κα
ρέκλα), αλλά θα έχει τα μυθικά και 
συμβολικά γνωρίσματα μιας υπενθύμι- 
σης, όπως η κάποτε πτώση στην έρη
μο. Ο Απόστολος Παύλος θα υποστεί 
το μαρτύριο εν μέσω της κυκλοφορίας 
της περιφέρειας μίας μεγάλης πόλης, 
σύγχρονης μέχρι άγχους, με τις κρε
μαστές της γέφυρες, τους ουρανοξύ
στες της, το πάρα πολύ μεγάλο και 
συντριπτικό πλήθος, που περνάει χω
ρίς να σταματάει μπροστά στο θέαμα 
του θανάτου, και συνεχίζει να στροβι

λίζεται γύρω, στους πελώριους δρό
μους της, αδιάφορο, εχθρικό, χωρίς 
προορισμό. Αλλά σε κείνον τον ατσά
λινο και τσιμεντένιο κόσμο αντήχησε 
(ή ξανάρχισε ν ’ αντηχεί) η λέξη «Θε
ός».

Μτφρ.: ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΕΡΙΑΔΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1 .-Τη λέξη του κειμένου San (άγιος) 
απέδωσα Απόστολος, όπως εμείς λέμε τον 
Παύλο.

2.-Το «Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο» («II 
Vangelo Secondo Matteo»), την ταινία που 
ο Π. έκανε το 1964.

3.-Από σημείωση που ακολουθεί το κεί
μενο του σενάριου πληροφορούμασε ότι 
στην πρώτη γραφή η αρχαία Ιερουσαλήμ 
αντικαταστάθηκε με το Παρίσι των ετών 
1938-44, ενώ στο αναθεωρημένο κείμενο το 
Παρίσι γίνεται Ρώμη· κι έτσι η Ρώμη της 
πρώτης γραφής γίνεται Παρίσι κλπ. Φυσι
κά, αλλάζοντας οι πόλεις αλλάζουν και τα 
κτίρια εντός των οποίων κινούνται τα πρό
σωπα: το μέγαρο του Μεγάλου Αρχιερέως 
και των πρεσβυτέρων ταυτίζεται με το 
Βατικανό, το Βουλευτήριο του Παρισιού 
αντικαθίσταται με το Παλατζάτσιο της Ρώ
μης κλπ. κλπ. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν 
έγιναν κάτω από πιέσεις παραγωγών, αλλά 
γιατί στον Π. υπήρχε μια ροπή στην «επι- 
καιρότητα», που τον οδηγούσε — έξι χρό
νια μετά την πρώτη γραφή — σε διαφορετι
κές ιστορικές επιλογές καθώς και επιλογές 
περιβάλλοντος.

4.-ΣΤ 8, Ζ 1-60.
5.-Θ 1-30
6.-Α ' Κορινθ. Α 23.
7.-Ά Φ η σ α  τη λέξη του κειμένου που 

σημαίνει τα τενάγη. Πρ. Απ. ΙΣΤ 9.



Αύριο πάλι... ε!

Παλιό νεοκλασικό δωμάτιο, με πολλά 
παλιά έπιπλα και παλιούς καθρέφτες με 
χρυσές κορνίζες.
Δύο πολυθρόνες, μία απέναντι στην 
άλλη.
Ανθοστήλες και πάνω φυτά και λουλού
δια στεγνά, μαραμένα και αραχνιασμέ-

τ ου 
Γιώργου Αρμένη

να
/ ρΕνα οβάλ τραπέζι με πολλά καδράκια 
με τη φωτογραφία της Όλλυς. Δίπλα 
στη γ(ονία, μια κούκλα μοδίστρας με 
ένα ροζ ταγιέρ' πάνω στην κούκλα 
καπέλο εποχής με φτερά.
Γενικώς γίνεται πιο αρχοντικό και πα
ντού δεσπόζει η Όλλυ.
Στο πάτωμα χαλί. Δύο μικρά χαλάκια 
μπροστά στις πολυθρόνες.
Όλο το δωμάτιο είναι αραχνιασμένο, 
μαύρο.
Οι τοίχοι με υγρασία και πεσμένους 
σοφάδες. Το πάτωμα γεμάτο σκουπί
δια, χώματα και στις γωνίες πεταμένα 
πράγματα.
Ο Αντρέας, γέρος, με ανάκατα μαλλιά, 
αξύριστος, φοράει μία robe de chambre 
ακαθορίστου χρώματος, παλιά σκισμένη 
στους αγκώνες. Κάλτσες και παντόφλες 
σκισμένες.
Κάθεται και παραμιλάει δυνατά αλλά 
δεν καταλαβαίνουμε τι λέει.
Ακούγεται συνθηματικό χτύπημα τρεις 
φορές. Σταματάει, αφουγκράζεται και 
ξαναρχίζει το παραμιλητό.
Ξανά χτύπος στην πόρτα, ξανααφου- 
γκράζεται και στο δεύτερο χτύπημα 
πάει στην πόρτα.
Απ’ το περπάτημα καταλαβαίνουμε ότι 
είναι σχεδόν τυφλός.
Ο Χαράλαμπος φωνάζει σιγά το όνομά 
του.

— Αντρέα! Αντρέα!
Ανοίγει το σύρτη, ξεκλειδώνει. Μπαίνει 
ο Χαράλαμπος γεροντάκι με το καβου
ράκι του, κουστούμι, παλτό, κασκόλ. 
Κλασικός τύπος γραφιά. Κρατάει τσά
ντα νάυλον με ψώνια και μία κατσαρο- 
λίτσα δεμένη με πετσέτα.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μα τι διάολο κου- 
φάθηκες, δυο ώρες χτυπάω... 
Καλησπέρα! (Πάει προς την κουζίνα)

ΑΝΔΡΕΑΣ: Καλησπέρα!
(Ο Ανδρέας κλειδώνει την πόρτα. Ο 
Χαράλαμπος ερχόμενος απ’ την κουζί
να).

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Φτάνει, φτάνει το 
μαντάλωμα. Τι μανταλώνεις;
(Πάει στον καλόγερο και βγάζει τα 
ρούχα του αφού πρώτα κυνηγήσει τις 
κατσαρίδες) Ξου Ξου... ουστ στα κομ
μάτια... ρημάδες, ξου, ξου σιχαμένες...

ΑΝΔΡΕΑΣ: (Πηγαίνοντας στη θέση 
του) Γύρισε Βοριάς! Έβαλε κρύο. Ε! 
Χαράλαμπε;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Καιρός ήταν. Φά- 
γαμε τον Οκτώβρη με ήλιο, πάλι καλά, 
δόξα τον Παντοδύναμο!
Βρε ουστ — ουστ ρημάδες. Θα σε φαν, 
θα σε πνίξουν οι κατσαρίδες, ουστ, ξου 
ξου σιχαμενόπραμα. Ζούδια του Διό
λου.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Από χθες ένιωσα την αλ
λαγή. Πονούσαν τα κόκκαλά μου.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μην το ξεχάσουμε 
πριν φύγω, να σου κάνω μία εντριβή να 
σου πάρει τον πόνο... Περδίκι θα σε 
κάνω!

ΑΝΔΡΕΑΣ: Ο Ιανουάριος είναι ο κα- 
τεξοχήν μήνας του παγετού. Από κά
που πρέπει να μπάζει, ξύλιασαν τα 
πόδια μου, Χαράλαμπε κάνε κάτι.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Δεν μ ακού^. Τι 
σου *πα ψες πριν φύγω; Αντρέα μου 
φαίνεται ύποπτος ο καιρός. Νάτες οι 
κάλτσες, όπως στις άφησα, εκεί τις

έΧε^·
( Ό σο μιλάει έχει φέρει κι ένα μπουκα- 
λάκι οινόπνευμα. Παίρνει τις κάλτσες, 
σκύβει του βγάζει τις παλιές, ρίχνει 
οινόπνευμα, του τα τρίβει, του φοράει 
τις κάλτσες και τις παντόφλες).

ΑΝΔΡΕΑΣ: Κάποιο τζάμι στο βάθος 
πρέπει να ’χει σπάσει...

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Φούρνος, φούρνος 
θα γίνουν τα ποδαράκια σου!

«

ΑΝΔΡΕΑΣ: Από κει έρχεται το κρύο, 
κατ’ ευθείαν στα πόδια.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Ελα, έλα και
τ ’ άλλο παλικάρι μου, σήκωστο, ντε... 
Αφού κρυώνεις για δε φόραγες τις κάλ
τσες, μάτια μου;

ΑΝΔΡΕΑΣ: Βαριέ μαι Χαράλαμπε. 
Σκυλοβαριέμαι, κάθομαι, ώρες ακίνη
τος, δε σκέφτομαι. Βαριέμαι και να 
σκεφτώ. Το καταλαβαίνεις, τα βράδια 
γίναν ατέλειωτα κι εγώ βαριέμαι...

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Είσαι και ισχυρο- 
γνώμων. Χίλιες φορές στο ’πα... Μάλ
λιασε η γλώσσα μου. Τώρα θα ’χες την 
τηλεόραση, θα σκότωνες τη βαριεστη- 
μάρα σου. Αλλά ακούς; Δεν ακούς.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Ένα... Έ χ ω  γίνει ένα με 
την πολυθρόνα... Ααα! Σε ευχαριστώ.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Ζεστάθηκαν λίγο, ε; 
Θες να φέρω και μια κουβερτούλα να τα 
τυλίξουμε;

ΑΝΔΡΕΑΣ: Όχι... Όχι. ..  αισθάνομαι 
πολύ καλά!

—)
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Γιώργος Αρμένης, Αύριο πάλι... ε!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Το οινόπνευμα π α 
ράγει θερμότητα... κυκλοφορεί το αίμα! 
Αν συνεχίσει η κακοκαιρία, αύριο σό
μπα. Ανάβουμε σόμπα!

ΑΝΔΡΕΑΣ: Ο Ιανουάριος όλος, έτσι 
θα πάει, μην ελπίζεις.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Νοέμβρης. Αρχές 
Νοέμβρη έχουμε.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Θυμάσαι το ξενοδοχείο 
που είχαμε διανυκτερεύσει στο Άργος. 
Τι ταλαιπωρία! Τι άθλιο ξενοδοχείο... 
Το θυμάσαι; Είχε μιαν ονομασία παρά
ξενη, την ενθυμείσαι;... Χαράλαμπε... 
Χαράλαμπε... πού είσαι Χαράλαμπε;... 
(Ο Χαράλαμπος φωνάζει μέσα από την 
κουζίνα, δεν τον βλέπουμε).

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Εδώ είμαι. Εδώ,
εδώ στην κουζίνα.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Έ λ α  κοντά μου.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Σου ετοιμάζω κάτι 
να φας.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Αργότερα, αργότερα... 
Έ λ α  κοντά μου...
(Έ ρ χ ετα ι  με μια πετσέτα, παίρνει το 
τρ α π ε ζ ά κ ι  το  β άζε ι  μ προστά  του, 
στρώνει την πετσέτα, πάει στην κουζί
να).
— Πού είσαι, τι κάνεις;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Στραβός είσαι; Δε 
βλέπεις; Σου ετοιμάζω να φας.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Ό χ ι ,  όχι τώρα, άσε για 
αργότερα. Έ λ α  να τα πούμε λίγο. 
Έ λα  κοντά μου...
(Ακούγεται ένας θόρυβος σαν κάτι να 
έριξε ο Χαράλαμπος).
— Μα τι κάνεις; Μη μου ψάχνεις τα 
πράγματά μου, δε θέλω νχ  ψάχνεις τα 
πράγματά μου. Το ξέρεις ότι δε μ’ αρέ
σει. Μη ψάχνεις, μη...
(Έ ρ χετα ι  μ’ ένα πιάτο σούπα και μα- 
χαιροπείρουνα).

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Αμάν η γκρίνια σου. 
Σταμάτα. Γκρίνια ε, γκρίνια. Σου ψά
χνω τα πράματα, άλλη όρεξη δεν είχα 
να ψάχνω τα κουρέλια σου...
Έ λ α  μάτια μου, ρούφα τη τώρα πούν’ 
ζεστούλα!

ΑΝΔΡΕΑΣ: (Κάνει σαν μικρό παιδί). 
Ό χ ι ,  όχι δε... δε... δε θέλω.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Βρε ρούφα τη, ξες 
τι νόστιμη είναι, την έφτιαξα όπως σου 
αρέσει. Θες να σε ταΐσω;

ΑΝΔΡΕΑΣ: Θυμάσαι το όνομα του 
ξενοδοχείου, που διανυκτερεύσαμε στο 
Άργος;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μπε-λε-λέν, θαρρώ.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Μπε-λε-λέν. Ναι, Μπε- 
λε-λέν, ,Χαράλαμπε...

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Ορίστε.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Θαυμάζω το μνημονικό 
σου. Εύγε! Μπε-λε-λέν και οι κορέοι, 
στρατιές. Δεν είχα κλείσει μάτι, εσύ 
ροχάλιζες. Εγώ δεν είχα κλείσει μάτι. 
Η Ό λλυ. Η Ό λλυ  μου, περίμενε. Κρά
τησα σημειώσεις, για το ημερολόγιό 
μου. ΓΙεριέγραψα θυμάμαι, τον ξενοδό-
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χο. Κοντός, μαυριδερός, με πλατύ κεφά
λι και χονδρά χαρακτηριστικά. Δεν υ-, 
πήρχε αμφιβολία, πρέπει να ήτο Ηπει- 
ρώτης. Είχε μια γυναίκα κουτσή και 
τέσσερα παιδιά, όλα κουρεμένα με ψα
λίδι, ομοιόμορφα. (Π Α 1ΣΗ )
—Τι θλίψη που μου χαν προκαλέσει! 
Κάπου τα ’χω καταγράψει όλα αυτά. 
(Ο Χαράλαμπος αλλάζει συζήτηση).

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Σηκώθηκα πρωί- 
πρωί σήμερα, πήγα, πλήρωσα τηλέφω
νο, φως, νερό και στο έλα μπαίνω στην 
ψαραγορά.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Στο Νότη, το Μυτιληνιό; 
Α, ο Νότης... Ο Νότης. Ο Νότης είναι 
ο μόνος που διέθετε φρέσκο ψάρι, τι 
κάνει αλήθεια; Ρωτάει καθόλου, για 
μένα;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Ναι... Π ως, πώς! 
δηλαδή, να...

ΑΝΔΡΕΑΣ: Τι;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Α ποτραβήχτηκε, 
δεν είναι πια στην αγορά... τώρα το ’χει 
ένας ανηψιός του ονόματι Χρήστος. Έ 
νας ασχημομούρης...

ΑΝΔΡΕΑΣ: Μάλιστα... Κατάλαβα... 
Και λοιπόν τι έκανες στην ψαραγορά.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Πέτυχα κάτι κέφα- 
λους! Μα κάτι κέφαλους!... Ξες τι πά
χος είχαν; Γέμισε λάδια η κατσαρόλα. 
Ρούφα, θα κρυώσει.

ΑΝΔΡΕΑΣ: 27 Ιανουαρίου — Ημέρα 
Παρασκευή — Έ τος  1942.
Είμασταν μαζί στο Άργος. Στο Μπε- 
λε-λέν. Στο ίδιο δωμάτιο... για φαντά-
σου... Το 1942!!!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Φλεβάρης ήταν.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Ό χι.. .  όχι! Ιανουάριος.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Φλεβάρης. Έλα, ά- 
στα τώρα αυτά, τι τα θυμάσαι;
Έλα, ρούφα τη σουπίτσα σου. Π ά ’ να 
φέρω και το ψαράκι.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Και όμως ήτο Ιανουάριος.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Φλεβάρης, μη με 
σκας. Φλεβάρης. Δε θυμάσαι, που από 
βραδίς είχες τραπέζωμα, τον Νικολακό- 
πουλο, τον κύριο Γιώργο μετά της

δεσποινίδας Δεβλέτογλου, η Όλλυ έ
παιξε πιάνο, τραγουδίσατε, το 

«Λύρι... Αύρι... Αύρι Λιλίκα!»

ΑΝΔΡΕΑΣ: Τραγούδι σαμε ε;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ : Βέβαια, βέβαια 
τραγουδίσατε, η Όλλυ απέσπασε τα 
θερμά σας χειροκροτήματα... Εγώ τ ’ ά- 
κουγα απ’ την κουζίνα... Θυμάσαι... 
Μετά η δεσποινίς Δεβλέτογλου άνοιξε 
συζήτηση για τους Ιάπωνες, ότι ετοι
μάζονται για απόβαση στη Νέα Γουι
νέα!

ΑΝΔΡΕΑΣ: Η Όλλυ μου στο πιάνο, 
ναι, ναι... Στο πιάνο, με την τουρκουάζ 
μουσελίνα. Τα μαλλιά της με το φως 
των κεριών φάνταζαν ολόχρυσα!...
(ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΓΣΗ)
— Παρακάτω Χαράλαμπε... Παρακάτω.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Φύγαμε απ’ την Α
θήνα μόλις άρχισε να χαράζει. Κάπου 
στο Ρουφ, πήραμε τον Νομάρχη Αργο- 
λιδο-Κορινθίας. Ό τ α ν  φτάσαμε στο 
Ναύπλιο είχε ήδη νυχτώσει, μας φιλο
ξένησε ο Χελέλης ο Ιπποκράτης,.απ’ το 
Αυγουριό.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Πρέπει να ’χω γεράσει... 
Έ χεις  δίκιο, Φλεβάρης ήτο.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Φορτώσαμε το α
μάξι, μέχρι τα μπούνια, και στο Άργος 
μας κλάταρε το λάστιχο. Τρία χιλιόμε
τρα έξω απ’ το Άργος...
(Ο Ανδρέας θυμάται. Δείχνει κάπως 
ευχαριστημένος).

ΑΝΔΡΕΑΣ: Ναι, ναι, ναι, το αριστερό 
εμπρόσθιο λάστιχο, και το αυτοκίνητο 
παρέκλινε προς το αριστερό χανδάκι.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Φτηνά τη γλυτώσα
με, πολύ φτηνά.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Ό ταν  διηγήθηκα στο Ολ- 
λάκι μου το συμβάν, τα μάτια της 
γέμισαν δάκρια. Η μαμά, με έταξε στον 
Ά γ ιο  Φανούριο.
(Ο Χαράλαμπος καταλαβαίνει ότι του 
αρέσει).

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Εν τω μεταξύ η 
σαμπρέλα είχε γίνει κόσκινο και τότε...

ΑΝΔΡΕΑΣ: Ναι Χαράλαμπε, τότε ε- 
πήγα προς εξεύρεσιν νέας σαμπρέλας 
την οποίαν ήβρα μέσου της Δημαρ-

χίας... Τι περιπέτεια, τι ταλαιπωρία... 
τι ομορφιά!... Παρακάτω;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Μας βοήθησαν ο 
Μπάμπης ο βλάχος. Ο άλλος ο... της, ο 
της Ηλεκτρικής... ο ηλεκτροτεχνίτης, 
πέστον ντε.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Ξεχνάς Χαράλαμπε. Ξε
χνάς. Ο Ιωάννης ο Κερασόπουλος. Με 
τη γοητευτική Κερκυραία γυναίκα... ο- 
νόματι Σοφία!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Κι ο χωροφύλαξ Η- 
λίας ΙΙαναγιωτόπουλος. Το τιγκάραμε 
το αμάξι, μέχρι τα μπούνια, και τι δε 
φορτώσαμε... Κονσέρβες, λάδι, τυρί, 
σαπούνι, απ ’ όλα τα καλά, απ ’ όλα!

ΑΝΔΡΕΑΣ: Γπήρξες άριστος οδηγός! 
Άριστος φίλος!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Κονσέρβες, λάδι, 
τύρι κι από πάνω αγκινάρες και χόρτα, 
κι όταν σταματήσαμε για κοντρόλο 
στην Κόρινθο, μόνο που δε μας φίλησαν 
οι Ιταλοί... Μόνο που δε μας...

ΑΝΔΡΕΑΣ: Χάρις εις τα έγγραφά μου 
και την προσωπικήν μου συνεννόηση με 
τον επικεφαλής Ιταλόν...

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Ο έλεγχος έγινε τύ- 
ποις, μας θεώρησαν την άδεια και παρ- 
τίρε, παρτίρε.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Ευτυχώς γιατί μες στη 
βαλίτσα μου είχα δέκα οκάδες μακαρο- 
νάκι, ούτινος η μεταφορά απαγορεύεται 
αυστηρώς. Διέτρεξα τον κίνδυνο διότι 
το είχα υποσχεθεί στην Ό λλυ μου. Της 
αρέσει πολύ το μακαρονάκι...

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Είχες κιτρινίσει ο
λόκληρος...Φλουρί είχες γίνει... Φοβό
σουνα, ε, φοβόσουνα; Μαυραγορίτη μου. 
Ε! Μαυραγορίτη.

ΑΝΔΡΕΑΣ: ΣΚΑΣΜ ΟΣ! (ΠΑΤΣΗ).

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Αστεία το πα. Α
στειεύτηκα.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Χαράλαμπε... (ΠΑΓΣΗ) 
Χαράλαμπε... τι σκέφτεσαι... πες μου τι 
σκέφτεσαι...

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Η σούπα σου κρυώ
νει ... ( Άχρωμα).
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Θέατρο/18 ----------------------------------------------------

Γιώργος Αρμένης, Αύριο πάλι... ε!

ΑΝΔΡΕΑΣ: Πολλές φορές αναρωτιέ
μαι τι σκέφτεσαι... Γιατί μου συμπαρα
στέκεσαι... Γιατί όλη αυτή η φροντί
δα... (ΠΑΓΣΗ) Δεν απαντάς... (Π Α Γ 
ΣΗ) Από τι ψάρι είπες είναι η σούπα;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Κέφαλος! Κεφαλό- 
σουπα... Ξου, ξου, ουστ — ουστ βρω- 
μιάρες, ξου... Κατσαρίδες, γεμάτο κα
τσαρίδες. Στην κουζίνα φανερώθηκαν 
και ποντίκια, θα σε φαν ζωντανό... Ξου, 
ξου...

ΑΝ ΔΡΕΑΣ: Π έ μ π τ η  5 Μ α ρτίου  
1942... Στις τρεις το απόγευμα έφθασα 
σπίτι. Η Όλλυ πέφτει στο λαιμό μου 
και δεν ξεκολλάει. Μου διηγείται την 
αγωνία της, το πόσο υπέφερε... Για να 
κοιμηθεί επήρε ναρκωτικό. Είναι τρο
μερά απελπισμένη μ’ αυτή την αβεβαιό
τητα. Χίλιες δυο σκέψεις περνάνε α π ’ 
το μυαλό της. Φταίει η αργοπορία μας. 
Η ασυνειδησία του σωφέρ, η ασυνειδη- 
σία...

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Τώρα γιατί το λες

αυτό;... (Έ το ιμος  να κλάψει). Γιατί;...

ΑΝΔΡΕΑΣ: Έ χεις  δίκιο, τι το όφε
λος. Τώρα πια τα νεύρα δεν ωφελούν... 
Συγγνώμη... Αλλά η Ό λλυ απ’ την 
αγωνία της ψήθηκε στον πυρετό... Αυτή 
ήταν η αρχή του κακού...

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Δε φτα ίω .. .  Δε 
φταίω εγώ... Είχε τρυπήσει το ρεζερ
βουάρ, δε φταίω. Γ ιατί δε με π ι 
στεύεις... δε φταίω.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Ξεκίνησες απ’ την Κόριν
θο χωρίς την ανάλογη βενζίνη... Αλλά 
άστα, άστα, μην τα σκαλίζουμε... δεν 
ωφελούν... Δεν είχα πρόθεση να σε 
πληγώσω.
(Ο Χαράλαμπος κλαίει, με κατεβασμέ- 
νο το κεφάλι).
Αλλά κείνη τη νύχτα η Ό λλυ υπέφερε, 
σπάραζε απ ’ τους φοβερούς πόνους. 
Είχομεν και την ατυχίαν να μας εγκα
ταλείψει η υπηρέτριά μας. Μας εγκατέ- 
λειψε χωρίς ένα ευχαριστώ. Ολέ, ε!...; 
Προσπάθειαι για ανεύρεση ιατρού πέ-

σαν στο κενό. Σπάραζε, και εγώ αδύνα
μος για κάθε τι.

*

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Ό λ η  τη νύχτα και 
πού δεν πήγα. Έτρεχα από γωνία σε 
γωνία, από πόρτα σε πόρτα, είχαν 
κλειδαμπαρωθεί όλοι, ούτε φωνή ούτε 
ακρόαση... (Τσαντισμένος) Ο Καραμά- 
νας ήταν μέσα αλλά δεν άνοιξε το 
καθίκι. Πρίστηκαν, τουμπάνιασαν τα 
πόδια μου όλη νύχτα να τρέχω... Πά
ντως ο Καραμάνας ήταν μέσα.

ΑΝΔΡΕΑΣ: Άλλη λύση Χαράλαμπε 
δεν είχα... (Π Α ΓΣΗ ) Δεν είχα... εναλ
λακτική λύση... Μία και μοναδική. Το 
Μέγαρον της Γερμανικής Πρεσβείας! 
(Π Α ΓΣΗ ) (Θυμωμένος — νευρικός) 
Μη με κοιτάς... Μη με κοιτάς... Γιατί... 
Γιατί δε μ’ αφήνεις να πεθάνω... να με 
φαν οι κατσαρίδες... τα ποντίκια... ε; 
Γιατί; (Έξαλλος) Τι ψάχνεις Χαράλα
μπε; Δε βαρέθηκες να ψάχνεις, να περι
μένεις... Μη με κοιτάς.

Η συνέχεια και το τέλος
στο επόμενο τεύχος
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1. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ

Τον 18ο αιώνα Θέτονται οι βάσεις και υψώνεται το 
οικοδόμημα ενός συστήματος των τεχνών που καλείται 
«φιλοσοφία της τέχνης» ή «αισθητική». Ανάδοχος της 
αισθητικής είναι ο Γερμανός φιλόσοφος του ίδιου αιώνα 
Μπαουμγκάρτεν, ο οποίος όμως με τον όρο αυτόν εννοού
σε μια θεωρία της αισθητής γνώσης σε αντιπαράθεση με 
τη λογική ως θεωρία της νοητικής γνώσης και τούτο 
βέβαια είναι κάτι που απέχει αρκετά α π ’ τη σύγχρονη 
αντίληψη. Ο ελληνικός όρος «τέχνη» και ο λατινικός 
ισοδύναμός του ars δεν σήμαιναν ακριβώς ό,τι ορίζουμε

Παύλος Γερένης

σήμερα «Καλές Τέχνες», αλλά χρησιμοποιούνταν για να 
χαρακτηρίσουν όλα εκείνα τα είδη της ανθρώπινης δρα
στηριότητας που στις μέρες μας καλούμε επαγγέλματα ή 
επιστήμες. Ο Πλάτωνας θεωρεί πως η τέχνη είναι κατάλη
ξη ή αποτέλεσμα λογικών αξιωμάτων δηλ. ιδεών, ενώ ο 
Αριστοτέλης υποστηρίζει πως είναι μια νοητική αρετή 
βασισμένη πάνω στη γνώση δηλ. πάνω στην εμπειρία· οι 
Στωικοί, επίσης, ορίζουν την τέχνη ως ένα σύστημα 
γνώσεων δηλ. κάτι που αποκτάται μόνον εμπειρικά. Ας 
δούμε όμως, τροχάδην, με ποιον τρόπο οι αρχαίοι είχαν 
αξιολογήσει και κατατάξει κάθε μια από τις τέχνες.

Η ποίηση προκαλούσε ανέκαθεν έναν απόλυτο σεβασμό 
και η παράδοση — Ό μ η ρος  και Ησίοδος — ήθελε τον 
ποιητή εμπνευσμένο απ’ τις Μούσες. Και η αντίστοιχη 
λατινική λέξη vates υπογραμμίζει την αρχέγονη σχέση 
μεταξύ ποίησης και προφητείας, κι ο Πλάτωνας δεν κάνει 
τίποτ’ άλλο παρά επαναλαμβάνει αυτή την αρχαία πίστη 
όταν, στον Φαίδρο, θεωρεί την ποίηση ένα είδος θείας 
μανίας. Ωστόσο στους διαλόγους του δεν ανευρίσκεται 
καμιά μνεία στις Καλές Τέχνες και πρέπει να περιμένουμε 
τον ερχομό του σοφιστή Καλλίστρατου για να συναντή
σουμε την πλατωνική ιδέα της έμπνευσης εφαρμοσμένη 
στη γλυπτική. Ο Αριστοτέλης, κατά τ ’ άλλα, αφιέρωσε μια 
ολάκερη πραγματεία στη θεωρίας της ποίησης, όπου 
αναπτύσσει τις επινοήσεις του με τρόπο συστηματικό και

παραγωγικό. Η «Ποιητική» πράγματι δεν περιέχει μονάχα 
ένα μεγάλο αριθμό εξαιρετικών σκέψεων που εξάσκησαν 
μια αδιάλειπτη επίδραση πάνω στην ύστερη κριτική, αλλά 
συγχρόνως και για πρώτη φορά αποδίδει ένα χώρο απο
κλειστικά στη θεωρία της ποίησης. Η αλληλεπίδραση, 
ακόμη, ανάμεσα σε ποίηση και ρητορική ήταν ένα σταθε
ρό χαρακτηριστικό της αρχαίας λογοτεχνίας, και η στενή 
σχέση που υπήρχε μεταξύ τους επιβεβαιώνεται απ’ τη 
γειτνίαση της «Ρητορικής» και της «Ποιητικής» μέσα στο 
corpus των έργων του Αριστοτέλη. Επιπλέον, αφού η σειρά 
των έργων μέσα στο αριστοτελικό corpus ερμηνευόταν 
α π ’ τους αρχαίους σχολιαστές ως ένα σχέδιο ταξινόμησης 
των φιλοσοφικών αγωγών, η θέση της «Ρητορικής» και 
της «Ποιητικής», τοποθετημένες αμέσως μετά τα γραπτά 
της λογικής του «Οργάνου», επισημοποιούσε την ήδη 
υπάρχουσα σχέση μεταξύ Λογικής, Ρητορικής και Ποιητι
κής. Ερχόμενοι στη μουσική θα πρέπει να προσδιορίσουμε 
πως η λέξη αυτή αρχικά σήμαινε πολύ περισσότερα 
πράγματα α π ’ ό,τι σήμερα. Η μουσική παιδεία, όπως μας 
λέει στην Πολιτεία του ο Πλάτωνας, δεν συμπεριλάμβανε 
μονάχα τη μουσική αλλά και την ποίηση και το χορό. Ο 
Αριστοτέλης, όπως κι ο Πλάτωνας (που φορές χρησιμο
ποιούν τον όρο «μουσική» και με τη σύγχρονη σημασία 
του), δεν ξεχωρίζουν καθαρά την τέχνη της μουσικής 
α π ’ την τέχνη του χορού, αλλά τις θεωρούν μάλλον στοι
χεία του ίδιου ποιητικού είδους: του λυρικού και δραματι
κού. Συγχρόνως η ανακάλυψη των Πυθαγορείων ότι στη 
βάση των μουσικών διαλειμμάτων υπάρχει αναλογία αριθ
μητική, οδήγησε στη διατύπωση μιας μουσικής θεωρίας 
δομημένης πάνω σε μαθηματικά αξιώματα. Τώρα η σπου- 
δαιότητα της ζωγραφικής, της γλυπτικής και της αρχιτε
κτονικής στην αρχαιότητα δεν ήταν αυτή που θα περίμενε 
κανείς. Μια ρεαλιστική εικόνα των κρατούντων μας δίνει ο 
Λουκιανός όταν διαβεβαιώνει πως «όλοι θαυμάζουν τα 
έργα που δημιουργούν οι μεγάλοι γλύπτες αλλά κανένας 
δεν θα ήθελε να βρίσκεται στη θέση τους». Από εδώ 
κατανοούμε απόλυτα τη διαφορά που επικρατούσε ανάμεσα 
σε «θεωρητικούς» ή «θεωρούντας» (φιλόσοφους) και σε 
«δημιουργούς» (ζωγράφους, γλύπτες...)· διαφορά που είχε, 
κυρίως, κοινωνικές καταβολές αφού είναι γνωστή η περι
φρόνηση των αρχαίων για κάθε χειρωνακτική εργασία, 
σημάδι μιας μη αριστοκρατικής καταγωγής. Αν θελήσουμε
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να βρούμε ένα σύνδεσμο, στην κλασική φιλοσοφία, που να 
ενώνει την ποίηση και τη μουσική με τις Καλές Τέχνες, Θα 
πρέπει ν ’ ανατρέξουμε στην ιδέα της «μιμήσεως». Α π’ τα 
γραπτά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη διαφαίνεται πως 
οι ίδιοι Θεωρούσαν την ποίηση, τη μουσική, το χορό, τη 
ζωγραφική και τη γλυπτική ως διαφορετικές μορφές «μιμή
σεως». Ό μω ς  δεν Θα πρέπει να λησμονούμε την αλλοτινή 
έννοια της μουσικής και του χορού, την ανυπαρξία του 
όρου «Καλές Τέχνες».και τον αποκλεισμό της αρχιτεκτονι
κής α π ’ οποιαδήποτε ταξινόμηση. Οι τελευταίες προσπά
θειες των αρχαίων προς την κατεύθυνση μιας εμβρυώδους 
έστω ταξινόμησης των πιο σημαντικών τεχνών κι επ ιστη
μών παρατηρούνται αμέσως μετά τον Πλάτωνα και τον 
Αριστοτέλη κι οφείλονται, μερικώς, στο συναγωνισμό 
ανάμεσα στις διάφορες σχολές  φ ιλοσοφίας και ρητορικής 
για τη διοργάνωση μιας δευτερεύουσας παιδείας από 
στοιχειώδεις αγωγές («τα εγκύκλια»). Μολαταύτα το μόνο 
που κατορθώθηκε ήταν ένα πρωτόγονο σύστημα των επιλε
γόμενων «ελευθερίων τεχνών». Ο Κικέρωνας μιλά συχνά 
γ ι ’ αυτές, χωρίς όμως και να τις κατονομάζει. Η οριστική 
τακτοποίησή τους έγινε α π ’ τον Μαρτιανό Καπέλλα κι 
ήταν η εξής: γραμματική, ρητορική, διαλεκτική, αριθμητι
κή, γεωμετρία, αστρονομία και μουσική. Υπήρξαν βέβαια 
κι αρκετές άλλες διατάξεις των ελευθερίων τεχνών, παρό
μοιες μ ’ εκείνη των επτά του Καπέλλα* σπουδαιότερες των 
οποίων ήταν του Ουάρρωνα, που περιείχε επιπροσθέτως 
την ιατρική και την αρχιτεκτονική και του Σέξτου του 
εμπειρικού, που απέκλειε τη λογική επειδή τη θεωρούσε 
αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας.

Ο Μεσαίωνας κληρονόμησε το προηγούμενο σχήμα των 
επτά ελευθερίων τεχνών, που δεν χρησίμευε μονάχα ως μια 
οργανική ταξινόμηση των ανθρώπινων γνώσεων αλλά και 
ως ένα curriculum για τις εκκλησιαστικές σχολές  μέχρι 
τον 12ον αιώνα. Φαίνεται, πράγματι, πως η υποδιαίρεση 
των τεχνών σε trivium (γραμματική, ρητορική, διαλεκτική) 
και Quadrivium (αριθμητική, γεωμετρία, αστρονομία και 
μουσική) προϋπήρχε ακόμα και της Καρολίγγειας περιό
δου. Η διάταξη αυτή, που αντικατόπτριζε τις διάφορες 
προσπάθειες σύζευξης του παραδοσιακού συστήματος των 
ελευθερίων τεχνών με την τριπλή υποδιαίρεση της φ ιλοσο
φίας (λογική, ηθική και φυσική), κατέστη ακατάλληλη 
ιδιαίτερα μετά την πολιτιστική ανάπτυξη που συνέβη στον 
12ο και 13ο αιώνα. Η ίδρυση των Πανεπιστημίων βοηθά 
στην οριστική πλέον καθιέρωση της φιλοσοφίας, της 
ιατρικής, της νομικής και της θεολογίας. Ταυτόχρονα 
διαρθρώνεται, μάλλον απ’ τον Ούγο εκ Σαν Βιττόρε, μια 
νέα διάταξη επτά «μηχανικών τεχνών», αντίστοιχη εκείνης 
των ελευθερίων τεχνών, που επηρέασε πολλούς σημαντι
κούς συγγραφείς, όπως τον Βινσέν εκ Μπωβαί και τον 
Θωμά τον Ακυϊνάτη, και που είναι: υφαντουργία, όπλιση, 
ναυτιλία, γεωργία, Θήρα, ιατρική, θεατρολογία (lanificium, 
armatura, navigatio, agricultura, venatio, medicina, theatri- 
ca). Την ίδια εποχή η ποίηση και η μουσική διδάσκονται 
εντατικά σε Πανεπιστήμια και σχολεία, ενώ αντίθετα οι 
εικαστικές τέχνες έχουν εξορισθεί στα διάφορα σωματεία 
όπου οι ζωγράφοι συχνά βρίσκονται μαζί με τους φαρμα
κοποιούς, που τους προετοιμάζουν τα χρώματα, και οι

Shakespeare

αρχιτέκτονες με τους χτίστες και τους ξυλουργούς. Ο όρος 
«τέχνη», εξάλλου, διατηρεί ακόμη την υπερβολικά εκτετα
μένη σημασία που είχε και στην αρχα ιότητα1.

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΙ 
ΤΟΥ Που ΚΑΙ 18ου ΑΙΩΝΑ,

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  
ΚΑΙ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Η Αναγέννηση επέφερε πολλές και σημαντικές αλλαγές 
στην κοινωνική και πολιτιστική θέση των διάφορων 
τεχνών, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της α ισθητικής θεωρίας. Αντίθετα, όμως, από 
μια διαδεδομένη άποψη, στη διάρκεια της Αναγέννησης 
δεν διατυπώθηκε ένα σύστημα Καλών Τεχνών ή μια 
ακέραιη θεωρία της αισθητικής. Η πρώτη περίοδος του 
ιταλικού ουμανισμού, που υπό διάφορες μορφές συνέχισε 
τη γραμματική και ρητορική παράδοση του Μεσαίωνα, δεν 
περιορίστηκε μονάχα να προσδώσει στο παλιό trivium ένα 
νέο και πιο φιλόδοξο όνομα (studia humanitatis), αλλά του 
διεύρυνε de facto την ακτίνα δράσης. Α π ’ τις «Ανθρωπιστι
κές Σπουδές» (dt. Hum.) αποκλείσθηκε η λογική, όμως στα 
παραδοσιακά μαθήματα (γραμματική και ρητορική) προ
στέθηκαν η ιστορία, τ ’ αρχαία ελληνικά και η φιλοσοφική 
ηθική* επιπλέον η ποίηση, που είχε καταλήξει να είναι ένα
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Coleridge

απλό παράρτημα της γραμματικής και τη ρητορικής, έλαβε 
εκ νέου τη χαμένη αίγλη της και μετατράπηκε στο 
σπουδαιότερο μέλος της ομάδας. Κατά τον 16ο αιώνα, η 
επίδραση της «Ποιητικής» και της «Ρητορικής» του Αρι
στοτέλη διαρκώς αυξάνεται. Ωστόσο το κύριο χαρακτηρι
στικό της Αναγέννησης είναι η συνεχής και ανεμπόδιστη 
άνοδος της ζωγραφικής (και των άλλων εικαστικών τε
χνών) που στην Ιταλία αρχίζει με τους Τσιμαμπούε και 
Τζιόττο. Η εμφάνιση του Λεόν Μπαττίστα Αλμπέρτι, ενός 
φημισμένου αρχιτέκτοντα και συγχρόνως ουμανιστή και 
μεγάλου συγγραφέα, δεν είναι ασφαλώς μια απλή σύμπτω
ση όταν ο κλασικός πολιτισμός και η κλασική λογοτεχνία, 
πέραν της θρησκείας, αποτελούν την ύλη απ’ όπου α
ντλούν τις εμπνεύσεις τους ζωγράφοι και γλύπτες. Αφού ο 
κάθε ζωγράφος και ο κάθε γλύπτης έπρεπε απαραιτήτως να 
γνωρίζει προοπτική, ανατομία και γεωμετρικές αναλογίες 
ήταν επόμενο αρκετοί καλλιτέχνες να προσφέρουν αποφα
σιστικές υπηρεσίες στις διάφορες επιστήμες. Μια άλλη 
βασική ιδέα που ανευρίσκεται στις πραγματείες πάνω στη 
ζωγραφική του 15ου αιώνα και προσελκύει το ενδιαφέρον 
διαρκούντος του 18ου,είναι ο παραλληλισμός ανάμεσα σε 
ζωγραφική και ποίηση* η καταγωγή του θα πρέπει ν ’ ανα
ζητηθεί στο ut pictura poiesis του Οράτιου και στα 
λεγόμενα του Σιμωνίδη που αναφέρει ο Πλούταρχος. Το 
πόσο σοβαρά είχε εκλειφθεί, τότε, η σύγκριση αυτή

καταμαρτυρείται απ’ το γεγονός ότι η ars poetica του 
Οράτιου χρησιμοποιόταν ως λογοτεχνικό υπόδειγμα για τη 
συγγραφή πραγματειών πάνω στη ζωγραφική. Στον 16ο 
αιώνα δίδεται ιδιαίτερο βάρος στο ζήτημα της «προτεραιό- 
τητος» κατά τη διάρκεια των εορτών και των επίσημων 
εκδηλώσεων Δήμων και Αυλής. Έ τσ ι οι Ακαδημίες (που 
είχαν, στο μεταξύ, ιδρυθεί) και οι πολιτιστικές λέσχες 
κληρονόμησαν α π ’ τα Πανεπιστήμια το πάθος να συζητούν 
γύρω α π ’ την αξία και την ανωτερότητα επιστημών, τεχνών 
και γενικότερα ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Το σπου
δαιότερο κείμενο σχετικά με το ζήτημα αυτό είναι η 
«Σύγκριση» (Paragone) του Λεονάρντο ντα Βίντσι που 
υποστηρίζει την ανωτερότητα της ζωγραφικής πάνω σε 
ποίηση, μουσική και γλυπτική. Κατά κάποιον τρόπο, 
τούτη η πραγματεία περιέχει το πιο ολοκληρωμένο σύστη
μα Καλών Τεχνών της Αναγέννησης.

Τώρα α π ’ τον 17ον αιώνα τα σκήπτρα της πολιτιστικής 
ηγεμονίας περνούν από τα χέρια της Ιταλίας σ ’ εκείνα της 
Γαλλίας, και πολλές ιδέες και τάσεις που είχαν χαρακτηρί
σει την ιταλική Αναγέννηση επαναχρησιμοποιούνται και 
μεταλάσσονται απ ’ τον Κλασικισμό και τον γαλλικό Δια
φωτισμό. Το 1635 ο Ρισελιέ ιδρύει την Γαλλική Ακαδημία
— που έχει ως πρότυπο την Ακαδημία της Κρούσκα στην 
Ιταλία — για τη μελέτη και την ανάπτυξη της γλώσσας, 
της ποίησης και της λογοτεχνίας. Μερικά χρόνια αργότε
ρα, το 1648, ιδρύεται — εδώ λαμβάνεται ως πρότυπο η 
Ακαδημία του Αγίου Λουκά στη Ρώμη — η Βασιλική 
Ακαδημία Ζωγραφικής και Γλυπτικής που έχει ως σκοπό 
ν ’ αποτραβήξει τους Γάλλους καλλιτέχνες από τα διάφορα 
σωματεία και να τους συγκεντρώσει σ ’ έναν μοναδικό 
φορέα, κάτω απ’ την προστατευτική εξουσία της Αυλής. 
Αυτό όμως που χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τον 17ο αιώνα 
είναι η αλματώδης εξέλιξη των φυσικών επιστημών* τότε 
ακριβώς δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για 
μια σαφή διάκριση ανάμεσα σε τέχνη και επιστήμη. Το 
έργο του Σαρλ Περρώ «Σύγκριση των Αρχαίων και των 
Συγχρόνων» (Parallele des Anciens et des Modernes) επιση
μοποιεί κι ολοκληρώνει το διαχωρισμό: ο δεύτερος διάλο
γος* του βιβλίου αφιερώνεται στις εικαστικές τέχνες, ο 
τρίτος στην ευγλωττία, ο τέταρτος στην ποίηση και ο 
πέμπτος — φευ — στις φυσικές επιστήμες.

Επανερχόμαστε, επιτέλους, στον καθοριστικό για την 
αισθητική 18ον αιώνα που σημειώνει την απαρχή της 
έκφρασης ενός πλήρους συστήματος των Καλών Τεχνών, 
το οποίο συνεχίζει να εξελίσσεται σε αμείωτο ρυθμό μέχρι 
σήμερα. Στη Γαλλία το αποφασιστικό βήμα γίνεται με το 
έργο «Οι Καλές Τέχνες αναγόμενες στην ίδια αρχή» (Les 
Beaux Arts Reduits a un Meme Principe) του αββά Μπαττώ 
στα 1746. Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του βιβλίου ξεχωρί
ζονται καθαρά οι Καλές Τέχνες, που έχουν ως σκοπό την 
ευχαρίστηση και την τέρψη των θιασωτών τους, απ ’ τις 
Μηχανικές Τέχνες και, συγχρόνως, απαριθμούνται με την 
εξής σειρά: μουσική, ποίηση, ζωγραφική, γλυπτική και 
χορός. Προστίθεται ύστερα μια τρίτη κατηγορία στην 
οποία ο σκοπός έχει μεταβληθεί σ ’ ένα μείγμα ευχαρίστη
σης κι ωφελιμότητας, όπου και τοποθετούνται η ευγλωττία 
και η αρχιτεκτονική. Το κεντρικό μέρος αφιερώνεται στην
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απόδειξη του ότι κοινή αρχή όλων των τεχνών είναι «η 
μίμηση της ωραίας φύσης» και τελειώνει με μια διατριβή 
πάνω στο Θέατρο ιδωμένο σαν συνδυσμό όλων των 
υπόλοιπων τεχνών. Ακολούθως ο Ντιντερώ στην «Επιστο
λή πάνω στους κωφαλάλους» (Lettre sur les Sourds et 
Muets) μέμφεται τον Μπαττώ και ζητά πιο ακριβή και 
καλύτερα διαρθρωμένη αντιπαραβολή ποίησης, μουσικής 
και ζωγραφικής, αφού πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν 
υπ’ όψιν τα διαφορετικά εκφραστικά μέσα που χρησιμο
ποιούν οι τέχνες αυτές και που μπορούν μάλιστα να 
επηρεάσουν τα μέγιστα τη μεταχείριση ενός και του αυτού 
θέματος. Έπεται ο πασίγνωστος «Προκαταρκτικός Διάλο
γος» (Discours Preliminaires) του Ν τ’ Αλαμπέρ, όπου επι- 
χειρείται η βασική διαίρεση της γνώσης σε φιλοσοφία, 
ιστορία και Καλές Τέχνες. Η επανάσταση, τελικά, δη
μιουργεί έναν καινούριο θεσμό για να φιλοξενήσει ό,τι 
ακριβώς εννοούσε ο νέος όρος, κι έτσι συγχωνεύει όλες τις 
Ακαδημίες σε μια και μοναδική Ακαδημία των Καλών 
Τεχνών. Στις αρχές του 19ου αιώνα ο φιλόσοφος Βικτώρ 
Κουζέν χτίζει το φιλοσοφικό του σύστημα πάνω στις τρεις

«
βασικές ιδέες του Καλού, του Αληθούς και του Ωραίου* 
εννοώντας με την τελευταία το βασίλειο της Τέχνης και 
της Αισθητικής. Η επήρεια του Κουζέν σ ’ όλο τον 19ον 
αιώνα βοήθησε στην καθιέρωση της προηγούμενης τριά
δας μέσα στη σύγχρονη θεωρία των αξιών, καθώς και στην 
ισχυροποίηση της θέσης της αισθητικής μέσα στο γαλαξία 
των φιλοσοφικών αγωγών. Στην Αγγλία τη μεγαλύτερη 
συνεισφορά στην τέχνη έδωσαν τα γραπτά του κόμη του 
Shaftesbury, όπου ο ίδιος εκήρυσσε το ιδεώδες του «αρι
στοτέχνη» και του «ενάρετου» που, εξάλλου, το εφήρμοσε 
πιστά στον εαυτό του. Από πολλούς θεωρείται ο ιδρυτής 
της σύγχρονης αισθητικής, ωστόσο, επηρεασμένος απ’ τον 
Πλάτωνα και τον Πλωτίνο, δεν κατόρθωσε μήτε αυτός να 
ξεχωρίσει ριζικά την καλλιτεχνική ωραιότητα α π ’ την 
ηθική, δηλ. το Κάλλος απ’ το Καλόν. Προς τα τέλη του 
18ου αιώνα αρχίζει, για τη θεωρία της τέχνης και την 
κριτική, στην Αγγλία, μια νέα εποχή που χαρακτηρίζεται 
κυρίως απ’ την προσωπικότητα του Κόλεριτζ. Στη Γερμα
νία είχαμε την ευκαιρία ν ’ αναφερθούμε στην αρχή αυτού 
του δοκιμίου εξαιτίας του φιλόσοφου Μπαουμγκάρτεν, ο 
οποίος στην εισαγωγή του έργου του Aesthetica, που 
άφησε ατελείωτο, βεβαιώνει ότι οι προσπάθειές του συγκε
ντρώνονται προς την κατεύθυνση μιας θεωρίας «πασών των 
τεχνών». Μια ξεχωριστή σημασία για τις έρευνες πάνω 
στην τέχνη έχει ο «Λαοκόων» του Λέσσινγκ (1776). Ο 
Γκαίτε εξάλλου στάθηκε αμήχανος και καχύποπτος απένα
ντι στο νεωτερισμό μιας γενικής θεωρίας κριτικής των 
τεχνών. Θα κλείσουμε τη σύντομη ανασκόπησή μας με τον 
Καντ, τον πρώτο μεγάλο φιλόσοφο που κατέστησε την 
αισθητική και τη θεωρία της φιλοσοφίας της τέχνης μέρος 
αναπόσπαστο του συστήματος του. Το σύστημα των τριών 
Κριτικών βασίζεται πάνω στον τριπλό μερισμό των νοητι- 
κών λειτουργιών και, στην καθαρή λογική και στην 
πρακτική λογική, προσθέτει ακόμη το προσόν της αισθη
τικής και τελεολογικής κρίσης. Η αισθητική ως φιλοσοφι
κή θεωρία του Ωραίου και της Τέχνης αποκτά, έτσι, ένα 
καταστατικό παρόμοιο με αυτό της θεωρίας του Αληθούς

(μεταφυσική ή επιστημολογία) και μ' εκείνο της θεωρίας 
του Καλού (ηθική)2.

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Ανακεφαλαιώνοντας, η ενοποίηση των εικαστικών τε
χνών με την ποίηση και τη μουσική, σχηματίζοντας έτσι 
το σύστημα των Καλών Τεχνών που μας είναι οικείο, δεν 
πραγματοποιείται ούτε στην κλασική αρχαιότητα ούτε στο 
Μεσαίωνα ούτε στην Αναγέννηση. Ωστόσο οι αρχαίοι 
βοήθησαν στη διατύπωση του σύγχρονου συστήματος των 
τεχνών με τη «θεωρία της μιμήσεως» που αποκατέστησε 
μια κάποια σχέση ανάμεσα σε ζωγραφική, γλυπτική, 
ποίηση και μουσική. Με τη σειρά της η Αναγέννηση, 
περνώντας μέσα α π ’ τα επαγγέλματα, πολλαπλασίασε τις 
συγκρίσεις και τους παραλληλισμούς ανάμεσα στις διάφο
ρες τέχνες (ιδιαίτερα μεταξύ ζωγραφικής και ποίησης) κι 
έθεσε τις βάσεις για τη διάδοση των τεχνών προσελκύο- 
ντας το ενδιαφέρον των θιασωτών (amateurs) που — 
απ’ την οπτική γωνία του αναγνώστη, του θεατή και του 
ακροατή — έτειναν στο να τις βλέπουν ενωμένες (πράγμα 
που δεν συνέβαινε με τον ίδιο τον καλλιτέχνη που δη
μιουργούσε). Στον 17ον αιώνα, ύστερα, παρατηρείται η 
αλματώδης εξέλιξη των φυσικών επιστημών που βοήθησε 
στην τελική πια διάκριση τεχνών από επιστήμες. Μονάχα, 
όμως, στις αρχές του 18ου αιώνα, ειδικά στη Γαλλία και 
στην Αγγλία, γράφονται σωστές πραγματείες, από και για 
θιασώτες (amateurs) των τεχνών, όπου οι τέχνες κατατάσ
σονται κατά ομάδες, αντιπαραβάλλονται η μια με την άλλη 
και συνενώνονται μετά από συστηματική ταξινόμηση σύμ
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φωνα με κοινά κριτήρια. Στο δεύτερο ήμισυ του ίδιου 
αιώνα, ιδιαίτερα στη Γερμανία, εκτελείται ένα αποφασιστι
κό βήμα όταν η συγκριτική θεωρία των Καλών Τεχνών 
συμπεριλαμβάνεται στο σύστημα της φιλοσοφίας ως ξεχω
ριστή, όμως, αγωγή. Το σύγχρονο σύστημα Καλών Τεχνών 
είναι, λοιπόν, προ-ρομαντικό στην καταγωγή του, μολονό
τι η αισθητική του ρομαντισμού κι η επόμενή της δέχεται 
αυτό το σύστημα ως δεδομένο και το θεωρεί θεμέλιό της.

Ποιες ήταν, άραγε, οι αιτίες της γένεσης αυτού του 
συστήματος κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα;

Εμείς μπορούμε μόνο να τις εικάσουμε, αφού φαίνεται 
πως τα ζητήματα και οι κεφαλαιώδεις αρχές που βρίσκο
νται στις ρίζες της σύγχρονης αισθητικής έχουν μια 
αρκετά μακρινή και δυσδιάκριτη καταγωγή, έξω απ’ τα 
παραδοσιακά φιλοσοφικά συστήματα και πέραν απ’ τα 
κείμενα σημαντικών συγγραφέων. Φαίνεται, επαναλαμβά
νω, πως οι συζητήσεις γύρω α π ’ τις τέχνες συντηρούνταν 
μέσα σ ’ ένα είδος πολιτιστικών συλλόγων ή λεσχών κι 
έπαιρναν μέρος σ ’ αυτές άτομα πεπαιδευμένα αλλά όχι 
καλλιτέχνες. Αν δεχόμασταν πως στη βάση της σύγχρονης 
αισθητικής βρίσκεται η κριτική του εραστή της τέχνης 
(Amateur ή θιασώτη), ίσως να δίναμε μια εξήγηση στην 
τάση γενικά της αισθητικής (που αρχίζει με το θαυμάσιο 
βιβλίο «Ο Αυλικός» — Il Cortigiano — του Καστιλιόνε 
στα 1527) και ειδικότερα της πρόσφατης λογοτεχνικής 
κριτικής να στέκεται «απέναντι» στο έργο. Φαεινό παρά
δειγμα της τελευταίας είναι το νέο βιβλίο του Αλ. Τζουλιά- 
νι «Το φθινόπωρο του 1900» (Φελτρινέλλι - 1984), που το 
αναγνωστικό κοινό της Ιταλίας του επεφύλαξε θερμή 
υποδοχή: ο Τζουλιάνι επιβάλλει στον εαυτό του το αξίωμα 
πως ένα έργο «πρέπει απαραιτήτως» να έχει ενδιαφέρον. 
Για ποιον όμως; Μα για τον λόγιο (πολυμαθή) αναγνώστη, 
βέβαια, με τον οποίο και ταυτίζεται ο κριτικός μας. Το 
κάθε έργο, λοιπόν, πρέπει να ικανοποιεί, να ευχαριστεί, να 
τέρπει, να νεωτερίζει, να μην επαναλαμβάνει, να μη 
μανιερίζει, ν ’ αντέχει στην καχύποπτη και αναλυτική μα
τιά του μυστηριώδους και παντογνώστη κριτικού-αναγνώ- 
στη.

★  ★  ★

Η εξέλιξη της αισθητικής δεν ήταν ομοιότροπη: καθένας 
μας έχει συνηθίσει μια εξέλιξη κατά την οποία πρώτα 
διατυπώνονται και διαρθρώνονται οι ιδέες από σπουδαίους 
θεωρητικούς κι ύστερα, σιγά σιγά, διαδίδονται ανάμεσα 
στους συγγραφείς για να γίνουν, αργότερα, κτήμα ενός 
πλατύτερου κοινού. Αυτής της μορφής φαίνεται να είναι η 
εξέλιξη της αισθητικής απ’ τον Καντ έως τις ημέρες μας, 
αλλά πριν από τον Καντ η ιστορία της ίδιας εξέλιξης 
φαίνεται να είναι τελείως διαφορετική: όπως προαναφέρα- 
με η σύγχρονη αισθητική κατάγεται μάλλον από ένα μη 
εφαπτόμενο της φιλοσοφίας χώρο.

Πιστεύοντας, τώρα, πως οι αντιδράσεις μέσα στους 
κόλπους της δεδομένης πια φιλοσοφικής θεωρίας της 
τέχνης δεν έχουν ακόμη ηρεμήσει, αφήνουμε για ευνοϊκό
τερη στιγμή μια διεξοδική ματιά στα πρόσφατα γεγονότα 
που την αφορούν* χωρίς να παραλείψουμε, ασφαλώς, να

διαγνώσουμε την επίδραση της εκπληκτικής «φαινομενο
λογίας» του Χούσερλ επάνω της. Τα συμπτώματα της 
θεωρίας αυτής διαρκούν και θα διαρκέσουν για πολύ, 
προκαλώντας έναν αποδογματισμό, όπως υποστηρίζει ένας 
α π ’ τους σημαντικότερους φιλόσοφους της θεωρίας της 
τέχνης του αιώνα μας, ο Ιταλός Αουτ. Αντσέσκι (βλέπε στο 
βιβλίο του «Σχέδιο μιας συστηματικής της τέχνης» — 
Μούρσια, 1968 — το άρθρο «Για την αυτονομία της 
τέχνης»), των μέσων και των αρχών τχ\ς Αισθητικής. Ο 
Αντσέσκι υποστηρίζει ότι μπορεί να υπάρξει μια πολυδιά
στατη Αισθητική στη θέση της παλιάς μονοδιάστατης.

"Αποψη στή 
λογοτεχνία

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ

Κάθε τεύχος 
κι αφιέρωμα

Ομήρου 34 
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Έρευνα:
Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε πρόσφατα με την 
ευκαιρία της προβολής από την ΕΡΤ-1 του σήριαλ 
«Ακυβέρνητες πολιτείες» που βασίζεται πάνω στην 
ομώνυμη μυθιστορηματική τριλογία του Στρατή 
Τσίρκα, έφερε στην επιφάνεια ένα θέμα που εμάς 
εδώ στα «Γράμματα και Τέχνες» δεν μας άφησε 
αδιάφορους: Ποια είναι η σχέση Λογοτεχνίας  
και Τηλεόρασης;

Είναι γνωστό βέβαια σε όλους, ότι η Τηλεόραση 
από τα πρώτα της βήματα (όπως άλλωστε και ο 
κινηματογράφος) δανείζεται από το χώρο της Λογο
τεχνίας, οικειοποιείται κείμενα, με στόχο να τα 
φέρει στα μέτρα της μικρής οθόνης — δηλαδή πιο 
κοντά στους θεατές της.

Δύσκολα θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια τέτοια 
πρόθεση δεν είναι θεμιτή. Ποιες εγγυήσεις όμως 
υπάρχουν για την άψογη μεταφορά των Λογοτεχνι
κών Κειμένων στην Τηλεόραση;

Γιατί μπορεί βέβαια, η σηριαλοποίηση ενός Λογο
τεχνικού έργου, ν ’ αυξάνει τη δημοτικότητα του 
συγγραφέα, — και την εμπορικότητα του βιβλίου — , 
να κάνει πιο προσιτό το έργο σ ’ ένα πλατύτερο 
κοινό, ακόμη και να επιβάλει ξεχασμένους συγγρα
φείς, τι γίνεται όμως όταν το αποτέλεσμα είναι 
αρνητικό;

Η μεγάλη παραμορφωτική δύναμη της Τηλεόρα
σης δεν ισοπεδώνει τα πάντα; Συγγραφείς και βι
βλία; Εδώ λοιπόν είναι το πρόβλημα:

Και γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, αν σκεφτούμε ότι 
δεν μιλάμε για ξένες Τηλεοράσεις, που μας έχουν 
δώσει αριστουργηματικά δείγματα μεταφοράς Λογο
τεχνικών Κειμένων στην Τηλεόραση (ας θυμηθούμε 
την «Επιστροφή στο Μπράϋτον» και τις σειρές του 
Τόμας Μαν).

Μιλάμε για την Ελληνική Τηλεόραση. Για αυτή 
τη μίζερη, χωρίς γούστο και φαντασία Ελληνική 
Τηλεόραση με την μεγάλη ισοπεδωτική ορμή.

•  Μπορεί λοιπόν ένα λογοτεχνικό έργο να μετα
φερθεί στην Ελληνική Τηλεόραση, δίχως να προδο- 
θεί το πνεύμα του κειμένου;

•  Υπάρχουν εγγυήσεις γ ι ’ αυτόν το σκοπό; Ιδού το 
ερώτημα που θέσαμε σε δημιουργούς που ανήκουν 
και στις δύο πλευρές: συγγραφείς και σκηνοθέτες.
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Η Λογοτεχνία 
στην Τηλεόραση

Κώστας Αριστόπουλος, 
σκηνοθέτης

%
Ό τα ν  ένα λογοτεχνικό έργο μεταφέ- 
ρεται σε εικόνα τηλεοπτική ή κινημα
τογραφική υφίσταται οπωσδήποτε μια 
παραμορφωτική αξιολόγηση. Το λο
γοτεχνικό έργο είναι, θα έλεγα, κάτι 
το μαγικό* παρέχει τη δυνατότητα 
μιας κρυφής επικοινωνίας με τον ανα
γνώστη σε πολλά επίπεδα: διανοητι
κό, συναισθηματικό κλπ. Και όχι μό
νο αυτό: ο αναγνώστης καθοδηγείται 
κιόλας από το λογοτεχνικό έργο με 
την παράλληλη ενεργοποίηση  και 
ευαισθητοποίηση των αισθητικών του 
οργάνων.

Η παραμορφωτική αξιολόγηση, η 
παραμόρφωση, αρχίζει όταν το λογο
τεχνικό έργο περνάει σε άλλες τέχνες, 
οπότε το ειδικό του βάρος εξαργυρώ
νεται σε εικόνες, ομιλίες, συγκεκριμέ
νες μορφές προσώπων και άλλα στοι
χεία προσδιοριστικά του τόπου και 
του χρόνου.

Εγώ προσωπικά δούλεψα επάνω σε 
τρία λογοτεχνικά έργα. Στη «Δασκάλα 
με τα χρυσά μάτια» του Μυριβήλη, 
στην «Αρχαία σκουριά» της Μάρως 
Δούκα και στην «Τελευταία Ιθάκη» 
της Κατερίνας Πλασσαρά. Κι αισθά
νομαι πως ήμουν ο μεταπράτης αυτών 
των έργων σε εικόνα. Στο καθένα 
απ’ αυτά αντιμετώπισα ειδικές δυσκο
λίες, όχι μόνο καλλιτεχνικές.  Και 
μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι οποιο- 
δήποτε λογοτεχνικό έργο μεταφέρε

ται, αποδίδεται με τα εκφραστικά μέ
σα μιας άλλης τέχνης «προδίδεται». Ο 
λογοτέχνης ωστόσο είναι από μιαν 
άποψη ασφαλισμένος, αφού θα υπάρ
χει πάντα το βιβλίο του, στο οποίο θα 
μπορεί οποτεδήποτε ν ’ ανατρέξει ο α
ναγνώστης.

Πιστεύω, κατά συνέπεια, ότι όποια 
τέχνη — άρα και η κινηματογραφική
— καταπιαστεί με ένα λογοτεχνικό 
έργο, θα παίξει το ρόλο του «παραχα
ράκτη». Σε καμιά περίπτωση όμως δε 
θα μπορεί να μειώσει την αξία του 
λογοτεχνικού έργου, εφόσον βεβαίως 
έχει μια αξία.

Είπα ότι καταπιάστηκα ως τώρα με 
τρία λογοτεχνικά έργα κι ότι αντιμε
τώπισα δυσκολίες, όχι μόνο καλλιτε
χνικές, καθώς και ταλαιπωρίες. Παρό- 
λ ’ αυτά, και τώρα ακόμη αν μου πρό- 
τειναν κάτι τέτοιο θα το δεχόμουν και 
θα το ξαναεπιχειρούσα, αποδεχόμενος 
τον κίνδυνο να δεχτώ για μια ακόμη 
φορά τα πυρά της δικαιοσύνης της 
τρέχουσας διανόησης.

Και το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι η 
τηλεόραση, παρά τα όσα τρωτά της 
καταμαρτυρούν κατά καιρούς, μιλάει 
στον κόσμο, του δείχνει πράγματα κι 
έχει μια μοναδική δυνατότητα να πλη
ροφορεί το θεατή. Εξάλλου δεν είναι 
μόνο αυτή ο υπαίτιος των όσων κακών 
της αποδίδουν. Έ χ ω  τη βεβαιότητα 
ότι ένα λογοτεχνικό έργο που «μετα- 
πλάθεται», «εκπορνεύεται»* ας μην εί
μαστε όμως μονομερείς. Από τη στιγ
μή που ένας συγγραφέας δέχεται να 
«πουλήσει» το έργο του για τηλεοπτι
κή ή κινηματογραφική παρουσίαση, 
είτε το κάνει για οικονομικούς λόγους

ειτε το κάνει για να γίνει ευρυτερα 
γνωστός, μπαίνει κι αυτός στο παιχνί
δι της αγοράς και καθόλου δε με 
πείθουν οι όποιες εκ των υστέρων 
διαμαρτυρίες, που σ ’ ένα μεγάλο πο
σοστό αποσκοπούν στην κάλυψη σο
βαρών ενοχών.

Ό σ ο  για μένα, οφείλω εδώ να δη
λώσω ότι η ελληνική λογοτεχνία με 
έχει επηρεάσει βαθύτατα και της οφεί
λω πάρα πολλά. Επάνω απ’ όλα της 
οφείλω το γεγονός ότι με βοήθησε 
στη δημιουργία ηθικών και καλλιτε
χνικών αντιστάσεων που άπειρες φο
ρές χρειάστηκε να ενεργοποιήσω προ- 
κειμένου ν ’ ανταπεξέλθω στους σκοπέ
λους της μίζερης καθημερινότητας.

Γιώργος Ιωάννου, 
συγγραφέας

Θεωρώ δυνατή και αναγκαία τη μετά- 
πλαση των λογοτεχνημάτων σε τηλεο
πτικές ή κινηματογραφικές ταινίες, 
συνάμα όμως και πάρα πολύ δύσκολη. 
Τόσο δύσκολη ώστε με τις σημερινές 
ελληνικές προϋποθέσεις σχεδόν αδύνα
τη. Δεκάδες φορές ως τώρα το έχουμε 
όλοι διαπιστώσει τόσο στη μικρή όσο 
και στη μεγάλη οθόνη. Και δεν επικα
λούμαι τις επίμονα αυστηρές γνώμες 
ορισμένων τηλεοπτικών κριτικών που 
μερικές φορές μου φαίνονται εξαιρετι
κά περίεργες και ανεξήγητες. Είναι 
σίγουρα πάρα πολύ δύσκολη δουλειά 
η μετάπλαση αυτή και μάλιστα με 
δυσκολίες ευθέως ανάλογες προς την 
ποιότητα του συγκεκριμένου κειμέ
νου. Βέβαια, ο δύσκολος αγώνας για 
απόδοση ενός σπουδαίου λογοτεχνή- 
αατος φέρνει, σε περίπτωση πλησιά
σματος, και τα ανάλογα υψηλά αποτε
λέσματα.

Στη λογοτεχνία ο λόγος αποδίδει 
τις εικόνες του συγγραφέα, όπως τις
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οραματίζεται και τις πλάθει σ ιγά  σ ιγά  
αυτός. Στην τηλεόραση  ή τον κ ινημα
τογράφο, ο λόγος  πρέπει να ξαναγίνει 
μια σειρά από ε ικόνες σ χεδόν  αντικε ι
μενικές. Και μάλιστα σ χεδό ν  πάντα 
ό χ ι  από τον ίδιο τον συγγραφέα, ο 
οποίος  το πολύ πολύ να έχει γράψει 
το σενάριο. Αλλά ούτε και ο συγγρα
φέας αποτελεί απόλυτη εγγύηση , γιατί 
είτε έχει ξεφύγει πια από εκείνον τον 
κόσμο που τον κατείχε εσωτερικά ό 
ταν έγραφε το κείμενο είτε δ ίνοντάς 
του τώρα με άλλα μέσα τον απογυμνώ
νει αποκαλύπτοντας και στους άλλους 
πόσο μικρές και ασήμαντες αφορμές 
και πυρήνες είχε η έμπνευσή του. 
Εφόσον παραδεχτούμε αυτό, τότε ο 
φείλουμε να παραδεχτούμε πως οι τρ ί
τοι παράγοντες ενδέχεται να παραπλα
νηθούν ακόμα περ ισσότερο  στην  ε ικο
ν ιστική μετάπλαση. Αν προσθέσουμε 
και τις άλλες συνθήκες, λ ιγοστά  υλικά 
μέσα, βιασύνη, προχε ιρότητες ,  αδυνα
μίες του σκηνοθέτη , ερμηνείες  των 
ηθοποιών, μ ικροεπεμβάσεις , λάθη και 
ατέλειες των τεχνικών, μπορούμε να 
πούμε ότι και το κάποιο  πλησ ία σμ α  
προς το πνεύμα του λογοτεχνήματος ,  
αποτελεί άθλο. Αλλωστε ποιο είναι 
αυτό το «πνεύμα» του έργου; Είναι 
σ ίγουρα κάτι που δεν ορίζεται αντ ικε ι
μενικά, γ ι ’ αυτό και στις  καλύτερες 
περιπτώσεις δεν υπάρχει ομοφωνία. 
Αλλά τουλάχ ιστον  να τηρούνται όλες 
οι προϋποθέσεις* να αναλαβαίνουν ι
κανοί, να παρέχεται χρόνος  και μέσα 
για να παρουσιάζεται τουλάχ ιστον  μια 
ορισμένη και σοβαρά δοσμένη άποψη. 
Θέλω να πω ότι περ ισσότερη  σημασία  
έχει σ ’ αυτές τις περιπτώσεις  το «κα
λό» και το «δυνατό» και το « ικανο
ποιητικό», μαζί με το «κοντινό», παρά 
το «πιστό» και το «όμοιο», μαζί με το 
«βαρετό» και το «κρύο». Συμβαίνει 
δηλαδή κι εδώ, ό,τι περίπου και με τις 
λογοτεχν ικές ,  και ιδίως τις πο ιητ ικές ,  
μεταφράσεις σπουδαίων έργων. Στις 
τηλεοπτικές  μεταπλάσεις  σω στό  είναι, 
νομίζω, να αφηνόμαστε πιο πολύ στις  
δ ικές μας εντυπώσεις παρά στις  τηλε- 
κρ ιτ ικές και τα κιτάπια.

Αλέξανδρος Κοτζιάς, 
συγγραφέας

Έ ν α  έργο τέχνη ς  δεν είναι δυνατόν να 
μεταφερθεί σε άλλη  τέχνη  ή σε άλλο 
είδος της αυτής τέχνης ,  αφού μόνο 
στη μορφή που το έπλασε ο π ο ιη τή ς  
του υπάρχει — τέχνη  «εκ μεταφοράς» 
είναι αδιανόητη.

Κ αταχρησ τ ικά  μιλάμε γ ια  «μεταφο
ρά» ενό ς  π ε ζ ο γ ρ α φ ή μ α τ ο ς  ή ενό ς  
πο ιήματος  στην  κ ινηματογραφ ική  ή 
σ τη ν  τηλεοπτ ική  οθόνη ή στη θεατρι
κή σκηνή .

Στις ευτυχισμένες εκβάσεις  παρό
μοιων εγχε ιρημάτω ν έχουμε δημ ιουρ
γ ία  νέου έργου τέχνης ,  αυθύπαρκτου, 
ανεξάρτητου από το έργο που «μετα
φέρθηκε»· τέτοια  περίπτωση, λογου- 
χά ρη ,  είναι η αρ ιστουργηματική  τα ι
νία «Η κυρία με το σκυλάκι»  — υπάρ
χε ι  χά ρ ις  στη δική της εντέλεια  χω ρ ίς  
να έχει ανάγκη από καμία παραπομπή 
στο ομώνυμο δ ιή γη μα  του Τσέχωφ.

Το δεύτερο έργο τέχνης, το «εκ 
μεταφοράς», ακόμα και στις  περιπτώ
σεις όπου π ο ιη τή ς  του πρώτου και του 
δεύτερου είναι το ίδιο πρόσωπο, σ τη 
ρίζεται εν π ολλο ίς  σε στο ιχε ία  δ ιαφο
ρετικά από εκείνα του πρώτου, σε 
σ το ιχε ία  προσ ή κοντα  στην  τέχνη ή 
στο  είδος στο οπο ίο  υπάγεται όχ ι  το 
πρώτο αλλά το δεύτερο.

Συμβαίνει μάλιστα  κάποτε και έργο 
που φ ιλοτεχνή θη κε  «εξ αφορμής» κά
ποιου άλλου να είναι σημαντικότερο 
από αυτό, γ ιατ ί  ο κα λλ ιτέχνης  που 
πραγματοπο ίησε  τη «μεταφορά» είναι 
σημαντ ικότερος  ή βρέθηκε σε πιο ευ
τυχισμένη  ώρα, από τον καλλιτέχνη  
του α ρ χ ικ ο ύ  έργου . Π α ρ ά δ ε ιγμ α  ο 
π ο ιη τή ς  του κινηματογραφικού «Ρα- 
σομόν», από τον συγγραφέα του σ χε 
τικού κειμένου που πριν από μερικά 
χρ ό ν ια  διαβάσαμε.

Το γεγονός  ότι στις  προδιαγραφές 
της πραγμάτω σης του δεύτερου έργου 
περιλαμβάνεται, συχνά επι ποινή ακυ- 
ρώσεως της παραγγελίας, ο όρος της 
π ιστότητας  προς το πρώτο, ή το υλά χ ι
στον της κάποιας α νάκλη σ ή ς  του στη
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μνήμη μας, δεν αίρει την αυτονομία, 
που απολαμβάνει το δεύτερο. ΓΓ αυτό 
και πολύ συχνά οι εσωτερικές ανα
γκαιότητες, από τις οποίες δεν μπορεί 
να ξεφύγει το «εκ μεταφοράς» έργο 
χωρίς να πάψει να υπάρχει ως έργο, 
επιβάλλουν σοβαρές αποκλίσεις από 
το «πρωτότυπο». Λογουχάρη. «Ο Γα- 
τόπαρδος» του Β ισκόντι «απέδωσε 
σωστά» το μυθιστόρημα του Λαμπε- 
ντούζα επειδή απίστησε σ ’ αυτό.

Δημήτρης Μαυρίκιος, 
σκηνοθέτης

Κατ’ αρχάς βλέπω ευνοϊκά τη μεταφο
ρά ενός λογοτεχνικού έργου στην τη
λεόραση ή στον κινηματογράφο. Βέ
βαια το αποτέλεσμα μιας τέτοιας δου
λειάς είναι ανεξάρτητο από το αν 
αυτή η δουλειά προέρχεται ή όχι από 
ένα έναυσμα λογοτεχνικός Δεν βλέπω 
γιατί θα πρέπει να είναι κανείς περισ
σότερο κριτικός απέναντι στη μεταφο
ρά ενός ήδη προϋπάρχόντος στη λο
γοτεχνία θέματος, α π ’ ό,τι εάν το σε
νάριο προέρχεται κατευθείαν από το 
σκηνοθέτη ή κάποιον σεναριογράφο.

Οι όποιες διαμαρτυρίες, για τη με
ταφορά ενός λογοτεχνικού έργου στην 
τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, 
από συγγραφείς, κριτικούς και άλ
λους, δε νομίζω ότι ευσταθούν. Η 
αρχική  συναίνεση του συγγραφέα 
προκειμένου να γίνει μια τέτοια δου
λειά δικαιώνει το σκηνοθέτη. Από κει 
και πέρα, το να απαιτούν οι συγγρα
φείς, τη στιγμή που γράφουν ένα έργο, 
το αποτέλεσμα που θα δουν στο γυαλί 
ή στο πανί να είναι πολύ κοντινό με 
το έργο τους, είναι τελείως παράλογο,

είναι ουτοπικό. Ας μην ξεχνάει ο κάθε 
συγγραφέας, ότι ο σκηνοθέτης έχει να 
συμβιβαστεί με αντικειμενικές συνθή
κες, που ο συγγραφέας δεν έχει. Αυτός 
έχει μόνο τρία πράγματα: ένα λευκό 
χαρτί, ένα μολύβι και τη φαντασία 
του* τ ίποτ’ άλλο. Ο σκηνοθέτης έχει 
ν ’ αντιμετωπίσει χιλιάδες χιλιάδων α
ντ ιξο ό τη τες  πρακτικές ,  ο ικ ο νο μ ικές  
κ.ά. που τον φέρνουν από τη φύση της 
δουλειάς του, σε κάποιους συμβιβα
σμούς.

Ο κινηματογράφος ούτε λίγο ούτε 
πολύ είναι μια τέχνη η οποία αντιγρά
φει, θέλει δε θέλει, την πραγματικότη
τα* ξεσηκώνει τελείως νατουραλιστι- 
κά την πραγματικότητα. Οι χώροι εί
ναι υπαρκτοί, τα πρόσωπα είναι υπαρ
κτά, οι ηθοποιοί, κλπ. Ά ρ α  δεν έχει 
καμία σχέση με την ελευθερία του 
λόγου ή της μουσικής, όπου ο δη
μιουργός, ο συγγραφέας ή ο συνθέτης 
μπορούν να φαντάζονται. Ο κάθε συγ
γραφέας λοιπόν πρέπει να καταλάβει 
ότι ο σκηνοθέτης έχει να παλέψει με 
όλες αυτές τις αντιξοότητες αφενός. 
Αφετέρου, να του παραδεχτεί το δι
καίωμα της δημιουργίας, γιατί ο σκη
νοθέτης δεν είναι ο εκτελεστής κά
ποιου οράματος του συγγραφέα. Αλί
μονο τότε!

Δεν πιστεύω ότι ένα λογοτεχνικό έρ
γο επηρεάζεται αρνητικά από την κινη
ματογράφηση. Θέλω να πω ότι οι πιθα
νότητες να επηρεαστεί θετικά ένα έργο 
κινηματογραφούμενο είναι πολύ πε
ρισσότερες απ’ ό,τι θα μπορούσε το 
έργο αυτό να επηρεαστεί αρνητικά, 
έστω κι αν το κινηματογραφικό απο
τέλεσμα είναι κακό. Κι εν πάση περι- 
πτώσει ποτέ δεν θίγεται ένα τέτοιο 
έργο καλλιτεχνικά, ακόμα κι αν το 
αποτέλεσμα δε βρίσκει σύμφωνο το 
συγγραφέα, ακόμα κι αν το αποτέλε
σμα εξ αντικειμένου είναι κακό.

Εγώ προσωπικά δε δέχομαι τη συ
νεργασία του συγγραφέα και του σκη
νοθέτη. Υπάρχει μια πρώτη επαφή 
ανάμεσά τους, από την οποία βγαίνει 
ή δε βγαίνει κάτι. Αν βγει κάτι, από 
κει και πέρα, με εμπιστοσύνη θα έπρε
πε ο συγγραφέας ν ’ αφήσει το σκηνο
θέτη να κάνει τη δουλειά του. Λέγο
ντας πρώτη επαφή εννοώ την επαφή 
εκείνη κατά την οποία ο σ υ γ γ ρ α φ έ ς  
πιστεύει ότι ένας άλλος καλλιτέχνης 
μπορεί να μεταφέρει το έργο του στη

μορφή μιας άλλης τέχνης. Δεν μπορώ 
να φανταστώ άλλου είδους συνεργα
σία σκηνοθέτη και συγγραφέα. Ό σ ο  
για την εκ των υστέρων αντίδραση του 
συγγραφέα, ο οποίος μπορεί να βγει 
και να πει ότι διαφωνεί με τη μεταφο
ρά που έγινε στο έργο του, αυτό το 
βρίσκω αν θέλετε θεμιτό. Αλλά ο 
κάποιος πόλεμος που μπορεί να κηρύ
ξει στον κινηματογραφικό δημιουργό, 
για μια κατά τη γνώμη του αποτυχημέ

νη διασκευή, για μένα είναι αθέμιτος. 
Τη στιγμή που του εμπιστεύεται το 
έργο του, το κάνει μέσα σε μιαν ατμό
σφαιρα επικοινωνίας, στη δημιουργία 
της οποίας συμμετείχε κι αυτός.

Ό σ ο  για τους τρίτους, τους κριτι
κούς, οι οποίοι κρίνουν αν έγινε σω
στά ή όχι η μεταφορά ενός λογοτεχν ι
κού έργου στην τηλεόραση ή στον 
κινηματογράφο, νομίζω ότι ένας κρι
τικός οφείλει να αντιπαραθέσει το 
κινηματογραφικό αποτέλεσμα με το 
συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο. Νο
μίζω ακόμα ότι τελικά ο σωστός κριτι
κός θα δει μια καλή ή μια κακή 
ταινία, ανεξάρτητα από το αν το κινη
ματογραφικό αποτέλεσμα είναι πιστό 
ή όχι στο λογοτεχνικό έργο. Υπάρ
χουν καλές ταινίες που βασίζονται σε 
μυθιστορήματα και είναι πιστές σ ’ αυ
τά, όπως υπάρχουν και άλλες, επίσης 
καλές, που όμως ο σκηνοθέτης τους 
δηλώνει απερίφραστα ότι δεν παρέμει- 
νε πιστός στο λογοτεχνικό του πρότυ
πο. Π.χ.: πάρτε το «Σατυρικό» του 
Φελίνι, όπου από το βιβλίο ο σκηνο
θέτης δε δανείζεται παρά το κλίμα 
του* και το «Θάνατος στη Βενετία» 
του Βισκόντι, που βρίσκεται πολύ κο
ντά στο βιβλίο του Τόμας Μαν. Το 
βασικό λοιπόν είναι αν μια ταινία 
είναι καλή ή κακή. Η πιστότητα είναι
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μια άλλη υπόθεση. Κι αυτή την ελευ
θερία ο συγγραφέας οφείλει να την 
παραχωρεί στο σκηνοθέτη, προκειμέ- 
νου το κινηματογραφικό έργο, αντί να 
ακολουθεί το βιβλίο κατά βήμα, να 
είναι κοντινότερο στην ουσία του.

Αναφορικά τώρα με το αν υπάρχουν 
κάποια στοιχεία  σ ’ ένα βιβλίο, τα ο
ποία ο σκηνοθέτης είναι υποχρεωμέ
νος να σεβαστεί για να μην κατηγορη- 
θεί για αυθαιρεσία, νομίζω ότι αυτό 
πρέπει να το εξετάσει κανείς κατά 
περίπτωση. Αν υπάρχει μια ε ιλ ικρ ινής  
σχέση ανάμεσα στο σκηνοθέτη και 
στο συγγραφέα από την αρχή , ή μάλ
λον ανάμεσα στο σκηνοθέτη και σ ’ έ
να βιβλίο, αν δηλαδή υπάρχει στο 
σκηνοθέτη μια ε ιλ ικρ ινής  και ουσια
στική διάθεση ν ’ ασχοληθεί μ ’ αυτό 
το βιβλίο, νομίζω ότι αυτό είναι αρκε
τό και ότι από κει και πέρα δεν πρέπει 
κανείς να εξετάζει ποια είναι και ποια 
δεν είναι τα στοιχεία  ενός έργου που 
πρέπει να σεβαστεί ο σκηνοθέτης. Η 
ε ιλ ικρ ινής διάθεση είναι αρκετή να 
τον ο δ η γή σ ε ι  σωστά. Ό τ α ν  όμως 
πρόκειται για παραγγελία, όταν λ.χ., η 
ΕΡΤ ή το Κέντρο Κινηματογράφου 
θέλει να κάνει ένα βιβλίο και ψάχνει 
να βρει κάποιον σκηνοθέτη, εκεί τα 
πράγματα είναι διαφορετικά. Εκεί ί
σως να χρειάζεται μια στενότερη συ
νεργασία με το συγγραφέα.

Έ χ ω  λοιπόν τη γνώμη ότι δε νομι
μοποιούμαστε να πούμε ότι ένα λογο
τεχνικό έργο προδόθηκε ή όχι,  τουλά
χιστον όταν ο συγγραφέας ζει. Γιατί 
α π ’ τη στιγμή που ο συγγραφέας δίνει 
τη συγκατάθεσή του είναι συνυπεύθυ- 
νος κατά 50%.

Έ να  λογοτεχνικό βιβλίο  είναι, δυ
νάμει, τόσες κινηματογραφικές ται
νίες, όσοι είναι και οι αναγνώστες 
του, γιατί ο αναγνώστης είναι και 
σκηνοθέτης ενός βιβλίου την ώρα που 
το διαβάζει. Δεν μπορούμε λοιπόν να 
απαιτούμε από το σκηνοθέτη να κάνει 
την ταινία που εμείς «είδαμε» διαβά
ζοντας αυτό το βιβλίο.

Το κυριότερο που οφείλει να κάνει 
ένας σκηνοθέτης είναι να επιδιώξει να 
κάνει καλή κινηματογραφική δουλειά 
παρά να είναι πιστός στο λογοτεχν ικό  
έργο.

Εγώ προσωπικά δε θα συμβούλευα 
ένα σκηνοθέτη να μπλέξει με το έργο 
ενός συγγραφέα ζώντος που θα έχει

κα ι  άποψη, χω ρίς  να θέλω, προς Θεού, 
να γενικεύσω. Έ χ ω  γνωρίσει και συγ
γραφείς που μου είπαν πάρτο και κάνε 
ό,τι νομίζεις, όπως μου έχει τύχει και 
περίπτωση συγγραφέα με τον οποίο  
β α σ α ν ισ τή κ α μ ε  επ ί μήνες ,  αλλά  η 
δουλειά τελικά σταμάτησε εξαιτίας 
της απαίτησης του συγγραφέα να συ
γκυοφορήσουμε την ταινία, πράγμα 
αδύνατο.

Ό λ η  αυτή η διαμάχη μεταξύ συγ
γραφέα και σκηνοθέτη , με κάνει ν ’ α
ναρωτιέμαι μήπως υπάρχει και μια 
μικρή υστεροβουλία από τη μεριά του 
συγγραφέα, ο οποίος ναι μεν — και 
δ ικαιολογημένα — θεωρεί το έργο του 
τελειωμένο, θα ήθελε όμως παράλλη
λα να το δει σε μια μορφή που να 
αγγίζει ένα πλατύτερο κοινό. Μου 
θυμίζει αυτή η ιστορία τη διαμάχη 
μεταξύ συγγραφέων λιμπεριστών και 
συνθετών όπερας στην Ιταλία του τέ
λους του περασμένου αιώνα, όπου οι 
συγγραφείς αποζητούσαν τη μεταφορά 
κάποιου κειμένου τους στο λυρικό 
σανίδι, που τότε ήταν ό,τι το χαζοκού
τι σήμερα, ύστερα όμως κατέφευγαν 
στα δ ικαστήρια  για παρερμηνεύσεις 
κλπ. του έργου τους. Κ λασικό παρά
δειγμα ο Βέργκα, ο οποίος έγινε πλα
τύτατα γνωστός με την «Καβαλερία 
Ρουστικάνα» του Μασκάνι, με μια 
νουβέλα τεσσάρων σελίδων.

Κατερίνα Πλασσαρά 
συγγραφέας- 
δημοσιογράφος

Πιστεύω κατ’ αρ χή ν  ότι το πρόβλημα 
είναι πλαστό. Κι αν υπάρχει σήμερα, 
αποβλέπει σε εξω καλλιτεχνικούς,στό
χους, που είναι η δημιουργία θορύβου 
ή κάτι σχετικό.

Είμαι κατ’ αρχή ν  αντίθετη μ ’ αυτή 
την  « ιε ρ ο π ο ίη σ η »  τη ς  λ ο γο τεχν ία ς  
που κάποιοι προσπαθούν να μας υπο
βάλουν. Το βρίσκω γελοίο. Έ ν α  έργο, 
ακόμα κι αν είναι αριστούργημα, δεν 
μιαίνεται και δεν βεβυλώνεται από το 
άγγιγμα Κάποιου άλλου δημιουργού.

Αντίθετα, θα ’λεγα, πως είναι ευτυ
χ ία  το να δώσει την έμπνευση σε 
κάποιον άλλο, να δημιουργήσει κάτι 
καινούριο και διαφορετικό. Μπορεί το 
αποτέλεσμα, η κ ινηματογραφική ται
νία, να είναι κατώτερη από το λογοτέ
χνημα  που την προκάλεσε. Μπορεί 
και το αντίθετο. Αλλά σε καμιά περί
πτωση τα λάθη του σκηνοθέτη δε 
βαραίνουν το συγγραφέα ούτε μειώ
νουν το έργο του. Και το αντίθετο. 
Μια αριστουργηματική ταινία που έ
γινε από ένα κακό βιβλίο, δεν πρόκει
ται να κάνει το βιβλίο  ή το συγγραφέα
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καλύτερο. Αυτά υπάρχουν αυτόνομα.
Κάτι βασικό, που συνήθως ξεχνάνε 

οι συγγραφείς, είναι ότι η κινηματο
γραφική γλώσσα είναι τελείως διαφο
ρετική από το γραπτό λόγο. Το να 
επιμένουν στην πιστότητα της μετα
φοράς του έργου τους στην ταινία, 
είναι ανασταλτικό για τις δημιουργι
κές δυνατότητες του σκηνοθέτη. Αν 
προσπαθεί διαρκώς να μην «προδώ- 
σει» το βιβλίο γιατί αλλιώς θα λογο
δοτήσει, αν αναγκαστεί να λάβει με
γαλύτερη μέριμνα για την πιστότητα 
της ταινίας προς το λογοτεχνικό έργο 
και μικρότερη για τους κανόνες της 
κ ινη μ α το γ ρ α φ ικ ή ς  γλώ σ σ α ς ,  το σ ί 
γουρο είναι ότι θα φτιάξει μια κακή 
ταινία.

Θα ’λεγα ωστόσο ότι το μόνο που 
θα ’πρεπε να προσέξει ο σκηνοθέτης 
κατά τη μεταφορά, είναι να μην αντι- 
στραφούν ή αλλοιωθούν οι ιδέες και 
τα μηνύματα του βιβλίου. Ό μ ω ς  αυτό 
είναι μάλλον απίθανο. Γιατί ποιος 
σκηνοθέτης θα είχε εμπνευστεί από 
ένα βιβλίο με το οποίο διαφωνεί ιδεο
λογικά;

Ό π ω ς  και να ’ναι, μου φαίνεται «εκ 
του πονηρού» όλος ο θόρυβος, κυρίως 
αφού είναι πασίγνωστο ότι οι συγγρα
φείς, με όλα τα μέσα επιδιώκουν την 
κινηματογράφηση των βιβλίων τους, 
αποβλέποντας στην προσέγγιση μεγα
λύτερου κοινού.

Λοιπόν πιστεύω ότι το σημαντικό 
είναι να γίνει μια καλή δουλειά, στην 
περίπτωση μια καλή ταινία. Αυτό είναι 
καλό για όλους. Για το σκηνοθέτη, 
γ ια  το συγγραφέα και κυρίως για το 
κοινό. Αντίθετα μια πιστή ταινία είναι

Κώστας Ταχτσής, 
συγγραφέας

Στο ερώτημα αυτό έχουν δοθεί προ 
πολλού όλες οι δυνατές απαντήσεις. 
Κάθε εποχή έχει τα δικά της εκφρα
στικά μέσα. Κάθε εκφραστικό μέσο 
λειτουργεί με δικούς του νόμους. Αλ
λιώς λ.χ. λειτουργεί ο λόγος, αλλιώς 
η εικόνα. Ο λόγος περιγράφει τη δρά
ση· η εικόνα είναι δράση. Στη μεταφο
ρά ενός μυθιστορήματος στην οθόνη 
συμβαίνει, δηλαδή, κατά κάποιο τρό
πο, το αντίστροφο α π ’ αυτό που συμ
βαίνει με τα όνειρα που βλέπουμε 
αποβραδίς και την περιγραφή που κά
νουμε το πρωί. Τώρα, στη μεταφορά 
της περιγραφής σε όνειρο, είναι πολύ 
δύσκολο να επιμερίσει κανείς τις ευ
θύνες. Τόσο περισσότερο επειδή στην 
περίπτωση αυτή συνυπεύθυνοι είναι 
όχ ι  μόνον ο σκηνοθέτης αλλά και ο 
σεναριογράφος — για να μη μιλήσω 
για όλους τους άλλους συντελεστές, 
που φυσικά έχουν μικρότερη ευθύνη.

Η δουλειά του μυθιστοριογράφου 
είναι μοναχική. Μια ταινία είναι απο
τέλεσμα συλλογικής  δουλειάς. Γενικά 
θα έλεγα ότι ένας καλός σκηνοθέτης 
μπορεί να κάνει μια καλή ταινία από 
ένα μέτριο ή και κακό μυθιστόρημα. 
Και αντίστροφα. Δεν αποκλείεται ό
μως να συμπέσει απλώς η ανεπάρκεια 
του σκηνοθέτη με την ανεπάρκεια του 
βιβλίου.

κάτι που αφορά πολύ λίγους. Κι ακό
μα, πιστεύω, ότι αν είχαμε και μια 
στάλα ταπεινότητα για τα δημιουργή- 
ματά μας, δε θα συζητούσαμε τώρα 
γ ι ’ ανύπαρκτα προβλήματα, αλλά για 
τ ίποτ’ άλλο σοβαρότερο.

Για τα επόμενα τεύχη 
ετοιμάζονται:

• Αφιέρωμα στον Κώστα Καρυωτάκη
• Αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη

■■



Αποικιοκρατισμός 
και εθνική λογοτεχνία

(Η υπόθεση του γαλλόφωνου Κεμπέκ)

Κάθε λαός που σέβεται τον εαυτό του 
χρειάζεται μια εθνική λογοτεχνία, ακρι
βώς όπως τα άτομα χρειάζονται ένα 
πιστοποιητικό γεννήσεως. Η λογοτε
χνία του κάθε τόπου είναι κάτι αντί
στοιχο μ’ ένα σεισμογράφο: σ’ αυτήν 
καταγράφονται οι κραδασμοί της εθνι
κής συνείδησης και ταυτότητας του κά
θε λαού. Σ ’ αυτήν αναπτύσσονται οι 
ιδιότητες εκείνες που ένας ξένος δύσκο
λα βλέπει κι ακόμα πιο δύσκολα αισθά
νεται.

Στην ιστορία όλων των λαών έρχεται 
κάποια στιγμή που δημιουργούνται οι 
προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας 
εθνικής λογοτεχνίας ή, αν θέλετε, μιας 
«εθνικοποιημένης» λογοτεχνίας. Για τα 
περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη ο 18ος 
αιώνας είναι ιδιαίτερα σημαντικός γ ιατί 
τότε περίπου αρχίζει και αναπτύσσε
ται* μορφοποιείται η εθνική λογοτεχνι
κή τους έκφραση. Οπωσδήποτε, η δη
μιουργία ή «εθνικοποίηση» της λογοτε
χνίας, από τη φύση της, δεν είναι εύκο
λη υπόθεση. Είναι μια πορεία δύσκολη, 
γεμάτη προτροπές, αποτροπές, «κοίτα
ξε», «φυλάξου». Είναι μια υπόθεση αιχ
μηρών διλημμάτων, γενικών αλλά και 
ειδικών, συγκεκριμένων αλλά και αφη- 
ρημένων, ποιοτικών αλλά και ποσοτι

κών. Κι αφού είναι υπόθεση δύσκολη 
για όλους, πόσο μάλλον γ ια  ένα αποι- 
κιοκρατούμενο χώρο ο οποίος εκτός 
των άλλων έχει ν’ αντιμετωπίσει και τα 
κ α τ ά λ ο ιπ α  του  α π ο ικ ιο κ ρ α τ ισ μ ο ύ 1. 
Γράφει ο Κεμπεκιώτης κριτικός Οκτάβ 
Κρεμαζί:

Σάββας Πατσαλίδης

Ό σ ο  περισσότερο σκέφτομαι την 
τύχη της καναδικής λογοτεχνίας, τό 
σο λιγότερο πιστεύω ότι θα ’χει την 
ευκαιρία ν’ αφήσει τ ’ αποτυπώματά 
της πάνω στο σώμα της ιστορίας. 
Αυτό που λείπει από τον Καναδά 
είναι η δίκιά του γλώσσα. Αν μιλού
σαμε Ιροκουά ή Χιούρον η λογοτε
χνία μας θα επιζούσε. Δυστυχώς 
μιλάμε και γράφουμε, μάλλον άσκη
μα, τη γλώσσα του Μποσσουέ και 
του Ρακίνα. Ό , τ ι  και να πούμε ή να

1. Με αποικίες εδώ περιοριζόμαστε μόνο 
στις χώρες εκείνες που εποίκισαν οι Ευρω
παίοι το 19ο αιώνα στην Αμερική και την 
Αυστραλία.

κάνουμε, δε θα ’μαστέ τίποτα παρα
πάνω, στη λογοτεχνία, από μια α
πλή αποικία... Σκεφτείτε το Βέλγιο 
που χρησιμοποιεί την ίδια γλώσσα 
μαζί μας. Υπάρχει Βελγική λογοτε
χνία; Δεδομένου ότι ο Καναδάς δεν 
είναι σε θέση να συναγωνιστεί τη 
Γαλλία στη βελτίωση της φόρμας, 
θα μπορούσε ίσως να κέρδιζε μια 
θέση ανάμεσα στις αρχαιότερες λο
γοτεχνίες αν ένα από τα παιδιά του, 
ένας συγγραφέας, κατόρθωνε να 
μυήσει την Ευρώπη, πριν από τον 
Φέμινορ Κούπερ, στο μεγαλείο της 
ομορφιάς των δασών μας, στις μυθι
κές πράξεις των κυνηγών και των 
περιηγητών μας. Σήμερα, ακόμα κι 
αν ένας συγγραφέας τόσο προικισμέ
νος όσο και ο συγγραφέας του έργου 
Ο Τελευταίος των Μοϊκανών παρου
σιαζότανε ανάμεσά μας, τα έργα του 
δε θα ’καναν καμιά αίσθηση στην 
Ευρώπη γιατί... θα ’φτάνε δεύτερος, 
δηλαδή πολύ αργά...

Ευθυγραμμισμένη με τις παραπάνω * 
αντιλήψεις είναι και η γνώμη του πρώ 
ην πρύτανη του πανεπ ιστημ ίου  του 
Χάρβαρντ κ. Φέλτον: «Αμφιβάλλω αν 
θα μπορέσει ποτέ αυτή η χώρα (δηλαδή
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ο Καναδάς) να πετύχει τίποτα αζιόλο- 
γο αφού ως αποικία είναι καταδικασμέ
νη στη μετριότητα». Και σ’ ένα σημείο 
στο έργο Ανεβαίνει χο βαρόμετρο 
γράφει ο μυθιστοριογράφος Χιού Μα- 
κλέναν: «Σπατάλησα μια ολάκαιρη ζωή 
σε τούτη την τρύπα. Ό λα  σ’ αυτή τη 
χώρα είναι δεύτερης ποιότητας. Πάντα 
θα ’ναι μια αποικία».

Δεν αμφισβητώ το γεγονός ότι στις 
παραπάνω «θέσεις» προβάλλονται κι 
ορισμένες σοβαρές αλήθειες αναφορικά 
με τον πνευματικό και ψυχικό κόσμο 
μιας αποικίας (τη δυσκολία που συνα
ντά να ξεφύγει από το τυποποιημένο ή 
το αλλοτριωμένο, την ανασφάλεια που 
νιώθει για τις ικανότητές της κλπ.) Το 
να φτάσουμε όμως στο σημείο ν’ αρνη- 
θούμε κατηγορηματικά οποιαδήποτε 
δυνατότητα εξόδου από το τέλμα του 
αποικιοκρατισμού παραποιούμε, ή ακό
μα αν θέλετε, βιάζουμε την πραγματι
κότητα κι αυτό γιατί η ίδια η ιστορική 
πραγματικότητά μας έχει αποδείξει ότι 
η έξοδος υπάρχει και οδηγεί μάλιστα σε 
άπειρες δυνατότητες ελευθερίας. Ας μη 
ξεχνάμε ότι αυτό που ονομάζουμε σή
μερα «λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία» 
δεν είναι τυχαίο ή ουρανοκατέβατο. 
Είναι το τελικό αποτέλεσμα ενός επί
πονου αγώνα, ενός αγώνα απαγκίστρω
σης από τις διάφορες εξαρτήσεις και 
αναπροσανατολισμού των αναζητήσεων 
μέσα σε νέους ιδεολογικούς και γεω 
γραφικούς χώρους. Καμιά εθνική λογο
τεχνία δεν οριοθετείται εύκολα. Απαι
τεί αφοσίωση και κάματο.

Η πρώτη σημαντική προϋπόθεση για 
τη δημιουργία μιας εθνικής λογοτεχνίας· 
στα αποικιοκρατούμενα αυτά κράτη εί
ναι φυσικά η πολιτική ανεξαρτησία. Ας 
μη νομισθεί όμως ότι με την ανεξαρτη
σία αυτή λύνονται και τα προβλήματα. 
Αντίθετα μόλις και αρχίζουν. Οι λαοί 
αυτοί στις πρώτες τους προσπάθειες 
τραυλίζουν πνευματικά, δεν έχουν τα 
κατάλληλα κρηπιδώματα για να οικοδο
μήσουν, βρίσκονται αρκετά χρόνια πίσω 
σε σχέση με τα διάφορα ρεύματα που 
κυριαρχούν στον υπόλοιπο κόσμο, με 
αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ένα δί
λημμα αρκετά οξύ: από τη μια έχουν να 
διαλέξουν την εξάρτηση από τα αποι- 
κιοκρατικά πρότυπα (που αυτό σημαί
νει ότι θα μεγαλώνει μοιραία το χάσμα 
ανάμεσα στους στόχους της πολιτικής 
ανεξαρτησίας και της πνευματικής έκ
φρασης) και από την άλλη έχουν να 
διαλέξουν το δρόμο της απομόνωσης 
από το διεθνές περιβάλλον και την

ταυτόχρονη ανάπτυξη μιας εντελούς 
αυτοτέλειας και αυτονομίας σ’ όλους 
τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριό
τητας. Τα δυο στρώματα-λύσεις, «πα
τρίδας» και «τόπου διαμονής», στατι
κού και κινητικού, αριστοκρατικού και 
δημοκρατικού, κοσμοπολίτικου και σω- 
βινιστικού μάχονται, ανταγωνίζονται, 
διασταυρώνονται, ενίοτε συμφιλιώνο
νται, υφαίνουν αδιάκοπα το νήμα το 
οποίο στην πλέον ώριμη φάση του μας 
δίνει και τη χρυσή τομή της εθνικής 
τους λογοτεχνίας. Μέχρι όμως να φτά
σουμε εκεί, η συνεχής τριβή των δύο 
επιπέδων συσσωρεύει βουνό τα ερωτή
ματα. Μνημονεύουμε μερικά:

Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος του 
συγγραφέα; Να γράφει γιατί απλά και 
μόνο τον εκφράζει η ιδέα της δημιουρ
γίας, γιατί θέλει να εμπλουτίσει τη 
λογοτεχνία της μητρικής του γλώσσας 
ή γιατί θέλει να συνεισφέρει στην πνευ
ματική ανοικοδόμηση του τόπου διαμο
νής του;

Σε ποιο αναγνωστικό κοινό πρέπει να 
απευθύνεται ακριβώς; Στον άμεσο περί
γυρο που μοιράζεται τις συνήθειες, τα 
γούστα και τις προτιμήσεις του, ή σ’ έ
να πιο μεγάλο, απροσδιόριστο κι οπωσ
δήποτε πιο απαιτητικό κοινό;

Με τι θέματα πρέπει να καταπιάνε
ται; Με θέματα που αφορούν τον τόπο 
του, τους ανθρώπους που τον περιβάλ
λουν ή μήπως με θέματα πιο πλατιά 
και πανανθρώπινα που θα μπορούν να 
διαβαστούν και να εκτιμηθούν και από 
άλλους;

Επίσης, από ποια χρονική διάσταση 
πρέπει ν’ αντλεί τις ιδέες του; Από το 
«εδώ και τώρα» της γης του ή από 
κάπου αλλού;

Κι αφού απαντηθούν όλα αυτά: πού 
πρέπει να στραφεί για να αντλήσει ιδέες

αναφορικά με την τεχνοτροπία του; Μέ
χρι ποιου σημείου θ’ ακολουθήσει τους 
συγγραφείς του τόπου διαμονής του, 
μέχρι ποιου σημείου ξένους συγγραφείς 
και μέχρι ποιου σημείου θα πρωτοτυπή
σει, θα στραφεί δηλαδή προς μια κατεύ
θυνση που δεν έχει πρότυπα;

Και τέλος: Σε ποιον θα σταλεί το 
έργο για έκδοση; Σ ’ ένα ντόπιο εκδότη 
ή στη μητρόπολη; Και στην περίπτωση 
της τοπικής έκδοσης, πώς θα το αντιμε
τωπίσει ο εκδότης που ξέρει ότι μια 
δεύτερη ή τρίτη έκδοση ενός γνωστού 
συγγραφέα θ’ αποφέρει περισσότερα λε
φτά απ’ ό,τι μια πρώτη έκδοση ενός 
ντόπιου συγγραφέα;

Φυσικά τα ερωτήματα δεν τελειώ
νουν εδώ. Απλώς αναφέρουμε μερικά 
για να δείξουμε την ενδιαφέρουσα δια
λεκτική που επικρατεί στις χώρες αυτές 
στα πρώτα τους βήματα.

Μια από τις μαχητικότερες και αξιο- 
σπούδαστες λογοτεχνίες στο χώρο αυτό 
είναι και η λογοτεχνία του γαλλόφωνου 
Κεμπέκ. Κι αν είναι παντελώς άγνωστη 
μέσα στον ελλαδικό χώρο, όπως άλλω
στε άγνωστη είναι και στην Αμερική 
και τον ίδιο τον Καναδά ακόμα, γ ι ’ αυ
τό δε φταίει η ποιότητα της κεμπεκιώ- 
τικης λογοτεχνίας αλλά το φαινόμενο 
που λέγεται «πολιτιστική επισκίαση». 
Μιλάμε κατά κόρον για τη γαλλική 
τέχνη και πολιτισμό και βέβαια στο 
μυαλό μας έχουμε τη Γαλλία κι οπωσ
δήποτε όχι το Κεμπέκ ή το Βέλγιο.'Το 
ίδιο και σ’ άλλες περιπτώσεις. Μιλάμε 
για αγγλική λογοτεχνία και δεν εννοού
με φυσικά την αυστραλέζικη ή αυτήν 
του αγγλόφωνου Καναδά. Τι σημαίνει 
αυτό; Πως οι λογοτεχνίες αυτές από το 
γεγονός και μόνο ότι χρησιμοποιούν μια 
καλλιεργημένη γλώσσα κατατάσσονται 
αυτόματα, στη συνείδηση του πλατιού 
αναγνωστικού κοινού τουλάχιστο, στις 
«μικρές» λογοτεχνίες. Κι αυτό είναι 
μεγάλο σφάλμα. Δε χρειάζεται πληθώ
ρα παραδειγμάτων νομίζω για να πει- 
σθούμε: οι λογοτεχνίες της Βραζιλίας 
και της ισπανικής Αμερικής είναι κρου
στά παραδείγματα. Ό σο  για την κε- 
μπεκιώτικη λογοτεχνία είναι πιστεύω 
μια λογοτεχνία καθ’ όλα ώριμη, δυναμι
κή, καταξιωμένη, ένα ολοκληρωμένο 
πορτραίτο του χώρου απ’ όπου έλκει 
την καταγωγή της. Αξίζει τον κόπο 
ν’ ασχοληθεί κάποιος μαζί της.

Οι κεμπεκιώτες αρχίζουν να σκέφτο
νται «εθνικά» γύρω στο 1763, όταν 
τους εγκαταλείπουν οι γάλλοι και μοι
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ραία περνούν κάτω από αγγλικό έλεγ
χο. Τότε ακριβώς συνειδητοποιούν και 
τον κίνδυνο που διατρέχουν ως εθνική 
ομάδα. Γ ι’ αυτό βλέπουν ότι είναι επ ι
τακτική ανάγκη να συσπειρωθούν, να 
οργανωθούν για ν’ ανταπεξέλθουν έτσι 
στις διάφορες πιέσεις. Αποτέλεσμα αυ
τής της πρώτης οργάνωσης είναι και η 
δημιουργία των πρώτων πνευματικών 
νησίδων. Αρχίζουν να δημιουργούνται 
τα πρώτα περιοδικά, οι πρώτες βιβλιο
θήκες, τα πρώτα βιβλιοπωλεία και εκ
δοτικοί οίκοι1. Σ ’ αντίθεση δηλαδή με 
τον αμερικάνικο, τον αγγλικό και το 
γαλλικό εθνικισμό ο κεμπεκιώτικος π ο 
τέ δεν ξεπερνά τον αμυντικό του χαρα
κτήρα. Είναι ένας εθνικισμός επιβίωσης 
(μια πραγματικότητα που ισχύει ακόμα 
και σήμερα).

Ξέρουμε ότι η συνάρτηση με τις 
λοιπές τέχνες του καιρού και η διακίνη
ση των αντιλήψεων της παγκόσμιας 
σκέψης ελεύθερα μέσα σε μια ακόμα 
άμορφη πνευματικά κοινωνία προκαλεί 
το φόβο, ο οποίος συχνά μπορεί να είναι 
και υπερβολικός. Κάτι τέτοιο συμβαίνει 
και με το Κεμπέκ του 18ου και μεγά
λου μέρους του 19ου αιώνα. Η επαρχία 
του Κεμπέκ, αναγνωρίζοντας την αδυ
ναμία της και τους κινδύνους που εγκυ
μονεί η ελεύθερη διακίνηση της παγκό
σμιας σκέψης, διαλέγει να κλειστεί ερ
μητικά στον εαυτό της, επιβάλλοντας 
έτσι ένα είδος πνευματικού αποκλει
σμού α π ’ όλα εκείνα τα ερεθίσματα που 
είναι αναγκαία σε κάθε οργανισμό ν’ α
ναπτυχθεί. Η μόνωση αυτή δε θα ’ταν 
τόσο αποπνικτική και μακροχρόνια αν

1. Αυτό το φαινόμενο παρατηρείται στις 
Ευρωπαϊκές αποικίες τις πρώτες δεκαετίες 
του περασμένου αιώνα. Οι χρονολογίες είναι 
ενδιαφέρουσες. Μνημονεύουμε μερικές: Γο
πρώτο λατινοαμερικανικό μυθιστόρημα γρά
φεται το 1816, το αντίστοιχο αγγλοκαναδικό 
το 1824, το αυστραλέζικο το 1830 και το 
γαλλοκαναδικό το 1834. Στην ποίηση η 
πρώτη αυστραλέζικη συλλογή κυκλοφορεί το 
1830, όπως και στο γαλλικό Καναδά. Στον 
αγγλόφωνο Καναδά η πρώτη συλλογή εμφα
νίζεται το 1825. Στον περιοδικό Τύπο το 
πρώτο αυστραλέζικο έντυπο βλέπει το φως 
το 1821, το 1825 κυκλοφορεί το πρώτο 
γαλλόφωνο και το 1828 το πρώτο αγγλόφω
νο.

Πρέττει. να είναι απαλλαγμένη από 
τη σφραγίδα του μοντέρνου ρεαλι
σμού η οποία είναι καθρέφτης σκέ
ψεων ασεβών και υλιστικών αισθη
μάτων...

Η στενόχωρη αυτή εθνικιστική αντί
ληψη αναστέλλει για πολύ την οποιαδή
ποτε ανάπτυξη στο Κεμπέκ. Η ντόπια 
τέχνη των πρώιμων κατασκευών, αυτών 
των πρώτων ανιχνεύσεων, ματαιοπονεί, 
τραυλίζει, ηθικολογεί, φωνασκεί, γενικά 
αποτυγχάνει . I ης λείπει η βιωματική 
διάσταση του κόσμου. Της λείπει η 
ωριμότητα που έρχεται όχι μόνο με το 
χρόνο αλλά και την τριβή με την παγκό
σμια σκέψη.

Γύρω στα 1890 και ’95 θ’ αρχίσει 
ένας κάποιος ανιχνευτικός διάλογος με 
την Ευρώπη, μια σχετικά στενότερη και 
πιο εποικοδομητική επικοινωνία. Θ’ αρ
χίσουν να κυκλοφορούν πιο ελεύθερα, 
παρ’ όλες τις εκκλησιαστικές αντιδρά
σεις, τα έργα των μεγάλων Ευρωπαίων 
της εποχής, Verlaine, R im baud, Baude
laire και των απαγορευμένων ρεαλι
στών. Οι αντιλήψεις γύρω από το νόη
μα και τους στόχους της «εθνικής» 
λογοτεχνίας βελτιώνονται κάπως, διευ
ρύνονται. Γράφει ο Camille Roy:

Πρέπει ν’ αντιμετωπίσουμε τη λο
γοτεχνία όχι σαν κάποιο επιφανεια
κό και ασήμαντο θέμα απλής φόρμας 
αλλά σαν την έκφραση όλων εκείνων 
που είναι πολύ κοντά μας, που π α ί
ζουν ένα σοβαρό και σημαντικό ρόλο 
στη ζωή μας. Πρέπει να την μπο- 
λιάσουμε μ’ όλες τις σκέψεις, τα 
συναισθήματα και τις ευαισθησίες 
που αποκαλύπτουν, με τον καλύτερο 
τρόπο, την Καναδική συνείδηση. Και 
πρέπει να τη γεμίσουμε μ’ όλα εκεί
να τα πράγματα που αποτελούν το 
συστατικό της ιστορίας μας και της 
εθνικής μας ζωής. Ας χτίσουμε εδώ 
μια λογοτεχνία που θα ’ναι από μας 
για  μας.

Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο 
και την κατάρρευση του Δυτικού πολι
τισμού αρχίζουν να διαφαίνονται στοι
χεία ενός νέου πνεύματος, μιας νέας 
προβληματικής. Οι συγγραφείς αστικο
ποιούνται και μοιραία απομακρύνονται 
από τις αξίες που είχαν παλιότερα. 
Βρίσκονται μπροστά στην ανάγκη τώρα

δεν επέμβαινε ετσιθελικά η πανίσχυρη 
καθολική εκκλησία η οποία αντί να 
βοηθήσει την πνευματική ανάπτυξη και 
ωρίμανση του Κεμπέκ έκανε ό,τι μπο
ρούσε να τη σταματήσει1. «Η λογοτε
χνία μας», διαβάζουμε κάπου στα κεί
μενα του Αμπέ Κασκρέυν,

πρέπει να είναι ένας πιστός καθρέ
φτης των εξελικτικών φάσεων του 
μικρού μας έθνους, της δυνατής του 
πίστης, των ευγενών του πόθων, 
των ξεσπασμάτων του ενθουσιασμού 
του, του ηρωικού του χαρακτήρα 
και... της θερμής του αφοσίωσης.

1. Ο συστηματικός αποκλεισμός των ξένων 
λογοτεχνιών που παρατηρούμε την περίοδο 
αυτή (εκατό και πλέον χρόνων), για λόγους 
ουσιαστικά που δεν έχουν άμεση σχέση με τη 
λογοτεχνία, είναι ένα φαινόμενο που δεν έχει 
όμοιο του σ’ άλλες «μικρές» λογοτεχνίες της 
ίδιας περιόδου. Στη Βραζιλία, για παράδειγ
μα, ο γάλλος συγγραφέας Θεοφίλ Γκωτιέ 
διαβάζεται από το 1870 ενώ στο γαλλικό 
Καναδά φτάνει μόλις το 1885. Η ίδια καθυ
στέρηση συμβαίνει και στην περίπτωση των 
Φλωμπέρ, Μωπασάν, Ζολά και πολλών άλ
λων της «σχολής» του ρεαλισμού.
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να δημιουργήσουν νέες σχέσεις χ̂ε το 
πολιτιστικό τους περιβάλλον- χαι την 
αυξανόμενη ετεροδοξία του ακροατη
ρίου τους, ενός ακροατηρίου κοινωνικά 
πλουραλιστικού και δυσκολοπροσδιόρι- 
στου. Η σκέψη που γεννήθηκε και οντο
ποιήθηκε μέσα από την επαρχιακή ή 
βουκολική κουλτούρα αρχίζει να αναθε
ωρείται. Μεγαλώνει η θρησκευτική αμ
φισβήτηση και νέοι διανοητικοί ορθολο
γισμοί ενδυναμώνουν το αίσθημα της 
αβεβαιότητας. Επίσης οι συνθήκες ερ
γασίας των συγγραφέων αλλάζουν. Η 
υφή του αναγνωστικού κοινού μεταμορ
φώνεται: από την παιδεία, τη μόρφωση 
και την έντυπη επικοινωνία. Έ τσ ι  λοι
πόν, δειλά δειλά, και με μια σχετική 
καθυστέρηση περνά το Κεμπέκ από το 
θρησκευτικο-εθνικιστικό δέος στο καλ
λιτεχνικό δέον. Χωρίς να εγκαταλείπει 
απόλυτα την ιδέα της εθνικιστικής λο
γοτεχνίας ή του θρησκευτικού δόγματος 
ο γαλλοκαναδός αντιλαμβάνεται ότι ο 
κόσμος και η τέχνη δεν τελειώνουν στα 
σύνορα του Κεμπέκ ή στα στεγανά του 
καθολικισμού. Νιώθει την ανάγκη να 
δώσει και να πάρει σχήματα και σκέ
ψεις. Έ τσ ι  από συνειδητοποίηση σε 
συνειδητοποίηση αρχίζει η βαθμιαία 
σύνθεση, οι πρώτοι πειραματισμοί, οι 
πρώτες αποκλίσεις από το συμβατικό 
τύπο. Βρισκόμαστε στα χρόνια 1925- 
1950, την εποχή του Κεμπεκιώτικου 
Μοντερνισμού. Γην περίοδο αυτή θα 
εμφανιστούν οι πρώτοι αξιόλογοι Κε- 
μπεκιώτες δημιουργοί, όπως ο Saint- 
Denys Garneau, η Anne Hébert, η Rita 
Lasnier, o Alain Grandbois κλπ., με 
τους οποίους περνάμε από το τοπικό, 
εθνικό δράμα στο ανθρώπινο. Δημιουρ- 
γούνται οι πρώτες σοβαρές διαστάσεις 
της υπαρξιακής απομόνωσης του Κε- 
μπεκιώτη, ενός ξεριζωμένου, εγκατα- 
λειμένου έποικου. Είναι η περίοδος της 
«υπαρξιακής παραίτησης» όπου η τέχνη 
στέκεται άφωνη μπροστά στο χώρο που 
την περιβάλλει. Κανένας από τους δη
μιουργούς της περιόδου αυτής δεν συ
γκρούεται ή έστω ασχολείται με τον 
περίγυρο. Κι αν καμιά φορά καταπιάνε
ται είναι για να μιλήσει για το κενό, για 
«τη γαλήνη του χιονιού, την άγονη 
παντρειά του με το τίποτα», όπως λέει 
και ο Yves Préfontaine.

«Ο κόσμος δεν ειν’ όμορφος Φραν- 
σουά», γράφει η Hébert στο Le Torre
nt, «δεν κάνει να τον αγγίξεις, απαρνή- 
σου τον, τώρα...» Αυτό που λέγεται 
«αντικειμενική πραγματικότητα», με- 
τατρέπεται, όπως πολύ σωστά τονίζει

ί !?“//£ y  ̂Μ _ ΐ| ι 
ΆΪ''*/ St. '

κι ο κριτικός Gilles Marcotte, σε μια 
σειρά από καθαρές εικόνες με μόνη 
διασυνδετική συνισταμένη την ίδια τους 
την εσωτερική resonance. Στον «Τύμβο 
του Βασιλιά» (Le tombeau des rois) η 
Hébert αναφέρεται σε πηγές, δέντρα, 
πουλιά, σπίτια, χωριά, δίνοντας προς 
στιγμή την εντύπωση ότι μιλά για τον 
εξωτερικό κόσμο, τον ορατό. Κι όμως 
μια προσεκτική ανάγνωση δείχνει ότι 
καμιά από τις παραπάνω εικόνες δεν 
είναι συγκεκριμένη. Τους λείπει ο ατο
μικός χρωματισμός. Το «ειδικό σ’ αυτή 
την ποίηση», παρατηρεί ο Marcotte, 
«δεν υπάρχει». Κατονομάζονται μόνο 
τα πιο γενικά, κι όσο γίνεται πιο ρευ
στά και αφηρημένα. Ο εξωτερικός κό
σμος μοιραία εσωτερικοποιείτα ι.  Η 
«πραγματικότητα»  στην προκειμένη 
περίπτωση δεν είναι εκείνη του μέσου 
αναγνώστη αλλά αντιστοιχεί σε κόσμο 
ιδιωτικό. Γ ι’ αυτό είναι θεμιτό, νομίςω, 
να μιλάμε για μια τέχνη ερμητική. Στο 
κέντρο του ερμητισμού αυτού δεσπόζει

η εικόνα του απομονωμένου και απο 
παντού αποκλεισμένου Κεμπεκιώτη. 
«Περπατώ δίπλα από μια χαρά /  Δ ί
πλα από μια χαρά που δεν είναι δίκιά 
μου», γράφει ο Garneau. «Δίκιά μου 
χαρά που δεν μπορώ να πιάσω». Ο 
ποιητής ζει από κοντά και σ’ όλες του 
τις διαστάσεις αυτό το αίσθημα της 
εξορίας, της απομόνωσης και το εκφρά
ζει με ειλικρίνεια, ένταση και συντακτι
κή οικονομία. «Είμαι πουλιού κλουβί», 
Θα μας πει ο Garneau σ’ ένα άλλο του 
ποίημα, «κλουβί κοκκάλινο /  Μ’ ένα 
πουλί /  Κλουβί κοκκάλινο και το πουλί 
ο Θάνατος /  Που χτίζει τη φωλιά του /  
...πουλί αιχμάλωτο ο Θάνατος /  ...στο 
ράμφος του Θα βάλει την ψυχή μου». 
Στους στίχους αυτούς πολλές έννοιες με 
λεπτή απόχρωση συμπυκνώνονται σε 
λιγοστές λέξεις. Πολλά έχουν ειπωθεί 
πριν α π ’ αυτόν, αλλά με πολλούς δι
σταγμούς και τραυλίσματα. Κι οπωσ
δήποτε έχουν ειπωθεί μέσα σε φόρμες 
παραδοσιακές, κουρασμένες, ακατάλλη
λες να ελευθερώσουν την ποιητική έκ
φραση. Στον Garneau, στην Hébert και 
σ’ όλους τους μεγάλους του Κεμπεκιώ
τικου μοντερνισμού, συντελείται θαρρώ 
η απελευθέρωση της φόρμας και του 
λόγου. Για πρώτη φορά η Κεμπεκιώτι- 
κη λογοτεχνία στέκει με κάποιες αξιώ
σεις απέναντι στις καταξιωμένες λογο
τεχνίες της εποχής της. Σηματοδοτεί- 
ται η απαρχή μιας καθόλα σύγχρονης 
και κοσμοπολίτικης έκφρασης.

Με τη γενιά του ’60 η αναζήτηση 
που άρχισε με τους μοντερνιστές συνε
χίζεται, μόνο που τώρα ο χώρος δεν 
είναι ο υπαρξιακός άνθρωπο^, αλλά η 
ιστορία μέσα στην οποία κινείται και 
δημιουργεί ο άνθρωπος. Περνάμε δηλα
δή από την ατομική, την ερμητική 
πραγματικότητα στην κοινωνική, από 
το υπαρξιακό στο ιστορικό, από το 
αφηρημένο στο συγκεκριμένο, από το 
μοντερνισμό στο μαρξισμό. Από τους 
προβληματισμούς της γενιάς αυτής α
ναπηδά μια νέα, δυναμικότερη, τολμη
ρότερη διαλεκτική που στρέφει έντονα 
τους προβολείς σ’ ευρύτερους χώρους 
και συνάμα διαπλατύνει τις ιδεολογικές 
επενδύσεις μέσα στα τοιχώματα της 
τέχνης. Για πρώτη φορά στην ιστορία 
του Κεμπέκ (και του Καναδά γενικότε
ρα) προκύπτει μια νέα τέχνη πολιτική, 
μια τέχνη που παρακολουθεί και κρίνει 
την προβληματική του καιρού, των ατό
μων, τάξεων, συστημάτων, διαλεκτικών 
σχέσεων. Μια τέχνη που περνά από τη
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βιωματική όιάσταση στην κοσμοθεο^ρη- όμορφος /  ...ο τόπος έπρεπε να ξαναγί-
τική1.

0  γαλλοκαναδός διαφέρει σε βασικά 
σημεία από τον Ευρωπαίο δημιουργό, 
από έναν Έλληνα, για παράδειγμα. 0  
τελευταίος έχει στην κατοχή του όπλα 
που δεν έχει ο Καναδός συνάδελφός του. 
Έ χ ε ι  πρω τ’ απ ’ όλα μια γλώσσα δίκιά 
του, που την πλάθει όπως και όποτε 
αυτός θέλει, έχει επίσης μια κουλτούρα 
εμποτισμένη με τα ιδανικά και τις αξίες 
του, κι ένα «καράβι», για να χρησιμο
ποιήσω και την εικόνα ποιήματος του 
Ελύτη, που παρόλες τις δυσκολίες που 
συναντά για να το κουμαντάρει και να 
το συντηρήσει, ξέρει, όσο κανένας άλ
λος, τη θέση του κάθε αντικειμένου και 
τη σημασία του μέσα σ’ αυτό. Η λέξη 
«έθνος» για τον Έλληνα έλκει την 
καταγωγή της από μια γεωγραφικά, 
πολιτικά και πνευματικά καθορισμένη 
κοινωνία που την βλέπουν, τη νιώθουν 
και την αναγνωρίζουν όλοι. Αντίθετα, ο 
γαλλοκαναδός αρχίζει πολύ πιο πριν, 
από ένα σημείο απόλυτης φτώχιας, από 
τις πηγές του χρόνου. Νιώθει ότι όλα 
του τ ’ αφαίρεσαν ή του τ ’ αρνήθηκαν. 
Γ ι’ αυτό πιστεύει ότι ανακαλύπτοντας 
και ονομάζοντας τα πράγματα ξανά τα 
κάνει δικά του, ξαναγεννιέται δηλαδή 
συγχρόνως με το νέο κόσμο. Έχουμε 
μπροστά μας ένα είδος βιβλικής Γένε
σης όπου ο κεμπεκιώτης ζει τις δοκιμα
σίες ενός πρωτόπλαστου: γεννιέται, α
νακαλύπτει, ονομάζει, κέκτηται.

Η αναζήτηση των μοντερνιστών προς 
τα έσω του' ανθρώπου μεταβάλλεται 
τώρα σε μια αναζήτηση προς τα έσω 
του ιστορικού χρόνου, της πηγής α π ’ ό
που αρχίζει ένας νέος κύκλος γονιμότη
τας, μια νέα πορεία προς τις εκβολές 
του χρόνου. Ό π ω ς  γράφει και ο Ro
land Giguere η καταιγίδα τα κατάστρε- 
ψε όλα στην «Έ ρη μη  γη», «κι εμείς 
μεγαλώναμε στην αγωνία /  σιγά-σιγά 
γερνάγαμε /  κι ο τόπος μαζί μας — 
εναντίον μας /  ο τόπος δεν ήταν δικός 
μας πια /  ο τόπος ήταν μελαγχολικός /  
...δεν είχε τα χρώματα της νιότης μας /  
ο τόπος ο όμορφος τόπος δεν ήταν πια

νει».
Κι ο Gatien Lapointe: «Εδώ θα σχε

διάσουμε», γράφει στο «Le chevalier de 
Neige», το «πρώτο πλάνο... εδώ θα 
φυτέψουμε την πρώτη λέξη». Ονομάζο
ντας, όπως ο Αδάμ τα ζώα, ο κεμπε
κιώτης δημιουργός γίνεται κύριος των 
πραγμάτων. Η λέξη δεν έχει νόημα· 
έχει χρήσεις, και τις χρήσεις θέλει να 
τις καθορίσει ευθύς εξ αρχής ο ίδιος 
χωρίς επόπτες. «Θα σε κάνουμε (εννο
ώντας το Κεμπέκ) ένα κρεβάτι αναστά
σεων», υπόσχεται ο Gaston Miron στο 
ποίημά του «Ο Δικός μας Οχτώβρης».

Γενικά το πνεύμα που επικρατεί στο 
Κεμπέκ την εποχή αυτή είναι πνεύμα 
ελπιδοφόρο, ανήσυχο, ανιχνευτικό, επ ι
κίνδυνο για το κατεστημένο. Είναι μια 
κρουστή αντίθεση με τον ερμητισμό, 
την παραίτηση και την άρνηση της 
προηγούμενης γενιάς. «Σ το  Κεμπέκ 
όλα είναι δυνατά», θα πει ο Πιερ Τρυ- 
ντώ. «Ακόμα και η επανάσταση». Κυ
ριαρχεί για πρώτη φορά η προοπτική 
των ανοιχτών ισολογισμών. Αλλάζει 
σελίδα η κεμπεκιώτικη συνείδηση: δρα
στηριοποιείτα ι,  επαναστατοπο ιε ίτα ι,  
γίνεται καταλύτης του τυποποιημένου 
και του συμβατικού. «Τα μάτια μου 
κοιτάνε μέσα από του όπλου την κάν- 
νη», γράφει ο Lapointe στην «Πρώτη 
λέξη». Και στο «Μεταξύ σάρκας και 
σιωπής» θα μας πει ο Chamberland: 
«Μέσα σου ακούω την επανάστασή μου 
...είμαι η πηγή τ ’ ουράνιου τόξου που 
αναδύεται από τα σκέλια μου και στε
φανώνει το αύριο...»1

Η επανάσταση που υπόσχονται οι 
εκφραστές της δεκαετίας αυτής δεν 
στριμώχνει το Κεμπέκ μέσα στη στε
νωπό ενός νέου εθνικισμού και μιας νέας 
απομόνωσης, όπως πολύ πιθανόν, να 
νομίσουν μερικοί, αλλά το τοποθετεί 
μέσα στην καρδιά ενός οικουμενικού 
πλαισίου. Στο «Héritage de la tristes
se», o Gaston Miron, αφού περιγράφει 
την κατάντια της χώρας του, ζητά από 
τους ανέμους του κόσμου, τους «παγκό
σμιους ανέμους», ν’ ανανεώσουν την π α 

1. Τα έντυπα που βοηθούν στην εξάπλωση 
της «πολιτισμικής επανάστασης» του ’60 εί
ναι το Libertà, το Socialisme 64 και ιδιαίτερα 
το Parti Pris. Σήμερα κανένα από τα 
περιοδικά αυτά δεν κυκλοφορεί.

1. Ο Paul Chamberland, πεζογράφος, δοκι
μιογράφος, ποιητής και δημοσιογράφος, έ
παιξε ρόλο σημαντικό στην κίνησή του ’60. 
Τπήρξε βασικός συνεργάτης του περιοδικού 
Parti Pris. «Το μόνο στυλ είναι η κραυγή», 
γράφει, «η μόνη ηθική η βία».

τρίδα του και να της δώσουν μια νέα 
πνοή. Ο Miron δηλαδή ενώνει εδώ, 
όπως και σ’ άλλα έργα του, τη φωνή 
του με τη φωνή του Aimé Cesai re από 
τη Μαρτινίκα, του Senghor από τη 
Σενεγάλη και του Νερούντα από τη 
Χιλή. Η κεμπεκιώτικη έκφραση, πιο 
σίγουρη τώρα για τον εαυτό της, δια- 
σπείρεται προς τα έξω κι αναζητά 
σύμβολα και ιδέες. Δεν τη φοβίζει πλέ
ον η παγκόσμια σκέψη. Εγκωλπίζεται 
ακόμα και την ιδέα του Negritude. Τι 
είναι αυτό; Negritude είναι μια ιδεολο
γία, αν θέλετε μια λογοτεχνική κίνηση 
που αναπτύχθηκε τις δεκαετίες του 
1930 και ’40 πρώτα στην Ευρώπη, 
μετά στην Αφρική και τέλος στις Δυτι
κές Ινδίες, με σκοπό να προβάλει την 
ταυτότητα και τον εθνικό πολιτισμό 
των αποικιοκρατούμενων και τριτοκο
σμικών χωρών. Μ’ αυτό λοιπόν το «κί
νημα» ευθυγραμμίζεται η διανόηση του 
Κεμπέκ. Εξισώνεται η εμπειρία του 
Κεμπέκ με την ιστορική εμπειρία των 
άλλων μειονοτήτων, ιδιαίτερα των μαύ
ρων. Ό π ω ς  οι μαύροι και οι τριτοκο
σμικές χώρες γενικότερα νιώθουν την 
ανάγκη ν’ απελευθερωθούν και ν’ ανε
ξαρτητοποιηθούν, έτσι και το Κεμπέκ 
νιώθει την ανάγκη αυτή (να ξεφύγει 
από την κηδεμονία των Αγγλων που 
εκφράζεται μέσα από τη συνομοσπονδία 
του Καναδά). Ό π ω ς  οι μαύροι και οι 
τριτοκοσμικές χώρες βρίσκονται κάτω 
από τον έλεγχο ξένων δυνάμε<ον, έτσι 
και το Κεμπέκ1. Γ ι’ αυτό βλέπει ο Paul 
Chamberland την επανάσταση ν’ αρχί
ζει από την Αφρική και να φτάνει μέχρι 
τη Λατινική Αμερική «βάζοντας φωτιά 
από τη μια θάλασσα στην άλλη» και 
μετά στο Κεμπέκ που θα μπορέσει 
επιτέλους να ξεφύγει από τα «πολικά 
σαγόνια» και ν’ ανάψει τη «φλόγα της 
ε λ ε υ θ ε ρ ία ς»  ( « Π ρ ο - Ε π α ν α σ τ α τ ι κ ό  
Ποίημα: I»).

Η δεκαετία του ’60 είναι εποχή-κόμ- 
βος, περίοδος αποφασιστική στην πο
ρεία της κεμπεκιώτικης έκφρασης και

1. Η εικόνα του μαύρου ως συμβόλου κατα
πίεσης δεσπόζει σ’ έργα όπως το Prochain 
Episode και το Trou de Memoir του Hubert 
Aguin, το Terre Québec και το L'Afficheur 
Ηurie του Chamberland, το Le Casse του 
Jacques Renaud και φυσικά στο έργο των 
Miron, Brault και άλλων.
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του κεμπεκιώτικου εθνικισμού. Περνάνε 
πλέον τελειωτικά από τις κλειστές κα
ταστάσεις και την υπαρξιακή παραίτη
ση στα εκκρεμή και μετέωρα συνειδη
σιακά προβλήματα. «Σήμερα θα ξεχά- 
σεις να φοβάσαι», γράφει ο Chamber- 
la n d  στο «Μύθο του Πρωι ν ού» .  
Σκαλίζεται επίμονα η ιστορία με σκοπό 
όχι τόσο την εκμετάλλευση τυχόν δρα
ματικών στοιχείων όσο την επισήμανση 
των διδαγμάτων της.

Η ιδεολογία αυτή καθιερώνει τις ι
διομορφίες μιας αντίληψης της τέχνης 
που βασίζεται στη δυνατή εικόνα, το 
ρωμαλέο στίχο, το κλέος του πατρ ιω τι
κού λόγου. Φυσικά μια τέτοια τέχνη 
είναι δύσκολη κι ακόμα πιο δύσκολα 
περνά το φράγμα του χρόνου. Στους 
φτασμένους δημιουργούς της δεκαετίας, 
Godbout, Godin, Brault, Miron, La- 
lande, Giguere, Chamberland, Duguay, 
Lapointe κ.α., βλέπουμε να ισορροπεί- 
ται σοφά η προσωπική και η συλλογική 
εμπειρία, η εθνική και η διεθνής, η 
πραγματική και η φανταστική, η φόρμα 
και το περιεχόμενο. Σε λιγότερο προι
κισμένους δημιουργούς όμως η «στρα- 
τευμένη» έκφραση γίνεται ένα απλου- 
στευμένο προπαγανδιστικό φυλλάδιο, 
μια προκήρυξη, ένα παροδικό κουδούνι
σμα. «Τραγουδούν το τριαντάφυλλο μα 
δεν το κάνουν ν’ ανθίσει», για να περά

σουμε και σ' ένα δραστικό αφορισμό. 
Και τέτοια παραδείγματα έχουμε πολ
λά στο Κεμπέκ της δεκαετίας αυτής. 
'Ο πω ς  για  παράδειγμα το έργο του 
Leandre Bergeron Petit Manuel et I ’hi
st oir e du Québec ή τα κείμενα του 
Gaétan Dastie στις λογοτεχνικές σελί
δες του περιοδικού Le Jour. Διαλαλητές 
της ανημπόριας τους να τραγουδήσουν 
σωστά.

Ό π ω ς  και να ’χει το θέμα η αλήθεια 
είναι ότι μέσα από το «theme du pays» 
προβάλλεται με τον πιο έντονο και 
δραστικό τρόπο η Κεμπεκιώτικη συνεί
δηση, οι προβληματισμοί, τα όνειρα και 
οι επιδιώξεις της. Για πρώτη φορά, κι 
αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τα κρι
τικά κυκλώματα, τόσο του Καναδά όσο 
και της Αμερικής, χρησιμοποιούν τον 
όρο «Litératture Québecoise» όταν μι
λούν για τη λογοτεχνική κίνηση του 
Κεμπέκ. Μ ’ άλλα λόγια αναγνωρίζο
νται οι ίδιοι οι γαλλοκαναδοί ως εθνική 
ομάδα. Δε θεωρούνται πια ξεπεσμένοι 
γάλλοι έποικοι χωρίς ιστορία και λογο
τεχνία όπως είπε κάποτε γ ι ’ αυτούς ο 
άγγλος λόρδος D u rh a m 1.

Η λογοτεχνία του Κεμπέκ είναι ένα 
ζωντανό τεκμήριο μέσα στο οποίο συνυ- 
φαίνονται τα βαθύτερα ψυχολογικά και 
ιδεολογικά προβλήματα του γάλλου ό
πως αυτός διρισχίζει τα στεγανά του 
πρώτου εθνικισμού, του υπαρξιακού μη
δενισμού, του επαναστατικού διεθνι
σμού, για να φτάσει στη σημερινή κατά
σταση: που είναι αποδοχή του βορειοα- 
μερικανισμού του, (αφού πρώτα βε
βαιώνεται ότι δεν κινδυνεύει ο λαϊκός 
του πολιτισμός). Στη  λογοτεχνία του 
Κεμπέκ μπορούμε να πούμε ότι κλιμα
τίζεται απόλυτα η δυναμική διάσταση 
της ιστορίας, το παρελθόν και το π α 
ρόν.

Η ταλάντευση που γνωρίζουν όλες οι 
«μικρές» λογοτεχνίες, αναφορικά με 
ποιο δρόμο πρέπει ν’ ακολουθήσουν, έ- 
παψε πια να είναι το θέμα. Το Κεμπέκ 
έχει ωριμάσει. Βρήκε το σημείο ισορρο
πίας πάνω στο τεντωμένο σκοινί της 
κεμπεκιώτικης πραγματικότητας από 
τη μια και της αμερικάνικης από την 
άλλη. Και σ’ αυτό το σημείο βρίσκουμε 
σήμερα την εθνική λογοτεχνία του Κε
μπέκ.

1. Αντιδρώντας στις προσβλητικές δηλώσεις 
του άγγλου λόρδου ο γαλλοκαναδός Francois 
Xavier γράφει το βιβλίο Η  Ιστορία τον

Καναδά το οποίο θεωρείται σήμερα το πρώ
το λογοτεχνικό κείμενο της γαλλοκαναδικής 
βιβλιογραφίας.

ΔΥΟ ΠΑΝΕΜΟΡΦΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ 
στις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΦΙΣΕΣ

Επιλογή
Παρουσίαση

Καλλιτεχνική
επιμέλεια
ΣΠΥΡΟΣ

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ

Κείμενα:
Α. ΤΑΣΣΟΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ 
ΣΠΥΡΟΣ 

ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΑΦΙΣΕΣ

cntAOTN oa*o ì'AJm crhMf.**!* invPOZ κλρ*«·μ2 ̂ 01

GREEK
POSTERS
MlCCTO» MCU«t«Tio* UT ioffivitCm S*»*OS K*AAO«<STOS

EKAOZEiZ ΚΕΔΡΟΣ · KEO*OS PUBLISHERS

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΤΑΡΑΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 1948 - 1983

(Πρόλογος: 
Ελένη Βακαλό)

ΕΚ Λ Ο £ΕΙ£ ΚΕΑΡΟΕ Ζαλόγγου 6 - Αθήνα - Τηλ. 36.15.783



Χουάν Μάνσο
Ιστορία του άλλου κόσμου

Έ χο υ ν  να λένε πως 
Ζούσε μια φορά πάνω 

σ ’ αυτή την γη, την γεμάτη 
αμαρτία, ο Χουάν Μάνσο, 
ένας θ εο σ εβ ο ύ μ ενο ς  α γ α 
θιάρης πούκανε τον ψόφιο 
κοριό και σ ’ όλη του την 
ζωή δεν πείραξε ούτε τρ ίχα  
σε κ α νένα .  Α πό  μ ικ ρ ό ς  
φαινότανε. Κάθε που παί
ζανε με τ ’ άλλα παιδιά την 
Μ ακρ ιά  Γα ϊδούρα , αυτός  
πάντα θάκανε τον γάιδαρο 
κι αυτός, αργότερα, τον ε
ξ ο μ ο λ ο γ η τ ή  τ η ς  π α ρ έ α ς  
για τις ερωτοδουλιές των 
άλλων. Ά σ ε  που και σαν 
μέστωσε κι έγινε κοτζάμ

ντερεκι πια, οι πάντες ακό
μα τον φωνάζανε με το χ α ϊ
δ ε υ τ ι κ ό  τ ο υ :  Γ ε ια  σ ο υ  
Χουανίτο!

Το πιστεύω του ήτανε 
μ ια  Κ ιν έ ζ ικ η  π α ρ ο ιμ ία :  
Μ ην ανακατεύεσαι με τα 
πίτουρα να μη σε φάνε οι 
κότες.

Για την  πολιτική  ούτε 
κουβέντα, του φαινότανε α
ν υ π ό φ ο ρ η ,  φ ο β ό τ α ν  τα 
μπλεξίματα και σ ιχα ινό τα 
νε ό,τι μπορούσε να χ α λ ά 
σει τη ν  ζαχαρένια  του.

Ζούσε μόνο από κάτι λε- 
φτούλια πούχε από τόκους 
χ ω ρ ίς  ν ’ α γγ ίζ ε ι  ποτέ  το

κεφάλαιο. Ή τ α ν  θρήσκος 
και δεν πήγαινε ποτέ του 
κόντρα σε κανέναν και μά
λιστα, ενώ μέσα του πί
στευε πως όλος ο κόσμος 
είναι κακός, αυτός είχε για 
όλους μόνο καλά λόγια.

Έ τσ ι  και του μίλαγες 
γ ια  πολιτ ικά , μιαν απάντη
ση θάκουγες:

— Δεν είμαι είποτα, ούτε 
δεξιός, ούτε αρ ιστερός, ού
τε κρύο μου κάνει ούτε 
ζέστη. Α φήστε με τον δύ
στυχο  να τάχω καλά με 
όλους.

Μ όνο που όλη τούτη η 
ταπεινοφροσύνη του πήγε

στράφι,,  αφού τελικά δεν 
την γλύτωσε. Πέθανε. Κι 
αυ τή  ή τ α ν ε  η μ ο ν α δ ικ ή  
γενναία πράξη που κατάφε- 
ρε ποτέ του να κάνει.

Ο Α ρχάγγελος  με την 
πύρινη την ρομφαία στεκό
ταν και δεξιάλεγε τις ψυ
χές  και τις έστελνε να τις 
καταγράφουν σ ’ ένα μεγά
λο κατάστιχο ,  όπως στο 
Τελωνείο, α π ’ όπου έπρεπε 
υποχρεω τικά  να περάσουν 
φεύγοντας από τούτο τον 
κόσμο. Εκεί πίσω από ’να 
τραπέζι, ίδια όπως στα ε
κλογ ικά  μας τμήματα εδώ, 
κ α θ ό ν το υ σ α ν  α γα π η μ ένο ι

Miguel de Unamuno (1864-1939)
Γεννημένος στην βόρεια Ισπανία, ο Ουναμούνο έμενε 

πιστός, με το χαρακτηριστικό πείσμα των Βάσκων, στην 
ντόπια διάλεκτο και χειριζόταν τα Ισπανικά με την 
απείθεια και την δυσπιστία ενός ξένου. Μπορεί ο ποιητι
κός του λόγος να είχε κάποια τραχύτητα και να ξάφνιαζε 
ακόμη και η ίδια η σύνταξη των κειμένων του, αλλά πότέ 
του δεν δίστασε να ξεχωρίζει με την ιδιοφυία του σε μια 
χώρα όπου πάνω απ' όλα τότε θαύμαζαν «το ωραίο γράψι
μο». Σε μιαν Ισπανία ταπεινωμένη από την ήττα του 
Ισπανο-Αμερικάνικου πολέμου του 1898 και γεμάτη προ
βλήματα από τον εξαιρετικά βραδύ εκμοντερνισμό της, δεν 
αφέθηκε να εκλωβισθεί σε στείρους πατριωτισμούς· άρπα
ξε την ευκαιρία για μιαν αμείλικτη ανάλυση των αδυνα
μιών και των μειονεκτημάτων της χώρας του. Πίστευε 
στον Θεό — μια πίστη επαναστατική, συνεχώς εμπόλεμη
— και ήθελε να κάνει την Ισπανία να Τον ανακαλύψει από 
την αρχή. Αλλά αυτή η πίστη του ήταν τόσο αμφίρροπη 
όσο ενός ήρωα του Ντοστογιέφσκι και είχε τόνους τόσο 
ζοφερούς όσο εκείνοι του Νίτσε όταν ανήγγειλε τον θάνατο 
του Θεού. Σαν βιβλικός προφήτης ο Ουναμούνο άστραψε 
και βρόντησε στην ερημιά της τότε Ισπανίας. Δεν είχε 
βέβαια πεισθεί ως το βάθος (μέχρι κόκκαλο, όπως θάλεγε 
κι ο ίδιος) για την ύπαρξη και τη δύναμη του Θεού να τον 
νεκραναστήσει.’ Μόνο που το επιθυμούσε τόσο απελπισμέ
να που δεν μπορούσε παρά να φαντάζεται τον εαυτό του να 
ξαναγεννιέται με το δικό του σώμα ολόιδιο και ανέγκιχτο.

Ό λ ο  του το έργο μοιάζει με μια κραυγή στον Θεό να έλθει 
και να τον βεβαιώσει ότι Εκείνος υπάρχει.

Αυτό που δεν μπορούσε να δεχτεί ο Ουναμούνο, ήταν η 
χλιαρή πίστη των κοινών ανθρώπων. Γ ι’ αυτούς έγραψε 
τον Juan Manso (Χουάν Μάνσο), ένα από τα πιο κωμικά 
του διηγήματα. Είναι γραμμένο σε μιαν απλοποιημένη, 
δημώδη γλώσσα, γεμάτη από σπανιόλικους ιδιωματισμούς 
και κοινά λαϊκά αστεία και ρητά. Αυτή τη φορά ο τρόπος 
που παρουσιάζει την μετά θάνατο ζωή δεν έχει τίποτα από 
την αγωνία της μεταφυσικής του πρόζας ή ποίησης, αλλά 
το μήνυμα παραμένει το ίδιο: Η πίστη δεν μπορεί να είναι 
μόνο παθητική* η μετά θάνατο ζωή πρέπει να κερδιθεί. 
Αυτό θάταν αναπόφευκτο για κάποιον που έχει γεννηθεί 
στην χώρα του Ελ Θιδ και του Δον Κιχώτη. Αλλά 
γνωρίζοντας ότι οι σύγχρονοί του ήταν πολύ πιο κοντά 
στον Χουάν Μάνσο, απ' ό,τι στους δυο μυθικούς Ισπανούς 
ήρωες, ο Ουναμούνο έκανε σκοπό ζωής να τους ταρακου- 
νήσει από την μακαριότητά τους ίσως και από μια πιθανή 
δική του. Πέθανε πάνω στο ξέσπασμα του Ισπανικού 
Εμφύλιου, στην Σαλαμάνκα, στο αγαπημένο του Πανεπι
στήμιο όπου από το 1891 είχε διδάξει Αρχαία Ελληνικά. 
Του εφείσθη έτσι η ταπείνωση να δει τους συμπατριώτες 
του να έχουν μεταβληθεί σε πρόβατα κάτω από την 
ποιμενική ράβδο του Φράνκο. Να είναι, δηλαδή, σαν τον 
Χουάν Μάνσο.

Ε.Μ.
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ταψιαστα και μονιασμένα, 
άγγελοι και δαίμονες, για 
να εξετάσουν πιστοποιητι
κά, ταυτότητες, κλπ.

Η κατάσταση μπροστά 
στην είσοδο για την κατα
γραφή ήταν ολόιδια με ό,τι 
γίνεται μπροστά στην θυ
ρίδα για τα εισιτήρια του 
πο δό σ φ α ιρο υ  την  ημέρα 
του μεγάλου ντέρμπυ*. Τέ
τοιο ήταν το στρίμωγμα, 
το σπρώξιμο και η βιασύ
νη που είχαν όλοι τους να 
μάθουν για την αιώνια και 
τελεσίδική τους μοίρα και 
τόσος ο σαματάς από τις 
βρισιές, τα παρακάλια, τις 
κατάρες και τις συγνώμες, 
σε χίλιες-δυο γλώσσες και 
ντοπιολαλιές, που ο Χουάν 
Μάνσο είπε:

—Τι με μπερδεύετε ε
μένα μ ’ αυτές τις φασαρίες. 
Οι άνθρωποι εδώ είναι πο
λύ κακομαθημένοι.

Αυτό το τελευταίο μάλι
στα το ’πε μεσ’ από τα δό
ντια του να μην τον ακού
σουν.

Η αλήθεια είναι πως ο 
Αρχάγγελος με την διαβο
λορομφαία δεν τον πολυ- 
πρόσεξε κι έτσι μπόρεσε 
να βάλει πλώρη για τον 
Παράδεισο.

Προχωρούσε μόνος του 
ακροπατώντας. Πότε-πότε 
τον προσπερνάγανε κεφά
τες συντροφιές ψέλνοντας, 
και μερικοί μάλιστα χ ο 
ρεύοντας κιόλας, πράγμα 
που δεν του φάνηκε καθό
λου σοβαρό και ταιριαστό 
γΓ ανθρώπους που πηγαί
νουνε ν ’ αγιάσουν.

Ό τα ν  έφτασε ψηλά, συ
νάντησε μια πελώρια ουρά 
από κόσμο, κολλητά στον 
τοίχο του Παράδεισου και 
κάμποσους αγγέλους που 
κράταγαν την τάξη, ίδια κι 
απαράλλαχτα με τους μπά- 
τσους τους δικούς μας κά

* Στο κείμενο: «Την ημέρα 
της μεγάλης ταυρομαχίας».

τω στην γη.
Κάθησε κι ο Χουάν ά- 

κρη-άκρη στην ουρά. Σε 
λίγο νάσου κι έρχεται ένας 
χα μη λοβλεπούμενος  Φ ρα
γκισκανός καλόγερος. Αυ
τός, μάτια μου, ήταν τέ
τοιος καταφερτζής και είχε 
τόσους σπαραχτικούς λό
γους για την βιασύνη που 
τον έκαιγε να μπει μέσα 
όσο γίνεται πιο γρήγορα 
που ο Χουάν μας του παρα
χώρησε την θέση του λέ
γοντας:

—Καλό είναι να έχουμε 
φίλους ακόμα και εις τας 
Αιωνίους Μονάς.

Ό μ ω ς  κι ο επόμενος, 
μ ’ όλο που δεν ήτανε καλό
γερος Φραγκισκανός, δεν 
είχε καμιά όρεξη να μείνει 
πίσω και κατάφερε να κά
νει τα ίδια.

Κοντολογής, δεν έμεινε 
ψυχή θεοσεβούμενη που να 
μην βουτήξει την θέση του 
Χουάν. Έ τσ ι η φήμη του 
ως αγαθιάρη φούντωσε και

απλώθηκε από την μιαν ά
κρη της ουράς ως την άλ
λη και στο τέλος έγινε κά
τι σαν παράδοση που πλα
ν ιό τ α ν  σ το ν  αέρα  πάνω 
από το ατέλειωτο ποτάμι 
των ανθρώπων που έρχο
νταν ολοένα. Κι ο Χουάν 
Μάνσο, σκλάβος της κα
λής του φήμης.

Έ τσ ι του φάνηκαν του 
Χουάν ότι πέρασαν αιώνες, 
αλλά και πραγματικά αιώ
νες χρειάστηκαν για ν ’ αρ
χίσει τούτο το πρόβατο να 
χάνει την υπομονή του.

Και μια μέρα των ημε
ρών πέφτει πάνω σ ’ έναν 
άγιο  και σοφό Δεσπότη 
που βρέθηκε νάναι ο δισέγ
γονος  του αδερφού του. 
Του είπε λοιπόν τα παρά
πονά του και ο άγιος και 
σοφός Δέσποτας του υπο- 
σχέθηκε να μεσολαβήσει 
στον Πατέρα μας τον Αιώ
νιο. Φυσικά σ ’ αντάλλαγμα 
της υπόσχεσης του σοφού 
κ α ι  ά γ ι ο υ  Δ ε σ π ό τ η  ο

Χ ουάν του π α ρ α χ ώ ρ η σ ε  
την θέση του.

Μ πήκε λο ιπόν  εκείνος 
μέσα στον Παράδεισο και,

*

κατά τα πρεπούμενα, πήγε 
ίσια στον  Π ανάγαθο να 
του δώσει τα σεβάσματά 
του. Ό τ α ν  τέλειωσε τις 
χαιρετούρες ο Παντοκρά
τορας που τον άκουγε αφη- 
ρημένος, του λέει καρφώ- 
νοντάς τον με τα μάτια ως 
τα εσώψυχά του.

— Έ χε ις  τίποτ' άλλο να 
πεις;

— Κύριε, επ ίτρεψέ μου 
να μεσολαβήσω για έναν 
από τους δούλους Σου που 
εκεί κάτω στην άκρη-άκρη 
της ουράς...

—Αρκετά οι φλυαρίες — 
ακούστηκε η βροντερή φω
νή του  Κ υ ρ ίο υ  — τ ο ν  
Χουάν Μάνσο;

—Αυτόν ακριβώς Κύριε, 
τον Χουάν Μάνσο που...

—Καλά, καλά. Αυτός ό
πως έστρωσε θα κοιμηθεί. 
Και συ να μην ανακατεύε
σαι εκεί που δεν σε σπέρ
νουν.

Και γυρνώντας στο.ν Τε
λετάρχη Ά γγελο :

—Να περάσει ο επόμε
νος!»

Αν γινόταν τίποτα να τα
ράξει την γαλήνη ενός κα
το ίκ ο υ  του Π α ρ ά δ ε ισ ο υ ,  
τότε θα λέγαμε πως ο άγιος 
και σοφός Δεσπότης ταρά
χτηκε. Αλλά, από συμπό- 
ν ο ια  τ ε λ ο σ π ά ν τ ω ν ,  πήγε  
κοντά στις τάπιες του Πα
ρ ά δ ε ισ ο υ ,  που κ ο λ λ η τ ά  
σ ’ όλο τους το μάκρος ξε
τυλιγόταν η ουρά, σκαρφά
λωσε απάνω και φώναξε 
στον Χουάν Μάνσο:

— Θείεεε, πολύ λυπού
μαι! Αχ πώς λυπούμαι τέ- 
κνον μου! Ο Κύριος μου 
είπε ότι όπως έστρωσες να 
κοιμηθείς και ότι να μην 
ανακατεύομαι εκεί που δεν 
με σπέρνουν. Αλλά... ακό
μα τελευταίος είσαι στην 
ουρά; Αχ, παιδάκι μου! πά
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ρε θάρρος και μην ξαναδώ- 
σεις την θέση σου σε άλ
λον.

— Στερνή μου γνώση να 
σε είχα πρώτα! — ξέσπασε 
ο Χουάν Μάνσο με το δά
κρυ να τρέχει κορόμηλο.

Τώρα ήταν πια αργά. Εί
χε γίνει βούκινο και ούτε 
που τον ρώταγε κανείς για  
την θέση, μόνο του την 
έπαιρναν όλοι με το έτ6ι 
θέλω.

Με πεσμένα.φτερά εγκα- 
τάλειψε την ουρά κι ά ρ χ ι
σε να τριγυρνάει στις  ερη 
μιές και τους ξερότοπους 
του Ά λ λ ο υ  Κ ό σ μ ο υ  ώ
σπου βρέθηκε σ ’ ένα δρό
μο γεμάτο από ανθρώπους 
που προχωρούσαν με σκυ
φτό το κεφάλι. Τους πήρε 
το κατόπι ώσπου φτάσανε 
στις πύλες του Κ αθαρτή
ριου.

Εδώ, σ κ έ φ τ η κ ε ,  θ ά ν α ι  
π ιο  εύ κ ο λο  να μπω και 
μιας και μπω και βγω κα
θ α ρ ό ς  και α γ ν ό ς  θα με 
στείλουν ίσια στον  Έ β δ ο 
μο Ουρανό.

— Ε! φίλε, για πού τόβα- 
λες;

Γυρνάει ο Χουάν Μ άνσο 
και βρίσκεται φάτσα μ ’ έ
να ν  ά γ γ ε λ ο  κ α π ε λ ω μ έ ν ο  
μ' ένα σκουφί με φούντα, 
ένα κοντυλοφόρο σ τ ’ αυτί 
και που τον κοίταγε πάνω 
από κάτι γυαλιά. Τον κο ί
ταξε και τον εξέτασε καλά- 
καλά από την κορφή ως τα 
νύχια  και μετά ζάρωσε τα 
φρύδια του και είπε:

— Χμ! Περίπτωσις Κατα
δικαστέα. Είσαι άχρωμος 
μέχρι κόκκαλο. Αν σε βά
λω μέσα στην αλυσίβα μου 
πάει, διαλύθηκες. Το καλό 
που σου θέλω να πας στην  
Λήθη*.

* Limbo: Για τους Καθολι
κούς, χώρος στις παρυφές της 
Κ όλασης, προορ ισμένος  για 
τις ψυχές των αβάπτιστων παι
διών και των δικαίων που πέ- 
θαναν προ Χριστού.

— Στην Λήθη!
Πρώτη φορά που θύμωσε 

ο Χουάν Μάνσο. Έ ν α ν  κύ
ριο σαν κι αυτόν, τόσο 
υ π ο μ ο ν ε τ ικ ό ,  κ α ρ τ ε ρ ικ ό ,  
καλωσυνάτο και να του φέ
ρεται σαν αρχιβλάκα.

Α πελπισμένος πήρε τον 
δρόμο  γ ια  τη ν  Κ ό λ α σ η .  
Ούτε ουρά εκεί ούτε τ ίπο
τα. Μ όνο μια μεγάλη πύλη 
α π ’ όπου ξέφευγαν μπόλ ι
κες τούφες καπνού, πηχτού  
και μαύρου και ένα πανδαι
μόν ιο  κ ο λ α σ μ ένο .  Μ π ρ ο 
στά σ την  πόρτα ένας φτω- 
χοδ ιά ολος  πούπαιζε οργα- 
νάκι και είχε βρ ιαχν ιάσει 
από τις φωνές:

— Ορίστε, περάστε. Πε
ράστε κύριοι... Εδώ παρα
καλώ θα δείτε την ανθρώ
π ιν η  κ ω μ ω δ ία . . .  Εδώ  ό 
ποιος θέλει μπαίνει.

Ο Χουάν Μ άνσο έκλεισε 
σφ ιχτά  τα μάτια.

— Έ ι ,  νεαρέ ψηλέα! — 
του φώναξε ο φτωχοδιάβο- 
λος.

—Δεν είπες ότι μπαίνει 
όποιος  θέλει;

— Ναι, αλλά... να — σ ο 
βαρεύτηκε ο φτωχοδιάβο- 
λος και κόμπιασε χα ϊδεύο
ντας την ουρά του: — ακό
μα και σε μας, βλέπεις, 
κάτι υπάρχει,  κάποια  σπι- 
θ ίτσα συνείδησης.. .  και μα 
την αλήθεια... εσύ...

— Καλά! Καλά! — είπε ο 
Χουάν Μ άνσο γυρνώντας 
από την άλλη μεριά γ ια  να 
γλυτώσει από τον καπνό.

Κι άκουσε τον φτωχο- 
δ ιάβολο να μονολογεί:  Τον 
φουκαρά!

— Φ ο υ κ α ρ ά !  Ως κ ι ο 
δ ιάολος με λυπάται.

Ξετρελαμένος από καϋμό 
κι απελπισ ιά , ά ρ χ ισ ε  πάλι 
να περιπλανιέται,  να σ κα 
μπανεβάζει σαν τον φελλό 
πάνω στα κύματα του ωκε
ανού, μέσα στις  ατέλειωτες 
τις ερημιές και απεραντω- 
σ ύ ν ε ς  το υ  Ά λ λ ο υ  Κ ό 
σμου*.

Κάποια μέρα, νιώθοντας 
μιαν ορεχτ ική  μυρωδιά που 
ε ρ χ ό τ α ν  κ α τ ε υ θ ε ία ν  από  
τον Π αράδεισο , πήγε κο
ντά στα τείχη  του, έτσι για 
να μ υ ρ ίσ ε ι  τα κ α λο ύ δ ια  
που μαγείρευαν εκεί μέσα. 
Και να, καθώς άρχιζε να 
σουρουπώνει, βλέπει εκεί 
τον Κύριό μας που είχε 
βγει στα περ ιβόλ ια  τ ’ Ου
ρανού  να πάρε ι  δρ ο σ ιά .  
Κ όλλησ ε  στον  το ίχο  περι- 
μένοντας κι όταν είδε να 
πλησ ιάζε ι  η σεπτή του κε
φαλή, σήκω σε τα χέρ ια  ι
κετευτικά και του είπε λ ι
γάκι παραπονιάρικα:

— Κύριε, Κύριε! Δεν υ- 
ποσχέθηκες  την βασιλεία 
Σου στους πράους;

— Ναι, αλλά στους αγω-

επεφτε και πανω στην ψυχή 
του Garibay»: Ο Garibay κω
μικός φανταστικός ήρωας του 
Ισπανικού φολκλόρ, που ανα
φέρει τόσο ο Θερβάντες όσο 
και ο Κεβέδο.

νιστές, όχι στους βολεμέ
νους.

Και του γύρισε την πλά
τη.

Π αράδοση παλιά κι αρ
χαία  λέει πως ο Κύριος 
κ ά π ο τ ε  λ υ π ή θ η κ ε  τ ο ν  
Χουάν Μ άνσο και τον ά
φ η σ ε  να ε π ισ τ ρ έ ψ ε ι  σε 
τούτον τον αμαρτωλό μας 
κόσμο. Ξαναζωντανεμένος, 
άρχ ισ ε  αυτή την φορά να 
παλεύει χτυπώντας δεξιά κι 
αριστερά με όλη την δύνα
μη που έχουν οι φτωχοί 
και οι δύστυχοι. Κι όταν 
πέθανε ξανά, έσπρωξε και 
τ σ α λ α π ά τ η σ ε  σ τ η ν  περή-  
φημη ουρά και μπουκάρισε 
φουριόζος στον Π αράδει
σο.

Μέσα από κει δεν παύει 
να λέει και να. ξαναλέει:

— Αγώνας είναι η ζωή 
του ανθρώπου πάνω στη
γη·

Μτφρ.: ETTA ΜΟΣΧΟΥΤΗ

* Στο κείμενο: «κάπου-κάπου

άνβκδοτα ποιητικά
ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

’84
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΡΟΥΚ 

ΡΟΥΛΑ ΑΛΑΒΕΡΑ 
ΕΛΕΝΗ ΒΑΚΑΛΟ 

. ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΗΣ 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΑΝΑ! 
ΝΙΚΟΣ ΔΑΒΒΕΤΑΣ 

ΖΕΦΗ ΔΑΡΑΚΗ 
ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΖΕΝΑΚΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΣΑΡΗΣ 

ΡΟΥΛΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ 

ΠΩΡΓΟΣ Κ. ΚΑΡΑΒΑΣιΛΗΣ 
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 
ΚΛΕΙΤΟΣ ΚΥΡΟΥ 
ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΛΙΟΝΤΑΚΗΣ 
ΠΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΕΝΙΔΗΣ 
Κ.Χ. ΜΥΡΗΣ 

ΘΑΝΑΣΗΣ θ. ΝΙΑΡΧΟΣ 
Δ.Π. ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ 

ΠΑΝΝΗΣ ΠΑΤΙΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΤΑΜΠΉΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΕΡΕΝΤΗΣ 
ΝΙΚΟΣ ΦΩΚΑΣ 

ΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΟΥΡΗΣ 
ΠΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ 
ΠΩΡΓΟΣ ΓΕΡΑΛΗΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 
ΒΕΡΟΝΙΚΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ 
ΤΑΣΟΣ ΔΕΝΕΓΡΗΣ 
ΑΘΩΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ 
ΝΑΝΑ ΗΣΑ IA  
ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ΕΚΤΩΡ ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ 
ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΣΣΟΣ 
ΤΑΣΟΣ ΚΟΡΦΗΣ 
ΜΑΡΙΑ ΛΑΓΓΟΥΡΕΛΗ 
ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ 
ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ 
ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΕΛΙΕΣ 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 
ΓΙΟΛΑΝΤΑ ΠΕΓΚΛΗ 
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ 
ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΡΠΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ 
Θ.Δ. ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΑ X. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ
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Η «ΟΥΤΟΠΙΑ» 
ΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ

Καθημερινή υπόθεση έ
γιναν πια στα δελτία ειδή
σεων τα οικολογικά ατυχή
ματα σ ’ ολόκληρο τον πο
λιτισμένο ή μη κόσμο.

500 θάνατοι στο Μεξικό 
από έκρηξη στις εγκατα
στάσεις πετρελαίου,

Τοξικό αέριο στο Σιντέρ- 
νο της Καλαβρίας,

Θάνατοι από φυτοφάρμα
κα στην Παράνα της Βραζι
λίας,

Διαρροή τοξικής ουσίας 
στη Γιουγκοσλαβία,

Παρολίγο τραγωδία στην 
Ηλιοκώμη στην Ελλάδα, 

Νέφος από αμμωνία στη 
Βραζιλία κλπ. κλπ.,

Με αποκορύφωμα βέβαια 
το τ ρ α γ ικ ό  Μ ποπάλ , με 
τους 2500 νεκρούς και τους
100.000 τυφλούς και τραυ
ματίες.

Ό μ ω ς  τα οικολογικά α
τυχήματα, δεν είναι ούτε 
τυχαία ούτε ανεπανάληπτα. 
Πολύ φοβόμαστε ότι είναι 
μια γεύση από το μέλλον 
της γης, αν οι λαοί και οι

Κυβερνήτες τους δεν εγκα- 
ταλείψουν το γνωστό μο
ντέλο ανάπτυξης και αν η 
«ουτοπία» των ο ικ ο λ ο γ ι-  
στών συγγραφέων δεν μπει 
σε φάση άμεσης και ουσια
στικής  πραγματοποίησης.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

Ομάδες πολιτών ανέλα- 
βαν να συγκεντρώσουν κά
θε φωνή διαμαρτυρίας ενα
ντίον του ανεξέλεγκτου και 
α σ ύ δ ο τ ο υ  κ υ ν η γ ιο ύ ,  που 
τείνει να μεταμορφώσει τα 
δάση και τις λίμνες σε σιω
πηλά και νεκρά μαυσωλεία 
της κάποτε πλούσιας πανί

δας μας. Στις πρωτόγονες 
κο ινω ν ίες  των ανθρώ πων, 
ήταν παλικαριά να παλεύει 
κανείς σώμα με σώμα με τα 
άγρια θηρία ή να «πιάνει 
πουλιά στον αέρα», κατά τη 
γνωστή έκφραση.

Σήμερα, βλέποντας τους 
κυνηγούς με τον τελειότατο 
εξοπλισμό τους, με τις πα
νάκριβες στολές τους, μέσα 
στη σιγουριά και την άνε
ση του IX τους, να κυνηγά
νε ταλαίπωρα και αδύναμα 
πλάσματα που αγωνίζονται

να επιβιώσουν και δεν έ
χουν  «πού την κεφαλήν 
κλίναι», μετά την κατάλη
ψη κάθε βιώσιμου χώρου 
από τον άνθρωπο, δεν μπο
ρεί κανείς παρά να κάνει 
σκέψεις θλιβερές για το αν
θρώπινο γένος. Ό π ω ς  κι αν 
είναι, οι διαμαρτυρόμενοι 
δε ζητάνε καν να καταργη- 
θεί το κυνήγι. Ζητάνε μόνο 
να μπούνε κάποιοι φραγ
μοί, να εφαρμοστεί πιο α
π ο τελ εσ μ α τ ικ ά  η νομ οθε
σία και να προστατευτούν 
τα είδη που εξαφανίζονται.

Βέβαια, μέσα στη γενική 
ανευθυνότητα  που ζούμε, 
είδαμε την Τ νο ύ λ α  μας να 
μας παρουσιάζει στο δελτίο 
ειδήσεων κάποιον εν πλή- 
ρει στολή κυνηγό, ο οποίος 
μετά από μια επίδειξη με 
την  επ α να λ η π τ ικ ή  καρα- 
μπίνα του, μας πληροφορεί, 
χ α μ ο γ ε λ ώ ν τ α ς  π ρ ο φ α ν ώ ς  
για την  ηλιθιότητά μας, ότι 
τους βιότοπους τους προ
σ τ α τ ε ύ ο υ ν  ο ι . . .  κ υ ν η γ ο ί!  
(Κι αυτά ενώ σε άλλη στιγ 
μή το δελτίο μας έδειχνε 
τις προσπάθειες που γ ίνο
νται στις παγωμένες λίμνες 
της Ευρώπης να περισυλλε-
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χτούν τα Φλαμίγκος και τα 
άλλα πουλιά και να προ
στατευτούν ώσπου να περά
σει η κακοκαιρία).

Αλήθεια μαύρη όμως εί
ναι ότι οι κυνηγοί μας , στη 
σ υ ν τ ρ ιπ τ ικ ή  π λ ε ιο ψ η φ ία  
τους, χτυπάνε ό,τι πετάει κι 
ό,τι σαλεύει, χωρίς  κανένα 
φραγμό. Ντοκουμέντα από 
τις πράξεις τους υπάρχουν 
και είναι αδιάψευστα.

Ό σ ο  είναι καιρός λο ι
πόν, ας αγωνιστούμε οι υ
πόλοιποι, γ ια  να σωθεί η 
ζωή στους σπάνιους και πο
λύτιμους ελλην ικούς β ιότο
πους, προτού να είναι αργά.

Ό σ ο ι  ενδιαφέρονται για 
το θέμα, κι όσοι θέλουν να 
συνυπογράψουν το κείμενο, 
ας απευθυνθούν στην «Οι
κολογική Εφημερίδα», Α- 
ναπαύσεως 7, Αθήνα 116 36 
και στο περιοδικό «Νέα Ο ι
κ ο λ ο γ ία » ,  Μ α υ ρ ο μ ιχ ά λ η  
39, Α θήνα  106 80, τηλ. 
36.19.837.

ΒΡΑΒΕΙΟ  
ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ

Η βράβευση του Πατρι- 
νού  ο ικ ο λ ό γ ο υ - α γ ω ν ισ τ ή  
Βλάση Β ελλόπουλου  από 
την Ακαδημία Αθηνών που 
έγινε στις  28 Δεκεμβρίου 
84, είναι γεγονός εξαιρετι
κά ελπιδοφόρο αφού μπο
ρεί να σημαίνει ότι οι ο ικο
λογικές ιδέες αρχίζουν να 
εκπορθούν και τα πιο ισ χυ 
ρά κάστρα του συντηρητι
σμού — όπως τουλάχιστον  
μας έχει συνηθίσει η Ακα
δημία να τη θεωρούμε. Η 
βράβευση του Β.Β. έγινε 
για τους αγώνες του «για τη 
σωτηρία του ελληνικού πε
ρ ιβάλλοντος και την ευαι- 
σθητοποίηση του Έ λ λ η ν α  
στα ο ικολογικά  προβλήμα
τα».

Δε μένει παρά να συγχα
ρούμε την... Ακαδημία, που 
πραγματικά της αξίζει βρα
βείο για την πράξη της.

ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  
ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΔΙΑΝΟΟΥΜ ΕΝΟΥΣ

Διήμερη συνάντηση βιο- 
καλλιεργητώ ν από όλη την 
Ελλάδα, έγινε στις  24-25 
Νοε. 84, στο κτήμα της Ε. 
ΓΙΟΙ.ΖΩ στα Βρυλίσια. Συ
γ κ ε ν τρ ώ θ η κ α ν  20 ομάδες  
από β ιοκαλλιεργητές,  επ ι
στήμονες, φοιτητές  των Γε
ωπονικών σχολώ ν Αθήνας, 
Θ εσσαλονίκης  κλπ. Οι βιο- 
κ α λ λ ιε ρ γ η τ έ ς  ή ρ θα ν  από 
Πάτρα, Κόρινθο, Καλύβια, 
Ανάβυσσο, Μ αλακάσα, Ο- 
ρωπό, Π ήλιο ,  Καρδίτσα.

Ή τ α ν  κυρίως συνάντηση 
γνωριμίας, ωστόσο ανταλ
λ ά χ τ η κ α ν  χ ρ ή σ ιμ ε ς  α π ό 
ψεις και εμπειρίες για τα 
προβλήματα που αντιμετω
πίζουν οι β ιοκαλλιεργητές  
και αναζητήθηκαν τρόποι 
ενημέρωσης του κοινού και 
προώ θησης της ιδέας των 
β ιοκαλλιεργειών στην  Ε λ
λάδα. Ό χ ι  μόνο στην ύπαι

θρο αλλά και σε κάθε πολ ί
τη που διαθέτει ένα μικρό 
κήπο. Ά λ λ ω σ τ ε  είναι μια 
απ ασ χόλη σ η  όχ ι  μόνο χ ρ ή 
σιμη αλλά  και υγιεινή, κυ
ρίως γ ια  τον πνευματικά ερ
γαζόμενο άνθρωπο.

Δεν πρόκειται φυσικά για 
μ ικρές ομάδες «ελίτ» που 
έχουν το χόμπυ να καλλ ιερ
γούν και κανένα ραπανάκι 
τα Σαββατοκύριακα. Είναι 
γνωστό ότι με τη χρ ή σ η ,  
και μάλλον την κατάχρηση  
γεωργικών φαρμάκων, ο άν
θρω πος  δ η λ η τ η ρ ιά ζ ε ι ,  με 
α υ ξ α ν ό μ ε ν ο  π ρ ο ο δ ε υ τ ικ ά  
ρυθμό, τον εαυτό του και 
κάθε άλλο ζωντανό οργαν ι
σμό στον Π λανήτη , με συ
νέπειες που δεν είναι πια 
δύσκολο να μαντέψει κα
νείς. Αλλά κυρίως δ η λ η τη 
ριάζει την ίδια τη γη, τα 
νερά και το έδαφος, που 
γ ίνοντα ι όλο και πιο ακα
τάλληλα  για να θρέψουν 
κάθε ζωντανό πλάσμα και 
να συντηρήσουν  τη ζωή.

Γίνεται λο ιπόν  φανερό ότι 
ο ι  β ιο κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι ε ς  ε ίν α ι  
μια ακόμα από τις «ουτο
πίες», που πρέπει να γίνει 
πραγματικότητα, αν θέλου
με να επιβιώσει το ανθρώ
πινο γένος.

Ό π ο ιο ς  ενδιαφέρεται για 
περισσότερες πληροφορίες  
και συμμετοχή, ας απευθυν
θεί στην Επιτροπή Βιολο
γ ικ ώ ν  Κ α λ λ ιε ρ γ η τ ώ ν  — 
Κρέμου 149 — Καλλιθέα. 
Τηλ. 958284

Κατ. Π.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ 
ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΕΛΗ;

Το βουνό της Π εντέλης
— άλλοτε τόσο ωραίο και 
σ ή μ ερ α  τόσο  α π α ρ α ίτη το  
γ ια  την αναπνοή της  Π ρω 
τεύουσας — αφού πρώτα 
καταστράφηκε από την α
νεξέλεγκτη εξόρυξη μαρμά
ρου, κι αφού στη συνέχεια 
δοκιμάστηκε όσο καμιά άλ
λη περιοχή  από τις γνω
στές πυρκαγιές των τελευ
ταίων χρόνων, τώρα μοιά
ζει να παραδίνεται στην ο 
λ ο κ λ η ρ ω τ ικ ή  κ α τα σ τρ ο φ ή  
και μ ά λ ισ τα  από φ ο ρ ε ίς  
που θα ’πρεπε να το προ
σ τατεύουν .  Φ α ίνετα ι  λ ο ι 
πόν ότι αποψιλώνονται και 
ο ικ ο π ε δ ο π ο ιο ύ ν τα ι  και οι 
τελευταίες νησίδες πράσι
νου που έχουν απομείνει.

Από τη μια η Μονή Πε
ντέλης, ανεμπόδιστα, βγάζει 
στο σφυρί όλες τις δασικές 
εκτάσεις που θεωρούνται ι
δ ιοκτησ ία  της.

Από την άλλη ο οικοπε- 
δ ικός συνεταιρισμός ΠΑΝ 
(για να μην ξεχνάμε και 
τη ν  έμφυτη φ υ σ ιο λ α τρ ία  
του ελληνικού  λαού), στον 
οποίο  ανήκουν υπάλληλοι 
του Υπουργείου Γεω ργίας  
βάλθηκε να μην αφήσει δέ
ντρο  όρθιο στο Πεντελικό.

Μετά λο ιπόν  τη βιβλική 
καταστροφή που προκάλε- 
σε ο εν λόγω Παν στη θέση
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Ντράφι, τώρα επεκτείνε ι 
την εκπολιτιστική δραστη
ριότητα της μπουλντόζας 
και της ερπύστριας, στην 
περιοχή Καλισσίων, οικο
πεδοποιώντας και τα τελευ
ταία απομεινάρια του δά
σους.

Πέρα α π ’ αυτά, πληροφο
ρούμαστε ότι επίκειται α
σφαλτόστρωση 32 χλμ. δα

σικών δρόμων, ότι η περιο
χή Καραούλι (χώρος ανα- 

ε ξ α κ ο λ ο υ θ ε ί  να 
ρυπαίνεται από την μονάδα 
παραγωγής ασφάλτου ΜΟ- 
ΜΑ, ότι οργανώνονται τα
κτικά ράλλυ αυτοκινήτων 
και μοτοσυκλετών, που ρυ
παίνουν και αναστατώνουν 
την περιοχή, η οποία έτσι 
α ν τ ί  να χ ρ η σ ιμ ο π ο ιη θ ε ί

από τους πολλούς για ηρε
μία και αναψυχή, χρη σ ιμ ο 
ποιείται από τους λίγους 
και τους πιο καταστροφι
κούς.

Ο Εξωραϊστικός Σύλλο
γος Πεντέλης, καταγγέλλει 
αυτά και πολλά άλλα, ενώ 
αναρωτιέται αν υπάρχει ελ
πίδα να εισακουστούν τα 
υπομνήματα  που στέλνε ι

στους αρμόδιους φορείς.
Γιατί — είπαμε — δια

νύουμε προεκλογική περίο
δο, κατά την οποία η χώρα 
ε ίθ ισ τ α ι  να π α ρ α δ ίδ ε τ α ι  
στη φωτιά και στο τσεκού
ρι.

Με οικολόγους να μιλά
με τώρα;

ΙΡΙΣ ΚΑΝΕΛΛΟΥ

Ποίηση-.
Γιώργος Μαρκόπουλος

Οι φίλες π ον μεγάλωσαν Εις την οδό των γυναικών

Νάτες οι φίλες που μεγάλωσαν.

Θυμούνται τώρα πια πολύ μακριά 
η μια από την άλλη

-  Φωτογεννή Χριστούγεννα 
παιδιά καλών σχολείων -

Θυμούνται όπου επλάγιασαν 
για μια φορά μαζί '

-  οι φίλες μαζεύουνε τον έρωτα κρυφά 
Πλαγιάζουν κάποτε μόνο για μια φορά μαζί 
και ύστερα χάνονται για πάντα -

Θυμούνται.

Και ως ο οργασμός ετέλειωσε
-  οι τέσσερις ρώγες οι σκληρές -  
«κοιμήθηκαν» τα στήθη τους
όνειρα πνιγμένα μωρά στη γέννησή τους
τυφλά ματωμένα γατάκια
στον έρημο φράχτη του κόσμου.

Ένα πρωί που ήμουν κουρασμένος εβγήκα μια βόλτα εις την οδό 
των γυναικών λιγάκι να ξεσκάσω. Κοπέλες πάσης φύσεως κατέβαι
ναν βιαστικές. Τις εκοίταζα και φανταζόμουν το ωραίο κορμί τους 
γυμνό, τα στήθη τους άλλων ορθά και άλλων μαλακά με μεγάλο το 
μαύρο γύρω από την θηλή. Τι Θαύμα είπα να γυρνάς ο μόνος μέσα σε 
αυτή την εξοχή και είχα χαρά μεγάλη, χαρά πολύ μεγάλη.

Με την ώρα περπατώντας επέρασα στης αγοράς τα μέρη όπου των 
αντρών η άγρια σπαταλιέται μοναξιά ανάμεσα σε κινήσεις βαθειά 
ερωτικές και συνθήματα ερεθιστικά αυτών που τα αυτοκίνητα 
βοηθούν να βγουν από την δύσκολη την θέση. Δυο δρόμοι και τους 
χώρισε μια θάλασσα, σκέφτηκα και καθόμουν και κοίταζα. Είχε 
πάρει ήδη μεσημέρι και οι άντρες στα οινομαγειρεία είχαν αρχίσει πια 
να υποχωρούν ενώ οι γυναίκες -  ω οι γυναίκες -  στους μπαχτσέδες  
τους μονάχες να αποσύρονται τρελές ροδιές του ψυχικού αγορασμέ
νες από πλούσιους εμπόρους. Ή ταν αργά και έπρεπε να φύγω 
πράγμα που μάλιστα και έκανα.

Γύρισα και στρίβοντας ευρέθηκα εις τον « Ίκαρο» του κυρίου 
Καρύδη. Εις την βιτρίνα του εκοιμώντο ποιητές και ανάμεσά τους 
Αυτός, ο Λνδρέας Εμπειρικός, με το πέος του σκοτωμένο πουλί στην  
ερημιά του κόσμου.
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γράφει η ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΟΤΖΙΑ

Το «Contre-Temps» της Μιμίκας 
Κρανάκη πρωτοκυκλοφόρησε το 
1947. Ήταν το πρώτο μυθιστό
ρημα της ουγγραφέως, η οποία 
μετά την έκδοοη ενός βιβλίου 
διηγημάτων «Το Τσίρκο» τρία χρό
νια αργότερα και την επιβεβαίω
ση της συγγραφικής της οντότη
τας, παραδόξως εξαφανίσθηκε 
από τα ελληνικά γράμματα.1

Το στοιχείο που ακόμα προκα- 
λεί εντύπωση στο «Contre- 
Temps» (γαλλικός μουσικός όρος 
που στα ελληνικά μεταφράζεται 
ως αντιχρονισμός), είναι ότι τα 
τόσο πρόσφατα, την εποχή εκεί
νη, συγκλονιστικά γεγονότα - 
πόλεμος, κατοχή, εμφύλιος -  τα 
οποία σημάδεψαν την ελληνική 
μεταπολεμική λογοτεχνία απου
σιάζουν από το μυθιστόρημα. 
Δεν ακούγονται παρά ως απόη
χος ο οποίος ελάχιστα δείχνει να 
ενδιαφέρει τη βιογραφούμενη η- 
ρωίδα Κυβέλη.2

Το «Contre-Temps» είναι ένα 
λυρικό μυθιστόρημα «ωρίμαν- 
σης»3 στο οποίο εκτυλίσσεται η 
δραματική πορεία της εφηβείας 
και της ενηλικίωσης. Από τις 
σελίδες του αναδύονται η εκρη
κτική ευδαιμονία των παιδικών 
καλοκαιριών, η κατάπληξη για τις 
προσδοκίες που δεν πραγματο
ποιήθηκαν, η πίκρα Υης μοναξιάς 
και του ανέφικτου, η νοσταλγία 
για το χαμένο χρόνο, η απελπισία 
του θανάτου.

Τα στοιχεία-μοτίβα

Στο «Contre-Temps» η πλοκή εί
ναι στοιχειώδης. Μυθιστορηματι
κός χώρος είναι μεταφορικά, ο 
εσωτερικός κόσμος της Κυβέλης 
και κινητήρια δύναμη για την 
εξέλιξη του μυθιστορήματος, η 
κίνηση στην ψυχολογική της 
ζωή.

Η Μιμίκα Κρανάκη δεν κατα
φεύγει σε αναλύσεις και εκτετα

μένες περιγραφές του συναισθη
ματικού κόσμου της Κυβέλης. 
Τον αναδεικνύει φέρνοντάς την 
αντιμέτωπη με καταστάσεις.

Σε όλο το μυθιστόρημα διαπι
στώνουμε ότι υπάρχουν τρία 
στοιχεία-μοτίβα απέναντι στα ο
ποία εκφράζονται συστηματικά 
(ή και δεν εκφράζονται, γεγονός 
που δεν στερείται όμως σημα
σίας) τα συναισθήματα της Κυ
βέλης. Είναι ο χώρος (ύπαιθρος-

ποτελούν παραλλαγές μιας στα
θερής στάσης, η οποία διαφορο
ποιείται στο επόμενο μέρος.

Τα στοιχεία-μοτίβα αποτελούν 
έτσι τους αρμούς που στηρίζουν 
την αφήγηση και δημιουργούν το 
μυθιστόρημα με τη δίκιά του 
οργάνωση και τους δικούς του 
κανόνες λειτουργίας5. 0 χώρος 
(ύπαιθρος-πόλη), η μουσική και ο 
θάνατος κυριολεκτικά αποτελούν 
στοιχεία της πλοκής του. Συγ
χρόνως υποδηλώνουν την εξέλι-

«
ξη στην εσωτερική περιπέτεια, 
συμβάλλουν στην απόδοση των 
αποχρώσεων που χαρακτηρίζουν 
τις διαθέσεις, και εμπλουτίζουν 
το κείμενο με λανθάνουσα δρα
ματική ένταση, επιτρέποντας 
στην αφήγηση, να αποφύγει το 
σκόπελο της αναλυτικής διατύ-

Το μοτίβο και η διάθεση

Μια διερεύνηση

στο Contre -Temps 

της Μιμίκας Κρανάκη

πόλη), η μουσική και ο θάνατος. 
Η έκφραση των συναισθημάτων 
της απέναντι στα τρία αυτά στοι- 
χεία-μοτίβα αποτελεί έναν από 
τους κώδικες που αποκαλύπτουν 
τις σχέσεις της Κυβέλης με τον 
κόσμο και τον εαυτό της..

Το μυθιστόρημα διαιρείται σε 
τρία μέρη και κάθε ένα αντιστοι
χεί σε μια διαφορετική φάση της 
ζωής της4. Σε κάθε μέρος άλλω
στε, το ένα από τα τρία στοι- 
χεία-μοτίβα γίνεται κυρίαρχο. Η 
διάθεση της Κυβέλης αναπτύσ
σεται εκτενώς απέναντι του. Στο 
Α' μέρος αντιστοιχεί το στοι- 
χείο-μοτίβο χώρος, στο Β ' μέ
ρος το στοιχείο-μοτίβο μουσική 
και στο Γ ' μέρος το στοιχείο-μο- 
τίβο θάνατος. Στο κάθε μέρος 
τα υπόλοιπα δύο στοιχεία κατα
λαμβάνουν δευτερεύουσα θέση. 
Σε κάθε μέρος τέλος τα συναι
σθήματα της Κυβέλης απέναντι 
στο κυρίαρχο στοιχείο-μοτίβο α-

0 χρόνος

Πριν περάσουμε στην ανάλυση 
της παραπάνω πρότασης, μια ση
μείωση για τον χρόνο. Παρ’ ότι η 
αφήγηση είναι τριτοπρόσωπη, η 
έκταση του χρόνου στο «Contre- 
Temps» είναι ψυχολογική. Πυ
κνώνει ή πλαταίνει ανάλογα με 
τον τρόπο που τα γεγονότα, σε 
μεταγενέστερη χρονική στιγμή, 
ως αναμνήσεις, φαίνεται να έ
χουν εγγράφει στο μυαλό της 
Κυβέλης.

Από τις 47 σελίδες του A ' 
μέρους έτσι, οι 27 έχουν θέμα 
τις ευτυχισμένες παιδικές-εφη- 
βικές διακοπές και μόνον 20 
τους δυστυχισμένους χειμώνες 
της Αθήνας. Όσο η ιστορία 
εξελίσσεται άλλωστε, όσο τα γε
γονότα αναφέρονται σε εποχές 
πλησιέστερες προς το αφηγημα

τικό παρόν, τόσο τα χρονικά 
χάσματα ανάμεσα στα κεφάλαια 
μειώνονται.

To A ' μέρος φθάνει ως τα 
13-14 χρόνια της Κυβέλης, απο- 
τελείται από πέντε κεφάλαια, 
καλύπτει 47 σελίδες, και παρου
σιάζει τα μεγαλύτερα χρονικά 
χάσματα ανάμεσα στα κεφάλαια. 
(Η ηλικία της Κυβέλης προσδιο
ρίζεται με τη βοήθεια χρονολογι
κών νύξεων όπως: σχολείο, πό
λεμος, κατοχή, εμφύλιος).

Το Β ' μέρος -  74 σελίδες, 
πέντε κεφάλαια - αρχίζει μόλις 
η Κυβέλη έχει τελειώσει το 
σχολείο. Ένα κενό μνήμης φαί
νεται να καταδικάζει στη σιωπή 
τα ομοιόμορφα καταθλιπτικά εν
διάμεσα χρόνια. Τελειώνει 4-5 
χρόνια αργότερα. Τα χρονικά χά
σματα ανάμεσα στα κεφάλαια 
έχουν σαφώς μειωθεί.

Το Γ μέρος - 64 σελίδες, 
τέσσερα κεφάλαια τ αρχίζει ύ- 
στερα από μερικούς μήνες, όχι 
για να αποσιωπήσει αλλά για να 
υπογραμμίσει τα ραγδαία και ση
μαντικά γεγονότα στη ζωή της 
Κυβέλης. Τελειώνει ένα χρόνο 
περίπου αργότερα. Καθώς η δρα
ματική ένταση αυξάνεται, τα 
χρονικά κενά ανάμεσα στα κεφά
λαια έχουν γίνει ελάχιστα.

πωσης και της ρητής αναφοράς. Α) Ο χώρος

Στο Α μέρος του μυθιστορήμα
τος, αρχίζοντας από τις πρώτες 
αναμνήσεις, η αφήγηση καλύπτει 
όπως γράφτηκε, τα πρώτα 13-14 
χρόνια της βιογραφούμενης η- 
ρωίδας. Ορφανή από μητέρα, η 
Κυβέλη ζει στο αστικό, άνετο 
αλλά στερημένο από στοργή πε
ριβάλλον του σπιτιού της στην 
Αθήνα, δίπλα στον άχρωμο πατέ
ρα της και την αντιπαθητική 
γεροντοκόρη θεία της. Τις διακο
πές αντιθέτως, η Κυβέλη τις 
περνά στο σπίτι της γεμάτης 
ζεστασιά γιαγιάς της στο Βόλο ή 
στον Αη Σώστη κοντά στη θά
λασσα.

Το στοιχείο που κυρίαρχα επα
νέρχεται στο Α ' μέρος είναι η 
σχέση της Κυβέλης με τον χώ
ρο. Συνδεδεμένος κατά κύριο 
λόγο με μια εποχή, ο χώρος 
εμφανίζεται σε δύο αντίθετα
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ζεύγη: ύπαιθρος-καλοκαίρι (κυ
ρίως θάλασσα-καλοκαίρι), πόλη- 
χειμώνας (ή οπίτι-χειμώνας). Στα 
τέοοερα πρώτα κεφάλαια η στά
ση της Κυβέλης απέναντι σε 
κάθε ζεύγος είναι σταθερή. Το 
τοπίο της υπαίθρου παρουσιάζε
ται στα μάτια της γαλήνιο, τα 
βουνά ανάερα και γαλάζια και η 
θάλασσα αρυτίδωτη ή τρικυμι
σμένη, πάντα όμως φιλική.

«Κι όταν έσπρωξε πίσω τα 
παραθυρόφυλλα, όρμησε μέ
σα ένα κύμμα εξαίσιας, γλαυ
κής ειρήνης. Όλα βουτηγμέ
να σε αποχρώσεις του ά
σπρου. Κι η θάλασσα απίθανα 
ήρεμη, ώσπου έφθανε το 
μάτι, σα νάχε πήξει το νερό 
σ' ένα πλατύ μαργαριταρέ
νιο καθρέφτη», (σ. 25).

Το ίδιο και ως μεταφορά το 
θαλασσινό τοπίο όπου εμφανίζε
ται, συνήθως υποδηλώνει ευτυ
χία ή καθησυχασμό. Ένιωθε κάτι 
δροσερό και φουσκωμένο μέσα 
της, σαν το πανί μιας βαρκούλας 
που χοροπηδάει στα κύματα» (σ. 
31). Η σχέση της Κυβέλης με 
την ύπαιθρο φανερώνει την απέ
ραντη ευδαιμονία που γνωρίζει 
στα παιδικά της χρόνια.

Αντιθέτως με το καλοκαιρινό 
τοπίο, η πόλη του χειμώνα είναι 
στενή, σκοτεινή και στενάχωρη. 
Το σπίτι ξένο και παγωμένο.

«Στην Αθήνα, ο ουρανός ή
ταν πάντα κρυμμένος πίσω 
απ 'τις στέγες των σπιτιών, 
σαν πίσω από βαριά τσιμε
ντένια σύννεφα. Ξεχνούσες 
την ύπαρξη των άστρων, του 
ήλιου, της αυγής» (σ. 27). 
«Τ' απόγευμα ήταν πάντα δύ
σκολο και σκοτεινό στο σπίτι. 
Και το ηλεκτρικό φως το 
βράδι δεν έμοιαζε με φως 
και δεν έδιωχνε τίποτα», (σ. 
52).

Το σπίτι και η πόλη υπογραμ
μίζουν την ορφάνια και τη στέ
ρηση, την πίκρα και τη μοναξιά 
που βαραίνουν ασήκωτες.

Και πάλι το στοιχείο της θά
λασσας με τη μορφή του ταξι
διού παρουσιάζεται τις θλιβερές

αυτές ώρες και προσφέρει στο 
φανταστικό επίπεδο, τη διέξοδο.

«Κι ωστόσο πίστευε πως κά
ποτε θ'άλλαζαν όλ' αυτά. 
Ένα βράδι θα τους περίμε- 

νε σπίτι ένας άνθρωπος με 
πέτσινο σακάκι, κασκέτο και 
γενειάδα... θα την έπαιρνε 
και θα γύριζαν όλες τις χώ
ρες με το καράβι του», (σ. 
37).

Η παιδική αμεριμνησία και ευ- 
πιστία δεν μπορούν να διαρκέ
σουν παρ’ όλα αυτά σε όλη της 
τη ζωή. Η συναισθηματική γνώση 
της αυτάρκειας στην πλούσια 
δωρέα της φύσης την εγκατα
λείπει. Γύρω στα 12-13 χρόνια 
της η αρμονική επικοινωνία με 
την ύπαιθρο διαταράσσεται ορι
στικά.

Στο τέλος του 4ου κεφα
λαίου, η Κυβέλη περνά ένα αξέ
χαστο καλοκαίρι στον Αη-Σώστη 
όπου φουντώνει, γεμάτος εφηβι
κό πάθος, ο έρωτας για τον 
δεκαπεντάχρονο Άρη, ίνδαλμα 
στα μάτια του παιδόκοσμου. Γνω
ρίζει μια απέραντη, χωρίς όρια 
ευτυχία. Όταν ο Άρης φεύγει 
η στέρησή του συνεπάγεται τη 
μεταμόρφωση του ίδιου τοπίου 
στα μάτια της. Όχι μόνον δεν 
αρκεί για να της χαρίσει την

παλιά μακαριότητα αλλά και οδυ
νηρά υπενθυμίζει την απουσία 
του Άρη. «/(/ η Κυβέλη απόμει- 
νε μονάχη σε μια κόλαση από 
ανώφελη θάλασσα και ουρανό». 
(σ. 49). Μαζί με την αλλοίωση 
του τοπίου χάνεται και η παρα
μυθένια έκσταση του Παραδεί
σου. Δεν θα την ξαναβρεί ποτέ.

Β) Η μουσική

Στο Β ' μέρος η Κυβέλη έχει 
τελειώσει το σχολείο και σπου
δάζει πιάνο. Δημιουργεί σχέσεις 
με το Σπύρο, συμφοιτητή της 
που τη λατρεύει. Είναι έξυπνος, 
ευαίσθητος, με ορμητικό νεανικό 
ενθουσιασμό, έχει όμως μια ε- 
κνευριστική αυτοπεποίθηση και. 
μια υποψία κακομοιριάς. Η Κυβέ
λη κατά βάθος τον αντιπαθεί. Η 
ανάμνηση του Άρη την κατακλύ
ζει. Χωρίζουν.

Στο Β ' μέρος η σχέση της
»

Κυβέλης με το στοιχείο-μοτίβο 
μουσική παρέχει τις πληροφο
ρίες της εσωτερικής της εξέλι
ξης. Ανεξαρτήτως πάντως από 
την μουσική της Κυβέλης όλο το 
μυθιστόρημα είναι σπαρμένο με 
σκοπούς: λαϊκά και ρεμπέτικα, 
τραγουδάκια της μόδας, ρώσσικα 
και καντάδες, το τραγούδι των 
Γερμανών, που συμπληρώνουν 
την ηχητική επένδυση του κειμέ

νου.
Καθώς η πρώτη παιδική ευτυ

χία αποδεικνύεται ανέφικτη και 
το τοπίο αλλοιώνεται στα μάτια 
της, το στοιχείο-μοτίβο του χώ
ρου αρχίζει από το τέλος ήδη 
του Α ' μέρους να παραχωρεί 
βαθμιαία τη θέση του στο μοτίβο 
της μουσικής. Στο Β μέρος ο 
χώρος υποβαθμίζεται. Η σχέση 
της Κυβέλης δεν είναι ούτε 
θετική ούτε αποθετική με εξαί
ρεση μια μοναδική κραυγή απελ
πισίας (σ. 21). Το τοπίο είναι 
αδιάφορο ή υπογραμμίζει το ανι
κανοποίητο. «ia να μην έκαιγε 
πραγματικά η κάθε αχτίδα. Ια να 
μην ήταν δικό της το κορμί που 
περπατούσε στη γυαλιστερή 
στράτα» (σ. 103). Μόνο με τον 
Άρη νομίζει ότι μπορεί να ξανα
κερδίσει την παλιά μακαριότητα.

Την εμφάνισή της, η μουσική 
την έχει κάνει ήδη από πολύ 
νωρίς, στους πρώτους δυστυχι
σμένους παιδικούς χειμώνες. Σε 
μια υποβαθμισμένη όμως μορφή 
δεν είναι παρά πλήκτρα, Ωδείο, 
δασκάλα, βιβλία, και ευκαιρία για 
ονειροπόληση.

Αργότερα, στο πρώτο καλοκαί
ρι χωρίς τον Άρη, η μουσική 
αναβαθμίζεται. Μετατρέπεται σε 
αρμονία και προετοιμάζει την 
απόλυτη επικράτησή της στο Β 
μέρος του μυθιστορήματος.

«£να· βράδι άκουσε κάποιο 
κομμάτι που την έκανε να κλαίει 
πολλή ώρα, ανεξήγητα. Φαρδιές 
κορδέλες που ξετυλίγονταν με 
χάλκινους κυματισμούς και πάνω 
μια ψιλή βροχή από βιολιά», (σ. 
56).

Στο Β ' μέρος η μουσική εισά- 
γεται ορμητικά. Η Κυβέλη μελε
τάει ασταμάτητα. « Ήξερε τώρα 
πως θα παίζε μουσική σ 'όλη 
της τη ζωή... γιατί εκεί ήταν η 
πατρίδα της, η μοναδική γωνιά 
στον κόσμο που ένιωθε δίκιά 
της», (σ. 64).

Το θέμα της μουσικής έχει 
διπλή φύση. Η ίδια η μουσική - 
ως αρμονικό και ρυθμικό σύ
μπλεγμα ήχων -  αποτελεί το 
καταφύγιο, την παρηγοριά και 
την διέξοδο τής Κυβέλης (σ. 
64). Αποθετικά υπογραμμίζει ε
ντούτοις την αδυναμία της να 
διαλέγεται με τους γύρω της.
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Τάκης Καγιαλής

Στο μέσα δωμάτιο

Με κράταγε απ ’ τη μέση, μ  ’ άγγιζε 
στο λαιμό, το ξανθό της στήθος  
αλάτι στη γλώσσα μου

Χριστέ μου , μου 'λεγε, Χριστέ μου

στο μέσα δωμάτιο η θεια 
μάσαγε κόλλυβα

Τα τζάμια τον μπάνιου

Τα τζάμια του μπάνιου θολώνουν γρήγορα. 
Αφρός
και χρώματα, και μένεις μόνο εσύ 
στο χώρο αυτό, εσύ

κι η πράσινη αγάπη σου.
Εγώ, αργότερα, 
θα σε τρυγήσω.

Ποιο δέντρο

Ποιο δέντρο και ποιος ποταμός  
ποιο φύλλο
ποιο ρυάκι, ψυχή μου  
όλα στέγνωσαν.
Η  θλίψη. Το κορμί σου.

Έτσι το οτοιχείο-μοτίβο υπαινίσ
σεται συγχρόνως δυσφορία και 
το ανικανοποίητο.

Η σχέση της Κυβέλης με τη 
μουσική αποτελεί (παραφθαρμέ
νη) παραλλαγή της σχέσης της 
με την ύπαιθρο στο Α ' μέρος. 
Στην αρχή με το Σπύρο, προβάλ
λει σαν μια δυνατότητα προσέγ
γισης. Γνωρίζονται στο Ωδείο 
στο μάθημα της αρμονίας. 0 
Σπόρος εκφράζει τον έρωτά του 
γράφοντας κι αφιερώνοντας 
στην Κυβέλη ένα μουσικό χειρό
γραφο. Η αμηχανία των. πρώτων 
συναντήσεων επικαλύπτεται με 
μουσικές συζητήσεις.

0 δεσμός παρόλαυτά ναυα
γεί. Η μουσική καταλήγει να 
εκφράζει απαρέσκεια. Η μελέτη 
της Κυβέλης είναι η δικαιολογία 
για να μην τον συναντά. Οι 
μουσικές κουβέντες του Σπύρου 
δεν είναι παρά ένας ατελείωτος 
μονόλογος που την αφήνει τε
λείως ασυγκίνητη. Στις συζητή
σεις τους, η μουσική είναι τα 
«ασήμαντα κουρέλια φράσεων» 
στα πρώτα λεπτά της συμφιλίω
σης, ύστερα από ατελείωτους 
καυγάδες. Στη συναυλία τέλος η 
Κυβέλη επιβεβαιώνει την «αδια
φορία» του Σπύρου.

Μια ακόμα διάσταση στο στοι- 
χείο-μοτίβο της μουσικής δίνει 
το θέμα του μυθιστορήματος. Η 
ζωή (η πικρή της γεύση πάλι) 
μπορεί να παρασταθεί με ένα 
μουσικό κομμάτι. Ρυθμός της 
είναι ο αντιχρονισμός, ένα θέμα 
δηλαδή με «συγκοπές και απο- 
ζιατούρες» που εκφράζουν «μιαν 
αλυσίδα απωθήσεων και πόθων 
που δεν μπορούν να συγχρονι- 
σθούν» (σ. 118). «Το κάθε τι 
στον κόσμο (λέει ο Σπύρος) 
γίνεται κατά προσέγγιση... Γίνε
ται con tre-tem ps...  Να έρχε
ται άδοξα στην αδύνατη στιγμή, 
όταν δεν το ζητάς ακόμα, ή δεν 
το ζητάς πιά» (σ. 117).

Το ίδιο το μυθιστόρημα τέλος 
έχει χαρακτηριστικά μουσικής 
σύνθεσης. Η δομή του κειμένου 
παρουσιάζει αναλογίες με τη δο
μή ενός μουσικού κομματιού. 
Όλη η πλοκή βασίζεται πάνω 
στο μοτίβο του αντιχρονισμού 
Άρης -  Σπύρος -  Άρης - 
Σπύρος. Τα τρία στοιχεία-μοτίβα

επανέρχονται σταθερά σε διάφο
ρες παραλλαγές. Το ίδιο συμβαί
νει και με τα άλλα (δευτερεύο- 
ντα) στοιχεία-μοτίβα όπως λόγου 
χάρη, η αλληλογραφία ή τα όνει
ρα.

Η μουσική είναι με τον τρόπο 
αυτό, το στοιχείο σύζευξης με
ταξύ ζωής και μυθιστορήματος.

Η παραπάνω αντιστοιχία μετα
ξύ του στοιχείου-μοτίβου της 
μουσικής και της διάθεσης της 
Κυβέλης (καταφύγιο-απαρέ- 
σκεια), παραμένει σταθερή ως 
το τέλος του 4ου κεφαλαίου. 
Στο τελευταίο κεφάλαιο του Β ' 
μέρους η στάση της Κυβέλης 
αλλάζει και προετοιμάζει το πέ
ρασμα στο Γ ' μέρος. Συγκρατη
μένα αισιόδοξη παίρνει πρωτο
βουλίες. Πηγαίνει στο Βόλο να

βρει τον Άρη. Του γράφει στο 
Παρίσι όπου βρίσκεται. Μεταβάλ
λονται και τα στοιχεία-μοτίβα.

Ο χώρος επανεμφανίζεται, 
σαφώς διαφορετικός όμως. Η 
αντίθεση πόλης-υπαίθρου έχει υ
ποχωρήσει. Η Αθήνα δείχνει πε- 
ρισσότεορ συμπαθητική ενώ η 
ύπαιθρος δεν προσφέρει ούτε 
τώρα την αλλοτινή ευτυχία (σ. 
124). Οι αναφορές στη μουσική 
λιγοστεύουν, το στοιχείο-μοτίβο 
όμως κερδίζει το μέγιστο της 
έντασής του και αποκτά χαρα
κτήρα τραγουδιού (σ. 126).

Γ) Ο θάνατος

Στο Γ ' μέρος το όνειρο της 
Κυβέλης πραγματοποιήθηκε. Πα
ντρεμένη με την Άρη ζει μαζί

του στο Παρίσι. Όμως ο Άρης 
αποδεικνύεται διαφορετικός από 
την ανάμνηση των εφηβικών της 
χρόνων. Ένας τύπος που σφύζει 
από ζωική υγεία, χωρίς καμιά 
ευαισθησία, αφιερωμένος στην 
καθημερινή του καλοπέραση. Η 
νοσταλγία του Σπύρου την κατα
λαμβάνει. Χωρίζει και επιστρέ
φει στην Αθήνα. Ο Σπύρος όμως 
έχει πεθάνει.

Παρ’ ότι η Κυβέλη δείχνει ευ
τυχισμένη, από την πρώτη κι 
όλας σελίδα του Γ ' μέρους υ
πάρχει νύξη των στοιχείων που 
θα υποσκάψουν την ευτυχία της 
(σ. 141). Η υποβόσκουσα δυσα
ρέσκεια υποδηλώνεται στις νέες 
σχέσεις με το χώρο. Η πόλη 
γίνεται πάλι στενάχωρη (σ. 145). 
Μόνη παρηγοριά το στοιχείο του 
νερού στο ποτάμι (σ. 152). Το 
καλοκαίρι στις διακοπές της με 
τον Άρη, που τόσα χρόνια ονει
ρευόταν το τοπίο της υπαίθρου 
δεν προξενεί καμιάν ανάταση, 
ούτε καν ανακούφιση. Η ματιά 
της είναι βασανισμένη, το άσπρο 
και το γαλάζιο των παιδικών της 
χρόνων έχει αντικατασταθεί με 
το κόκκινο (σ. 162). Όσο η 
κατάσταση με τον Άρη χειροτε
ρεύει, τόσο και το Παρίσι γίνεται 
αφόρητο (σ. 173). Και μαζί με 
την επιθυμία του Σπύρου γεννιέ
ται και η νοσταλγία της Αθήνας 
(σ. 175).

Η μουσική στο Γ ' μέρος αμφι- 
ταλαντευόμενη υποχωρεί. Στην 
αρχή είναι στοιχείο που τη χωρί
ζει από τον Άρη (σ. 143). Αργό
τερα υποκαθίσταται ολοκληρωτι
κά από τον θάνατο.

Το τρίτο στοιχείο-μοτίβο του 
μυθιστορήματος είναι παρόν από 
την πρώτη στιγμή και παρακο
λουθεί πάντα την Κυβέλη, είτε 
ως βιολογικό γεγονός, είτε ως 
σκέψη, είτε ως μεταφορά. (Το 
μυθιστόρημα άλλωστε ανοίγει 
και κλείνει με δύο θανάτους, της 
μητέρας και του Σπύρου, των 
ανθρώπων που την αγαπούν πε
ρισσότερο απ’ όλους).

Στο 1ο κεφάλαιο, ο θάνατος 
της μητέρας -  είναι πολύ μικρή
-  την αφήνει σχεδόν αδιάφορη, 
δεν την αγγίζει. «Δεν θυμόταν 
νάχε πονέσει, νάχε κλάψει. Στο 
βάθος πίστεψε πως η μητέρα
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της θα ξαναγύριζε» (σ. 17).
Στο Β ' μέρος ο θάνατος κά

νει πάλι την εμφάνισή του είτε 
ως ευχή «Να μας βομβαρδίσουν, 
θάταν μια κάποια λύση. Ήταν 
από καιρό έτοιμη να πεθάνει» (σ. 
91). Είτε ως μεταφορά στο δε
σμό της με το Σπύρο που λέει 
«Είχα βάλει τόσα πράματα στη 
σχέση μας... Όλα... Τώρα είμαι 
ουσιαστικά π εθ α μ ένο ς» (σ.
110). Στο μέρος αυτό πραγμα
τοποιείται επίσης, σύζευξη του 
στοιχείου-μοτίβου με τη μουσι
κή. «Οι Γερμανοί περπατούσαν 
τραγουδώντας κάθε πρωί. Όλα 
είχαν μια γεύση θανάτου», (σ.
111).

Στο Γ' μέρος ο θάνατος πα
ρουσιάζεται λίγο καθυστερημέ
να. Στην αρχή συνδέεται με το 
χώρο (σ. 174) κι έπειτα γίνεται 
μεταφορικός στο γάμο της με 
τον Άρη. «Φεύγω από αηδία κι 
από δυστυχία. Δεν είναι πολύ 
ηρωικό, τ ' αναγνωρίζω, αλλά κα
θένας πεθαίνει όπως μπορεί» (σ. 
186).

Κάθε απομάκρυνση από τα 
παιδικά της χρόνια η Κυβέλη την 
βλέπει επίσης σαν ένα βήμα 
προς το θάνατο, σαν μια αρχή 
θανάτου. « Έμαθα τώρα (γράφει) 
να λογαριάζω σα διαμάντι την 
κάθε στιγμή... Ίσως επειδή δεν 
είμαι πια παιδί Ίσως επειδή 
αρχίζω να πεθαίνω» (σ. 137). Με 
τις μεταβολές τους μέσα στο 
χρόνο, τα πρόσωπα διαγράφουν 
μέσα στο μυθιστόρημα παράλλη
λες τροχιές ενός τέτοιου θανά
του.

0 πατέρας γερνάει κι αποκοι- 
μιέται καμιά φορά πάνω στα 
χαρτιά. Η επιθετικότητα της 
θείας Αγλαΐας μεταβάλλεται με 
τα γεράματα σε μιαν αδιάκοπη 
κλάψα. Κι η ντροπαλή Ματίνα, η 
φίλη της από το γυμνάσιο που 
κοκκίνιζε με το παραμικρό, απο
κτά μια ήρεμη θετικότητα. Η 
αλλαγή του Άρη, ο χοντρός του 
σβέρκος και το σώμα του που 
στρογγυλεύει και φαίνεται κο- 
ντΰτερο, είναι για την Κυβέλη η 
οδυνηρότερη μεταβολή.

Ος εδώ η σχέση της με το 
θάνατο ήταν εντούτοις έμμεση 
(με εξαίρεση τον πρώτο «αδιά
φορο» θάνατο της μητέρας). Το

στοιχείο-μοτίβο δεν είναι παρά 
ένα πρίσμα μέσα από το οποίο 
αντανακλάται μεταφορικά κυ
ρίως, η διάθεσή της. Στο τελευ
ταίο κεφάλαιο του Γ ' μέρους, η 
Κυβέλη έρχεται αντιμέτωπη με 
τον ίδιο το θάνατο.

0 Σπύρος έχει πεθάνει. 0 
θάνατος αυτός διαφορετικός 
από τον πρώτο της μητέρας, 
προκαλεί πόνο και βαθιά απελπι
σία. «θαρρούσε πως όλη η ύπαρ
ξή της είχε πετρώσει» (σ. 197). 
Αγκαλιάζει το σύμπαν. «Ούτε μια 
γωνιά σ ’ όλη τη γης που να μην 
είναι θάνατος», (σ. 199). Εξαλεί
φει όλες τις προηγούμενες μορ
φές θανάτου κι επισκιάζει όλες 
τις προηγούμενες δυστυχίες. 
«θυμήθηκε το λόγο του Σπύρου 
άλλοτε, τότε πούχε φύγει από 
κοπά της, τότε που τον αγάπη
σε. « Έχουμε πεθάνει από καιρό. 
Δεν τόχεις νιώσει;» Ψέματα! Ψέ
ματα! Ψέματα! Τότε ήταν ακόμα 
ζωντανοί, αιματηρά ζωντανοί. 
Ένας θάνατος υπάρχει μονάχα.» 
(σ. 201). .

Στο σημείο αυτό της μέγιστης 
έντασης τα τρία μοτίβα συγχω
νεύονται. Για μια στιγμή μονάχα 
στο μυαλό της Κυβέλης ο Σπύ
ρος δεν έχει πεθάνει. Εξακολου
θεί να συνθέτει την «Ελληνική 
θάλασσα» ένα κομμάτι που ήθελε 
να γράψει, «πολύ πλατύ, πολύ 
γαλάζιο μ 'αχαλίνωτη εκρηκτική 
χαρά», (σ. 94)6.

Το τέλος έρχεται παρήγορα 
διφορούμενο. «Αύριο πάλι θα 
βράδιαζε και μεθαύριο το ίδιο, κι 
όλες τις άλλες μέρες, ποιος 
ξέρει πόσον καιρό. Να κάθεσαι 
να μετράς, δίχως να σκέφτεσαι 
τίποτα, ένα... δύο... τρία... τέσ
σερα... να μετράς μ ’επιμονή... 
Και στο τέλος θα σε Πάρει ο 
ύπνος» (σ. 202).

Είναι ένας ύπνος που μοιάζει 
με θάνατο. Πάλι θάνατος βέβαια. 
Ένας θάνατος όμως διαφορετι
κός απ’ όλους τους προηγούμε
νους. Μια ελπίδα γαλήνης και 
ανακούφισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Όταν εμφανίσθηκε το «Contre- 
Temps» έκανε αίοθηση. Τον Ιανουά
ριο του 1948 ο Κώστας Βάρναλης

έγραφε οτο «Ριζοσπάστη» σε κριτική 
που προτάσσεται στη β ' και γ ' 
έκδοση του μυθιστορήματος από τις 
εκδόσεις «Κέδρος». «Είναι τόσο ώρι
μο (δυνατό, σοφό και τεχνικό) το 
γράψιμό της (ύφος και στοχασμός), 
που δεν φαίνεται να είναι το πρώτο 
της έργο. Αν είναι, τότε αρχίζει τη 
λογοτεχνική της καριέρα πάνοπλη».
2. Στο σημείο αυτό το μυθιστόρημα 
της Μιμίκας Κρανάκη παρουσιάζει 
ομοιότητες με τα «Ψάθινα Καπέλα» 
της Μαργαρίτας Λυμπεράκη που κυ
κλοφόρησε την ίδια εποχή. Στην 
κριτική του «Ριζοσπάστη», ο Κώστας 
Βάρναλης σημείωνε επίσης: «Πάντως 
ο τύπος αυτός (της Κυβέλης) είναι 
από τΰυς πιο ατομικιοτικους που μας 
έδωσε η λογοτεχνία μας -  σαν να 
μας έρχεται πριν από τον άλλο 
πόλεμο (1914-1918)».
3. «Intrique de maturation», Osvald 
Ducrot/Tzvetan Todorov, «Dictionnai-

re encyclopedique des sciences du 
Langage», Παρίσι, Seuil, σ. 381.
4. Κ.I. Δεσποτόπουλος «Μυθιστόρημα 
ερωτικού αντιχρονισμού», «Φιλολογι
κά», Αθήνα 1964, σ. 93.

, 5. Π.Α. Ζάννας « Ένα ελληνικό μυθι
στόρημα», ανάτυπο «0 Πολίτης», Α
θήνα 1980, σ. 27.
6. Τελείως αναπάντεχα άλλωστε, μέ
σα στον καθολικό θάνατο μια φυσιο
γνωμία έχει ξεφύγει και κινείται 
προς την αντίθετη κατεύθυνση. Είναι 
η πρώην σπιτονοικοκυρά του Σπύρου 
που της αναγγέλλει το θάνατό του 
εντυπωσιακά ξανανιωμένη. Η θαλε
ρότητα όμως αυτή δεν είναι και πάλι 
παρά μια αποθετική υπογράμμιση του 
μοτίβου. Προϋπόθεση της ευτυχίας 
της είναι ο θάνατος. Σε μεγάλη 
ηλικία πρόκειται να παντρευτεί και 
γαμπρός είναι ο νέος νοικάρης που 
κατοικεί οτο παλιό δωμάτιο του Σπύ
ρου.
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γράφει ο ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΚΗΣ

Είναι πολύ δύσκολο να γράψει 
κανείς για τον Ιταλό Καλβίνο. Η 
δυσκολία δεν είναι βέβαια των 
ιδεών: αυτές, λίγο-πολύ, έχουν 
ειπωθεί. Στον Κάφκα ή στον 
Νίτσε, στον Προυστ ή στον Μπέ- 
κετ μπορεί κανείς να βρει τις 
ίδιες περίπου αντιλήψεις, μάλι
στα με μια μορφή ακόμη πιο 
πηγαία. Αλλά με τον Καλβίνο η 
φιλοσοφία, η αφαίρεση, γενικά η 
Ιδέα, εισχωρεί ολοκληρωτικά στο 
σώμα της λογοτεχνίας που υποτί
θεται ότι αναπαριστά τον «ε
μπράγματο» κόσμο, σε σημείο 
που να μπορούμε να μιλάμε σχε
δόν για καταστροφή του λογοτε
χνικού λόγου. Η φιλοσοφία εκδι
κείται τον παλιό της εχθρό. Ταυ
τόχρονα όμως και χάρη σ’ αυτήν 
την παραβίαση ο Ίταλο Καλβίνο, 
5ίνει ένα γερό χτύπημα στον 
<όσμο, οντολογικά, κοινωνιολογι- 
<ά και πολιτικά, μεγαλύτερο ίσως 
ano το χτύπημα που επέφερε ο 
Νίτσε. Συνεπώς - κι αυτή είναι η 
δεύτερη δυσκολία -  είναι δύσκο
λο να είναι κανείς αναγνώστης 
του Καλβίνο. Δεν είναι ότι ο 
ιταλός συγγραφέας έχει ανατρέ
ψει την κλασική σχέση παντογνώ
στη συγγραφέα-παθητικού ανα
γνώστη, δεν πρόκειται δηλαδή 
για απλό ζήτημα φόρμας, αλλά 
για φιλοσοφική συνέπεια. Πριν 
ακόμη ο αναγνώστης πάρει τη 
θέση του συγγραφέα, η σχέση 
αυτή έχει προϋπάρξει ως βίωμα 
και ιδέα στο νου του Καλβίνο. 0 
Καλβίνο είναι ο συγγραφέας (ή ο 
αναγνώστης) που προβάλλει 
στους αναγνώστες όχι το συγ- 
γράφον εγώ αλλά τον συγγραφέα 
που θέλει να αναγιγνώσκει, δηλα
δή να ανάγεται στις πρωταρχικές 
πηγές των πραγμάτων. Με δυο 
λόγια, ο Καλβίνο έχει ήδη δια
μορφώσει τον ιδεατό αναγνώστη 
του, έχει γίνει από πριν ο πρω
ταρχικός αναγνώστης του ιδίου 
του έργου1.

Με τέτοιες προϋποθέσεις, εί
ναι βέβαια ανόητο να επιχειρεί 
κανείς να απομονώνει θεματικές 
από το καλβινικό έργο και να 
δομεί τις μελέτες του, να προ
βαίνει δηλαδή σ’ αυτό που ο 
ίδιος ο Καλβίνο διακωμωδεί οι- 
κτρά σαν ηλεκτρονική ανάγνωση2 
(κι εδώ που τα λέμε ένας τέ
τοιος τρόπος μελέτης ποτέ δεν 
υπήρξε ορθός και ειδικά, στην

Ελλάδα, έχουμε πικρή πείρα από 
ηλεκτρονικές αναγνώσεις που 
τελμάτωσαν τη γόνιμη κριτική). 
Αντίθετα, το έργο του Καλβίνο 
μπορεί και πρέπει να μελετηθεί 
σύμφωνα με τις αρχές της δη
μιουργικής κριτικής η οποία βλέ
πει το κάθε έργο σαν αντιπρόσω
πο και φορέα μιας ιδέας ανάμε-

«
σα στις άλλες, σαν μια νέα 
πρόταση για ανάγνωση του κό
σμου. Πραγματικά ο Καλβίνο προ-%

καλεί ο ίδιος τους αναγνώστες 
του: «από τους αναγνώστες μου 
περιμένω να διαβάσουν στα βι
βλία μου κάτι που εγώ δεν ήξε
ρα. Αυτό όμως μπορώ να το 
περιμένω μόνον από εκείνους, 
που περιμένουν να διαβάσουν 
κάτι που οι ίδιοι δεν ήξεραν»3. 
Είναι λοιπόν πρόκληση για από 
κοινού ανάγνωση του κόσμου, για 
ανεύρεση των αρχικών του πη
γών, πρόκληση σ’ ένα παιχνίδι 
φιλοσοφικού αποκρυφισμού, για
τί «γράφω σημαίνει κρύβω πάντα 
κάτι με τέτοιο τρόπο ώστε να 
αποκαλυφθεί αργότερα»4 ή, όπως

έλεγε ο Νίτσε, «τώρα με γνώρι
σες· είναι καιρός λοιπόν να με 
χάσεις και πάλι». Ας αποκωδικο- 
ποιήσουμε έτσι τον Καλβίνο, 
πράγμα που σημαίνει ας επιχει
ρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε 
μαζί τον κόσμο, να αχθούμε πέρα 
από το φορτίο του στις πηγές 
των πραγμάτων.

Χωρίς άλλο πρέπει κανείς να 
ξεμπερδέψει με τον Χρόνο. Αλλά 
αυτό είναι για τον Καλβίνο ένας 
άλλος σισύφειος αγώνας. 0 χρό
νος έχει ακινητοποιηθεί, όλα ε- 
γκλείονται και παραμένουν ίδια 
(μοτίβο και του Παβέζε αυτό), 
ακριβώς γιατί ο χρόνος κυλά 
γρήγορα και αυτόχρημα διασπά- 
ται. Τι ιδέα να σου δώσει ένας 
συγγραφέας με τα λόγια του; να

σε κάνει λ.χ. μέσω μιας περιγρα
φής να νιώσεις το παρελθόν ή 
το παρόν; αυτό είναι άχρηστο, η 
ουσία των πραγμάτων βρίσκεται 
πέρα από το παρελθόν, εκεί που 
αρχίζει το παρελθόν, μάλιστα 
πριν καν αρχίσει ο χρόνος. Αδυ
ναμία λοιπόν γραφής, ακριβώς 
λόγω της αδυναμίας για μνήμη.

Κατά βάθος, δεν έχει καμιά 
σημασία να προσπαθούμε να 
στρέψουμε το ρολόι προς τα 
πίσω, να ριχτούμε σ’ αυτόν τον 
αγώνα για την εύρεση του ά-χρρ- 
νου κόσμου, σε κείνη τη στιγμή 
που άρχισε κάτι που δεν έπρεπε 
ν’ αρχίσει. Εδώ που τα λέμε ούτε 
κι ο ίδιος ο Καλβίνο διακατέχεται 
από εμμονοκρατία πάνω στο θέ
μα αυτό και γι’ αυτό δεν γίνεται 
πληκτικός. «Δεν ήρθα εδώ» τονί
ζει σε μια του διάλεξη «για να 
προτείνω μια αναβίωση της αμά
θειας με σκοπό να επανακτήσου
με την γνώση των παλαιολιθικών 
φυλών. Λυπούμαι για ό,τι χάσα
με... αλλά τα κέρδη ξεπερνούν 
τις απώλειες. Αυτό που προσπα

θώ να ανακαλύψω είναι τι μπο
ρούμε στ’ αλήθεια να κάνουμε 
σήμερα»5. Στην ουσία, λοιπόν, 
όλοι είμαστε πιόνια στο παιχνίδι 
του χρόνου. Όλοι κρατάμε τις 
βαλίτσες μας (καφκικός συμβολι
σμός: τι τραβά λ.χ. ο Ρόσμαν ο 
θερμαστής στην «Αμερική» με τη 
βαλίτσα του). Των πολλών είναι 
άδειες, λίγων είναι γεμάτες: εί
ναι αυτοί που βασανίζονται στην 
πάλη τους με το χρόνο. Τι μπο
ρούμε συνεπώς να κάνουμε τή 
βαλίτσα αν μας λάχει;

0 Καλβίνο μηχανεύεται πολλά. 
Μια λύση θα ήταν να βρούμε τον 
ταξιδιώτη με την άδεια βαλίτσα 
που ανεβοκατεβαίνει κι αυτός το 
ίδιο άσκοπα τους σταθμούς και 
να ανταλλάξουμε τις βαλίτσες 
μας χωρίς εκείνος να το πάρει 
είδηση. Αλλά αυτό δεν είναι λύ
ση, είναι μεταβίβαση προβλήμα
τος, αν και βέβαια και μέσω 
αυτού του τεχνάσματος αποκαθί- 
σταται μια κάποια επαφή με τον 
διπλανό. Μένεις λοιπόν και πάλι 
με τη βαλίτσα όντας ένας κρίκος 
και ένας ταξιδιώτης που δεν 
ταξιδεύεις για λογαριασμό σου, 
αλλά για λογαριασμό του χρόνου 
(ανυπαρξία εκλογής σχετικά με 
το θέμα αυτό). Η ζωή σου είναι 
ζωή που αφήνει ίχνη, και κάθε 
προσπάθεια να αφήσεις ίχνη μπο
ρεί να γίνει μόνο με την αναζή- 
τηση του Χρόνου, θες δε θες 
θ’ αφήσεις ίχνη, έχειζ εμπλακεί. 
Αφήνεις ίχνη όχι μόνο με το 
λόγο αλλά και με τη σιωπή. Τότε 
ο μόνος τρόπος να σωθείς είναι 
να γράψεις. Εδώ γράφει κανείς 
όχι για ν’ αφήσει ίχνη αλλά για 
να κρυφτεί, να χαθεί. Δημιουρ
γείς παραγράφους πάνω σε πα
ραγράφους χωρίς διαλόγους, ένα 
χοντρό στρώμα από μολύβι κι 
εξαφανίζεσαι απαρατήρητος6. Το 
συγγράφειν για τον Καλβίνο γίνε
ται η ύστατη προσπάθεια για 
εκλογή και μαζί ένα άλλοθι για 
μη συντριβή από τον χρόνο.

Αλλά εδώ αρχίζουν οι δυσκο
λίες. Η αναγωγή στον χαμένο 
χρόνο μέσα από τη συγγραφή 
μπορεί να γίνει μόνο με μετατρο
πή της διαχρονίας σε συγχρονία. 
Η κάθε πρόταση του συγγραφέα 
πρέπει να ταυτισθεί την ίδια 
στιγμή που γράφεται με ό,τι την

Μια «ανάγνωση» 

του Ίταλο Καλβίνο
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Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου

Ο βιαομός μιας μέρας
Το πρωί απ ’ το μπαλκόνι μου είδα έναν ολόγυμνο γαλανόμάτη Αέρα 
να σηκώνει βίαια το φόρεμα της Μέρας σαν έφηβος σίφουνας 
ξαναμμένος ερωτικά στην άμμο τα πιτσιρίκια κοχύλια σφύριξαν 
σβουριχτά (με πονηρή επιδοκιμασία) τα ψάρια ακούγοντας σαματά 
πρόβαλαν απ ’ το νερό το κουτό τους κεφάλι ρωτώντας τι τρέχει τι 
τρέχει πίσω απ ’ τις κουρτίνες οι γριές ώρες κοίταξαν με σουφρωμέ
να στόματα μουρμούριξαν φαίνεται ο ήλιος τον βάρεσε στο κεφάλι η 
ξενοδόχα κυρία Φύση καμώνονταν ότι κοιμάται σε μια αναπαυτική 
ξαπλωτούρα ο κύριος Χρόνος λικνίξονταν ευδαιμονικά στην αιώρα 
του κήπου κι ενώ συνέβαιναν αυτά τα συνταρακτικά γεγονότα είδα 
άξαφνα τον Αέρα να πέφτει εξαντλημένος μόλις ψελλίζοντας δεν 
έτρεξε τίποτα φίλοι μου πηγαίνετε στη δουλειά σας εγώ όμως 
πρόλαβα και είδα την παραπλανητική περουξέ ματιά του γιατί όταν 
αργότερα βάλθηκε να μαζεύει τα σκουπίδια του δρόμου διατηρούσε 
κάτι μάγουλα τριανταφυλλιά που δεν ήταν βέβαια από την αντανά
κλαση του ήλιου κατά τη δύση του αλλά από το κραγιόν της Μέρας.

αντίστοιχη στιγμή διαβάζει ο α
ναγνώστης, μέσα σε μια πλήρη 
αντίστιξη γραφής και όρασης, 
αντίστιξη συνειδήσεων7. Στο ση
μείο αυτό, δεδομένου ότι η μου
σική βασίζεται στο συνδυασμό 
συγχρονικών στιγμών, θα μπο
ρούσε ο Καλβίνο να φτάσει στον 
χορό του Νίτσε, αν δεν απέβλε
πε στην αποκωδικοποίηση (ορθο
λογική) του κόσμου και όχι στο 
ξεπέρασμά του μέσω της τέ
χνης. Πόση σημασία αποδίδει ο 
Καλβίνο στην αντίστιξη αυτή φαί
νεται στην «Περιπέτεια ενός α
ναγνώστη» ήδη, όπου ο Αμεντέο 
θα αρνηθεί κάτι το «πρωτόγονο», 
όπως ο έρωτας, γιατί έτσι όπως 
του προσφέρεται δεν είναι έρω
τας. Στην ουσία, ο Αμεντέο προ
τιμώντας την ανάγνωση και δεχό
μενος να κάνει έρωτα μόνο περι- 
στασιακά («αφού θα γίνει που θα 
γίνει, ας γίνει τότε αμέσως» 
σκέφτεται) δεν αρνείται τον έ
ρωτα αλλά τον έρωτα που δεν 
είναι σαν την ανάγνωση8. Η κατά- 
κτηση μιας γυναίκας μέσω του 
ωραίου λεκτικού δεν είναι έρω
τας, η κλασική ερωτική πράξη 
που ακολουθεί μια γραμμική πο
ρεία και οδηγείται σε μια κορύ
φωση δεν είναι επίσης έρωτας. 
0 πραγματικός έρωτας έχει να 
παλέψει με μια αντίθετη τάση 
που οδηγείται στην ανάκτηση του 
χρόνου. «Το χαρακτηριστικό που 
κάνει τον έρωτα και την ανάγνω
ση να μοιάζουν είναι ότι μέσα 
τους ανοίγονται χρόνοι και χώροι 
διαφορετικοί από τον χρόνο και 
το χώρο που είναι δυνατόν να 
υπολογισθούν»9.

Όπως και να είναι ούτε αυτή 
η λύση είναι δυνατή. Σε μια 
υποτιθέμενη συγχρονία, ο ανα
γνώστης θα δονείτο από την 
πλήρη αντίστιξη κάθε φράσης 
του συγγραφέα και θα πέταγε το 
βιβλίο μακριά ανατριχιάζοντας, 
θα ήταν η κατάργηση, η αυτοκα
τάργηση μάλλον της ανάγνωσης. 
Δεν είναι επίσης δυνατή και μια 
άλλη λύση: να γράφει κανείς 
χωρίς το προσωπικό του φορτίο: 
«τι ωραία που θα έγραφα αν δεν 
υπήρχα»10, εκτός αν σκεφτούμε 
«το χέρι που κλώθει» του Μπρε- 
τόν. Απομένει μια λύση οριακή: 
να ταυτισθεί η γραφή με τον

άγραφο κόσμο, όχι μ’ αυτά που 
συνήθισε κανείς να γράφει και 
που εντάσσονται στον συγκεκρι
μένο.χωροχρόνο, αλλά όσα θελή
σαμε να γράψουμε και όμως δεν 
γράφτηκαν μέσα από τη γραφή, 
όσα διαφεύγουν από την εμπει
ρία. Εδώ ο Καλβίνο έχει να 
παλέψει με πολλές δυσκολίες. 
Γράφει δα κανένας με τη σκέψη 
κι αν όπως ο ίδιος έχει πει 
«ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου το 
κάθε τι είναι ήδη αναγνωσμένο 
πριν ακόμη αρχίσει να υπάρχει» 
(στην ουσία όλες αυτές οι ιδέες 
έχουν ειπωθεί πολύ πριν από 
τους φαινομενολόγους), τότε 
ποιος ο λόγος να γράφει κανείς 
μ’ οποιονδήποτε τρόπο; μήπως 
δεν θα ναι κι αυτό μια νέα 
επισώρευση; Κι εδώ που τα λέμε 
υπάρχει πολλή σκέψη στον Καλ
βίνο που προσπαθεί να αντιδια- 
σταλεί από την σκέψη με την 
παραδοσιακή έννοια. «Τι θα την 
κάνουμε την άγκυρα; θα την 
σκεφτούμε»11. 0 Καλβίνο επι
στρατεύει τη διαφορά εμψύχων- 
αψύχων αντικειμένων που τόσο 
γνωρίζουμε ήδη από τους σουρε
αλιστές. Το έμψυχο αντικείμενο 
σκοτώνεται από το χρόνο, το 
άψυχο έχει μια αιωνόβια διάρ

κεια. Αν δεν μπορούμε λοιπόν να 
αναχθούμε στον αρχέγονο κόσμο, 
εκεί όπου υπάρχει «ένα στρώμα 
γήινου φλοιού και γύρω γύρω το 
κενό»'2 (η γυμνή πραγματικότητα 
του Νίτσε), μπορούμε όμως να 
δημιουργήσουμε μέσω της σκέ
ψης τουλάχιστο ένα άψυχο αντι
κείμενο κι αυτό είναι το μυθιστό
ρημα, το βιβλίο γενικά. Το βιβλίο 
είναι το μόνο «άψυχο αντικείμε
νο που μπορεί να δημιουργήσει η 
σκέψη όπως η φύση δημιουργεί 
τα πραγματικά άψυχα, το βιβλίο 
είναι το άψυχο αντικείμενο που 
έχει γίνει με τη σκέψη13. Κατ’ ε
πέκταση αυτός που πρέπει τώρα 
να γράφει είναι το Σάμπαν ενώ ο 
συγγραφέας «αρκείται στον ρόλο 
του (αγνού και πηγαίου) αναγνώ
στη. «Το Σύμπαν θα εκφράσει 
τον εαυτό του όταν κάποιος θα 
μπορέσει να πει: εγώ διαβάζω, 
άρα αυτό γράφει»’4. Η ένσταση 
ότι για να γράψει το σύμπαν 
πρέπει να σκεφτεί, πράγμα αδύ
νατο, και ότι εμείς πάλι θα το 
σκεφτούμε δεν έχει νόημα. Και 
βέβαια εμείς θα το σκεφτούμε. 
Αλλά το νέο cogito του Καλβίνο 
δεν είναι το cogito του Ντεκάρτ. 
Σκέφτομαι εδώ σημαίνει πια Ανα
γιγνώσκω πρωταρχικά, Αναδομώ

το Σύμπαν, δηλαδή το Καταστρέ
φω. Το Σύμπαν γράφει στο μέτρο 
που ξαλαφρώνει αυτοκαταστρε- 
φόμενο και παρουσιάζει την 
πρωταρχική του μορφή κι αυτό 
γίνεται στο μέτρο που εγώ δεν 
το σκέφτομαι αλλά το Αναγιγνώ
σκω όχι για να το ερμηνεύσω 
αλλά για την απλή χαρά της 
ανάγνωσής. (Κι αυτό νιτσεϊκό μο- 
τίβο ασφαλώς). Δεν έχει επίσης 
νόημα να ρωτά κανείς αν αυτή η 
γυμνή πραγματικότητα και η Ά- 
σκεπτη Σκέψη υπάρχουν πραγμα
τικά. Για τον Καλβίνο έχουν πε
ρισσότερη πραγματικότητα από 
την επιφαινόμενη πραγματικότη
τα. Στην απορία του Χαν αν όλες 
αυτές οι πόλεις είναι πραγματι
κές, ο Μ. Πόλο απαντά: «θα 
έφτανα σε πολύ αληθοφανείς 
πόλεις για να υπάρχουν πραγμα
τικά»15. Το μόνο σίγουρο είναι ότι 
δεν υπάρχει η απλή αναπλαστική 
και μιμιτική σκέψη που απλώς 
αναπαράγει το φαίνεσθαι.

Αν λοιπόν η σχέση αναγνώστη 
συγγραφέα είναι σχέση ανθρώ
που και πρωταρχικού σύμπαντος, 
ο συγγραφέας δεν είναι πια αυ
τός που γράφει αλλά ο πρωταρ
χικός αναγνώστης που ονειρεύε
ται να βρει τη χαρά της πρωταρ
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χικής ανάγνωσης. Ο συγγραφέας 
είναι πια ένα αόρατο σημείο που 
δεν πρέπει να προβάλλει και να 
επιβάλλει ολοκληρωμένους μύ
θους, αλλά να αρκεστεί στην 
επισσώρευση ανολοκλήρωτων μύ
θων τους οποίους ο καθένας 
μπορεί να αναπληρώσει με τη 
σκέψη και τη φαντασία του. Με 
δυο λόγια συγγραφέας και ανα
γνώστης (στον επιφαινόμενο κό
σμο) δεν είναι παρά δύο απλά 
στίγματα, εκδηλώσεις μιας εσω
τερικής βιωματικής σχέσης ανά
μεσα στο προσωπικό βλέμα και 
στον κόσμο.

Αλλά ο Καλβίνο δεν κάνει 
μόνον μεταφυσική, κάνει το ίδιο 
καλά και πολιτική. Στις «Αόρατες 
πόλεις» βέβαια έχουμε μιαν επί
ταση της μεταφυσικής σκέψης: 
εδώ μπορείς να βρεις την πόλη 
των εργαζομένων, την πόλη γενι
κά όπου οι άνθρωποι απλώς επι
βιώνουν, αλλά ποτέ δεν θα 

βρεις την πόλη όπου ο κόσμος 
ζει16. Στο «Αν μια νύχτα του 
χειμώνα» όμως η αναγωγή στην 
χαμένη πρωταρχικότητα δεν ανα- 
φέρεται μόνο στο σόμπαν αφη- 
ρημένα αλλά νοείται και σαν 
αναζήτηση της αρχικής κοινωνι
κής μορφής. Η κοινωνία έχει 
δομηθεί με πολύπλοκα κοινωνιο
λογικά στρώματα και γενικά πολι
τικές σχέσεις που είναι αδύνατο 
να διαπεραστούν. Σε κάθε προ
σπάθεια για εξάλειψη ενός πα
ρελθόντος φαινομένου, που 
προς στιγμήν επιτυγχάνεται, ε
γείρονται χίλια άλλα φαινόμενα 
που περιπλέκουν τα πράγματα. 
Αν στον Κάφκα έχουμε έναν 
κόσμο που προκαλεί τον τρόμο 
λόγω της ανυπαρξίας αιτιότητας, 
στον Καλβίνο η αιτιότητα λει
τουργεί, μέσα όμως σε μιαν α- 
πειρότητα φαινομένων. 0 τρόμος 
έγκειται στην ποσότητα, στην 
ατέρμο.νη αλληλουχία. Ταυτόχρο
να η αιτιότητα λειτουργεί ανε
στραμμένα: πίσω από τη στολή 
της προγραμματίστριας Σέιλα α
νακαλύπτεις τη στολή του αστυ
νομικού πράκτορα της Αλφονσί- 
να, ξηλώνεις τα χρυσά κουμπιά 
της Αλφονσίνα και ανακαλύπτεις 
το άνορακ της Κορίνα και έτσι ad 
infinitum'7. Είναι αυτό το γίγνε
σθαι της ανθρώπινης ιστορίας

για τον Καλβίνο.
Είναι εδώ που αρχίζει ο κό

σμος του παράλογου. Ας υποθέ
σουμε ότι κατορθώσαμε εκείνο 
που επιδιώκουμε, την καταστρο
φή των κοσμικών επισσωρεύσε- 
ων και την αναγωγή στο γυμνό 
Σύμπαν. Τότε θα ανακαλύψουμε 
ότι δεν είμαστε μόνοι, ότι κι 
άλλοι είχαν επιδοθεί στην ίδια 
δουλειά. Εσύ βέβαια είχες άλλες 
προθέσεις, την χαρά της πρω
ταρχικής ανάγνωσης. Αλλά τι εν
διαφέρουν οι προθέσεις; Αυτοί 
σε καλούν να συμμετάσχεις σ’ έ
ναν άλλο νέο κόσμο που θέλουν 
να δομήσουν ξανά18. Η γυμνή 
πραγματικότητα γίνεται ουτοπία, 
ανήκει μόνον στη σκέψη μας, «οι 
βεράντες του παρελθόντος δεν 
έχουν θέα παρά μόνο προς τη 
λίμνη του μυαλού μας»19.

Αξίζει να το ξεκαθαρίσουμε 
αυτό. 0 Καλβίνο έχει συναίσθηση 
ότι χειρίζεται επικίνδυνες ιδέες. 
Σε πολλά σημεία η απόσταση από 
το φασισμό είναι σχεδόν ανύπαρ
κτη. Σίγουρα μπορείς να κατα
στρέφεις τον κόσμο σαν επιφαι
νόμενο, αλλά δεν μπορείς να το 
κάνεις χωρίς έγκλημα. 0 Μεντρά- 
ντο, ο διασπασμένος ιπποκόμης, 
είναι ένα πλάσμα νιτσεϊκό που 
προσπαθεί να κάνει πράξη την 
απόλυτη κακία του: «γιατί κάνω 
κι εγώ το κακό όπως το κάνουν 
όλοι. Αλλά αντίθετα με τους 
άλλους εγώ έχω το χέρι σίγου
ρο», .λέει το κακό μισό του 
ιπποκόμη20. Αλλά το ίδιο κακό 
κάνει και το απόλυτο καλό, ο 
άλλος μισός ιπποκόμης, ο καλός, 
μάλιστα «απ’ τα δύο μισά το 
χειρότερο είναι το καλό», έχουν 
αρχίσει να λένε στο χωριό2'. 
Βέβαια, δυστυχώς, στον κόσμο 
επικρατεί το απόλυτο, δηλαδή η 
ελλειπτικότητα, η διάσπαση, και 
για να νιώσεις τους ανθρώπους 
χρειάζεται πότε-πότε να γίνεσαι 
και συ διχασμένος και απόλυτος. 
Αν αυτό όμως συνεχιστεί κατα
ντά απάνθρωπο. Πρέπει λοιπόν ο 
Μεντράντο να γίνει άνθρωπος 
ολοκληρωμένος, δηλαδή «ούτε 
καλός αλλά ούτε και κακός»22. 
Με δυο λόγια, είναι ο αλλοτριω
μένος άνθρωπος που επιχειρεί 
να καταστρέψει τον κόσμο όχι με 
τη σκέψη αλλά στην πράξη κι.

έτσι οδηγείται στα ικριώματα. 
Αλλά ο κόσμος καταστρέφεται 
μόνο με την σκέψη πραγματικά. 
Η γυμνή πραγματικότητα κατα- 
κτάται στο μέτρο που κανείς 
σκέφτεται, στο μέτρο δηλαδή 
που αποφεύγει τις σωρευτικές 
δομήσεις του κόσμου.

θα χε δίκιο βέβαια κανείς αν 
περίμενε από τον Καλβίνο κά
ποιες λύσεις, τουλάχιστο πιο ξε
καθαρισμένες καταστάσεις ή αν 
αναρωτιόταν ποιο το πρακτικό 
αποτέλεσμα όλων αυτών, αν τε- 
λοσπάντων όλος αυτός ο «αόρα
τος» κόσμος υπάρχει. Αλλά 
σ' αυτές τις απορίες ο Καλβίνο, 
ορθά, θα απαντούσε: κανένα 
πράγμα στον κόσμο δεν είναι 
ξεκάθαρο και προπαντός καμιά 
ολοκληρωτική λύση δεν υπάρχει, 
ώστε δεν βλέπω το.λόγο γιατί 
εγώ να δώσω λύσεις* φυσικά και 
υπάρχει μια αποτελεσματικότητα: 
η σκέψη ήδη είναι ένα incipit 
προ-ληπτικό και επαναστατικό’ 
όσο για το αν όλα αυτά υπάρ
χουν, είναι θέμα προσωπικής α
ντίληψης. Για μένα υπάρχουν και, 
πραγματικά, δεν βλέπω τίποτα 
πιο υπαρκτό. Για άλλους είναι 
πιθανό να μην υπάρχουν. Αυτό 
όμως οφείλεται στον απλό λόγο 
ότι εγώ τα Σκέφτομαι ενώ εκεί
νοι όχι.
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Το σύνδρομο 
της διαστροφής, 
ψευδο-λογίας

Στις 25 Νοεμβρίου 1984 η ΑΥΓΗ 
δημοσίευσε ένα κείμενο με τίτλο 
«Σχολιασμός σχολίων ή λόγος 
περί φενάκης». Αντικείμενό του 
στάθηκε σχόλιο που έγραψε μέ
λος της συντακτικής ομάδας του 
περιοδικού ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕ
ΧΝΕΣ (τ. 34) με αφορμή άρθρο 
του καθηγητή Δ. Ν. Μαρωνίτη στο 
ΒΗΜΑ.

Επειδή το ύφασμα της εποχής 
είναι συνθετικής ύλης (ρευστο
ποίηση, προσωπολατρεία, δια
στροφή, ψευδολογία, απολίθωση 
κλπ.) κι επειδή ήμουν ο συντά
κτης του σχολίου, κρίνω ανα
γκαία την απάντηση προς ένα 
κείμενο που προκλητικά διαστρέ
βλωσε τη συνείδηση του γρα
πτού μου.

ΠΡίίΤΟΝ: 0 κειμενογράφος Γ. 
Γιατρομανωλάκης επικρίνει αρχι- 
κώς το σχόλιο για την ανυπαρξία 
λογικών και αντικειμενικών επι
χειρημάτων. Ωστόσο λίγο πιο κά
τω αναγνωρίζει την επιστημονική 
του επάλειψη. Βεβαίως τέτοιες 
αντιφάσεις είναι αναπόφευκτες 
όταν κανείς διακρίνεται γΓ ανε
πάρκεια δομικής αντίληψης εν
νοιών και όρων. Εν πάση περι- 
πτώσει το σχόλιο διέθετε λογικά 
και αντικειμενικά επιχειρήματα 
στις προδιαγραφές πάντοτε ενός 
σχολίου και όχι μιας μελέτης, 
διατριβής, επιφυλλίδας ή ενός 
άρθρου.

Στο μεταξύ αποτελεί πηγή 
πλάνης και αποπροσανατολισμού 
το ν’ απαιτεί ο Γ.Γ. από ένα 
σχόλιο όσα το ίδιο το σχόλιο 
απαιτούσε από το άρθρο του 
καθηγητή - δηλαδή κατάθεση 
θεωρητικής-ιδεολογικής δυναμι
κής, νέα σύνθεση της προβλημα
τικής, της μεθοδολογίας κλπ. και 
όχι έναν ουδέτερο περινραφι- 
σμό.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ' Εκ πεποιθήσεως 
διαπράττεν Λάθος ο Γ.Γ. όταν 
ισχυρίζεται πως «πρόθεση του 
σχολίου δεν είναι η κριτική αλλά 
ο ειρωνικός σχολιασμός».

Για του λόγου το αληθές ήταν 
και τα δύο. Όσο για την ειρω
νεία την τροφοδότησε η διαφη
μιστική καμπάνια του καθηγητή, 
γεγονός που έθεσε το άρθρο του 
εκτός θέματος ενώ, παράλληλα, 
επιβεβαίωσε κατά τρόπο απρο
σχημάτιστο πως η διαφήμιση έ
χει γίνει διαδικασία σχεδιασμέ
νης δημόσιας επικοινωνίας.

Όμως, πίσω από αυτό, θέλω 
να μάθω ποια λογική απαγορεύει 
την ειρωνεία - η λογική της 
εκκλησίας και του στρατού ή οι 
«1001 τρόποι για να γράψετε 
ένα πετυχημένο σχόλιο»;

Είναι φανερό ότι τη σκέψη 
του συντάκτη διακρίνει μια νοση
ρή ψευδο-λογική. Εκτός κι αν 
έχει γίνει πρεσβευτής αυτού του 
διαφημιστικού ήθους.

ΤΡΙΤΟΝ: Σε μια επίδειξη γλωσ
σικής γυμναστικής ο Γ.Γ. κατα
τάσσει το σχόλιο στα «κείμενα 
του συρμού». Έπειτα εμφατικά 
προτείνει «να μην το προσέξου
με» επειδή «δεν είναι επικίνδυνο 
ούτε καν ενοχλητικό: είναι α
πλώς θλιβερό».

Με αυτά τα δεδομένα διερω
τώμαι πως ο Γ.Γ., ενώ συμβου
λεύει τον αναγνώστη να μην 
προσέξει το σχόλιο (ακόμα και το 
περιοδικό), ο ίδιος, ανεβαίνο
ντας τη συμβουλή, οδηγείται 
στον κόπο του σχολιασμού!

θα ήταν ασφαλώς αφελές να 
υποστηριχθεί πως γράφτηκε ολό
κληρο κείμενο, καταλαμβάνοντας 
μάλιστα όλο το μονόστηλο μήκος 
της εφημερίδας, μόνο και μόνο 
για το θλιβερό του σχολίου. Κάθε 
άλλο μάλιστα· αντίληψη και πρα
κτική του κειμενογράφου ήλθαν 
να συγκροτήσουν τις πραγματι
κές του προθέσεις: την κακε- 
ντρέχεια, έναν άψυχο όσο και 
παράφρενο διδακτισμό-διδασκαλι- 
σμό.

Με άλλα λόγια ο κειμενογρά- 
φος αγωνίστηκε να ομολογήσει 
τα προσόντα του: τη διανοητική 
ανεπάρκεια - αφασία αλλά και τα 
πιστοποιητικά νομιμοφροσύνης 
του στον κύκλο που υπερασπίζε
ται. Γιατί με τη γυμναστική του 
βάλθηκε ν’ αποδείξει ότι είναι 
τόσο ουνήγορος όσο και «βασιλι
κότερος του βασιλέως». Και το 
πέτυχε. Ι\Ια προσέξουμε το κεί
μενό του - ουδέποτε προσδιορί
ζει ούτε διερωτάται για τη φύση 
της διαδικασίας του άρθρου που 
προκάλεσε ακριβώς τη συγγραφή 
του οχολίου. Αυτή λοιπόν η σκό
πιμη αποδιαλεκτικοποίηση είναι 
μιας πρώτης τάξεως απόδειξη 
στα όσα πιο πάνω καταλογίζο
νται.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: 0 Γ.Γ. κατηγορεί το 
σχόλιο ως «κριτικά ανήθικο». Το 
χαρακτηρίζει μάλιστα «ηθικό φε- 
νακισμό».

Ερωτώ ευθέως: από πότε δια
θέτουν ήθος τα διαφημιστικά 
σποτς και μάλιστα εντός άρθρων 
και από πότε κατηγορούνται ως 
ανήθικα εκείνα τα σχόλια που 
επισημαίνουν ακριβώς αυτά τα 
σημεία υποβάθμισης του πολιτι
στικού μας φαινομένου;

Φυσικά το σύνδρομο της δια- 
στροφής-ψευδολογίας δεν στα
ματά εκεί. Συνεχίζεται για να 
στοιχειοθετήσει την προτεραιό
τητα μιας συνειδητής εξαπάτη
σης. Πώς διαφορετικά μπορεί να 
ερμηνευθεί το γεγονός ότι το 
σχόλιο ανάμεσα στ’ άλλα «είχε 
σκοπό του την προσωπική δικαίω
ση και προβολή». Δίχως άλλο αν 
οι επιδόσεις του συντάκτη στην 
κρίση είναι μηδενικές, σε μια 
πάγια στρατιωτική τακτική, τον

αντιπερισπασμό, αριστεύουν.
ΓΓ αυτό και προεκτείνω την 

προηγούμενη ερώτηση: ποια δη
λαδή κείμενα διακρίνονται για το 
ήθος τους και ποια για την 
προσωπική τους προβολή: όσα 
κολακεύουν τρέχουσες στάσεις, 
τεχνικούς της εξουσίας, όσα συ
νηγορούν και συνεργούν στην 
ενίσχυση της πλάνης, ή όσα στιγ
ματίζουν κάθε πολιτιστική διά
βρωση ή αλλοτρίωση;

Από τα τέσσερα σημ-,ία προκύ
πτει διαυγέστατα η συατηματική 
διαστροφή που έτυχε το σχόλιο 
από τον Γ.Γ. Και είναι επόμενο 
όταν κανείς καταφεύγει στη δια
στροφή και τη διαστρέβλωση να 
μη διαθέτει όχι μόνο ηθικό αλλά 
και ιδεολογικό έρεισμα. ΓΓ αυτό 
άλλωστε πιστεύω πως ο Γ.Γ. 
αποκάλυψε παράλληλα κι εξ ίσου 
διαυγέστατα το ψευδές αυτονό
ητο των καθημερινών πρακτικών 
της περιφερείας που συνηγορεί.

Βεβαίως όλ’ αυτά είναι σημεία 
συγκρότησης ενός προσώπου με 
συνείδηση μεταμφιεσμένη και 
παραμορφωμένη από το μακιγιάζ 
μιας πλασματικής ηθικολογίας κι 
ενός νοσηρά αβάσιμου αντικειμε- 
νισμού.

Τέλος πάντων ψευδής συνεί
δηση και ψευδο-λογία χαρακτηρί
ζουν το κείμενο. Και μέσα στο 
ψεύδος, είναι αλήθεια, κανείς δε 
νιώθει τη διαλεκτική ορμή. Λυπά
μαι αλλά η «παρέμβαση» του Γ.Γ. 
για τους τέσσερεις και μόνο 
λόγους ενσάρκωσε τη μετάβαση 
από τη συμβολική στην πραγματι
κή φτώχεια. Εύχομαι στο μέλλον 
η πείνα ν’ αντικατασταθεί τουλά
χιστον με τη δίαιτα.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ
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