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νέες εκδόσ τον Κέδρο

Η ΝΕΥΡΗ
Νίκος Κάσδαγλης

Η δικτατορία των συνταγματαρχαίων βάσταξε εφτά χρόνια κι όταν σα
ρώθηκε από τις ίδιες τις αμαρτίες της άφησε μια γενιά σημαδεμένη.

Μέσ' από τις τραυματικές εμπειρίες της αυτή η γενιά προσπαθεί ξανά 
να σταθεί στα πόδια της, γνωρίζοντας όμως πως δεν υπάρχει δρόμος 
επιστροφής.

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΙΑΝΟΥ 
Φίλιππος Δρακονταειδής

Η βία θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη μιζέρια της ανθρώπινης ψυχής. 
Θα πρέπει να είναι ανάλογη με την αναισθησία της ζωής σε μια πόλη 
άσχημη και βρώμικη σαν την Αθήνα.

Οι άνθρωποι προσπαθούν να σπάσουν το τσιμέντο της μοναξιάς τους 
μέσα από τις μικρές αγγελίες -  «Προσωπικά» -  των εφημερίδων. Πανικο- 
βάλλονται για το παραμικρό και βρίσκουν εξιλαστήρια θύματα. Γίνονται 
φιλάνθρωποι από ιδιοτέλεια και για μικροκομπίνες.

Μήπως η μιζέρια είναι αγιάτρευτη; Μήπως το έγκλημα είναι περιθώριο 
ζωής; Μήπως ο ήρωας του Κάφκα Ιωσήφ Κ. δίκαια κάθεται στο εδώλιο;
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ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
Δημήτρης Χριστοδούλου

Ο Λαβύρινθος είναι το δέκατο μυθιστόρημα του ποιητή Δ. Χριστοδούλου, 
που εδώ και δέκα χρόνια έχει καταπιαστεί να αφυπνίσει τη συνείδηση του 
νέου κάτοικου της πολυκατοικίας, του ιδιοκτήτη Ι.Χ ., του νέου αστού, για 
την πολιτική και συνειδησιακή του καταγωγή. Από το πρώτο μυθιστόρη
μα Το Γούπατο μέχρι το σημερινό τον Λαβύρινθο ένας είναι ο στόχος. Να 
εγκαταλείψουμε την αθωότητα και το άλλοθι και να καταλάβουμε πως 
υπήρξαμε και ένοχοι για το σημερινό πολιτιστικό και πολιτικό τείχος που 
προσπαθούμε να υπερπηδήσουμε.

ΤΟ ΞΕΝΟ ΣΩΜΑ 
Λία Μεγάλου-Σεφεριάδη

Παρά το ψύχος και την αλλοτρίωση της σύγχρονης κοινωνίας, μια νέα 
γυναίκα, η Μαρία, επιμένει να πιστεύει πως η μέγιστη δυνατή ευτυχία 
μπορεί ν' αντληθεί από τις ανθρώπινες σχέσεις και μόνο. Παραμένοντας ο 
εαυτός της, μοιραία αποβάλλεται από έναν κόσμο, όπου θύματα είναι 
όσοι δεν έχουν γίνει ακόμη θύτες. Την ίδια ώρα, έχοντας πλήρη επίγνωση 
της αλήθειας αυτής, το alter ego της, η Μάγδα, αποφασίζει εν τούτοις ν' 
αγωνιστεί στο πλευρό των καταπιεζόμενων στην Κεντρική Αμερική.

Η κυριαρχία της βίας και της σκληρότητας -  που όμως εκτός από τον 
εαυτό τους αναπαράγουν και μια βαθύτατη ανάγκη για στοργή - , ο με
γάλος έρωτας, το άγγιγμα της ευτυχίας, οι αλλεπάλληλες διαψεύσεις, η 
πορεία προς την αμετάκλητη μοναξιά κι ανάμεσά τους να προβάλλει κάθε 
τόσο το αίτημα για ηθική -  αν επιτρέπεται να μιλούμε πια για κάτι τέτοιο
-  κι ακόμη περισσότερο η νοσταλγία της αγάπης, η επιθυμία και ο φόβος 
της, που επιβεβαιώνουν την παρουσία της αγάπης μέσα από την απου
σία της.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Δημιουργούμε αναγνώστες



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

ΕΚΔΟΣΗ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Κ.Γ. Παπαγεωργίου 
Στενών Πόρτας 20, Αθήνα

τηλ. 7234122

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Κώστας Γουλιάμος 
Αλέξης Ζήρας 
Νίκος Λάζαρης 
Στέφανος Μπεκατώρος 
Κώστας Γ. Παπαγεωργίου 
Κατερίνα Πλασσαρά

Φωτοστοιχειοθεσία-Εκτύπωση:
Γ. Αεοντακιανάκος και Υιοί 
Δουκ. Πλακεντίας 31, Χαλάνδρι 
Τηλ. 68.12.457

Αναπαραγωγή φιλμς:
Αντώνης Σωτηρόπουλος

Τιμή τεύχους 150 δρχ.
Εξαμ. 750 δρχ. — Ετήσια 1500 δρχ. 
Ετήσια Οργανισμών Τραπεζών κλπ.
3.500 δρχ.
Εξωτερικού:
Εξαμ. 1.000 δρχ.
Ετήσια 2.000 δρχ.
Για φοιτητές-μαθητές:
Εξαμ. 500 δρχ. — Ετήσια 1.000 δρχ.

Εμβάσματα — επιταγές — συνεργασίες, 
έντυπα:
Κ.Γ. Παπαγεωργίου,
Στενών Πόρτας 20, Αθήνα — 161 21

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Αθήνα:
Πομώνης Διονύσιος 
Ζαλόγγου 1, 
τηλ. 36.20.889

Θεσσαλονίκη: 
Ανθούλα Πουλουκτσή 
Λασάνη 9 
τηλ. 237.463

Πάτρα:
Αντ. Μεθενίτης 
Κανακάρη 178 
τηλ. 270.950

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κώστας Γουλιάμος, Προβλήματα μαζικής επικοί-
νωνίας, ιδεολογίας και κουλτούρας .........

Στιούαρτ Χολ, Περιδώριο, κοινή συναίνεση και
μέσα μαζικής ενημέρωσης ...........................

Μάρσαλ Μακ Λούαν, Διερευνήσεις μέσα στο νέο
κόσμο ............................................................

Όλιβερ Μπόυντ Μπάρετ, Ιμπεριαλισμός των μέ
σων ενημέρωσης: ένα διεδνές πλαίσιο ανά
λυσης των συστημάτων μαζικής επικοινω
νίας ...................................................................

J. Fiske - J. Hartley, Διαβάζοντας τηλεόραση ..

Thomas Mann 
110 χρόνια από τη γέννησή του 
30 χρόνια από το θάνατό του
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13

Αλκηστις Σουλογιάννη, Thomas Buddenbrook..................  15
Λάκης Κουρετζής, Α ν τα ύ γε ιε ς  (ποίημα) ......................... 27
Θ. Δ. Φραγκόπουλος, Το α δύνα το  νερό  (διήγημα) . . .  28
Τάσος Ρούσσος, Δ εν  π ρ έπ ε ι να  μ ε  β λέπ εις  (ποίημα) 29
Στέφανος Μπεκατώρος, Το ψωμί της εξο ρ ία ς  (Β' μέρος) 30
Στέφεν Σπέντερ, Το μ ο ντέρνο  σαν έκφ ρα σ η  το ν  όλου  35
Ρήγας Καππάτος, Ν ίκο ς Κ α β β α δ ία ς  ............................... 39
Βασίλης Γαϊτάνης, Κ ά π ο τε  ε ίμ α σ τε  α γνο ί (πο ίημα). . .  40
Γιάννης Καραχισαρίόης, Το έπ ο ς  στο Θ έ α τρ ο ..............  41
Διονύσης Λιάρος, Η ονειρ ική  δομή τη ς  τα ιν ία ς  «Κ αρ

καλού»  του  Σ τα ύρ ο υ  Τ ο ρ ν έ .......................................  44
Βιβλίο: γράφει ο Δημ. Λαμπρέλλης.....................................  46
Σχόλια: Η  επαργύρω ση του λογοτεχνικού  σώ ματος  γρά

φουν ο Ντίνος Σιώτης και ο Κώστας Γουλιάμος .. 48
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ΤΖΩΡΤΖ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΣΩ
'Απαντα τα πεζά του

1. ΕΝΑΣ ΑΚΟΙΝΩΝΗΤΟΣ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ 
2. ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΚΑΣΕΜ ΜΠΑΫΡΟΝ 

3. ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΕ ΤΟ ΘΕΟ 
4. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΓΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ 

5. ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΚΑΙ Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ

Εκδόσεις Γλάρος
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 11 ·  ΑΘΗΝΑ 141 ·  ΤΗΛ. 36 18 457



Αφιέρωμα/3

Προβλήματα 
μαζικής

επικοινωνίας 
ιδεολογίας 
και κουλτούρας
επιμέλεια: Κώστας Γουλιάμος

Η τεχνολογική συνείδηση υπερβαίνει την ιδεολογική; Χω
ρίς την τεχνολογία θα είχαν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας 
τόση δύναμη; Είναι κοινωνικά ελεγχόμενη η τεχνολογία ή 
μεταβάλλεται σ' εξουσιαστικό όργανο μιας ολιγαρχίας; Υ
πάρχει εναλλακτική τεχνολογία-επικοινωνία; Βρισκόμαστε 
ή όχι μπροστά στη χρεοκοπία της ιδεολογίας; Έχουν σχέση 
ανεξαρτησίας ή συνάρτησης κουλτούρα και μαζική επικοι
νωνία; Λογοτεχνία και ηλεκτρονική τεχνολογία; Είναι η 
τέχνη πληροφόρηση κι επικοινωνία; Μπορούμε να μιλήσου
με για μια κουλτούρα της τεχνολογίας; Μέσα από την 
τεχνολογία διαμορφώνεται μια νέα αισθητική; Τα μέσα, στη 
σημερινή τους μορφή, είναι μέσα διανομής ή επικοινωνίας;

*

Μπορούν τα μέσα να χειραφετηθούν έτσι ώστε να άρουν το

μονοπώλιο της αστικής διανόησης; Σε τι γλώσσα θα επικοι
νωνήσουμε;

Αμέσως μετά τον πόλεμο, κι ενώ η φιλοσοφία εμφανίζε
ται με τη μορφή κοινωνικού προβλήματος για να οδηγηθεί 
αργότερα σε λογικοεμπειρικά θεωρήματα, παρατηρείται μια 
επιταχυνόμενη εξάπλωση ερευνών και θεωριών στα μέσα 
μαζικής επικοινωνίας και τις όψεις της τεχνολογίας. Κοι
νωνιολόγοι, στοχαστές, δημοσιολόγοι, λογοτέχνες, ερευνη
τές, κριτικοί επιχειρούν τη διάγνωση του χαρακτήρα αυτής 
της σύγχρονης επανάστασης.

Μελετούν τις κοινωνικές, ψυχολογικές και πολιτιστικές 
μεταβολές ως και τα ιδεολογικά προβλήματα που σχηματί-

---------------- *



Αφιέρωμα/4---------------------------------------------

Για το πρόσωπο της επικοινωνίας
στηκαν από τη διαχείριση και την τεχνική των νέων μέσων 
επικοινωνίας. Γιατί είναι αυτά ακριβώς τα μέσα ένα νέο 
όργανο παραγωγής κι εξακρίβωσης δυνατοτήτων. Να μπο
ρούμε πλέον να μιλήσουμε μια καινο.ύρια γλώσσα χωρίς 
ωστόσο και να γίνουμε θύματα της ίδιας της τής ωφελιμότη
τας. Ν ’ αναπτύξουμε μια άλλη αισθητική και φαντασία. Να 
καλλιεργήσουμε την έξαψη, την ερεθιστικότητα όσο και τις 
δυνατότητες χειραφέτησης που τα ίδια περικλείουν. Να 
εκμεταλλευτούμε την κινητοποιητική τους δύναμη. Να τα 
μετατρέψουμε από μέσα χειραγώγησης, που είναι κατά 
κανόνα, σε επαναστατικά μέσα.

Δεν είναι τυχα,ίο λοιπόν που εδώ και μερικά χρόνια η 
γλώσσα της λογοτεχνικής κριτικής-θεωρίας, μ ’ εξαίρεση τη 
φιλολογία, στρέφεται εξ ολοκλήρου και προωθείται μέσα 
στις σύγχρονες προοπτικές. Συνειδητοποιώντας, με λίγα 
λόγια, ότι τα επεξεργασμένα θεωρητικά εργαλεία ήδη δεν 
προσφέρουν δυναμικές διατυπώσεις, κατευθύνσεις, μελετά 
πλέον την κουλτούρα, λογοτεχνία, μέσα από τη συνάθροιση 
τεχνολογίας και μαζικής επικοινωνίας διαθέτοντας, βε
βαίως, σύγχρονες μεθόδους υπολογισμού κι έρευνας.

Έτσι στο χώρο της υλιστικής, λογουχάρη, προσέγγισης, 
μεταξύ άλλων έχουμε την κατάθεση μιας σειράς πρωτοπο
ριακών ερευνών, θεωρήσεων και μεθόδων είτε μέσα στα 
πανεπιστήμια (στο Κέντρο Πολιτιστικών Σπουδών στο 
Birmingham , στο τμήμα Μαζικής Επικοινωνίας του Carle- 
ton στην Ottawa κ.α.) είτε στις εργασίες των Hall, Carey, 
Bennet, Hoggart, Enzensberger, Johnson, Curran, Lewis, 
Gurevitch κ.α. Επιπλέον, τις οξυδερκείς διαγνώσεις των 
καναδών Innis και Smythe, των αμερικανών Schiller και 
Mattelart, του άγγλόυ Boyd-Barret, του Tunstall και μερικών 
ακόμα για τις συνέπειες ενός media και cultural imperialism 
πάνω στις τοπικές κουλτούρες.

Τις προτάσεις για μια εναλλακτική τεχνολογία (Williams) 
ως και τις επιδράσεις της σε επίπεδο ταξικών σχέσεων, 
ιδεολογίας, αισθητικής και τεχνών (Golding, Gouldner, 
Murdock, Cazeneuve).

Τη σχολή του «πολιτιστικού δείκτη» όπως την αντιπρο
σωπεύει o Gerbner και, παράλληλα, οι θεωρίες του για την 
καλλιέργεια.

To Glasgow Media Group που, κινούμενο κάπου ανάμεσα 
στις φόρμες του Barth και στην ανάλυση περιεχομένου του 
Berelson, προχώρησε σ ’ επιτυχείς εμπειρικές εξετάσεις.

Αλλά και η σημειολογία έχει συνδεθεί με τον άξονα 
μαζική επικοινωνία-κουλτούρα. Η σοβιετική σημειωτική

έχει ήδη επεξεργαστεί μοντέλα επικοινωνίας (Lotman, Rev- 
zin, Civ’Jan, Upsenskij). Ωστόσο και αρκετοί άλλοι σημειο- 
λόγοι όπως οι McLuhan, Fiske, Hawkes, Culler, Eco, Leach 
και Bettetini, ξεφεύγοντας από εκείνο τον ουτοπικό, πολλές 
φορές, προτυπισμό προγενέστερων συναδέλφων τους, εστιά
ζουν με τις μελέτες τους σε συγκεκριμένους δομικούς 
μηχανισμούς κουλτούρας και τέχνης γενικότερα βασιζόμε
νους στην τεχνολογία της επικοινωνίας. Ανάλογες προσπά
θειες έχουν επιχειρήσει και φανκσιοναλιστές (Merton).

Ό λες αυτές οι προσεγγίσεις ερμηνεύουν, σε γενικές 
γραμμές, όχι μόνο τις διαρθρωτικές διαφοροποιήσεις τεχνο
λογίας, μαζικής επικοινωνίας-κουλτούρας, λογοτεχνίας, τις 
συναρτήσεις και τις προεκτάσεις τους αλλά αναπτύσσουν 
ένα ριζοσπαστικό ρήγμα, μια διαλεκτική αναίρεσης του 
καταφατικού χαρακτήρα της κουλτούρας.

Για την Ελλάδα αυτές οι θεωρητικές κατευθύνσεις αποτε
λούν σχεδόν άγνωστο τοπίο. Και βέβαια τη δικαιολογία ας 
μη σπεύσουμε ν ’ αποδώσουμε μόνο στην αναχρονιστική 
χρήση των μαζικών μέσων. Οι αιτίες είναι εγγενώς πολιτι
κές και κοινωνικές και ως τέτοιες απαιτούν ειδικές μελέτες.

Με άλλα λόγια οι θεωρητικές συλλήψεις και παράλληλα 
η μετατροπή τους σ' εμπειρική έρευνα παραμένουν σταθερά 
πάντοτε το ζητούμενο. Άλλωστε πώς να το ανατρέψουμε 
όταν εξακολουθητικά καταφεύγουμε στους στατικούς — για 
παράδειγμα στο λογοτεχνικό επίπεδο— χειρισμούς της 
φιλολογίας και της ιστοριογραφίας. Ή διατυπώνουμε ερω
τήματα επιβαλλόμενα μόνο από περιστασιακές ανάγκες. 
Λ.χ. ένα μυθιστόρημα είχε ανεπιτυχή τηλεοπτική μεταφορά, 
νόμοι για τη δορυφορική κ.λπ. Και όπως είναι επόμενο όλες 
αυτές οι δειγματοληπτικές δηλώσεις, έρευνες, απλοϊκότητες 
και απλουστεύσεις ερωτημάτων συν την απουσία αναλυτι
κής, επαγωγικής και διαλεκτικής ανταποκρίνονται στην 
έννοια του θεάματος και της απολιτικοποίησης και ουδέποτε 
στο αίτημα για μια κοινωνική εξέλιξη στην προβληματική.

Οι σελίδες που ακολουθούν ελάχιστα ανταποκρίνονται 
σ ’ αυτή τη σύγχρονη δυναμική θεώρηση. Αλλωστε η βι
βλιογραφία αριθμεί μερικές εκατοντάδες τόμους βιβλίων, 
δοκιμίων, άρθρων, διατριβών, περιοδικών και, συνεπώς, η 
μικρή επιλογή των κειμένων δεν αντικατοπτρίζει το πραγ
ματικό μέγεθος. Γ ι’ αυτό και θα επανέλθουμε σ ’ επόμενα 
τεύχη.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΙΑΜΟΣ
Ότταβα 15.6.85

Στο επόμενο 
αφιέρωμα 

στον 
ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ
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—Αφιέρωμα/5

Περιθώριο, 
κοινή συναίνεση

και
μέσα μαζικής ενημέρωσης

Μπορούμε ν ’ αναγνωρίσουμε δύο είδη 
καινοτομιών μέσα σε μια Θεωρητική 
σύνθεση που άρχισε βέβαια να εμφα
νίζεται τα τελευταία χρόνια, ωστόσο 
νωρίτερα ήταν βαθιά διεκδικήσιμη 
έξω από τα όριά της.

Η πρώτη μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως προβληματική του όρου «κόινή 
συναίνεση». Κι εδώ υπενθυμίζουμε ότι 
η ένδειξη μιας και οργανικώς ολοκλη
ρωμένης κοινής συναίνεσης άφησε 
μερικές εμπειρικά αναγνωρίσιμες ομά
δες, κοινωνικά όμως απαράδεκτες. Αρ- 
χικώς αυτές οι ομάδες δεν θεωρούντο 
ότι ήταν οργανωμένες γύρω από αντι- 
κρουόμενες δομικές ή ιδεολογικές αρ
χές αλλά ήταν αποκλειστικά ορισμέ
νες οι σχέσεις απόκλισής τους από 
την κοινή συναίνεση. Το να ήσουν 
έξω από την κοινή συναίνεση ήταν 
σαν να βρισκόσουν όχι σ ’ ένα εναλλα
κτικό σύστημα αξιών αλλ’ έξω από 
κανόνες: χωρίς κανόνες —συνεπώς ε- 
κνομία. Στη θεωρία της μαζικής κοι
νωνίας η εκνομία θεωρείτο ως μια 
συνθήκη ασυνήθιστα ευπρόσβλητη 
στην υπερ-επίδραση των μέσων ενημέ
ρωσης. Όταν όμως αυτά τα «περιθω
ριακά» σχήματα άρχισαν να μεταδίδο
νται πιο προσεκτικά έγινε φανερό ότι 
ήσαν συχνά εναλλακτικές εστίες τε

λειοποίησης. Αυτές οι κυκλώσεις ορί
στηκαν τότε ως «υπο-κουλτούρα». Αλ
λά οι σχέσεις της «υπο-κουλτούρας» 
με την κυρίαρχη κουλτούρα οριζόταν 
ακόμα και πολιτιστικά. Η υπο-κουλ
τούρα, δηλαδή, μπορούσε να κατανοη
θεί σαν μάθηση ή δεσμός ή συνδρομή 
σε μια «κατάσταση πραγμάτων» δια-

Στιούαρτ Χολ

φορέτική ή παρεκκλίνουσα από την 
κυρίαρχη μέσα στο βασικό σύστημα 
αξιών. Η παρέκκλιση σε μια υπο- 
κουλτούρα είχε χαρακτηριστεί με βε
βαιότητα σαν, λόγου χάρη, λήψη ναρ
κωτικών, που η κοινή συναίνεση το 
θεωρούσε έξω από τους κανόνες (μ’ ε
ξαίρεση το αλκοόλ και τον καπνό που 
είχαν υψηλό και θετικό δείκτη μέσα 
σ ’ ένα αμερικάνικο κεντρικό‘σύστημα 
αξιών). Για ένα διάστημα αυτές οι 
διαφορετικές «καταστάσεις πραγμά
των» ήταν τοποθετημένες δίπλα-δί- 
πλα. Οι θεωρητικοί της υπο-κουλτού
ρας καταπιάνονται με την εξερεύνηση 
της πλούσιας υποζωής των περιθωρια
κών κοινοτήτων χωρίς όμως ν ’ αναρω
τιούνται πώς αυτές συνδέονται με το

ευρύτερο κοινωνικό σύστημα. Ο Ro
bert Merton είναι ένας από τους 
λίγους κοινωνιολόγους που ερεύνη
σαν αυτή τη σύνδεση από μια θέση 
μέσα στη δομική λειτουργική ή άνομη 
προοπτική.

Ωστόσο αυτός ο θεωρητικός πλου- 
ραλισμός δεν μπορούσε να επιζήσει 
για αρκετό διάστημα. Έγινε λοιπόν 
σύντομα φανερό ότι αυτές οι διαφορο
ποιήσεις μεταξύ «περιθωρίου» και 
«κοινής συναίνεσης» δεν ήταν φυσι
κές αλλά κοινωνικά ορισμένες —σαν 
την αντίθεση, για παράδειγμα, μεταξύ 
διαφορετικών στάσεων απέναντι στο 
αλκοόλ και την κάναβη. Επιπλέον 
ήταν ιστορικώς μεταβαλλόμενες. Οι 
θεωρητικοί της «υπο-κουλτούρας» ή
σαν αρκετά ώριμοΓνα θυαηθούν τις 
μέρες της Απαγόρευσης και μπορού
σαν να τις διαφοροποιήσουν με το 
χρόνο όπου οι θετικοί ορισμοί της 
αμερικάνικης αρσενικότητας φαινό
ταν ν ’ απαιτεί σταθερή δίαιτα σκλη
ρού ποτού και τσιγάρων με φίλτρο 
king-size. Αυτό που είχε σημασία ήταν 
ότι όσοι διέθεταν τα μέσα για να 
παίρνουν αλκοόλ όριζαν τους καπνι
στές κάναβης ως περιθώριο. Εν ολί-

----------- ►
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γοις, ζητήματα πολιτιστικής και κοι
νωνικής ισχύος —η ισχύς δηλαδή να 
ορίσεις τους κανόνες του παιχνιδιού 
τους οποίους Θα πρέπει κανείς ν ’ ακο
λουθήσει— συμπεριλαμβανόταν μέσχχ 
στις συναλλαγές ανάμεσα σ ’ εκείνους 
που ακολουθούσαν την κοινή συναίνε
ση και σε όσους ήσαν χαρακτηρισμέ
νοι ως περιθώριο. Ήταν αυτό που ο 
Η. Becker, ένας από τους πρώτους 
«εκτιμητές» του περιθωρίου, αποκάλε- 
σε «ιεραρχία της αξιοπιστίας». Επι
πλέον τέτοιοι «χαρακτηρισμοί» ήταν 
λειτουργικοί. Το περιθώριο ήταν θετι
κά αναγνωρισμένο και χαρακτηρισμέ- 
νο: η διαδικασία χαρακτηρισμού εξυ
πηρετούσε στο να κινηθεί ηθική μομ
φή και κοινωνική τιμωρία ενάντιά 
του. Κάτι τέτοιο είχε ως αποτέλεσμα 
το δυνάμωμα της εσωτερικής αλλη
λεγγύης της ηθικής κοινότητας. Ό 
πως ο Dürkheim το τοποθετεί: «το

έγκλημα ανατρέφει τίμιες συνειδήσεις 
και τις συγκεντροποιεί». Αλλ’ αυτό 
επίσης εξυπηρετούσε στο να επιβλη
θεί μεγαλύτερη συμμόρφωση στους 
κοινωνικούς «κανόνες» με την τιμω
ρία και το στιγματισμό όσων ξέφευ- 
γαν από αυτούς ακριβώς τους κανόνες. 
Πέρα όμως από τα όρια της ηθικής 
μομφής θεωρούνταν φυσικές όλες ε
κείνες οι αυστηρές πρακτικές της νό
μιμης διαδικασίας και διαταγής που 
τιμωρούσαν, εκ μέρους της κοινωνίας, 
τους περιθωριακούς παραβάτες. Προέ- 
κυψε τότε το ερώτημα: ποιος διέθετε 
την εξουσία να ορίσει ποιον; Και, πιο 
συγκεκριμένα, μέσα από ποια συμφέ
ροντα εξασφαλίστηκε ο χαρακτήρας 
της εξουσίας ανάμεσα σ ’ εκείνους που 
όριζαν και στα πράγματα που ορίστη
καν; Για ποιού το συμφέρον «δού
λευε» η κοινή συναίνεση; Ποιο συ
γκεκριμένο τύπο ειδικής τάξης στηρί

ζει κι ενισχύει;
Στην πραγματικότητα αυτό που υ

πήρχε στην ημερησία διάταξη ήταν 
το πρόβλημα του κοινωνικού ελέγχου 
καθώς και ο ρόλος του κοινωνικού 
ελέγχου στη διατήρηση της κοινωνι
κής τάξης. Όμως αυτό δεν ήταν πια 
εκείνη απλώς η φόρμα κοινωνικής 
τάξης εκφραστικώς εκδηλωμένης στο 
«συμφωνία για να συμφωνούμε στα 
θεμελιώδη» της μεγάλης πλειοψηφίας: 
δεν ήταν απλώς το «κοινωνικό κόκα
λο» που επιβαλλόταν. Ήταν συμφω
νία πάνω σ ’ ένα συγκεκριμένο είδος 
κοινωνικής τάξης, μια συμφωνία γύρω 
από μια συγκεκριμένη φόρμα κοινω
νίας: τελειοποίηση και συμμόρφωση 
στους κανόνες μιας πολύ ορισμένης 
ομάδας κοινωνικών, οικονομικών και 
πολιτικών δομών. Γ ι’ αυτές τις δομές 
—με μια άμεση ή έμμεση λογική— 
μπορούσε να ειπωθεί ότι οι κανόνες 
«δουλεύουν». Έμοιαζε τώρα η κοινω
νική τάξη μάλλον ως διαφορετική 
πρόταση. Κάτι τέτοιο συνεπαγόταν 
την επιβολή κοινωνικής, πολιτικής 
και νομικής τιμωρίας. Και ήταν αρ
θρωμένο σε όσα υπήρχαν: στους δεδο
μένους χαρακτήρες τάξης, δύναμης κι 
εξουσίας: στα καθιερωμένα ινστιτούτα 
της κοινωνίας. Αυτή η αναγνώριση 
προβλημάτιζε ριζικώς την όλη ιδέα 
της «κοινής συναίνεσης».

Θα μπορούσε ακόμα να προκύψει το 
ερώτημα, εάν δηλαδή «η κοινή συναί
νεση» προέκυψε πραγματικά, απλά κι 
αυθόρμητα ή ήταν το αποτέλεσμα μιας 
πολύπλοκης διαδικασίας κοινωνικής 
οικοδόμησης και νομιμότητας. Μια 
κοινωνία, δημοκρατική στην τυπική 
της οργάνωση αλλά και δεσμευμένη 
από τη συγκεντροποίηση του οικονο
μικού κεφαλαίου και της πολιτικής 
εξουσίας ως και τη μαζικώς άνιση 
κατανομή πλούτου και αρχών, είχε 
πολλά να κερδίσει από τη συνεχή 
παραγωγή λαϊκής συγκατάθεσης στην 
υπάρχουσα δομή, στις αξίες που την 
υποστήριζαν και την εγγυήθηκαν και 
στη συνέχεια της ύπαρξής της. Αλ
λ ’ αυτό ακριβώς ύψωσε ερωτήσεις 
σχετικές με τον κοινωνικό ρόλο των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αν τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ήταν 
απλώς αντανακλαστικά ή «εκφραστι
κά» μιας ήδη επιτυχημένης «κοινής 
συναίνεσης» αλλά έτειναν ν ’ αναπαρά
γουν εκείνες τις καταστάσεις πραγμά
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των που υποστήριζαν και νομιμο
ποιούσαν την υπάρχουσα δομή πραγ
μάτων, τότε αυτό που αρχικώς φαινό
ταν σαν απλός ενισχυτικός ρόλος θα 
έπρεπε τώρα να 'επαναπροσδιοριστεί 
σε σχέση με το ρόλο των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης στη διαδικασία 
σχηματισμού της κοινής συναίνεσης. 
Μια δεύτερη καινοτομία προέκυψε τό
τε γύρω από την έννοια της «κατάστα
σης πραγμάτων». Αυτό που συνιστού- 
σε ο συγκεκριμένος όρος ήταν ότι ένα 
βασικό στοιχείο στην παραγωγή της 
συμφωνίας ήταν πώς τα πράγματα ορί
ζονταν. Τούτο όμως δημιούργησε αμ
φιβολία για τον αντανακλαστικό ρόλο 
των μέσων μαζικής ενημέρωσης —πα
ρουσιάζονται απλώς τα πράγματα ό
πως ακριβώς ήσαν— κι έθεσε ερωτή
ματα για τη διαφανή ιδέα της γλώσ
σας που υποστήριζε την υποτιθέμενη 
φυσικότητα τους. Στην πραγματικότη
τα δεν μπορούσε πλέον να θεωρηθεί 
ως ένα απλό δεδομένο σύνολο πραγ
ματικοτήτων: ήταν το αποτέλεσμα 
μιας συγκεκριμένης διαδικασίας στην 
κατασκευή της πραγματικότητας. Τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης όρισαν και 
όχι απλώς αναπαρήγαγαν την «πραγ
ματικότητα». Ορισμοί της πραγματι
κότητας υποστηρίζονταν και προε
κτείνονταν μέσω όλων εκείνων των 
γλωσσολογικών πρακτικών (με τη γε-

*

νική έννοια) με τρόπο που αντιπροσω
πεύονταν επιλεγμένοι ορισμοί του 
«πραγματικού». Αλλά η αντιπροσώ
πευση είναι μία εντελώς διαφορετική 
έννοια από την αντανάκλαση. Υπονο
εί την ενεργητική δουλειά της επιλο
γής και παρουσίασης^ της δόμησης 
και της σχηματοποίησης: όχι απλώς 
μετάδοση μιας ήδη υπάρχουσας έν
νοιας αλλά περισσότερο ενεργητική 
δουλειά με σκοπό να κάνεις πράγματα 
με σημασία. Ήταν η πρακτική, η πα
ραγωγή της έννοιας: αυτό που αργότε
ρα ορίστηκε ως «σημασιολογική πρα
κτική». Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης 
ήταν σημασιολογικοί μεταδότες. Μία 
εντελώς νέα αντίληψη συμβολικής 
πρακτικής διαμέσου της οποίας η δια
δικασία σημασιολόγησης υποστηρι
ζόταν, εισέβαλε στον αθώο κήπο της 
«ανάλυσης περιεχομένου». Το μήνυμα 
έπρεπε τώρα ν ’ αναλυθεί όχι σε σχέση 
με το διακηρυγμένο «μήνυμα» αλλά σε 
σχέση με την ιδεολογική του δόμηση. 
Ακολούθησαν τότε διάφορα ερωτήμα

τα: πώς επιτυγχανόταν αυτή η ιδ εολο 
γική δόμηση; ποια ήταν η σχέση της 
με τ ’ άλλα μέρη της κοινωνικής δο
μής; Σήμαινε, στο λόγο των ΒεοΗγηοΙι 
και Βα^ίζ, ότι τα μέσα μαζικής ενημέ
ρωσης εμφανίζονταν ως οι συστηματι
κοί εγγυητές μιας ομάδας κυριαρχου- 
σών αξιών, πιστεύω, τελετουργιών και 
διαδικασιών («νόμοι του παιχνιδιού») 
που λειτουργούν συστηματικά και 
σταθερά προς όφελος ορισμένων ομά
δων και εις βάρος κάποιων άλλων; 
Σ’ αυτή την κίνηση, του να πάρει 
δηλαδή κανείς σοβαρά τη δύναμη των 
μέσων ενημέρωσης ως αποδιδόντων 
την πραγματικότητα και να ορίσει, 
στη συνέχεια, τι είναι «πραγματικό», 
σ ’ αυτή την κίνηση λοιπόν η αυτοα- 
ποκαλούμενη άποψη «τέλος της ιδεο
λογίας» εισήλθε επίσης ριζικώς σε 
προβληματισμό.

Αυτό που περιεχόταν μερικώς σε 
τέτοια ερωτήματα ήταν η επιστροφή 
του προβλήματος της δύναμης στον 
αδύναμο κόσμο του πλουραλισμού ό
πως επίσης και σε μια μεταλλαγή για 
τη γενική ιδέα της εξουσίας. Ο Πλου
ραλισμός, όπως το ’76 ο Lukes είχε 
συστήσει, διατήρησε ένα υπόδειγμα 
εξουσίας βασισμένο στην έννοια της 
«επίδρασης». Το Α επέδρασε Β για 
ν ’ αποφασίσει X. Σίγουρα κάτι τέτοιο 
ήταν ένα σχήμα εξουσίας. Ο πλουρα
λισμός ποιοτικοποίησε τη σταθερότη
τα αυτού του σχήματος δείχνοντας 
ότι, επειδή σε κάθε περίπτωση λήψε- 
ως αποφάσεων τα Α ήσαν διαφορετικά 
και οι διάφορες αποφάσεις δεν είχαν 
συνοχή μέσα σε μια μοναδική δομή 
επικυριαρχίας και δεν υποστήριζαν 
αποκλειστικά κάποιο μεμονωμένο εν-
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διαφέρον, τότε η εξουσία ήταν σχετι
κώς «πλουραλιστική». Η διασπορά 
της εξουσίας και η τυχαιότητα ίων 
αποφάσεων κράτησαν την πλουραλι- 
στική κοινωνία σχετικώς ελεύθερη 
από ένα αναγνωρίσιμο κέντρο. (Διά
φορα ρήγματα σ ’ αυτό το μοντέλο τυ- 
χαίου-εξουσίας ήσαν χωρίς αμφιβολία 
συνδεδεμένα με τη διακεκριμένη ε
φαρμογή της θεωρίας του «δημοκρατι
κού ελιτισμού» για τον εκσυγχρονι
σμό του «καθαρού» πλουραλιστικού 
μοντέλου αλλά και για την κατασκευή 
του από σύγχρονες πραγματικότητες. 
Ο Lukes παρατηρεί ότι αυτό είναι ένα 
υψηλά συμπεριφεριακό και μονο-διά- 
στατο μοντέλο εξουσίας. Η έννοια, 
ωστόσο, της εξουσίας που προέκυψε 
από την κριτική της θεωρίας της κοι
νής συναίνεσης, και που πρότειναν οι 
Bachrach και Baratz, ήταν, για παρά
δειγμα, διαφορετικής μορφής: «εξου
σία επίσης ασκείται όταν ο Α αφιερώ
νει ενέργειες στη δημιουργία-δυνάμω- 
μα κοινωνικών και πολιτικών αξιών 
ως και καθιερωμένων πρακτικών, πε
ριορίζοντας το σκοπό της πολιτικής 
διαδικασίας από την κοινή γνώμη μό
νο εκείνων των θεμάτων που είναι

σχετικώς αβλαβή στον Α» —ένας μέ
τριος τρόπος που θέτει ιδεολογικό 
ερώτημα. Ο Lukes τοποθετεί αυτό το 
διπλο-διάστατο μοντέλο ακόμα πιο 
καθαρά όταν αναφέρεται σ ’ εκείνη την 
ασκούμενη εξουσία «επιδρώντας, σχη
ματοποιώντας και προσδιορίζοντας 
τις ελλείψεις του ατόμου».

Στην πραγματικότητα όλ’ αυτά εί
ναι ένα διαφορετικής τάξεως ερώτημα 
—το τρισ-διάστατο μοντέλο που είναι 
αποσπασμένο από συμπεριφεριακές 
και πλουραλιστικές παραδοχές. Αυτό 
το μοντέλο είναι η εξουσία που προ
κύπτει από τη «σχηματοποίηση αντι
λήψεων, γνώσεων και προτιμήσεων με 
τέτοιο τρόπο ώστε οι κοινωνικοί λει
τουργοί αποδέχονται το ρόλο τους 
στην υπάρχουσα κατάσταση πραγμά-

I

των είτε επειδή δεν μπορούν να φαντα
στούν ή να δουν καμιά εναλλακτική 
λύση είτε γιατί τον βλέπουν ως φυσι
κό και αναντικατάστατο ή επειδή τον 
εκτιμούν ως ορισμένο και ωφέλιμο». 
Αυτό λοιπόν είναι ένα «ιδεολογικό» 
μοντέλο εξουσίας κι ας αποκληθεί με 
οποιοδήποτε άλλο όνομα. Η κίνηση 
από το πλουραλιστικό στο κριτικό 
μοντέλο της έρευνας των μέσων μαζι

κής ενημέρωσης περιείχε κεντρικώς 
μια μετατόπιση από το μονο-διάστατο 
στα δισ και τρισ-διάστατα μοντέλα 
εξουσίας των σύγχρονων κοινωνιών. 
Από την άποψη των μέσων ενημέρω
σης το ζήτημα πλέον ήταν όχι ειδικά 
μηνύματα-διαταγές από Α στο Β, το να 
κάνεις εκείνο ή το άλλο, αλλά η 
σχηματοποίηση όλου του ιδεολογικού 
περιβάλλοντος: ένας τρόπος παρου
σίασης της κατάστασης πραγμάτων 
που προίκιζε τις περιορισμένες προο
πτικές τους μ’ εκείνο το φυσικό ή 
μαντικό αναπόφευκτο που τα κάνει να 
φαίνονται παγκόσμια, φυσικά και συγ
γενικά με την «πραγματικότητα». Αυ
τό το κίνημα —προς ένα κέρδος μιας 
παγκόσμιας κατοχύρωσης και νομιμο
ποίησης για λογαριασμό ενός κόσμου 
μερικού και ειδικού, και προς μια 
εδαφοποίηση αυτών των ειδικών κατα
σκευών στο «πραγματικό^— είναι 
πραγματικά ο χαρακτηριστικός και 
οριστικός μηχανισμός του «ιδεολογι
κού».

Μτφρ: ΠΑΝ. ΠΡΙΝΟΣ
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Διερευνησεις
μέσα 

στο νέο κόσμο
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(μερικά ερωτήματα)
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

1. Τι επίδραση είχε το ραδιόφωνο 
στον κινηματογράφο; στις εφημερί
δες; στα περιοδικά; στη γλώσσα; στη 
σύλληψη του χρόνου;

2. Τι συγγένεια έχει το ράδιο με το 
σύστημα Δημόσιας Εκφώνησης;

3. Το σύστημα Δημόσιας Εκφώνη
σης επιδρά και στην οπτική;

4. Ποιες αλλαγές πραγματοποιήθη* 
καν στη ραδιοφωνική ακρόαση και 
στον προγραμματισμό μετά από την 
τηλεόραση;

5. Γιατί το ραδιόφωνο το διακρίνει 
τόσο έντονη οπτική επίδραση;

6. Ποια ήταν η σχέση μεταξύ ραδιο- 
φώνου και ανάπτυξης του φασισμού, 
πολιτικά και ψυχολογικά;

7. Γιατί άραγε το ραδιόφωνο ασκεί 
τόση επίδραση στους αμαθείς και ημι
μαθείς;

8. Ποια ήταν η γενική επίδραση του 
ραδιοφώνου σε καλλιεργημένους αν
θρώπους;

9. Γιατί το 12χρονο παιδί έχει την 
τάση να στρέφεται από την τηλεόρα
ση στο ραδιόφωνο;

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
1. Οι μηχανικοί αποφαίνονται πως 

η χιλιόγραμμη εικόνα της τηλεόρα
σης προσφέρει σχεδόν υψηλή ενάρ- 
γεια όσο και η παρούσα κινηματογρα
φική εικόνα. Ας υποθέσουμε ότι είμα
στε σε θέση ν ’ αποκτήσουμε εξίσου 
υψηλή ενάργεια αμφιβληστροειδούς

Μάρσαλ Μακ Λούαν

εντύπωσης για τηλεόραση —ποια θα 
ήταν η επίδραση μιας πολυ-σημειακής 
μωσαϊκής δομής πέρα και πάνω από 
την αμφιβληστροειδή εντύπωση;

2. Γιατί άραγε η θραυσμένη γραμμή 
του μωσαϊκού της τηλεόρασης δίνει 
έμφαση στις γλυπτικές περιμέτρους 
των αντικειμένων;

3. Γιατί η γλυπτική είναι, παραδο
σιακά, η φωνή της σιωπής; Αυτό μή
πως σημαίνει ότι το γλυπτικό αντικεί
μενο βρίσκεται στα σύνορα όρασης 
και ήχου;

4. Υπάρχει κάποιο είδος έρευνας 
που ν α ’ξεκινά από το γεγονός ότι τα 
κύματα ήχου γίνονται ορατά από το 
σώμα του αεροπλάνου λίγο πριν σπά
σουν τα όρια του ήχου; Μήπως αυτό 
σημαίνει ότι οι ανθρώπινες αισθήσεις 
μεταφράζονται η μία εντός της άλλης 
σε πολυειδείς εντάσεις;

5. Εάν η γλυπτική βρίσκεται στα 
σύνορα όρασης-ήχου αυτό σημαίνει 
ότι πέραν των συνόρων είναι η γραφή 
και η αρχιτεκτονική και ο εγκλεισμέ- 
νος ή εικονογραφικός χώρος; Με μία· 
λέξη: πρέπει η πυρηνική εποχή να 
εκπολιτίσει αυτές τις πρωτόγονες δια
στάσεις απ’ όπου εξήλθαμε διαμέσου 
της γραφής και της οπτικής οργάνω- 
σης της εμπειρίας; Μπορεί κάτι τέτοιο 
να πραγματοποιηθεί χωρίς να κατα
στραφούν τα πρωτόγονα και πολιτι
σμένα επιτεύγματα;

6. Υπολόγισε τη δύναμη οποιουδή- 
ποτε μέσου που εκβάλλει το δικό του 
χωρικό σφετερισμό και τις δικές του 
χωρικές δομές. Προέκτεινε τις παρα
τηρήσεις σου ώστε να διακρίνεις και
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να ξεχωρίσεις τους διάφορους χώρους 
που εκφράζει και κυριαρχεί από τη 
μία πλευρά το φιλμ και από την άλλη

$

η τηλεόραση.

ΤΥΠΟΣ
• · ·

1. Ποιο μέσο —τύπος, ράδιο ή τη
λεόραση— είναι περισσότερο αποτε
λεσματικό στο ν ’ αποσπάσει τη συμ
μετοχή του θεατή; Ο αναγνώστης της 
εφημερίδας είναι απλώς θεατής των 
συμβάντων; Ο ακροατής του ραδιοφώ- 
νου γίνεται περισσότερο μπερδεμένος; 
Η πιο μεγάλη πρόκληση για συμμετο
χή σε δράση συμβαίνει στο θεατή της 
τηλεόρασης;

2. Η εφημερίδα δημιουργεί την προ
οπτική του επιθεωρητή πεζοδρομίου 
για όλα τα κοινοτικά θέματα;

3. Η δουλειά μιας εφημερίδας απο
βλέπει στη δραματοποίηση των θεμά
των μιας κοινότητας;

4. Πώς διαμόρφωσε το φωτορεπορ
τάζ τη φύση της εφημερίδας και πώς 
το κείμενο της είδησης;

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
• · *

1. Εάν η πυρηνική τεχνολογία δια
δέχεται τη μηχανική εκδοτική τεχνο
λογία των περασμένων πέντε αιώνων, 
ποια προβλήματα παρουσιάζονται

στον παιδαγωγό μ’ αυτή τη μετάβαση; 
Στο πολιτικό καθεστώς; Στο νομικό 
καθεστώς;

2. Τι θα γινόταν αν μία κοινωνία δεν 
αναγνώριζε ή δεν ταύτιζε αυτά τα 
προβλήματα;

3. Τι έπαθε η μεσαιωνική εκπαίδευ
ση όταν απέτυχε να νοήσει τη φύση 
της έκδοσης;

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
1. Τι επιδράσεις μπορούσε να έχει 

στην εξουσία, στο σχήμα της και στη 
λήψη αποφάσεων ένα κίνημα πληρο
φορικής επιτάχυνσης με το τηλέφωνο;

2. Ρώτησε τους φίλους και τους 
γονείς σου με ποιο τρόπο το τηλέφω
νο διαμόρφωσε την εργασία και την 
κοινωνική τους ζωή.

3. Ποια είναι, για παράδειγμα, η 
επίδραση του τηλεφώνου στην ιατρι
κή; στην πολιτική ζωή;

4. Ποιος ήταν ο ρόλος του τηλεφώ
νου στον κόσμο της εφημερίδας;

5. Αναλογίσου τον τρόπο με τον

οποίο χρησιμοποιείται στις θεατρικές 
παραστάσεις του Μπρόντγουεϊ ή στις 
ταινίες του Χόλιγουντ σαν ένδειξη

ν
της πραγματικής του δύναμης και του 
χαρακτήρα του.

6. Ποια χαρακτηριστικά του δράμα
τος και της δράσης έρχονται στο 
μυαλό μας όταν συνδέουμε το τηλέφω
νο με τη σκηνή, την ταινία και το 
πεζό;

7. Είναι φυσικό το ένα μέσο να 
οικειοποιηθεί και να εκμεταλλευθεί το 
άλλο;

8. Η χρησιμοποίηση του ενός μέ
σου από το άλλο είναι η πιο καθαρή 
απόδειξη του χαρακτήρα του;

9. Γιατί το τηλέφωνο είναι τόσο 
ελκυστικά επεμβατικό;

10. Γιατί οι Ευρωπαίοι και κυρίως 
οι Άγγλοι αντιπαθούν εμφατικά το 
τηλέφωνο;

Μτφρ: MARGARET LEEDIS
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Ιμπεριαλισμός των μέσων ενημέρωσης

DAVID JOHNSON

ένα διεθνές πλαίσιο ανάλυσης 
των συστημάτων 

μαζικής επικοινωνίας
Η ακαδημαϊκή ανάλυση των δραστη
ριοτήτων των διεθνών μέσων ενημέ
ρωσης, έχει αποκαλύψει δύο κύρια 
χαρακτηριστικά της διαδικασίας επη- 
ρεασμού: Το πρώτο απ’ αυτά είναι η 
μιας-κατεύθυνσης φύση. της ροής των 
διεθνών μέσων ενημέρωσης: Ενώ υ
πάρχει δυνατό ρεύμα εξαγόμενων 
προϊόντων ενημέρωσης από τις ΗΠΑ 
π.χ. προς τις Ασιατικές χώρες, μόνο 
ένα ισχνό ρυάκι από Ασιατικά προϊό- 
ντα ενημέρωσης κατευθύνεται προς 
τις ΗΠΑ. Ακόμα και στις περιπτώσεις 
που μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει 
αρκετά δυνατό ρεύμα προς την αντίθε
τη κατεύθυνση, όπως π.χ. στην περί
πτωση των Ειδήσεων, η φαινομενική 
αμοιβαιότητα απλώς συγκαλύπτει το 
γεγονός ότι εκείνοι π ο χειρίζονται και 
διευθύνουν αυτό το ρεύμα προς την 
άλλη κατεύθυνση είναι βασικά οι πρά
κτορες των μεγάλων δυτικών συστη
μάτων ενημέρωσης, των οποίων τα 
κριτήρια επιλογής καθορίζονται κατά 
κύριο λόγο από τις ανάγκες της αγο
ράς των χωρών προέλευσής τους. Επο
μένως, το δεύτερο κύριο χαρακτηρι
στικό της διαδικασίας επηρεασμού εί
ναι ο πολύ μικρός αριθμός των/ω/?ών-

εστιώ ν  (χωρών προέλευσης) στις 
οποίες ανήκει ένα πολύ μεγάλο ποσο
στό των συνολικών μέσων επηρεα
σμού ανά τον κόσμο. Οι χώρες αυτές 
είναι κυρίως η Αμερική και ακολουθεί 
η Βρετανία, η Γαλλία, η Δυτική Γερ
μανία, η Ρωσία, ενώ έπονται με μεγά
λη διαφορά και με σχετικά μικρότερα

η · · !  ■■ -■■■.............. ...... .......... —

Όλιβ. Μπόυντ-Μπάρετ

κέντρα μέσων διεθνούς επηρεασμού η 
Ιταλία και η Ιαπωνία. Εάν όμως οι 
εστίες προσδιοριστούν μόνο με βάση 
τη χώρα προέλευσης αυτό συγκαλύ
πτει το γεγονός ότι οι πραγματικές 
εστίες είναι ακόμη πιο περιορισμένες, 
καθώς βρίσκονται σε μια χούφτα γιγα- 
ντιαίων τραστ ενημέρωσης, κυρίως Α
μερικάνικων.

Ο όρος «ιμπεριαλισμός των μέσων 
ενημέρωσης» υιοθετείται εδώ σχετικά 
με μορφές διεθνούς δραστηριότητας 
των μέσων ενημέρωσης, οι οποίες κα
ταδείχνουν με παραδείγματα τα δύο 
αυτά κύρια χαρακτηριστικά* και ενώ 
οι συγγραφείς μπορεί να μη χρησιμο

ποιούν τον όρο, οι διαδικασίες στις 
οποίες ο όρος αναφέρεται έτυχαν προ- 
σοχής πρόσφατα σε έργα ακαδημαϊ
κών: Dizard (για την τηλεόραση, 
1966), Guback (για το σινεμά, 1969), 
Katz και Wedell (για τις μεταδόσεις), 
Schiller (γενικά, και δορυφόροι, 1969 
και 1973), Tunstall (γενικά, και διαφή
μιση και τύπος) και Varis (για την 
τηλεόραση, 1973) καθώς και στη μελέ
τη του υπογράφοντος για τα διεθνή 
πρακτορεία  ειδήσεων. Σε γενικές 
γραμμές, ο όρος αναφέρεται στη διαδι
κασία κατά την οποία η ιδιοκτησία, η 
δομή, η διανομή ή το περιεχόμενο της 
πληροφόρησης σε μια οποιαδήποτε χώρα 
υπόκεινται, χωριστά ή συλλογικά, σε 
ισχυρές εξωτερικές πιέσεις από τα συμ
φέροντα της πληροφόρησης μιας οποιασ- 
δήποτε άλλης χώρας ή άλλων χωρών 
χωρίς ανάλογη αμοιβαιότητα επηρεασμού 
από τη χώρα η οποία θίγεται. Ο όρος 
«ισχυρός» (ισχυρές πιέσεις) είναι εξ 
ανάγκης αόριστος και επιτρέπει τόσο 
αντικειμενικές μετρήσεις όσο και υπο
κειμενικές αντιλήψεις επηρεασμού. 
Κάτω από ορισμένες συνθήκες π.χ. 
είνάι δυνατό ενώ ο βαθμός του απέξω
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επηρεασμού της πληροφόρησης να 
φαίνεται χαμηλός σε γενικούς ποσοτι- 
χούς όρους, να είναι αρκετός για να 
προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και ε
θνική πικρία, ίσως γιατί ο επηρεα- 
σμός είναι συγκεντρωμένος* σε μια 
ειδική σφαίρα .δραστηριότητας της 
πληροφόρησης. Από την άλλη μεριά, 
πολύ ψηλά αντικειμενικά επίπεδα εξω
τερικού επηρεασμού σε όλες ή τις 
περισσότερες σφαίρες μπορεί να έ
χουν σαν αποτέλεσμα σχετικά^ μικρό 
ενδιαφέρον στο επίπεδο της διαδικα
σίας λήψεως εθνικών αποφάσεων, ί
σως γιατί ο επηρεασμός είναι ειδικά 
συγκεντρωμένος στις λιγότερο ορατές 
σφαίρες της δραστηριότητας της πλη
ροφόρησης (διαφήμιση, ιδιοκτησία 
και έλεγχος των συστημάτων των μέ
σων πληροφόρησης), ή γιατί υπάρχει 
μεγάλος βαθμός πολιτιστικής ταύτι
σης, τουλάχιστον στο επίπεδο της 
αφρόκρεμας, με τη χώρα που προκα- 
λεί τον επηρεασμό της πληροφόρη
σης.

Η απουσία αμοιβαιότητας επηρεα
σμού πληροφόρησης εκ μέρους της

χώρας που θίγεται συνδυάζει συγχρό
νως το στοιχείο της πολιτιστικής ει
σβολής από μια άλλη δύναμη και το 
στοιχείο της έλλειψης ισορροπίας 
των πηγών δύναμης ανάμεσα στις υπό 
συζήτηση χώρες. Αυτά τα δύο στοι
χεία της εισβολής και της έλλειψης 
ισορροπίας πηγών δύναμης δικαιολο
γούν τη χρησιμοποίηση του όρου «ι
μπεριαλισμός». Η μελέτη του ιμπερια
λισμού σαν ένα γενικό πολιτικό και 
οικονομικό φαινόμενο, τον συνδέει 
χαρακτηριστικά με τις ανάγκες δομής 
και οικονομίας των ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων, δίνοντας έτσι το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο μπορούμε να αντιλη- 
φθούμε όλες τις διεθνείς σχέσεις των 
δυνάμεων αυτών. Κατά τον ίδιο τρότίο 
η μελέτη του ιμπεριαλισμού των μέ
σων ενημέρωσης ασχολείται με όλες 
τις πλευρές της σχέσης ανάμεσα στα 
συστήματα πληροφόρησης, όχι μόνο 
ανάμεσα σ ’ εκείνα των αναπτυγμένων 
και σ ’ εκείνα των αναπτυσσόμενων 
χωρών.

Ως εκ τούτου η προσέγγιση του 
«ιμπεριαλισμού των μέσων ενημέρω
σης» αντιπροσωπεύει ένα νέο —που 
πολύ χρειαζόταν— πλαίσιο για τη 
συστηματική ανάλυση των διεθνών 
δρώστηριοτήτων των μέσων ενημέρω
σης, ένα πλαίσιο που υπόσχεται να 
προσδιορίσει την ταυτότητα των σχέ
σεων ανάμεσα στα διάφορα εθνικά 
συστήματα πληροφόρησης και να ε
ντοπίσει τις σχέσεις αυτές μέσα στο 
γενικό ιστορικό πλαίσιο των διεθνών 
πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων 
του τέλους του δέκατου ένατου και του 
εικοστού αιώνα. Θέτει ερωτηματικά 
και κάνει υποθέσεις σε πολλούς σημα
ντικούς τομείς, στους οποίους περι
λαμβάνεται ο ρόλος του διεθνούς επη
ρεασμού των μέσων ενημέρωσης όσο 
αφορά στην κοινωνικοποίηση και τον 
ιδεολογικό έλεγχο, το περιθώριο για 
συμβολή της πληροφόρησης σε τρό
πους εθνικής ανάπτυξης και η αλλη
λεπίδραση ανάμεσα σε τοπικά πολιτι
στικά χαρακτηριστικά και την απέξω 
επηρεασμένη πληροφόρηση.

Όπως υποδηλώνεται από τα παρα
πάνω, το θέμα του πληροφοριακού 
ιμπεριαλισμού ανήκει σε τελευταία 
ανάλυση σε μια πολύ ευρύτερη σφαί
ρα, στη σφαίρα αυτού του ίδιου του 
ιμπεριαλισμού, σαν μια σειρά διαδικα
σιών και διεργασιών για κυριαρχία 
και εξάρτηση μεταξύ χωρών. Ανάμεσα

στις ιδέες του ιμπεριαλισμού και του 
πληροφοριακού ιμπεριαλισμού βρί
σκεται η ιδέα του πολιτιστικού ιμπε
ριαλισμού, καθώς τον αναπτύσσει ο 
Πήτερ Γκόουλντιν. Μελέτες των διε
θνών δραστηριοτήτων των μέσων ενη
μέρωσης δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει 
ούτε 'το πλαίσιο του ιμπεριαλισμού 
ούτε το πλαίσιο του πολιτιστικού ι
μπεριαλισμού. Ούτε οι μελέτες εκεί
νων που ενδιαφέρονται να μας εξηγή
σουν τη δυναμική του ιμπεριαλισμού 
πρόσφεραν πολλή πληροφόρηση όσο 
αφορά στο ρόλο των μέσων ενημέρω
σης. Αλλά η άποψη εκείνων που πι
στεύουν ότι η έννοια του ιμπεριαλι
σμού είναι ζωτικής σημασίας στην 
προσπάθεια κατανόησης των διεθνών 
σχέσεων ενισχύεται σημαντικά από το 
γεγονός ότι διεθνείς μελέτες για τα 
μέσα ενημέρωσης έχουν αναγνωρίσει 
σχέσεις ανάμεσα σε συστήματα ενη
μέρωσης που θα συμμορφώνονταν από 
πολλές απόψεις σύμφωνα με το τι θα 
αναμενόταν από μια ανάλυση του ι
μπεριαλισμού, αν και λίγες παρόμοιες 
μελέτες έχουν εμπνευσθεί κατευθείαν 
από μια τέτοια ανάλυση. Εν πάση 
περιπτώσει, η σφαίρα ενδιαφέροντος 
της εργασίας αυτής περιορίζεται κυ
ρίως στην ακτίνα των σχέσεων που 
έχουν αναγνωριστεί μέχρι σήμερα, αλ
λά ακόμη υποστηρίζεται ότι μελλοντι
κές μελέτες θα χρειαστεί να υιοθετή
σουν ένα ευρύτερο πεδίο ανάλυσης, 
ώστε να επιτρέψουν την αναγνώριση 
του ρόλου που παίζουν τα μέσα ενημέ
ρωσης στις σύγχρονες διεργασίες για 
κυριαρχία και εξάρτηση. Στο μεταξύ 
μπορούμε να πούμε ότι ο όρος «ιμπε
ριαλισμός των μέσων πληροφόρησης» 
ή «πληροφοριακός ιμπεριαλισμός» ε
ξακολουθεί να έχει σημαντική αξία 
σαν ένα ξεχωριστό αναλυτικό εργα
λείο (μέσο). Αναφέρεται σε μια πολύ 
περισσότερο εξειδικευμένη ακτίνα 
φαινομένων από τον όρο «πολιτιστι
κός ιμπεριαλισμός» και προσφέρεται 
περισσότερο για σοβαρές μελέτες. Εί
ναι δυνατό επίσης να είναι το μοναδι
κό σημαντικότατο συστατικό του πο
λιτιστικού ιμπεριαλισμού πέρα από τα 
επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από 
τη σκοπιά εκείνων που ασχολούνται 
ενεργά με την επέκταση ή την κατα
στολή ορισμένων πολιτιστικών επι
δράσεων.

Μτφρ: ΕΥΤΥΧΙΑ ΨΗΜΕΝΑΤΟΥ
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«Διαβάζοντας» Τηλεόραση

[...] Η τηλεόραση είναι ανθρώπινο 
κατασκεύασμα και η δουλειά που κά
νει είναι το αποτέλεσμα ανθρώπινης 
επιλογής, πολιτιστικών αποφάσεων 
και κοινωνικών πιέσεων. Αυτό το μέ
σο επικοινωνίας ανταποκρίνεται στις 
συνθήκες μέσα στις οποίες υπάρχει. 
Με κανένα τρόπο δεν είναι φυσικό για 
την τηλεόραση να παρουσιάζει την 
πραγματικότητα με τον τρόπο που την 
παρουσιάζει, όπως δεν είναι με κανένα 
τρόπο φυσικό για τη γλώσσα να κάνει 
το ίδιο πράγμα. Η γλώσσα και η 
τηλεόραση προσαρμόζουν την πραγμα
τικότητα. Δεν υπάρχει πρωτόγονη ε
μπειρία την οποία ο κοινωνικός άν
θρωπος μπορεί να κατανοήσει_χωρίς 
τις πολιτιστικά καθορισμένες δομές, 
τελετουργικότητες και έννοιες οι ο
ποίες παρέχονται μέσω της γλώσσας. 
Γλώσσα είναι το μέσον με το οποίο οι 
άνθρωποι εντάσσονται στην κοινωνία 
για να παράγουν την πραγματικότητα 
(ένα μέρος της οποίας είναι το γεγο
νός ότι ζούμε μαζί σε μια γλωσσική 
κοινωνία). Η τηλεόραση επεκτείνο- 
ντας αυτή την ικανότητά, και την 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 
δημιουργεί και παρουσιάζει τις εικό
νες της πραγματικότητας, μπορεί να 
μας βοηθήσει να καταλάβουμε τον 
τρόπο με τον οποίο η κοινωνία μας 
λειτουργεί.

Συνεπώς η διαλογή της τηλεόρασης 
παρουσιάζει καθημερινά μια σταθερή 
και σύγχρονη άποψη των κοινωνικών 
σχέσεων και των πολιτιστικών αντι
λήψεων. Τα μηνύματά της ανταποκρί- 
νονται σε αλλαγές εκείνων των σχέσε
ων και αντιλήψεων κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε το ακροατήριό της να καθίστα-

J. Fiske - J. Hartley

ται ενήμερο των πολλαπλών και αντι
φατικών εκλογών^που είναι διαθέσιμες 
από ημέρα σε ημέρα και οι οποίες 
έχουν τη δυνατότητα να επιλεχθούν 
σαν μελλοντικοί τρόποι θεώρησης. 
Φυσικά η εικόνά δε φαίνεται να είναι 
τόσο ρευστή καθώς παρατηρούμε: υ
πάρχουν έννοιες που προτιμούνται και 
είναι έμφυτες σε κάθε μήνυμα. Αλλά 
ακόμα και οι έννοιες που προτιμού- 
νται, οι οποίες συνήθως συμπίπτουν 
με τις αντιλήψεις των κυρίαρχων τμη
μάτων της κοινωνίας, πρέπει να αντα
γωνίζονται και να γίνονται κατανοη
τές μέσα στο πλαίσιο όλων των δυνα
τών τρόπων θεώρησης. Αυτές οι εμφα
νείς αντιφάσεις των μηνυμάτων από 
την τηλεόραση μας υπενθυμίζουν το 
καθημερινό επίπεδο του πολιτιστικού 
μας «παιχνιδιού».

Αυτή η κοινωνική λειτουργία δεν 
είναι δυνατό πλέον να παρουσιαστεί 
με άλλες μορφές τέχνης όπως η νουβέ
λα, ιδιαίτερα σε μαζική κλίμακα που 
είναι προσιτή στην τηλεόραση. Πολύ 
συχνά, είναι γεγονός ότι ορισμένοι 
μεγάλοι καλλιτέχνες, όπως για παρά
δειγμα ο Joyce, ο Kafka, ο Brecht ή ο 
Sterne στο Tristram Shandy μπορούν 
να «αποεξοικειώνουν» τους καθιερω
μένους τρόπους σκέψης και αντίλη
ψης. Η αποεξοικείωση είναι ένας ό
ρος δανεισμένος από τη ρωσική φορ
μαλιστική κριτική η οποία περιγράφει 
τον τρόπο με .τον οποίο αυτοί οι 
συγγραφείς διστάζουν ή συγκροτού
νται από τό να παράγουν έννοιες στα 
μηνύματά τους., δείχνοντας κατ’ αυτό 
τον τρόπο την αυθαίρετη φύση των 
κωδίκων με τους οποίους έχουμε εξοι
κειωθεί. Απομύστηριοποιούν, λοιπόν, 
την αντίληψή μας για την πραγματι
κότητα, η οποία φαίνεται «αληθοφα
νής» αντί να είναι η ίδια η πραγματι
κότητα. Το αποτέλεσμα της προσπά
θειας αυτής είναι να αντιμετωπίζει τον 
αναγνώστη με την πραγματική του 
θέση στο ιδεολογικό πλαίσιο της κοι
νωνίας του. Η αποεξοικείωση απελευ
θερώνει τον άνθρωπο από τον ¿κατα
ναλωτικό» ρόλο του. Η συμπερίληψη 
τέτοιων «μηνυμάτων» όπως στον

- — »
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«Ulysses» ή στο «The Trial» ή «The 
Resistible Rise of Arturo Ui», στο 
ρεύμα των προϊόντων των κατηγοριών 
της νουβέλας και του θεάτρου, εξυπη
ρετεί να απομονώνει τις συνθήκες της 
επικρατούσας τάσης και να τις εκθέτει 
έτσι στο φως.

Η τηλεόραση θεωρείται από πολ
λούς ακατάλληλη για έναν τέτοιου 
είδους ρόλο. Θεωρείται πλήρως εμπο
ρική, συμβατική και συντηρητική. 
Αλλά αυτό είναι σαν να λέμε ότι σαν 
μέσον είναι κανονιστικό ένα περιστα- 
σιακό μέρος της καθημερινής εμπει
ρίας. Στην πραγματικότητα, η ίδια 
εξοικείωση της τηλεόρασης είναι αυ
τό που την καθιστά ικανή, σύμφωνα 
με την ανάλυσή μας, να ενεργεί σαν 
μέσο αποεξοικείωσης. Είναι μάλιστα 
πιο κατάλληλη, για αυτό τό ρόλο, από 
πολλά μεγάλα κριτικά έργα λογοτε
χνίας, διότι αντιφατικές αντιλήψεις 
είναι διαρθρωμένες σε όλα τα μηνύμα- 
τά της, και δε μας επηρεάζει καμία 
καλλιτεχνική άποψη να μάθουμε να 
ζούμε μ’ αυτές τις αντιλήψεις. Εξάλ
λου, προθέσεις των λογοτεχνών, όπως 
του Brecht και του Kafka, είναι μα
ταιωμένες γιατί τα έργα τους είναι 
καταδικασμένα να επαναμυστηριο- 
ποιηθούν από το θαυμασμό, γεγονός

το οποίο είναι και η ατυχία τους. 
Είναι δύσκολο για τον αναγνώστη να 
χρησιμοποιήσει ένα μεγάλο έργο με 
σκοπό να γκρεμίσει, να αναμορφώσει, 
και να αναδημιουργήσει τους καθιε
ρωμένους κανόνες όταν το έργδ έχει 
ήδη ενσωματωθεί σ ’ αυτούς τους κα
νόνες.

Η τηλεόραση τελεί βεβαίως εν γνώ- 
σει της αυθαιρεσίας πολλών από τους 
κώδικές της, και ενώ δεν τους επικρί
νει, σίγουρα τους δοξάζει. Το τι κά-

I

νονμε λοιπόν εμείς με τα μηνύματα,, 
είναι άλλο ζήτημα. Δε θέλουμε να 
υποβάλουμε την ιδέα, ασφαλώς, ότι 
αποεξοικειώνουμε το μήνυμα συνεχώς 
και συνειδητά για να επικρίνουμε ή να 
απομονώσουμε το ιδεολογικό πλαίσιο 
μέσα στο οποίο ζούμε. Αυτό που θέ
λουμε να προτείνουμε είναι ότι παίρ
νοντας την τηλεόραση όπως τη βρί
σκουμε, εμείς, το ακροατήριο, ερχό
μαστε αυθόρμητα και συνεχώς αντιμέ
τωποι με αυτό το πλαίσιο και πρέπει 
να διαπραγματευτούμε μια στάση απέ
ναντι του για να αποκρυπτογραφήσου

με και να απολαύσουμε έτσι την παρά
σταση μέσα στην οποία είναι ενσωμα
τωμένο.

Τέτοιου είδους μελετητές, λοιπόν, 
οι οποίοι έχουν διαβάσει Joyce και 
Kafka χωρίς να έχουν «διαβάσει» τη
λεόραση, αρνούνται τελικά τη δύναμη 
ή την πιθανότητα στο θεατή να ανα
γνωρίσει, από μόνος του, την κατά
στασή του σε όλες τις περιπλοκές και 
τις αντιφάσεις της. Το μήνυμα της 
τηλεόρασης, από την άλλη πλευρά, 
αναγκάζεται, από τους δικούς της πε
ριορισμούς και εσωτερικές αντιφά
σεις, να δώσει ακριβώς αυτή την ελευ
θερία αντιλήψεως σε όλους τους θεα
τές της. Με άλλα λόγια, δε χρειάζεται 
να επιβάλουμε αλλαγές στο μήνυμα 
της τηλεόρασης για να δημιουργή
σουμε αποεξοικείωση· μάλλον πρέπει, 
σαν κριτικοί, νά μάθουμε να καταλα
βαίνουμε τι είναι αυτό το οποίο η 
τηλεόραση μας λέει.

Μτφρ: ΜΑΡΓΚΩ ΤΡΩΓΑΔΗ
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Thomas Buddenbrook

(με αφορμή τα 110 χρόνια από τη 
γέννηση του Thomas Mann και τα 30 

από το θάνατό του)
Μια μέρα, το καλοκαίρι του 1874, ο Thomas Buddenbrook 
(στο εξής Τ.Β.), σε ηλικία 48 ετών, παίρνει στα χέρια του 
για πρώτη φορά «ένα αρκετά ογκώδες, σε λεπτό κιτρινωπό 
χαρτί κακοτυπωμένο και κακοδεμένο βιβλίο, που ήταν μόνο ο 
δεύτερος τόμος ενός περίφημου μεταφυσικού συστήματος»1. 
Το είχε αγοράσει πριν από πολύ καιρό σε τιμή ευκαιρίας 
χωρίς να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και στη συνέχεια το 
ξέχασε στη βιβλιοθήκη του πίσω από άλλα βιβλία με 
εντυπωσιακότερο δέσιμο. Επρόκειτο για το δεύτερο τόμο 
του έργου του Arthur Schopenhauer «Die Welt als Wille und 
Vorstellung», που κυκλοφόρησε σε πρώτη έκδοση το 1819 και 
σε δεύτερη το 1844 —χρόνο πλησιέστερο στον Τ.Β.

Το αξιοσημείωτο εδώ είναι, ότι ο Τ.Β. που δεκαεξάχρονος 
άφησε το σχολείο2 (το πρακτικό τμήμα του παλιού σχολείου 
της πόλης Lübeck με τις γοτθικές αψίδες3) για να μπει 
μαθητευόμενος στην οικογενειακή εμπορική επιχείρηση, οδη-

Αλκή στις Σουλογιάννη

γείται τώρα, στα 48 του χρόνια, στη μεταφυσική κάτω από 
την πίεση της απογοήτευσης, του κενού, της μοναξιάς και 
της σιωπής που του επέβαλε η σταδιοδρομία του ως επιτυχη
μένου εμπόρου, πρόξενου της Ολλανδίας4 από το 1856 και 
γερουσιαστή από το 18625* και επιπλέον κάτω από την 
πίεση της απογοήτευσης ότι δε θα μπορέσει ποτέ να γίνει 
δήμαρχος «επειδή είναι ένας απλός έμπορος και όχι ένας 
μορφωμένος άνθρωπος»6.

* * *

Ο Τ.Β. γεννήθηκε το 1826 και πεθαίνει το 1875. Τον 
παρακολουθούμε7 από τον Οκτώβριο του 1835 ώς την ημέρα 
του θανάτου του. Ακόμα, τον παρακολουθούμε στην τραγική 
προσπάθειά του να επιβιώσει στο πρόσωπο του γιου του
— μια προσπάθεια άλλωστε θνησιγενής, και έτσι. rj έννοια 
Τ.Β. καταστρέφεται οριστικά το 1877 με το θάνατο του 
Justus Johann Kaspar, τελευταίου Buddenbrook.

Ο Τ.Β. ζει στην πόλη Lübeck, ελεύθερη χανσεατική πόλη, 
στην εκβολή του ποταμού Trave, ήδη από τον 12ο αι., λιμάνι 
που διακινεί τρ  εμπόριο προς Ρωσία και Σκανδιναβία και 
δέχεται 1.000 πλοία ετησίως από τα οποία τα 100 ανήκουν 
στην ίδια την πόλη, μέλος της Βόρειας Γερμανικής Ομοσπον
δίας από το 1866 και της Γερμανικής αυτοκρατορίας από το

Ο Thomas Mann το 1910

1871, με 4 ασφαλιστικές εταιρίες και κεφάλαιο περί τα 
1.830.000 μάρκα, μέλος της Γερμανικής Τελωνειακής Ένω
σης από το 1867 παρά τον αρχικό σκεπτικισμό των διπλω
ματών και την αντίδραση των εμπόρων κρασιού που υποστή
ριζαν την ανεξαρτησία της πόλης8.
Ο Τ.Β. ζει μέσα σ’ ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό ιστορικό 
πλαίσιο9: Το 1834 δημιουργήθηκε η Γερμανική Τελωνειακή 
Ένωση (Zollverein). Το 1835 απαγορεύτηκε η κυκλοφορία 
των έργων του Heinrich Heine και των συγγραφέων της 
λεγάμενης νεογερμανικής κίνησης. Το 1835 παρατηρούνται 
νέες κινήσεις στη Γερμανία για εθνική ενότητα και συνταγ-
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Ο γερουσιαστής J. H. Mann, 
πατέρας του T. Mann

ματική κυβέρνηση. Οι τάξεις των διανοουμένων (νομικοί, 
καθηγητές, φοιτητές) απαιτούν ελευθερία λόγου, δικαστήρια 
ενόρκων, αντιπροσωπευτικό σύστημα στην κυβέρνηση. Το 
1837 απομακρύνονται από το Πανεπιστήμιο του Göttingen 
7 καθηγητές για επαναστατική δράση. Το 1841 κυκλοφορούν 
φήμες για ενδεχόμενη γαλλική επίθεση στη Γερμανία και 
γίνεται εθνικό slogan το τραγούδι «Die Wacht am Rhein» 
(Φρουρά στο Ρήνο) που έγραψε το 1840 ο Max Schnecken
burger. To 1845 οι φοιτητές οργανώνονται στα Πανεπιστή
μια (Göttingen και αλλού)10, ενώ η Τρίτη Τάξη αρχίζει να 
αποκτά συνείδηση11. Το 1847 πραγματοποιείται στη Lübeck 
συνάντηση φιλολόγων που μένει γνωστή σαν «Πνευματική 
Δίαιτα του 'Γερμανικού Έθνους». Το 1848 εκδηλώνονται 
επαναστάσεις στη Βαυαρία, στη Βιένν,η και το Βερολίνο, ενώ 
φιλελεύθεροι διανοούμενοι στη Heidelberg διαδηλώνουν υπέρ 
μιας εθνικής συνέλευσης αντιπροσώπων. Αποτέλεσμα αυτής 
της κίνησης είναι μια προσωρινή βουλή (Vorparlament) στη 
Φραγκφούρτη που ορίζει επιτροπή 50 ατόμων προκειμένου 
να προετοιμάσουν εκλογές για την ανάδειξη εθνοσυνέλευσης 
(Nationalversammlung). Πραγματικά τον Μάιο του 1848, η 
εθνοσυνέλευση ορκίζεται στην Paulskirche στη Φραγκφούρτη. 
Εξάλλου, τον Απρίλιο του 1848 κηρύσσεται ο Πρωσσο-δανι- 
κός πόλεμος για τα δουκάτα Schleswig και Holstein που 
καταλήγει τον Αύγουστο με τη συνθήκη του Malmö όπου

προβλέπονται δικαιώματα των Δανών στα δουκάτα. Το 
1849 η εθνοσυνέλευση της Φραγκφούρτης ορίζει σύνταγμα 
που δίνει εκτελεστική εξουσία στον αυτοκράτορα. Τον Δε
κέμβριο του 1850 γίνεται στη Δρέσδη διάσκεψη για την 
αναθεώρηση του συντάγματος και τον Μάρτιο του 1851 
επανέρχεται σε ισχύ το ομοσπονδιακό σύνταγμα του 1815 
αμετάβλητο. Τότε εξορίσθηκαν πολλοί φιλελεύθεροι και τα 
τοπικά συντάγματα αναπροσαρμόσθηκαν επί το συντηρητι
κότερο.

Το 1854 εκδηλώνεται ο Κριμαϊκός (Ρωσοτουρκικός) πόλε
μος που λήγει το 1856. Το 1855 παρατηρείται σημαντική 
οικονομική ανάπτυξη (σημαντικές επενδύσεις κ.λπ.), ενώ 
απλώνεται το σιδηροδρομικό δίκτυο (το έργο ολοκληρώνεται 
το 1858). Το 1859 δημιουργείται η πολιτική οργάνωση 
Nationalverein (Εθνική Ένωση) για την ενοποίηση της 
Γερμανίας υπό την αιγίδα της Πρωσσίας. Το 1861 δημιουρ- 
γείται ένα νέο κόμμα, το Deutsche Fortschrittspartei (Γερμα
νικό Κόμμα Προοδευτικών) από φιλελεύθερους που επιζη
τούσαν κοινοβουλευτικό έλεγχο στην οικονομία και ένωση 
της Γερμανίας υπό την αιγίδα της φιλελεύθερης Πρωσσίας. 
Το 1862 ο Ferdinand Lassalle ιδρύει την Allgemeine Deutsch
er Arbeitsverein (Γενική Γερμανική Ένωση Εργατών) και ο 
Otto von Bismarck από πρέσβυς στο Παρίσι γίνεται πρωθυ
πουργός Πρωσσίας. Το 1866 ιδρύεται το Εθνικό Κόμμα 
Φιλελευθέρων από τα μετριοπαθή στελέχη του Deutsche 
Fortschrittspartei. Το 1867 δημιουργείται η Ομοσπονδία της 
Β. Γερμανίας με δικό της ομοσπονδιακό σύνταγμα και 
ανανεωμένη τελωνειακή ένωση όλων των πολιτειών της 
Γερμανίας. Τον Ιούλιο του 1870 είναι ο Γαλλο-γερμανικός 
πόλεμος που λήγει τον Μάιο του 1871 με νίκη των 
Γερμανών. Κατά το διάστημα 1871-1879 το Εθνικό Κόμμα 
Φιλελευθέρων υποστηρίζει τον Bismarck και καταλαμβάνει 
το σύνολο σχεδόν των θέσεων στην κυβέρνηση. Είναι η 
μεγάλη εποχή της μεταρρύθμισης των φιλελευθέρων, με την 
ενοποίηση στο σύστημα των νομικών διαδικασιών, στο 
νομισματικό σύστημα και στη διοίκηση, με την άρση των 
περισσότερων περιορισμών της ελευθερίας επιχειρήσεων και 
κινήσεων, ενώ η ελευθερία του Τύπου κατοχυρώνεται το 
1874. Το 1873 εξασφαλίζεται η τοπική αυτοδιαχείριση, ενώ 
ξεσπά μεγάλη οικονομική κρίση. Τέλος, το 1877 οι Σοσιαλ
δημοκράτες, οπαδοί του Karl Heinrich Marx, κερδίζουν 12 
έδρες στις γενικές εκλογές.

Πέρα από αυτά τα —ενδεικτικά— καθαρά ιστορικά γεγο
νότα, επισημαίνονται μέσα στο ίδιο χρονικό πλαίσιο ορισμέ
νες ιδιαίτερα σημαδιακές παράμετροι:

—Arthur Schopenhauer (1788-1860). Το 1819 έγραψε το 
έργο Die Welt als Wille und Vorstellung που κυκλοφόρησε σε 
δεύτερη έκδοση το 1844. Το 1841 έγραψε το έργο Die beiden 

Grundproblemmeder Ethik, και το 1851 το έργο Parerga und 
Paralipomena12.

-Karl Heinrich Marx (1818-1883). To 1841 πήρε το 
διδακτορικό του δίπλωμα στην ιστορία και φιλοσοφία από το 
Πανεπιστήμιο της Ιένα. Το 1842 εκδίδει την Rheinische 
Zeitung (Εφημερίδα του Ρήνου) στην Κολωνία. Το 1847,στις 
Βρυξέλλες, έγραψε το βιβλίο «Misère de la philosophie» σαν 
απάντηση στο βιβλίο του P.J. Proudhon «Philosophie de la 
misère». Το 1848, μέσα στην ιδιαίτερα επαναστατική ατμό
σφαιρα που επικρατεί στη Γερμανία, επιστρέφει στην Κολω
νία, εκδίδει τη Neue Rheinische Zeitung (Νέα —) και γράφει
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Ο Volkert Kraeft (Τ.Β.) και η Noëlle Châtelet 
(Gerda Β) στην τηλεοτττική σειρά «Buddenbrook»

μαζί με τον Friedrich Engels, το Μανιφέστο του Κομμουνι
στικού Κόμματος (Manifest der Kommunistischen Partei). To 
1849 εξορίζεται και εγκαθίσταται στο Λονδίνο., Το 1864 
γίνεται αρχηγός της Διεθνούς Ένωσης Εργαζομένων (Πρώ
τη Διεθνής). Ι ο  1867 γράφει Γο Κεφάλαιο (Das Kapital) και 
εκδίδει τον πρώτο, τόμο του, ενώ ο δεύτερος και τρίτος τόμος 
του έργου εκδίδονται το 1885 και 1894 αντίστοιχα από τον 
Engels13.

-Richard Wilhelm Wagner (1813-1883). To 1841 έγραψε 
την όπερα Der fliegende Holländer, το 1845 την όπερα 
Tannhäuser, το 1848 την όπερα Lohengrin. Το 1852 άρχισε 
να γράφει τις όπερες Der Ring des Nibelungen που τελείωσε 
το 1872, Das Rheingold που τελείωσε το 1869 και Die 
Walküre που τελείωσε το 1870. Τον ίδιο χρόνο έγραψε τις 
όπερες Der junge Siegfried που αργότερα ονομάσθηκε απλά 
Siegfried και Siegfried’s Tod που αργότερα ονομάσθηκε
Götterdämmerung. Στο διάστημα 1857-1859 έγραψε την 
όπερα Tristan und Isolde. I ο 1861 άρχισε να γράφει την όπερα 
Die Meistersinger von Nürnberg που τελείωσε το 1868. Το>\ 
1870 έγραψε ένα δοκίμιο για τον Beethoven. Το 1877 άρχισε 
να γράφει τον Parsifal που τελείωσε το 188214.

-Friedrich Nietzsche (1844-1900). To 1869 έγινε καθηγη
τής κλασσικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας 
στην Ελβετία. Το 1872 έγραψε το βιβλίο Die Geburt der
Tragödie aus dem Geist der Musik, όπου γίνεται πλήρης
αναφορά στο έργο του R. W. Wagner. Στο διάστημα
1873-1876 γράφει το έργο Unzeitgemässe Betrachtungen15.

Εξάλλου, ενδιαφέρων είναι ο ημερήσιος Τύπος που κυκλο
φορεί στη Lübeck την εποχή αυτή: Städtischen Anzeigen, μια 
«άθλια φυλλάδα»16' Hamburger Nachrichten, συντηρητική 
εφημερίδα17· Königsberger Hartungsche Zeitung, προοδευτι
κή σοβαρή εφημερίδα* και Rheinische Zeitung, η εφημερίδα 
του Κ. H. Marx18.

Ο ιδιαίτερος περιβάλλων τον Τ.Β. χώρος είναι το σπίτι της 
Mengstrasse19. Εκεί εντοπίζεται για πρώτη φορά το έτος 
1835 στα πλαίσια της μείζονος οικογένειας Buddenbrook που 
ανάγει τις ρίζες της στον 16ο αι.: Johann Β. ο πρεσβύτερος 
και η δεύτερη σύζυγός του Antoinette το γένος Duchamps 
(παππούς του Τ.Β.), ο πρόξενος (της Ολλανδίας, τίτλος που 
θα περάσει και στον Τ.Β.) Johann Β. ο νεότερος και η 
σύζυγός του Elisabeth το γένος Kroger, γονείς του Τ.Β., τα 
αδέλφια του Τ.Β. Antonie και Christian (αργότερα θα 
προστεθεί και η Clara).

Στον ευρύτερο κύκλο της οικογένειας ανήκουν επίσης: 
Gotthold Β., θείος τουΤ.Β., γιος του Johann Β. του πρεσβύτε- 
ρου από τον πρώτο του γάμο με μια απλή γερμανίδα που 
αναφέρεται ως Josephine καί που πέθανε πολύ νωρίς, η 
σύζυγός του το γένος Stüwing και οι τρεις κόρες του 
Frrederike, Henriette και Pfiffi, μια αδερφή του πρόξενου 
Johann Β. που δεν κατονομάζεται, αλλά αναφέρεται απλά ότι 
ζει παντρεμένη στη Φραγκφούρτη, μια αόριστα αναφερόμενη 
συγγενής από πλαϊνό κλάδο που ακούει στο όνομα Klotilde 
και κινείται στα πλαίσια του βοηθητικού περισσότερο προ
σωπικού του σπιτιού, ο σύμβουλος Kroger αδερφός της 
Elisabeth Β., η σύζυγός του και τα παιδιά τους Lebrecht και 
Justus (αργότερα θα προστεθούν και τα παιδιά του Justus, 
Jakob και Jürgen), η Ida Jungmann οικονόμος του σπιτιού και 
στην ουσία το πρόσωπο που μετέχει ενεργά στην ανατροφή 
των παιδιών (ακόμα, και του γιου του Τ.Β.), καθώς και ο 
επιστάτης Anton. Σ ’ αυτόν τον ευρύτερο κύκλο θα προστε
θούν αργότερα: Benedix Griinlich και Alois Permaneder, οι 
δύο σύζυγοι της Antonie Β., Erika Griinlich, η κόρη της, Hugo 
Weinschenk σύζυγος της Erika Gr., Pastor Sievert Tiburtius ■ 
σύζυγος της Clara Β., και βέβαια η Gerda το γένος Arnoldsen, 
σύζυγος του Τ.Β. και ο Justus Johann Kaspar Β. ο επονομα- 
ζομενος Hanno, γιος του Τ.Β. k
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Thomas Mann, «Thomas Buddenbrook»

Ο T. Buddenbrook και o Justus Johann Kaspar 
στην τηλεοπτική σειρά «Buddenbrook»

Άλλα πρόσωπα, μη συγγενικά, που περιβάλλουν την 
οικογένεια: ο ποιητής της πόλης Jean Jacques Hoffstede, ο 
οικογενειακός γιατρός Friedrich Grabow, ο οικογενειακός 
ιερέας Pastor Wunderlich, ο φίλος γερουσιαστής Dokto 
Langhals, ο προμηθευτής κρασιών F. Koppen, οι ισχυρές 
οικονομικά και παράγοντες της πόλης οικογένειες Döhlmann, 
Möllendorpf, Kistenmaker και Hagenström·, και τέλος ο 
αρχιλογιστής της οικογενειακής επιχείρησης Friedrich Wilh
elm Marcus, που κάποια στιγμή εξελίσσεται σε μέτοχο.

Το σπίτι της Mengstrasse κτίστηκε20 το χειμώνα του 1682. 
Οι Buddenbrooks εγκαταστάθηκαν σ’ αυτό πρόσφατα (σχετι
κά με τον Οκτώβριο του 1835). Είναι ένα σπίτι21 διώροφο με 
εσωτερική σκάλα, μεσοπάτωμα και εσωτερική αυλή. Στον 
πρώτο όροφο κυριαρχεί το καθημερινό δωμάτιο της οικογέ^ 
νειας —«Landschaftszimmer». Η ονομασία του προέρχεται 
από τα χαλιά που το κοσμούσαν και έφεραν εικόνες αρκαδι
κών ειδυλίων του 18ου αι., με χαρούμενους αμπελουργούς, 
φιλόπονους αγρότες, χαριτωμένες βοσκοπούλες που κρατού
σαν αγκαλιά άσπρα αρνάκια κοντά σε πεντακάθαρα νερά ή 
αντάλλασσαν ασπασμούς με τρυφερούς βοσκούς, και όλα 
αυτά μέσα σ’ ένα κιτρινωπό ηλιοβασίλεμα. Η λειτουργία του 
δωματίου αυτού είναι ιδιαίτερα σημαδιακή στην πορεία της 
οικογένειας, είναι ο χώρος-σύμβολο της ενότητας της οικογέ
νειας, είναι παράλληλα και ο χώρος όπου καταγράφονται 
ουσιαστικές εξελίξεις (ακόμα και η πώληση του σπιτιού 
σ’ αυτό το δωμάτιο γίνεται συνείδηση22).

Στο δεύτερο όροφο βρίσκονται τα υπνοδωμάτια της οικο
γένειας του πρόξενου Johann Β. Στο μεσοπάτωμα βρίσκεται 
μια μικρή τραπεζαρία (Früstiickszimmer) και το υπνοδωμά

τιο του Johann Β. του πρεσβύτερου και της συζύγου του. 
Όσο για το ισόγειο, εδώ κυριαρχούσαν η μεγάλη τραπεζαρία 
και · τα γραφεία της οικογενειακής επιχείρησης (εμπόριο 
σιταριού23).

Επάνω από την εξώπορτα είναι σκαλισμένη με γοτθικά 
γράμματα η επιγραφή «Dominus providebit»24.

Το σπίτι αυτό θα πωληθεί μετά το θάνατο της χήρας 
Elisabeth Β.25, και μάλιστα (ειρωνεία)26 στον αντίπαλο του 
Τ.Β. Hermann Hagenström, χονδρέμπορο και πρόξενο της 
Πορτογαλίας27, που αποτελεί το αισιόδοξο, ορμητικό μέλλον 
της νέας οικονομικής τάξης, το ρεύμα της «ιστορικής ανα
γκαιότητας».

Πέρα από το σπίτι αυτό, σύμβολο της εξέλιξης της 
οικογένειας Buddenbrook είναι το οικογενειακό δαχτυλίδι- 
σφραγίδα με την πράσινη πέτρα28, που περνά από τον 
πρεσβύτερο Johann Β. στον πρόξενο Johann Β. και τον Τ.Β., για 
να καταλήξει χωρίς μέλλον στον τελευταίο Buddenbrook, 
Justus Johann Kaspar, γιο του Τ.Β.

Ακόμα —και κυρίως— το οικογενειακό βιβλίο29, ένα 
τετράδιο με σκληρό χρυσοποίκιλτο εξώφυλλο που φυλασσό
ταν μέσα σ’ ένα δερμάτινο χαρτοφύλακα μαζί με τα διάφορα 
χαρτιά-ντοκουμέντα της οικογένειας. Στο βιβλίο αυτό, κατα
γράφονταν όλα τα σημαντικά ιδιωτικά γεγονότα της οικογέ
νειας (γεννήσεις, θάνατοι, βαπτίσεις, διαζύγια). Η εξέλιξη 
(ειρωνεία — η αργή πτώση) της οικογένειας έτσι όπως 
καταγράφεται στο βιβλίο, διακόπτεται απότομα με μια 
διπλή οριζόντια γραμμή που ο τελευταίος Buddenbrook σύρει 
κάτω από το μερίδιο που τον αφορά30, ορίζοντας έτσι ο ίδιος 
εν αγνοία του προφητικά το ανύπαρκτο μέλλον της οικογέ
νειας.

* * *

Τό βιβλίο του Thomas Mann, Buddenbrooks, Verfall einer 
Familie, καταγράφει την εξέλιξη της οικογένειας Buddenbro
ok ανάμεσα στα χρόνια 1835 και 1877. Πραγματικά, παρα
τηρεί ται μέχρι κάποιου χρονικού σημείου, η εξέλιξη της 
οικογένειας με την οικονομική έννοια του όρου. Η οικογε
νειακή επιχείρηση πορεύεται διαρκώς ισχυρότερη. Ο Johann 
Β. *ο πρεσβύτερος είναι ο φορέας της, που εντοπίζεται στην 
αρχή του βιβλίου. Καθόλα πρακτικός, έχει συσχετίσει την 
επιχείρηση με την οικογένεια, αυτή άλλωστε την έννοια έχει 
η συστέγαση των γραφείων της και του σπιτιού της οικογέ
νειας στο ίδιο κτίριο. Οικογένεια δε σημαίνει συμβίωση 
γονέων με πλιδιά, εγγόνια και ψυχοκόρες. Ο Johann Β. ο 
πρεσβύτερος χειρίζεται με σύνεση την περιουσία του, και 
κυρίως τη ρευστή. Η σύνεση αυτή φτάνει κάποτε στο βαθμό 
της υπερβολής, όπως λ.χ. όταν έρχεται σε σύγκρουση με τον 
Gotthold Β., γιο του από τον πρώτο του γάμο, επάνω σε 
θέματα κληρονομιάς και εκχώρησης-μεριδίου από την πατρι
κή περιουσία31.

Ο πρόξενος Johann Β. ο νεότερος, συντηρεί μάλλον την 
καλή κατάσταση της πατρικής επιχείρησης. Έχει τους 
(συνετούς) στόχους του, κάνει τους (συνετούς) οικονομικούς 
υπολογισμούς του (λ.χ. στο θέμα της προίκας της κόρης του 
Antonie), και βέβαια κρατά πολύ καλά τη θέση του για το 
μεγαλύτερο μερίδιο στην πατρική περιουσία, αναμετρούμενος 
με τον ετεροθαλή αδερφό του Gotthold, όταν έρχεται η ώρα

V|
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της κληρόνομιάς32. Και πάνω α π ’ όλα κρατά πολύ ψηλά το 
γόητρο της οικογένειας.

Ο πρόξενος Johann Β. κρύβει μέσα του δυο ψυχές33: εκείνη 
του συνετού, πρακτικού, συντηρητικού ανθρώπου-επιχειρη- 
ματία που θεωρεί αυτονόητο να υποβιβάζει την ατομική 
οντότητα μπροστά στην τύχη της οικογένειας ως συνόλου με 
μακροπρόθεσμη προοπτική' αυτή η λογική υπαγορεύει την 
επιστολή που στέλνει (έτος 1845) ο πρόξενος Johann Β. προς 
την κόρη του Antonie στην αποτελεσματική παρέμβασή του 
να παρεμποδίσει τον ενδεχόμενο και δικής της επιλογής γάμο 
με τον Morten Schwarzkopf, φοιτητή της ιατρικής στο 
Göttingen και να της επιβάλει το γάμο με το φερέγγυο 
επιχειρηματία Benedix Grünlich: «Δεν γεννηθήκαμε... γ ι ’ αυ
τό που κοντόφθαλμα θεωρούμε σαν τη μικρή, προσωπική μας 
ευτυχία, γιατί δεν είμαστε ελεύθερα, ανεξάρτητα και αυτοδύ
ναμα άτομα, αλλά κρίκοι σε μια αλυσίδα, και δεν θα 
είμασταν, όσο είμαστε, νοητοί σαν άτομα χωρίς τη γραμμή 
εκείνων που προηγήθηκαν...»34.

Με άλλα λόγια, άρση της ατομικής ελευθερίας, δέσμευση 
κάτω από το βάρος του παρελθόντος και του μέλλοντος της 
οικογένειας —δηλ. του περιβάλλοντος καθεστώτος.

Η ειρωνεία είναι ότι ο γάμος της Antonie με τον Benedix 
Grünlich θα αποτύχει35 ύστερα μάλιστα και από μια ηχηρή 
πτώχευση (ίσως και γ ι ’ αυτό;), και η μεταμέλεια του «πα- 
τρός-αυθέντου» έρχεται πολύ αργά36.

Η πολιτική θέση του πρόξενου Johann Β. ανήκει στο ίδιο 
συντηρητικό κλίμα. Συνειδητοποιεί τους «ταραγμένους και
ρούς»37 (1848, έτος επαναστάσεων) —«εποχή της θύελλας 
και της αναταραχής»38, όπως έλεγε ο επίσης συντηρητικός 
φίλος του, μεσίτης Sigismund Gosch— αρνείται όμως να 
δεχθεί τη σοβαρότητα των γεγονότων* «eine Kinderei, das 
alles!».Παιδιάστικα καμώματα. Μερικοί κακομαθημένοι νεα
ροί επωφελούνται της ευκαιρίας για να κάνουν λίγη φασα
ρία39. Ίσως σ’ αυτή την άρνησή του να δει πίσω από τα 
πράγματα την αληθινή τους διάσταση, αλλά και στη διαλλα
κτική διάθεσή του απέναντι στο πλήθος (das Volk — ο όρος 
χρησιμοποιείται από τους αστούς εν προκειμένω της Lübeck, 
κατά περίπτωση με τρόμο40 ή με ένα αίσθημα ανάμεσα στη 
συγκατάβαση και στην οργή41) που περικυκλώνει απειλητικά 
το δημαρχείο (η επανάσταση έφτασε κάτω από τα παράθυρα 
της αίθουσας των συνεδριάσεων), οφείλεται το γεγονός ότι 
αυτός τελικά ο πρόξένος Johann Β. αντιμετωπίζει το λαό και 
καταφέρνει να ηρεμήσει κάπως την κατάσταση42.

Η δεύτερη ψυχή του πρόξενου Johann Β. ορίζεται από μια 
ευλαβική αφοσίωση προς το θείο, ώρες ώρες φαίνεται σαν 
εξάρτηση, που συνεξεταζόμενη με εκείνη την άλλη ψυχή του, 
υπαινίσσεται σχεδόν υποκρισία (;).

Ηδη η πάρουσία του Pastor Wunderlich στις οικογενεια
κές συγκεντρώσεις, με την ιδιότητα του οικογενειακού ιερέα, 
υποδηλοί αυτή την προσήλωση στο θείο και την προσφυγή 
στην προστασία του. Ύστερα ο πρόξενος Johann Β. αποδέχε
ται τον Benedix Grünlich σαν γαμπρό του και επειδή είναι 
γιος ιερέα, «ένας χριστιανός...»43. Ενώ το σκάνδαλο που 
ξεσπά σε βάρος του μετά το διαζύγιο της Antonie το θεωρεί 
θεία απόδειξη ότι έσφαλε, θεωρεί αυτό τούτο το διαζύγιο και 
την πτώχευση του Grünlich σαν θεία βούληση44. Ακόμα και 
οι τύψεις του υπαγορεύονται από τις εσφαλμένες εκτιμήσεις 
του όσον αφορά το θείο —ή τους εκπροσώπους του, έστω— 
και όχι από τη συναίσθηση της εσφαλμένης θέσης του

Το εξώφυλλο της πρώτης έκδοσης «Buddenbrook» (1903)

απέναντι στη μικροπρόθεσμη— άμεση ατομική ευτυχία της 
Antonie. Η ίδια άλλωστε (όπως και οι γιοι Thomas και 
Christian45) αντιδρά με δυσφορία στο θρησκευτικό κλίμα που 
βαρύνει το πατρικό σπίτι και επιβάλλεται από την ιδιαίτερη 
κλίση του πρόξενου Johann Β.. Μια κλίση σχεδόν εκκεντρική, 
που εκδηλώνεται απλά με την ανάγνωση στο πρωινό τραπέζι 
αποσπασμάτων από τη Βίβλο, ή κάπως σοβαρότερα με τις 
συχνές επισκέψεις ιερέων και ιεραποστόλων. Στους τελευ
ταίους μάλιστα, η οικία Buddenbrook που δεδηλωμένα ανήκει 
στο χώρο του Λούθηρου και της Μεταρρύθμισης, προσφέρει 
φιλοξενία αρκετές φορές το χρόνο46:

Στα πλαίσια του ήθους και του πνεύματος του πρόξενου 
Johann Β. κινούνται η σύζυγός του Elisabeth το γένος Kroger 
και η κόρη του Antonie, κυρία Grünlich και κυρία Permaneder 
διαδοχικά.

Η Elisabeth Β. αποτελεί την προέκταση του θρησκευτικού 
εγώ του πρόξενου Johann Β. στα πλαίσια πάντα της Μεταρ
ρύθμισης (ομολογία μίσους για τον Καθολικισμό47), κυρίως 
από τη στιγμή του θανάτου του48. Οργανώνει κατηχητικό 
σχολείο τις Κυριακές στο σπίτι49. Συναναστρέφεται κυρίες 
αναλογών απόψεων και στις συζητήσεις τους αναφέρονται 
στο θείο («der Herr») με το αίσθημα των πρώτων χριστια
νών, ενώ ενστερνίζονται θεωρίες περί εσωτερικού Φωτός και 
Ιδέας, περί μεταβίβασης σκέψεων κ.λπ.50. Παντρεύει τη 
μικρή της κόρη Clara με ένα ιερέα, Pastor Sievert Tiburtius51.
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Κατά το προηγούμενο του πρόξενου Johann Β., θεωρεί το 
γεγονός του δεύτερου διαζυγίου της Antonie σαν σημείο της 
θείας βούλησης52. Λίγο πριν το θάνατό της, δέχεται την 
επίσκεψη ενός διαμαρτυρόμενου ιερέα (Pastor Pringsheim)53. 
«Βλέπει» πρόσωπα που δε ζουν (τον πρόξενο, την κόρη της 
Clara, τους γονείς της) και που την περιμένουν, και ζητεί τη 
μεσολάβηση των γιατρών προκειμένου να επισπευσ6εί αυτή η 
«συνάντηση», ενώ στην πραγματικότητα επιδιώκει τη συντό
μευση της αγωνίας της από' την ασφυξία που της προξενεί η 
περιπνευμονία («aus Barmherzigkeit...», «ein Mittel, meine 
Herren...» — «λυπηθείτε ιμε...»54). Η μόνη παρεκτροπή από 
αυτή τη θρησκευτική συνέπεια (για την οποία όμως δεν 
ευθύνεται η ίδια) είναι η παρουσία της αδελφής Λεάντρα, 
καθολικής μοναχής, που παραστέκεται στις τελευταίες ώρες 
της Elisabeth Β. με την ιδιότητα της πεπειραμένης νοσοκό
μας. Αυτή άλλωστε η ιδιότητά της αποτελεί τη μόνη 
δικαιολογία της παρουσίας της τέτοιες ώρες, μέσα σ’ ένα 
σπίτι που πάντα υπηρετούσε τη Μεταρρύθμιση55.

Η Antonie Β., κυρία Benedix Grünlich αρχικά, και κυρία 
Alois Permaneder αργότερα, θεωρεί τον εαυτό της φορέα της 
μοίρας και επομένως του μέλλοντος της οικογένειάς της56. 
(Η άλλη κόρη του πρόξενου Johann Β., η Clara57 είναι στην 
ουσία ελάχιστα υπαρκτή, και η επιφάνεια που καλύπτει στα 
πλαίσια της οικογένειας χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εκτός
/ / / / / . /  ςκ /ισως απο το οτι υποφερει απο τρομερούς πονοκέφαλους38, οτι 
παντρεύεται τον ιερέα Sievert Tiburtius59 και ότι πεθαίνει 
πάρα πολύ ενωρίς60).

Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας της Antonie, πρόξενος 
Johann Β., κάνει ό,τι μπορεί και καταλήγει τελικά να την 
οδηγήσει σ’ αυτή την άποψή61, χωρίς άλλωστε ιδιαίτερα 
μεγάλη προσπάθεια (πρέπει να ομολογήσουμε) και κυρίως 
χωρίς καμιά αντίδραση εκ μέρους της μητέρας Elisabeth Β.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Antonie μεταβάλλεται σε μια 
παρωδία ζωής, ένα κενό ενεργητικής βούλησης, μια αρνητική 
έως κωμική ενσάρκωση της ιδέας του φύλου της, που

(υποτίθεται ότι) δανείζει στο άτομο ένα είδος αθανασίας 
(διάβαζε: παιδιά, συνέχιση της ζωής κ.λπ.)62.
Η Antonie δε μοιάζει να ενδιαφέρεται για το πνεύμα. Της 
αρκεί να αποκτήσει μια επιφανειακή αίσθηση της ζωής 
(Gewiss, ich habe das Leben kennengelernt...63). Παρατηρεί- 
ται εδώ ένας δυαδισμός ζωής και πνεύματος. Η ζωή δε 
φαίνεται να νοσταλγεί το πνεύμα. Το πνεύμα όμως χαρακτη
ρίζεται από μια τάση προς τη ζωή που πρέπει να πραγματο
ποιηθεί ώστε το πνεύμα να παραμείνει γόνιμο, αλλά που 
εντούτοις ενεργεί επικίνδυνα και καταστρεπτικά, ακριβώς 
επειδή δε μετέχει στη ζωή64.
Έτσι η Antonie διαπράττει δύο (αποτυχημένους) γάμους, 
τον πρώτο (Grünlich)65 ως επιλογή του πατέρα της για το 
καλό όνομα και το συμφέρον της ίδιας, και το δεύτερο 
(Permaneder)66 ως προσωπική της επιλογή για το καλό 
όνομα (αποκατάσταση της διαζευγμένης κόρης) και το 
συμφέρον (οικονομική ελάφρυνση) της οικογένειας, παρο
μοίως. Αυτή είναι η ασυνείδητη εκδίκησή της προς τον ίδιο 
της τον εαυτό και στη συνέχεια προς την οικογένεια επειδή η 
παράδοση ακριβώς της οικογένειας δεν ανέχθηκε τη στιγ
μιαία πρωτοβουλία της να επιλέξει ως ενδεχόμενο σύζυγό 
της τον Morten Schwarzkopf67, φοιτητή της ιατρικής στο 
Πανεπιστήμιο του Göttingen, συνδικαλιζόμενο διανοούμενο, 
προκλητικό ανατροπέα του ισχύοντος κοινωνικού καθεστώ
τος68, υπέρμαχου των δικαιωμάτων της Τρίτης Τάξης. 
Δέχεται μοιρολατρικά τα γεγονότα (διάβαζε: παράδοση της 
οικογένειας) και είναι ανίκανη να αποκτήσει αυτογνωσία, 
δηλ. αυτοπεποίθηση69, προβάλλοντας ως δικαιολογία (ή 
χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα;) αυτά ακριβώς τα γεγονότα. 
Η συνείδηση της οικογένειας έχει γίνει δική της συνείδηση 
(το ευκολότερο όσο και το τραγικότερο)70. Το γεγονός αυτό 
της επιβάλλει την ανάγκη της εξάρτησης. Εξάρτηση από τον 
αδερφό της Thomas, εξάρτηση από το πατρικό σπίτι της 
Mengstrasse, εξάρτηση τέλος —και κυρίως— από τη θεία 
βούληση.
Πραγματικά, η Antonie κινείται ανάμεσα στις γραμμές της 

-.ζωής ,του Τ.Β., με μεγάλη αίσθηση δέους. Άλλωστε, η 
Antonie έπρεπε να βρει ένα σημείο αναφοράς μετά το θάνατο 
του πατέρα της, μέσα στα πλαίσια της οικογένειας. Τη θέση 
του πρόξενου Johann Β. στην κορυφή της οικογενειακής 
ιεραρχίας κατέλαβε ο Τ.Β., αυτό εξηγεί τα πάντα. Έτσι, η 
Antonie φροντίζει για το σπίτι του Thomas71 όταν αυτός 
παντρεύεται (πόσο μάλλον που η σύζυγος του Thomas είναι η 
παλιά της συμμαθήτρια του παρθεναγωγείου Gerda Arnol* 
dsen72, από το Amsterdam), βαφτίζει73 τον Justus Johann 
Kaspar, γιο του Thomas, παρακολουθεί με αγωνία έξω από 
τη Γερουσία την εκλογή του Thomas ως γερουσιαστού74 και 
είναι ο πρώτος άνθρωπος που του το αναγγέλλει75, παραστέ
κεται στις τελευταίες στιγμές του Thomas χωρίς να μπορεί 
να αποδεχθεί το γεγονός76.
Η εξάρτηση της Antonie από το πατρικό σπίτι είναι ακριβώς 
μοιρολατρική, γιατί συσχετίζει το κτίριο με την ενότητα και 
τη συνέχεια της οικογένειας. Το πρακτικό γεγονός της 
πώλησης του σπιτιού μετά το θάνατο της μητέρας της, 
γ ι ’ αυτήν σημαίνει την οδυνηρή διαπίστωση ότι η ζωή την 
έχει προσπεράσει (alles ist auf mich herabgekommen77). 
Την ηθική όμως της Antonie προσδιορίζει κυρίως η εξάρτηση 
από τη θεία βούληση. Αυτή η εξάρτηση είναι ισχυρότερη όσο 
ζει ο πατέρας78, παρόλο ότι αντιδρά στην έντονη παρουσία
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ιερέων και ιεραποστόλων στο σπίτι79. ΙΙάντα όμως βολεύεται 
να πιστεύει ότι ο καλός Θεός θα συνεχίζει να φροντίζει μέχρι 
τέλους την οικογένεια80. Για το λόγο αυτό αρνείται να δεχθεί 
το θάνατο του αδερφού της. Η ακατάσχετη φλυαρία της 
μπροστά στο κρεβάτι του Thomas που πεθαίνει, είναι μοναδι
κό τεκμήριο της τραγικής αμφιταλάντευσής της. Από τη μια 
μεριά, η πίστη: «Δεν είναι τίποτα... Ο καλός Θεός δεν το 
θέλει... ¿ιέρει τι κάνει... Αχ Θεέ μου θα προσεύχομαι νύχτα 
μέρα»81. Και από την άλλη, η αμφιβολία που καλύπτεται 
όμως πίσω ακριβώς από την πίστη: «Den Glauben bewahre 
ich mir...» (Θα προφυλάξω την πίστη μου, ή Δε θα πάψω να 
πιστεύω). Εδώ η Antonie αποδεικνύεται γνήσιος φορέας της 
αδιατάραχτης συνείδησης της οικογένειας Buddenbrook82. Θα 
υπάρξει, βέβαια, άλλη μια απόπειρα αυτογνωσίας, όταν 
κυριολεκτικά στο τέλος του βιβλίου83 θα αμφισβητήσει προς 
στιγμήν την ύπαρξη μιας μετά θάνατον ζωής, όπου θα 
συναντηθεί και πάλι όλη η οικογένεια, θα αμφισβητήσει δηλ. 
την ύπαρξη παρηγοριάς όσο κι αν αυτό ηχεί σαν βλασφημία 
(es ist .kein Trost... Ein Wiedersehen... Wenn es so wäre — το 
υποθετικό wäre είναι αυτή ακριβώς η αμφισβήτηση). Συνεπής 
όμως στην παράδοση και τη συνείδηση της οικογένειας, ούτε 
και τότε επιτρέπει στον εαυτό της τέτοιου είδους αδυναμίες 
και ανακαλεί: Es ist so (η βεβαιότητα που δεν αφήνει 
περιθώρια σκεπτικισμού).

Κατόπιν αυτών δε φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία ότι 
έφυγε πλέον η ζωή ερήμην της (Das Leben liegt hinter dir). 
Έχει καταλήξει ήδη* θεματοφύλακας του παρελθόντος της 
οικογένειας, αφού ο θάνατος του Justus Johann Kaspar, 
τελευταίου Buddenbrook, αποκλείει κάθε έννοια μέλλοντος.

•%

* * *

Αυτό είναι το φυσικό και ζωτικό στοιχείο που περιβάλλει και 
αναδεικνύει την ύπαρξη του Τ.Β. Αυτή η ύπαρξη δεν μπορεί 
ακόμα να τεθεί χωρίς τον αντίποδά της, τον Christian Β., 
μικρότερο αδερφό και ενσάρκωση της άρσης του Τ.Β. Ο 
Christian Β. είναι ο μελαγχολικός τρελός του δράματος84, 
που έρχεται σε σύγκρουση με τη σύνεση του Τ.Β. Δεν 
παρουσιάζει το παραμικρό δείγμα αυτοπεποίθησης ενός 
εκλεκτού (του κοινωνικού και οικονομικού ισχύοντος κατε
στημένου). Η μόνιμη έκφρασή του «Ich kann es nun nicht 
mehr» (δεν αντέχω πια) θέτει την έλλειψη δυναμικής βούλη
σης85, την πλήρη απουσία ενεργητικότητας και αντοχής, 
πράγμα που αποκλείει τόσο την ενεργή συμμετοχή του στην 
αστική ζωή των προγόνων του, όσο και κάποια καλλιτεχνική 
σταδιοδρομία (ο Christian Β. είναι ένας γεννημένος θεατρίνος, 
με απόχρωση γελωτοποιού)86.
Η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στους χαρακτήρες του Tho
mas και του Christian επισημαίνεται ήδη από τα πρώτα 
χρόνια της παράλληλης ζωής τους87. Ο Jean Jacques Hoffste* 
de, ο ποιητής της. πόλης και οικογενειακός φίλος από την 
εποχή του Johann Β. του πρεσβύτερου, αποφαίνεται ότι «ο 
Thomas είναι ένα γερό και σοβαρό μυαλό, θα γίνει έμπορος, 
δεν υπάρχει αμφιβολία, αντίθετα ο Christian φαίνεται μπερ
δεμένη υπόθεση, λίγο απίθανος (incroyable)... θα σπουδάσει». 
Και έτσι ορίζεται προκαταβολικά η μοίρα του μέλλοντος της 
οικογένειας.
Εφόσον ο Thomas εγκαταλείπει το σχολείο και μπαίνει στην 
οικογενειακή επιχείρηση88, εξασφαλίζεται το οικονομικό μέλ
λον της επιχείρησης. Επομένως, ο Christian μπορεί άνετα να
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ακολουθήσει τον τύπο της ελεύθερης ζωής που αποφάσισε ότι 
του ταιριάζει. Σ ’ αυτό βοηθούν και οι νευρώσεις που διαθέτει 
και ξέρει να χειρίζεται προς το συμφέρον του από μικρός89. Ο 
Christian είναι η εικόνα μιας κατάστασης ανάμεσα στην 
τρυφεράδα και την (οργανική, κυρίως) αδυναμία, κύρΊο γνώρι
σμα της παρακμής90. Η τρυφεράδα του Christian διοχετεύε
ται στις συζητήσεις για το θέατρο91 ή στη σύμπτωση 
απόψεων με τη νύφη του Gerda92, σύζυγο του Τ.Β. Η 
αδυναμία του Christian εκδηλώνεται με την κατηγορηματική 
άρνησή του να εγκλιματισθεί στην ατμόσφαιρα και το πνεύμα 
της οικογενειακής επιχείρησης93, ή με την άρνησή του να 
υποταχθεί στην ατμόσφαιρα πένθους για το θάνατο του

9 QA 9 9 9 fπατέρα τουν4, η με τη φυγη του μπροστά στον επικείμενο 
θάνατο της μητέρας του95. Ισχυρό τεκμήριο της αδυναμίας 
του Christian είναι και η υπερβολική ευαισθησία του απέναντι 
στην έννοια του πόνου (φυσικού και ηθικού), τόσο σαν 
φορέα96 όσο και σαν παρατηρητού εξ αντικειμένου97.

Η αδυναμία του Christian επιφέρει την οργή του Thomas, 
που είναι ανίκανος να συμμερισθεί την κατάσταση του 
αδερφού του. Το γεγονός αυτό προκαλεί τρομερές συγκρού
σεις μεταξύ τους98, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για 
μοιραίες συγκρούσεις μεταξύ της αρνητικής και της θετικής 
φύσης ενός και του αυτού δυναμικού στοιχείου που αντιπρο
σωπεύει την επιβίωση της οικογένειας Buddenbrook.
Το τραγικό είναι ότι ο Christian κάτω από την πίεση της 
πλήρους επίγνωσης της αδυναμίας του, και ακριβώς εξαιτίας 
της, δεν μπορεί να αντιδράσει παρά μόνο με την κραυγή 
απελπισίας «Wie sprichst du zu mir! Was habe ich dir getan!» 
(Πώς μου μιλάς έτσι! Τι σου έχω κάνει!), που οδηγεί στον 
ανώτατο βαθμό αυτοκριτικής και δραματικής ομολογίας: 
«...das hast du richtig erkannt99» και αργότερα «...ist... nicht 
viel aus mir geworden100...» και ακόμα «ich habe viele Fehler 
gemacht101...» (καλά με κατάλαβες,... δεν έγινα τίποτα σπου
δαίο... έκανα πολλά λάθη).
Και δεν πρόκειται μόνον -για την επίγνωση της αδυναμίας. 
Εκείνο που βαραίνει περισσότερο στον Christian, είναι η

----------------►
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σιωπή του Thomas, η σιωπή-επιτίμηση, η σιωπή- περιφρόνη
ση, η ανελέητη σιωπή, που ακολουθεί τις συγκρούσεις τους, η 
ίδια ανελέητη σιωπή του νεκρού Thomas που προκαλεί τόσο 
δέος στον Christian102.

Η έννοια Christian-άρση και η έννοια Τ.Β.-θέση συγκλίνουν 
στην ευθεία που αποτελεί τη δυναμική προοπτική της 
οικογένειας Buddenbrook. Εδώ ακριβώς έγκειται η τραγική 
ειρωνεία: δεν υπάρχει προοπτική (ακόμα λιγότερο δυναμική), 
γιατί δεν υπάρχει βιολογικό μέλλον. Σε ό,τι αφορά τον 
Christian, οι μέρες ¿-ου καταμετρήθηκαν σ’ ένα άσυλο103 
ύστερα από μια αποτυχημένη (και αυτός) προσπάθεια να 
φτιάξει δική του οικογένεια.

Για τον Τ.Β., τα πράγματα είναι αρκετά πολυπλοκότερα. 
Ο Τ.Β. αποδεικνύεται η τραγική συνείδηση-αυτογνωσία σε 
ό,τι αφορά την προοπτική ακριβώς της οικογένειας, επειδή 
μεταβάλλεται σε παρατηρητή και κάποτε φορέα των μεταβο
λών που υφίσταται η οικογένεια μέσα στα πλαίσια των 
γενικότερων παράλληλων ιστορικών, κοινωνικών και οικονο
μικών μετατροπών. Το ουσιαστικό στην περίπτωση του Τ.Β. 
είναι ότι έχει πλήρη συνείδηση των καταστάσεων (οικογε
νειακών και ιστορικών), και ακόμα πληρέστερη συνείδηση 
του γεγονότος ότι δεν μπορεί να αντιδράσει αποτελεσματικά.

Καταρχήν, ο Τ.Β. είναι δέσμιος του (άμεσου και του 
ευρύτερου) περιβάλλοντος. Το περιβάλλον αυτό αποφασίζει 
ότι ο Τ.Β. θα γίνει έμπορος104, και αυτόματα λύνεται το 
πρόβλημα του μέλλοντος για την οικογενειακή επιχείρηση. 
Οπότε ο Τ.Β. υποχρεώνεται να εγκαταλείψει105 το σχολείο 
σε ηλικία 16 χρόνων, και να μπει μαθητευόμενος στο 
λογιστήριο της επιχείρησης. Δεν υπάρχει περιθώριο προσω
πικής επιλογής, σε αντίθεση με την ανεκτικότητα που 
παρατηρείται στην περίπτωση του Christian. Εξάλλου, τα 
κοινωνικά-οικονομικά ισχύοντα κατά τη μοιραία για την 
εξέλιξη του Τ.Β. χρονική περίοδο 1842 είναι προφανές ότι 
συσχετίζουν τις σπουδές με τους αδύναμους και παράδοξους 
χαρακτήρες (ο Christian φαίνεται μπερδεμένη υπόθεση, λίγο 
απίθανος... θα σπουδάσει...106). Τα ισχύοντα κατά το 1842 
δεν διαθέτουν αρκετή προοπτική ώστε να προδικάσουν τις 
(ιστορικές, κοινωνικές) μεταλλαγές που θα αναγκάσουν τον 
Τ.Β. το έτος 1873 να ομολογήσει με πικρία ότι δεν υπάρχει 
πλέον μέλλον γ ι ’ αυτόν (δεν μπορεί να γίνει δήμαρχος) γιατί 
είναι έμπορος και όχι μορφωμένος107.
Προς το παρόν όμως, ο Τ.Β. είναι η πραγματική οικονομική 
εξέλιξη και άνοδος της οικογένειας. Το 1855, μετά το 
θάνατο του πρόξενου Johann Β.108, μια νέα οικονομική άποψη 
διέπει την οικογενειακή επιχείρηση. Διαπιστώνεται ότι από 
τη στιγμή που αναλαμβάνει ο Τ.Β., «ένα ιδιοφυέστερο, ένα 
ζωηρότερο και πρακτικότερο πνεύμα διακατέχει την επιχεί
ρηση». Ο Τ.Β. καταξιώνεται ως «η προσωπικότητα της 
επιχείρησης»109.
Προοπτική του η λάμψη της επιχείρησης, στον ίδιο πάντοτε 
χώρο, στο πατρικό σπίτι της Mengstrasse, στο οποίο διατηρεί 
το γραφείο ακόμα και όταν αποκτήσει το δικό του σπίτι, και 
δεν το εγκαταλείπει παρά μόνον όταν πώληθεί το πατρικό 
αυτό σπίτι μετά το θάνατο της μητέρας.
Άποψή του, ότι ένας επιχειρηματίας δεν πρέπει να είναι 
γραφειοκράτης, και ότι ο χρόνος τρέχει αλλά αφήνει κάτι 
καλό πίσω του110. Και ακόμα, επιτυχία και τύχη βαδίζουν 
παράλληλα111. Ουσιαστική ικανότητα του Τ.Β. είναι η άμεση
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προσαρμογή στο ρυθμό των κοινωνικών εξελίξεων και η 
χρησιμοποίηση με ετοιμότητα των οικονομικών παραμέτρων 
τους112. Μ’ αυτό το πνεύμα βασίζει την επιχειρησιακή 
διαδικασία στις διαπραγματεύσεις113 (καλύτερος από ένα 
νομικό)114, ενώ θεωρεί τα πολλαπλά ακίνητα νεκρό κεφά
λαιο115. Αντιμετωπίζει την εργασία του σαν ένα (τυχερό) 
παιχνίδι* η φιλοδοξία που τον ωθεί προς τους στόχους του, 
προβάλλει τόσο μια σοβαρή όσο και μια περισσότερο ανάλα
φρη όψη* ο ρυθμός του είναι ταχύς11«6· οι συμβιβασμοί του 
χαρακτηρίζονται από σκεπτικισμό υψηλού βαθμού, ενώ οι 
ασυνέπειές του διαθέτουν μια_πνευματώδη δικαιολογία, και 
όλα αυτά μέσα σ’ ένα πλαίσιο ζωντάνιας, ευφυΐας, καλής 
διάθεσης και τόλμης117.
Η ικανότητα του Τ.Β. ως επιχειρηματία διοχετεύεται (ακρι
βώς γ ι ’ αυτό) σε διαδικασίες που αφορούν πλέον την ιστορική 
εξέλιξη της Lübeck. Ήδη το 1858, ο Τ.Β. από την 
προοπτική του ισχυρού οικονομικά πατρικίου της πόλης και 
με τη διορατικότητα που του επιτρέπει να συνειδητοποιήσει 
εγκαίρως ότι «οι καιροί αλλάζουν και έχουμε ένα σωρό 
υποχρεώσεις απέναντι στη νέα εποχή», παίρνει θέση υπέρ 
της Τελωνειακής Ένωσης (Zollverein118) σχολιάζοντας με 
συγκατάβαση τη (θεωρητική) άποψη των διπλωματών ή τους 
ενδοιασμούς εκείνων που εμμένουν στην αυτοδυναμία και την 
ελευθερία της πόλης απέναντι σε ενδεχόμενες δεσμεύσεις. 
Τελικά, όπως είναι γνωστό, η Lübeck προσχώρησε στην 
Τελωνειακή Ένωση το 1867.

Το 1862, σε ηλικία 37 χρόνων, ο Τ.Β. εκλέγεται γερουσια
στής119 στο συντηρητικό χώρο120, και μ’ αυτή την ιδιότητα 
αντιμετωπίζει 'κρατικά θέματα, όπως την εξάπλωση του 
σιδηροδρομικού δικτύου ή την τελωνειακή ένωση121, ή την 
ταχυδρομική ένωση και το τηλεγραφικό δίκτυο, πράγματα 
που τον απασχολούσαν από πολύ ενωρίτερα122. Παράλληλα, 
είναι βοηθός δημάρχου. Δέκα χρόνια μετά, ο Τ.Β. βρίσκεται 
στο ανώτατο σημείο της επαγγελματικής του ζωής και 
καταλήγει στη διαπίστωση ότι δέν υπάρχει πλέον γ ι ’ αυτόν 
μέλλον. Δεν έχει σημασία ότι για τον Τ.Β. των 47 χρόνων, 
εκείνη τη στιγμή μέλλον εσήμαινε η προώθησή του στο 
αξίωμα του δημάρχου. Εκείνο που βαραίνει, είναι η πικρή 
ομολογία που συσχετίζεται με την έλλειψη μόρφωσης: «Δή
μαρχος όμως δεν μπορούσε να γίνει ο Τ.Β., γιατί ήταν 
έμπορος και όχι μορφωμένος, δεν είχε τελειώσει το γυμνάσιο, 
δεν ήταν νομικός και κυρίως δεν είχε ακαδημαϊκή μόρφω
ση»123.
Όπου τίθεται πλέον σαφώς η κρίση αυτογνωσίας του Τ.Β. Η 
αλήθεια είναι ότι ένα καθαρά οικονομικό-πολιτικό γεγονός, η 
οικονομική κρίση του 1866124, κατά την οποία η επιχείρηση 
είχε αρκετή ζημιά, φέρνει τον Τ.Β. αντιμέτωπο με τις 
ευθύνες που έχει αναλάβει όχι τόσο απέναντι στον εαυτό του, 
όσο απέναντι στους προγόνους του. Το ερώτημα που θέτει ο 
ίδιος στον εαυτό του τις νύχτες που δεν μπορεί να κοιμηθεί,
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είναι: Στέκεται γερά στα πόδια του, όπως οι πρόγονοί του, 
σ’ αυτή τη σκληρή και πρακτική ζωή; Έχει τους λόγους του 
να αμφιβάλλει. Είναι ένας .επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος 
της αμερόληπτα σκληρής πράξης —ή ένας διανοητής με 
συνέπεια; Και πιο απλά: είναι ένας πρακτικός άνθρωπος ή 
ένας τρυφερός ονειροπόλος;
Δεν είναι τόσο εύκολο να προσδιορισθεί ο χαρακτήρας του 
Τ.Β. Τα θετικά στοιχεία του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της οικογένειας και του κοινωνικού περιβάλλοντος, είχαν 
επισημανθεί από τα πρώτα χρόνια της ζωής του125. Η 
εξέλιξη είναι συνεπής. Ο Τ.Β. αναλαμβάνει την ευθύνη της 
επιβίωσης της οικογενειακής επιχείρησης, με ουσιαστικό 
εργαλείο την προγονική νοοτροπία. Ρεαλισμός, θετικότητα 
και ψύχραιμη έως σκληρή αντιμετώπιση της κατάστασης. 
Στοιχεία που δε χαρακτηρίζουν κανένα από τα αδέρφια του. 
Αν εξαιρεθεί ούτως ή άλλως η ασθενική Clara, ο Τ.Β. 
αποδέχεται το γεγονός ότι δεν μπορεί να ενισχυθεί ούτε από 
τη μέχρι τέλους ανώριμη Antonie («είναι ένα παιδί»)126 ούτε 
ακόμα λιγότερο από την αρνητική έκδοση του εαυτού του, 
τον Christian. Άλλωστε, σε ό,τι αφορά την οικογενειακή 
επιχείρηση, η άποψη του Christian είναι ξεκαθαρισμένη (όλοι 
οι έμποροι είναι απατεώνες127). Μ ’ αυτά τα δεδομένα, ο Τ.Β. 
αποδέχεται κατ’ ανάγκην τη μοίρα του, να συνεχίσει μόνος128. 
Έτσι, το έτος 1856 υπάρχει η διαπίστωση ότι «είναι 
απαιτητικός, αυτός ο Buddenbrook, διαφορετικός από τους 
προγόνους του, ..., έξυπνος, αξιαγάπητος, αγαπά την πόλη 
και θα την υπηρετούσε με επιτυχία»129. Ο ίδιος ομολογεί 
φιλοδοξία. Αντιμετωπίζει την καριέρα του με επαγγελματι
κή και ταυτόχρονα πνευματώδη διάθεση. Θα καταλήξει στην 
πολιτική. Προς το παρόν όμως πρέπει να αποκτήσει την 
εμπιστοσύνη του κόσμου σαν νοικοκύρης και οικογενειάρχης. 
Και ερχόμαστε στο θέμα της οικογένειας του Τ.Β. Επιλέγει 
τη λύση του γάμου, γιατί θεωρεί ότι η ζωή του γεροντοπαλί- 
καρου δε θα τον ωφελήσει. Άλλωστε, αυτού του είδους η 
ζωή δίνει μια αίσθηση απομόνωσης και αυτοεγκατάλειψης130. 
Κατ’ αυτό τον τρόπο, στον Τ.Β. βρίσκουν άψογη εφαρμογή οι 
απόψεις του πατέρα του πρόξενου Johann Β.131. Σε τέτοια 
θέματα δεν μετρά η μικρή, πρόσκαιρη, προσωπική ευτυχία 
δια της συναισθηματικής επιλογής, αλλά το μακροπρόθεσμο 
(προσωπικό) συμφέρον. Οφείλουμε να ομολογήσουμε πάντως 
ότι εδώ υπάρχει κάποια διαφοροποίηση.

Για τον πρόξενο Johann Β. εκείνο που μετρά κυρίως, είναι η 
οικογενειακή παράδοση (είμαστε κρίκοι σε μια αλυσίδα 
κ.λπ.). Στην περίπτωση του Τ.Β. αρχίζει να ισχύει μια 
αυτογνωσία της ατομικότητας και της αυθυπόστατα προβαλ
λόμενης προσωπικότητας (ο γάμος του Τ.Β. θα ισχυροποιή
σει τη θέση του σαν ανθρώπου που επιδιώκει την προσωπική 
του ακτινοβολία — στα πλαίσια και με την υποστήριξη της 
οικογενειακής οικονομικής βάσης, έστω), που περιβάλλεται 
από μια έκφραση αυτοπεποίθησης υψηλού βαθμού, κάτω από 
την οποία όμως προϋποτίθεται συνεχής φροντίδα και κόπος 
πολύς132.

Στο πνεύμα αυτής της αυτογνωσίας και με την προοπτική 
της καριέρας του στη δεδομένη κοινωνική θέση του, ο Τ.Β. 
αποβάλλει κάθε υποψία υποκειμενικής αδυναμίας (νεανική 
αισθηματική επιλογή: Amma, η υπάλληλος του ανθοπω
λείου133) και οδηγείται στη ρεαλιστική επιλογή με την 
κοινωνική κάλυψη (Gerda Arnoldsen, κόρη Ολλανδού μεγάλε- 
μπόρου και ταυτόχρονα δεξιοτέχνη του βιολιού134, η ίδια 
άλλωστε παίζει εξαιρετικά ένα'Stradivari135). Βλέπουμε εδώ 
μια παραλλαγή (χωρίς πολλά κοινά σημεία —πάντως είναι 
μια παραλλαγή) της περίπτωσης Antonie. Για τον Τ.Β. δε θα 
τεθεί βέβαια θέμα διαζυγίου (οι κοινωνικές παράμετροι και 
διαδικασίες δεν αφήνουν τέτοια περιθώρια), αλλά αυτή η 
επιλογή αποδεικνύεται μοιραία για την επιβίωση της οικογέ
νειας Buddenbrook.

Η Gerda Β. είναι ένα ιδιόρρυθμο, μυστηριώδες και γοητευ
τικό πλάσμα136, κάτι ανάμεσα σε Ήρα, Αφροδίτη και 
Briinnhilde137. Ο γάμος της με τον Τ.Β. είναι μια ευγενική, 
αδιάφορη συμβίωση και τίποτα άλλο. Εσωστρεφής, κοινωνι
κά συντηρητική, η ύπαρξή της είναι ένα παράδοξο μείγμα 
αφηρημάδας, αλαζονικής συμπεριφοράς και αφοσίωσης στη 
μουσική.
Έ χει έρθει ο καιρός των ανακατατάξεων και στη μουσική138. 
Ισχύουν πάντοτε ο Bach, ο Haydn, ο Mozart, ο Beethoven. 
Αρχίζει όμως η εποχή του Wagner. Οι Αρχιτραγουδιστές της 
Νυρεμβέργης, Τριστάνος και Ιζόλδη: είναι ήδη μια πραγμα
τικότητα. Η πολεμική κατά του Wagner θεωρεί αυτή τη 
μουσική «δημαγωγία, βλασφημία, παραφροσύνη, τέλος κάθε 
ηθικής στην τέχνη, χάος, δεν είναι καν μουσική»139. Στους 
παθιασμένους οπαδούς της νέας μουσικής ^χνήκει και η Gerda 
Β., που έρχεται συχνά σε σύγκρουση με τον Edmund Pfiihl, 
αξιοσέβαστο οργανίστα της Sankt Marien Kirche και οπαδό 
της παλιάς αρμονίας140.

Με την Gerda Β. εισβάλλει ουσιαστικά η τέχνη στην 
οικογενειακή —οικονομική μέχρι τώρα— παράδοση των 
Buddenbrooks. Ο Τ.Β., όπως άλλωστε και όλη; η οικογένεια, 
είναι ξένος προς τη σοβαρή μουσική141. Άποψή του είναι ότι 
η μουσική αποξενώνει τον άνθρωπο από την πρακτική ζωή, 
δεν ωφελεί τη σωματική υγεία και εξαντλεί τις δυνάμεις του 
πνεύματος142.
Η ουσιαστική αντίδραση του Τ.Β. απέναντι στη μουσική θα 
εκδηλωθεί όταν ο μικρός γιος του Justus Johann Kaspar θα 
αδιαφορήσει για την πρακτική ζωή (τα μαθήματά του στο 
σχολείο, το ενδιαφέρον για την οικογενειακή επιχείρηση με 
την προοπτική να διαδεχθεί σ’ αυτήν τον πατέρα του, εξάλ
λου η υγεία του είναι εύθραυστη143) για να αφοσιωθεί στη 
μουσική ακριβώς, με την υποστήριξη αλλά και την κληρονο
μική διάθεση εκ μέρους της μητέρας του. Ακόμα και τα
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παιχνίδια του Justus Johann Kaspar είναι σχετικά με τη 
μουσική (ένα κουκλοθέατρο με φιγούρες από την τελευταία 
πράξη του Fidelio144).

Ο Justus Johann Kaspar μέσα στο οικογενειακό περιβάλ
λον, εξελίχθηκε σε ένα μελαγχολικό, συνεσταλμένο, υπε
ρευαίσθητο, πρόωρα ώριμο παιδί με μια υπερβολική κλίση 
προς τη μουσική, γιατί σ’ αυτό το χώρο της μαγείας και του 
ονείρου βρίσκει τη λύτρωση από το φόβο και τον πόνο που 
του προξενεί ο κόσμος (ιδιαίτερα το σχολείο), τη λύτρωση 
που τον βοηθά να επιβληθεί στη ζωή, γιατί αυτός είναι ο 
μόνος χώρος όπου μπορεί να εκφρασθεί αυτοδύναμα145. Κάθε 
άλλη δυνατότητα δημιουργίας έχει γ ι ’ αυτόν αποκλεισθεί 
είτε κάτω από το δέος (μέχρι τρόμο) που του προκαλεί ο 
πολυάσχολος και υπέρμετρα δυναμικός πατέρας146, είτε κάτω 
από την ασφυκτική υπερπροστασία που του παρέχουν η 
μητέρα και η θεία Antonie. Και αν τα γυναικεία πρόσωπα 
της οικογένειας έχει αποφασίσει (ή βολεύεται) να τα αποδέ
χεται στωικά ή με συγκατάβαση, το πρόβλημα όμως είναι οι 
σχέσεις με τον πατέρα. Παρόλο ότι ο Justus Johann Kaspar 
κληρονόμησε το υψηλής διανοητικής ποιότητας πνεύμά του' 
πατέρα του, δεν υπάρχει κανένας σύνδεσμος μεταξύ τους, Ο 
πατέρας απογοητεύεται γρήγορα από το γιο, ο γιος δεν 
καταλαβαίνει τον πατέρα. Η ένταση κορυφώνεται όταν ο 
Justus Johann Kaspar σύρει διπλή γραμμή κάτω από το 
όνομά του στο οικογενειακό βιβλίο. Είναι περισσότερο ένας 
τρόπος να εξάρει τη σημασία της προσωπικότητάς του στα 
πλαίσια της οικογένειας. Αυτό το νόημα πρέπει να έχει η 
απάντηση «Νόμιζα... ότι δεν έχει τίποτα μετά»147 (Ich 
glaubte... es käme nichts mehr...) προς τον πατέρα του, στην 
τρομερή σκηνή που ακολουθεί. Για τον Τ.Β. όμως αυτή 
ακριβώς η απάντηση έρχεται σε επίρρωση του φόβου του ότι 
δεν υπάρχει μέλλον (για τον ίδιο, για την οικογένεια, και 
βέβαια για την επιχείρηση).

Από εκεί και πέρα, ακολουθεί μια σειρά γεγονότων που 
ωθούν τον Τ.Β. να αναζητήσει μέσα του τον πραγματικό 
εαυτό του148: θάνατος της μητέρας Elisabeth Β. (1871 )|49, 
έντονη σύγκρουση με τον Christian150, διάλυση και πώληση 
του πατρικού σπιτιού για λόγους οικονομικούς151 (είναι 
ειρωνεία ότι το σπίτι περιέρχεται στον αιώνιο αντίπαλο του 
Τ.Β. στην οικονομία και την πολιτική Hermann Hagen- 
strom)152, ο Τ.Β. δεν μπορεί να γίνει δήμαρχος γιατί είναι 
έμπορος και όχι μορφωμένος ( 1873)Ι53, προβλήματα υγείας 
και προβλήματα για το μέλλον του Justus Johann Kaspar154. 
Και έτσι, το καλοκαίρι του 1874, ο Τ.Β. παίρνει στα χέρια 
του το δεύτερο τόμο από το έργο του Arthur Schopenhauer 
«Die Welt als Wille und Vorstellung» και επιμένει ιδιαίτερα 
στο κεφάλαιο με τον τίτλο «Uber den Tod und sein Verhältnis 
zur Unzerstörbarkeit unseres Wesens an sich»155.
Κάτω από το βάρος των γεγονότων (θάνατος, μέλλον-επι- 
βίωση της οικογένειας), εντοπίζει την προσοχή του σε δυο 
σημεία:
1. Θάνατος: «Κατά τη διάρκεια της ζωής η βούληση του 
ανθρώπου είναι ανελεύθερη... οι πράξεις του υπαγορεύονται 
από μια αναγκαιότητα. Ο θάνατος λύνει όλα τα δεσμά και η 
βούληση ελευθερώνεται. Ο θάνατος είναι η λύτρωση από τη 
μονομέρεια της ατομικότητας, η οποία δεν ανταποκρίνεται 
στον εσώτατο πυρήνα της ύπαρξής μας, είναι μάλλον ένα 
είδος παρεκτροπής της σκέψης... η αληθινή αρχέτυπη ελευθε
ρία επανέρχεται..’. Κατά βάθος λοιπόν κάθε ατομικότητα

είναι μόνο μια επιμέρους πλάνη, ένα σφάλμα, κάτι χωρίς 
προοπτική βελτίωσης, κάτι που να μας επαναφέρει στον 
πραγματικό σκοπό της ζωής»156.
2. Η μοίρα του ανθρώπου-επιβίωση: «Ό ταν  επιστρέφουμε 
στον εαυτό μας... και ύστερα στρέφουμε το βλέμμα προς το 
μέλλον, τις μελλοντικές γενιές με τα εκατομμύρια άτομα και 
προσπαθούμε να τις φαντασθούμε, τότε τίθεται το ερώτημα: 
Από πού έρχονται όλα αυτα; Πού είναι τώρα; Πού είναι... οι 
ερχόμενες γενιές; —Η αληθινή απάντηση: Πού αλλού παρά 
μόνο εκεί όπου το πραγματικό πάντα υπήρχε και θα υπάρχει: 
στο Παρόν και στο περιεχόμενό του, επομένως μέσα σε κάθε 
άνθρωπο που θέτει αυτά τα ερωτήματα στον εαυτό του. 
Εντούτοις, το πνεύμα... δεν αντιμετωπίζει άλλη ερώτηση 
παρά αυτή: ένας ατελείωτος χρόνος πέρασε πριν από τη 
γέννησή μου. Τι ήμουν εγώ όλον αυτό το χρόνο; —Ο 
μεταφυσικός ίσως θα απαντούσε: Ήμουν πάντα εγώ. Δηλα
δή όλα, όσα όλον αυτό τον καιρό έλεγαν εγώ, αυτά ήταν 
ακριβώς εγώ»157.

Η σκέψη του Τ.Β. (Ich muss denken\.. ich muss alles 
ordnen, ehe es zu spät ist... —πρέπει να σκεφθώ... να βάλω 
μια τάξη πριν είναι πολύ αργά158) βρίσκει επιτέλους μια 
διέξοδο:
Όπου συνειδητοποιεί ότι μέχρι τώρα, πρώτα στα πλαίσια 
της πατρικής του οικογένειας και κατόπιν στα πλαίσια της 
δικής τόυ οικογένειας, υπήρξε ένας άνθρωπος μοναχικός και 
παρεξηγημένος, ουσιαστικά ένας ξένος (κυρίως για το γιο 
του). Δεν υπάρχει επικοινωνία σε επίπεδο υποκέιμενικών- 
πρόσωπικών σχέσεων, δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον για το 
άτομο-Τ.Β. Ο Τ.Β. ενδιαφέρει την οικογένεια μόνον ως 
φορέας του μέλλοντος της οικογενειακής επιχείρησης (ούτε 
καν του μέλλοντος της οικογένειας). Όσο μεγαλύτερη είναι 
η επαγγελματική επιτυχία του Τ.Β., τόσο περισσότερο 
απομονώνεται ο ίδιος ως άτομο σε ένα ρομαντικό μυστικισμό 
και περιορίζεται πίσω από ηθικούς (στην κυριολεξία) φραγ
μούς και ενδοιασμούς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οδηγείται προς 
την ονειροπόληση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το κενό 
που ¿σαφώς αναγνωρίζει στην ατομική του ύπαρξη159.
Η ονειροπόληση δεν είναι απόλυτα αρνητική κατάσταση. 
Είναι γεγονός ότι ο ονειροπόλος βαδίζει στη ζωή χωρίς 
αίσθηση της, πραγματικότητας. Τα όνειρα όμως δεν είναι 
μόνο φαντασία, είναι επίσης τμήματα γνήσιας υλοποίησης 
της πραγματικότητας, κυρίως στην περίπτωση του Τ.Β. 
Γι* αυτόν, η πραγματικότητα είναι ένα δυσνόητο μέγεθος, 
όπου αποτυγχάνει. Τα επιφανειακά στοιχεία της ουσίας του 
Τ.Β. (κομψή εμφάνιση, ισχυρή επιχείρηση, ενεργητικότητα, 
ευφυΐα, ευτυχία σύμφωνα με τα κοινωνικά ισχύοντα, επιτυ
χία) τον οδηγούν σε συναισθηματικό αδιέξοδο^ από όπου 
επιχειρέί να δραπετεύσει με το όνειρο160, που για τον Τ.Β. 
έχει τις διαστάσεις πραγματικής διανοητικής διαδικασίας. 
Από τη μία πλευρά, ο Τ.Β. έχει φτάσει στο τέλος της 
επαγγελματικής αλλά και της οικονομικής εξέλιξής του, 
αφού οι συνθήκες (κοινωνικές και οικονομικές) της νέας 
εποχής δεν αφήνουν άλλα περιθώρια. Από την άλλη πλευρά, ο 
Τ.Β. αντιλαμβάνεται ότι αρχίζει η παρακμή της οικογένειας, 
ενώ ο ίδιος βρίσκεται στον ανώτατο βαθμό της προσωπικής 
του επιτυχίας, βλέπει το προμήνυμά της στην πώληση του 
πατρικού σπιτιού, και βλέπει κυρίως ότι ο γιος του Justus 
Johann Kaspar δεν αποτελεί σταθερό μέλλον για την οικογέ
νεια ούτε και δικό του μέλλον, ο ίδιος αρχίζει ήδη να
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αισθάνεται τη σταδιακή μείωση της ζωτικότητάς του161. Το 
προσωπικό του αδιέξοδο είναι ο θάνατος.
Το βιβλίο του Schopenhauer είναι για τον Τ.Β. κάποια λύση. 
Τουλάχιστον, αποκτά κάποια (παρηγορητική) αυτογνωσία 
πριν να είναι πολύ αργά (Ich muss denken... ehe es ju spät 
ist...162), που τον οδηγεί στη βεβαιότητα «Ich werde leben» 
(θα ζήσω). για να προχωρήσει στη γενικότερη, μυθική μορφή 
ύπαρξης «Es wird leben» (Η ζωή θα συνεχισθεί)163.
Σαν φυσική συνέχεια, τίθεται το ερώτημα: Was war der Tod? 
Τώρα όμως, ο Τ.Β. αισθάνεται πως «θάνατος είναι μια 
ευτυχία τόσο βαθιά, που μόνο σε εντελώς ξεχωριστές στιγ
μές όπως αυτές [που ζει τώρα o Τ.Β.] μπορεί να καταλάβει 
κανείς. Είναι η επιστροφή από μία ανομολόγητα οδυνηρή 
πλάνη, η επανόρθωση ενός σοβαρού σφάλματος, η απελευθέ
ρωση από τα πλέον αντίξοα δεσμά και τους πλέον αντίξοους 
φραγμούς... 1 έλος και διάλυση; Τι .να τελειώσει και τι να 
διαλυθεί; Αυτό το σώμα του... Αυτή η προσωπικότητα και η 
ατομικότητά του, αυτό το δυσκίνητο, επίμονο, λανθασμένο 
και απεχθές πράγμα που τον εμποδίζει να είναι κάτι 

• διαφορετικό και καλύτερο... Παντού φραγμοί και δεσμά... 
μέχρι να έρθει ο θάνατος και να τον καλέσει να επιστρέφει 
στην ελευθερία».
Είναι η προσαρμογή του δικό του ύφος και πνεύμα όσων πριν 
λίγο ο Τ.Β. είχε διαβάσει στο βιβλίο του Schopenhauer. 
Αλληλένδετη με την έννοια του θανάτου είναι για τον Τ.Β. η 
έννοια της επιβίωσης, ατομικής και της οικογένειας, που 
σημαίνει έννοια της αθανασίας, που σημαίνει έννοια της 
μοίρας του ανθρώπου: «Πού θα μπορούσα να είμαι, αν δεν 
ήμουν εδώ! Ποιος, τι, πώς θα μπορούσα να είμαι, αν δεν 
ήμουν εγώ, αν αυτή η ατομική μου εμφάνιση δεν με 
περιέκλειε και η συνείδησή μου δεν με. χώριζε από όλα αυτά 
που δεν είναι εγώ!»164 Η συνέχιση της σκέψης του Τ.Β. 
παραπέμπει πάλι στον Schopenhauer165: «Είχα την ελπίδα 
ότι θα επιβιώσω μέσω του γιου μου;... Ανόητη, παραπλανη
μένη τρέλα! Δε χρειάζομαι γιο!... Πού θα είμαι, όταν 
πεθάνω; Αλλά είναι τόσο... συντριπτικά απλό! Θα είμαι σε 
όλα εκείνα που πάντα έλεγαν, λένε και θα λένε εγώ...>?66. 
Αυταπάτη για το θάνατο και αίσθηση της πραγματικής 
αθανασίας, και έτσι ο Τ.Β. υπερνικά το φόβο του θανάτου167. 
Μέχρις εδώ είναι καθαρά η άποψη του Schopenhauer. Ό μως 
ο Τ.Β. συνεχίζει: «Κάπου στον κόσμο μεγαλώνει ένα παιδί... 
Αυτός είναι ο γιος μου. Αυτός θ α ‘είμαι εγώ σύντομα... 
σύντομα..; · ευθύς ως ο θάνατος με ελευθερώσει από την 
ελεεινή αυταπάτη, να είμαι ταυτόχρονα αυτός και εγώ...»168. 
Αυτό παύει να είναι Schopenhauer, αυτό είναι περισσότερο 
Nietzsche, Υπεράνθρωπος169.

* * *

Ο Τ.Β. αισθάνεται και πάλι αρκετά ισχυρός να αναλάβει τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στην επιχείρηση και το κράτος. 
Αισθάνεται επίσης ότι είναι πλέον καιρός να συντάξει τη 
διαθήκη του, η απόφαση έχει ληφθεί με ηρεμία και πλήρη 
επίγνωση/ Είναι τραγικό ότι έξω από την πόρτα του- 
γραφείου, ο Justus Johann Kaspar προσέχει να μην ενοχλήσει 
κανείς τον πατέρα (Papa macht sein Testament)170.

Ο Τ.Β. θα πεθάνει το χειμώνα του 1875, σε ηλικία 49 
χρόνων, εξαιτίας ενός χαλασμένου δοντιού (η ειρωνεία σε όλη 
της την έξαρση171),- αφού προηγουμένως υποστεί την ταπεί
νωση να τον περιμαζέψουν από τα βρώμικα νερά ενός ρείθρου
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όπου έπεσε χάνοντας τις αισθήσεις του στο δρόμο για το 
σπίτι, ύστερα από μια επώδυνη επέμβαση στον οδοντογια
τρό172.
Δίπλα στο νεκρό Τ.Β. θα δηλωθεί η δραματική παρουσία της 
άρσης του εαυτού του, όπως εκφράζεται από τον Christian 
Β.ι73, καθώς και της προσωπικής αισθηματικής επιλογής του, 
όπως ενσαρκώνεται στην παλιά υπάλληλο του ανθοπωλείου 
Αητπα, τώρα κυρία Iwersen174. Είναι σημαδιακή αυτή η 
συνάντηση θέσης-άρσης του ίδιου πνεύματος αυτή τη στιγμή, 
καθώς και η παράλληλη πορεία Έρως-Θάνατος, που καθορί
ζει Schopenhauer-Nietzsche, αλλά και (κυρίως) Wagner175. Ο 
Τ.Β. πέρασε από ' τη μεριά του θανάτου με δυο-τρεις 
λυγμούς176 και έχοντας υπογράψει στη διαθήκη του τη 
διάλυση της οικογενειακής επιχείρησης, αγνοώντας και επί
σημα τη μόνη (ανύπαρκτη) δυνατότητα για την ατομική του 
επιβίωση μέσω του γιου του, Justus Johann Kaspar177.

Πραγματικά, η μόνη διέξοδος προς την αθανασία στην 
οποία είχε ελπίσει ο Τ.Β., αποδείχθηκε απατηλή. Η σύντομη 
ζωή του Justus Johann Kaspar μέχρι το έτος 1877 αποτελεί 
τη νοητή πορεία της απόπειρας του Τ.Β. γ ι ’ αυτήν ακριβώς 
την αθανασία.

Ο Τ.Β. και ο γιος του αποτελούν δύο παράλληλες έννοιες 
της ίδιας ουσίας —της ατομικής απομόνωσης και μοναξιάς, 
που βαραίνει επάνω τους σαν δυσβάστακτο φορτίο (ο Τ.Β. 
και ο αδερφός του Christian αποτελούσαν δύο αντίθετες 
έννοιες της ίδιας ουσίας). Οι διαδικασίες είναι εξίσου παράλ
ληλες. Ο Τ.Β. παρακινείται να αναζητήσει τη μορφή της 
ύπαρξής του από το βιβλίο του Schopenhauer. Ο Justus 
Johann Kaspar προσπαθεί να φθάσει στη μορφή της ύπαρξής 
του μέσω της μουσικής. Και οι δύο καταλήγουν στην ισχυρή 
αυτοπεποίθηση των ευνοουμένων των θεών, σαν κατάφαση 
της ιδιαίτερης ύπαρξής τους178. Η πίεση του περιβάλλοντος 
για τον Justus Johann Kaspar είναι το ίδιο ισχυρή όπως στην 
περίπτωση του Τ.Β. Το περιβάλλον εμποδίζει τον Τ.Β. να 
αναζητήσει τον πραγματικό εαυτό του, και επομένως τη 
μοίρα-μέλλον του. Το ανάλογο περιβάλλον εμποδίζει την 
προσέγγιση Τ.Β.-Justus Johann Kaspar, πράγμα που θα 
εσήμαινε αναγωγή της έννοιας γιος στην έννοια πατέρας, που 
θα εσήμαινε ενδεχομένως την επιβίωση της έννοιας πατέρας 
μέσω της έννοιας γιος-επιβίωση, δηλαδή αθανασία.
Και ενώ στην περίπτωση του Τ.Β. η προσέγγιση της

----------►
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Thomas Mann, «Thomas Buddenbrook»
πραγματικής ουσίας κατορθώνεται με τη συνδρομή της 
φιλοσοφίας Schopenhauer και της νιτσεϊκής σκέψης, η ομόλο
γη μουσική του Wagner σχολιάζει την πορεία τόυ Justus 
Johann Kaspar179.

Η μουσική του Wagner αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της 
σκέψης του Justus Johann Kaspar —μια-διανοητική διαδικα
σία που ξεκίνησε με τα περί αρμονίας και Bach’f0 μαθήματα 
του δασκάλου του αξιοσέβαστου οργανίστα στη Sankt Marien 
Kirche, Edmund Pfühl, πέρασε ανάμεσα από τις φράσεις του 
Haydn, τις σελίδες του Mozart, τις σονάτες του Beethoven, 
και έλαβε τον πραγματικό προσανατολισμό της με την 
εισαγωγή των Αρχιτραγουδιστών (Meistersinger-Vorspiel) 
και τις μεταγραφές για πιάνο από τον Τριστάνο181, για να 
προχωρήσει παραπέρα με τους δικούς του πλέον αυτοσχεδια- 
σμούς επάνω στη βαγκνερική μουσική182.
Μια συναυλία Wagner, δώρο στον Justus Johann Kaspar για 
την όγδοη επέτειο των γενεθλίων του: ξεχείλισμα της ψυχής, 
γαλήνη, υπέρτατη ευδαιμονία, βασιλεία των ουρανών, εκπλή
ρωση και λύτρωση της βούλησης, εξάντληση του πνεύματος' 
η ευτυχία είναι μόνο μια στιγμή, η ηδονή δε συγκρατείται183. 
Είναι η διαλεκτική του ίδιου του Richard Wilhelm Wagner, 
που παραπέμπει στον Schopenhauer, ιδιαίτερα όταν ονομάζει 
θάνατο την ηδονή του αγώνα, της ανυπαρξίας, της τελικής 
λύτρωσης184. Αυτή η διαλεκτική δεν κάνει άλλο παρά να τον 
φέρει αντιμέτωπο με το βιολογικό αδιέξοδό του: Δεν πρόκει
ται να γίνει τίποτα, δεν έχει καμιά ελπίδα (Es kann nichts 
aus mir werden... Ich habe gar keine Hoffnung...). Καταφεύ
γει όμως πάντα σ’ αυτή τη μουσική, αν και συναισθάνεται ότι 
έτσι επιδεινώνεται απλά η κατάσταση185. Άλλωστε έχει 
αρχίσει η αμφισβήτηση σε ό,τι αφορά το αντίκρυσμα αυτής 
της μουσικής: «Ich will es gar nicht, das Glück, es macht mir 
übel» (η ευτυχία κάνει κακό)186. Ο Justus Johann Kaspar δεν 
έχει καν το κουράγιο να αντιμετωπίσει (ή και να υποβοηθή
σει) ένα πιθανό προορισμό του187.

Πραγματικά, δεν υπήρχαν τα δυναμικά στοιχεία που θα 
μπορούσαν να στηρίξουν την επιβίωση-αθανασία του Τ.Β. Η 
παρακμή που είχε δείξει τα πρώτα σημάδια της στο άβουλο 
της Antonie ή στην οργανική αδυναμία του Christian, τώρα 
είναι δεδομένη. Η παρακμή αυτή θα είχε πολύ πιθανόν 
αποφευχθεί αν ο Τ.Β. είχε επιμείνει στη νεανική αισθηματική

Σημ€ΐώσ€ΐς

1. Β 556-7. Ό που Β είναι η έκδοση Thomas Mann, Buddenbrooks 
Verfall einer Familie, Fischer Taschenbuch Verlag, βραβείο Nobel 
1929. 0  Paul Thomas Mann γεννήθηκε το 1875 και πέθανε το 1955. 
Πρβλ. περ. Διαβάζω, 90/21.3.84 (αφιέρωμα). 2. Β 61. 3. Β 53. 4. 
Β 234. 5. Β 353. 6. Β 520. 7. Βλ. έκδοση στη σημ. 1, και την 
ομώνυμη τηλεοπτική σειρά 11 επεισοδίων παραγωγής Hessische 
Rundfunk 1979, με σκηνοθέτη τον Franz Peter Wirth και τον Volkert 
Kraeft στο ρόλο του Thomas Buddenbrook όπου ο Τ.Β. δεν ήταν μόνο 
η άποψη του σκηνοθέτη, αλλά και το ύφος του V. Kraeft (προβολή 
στο α ' κανάλι της ΕΡΤ  από 24 /4 -17 /7 /84). Πρβλ. και σχετικά 
κείμενα στο περ. Der Spiegel, 42/15.10.79, σελ. 255-258 και 
48/26.11.79, σελ. 236. 8. Βλ. Jochen Vogt, Thomas Mann «Budden
brooks», Wilhelm Fink Verlag München, 1983, σελ. 54-63, και 
Encyclopaedia Britannica 14, 383-384. 9. Πρβλ. Encycl. Britan. 10, 
317-326. 10. B 117. 11. B 115-6. 12. Πρβλ. Encycl. Britan. 19, 
1181. 13. Πρβλ. Encycl. Britan. 14, 987 και περ. Διαβάζω,

επιλογή του, η παλιά υπάλληλος του ανθοπωλείου Anna ως 
κυρία Iwersen έχει πολλά παιδιά, θα μπορούσαν ίσως να 
υπάρξουν μεταγενέστερες γενιές υγιών Buddenbrooks. Σ τ ’ α
λήθεια, ήταν σημαδιακή η παρουσία της Anna μπροστά στο 
νεκρό Τ.Β., άλλη μια ειρωνεία δηλαδή188.

Ο θάνατος του Justus Johann Kaspar από τύφο δεν είναι 
τόσο παράλογος, όσο του Τ.Β.189. Είναι μάλλον αναπόφευ
κτος σαν λογική συνέπεια της βιολογικής παρακμής της 
οικογένειας, μαζί του πεθαίνει ολόκληρη η παράδοση της 
οικογένειας190. Ακόμα, ο θάνατος αυτός υπό μία ορισμένη 
έννοια, είναι το βιολογικό παράλληλο της αισθητικής-συμβο- 
λικής, αλλά γ ι ’ αυτό όχι λιγότερο πραγματικής, κατάληξης 
της μουσικής του, μια προσωποποίηση της βαγκνερικής 
παρακμής191. Η λεπτομερής περιγραφή των ιατρικών συ
μπτωμάτων του τύφου192 δίνει την αίσθηση εξαντλητικής 
πορείας χωρίς επιστροφή193.

* * *

Σε ό,τι αφορά την "παρακμή194, το φαινόμενο εξελίσσεται 
κατά τον. ακόλουθο ρυθμό: Στην αρχή παρατηρείται εξασθέ
νηση της ζωτικότητας, πράγμα που προκαλεί απώλεια της 
αυτοπεποίθησης, ανασφάλεια και άρση της κοινωνικής αυτο
δυναμίας. Ο άνθρωπος αρχίζει να αισθάνεται ότι απαλλάσσε
ται από τις υποχρεώσεις του, κλείνεται στον εαυτό του και 
κινείται ανάμεσα στην έκσταση και τη μοιρολατρείρι. Παράλ
ληλα, ενισχύεται σημαντικά η ψυχική και η διανοητική του 
ευαισθησία. Τότε παρατηρείται η εσωστρέφεια που τον 
αποσπά από την κοινωνική διαβίωση, η υπερβολικά αναπτυσ
σόμενη φαντασία τον αποξενώνει από την πραγματικότητα.

Σ ’ αυτό το νιτσεϊκό πλαίσιο, ο Τ.Β. διαμορφώνει μια νέα 
ηθική ζωής, επειδή βλέπει ότι η παρακμή είναι πλέον 
ιστορική αναγκαιότητα για την οικογένειά του195.
Ορισμένα στοιχεία με καθαρά αισθητική διάσταση, που 
καθορίζουν σαφέστερα το στίγμα του Τ.Β. (ο Τ.Β. καπνί
ζει196 πάρα πολύ, τονίζεται σ’ όλο το βιβλίο, ιδιαίτερα κάτι 
ρώσικα βαριά τσιγάρα’ και εστίαση του ενδιαφέροντος στα 
χέρια του Τ.Β.197), δεν κάνουν άλλο στην ουσία παρά να 
δίνουν ευκρινέστερα την εικόνα της παρακμής.
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33. 34. B 123. Πρβλ. E. Heller ο.π.π., σελ. 21-22, και Georg Lukacs, 
Thomas Mann, Berlin 1949, σελ. 18. 35. B 193. 36. B 183. 37. B 
153. 38. B 153. 39. B 154. 40. B 151. 41. B 155-161. 42. B 162. 
43. B 183. 44. B 193. 45. B 219. 46. B 203-4. 47. B 260. 48. B 
213. 49. B 235. 50. B 237. 51. B 242. 52. B 316. 53. B 480. 54. B 
482-3. 55. B 476. 56. Βλ. Gisela E. Hoffmann, Das Motiv des 
Auserwählten bei Thomas Mann, 1974, Bouvier Verlag, Herbert
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Λάκης Κουρετζής αυτές οι μεγάλες επιφάνειες - όχι προσγειώσεις-
. οι επιφάνειες των χειλιών σου, ψηλά

Αντανγιες οι αλλεπάλληλες διακυμάνσεις, αυτά τα σύγνεφα
-οι διακυμάνσεις τα σχήματα

• της φωνής σου των περιπλανήσεων
αυτές οι μεγάλες αυτή η ήρεμη και των προσδοκιών μας,
οι ζωηρά η ήρεμη ενατένιση της ηδονής, οι θωπείες του γλάρου
χρωματισμένες χάντρες της ηδονής, στον άνεμο
οι πέτρινες χάντρες που εκπέμπουν τα μάτια σου ανοιγμένα φτερά
αντανγιες επιθυμιών αυτές οι ελαφρές κάμψεις στο φως του μεσημεριού
και σκέψεων, οι κάμψεις των καμπύλών, λεπτές ισορροπίες,
αυτές \οι χάντρες που κυλούν οι δυο λόφοι του στήθους σου αυτά όλα υπάρχουν-
στην τεντωμένη κι οι σκληρές κορυφές των θηλών, υπάρχουν όσο μπορώ
ελαστική κορδέλλα οι τρεμάμενες φωτοσκιάσεις, ακόμα να σου κρατάω το χέρι,
την υφασμένη οι φωτοσκιάσεις των βλεφάρων, να σου μιλάω
από αδιόρατους ιστούς, οι στιγμές που ζω κω να με ακούς,
στην κορδέλλα αυτές οι στιγμές να αφουγκραζόμαστέ τον άνεμο
που κρατάει κάτω από τη σκιά να ψαχουλεύουμε
στα λεπτά - κρινένια των βλεφάρων σου, τις ανατομικές διαστάσεις
δάχτυλά της μέσα στον ζεστό αχό του σώματός μας,
η Βεατρίκη, της φωνής σου, ν* αποκρυπτογραφούμε τα όνειρά μας,
αυτός ο τρόπος αυτή η θάλασσα,
αυτή η κίνηση οι ορεινοί όγκοι, Αυτά όλα,
προσελκύουν ο φράχτης της καλαμιάς, όσο είσαι ε σ ύ
την έντονη προσοχή κι αυτό το αύριο, όσο είναι ο ένας
ενός αρκετά μεγάλου παιδιού η άλλη μέρα, κοντά και μ έ σ α
πρωινό Κυριακής αυτό το αλεξικέραυνό στον άλλον.
του μηνός Ιουνίου των επιθυμιών μας
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Το 
αθάνατο

Πάντα μου ήθελα να βρω το αθάνατο 
νερό. Από τότε που το πρωτοσυνά- 
ντησα δεν το έβγαλα απ’ το νου μου. 
Σε διηγήσεις γερόντων ή σε παραμύ
θια παιδικά, περιδιαβάζοντας με τη 
Χαλιμά ή τον Ναστραδδίν Χότζα, 
παρέα με τη φυλλάδα του Μεγαλέ- 
ξανδρου ή τα βαλανιδόφυλλα της 
Δωδώνης, πλέκοντας γιορντάνια την 
μοίρα των άλλων ή σφυρηλατώντας 
αλυσίδες για να παγιδέψω τη δική 
μου, με την Μετάνειρα ή τη Θέτιδα 
για οδη,γό, με το λουτρό του Σί- 
γφρηδ, ω Χάγκεν και ω άνεμε που 
κόλλησες το πλατανόφυλλο στην 
ιδρωμένη πλάτη του ανύποπτου ή- 
ρωα — αυτό το αθάνατο νερό είναι 
που γύρευα. Φιαλίδια γέμισα άχρη
στα με νάματα δροσοπηγής* έφτασα 
μέχρι τη Στύγα, κυνηγώντας το· στο 
ποτάμι της Μπάραντα έφτασα εκεί 
έξω από τη Δαμασκό, όπου η αμμου
δερή έρημος ρουφάει και εξαφανίζει 
το νερό της ποταμιάς που ξεκίνησε 
από το χιονισμένο πλευρό του όρους 
Αντιλιβάνου* στην ιερή Κασταλία 
γέμισα δύο στρατιωτικά παγούρια 
για να δώσω στον λαβωμένο μου 
στρατιώτη να πιει μήπως και του 
ξαναφύτρωναν τα δυο κομμένα του 
ποδάρια από τη νάρκη που είχε 
πατήσει* στη νουφαρένια παραλίμνη 
του νησιού Νασσάου στις Μπαχάμες 
έβαλα το κορμί του νέγρου που 
απαγχόνισαν εκεί την μέρα που έ
φτασα για διακοπές, μήπως και ανα- 
στηθεί* και στο Ρόκπορτ της Μασ- 
σαχουσσέτης, προφέροντας το ιερό 
όνομα, στην επίκλησή μου, του 
ποιητή π ο υ . το μεσαίο του όνομα 
ήτανε Στερνς, και που ελάχιστοι θα 
αναγνωρίσουν απ’ αυτό ποιος ήτανε 
στ’ αλήθεια, ανάσκαψα όλο το πα
ρελθόν μου για να ποτίσω με το νερό 
της πηγής που βλάσταινε παγωμένη 
από τα βράχια της ακροθαλασσιάς 
το πονηρό εκείνο όχι της ξενιτειάς.

Μάταιος κόπος* το αθάνατο νερό δεν 
το βρήκα πουθενά ακόμα. Η πηγή 
του είναι σε μιαν απάτητη σπήλιά* 
και το μονοπάτι που οδηγούσε στο 
σπήλαιο ήτανε πια χαμένο. Και η 
ίδια η χαραματιά του βράχου Ηείχε 
σφραγιστεί.

Θ. Δ. Φραγκόπουλος

Λένε πως ο Γλαύκος ο ψαράς παρά
%

λίγο το βρήκε* και πριν απ’ αυτόν, 
ίσως, ο Γιλγαμές. Στο μακρινό ταξίδι 
του στα Νησιά των Μακάρων, στην 
νότια Σούνδη ίσως, πέρα από το 
Νησί Φλόρες, τον περίμενε ο πρόγο
νός του εκεί, ο Ουτ-Μαπίστι. Αλλά 
αυτά είναι λόγια αναπόδεικτα. Θρύ
λοι τερατόμορφοι της απαίσιας Βα
βυλώνας, βδελύγματα της μυσαράς 
τους μυθολογίας. Ο Γλαύκος ήτανε 
κοντύτερά μας, Ανθηδόνα λέγανε το 
χωριό του, στην διπλανή Βοιωτία:

ψαράς. Δεν γύρευε το Αθάνατο Νερό, 
ψάρια πήγαινε να πιάσει, και βρήκε 
βοτάνι θλιβερό, που ζωντάνευε τα 
ψόφια* το ’φαγε, έγινε αθάνατος: δώ
ρο άδωρο όμως, γιατί το βοτάνι δεν 
είναι νερό, για να σου δίνει τα νιάτα 
σου πίσω. Ο Γλαύκος έγινε αθάνα
τος, αλλά γερνούσε συνεχώς* τόσο, 
που παρακαλούσε να πεθάνει, μια 
που δεν ήτανε να βρει το νερό. Λένε 
πως το βρήκε — ταξιδεύοντας στα 
ύδατα της Αδριατικής, σε ασημένιο 
μέσα παγούρι. Ή  πάλι, μια που 
αλλού πια δεν τον είδανε, λένε πως 
μπαρκάρισε ναύτης με τον Κολόμβο 
και βρήκε το νερό στα Έβεργλέηδ 
της Φλώριδας, εκεί που φάνηκε ο 
Αλλιγάτωρ ο Βοδού και τον κατάπιε.

Τρίτος που βρήκε το νερό μπορεί και 
να ’ταν ο Ιδρίς ο Μάγος, που οι Ινδοί 
τον λένε Χάουζα Χιζρ, και το ιερό 
Κοράνι τον σχετίζει με τον Ναμπί 
Χινδρ, τον 'ιερό Προφήτη, που ο 
Μεγαλέξανδρος τον ανακάλυψε μες
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Τ ά σ ο ^ ^ ο ύ σ σ ο ς

Λεν πρέπει να με βλέπεις...

Δεν πρέπει να με βλέπεις έτσι 
κλεισμένο στο ανθρώπινο σχήμα 
με δυο φωτιές ίσως
στη θέση των ματιών ή των χεριών μου.
Είμαι ένα τεράστιο πτηνό
γυμνασμένο στους πιο παράφορους καιρούς.
Φτερουγώ πάνω απ * τον αιθέρα 
εκεί »

όπου ακούγεται καθαρά 
ο παφλασμός των άστρων 
και τ'αγέννητα δέντρα 
ετοιμάζονται να γίνουν άνοιξη.
Είμαι ένα πουλί σου λέω
κατοικώ στο ταξίδι
καπνός που προσποιείται τον άνεμο
για να ζυγώσει τον ήλιο
τοπίο που ταξιδεύει μες στις φωνές του.
Είμαι η λέξη «εγώ»
που σημαίνει και τα υπόλοιπα μέλη του αόρατου
που περιμένει τον κατάλληλο ήχο
για να ξεκλειδώσει τις φριχτές πύλες
όπως η μυστική
κλείδα
του Από την ανέκδοτη συλλογή
Σολομώντα. “Προς την οροφή»

στη σπηλιά, καθισμένο σταυροπόδι 
και με γένια μακριά ως είκοσι ποδών. 
Πλανώμενος ο Αλέξανδρος μαζί με 
το στρατό του, μας λέει ο Ψευδοκαλ- 
λισθένης, μες στην ερημιά του Αιώ
νιου Σκότους, φτάνει σε μέρος μα
κρινό όπου ευωδίαζε μια κρυστάλλι
νη πηγή,με άσωστη ροή. Ο Μεγαλέ- 
ξανδρος ο Δικέρατος προστάζει τον 
Ιδρίς να γίνει μάγεράς του, και να 
του μαγειρέψει ένα παστό ψάρι που 
είχε φέρει μαζί του στις ζωοτροφές 
του* και τ ’ όνομα του Ιδρίς, ελληνικά 
το είπε στην προσταγή του, και από 
τα χείλη του τα ελληνικά το ελάλησε 
όχι Ιδρίς, μα Ανδρέας. Ο αυτοσχέ
διος μάγειρας πάει στην πηγή να 
πλύνει το ψάρι το παστό να φύγουν 
τα άλατα, το ψάρι του πέφτει στο 
νερό κι ευθύς ζωντανεύει· θαύμα 
μέγα, αρχίζει να κολυμπά. Ο Ιδρίς 
αμέσως καταλαβαίνει πως ετούτη η 
πηγή είναι το Αθάνατο Νερό της 
προφητείας. Χωρίς να πει σε κανέ- 
ναν τίποτα, μαζεύει λίγο νερό σε ένα 
παγούρι ασημένιο, πίνει και ο ίδιος 
κάμποσο, και γυρνάει στον καταυλι
σμό με αφανέρωτο το μυστικό του. 
Όμως μια νύχτα ξάγρυπνη, δίνει 
λίγο — αχ έρωτα! — απ’ το νερό 
στην κόρη του Μεγαλέξανδρου, την 
Καλλιόπη που την ελέγανε και Κα
λή, και γίνεται και κείνη αθάνατη. 
Όταν το μαθαίνει αυτό ο Αλέξαν
δρος ο Μέγας Βασιλιάς ο Μοκκα- 
δούν ο Δικέρατος ο Ουλ Καρνέιν, 
θυμώνει* και η αδερφή του εξαφανί
ζεται και φεύγει για πάντα από κοντά 
του και γίνεται νεράιδα του γιαλού 
και γοργόνα της θάλασσας* και κα
θώς περνούσαν πάνω σε καράβι μια 
θάλασσα στενή ανάμεσα σε δυο στε-

•
ριές και γινότανε αυτά, προστάζει ο 
Μεγαλέξανδρος — χαμένη πια η 
ευκαιρία να γενή και κείνος αθάνα
τος, για τούτο και απέθανε σε πολύ 
ολίγο — να πιάσουν τον Ιδρίς το 
Δίκαιο, να του δέσουν βαριά μυλόπε
τρα στο λαιμό και να τον πετάξουν 
στη θάλασσα να πνιγεί. «Ο Αντρέας 
στη Θάλασσα!» πρόσταζε ο Βασι
λιάς* αλλά ο Αντρέας ήτανε αθάνα
τος, δεν πνιγόταν* μόνο έγινε δαίμο
νας της θάλασσας και ψάχνει πάντα 
την Καλή τη Γοργόνα, την αδερφή 
του Μεγαλέξανδρου* και ταράζει τα 
νερά* και πνίγονται από τότες οι 
ναύτες* και τη θάλασσα που ρίξανε 
τον Αντρέα μέσα την είπανε από τότε

Α ντρ εά τ ικ η  Θ άλασ σ α , και στη 
γλώσσα την ελληνική γίνηκε τούτη 
η λέξη Αδριατική — από το όνομα 
του Ιδρίς του Προφήτη, που τον 
είπανε και Χιντρ, και Χάουζα Χιζρ, 
και Χιρ, και Ρατζά Κιντάρ στην 
Πενταποταμία, στο Πουντζάμπ. Και 
το αθάνατο νερό στο ασημί παγούρι 
κύλησε στα βάθη της θάλασσας και, 
αν δεν το ή βρε ο Γλαύκος, τότε το 
ήπιανε τα ψάρια, και όλα τούτα τα 
γράφει και τα μαρτυράει ο Ψευδο- 
καλλισθένης.

Τέταρτος που να βρήκε το Αθάνατο 
νερό δεν βρέθηκε ν ’ ακουστεί* και 
στο βωμό που στήσανε στον Χιντρ 
κατά προσταγή της βασιλοπούλας 
της Γοργόνας, εκεί που τελειώνει η 
Θάλασσα η Μέσα της Γης, πέσανε 
δυο σταγόνες. Και το μέρος το ονό
μασαν Βωμός του Αντρέα, και τον 
είπανε λατινικά που ήτανε εκεί η 
γλώσσα του τόπου* και βωμός στα 
λατινικά λέγεται άλταρ* και από κει 
με το όνομα του Χιντρ και το άλτρα

είπανε κείνον τον τόπο Χιντρ-αλτάρ, 
και στην παραφθορά των αιώνων 
γίνηκε τούτη η λέξη Γιβραλτάρ, 
κατά πως και τη ξέρουμε σήμερα. 
Πάντα μου ήθελα να βρω το αθάνατο 
νερό. Από τότε που το πρωτοαντίκρι- 
σα, δεν το έβγαλα από το νου μου. 
Φιαλίδια άχρηστα γέμισα με τα νά
ματα κάθε δροσοπηγής* αλλά κανένα 
τους δεν ανάστησε τους πεθαμένους 
μου. Γιατί δεν το γύρευα, εγώ, το 
αθάνατο νερό για μένα* για τους 
φίλους μου το ’θελα, που μου πέθα- 
ναν και μ’ άφησαν μοναχό, τόσο που 
να μην τη θέλω τη ζωή μου. Για τον 
Κίτσο: για το Ρόδη. Αλλά και ίσως 
και λιγάκι για μένανε, τότε* αν εζού- 
σαν και αυτοί, μήτε κι εγώ θα ’θελα 
να ’χα πεθάνει.
Και τώρα, ήρθε το πέρασμα από τον 
κόσμο του Σκότους στον κόσμο της 
Σιωπής. Τώρα, και να το ’βρισκα, 
δεν θα το ’πινα, το Αθάνατο Νερό.

Αεμησός, 30 Μαρτ. 84
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Το ψωμί της εξορίας
Σημειώσεις για μια επανεκτίμηση 

του Κ.Γ. Καρυωτάκη

Β
Καρυωτάκης-Kafka: παράλληλοι

0  Καρυωτάκης έγραψε και πεζά κείμενα. Κατεξοχήν ανήκει, 
βέβαια, στην ποιητική μας παράδοση και όχι στην πεζογρα- 
φική, διότι το πεζογραφικό του έργο και περιορισμένο είναι 
σε έκταση αλλά και η πλειονότητα των πεζών που έγραψε 
ξεφεύγουν από τα παραδοσιακά'γνωρίσματα της πεζογραφι- 
κής γραφής και πλησιάζουν μάλλον προς την ποιητική πρόζα. 
Έστω, όμως, και με τα ελάχιστα πεζά του, που μπορεί 
κανείς αυστηρά να ονομάσει πεζογραφία ή . αφηγηματικό 
λόγο, έφτασε σε κορυφαίες και πρωτότυπες επιτεύξεις. Ί α 
πεζά του Καρυωτάκη μας πληροφορούν για τις τελευταίες 
αναζητήσεις του ποιητή, αναζητήσεις που διακρίνονται και 
στην τελευταία συλλογή του. Πέρα από το να μας χρησιμεύ
σουν ως πηγή πληροφοριών για το ποιητικό του έργο 0α 
πρέπει να τα δούμε και ως μια τάση —συνειδητή η μη— του 
ποιητή να ξεπεράσει τη συνηθισμένη πεζογραφία ^ης εποχής 
του (ηθογραφία, αντιπολεμικό μυθιστόρημα, κοινωνικό διή
γημα, Βουτυράς, Δούκας, Βενέζης, Μυριβήλης).

Από τα πεζογραφικά έργα που γράφονται την ίδια εποχή 
μάλλον με εκείνο του Kafka (1883-1924) μπορούν να συγκρι- 
θούν τα πεζά του Καρυωτάκη: αναζήτηση των ορίων της 
ανθρώπινης ύπαρξης, δηλαδή του απολύτου, ήττα της ανθρώ
πινης προσπάθειας να τα ξεπεράσει, τέλος του ανθρωπίνου 
και πέρασμα στο τερατώδες απάνθρωπο. Δεν πρέπει να 
ξεχνούμε ότι την ίδια πάνω κάτω εποχή (δεκαετία του 10 
και του ’20) γράφει και o Kafka τη Δίκη, τον Πύργο και τη 
Μεταμόρφωση.

Στέφανος Μπεκατώρος

Αν, όπως είπε ο Νίκος Κολοβός, «o Kafka έδωσε με 
λογοτεχνικές σημασίες στοιχεία απ’ τον δυτικό πολιτισμό 
του μεσοπολέμου»1 ο πεζογράφος Καρυωτάκης (αλλά και ο 
ποιητής των Ελεγείων και Σατιρών) έκαμε την ίδια δουλειά 
έχοντας αφομοιώσει, βέβαια, και στοιχεία από την'ελληνική 
κοινωνία του μεσοπολέμου, την οποία ο Τέλλος Άγρας στα 
1928 χαρακτήρισε «σύγχρονη ατμόσφαιρα της ιστορικής 
εθνικής μας ήττας, της ασφυξίας και της μιζέριας». Αλλά ας 
δούμε πολύ σύντομα τα στοιχεία στα οποία μοιάζουν Καρυω
τάκης και Kafka. Πρώτα πρώτα ομοιότητες στη ζωή τους:

1. Νίκος Κολοβός, «Φ. Κάφκα — μάχη με λέξεις, όνειρα και
εικόνες», βλ. Φ. Κάφκα, Παράθυρα στον κόσμο (επιλογή από την
αλληλογραφία του), Πύλη, 1975.

Και οι δυο υπέστησαν μια καταπιεστική και ευνουχιστική της 
ατομικότητάς τους μικροαστική αγωγή. Και οι δυο εσπούδα- 
σαν νομικά, δίχως όμως να τους ικανοποιεί η ειδικότητά τους 
και γ ι ’ αυτό δεν άσκησαν τη δικηγορία αλλά διορίστηκαν 
υπάλληλοι. Και οι δυο είχαν μια ιδιότυπη σχέση με τις 
γυναίκες: γ ι ’ αυτούς η γυναίκα είναι ένα υποβιβασμένο ον, δεν 
τους εμπνέει την αγάπη. Σε μια μόνο, τουλάχιστον, περίστα
ση και οι δυο προσπάθησαν να αφεθούν και να εμπιστευθούν 
μια γυναίκα, με παροδικό όμως αποτέλεσμα (Πολυδούρη, 
Μιλένα Γιεσένσκα). Και οι δυο έζησαν σ’ ένα περιορισμένο 
χώρο με ελάχιστες μόνο απομακρύνσεις* στη ζωή τους, 
επίσης, δεν υπάρχουν μεταβολές ούτε χαρακτηριστικές και 
βαρυσήμαντες συναντήσεις με συγχρόνους τους συγγραφείς. 
Και οι δυο δεν ασχολήθηκαν με ττ| θεωρητική σκέψη ή την 
κριτική: η προσήλωσή τους στο χώρο της τέχνης τους υπήρξε 
αποκλειστική. Τέλος, και οι δυο πέθαναν νεότατοι (o Kafka 
41 ετών) και όχι από φυσιολογικό θάνατο (o Kafka από 
φυματίωση).
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Στο έργο τους τώρα, αν ξεχωρίσουμε μια γενική ομοιότη
τα, κοινός είναι ο ασυμφιλίωτος τρόπος με τον οποίο είδαν 
την εσωτερική τους ζωή και τον εξωτερικό κόσμο. Ο Νίκος 
Κολοβός σημειώνει το εξής για τον Kafka: «διαφεύγει από 
την ασυμβίβαστη μ’ αυτόν κοινωνική κατάσταση σ’ έναν άλλο 
χώρο που η ευρύτητά του ταυτίζεται με τη δυνατότητα της 
ίδιας της καλλιτεχνικής δημιουργίας». Αλλά το ίδιο ακριβώς 
ισχύει και για τον Καρυωτάκη. Ο τελευταίος βγαίνει ολόκλη
ρος από το συμβολισμό, μα και o Kafka ανήκει στους 
πρώτους Ευρωπαίους εξπρεσιονιστές, καλλιτεχνική τάση που 
προέρχεται από το συμβολισμό. Αν κοιτάξουμε τα επιμέρους 
χαρακτηριστικά του έργου τους θα σημειώσουμε τις εξής 
ομοιότητες: Αναπτυγμένο αίσθημα αποξένωσης από τον 
κόσμο, αγωνία από την αίσθηση για τη μη αυθεντικότητα της 
ζωής (το άγχος της αλλοτρίωσης από την υπαλληλική 
εμπειρία2 υπάρχει και στους δυο). Ο Νίκος Κολοβός γράφει 
τα εξής για τον Kafka: «Η γραφειοκρατία, η αλλοτριωμένη 
δουλειά, η έλλειψη προσωπικής ευτυχίας, η νόθευση του 
αισθήματος της ζωής, όπως αναπλάθονται και σημαίνονται 
στο κείμενο του F. Kafka, δεν είναι καρπός μιας αρρωστημέ- 
νης συνείδησης ή μιας σαδομαζοχιστικής φαντασίας, αλλά 
εικόνες από μια πραγματική αδιέξοδη κατάσταση. Σημεία 
συνάντησης με ένα κόσμο που έβαζε σε κίνδυνο την ανθρώπι
νη φύση». Αλλά και ο Άγρας σημείωσε τα ακόλουθα για τον 
Καρυωτάκη: «Ο Καρυωτάκης δεν ήθελε να είναι, ευτυχισμέ
νος: ήθελε να ζει μια ζωή αντάξια του ανθρώπου, μια ζωή 
προσωπική. Πώς να τη ζήσει όμως, όταν ήταν υπάλληλος; 
δηλαδή άνθρωπος νοικιασμένος α π ’ το πρωί ως το βράδυ, 
άνθρωπος υποχρεωμένος να υποκαταστήσει —γι'α να ζήσει 
απλώς— στη συνείδησή του τη συνείδηση ενός μορίου της 
“ κρατικής μηχανής” ; Πώς να ζήσει προσωπικά; πώς να 
συγκεντρώσει, έστω απλώς, μέσα στο πνεύμα του την 
έκφανση και το νόημα του περιβάλλοντος του; [...] Δεν 
φταίει ο ποιητής αν αισθάνεται πολύ ζωηρότερα παρά η 
ανώνυμη μάζα την απόσπαση αυτή από τον ίδιο τον εαυτό 
του, το σκότωμα του εγώ του, τον ατομικό του θάνατο»4.

Θα άξιζε τον κόπο να μεταφέρω μια φράση του Kafka από 
τα «Ημερολόγιά»5 του: «Θα μπορούσα να ζήσω κι όμως δεν 
ζω». Οι στίχοι του Καρυωτάκη δε λένε το ίδιο πράγμα, 
σχεδόν στην ολότητά τους; Αλλά ιδού ένα παράδειγμα: «Αν 
έρθει κανείς την πλάκα μας να χτυπήσει, /  θα φαντάζεται 
πως έχουμε ζήσει»6. Για την «αίσθηση της μη αυθεντικής 
ζωής», όπως ακριβώς ορίζεται πιο πάνω α π ’ τον Άγρα, 
μίλησε και o Mario Vitti: «Ο Καρυωτάκης βαθιά πληγωμένος 
από τη διαπίστωση ότι η ζωή του δεν είναι αυθεντική, 
οδηγείται στην απόδραση από αυτήν, αφού νωρίτερα κατήγ
γειλε την απάτη με όλα τα μέσα του λόγου που του ήταν 
πρόχειρα. [...] Η δίψα για μια άλλη ζωή, η “ αχαλίνωτη

2. Για την υπαλληλική εμπειρία του Kafka υπάρχουν πολλά 
στοιχεία από βιβλίο του Γκούσταβ Γιάνους, «Κουβεντιάζοντας με 
τον Kafka», Κέδρος, 1984.

3. Βλ. Νίκος Κολοβός, ο.π.π.
4. Τ . ’ Ά γρας, απάντηση στον Ν. Γιαννιό, Ν. Εστία , τομ. 4, 15 

Οκτωβρίου 1928.

5. Franz Kafka, «Τα Ημερολόγια, 1910-1923», τόμοι δύο, Εξά
ντας, 1978.

6. Βλ. Κ. Γ. Καρυωτάκης, Ποιήματα και Πεζά, Ερμής, 1972, το 
ποίημα που έχει πρώτο στίχο « Ό τα ν  κατέβουμε τη σκάλα».

περιέργειά του για συγκινήσεις” που δεν μπόρεσε να τις 
“ αισθανθεί” , είναι το τέρμα της διαπίστωσης, “ υπάρχω; λες, 
.κι ύστερα: δεν υπάρχεις” (Πρέβεζα). Αυτή η ζωή του έχει 
'γίνει εντελώς ξένη»7.

Τέλος οι δύο συγγραφείς έχουν κοινό το στοιχείο του 
μηδενισμού που υποφώσκει στα κείμενά τους (στον Καρυω
τάκη, κυρίως, στην τρίτη του ποιητική συλλογή και τα 
κείμενα που δημοσιεύθηκαν μεταθανάτια). Τελειώνοντας, 
έχει σημασία να υπογραμμίσω επαναλαμβάνοντας εκείνο που 
αποδίδει ο Νίκος Κολοβός παραπάνω στον Kafka —για να το 
αποδώσω τώρα στον Καρυωτάκη: Ό τ ι ,  δηλαδή, το έργο του 
δεν είναι «καρπός μιας αρρωστημένης συνείδησης ή μιας 
σαδομαζοχιστικής φαντασίας, αλλά εικόνες από μια πραγμα
τική αδιέξοδη κατάσταση. Σημεία συνάντησης μ ’ ένα κόσμο 
που έβαζε σε κίνδυνο την ανθρώπινη φύση»8. Ο Καρυωτάκης 
είναι σήμερα περισσότερο παρών ακριβώς διότι οι μηχανι
σμοί των τεχνοδομών παντού στον κόσμο «βάζουν σε κίνδυνο 
την ανθρώπινη φύση»* η απανθρωποποίηση, ο αφανισμός του 
ανθρώπινου προσώπου έχει απλωθεί σε βαθμό επικίνδυνο για 
την ίδια την επιβίωση του ανθρώπινου είδους. Ο Γκρέγκορ 
Σάμσα είναι μια ήπια κατάσταση σε σχέση με τα περιφερό
μενα Ζόμπι των ημερών μας9.

6

Το ψωμί της εξορίας

Ο Καρυωτάκης είναι άνθρωπος της 
εποχής του, της εποχής που δοκιμά
στηκαν και πετάχτηκαν στην άκρη 
τόσες ηθικές αξίες και τόσα ιδανικά, 
που ξεσκεπάστηκαν οι φαντασμαγο
ρίες των ιδεών και οραμάτων και 
παρουσιάστηκαν τα πρόστυχα, τα 
φτωχά τα απελπιστικά παρασκήνια.

ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ (1922)'»

Με τα Ελεγεία και Σάτιρες ο ποιητής αποκτά τη δική του 
φωνή και γίνεται αντιπροσωπευτικός της γενιάς του και 
επομένως της εποχής του. Αξιοποιεί τώρα στο έπακρο τα 
διδάγματα της μαθητείας του στο γαλλικό και γερμανικό 
συμβολισμό αλλά και διεισδύει βαθιά στη σύγχρονή του 
ελληνική πραγματικότητα που, όπως έγραψε ο ίδιος σε 
επιστολή του, ήταν φυσικό να'συμβιβάζεται περισσότερο με 
το δικό του πεσσιμισμό παρά με άλλες αισιόδοξες στάσεις 
(όπως απαιτούσε ο κριτικός του Β. Ρώτας)11.

7. Βλ. Mario Vitti, «Ο Καρυωτάκης, ο Σεφέρης και η αίσθηση της 
μη αυθεντικής ζωής», Το Βήμα, 7.1.1973.

8. Βλ. Ν. Κολοβός, ο.π.π.
9. Σχετικά με τον Kafka, εκτός από την παραπάνω μελέτη, 

χρησιμοποίησα και τα εξής: Κλάους Βάγκενμπαχ, «Φ. Κάφκα — η 
ζωή και το έργο του»,Έγνατία, 1968' Αλέξης Ζήρας, «Το Απόλυτο 
και το Συμβεβηκός στο έργο του Κάφκα», βλ. το βιβλίο του, Θεωρία 
Μορφών, Πλέθρον, 1979.

10. Βλ. Τ. Άγρας, Κριτική για τα Νηπενθή [με το ψευδώνυμο Μ. 
Εσπερινός], Δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου, τόμος 10 (1922).

11. Βλ. Κ. Γ. Καρυωτάκης, Ποιήματα και Πεζά Ερμής, 1972 (το 
κείμενο [Μικρή Απολογία], επιστολή του Καρυωτάκη στο περιοδικό 
Ελληνικά Γράμματα, τομ. Β ', 1928, για τη βιβλιοκρισία του Β.
Ρώτα).
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Το ψωμί της εξορίας
Η εποχή του μεσοπολέμου, αντιηρωική, πεζή και ηττημέ- 

νη, βρίσκεται σε αντίθεση με το ιδανικό που ενέπνευσε τον 
Σολωμό. Άλλες εποχές, άλλοι άνθρωποι, άλλοι ποιητές. Δε 
γίνεται αλλιώς. Η κατάντια του ανθρώπου και της κοινωνίας 
την εποχή εκείνη έπρεπε να εκφρασθεί. Οι ποιητές είναι τα 
βαρόμετρα που δείχνουν τον καιρό μέσα στόν οποίο ζουν’ 
αποστολή τους δεν έχουν να δράσουν έτσι ή αλλιώς επάνω 
στην εποχή τους, να επέμβουν στη διαμόρφωσή της. Απλώς 
τη δείχνουν, τη «μελετούν», ερευνούν και εκφράζουν την 
ανθρώπινη συνείδηση μέσα στα όρια της εποχής και με βάση 
τα γνωρίσματά της επιχειρούν να ψελίσουν μερικά λόγια που 
αφορούν τους ανθρώπους πάντοτε, όχι μόνο την εποχή μιας 
γενιάς ή μιας ομάδας ανθρώπων. Αν οι νέοι της εποχής του 
Καρυωτάκη. και ο ίδιος είναι χωρίς πίστη, επίγεια και 
μεταφυσική (όπως, περίπου, και η σημερινή νεότερη γενιά), 
αυτό δε δηλώνει κάποιο καπρίτσιο ή κάποια αρρώστια: είναι 
μια στάση απέναντι στη ζωή που μπορεί να την κρατούν 
ορισμένοι άνθρωποι πάντοτε· είναι, δηλαδή, κάτι που χαρα
κτηρίζει, μαζί με άλλα, την ανθρώπινη κατάσταση. Β'αγωνία 
ή ο πόθος του θανάτου, η ανία της καθημερινής ζωής, η 
αλλοτρίωση από την εργασία, η αποξένωση των ανθρώπων, 
το τραγικό, η απογοήτευση και η ματαιότητα στον έρωτα, το 
εφήμερο της ανθρώπινης ζωής, η απάθεια της φύσης απένα
ντι στον. άνθρωπο, όλα τούτα που έκαιγαν τον Καρυωτάκη 
(αλλά και άλλους ποιητές) είναι συστατικά της συνείδησης 
και της ζωής από* την αρχέγονη εποχή μέχρι σήμερα. Ό λα 
ΐούτα καταπόνησαν ιδιαίτερα τον Καρυωτάκη και τη γενιά 
του όχι διότι οι άνθρωποι αυτοί ήσαν άρρωστοι ή υποχον
δριακοί, αλλά διότι η εποχή τους και η κοινωνία τους υπήρξε 
το φυτώριο για την άνθηση, περισσότερο από άλλοτε, 
τέτοιων φυτών (καθόλου εξωτικών αφού στα τέλη του 19ου 
αιώνα και τις αρχές του 20ού άνθισαν σε ολόκληρη την 
Ευρώπη).

Έρχεται κάποια στιγμή που η ομαδικά οργανωμένη ζωή 
των ανθρώπων, η κοινωνία, γίνεται παγίδα ασφυκτική που 
συμπιέζει τα ατομικά γνωρίσματα των μελών της. Οι 
ευαίσθητοι παλμογράφοι, οι καλλιτέχνες και οι στοχαστές, 
είναι φυσικό να καταγράφουν αυτή την ασφυξία, η οποία σε 
τελευταία ανάλυση αφορά όλους τους ανθρώπους, είτε τη 
νιώθομν είτε όχι. Ο Κάφκα έχει γράψει ότι «ένα βιβλίο 
πρέπει να είναι το τσεκούρι που σπάζει την παγωμένη 
θάλασσα μέσα μας»: η τέχνη δεν κάνει άλλο από το να 
ταρακουνάει τις ψυχές και τις συνειδήσεις των ανθρώπων 
όταν αυτοί μέσα στα τέλματα της υλικής ζωής επαναπαύο
νται, νιώθουν ασφαλείς, ικανοποιημένοι με όσα τους προσφέ- 
ρονται ανταλλάγματα ή υποκατάστατα για την αφαίρεση 
κάθε ιδιαίτερου χαρακτηριστικού της προσωπικότητάς τους. 
Ταράζοντας η τέχνη τα στεκούμενα νερά της ψυχής ενεργο
ποιεί το πνεύμα και το κάνει ζωντανό, απαιτητικό, ασυμβί
βαστο, αναρχικό στη διεκδίκηση των απόλυτα δικών του 
αναπαλλοτρίωτων δικαιωμάτων.

Ο Τέλλος Άγρας πιστεύει ότι με τα θέματα της ποίησής 
του ο Καρυωτάκης έγινε «αντιπροσωπευτικός μιας επο
χής»12. Κατ’ αυτόν τα θέματά του είναι: Η μονοτονία και η

12. Βλ. Τ. Άγρας, «Ο Καρυωτάκης και οι “ Σάτιρες” », ο.π.π.

πεζότητα της ζωής, η απουσία των μεγάλων, των ωραίων 
πραγμάτων —θέματα που ενέπνευσαν, βέβαια, και τους 
ρομαντικούς ποιητές. Ο Καρυωτάκης, όμως, ξεπέρασε τη 
μελαγχολία και το συναισθηματισμό τους και έδωσε τόνους 
τραγικούς και σατιρικούς. Ξεπέρασε επίσης τον ηθογραφικό 
ρεαλισμό της γενιάς του ’80 και έδωσε ένα νεοαστικό 
ρεαλισμό ο οποίος, εμπλουτισμένος με τα υπαλληλικά του 
βιώματα, έγινε γραφειοκρατικός. Με τα ποιήματά του για 
την υπαλληλική ζωή υπήρξε ο πρώτος, όπως έγραψε πρό
σφατα ο Τίτος Πατρίκιος13, που εξέφρασε στην ποίηση το 
φαινόμενο που σήμερα ονομάζουμε «αλλοτρίωση της εργα
σίας», που οφείλεται στη «διείσδυση και επικράτηση στον 
τόπο μας των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής [...], που 
τείνουν να καταστήσουν τον άνθρωπο ξένο προς τον ίδιο τον 
εαυτό του και να τον μεταβάλουν κι αυτόν σε πράγμα, 
ανάμεσα στ’ άλλα ξένα και σχεδόν εχθρικά πράγματα που 
τον περιστοιχίζουν»14.

Θέμα επίσης της ποίησής του, κυρίως της σατιρικής, 
υπήρξε και η πολιτική. Μολονότι ο ποιητής ανήκε σε 
αντιβενιζελική οικογένεια, ουδέποτε κράτησε μια περιορι
σμένη ιδεολογική πολιτική στάση· στην πολιτική, όπως και 
σε άλλες λειτουργίες της κοινωνίας, είδε μια αιτία της 
πολιτικής εξαχρείωσης και της πολιτιστικής υπανάπτυξης 
(καλή ώρα όπως στις ημέρες μας) του λαού (ας θυμηθούμε 
τους στίχους: «Μικράν, μικράν, κατάπτυστον /  ψυχήν έχουν 
αι μάζαι, /  ιδιοτελή καρδίαν, /  και παρειάν -αναίσθητον /  εις 
τους κολάφους»). Έγραψε μια σάτιρδΓ, όπου προαναγγέλλε
ται ο σημερινός πολιτικός κυνισμός των αμερικανών («Στο 
άγαλμα της Ελευθερίας που φωτίζει τον Κόσμο»), μια 
σάτιρα εναντίον του μιλιταρισμού («Ο Μιχαλιός»), δυο 
σάτιρες που καταγγέλλουν, έμμεσα, τους υπεύθυνους της 
μικρασιατικής καταστροφής και σαρκάζουν τη δικτατορία 
του Π αγκάλου («Ωδή εις Α. Κάλβον», «Η πεδιάς και το 
νεκροταφείον»).

Αλλά πολύ σημαντική, για το έμμεσο επαναστατικό μήνυ
μα που μεταφέρει, είναι η πεζή σάτιρα, που δημοσιεύθηκε 
μετά το θάνατό του, η περίφημη «Κάθαρσις». Εδώ ο 
ποιητής, αφού περιγράψει το μηχανισμό αναρρίχησης στα 
ανώτατα αξιώματα της κρατικής μηχανής και εκφράσει την 
αηδία του για το γλοιώδες και αναξιοπρεπές όσων αναρριχώ- 
νται, διατυπώνει την ακόλουθη αποστροφή: «Κανάγιες! Το 
ψωμί της εξορίας με τρέφει. Κουρούνες χτυπούν τα τζάμια 
της κάμαράς μου. Και σε βασανισμένα στήθη χωρικών βλέπω 
να δυναμώνει η πνοή που θα σας σαρώσει». Μολονότι στη 
συνέχεια του κειμένου δίδεται μια λύση φυγής από την 
εκτρωματική κατάσταση που περιέγραψε ο ποιητής, εντού
τοις το κείμενο αυτό, γραμμένο μάλιστα όπως υποθέτει ο Γ. 
Π. Σαββίδης μέσα στους τελευταίους μήνες της ζωής του, 
αποτελεί αδιάψευστη μαρτυρία για το βαρυσήμαντο κοινωνι
κό και πολιτικό περιεχόμενο του καρυωτακικού έργου, που 
ορισμένοι θέλησαν να αποκρύψουν. Δεν υπάρχει αμφιβολία,

13. Βλ. Τίτος Πατρίκιος, «Κώστας Καρυωτάκης», στον τόμο 
Σάτιρα και Πολιτική στη Νεώτερη Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών, 1979.

14. Αυτή η σχέση —σχέση συγκοινωνούντων δοχείων— πολιτικής 
και πολιτιστικής ζωής, αυτός ο «φαύλος κύκλος», μήπως είναι 
σήμερα πολύ πιο «φαύλος» α π ’ όσο ήταν την εποχή του Καρυωτακη;
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στο κείμενο αυτό ο ποιητής ευαγγελίζεται μια κοινωνική 
ανατροπή κατά την οποία θα εκλείψουν οι γραφειοκρατικές 
εξουσίες (διεφθαρμένες πάντοτε) — οι αποτελούμενες από 
κανάγιες ( = αχρεία, χυδαία άτομα)— 'σαρωμένες από τους 
βασανισμένους αυτού του κόσμου. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ο 
Καρυωτάκης είχε δει καθαρά την αιτία της κοινωνικής 
διάλυσης της εποχής του (αλλά και της εποχής μας), που

\

είναι η αποΟηρίωση των παντός είδους εξουσιών.
Διαρκές θέμα της ποίησής του είναι το κυνήγι του ιδανικού 

και του πόθου (όχι μόνο του ερωτικού). Ο Καρυωτάκης, 
βαθύτερα, διψά για τη ζωή αλλά δοκιμάζει πόνο αντικρύζο- 
ντας μια ζωή που είναι σε δυσαρμονία με τα προσωπικά του 
οράματα και της οποίας τα ιδανικά έχουν ανατραπεί (δεν είναι 
ο ίδιος, φυσικά, υπεύθυνος γ ι ’ αυτό). Σε επιστολή του στο 
φίλο του X. Σακελλαριάδη (22.11.1926) έγραψε: « Ό τα ν  δεν 
έχει κανείς ένα οποιοδήποτε ιδανικό, δεν είναι εξάλλου 
πλασμένος για τη σημερινή υλική ζωή, αισθάνεται γύρω του 
ένα κενό τάφου. Γι* αυτό πρέπει εμείς να διατηρούμε τις 
χίμαιρες και να τις τροφοδοτούμε κάθε μέρα με υπομονή και 
στοργή. Πρέπει να αποβλέπουμε σε κάτι, έστω κι όταν 
έχουμε επίγνωση κατά βάθος της ματαιότητάς του. Έ τσ ι 
γεννηθήκαμε, έτσι μεγαλώσαμε, τρώγοντας όνειρα, και θα 
παύσουμε να ζούμε όταν αλλάξουμε»15. Ό  ποιητής θεωρεί τη 
γύρω του ζωή ως μη αυθεντική· παρόλο που όραμά του είναι 
το απόλυτο, εντούτοις κάνει προσπάθειες να υπάρξει: το 
«κάτι» που εννοεί *πιο πάνω, έχοντας επίγνωση της ματαιό
τητάς του, είναι, τα προσωπικά οράματα και ιδανικά και, 
βέβαια, η ποίηση. Αλλά η δίψα του απόλυτου είνάι μεγάλη 
για τον Καρυωτάκη. Ό π ω ς  ο Ατζεσιβάνο του Σικελιανού, 
αγαπάει τη ζωή στη «μυστική της πρώτη αξία». Μια ζωή 
έκπτωτη είναι γ ι ’ αυτόν χειρότερη από το θάνατο. Γ ι ’ αυτό 
και διαλέγει τελικά το θάνατο. Ας καταθέσω εδώ —είναι η 
κατάλληλη στιγμή— τη μαρτυρία του Ανδρέα Εμπειρικού: 
«Μην πήτε λοιπόν, ποτέ, ότι ο νέος αυτός δεν είχε ιδανικά, 
διότι έσκυψε πολύ στο χείλος των αβύσσων [...] ακούων με 
φρίκην από υψηλά τους στόνους και τ;ας οιμωγάς της 
Οικουμένης, ενώ, μέσ’ στην ψυχή του αντηχούσαν ίσως 
νεροσυρμαί κρυστάλλινοι και ήχοι θεσπέσιοι των Παραδείσων 
[...]* από τρίχα μόλις θα έψαλλε τους οργασμούς της γης και 
όλους τους έρωτας των άστρων»16.

Το «ψωμί της εξορίας» δεν μπόρεσε να θρέψει τον 
Καρυωτάκη ως το τέλος. Η πείνα και η δίψα της ψυχής του 
ήσαν πολύ μεγάλες — ξεπερνούσαν την εποχή του και την 
κοινωνία όπου έζησε.

7

Η επανεκτίμηση

1. Για μια σημερινή επανεκτίμηση και αποκατάσταση του 
έργου πρέπει να ληφθούν πρωταρχικά υπόψη οι μετά το 1955 
αξιολογήσεις και κυρίως εκείνες που πραγματοποίησαν ένα 
συγκερασμό των δύο βασικών χαρακτήρων του έργου, του

15. Βλ. Κ. Γ. Καρυωτάκης, Άπαντα, 1938. ·
16. Βλ. Α. Εμπειρικός, Οκτάνα , Ίκαρος, 1980 (κείμενο με τίτλο

« Ό τα ν  οι ευκάλυπτοι θροίζουν στις αλλέες»).

κοινωνικού και του υπαρξιακού (Κ. Στεργιόπουλος17, Β. 
Λεοντάρης18).

2. Επικουρικά να χρησιμοποιηθούν όλες οι άλλες απόψεις

17. Βλ. Κ. Στεργιόπουλος, «Το πεζό έργο του Καρυωτάκη», Νέα 
Εστία, «Αφιέρωμα στον Κ. Γ. Καρυωτάκη», 13 Νοεμβρίου 1971.

Κ. Στεργιόπουλος, «Ο Καρυωτάκης, ποιητής του καιρού του και 
του καιρού ^μας», Χρονικό, 1978.

18. Βλ. Β. Λεοντάρης, «Θέσεις για τον Καρυωτάκη», Σημειώσεις, 
[1], Σεπτέμβριος 1973.
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Το ψωμί της εξορίας
της περιόδου αυτής (ιδίως του Γιάννη Δάλλα19 και του Ρένου 
Αποστολίδη20).

3. Από τις παλαιές να μελετηθεί σοβαρά η αισθητική 
ανάλυση του Τέλλου Ά γρα  αλλά να επεκταθεί στο σύνολο 
του έργου (ποιήματα, πεζά και μεταφράσεις21).

4. Από τις λοιπές αποτιμήσεις της περιόδου 1928-1955 να 
ληφθούν όσα στοιχεία μπορούν να στηρίξουν ή να βοηθήσουν 
τις παραπάνω απόψεις* χρειάζεται φειδώ όμως και επιφύλα
ξη για όσες βασίστηκαν μονομερώς σε στοιχεία βιογραφικά, 
ψυχολογικά, κοινωνιολογικά. Ακόμη να ληφθούν υπόψη όσα 
τμήματα από τις θεωρήσεις αυτές περιγράφουν την ψυχολο
γική ατμόσφαιρα και επίσης τα ιστορικά περιστατικά της 
εποχής (π.χ. Β. Βαρίκας, I. Μ. Παναγιωτόπουλος). Ό λα  
τούτα, φυσικά, επέδρασαν στους συγγραφείς του μεσοπολέ
μου, διαμόρφωσαν την ιδεολογία και την αισθητική θεωρία 
τους. Μέχρι πρότινος μας έλειπε μια συνθετική περιγραφή 
των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών ανακατατάξεων 
κατά το μεσοπόλεμο καθώς και το πώς αυτές-επέδρασαν στις 
συνειδήσεις των συγγραφέων της εποχής. Το 1979, όμως, 
εκδόθηκε το βιβλίο του κοινωνιολόγου Κώστα Βεργόπουλου 
Εθνισμός και Οικονομική Ανάπτυξη στο τρίτο κεφάλαιο του 
οποίου αναλύεται το πνεύμα της «παρακμής» μέσα στα 
πλαίσια του μεσοπολέμου.

5. Από τις απόψεις της περιόδου 1928-1955 να αγνοηθούν 
όσες διατυπώθηκαν για τις ανάγκες μιας πολεμικής (γενιά 
του τριάντα) ή μιας ερμηνείας συνδεόμενης με σκοπιμότητες 
κοινωνικο-ηθικές ή πολιτικές. Η τέχνη οποθενδήποτε και αν 
δέχεται επιδράσεις αποτιμάται εντέλει με τα μοναδικά 
κριτήρια που επιτρέπει η γένεση και η υφή της, τα αισθητι
κά.
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6. Τέλος, πρέπει να μελετηθούν σοβαρά όσες κρίσεις 
διερευνούν τον υπαρξιακό και γενικότερα πνευματικό προβλη
ματισμό του Καρυωτάκη (Κ. Παράσχος22, Κ. Στεργιόπου- 
λος). Ο τελευταίος μελετητής έδειξε ότι με βάση τα 
γνωρίσματα αυτά ο Καρυωτάκης συνδέεται με εξωελλαδικες
τάσεις της εποχής του και της εποχής μας23

[1980]

19. Βλ. Γ. Δάλλας, «Η διάρκεια του Καρυωτάκη», ο.π.π. και Γ. 
Δάλλας, «Οι λύσεις Καρυωτάκη και η μεταπολεμική γενιά της 
λογοτεχνίας», Δοκιμασία, τεύχος 1, 1973.

20. Βλ. Ρένος Αποστολίδης, «Κ. Καρυωτάκης, ο αρνητής μιας 
εποχής», Ελευθερία, 18.5.1958.

21. Εξαιρετικά πρωτότυπη και χρήσιμη είναι η διατριβή της 
Βασιλικής Τόκατλίδου, Οι μεταφράσεις του Καρυωτάκη -  ένταξή τους 
στο ποιητικό πρωτότυπο έργο των συλλόγων του, Θεσσαλονίκη, 1978. 
Στόχος της συγγραφέως —που επιτυγχάνεται— είναι να αποδειχθεί η 
θεματική, λειτουργική και λεξιλογική ταύτιση των πρωτότυπων 
ποιημάτων με τις μεταφράσεις. Τώρα πια είμαστε βέβαιοι ότι οι 
μεταφράσεις του Καρυωτάκη αποτελούν οργανικό τμήμα του δημιουρ
γικού του έργου (η «υπόθεση εργασίας» για το θέμα αυτό διατυπώθηκε 
παλαιότερα από τον Γ. Π. Σαββίδη).

22. Βλ. Κλέων Παράσχος, «Κώστας Καρυωτάκης», στο Κ. Γ. 
Καρυωτάκης, Άπαντα, 1938, ( α ' δημοσίευση: Ν. Εστία, τομ. 4, 
192&).

23. Μια περιγραφή και αξιολόγηση των κριτικών εκτιμήσεων που 
διατυπώθηκαν από το 1922 ίσαμε τις ημέρες μας μπσρεί να βρει ο 
αναγνώστης στο κείμενό μου «Η Εξακολουθητική Εξορία του 
Ποιητή Κ. Γ. Καρυωτάκη», Σχεδία , τεύχος 1, Νοέμβριος-Δεκέμ- 
βριος 1978.
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To
μοντέρνο

σαν
έκφραση

του
όλου

του 
Στέφεν Σπέντερ

Οι τάσεις της σύγχρονης λογοτεχνίας και τέχνης είναι 
τεχνικές που εκφράζουν όλη την όψη της προηγούμενης και 
μελλοντικής αντιμετώπισης. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι 
τέτοιων τεχνικών που θα μπορούσαν να αναλυθούν σαν 
παράγοντες των πιο κάτω κατηγοριών:

(1) Αντίληψη μέσα από τη σύγχρονη εμπειρία της τέχνης.
(2) Ανακάλυψη μέσα 'από την τέχνη ενός «προτύπου 

ελπίδας» που επηρεάζει την κοινωνία.
(3) Η ιδέα μιας τέχνης που θα ενσωματώσει το παρελθόν . 

με το παρόν σε μια ολότητα, σ’ ένα σύγχρονο συμβολισμό, σε 
μια ενεργή συμμετοχή σε εσωτερική ζωή.

(4) Η εναλλασσόμενη ζωή της τέχνης.
(5) Η «παραμόρφωση» της τέχνης.
(6) Η επαναστατική σύλληψη της παράδοσης.

(1) Η Αντίληψη είναι το πρωταρχικό νεύμα του μοντερνι
σμού, η απόφαση να ανακαλυφθεί ένας καινούριος τρόπος 
αντιμετώπισης για να μπορεί να εκφράσει τη βαθιά αλλαγή 
που σημειώνεται στο σύγχρονο κόσμο. Βιομηχανικές πόλεις, 
μηχανές, επαναστάσεις, επιστημονική σκέψη φαίνεται πως 
έχουν επηρεάσει τον τρόπο ζωής. Μόνο η τέχνη παραμένει 
«πρωτόγονη», διαμορφώνοντας τις ιδέες της σε μορφές και

τρόπους έκφρασης *που βρίσκονται πάντα έξω από το κατε
στημένο. Το εξέχον χαρακτηριστικό της αντίληψης είναι η 
μεγάλη προσοχή που οφείλεται προκειμένου να ανακαλυφθεί 
ένας ιδιωματισμός που ν’ αντιστοιχεί στον τόνο της φωνής 
των συγχρόνων, στο αλλαγμένο βλέμμα ενός κόσμου κατα- 
κλυσμένου από μηχανές και ταχύτητα: οι ρυθμοί ενός εναλ
λασσόμενου χρόνου, μια νέα φωνή της ανθρωπότητας στη 
φάση που οι παλιές κοινωνικές ιεραρχίες καταρρέουν. Στο 
δρόμο μιλούν συνεχώς με ιδιωματισμούς και ο νους του 
καλλιτέχνη προσπαθεί να ανακαλύψει τη μορφή. Ο Eliot και ο 
Joyce αναγνωρίζουν και οι δυο το μοντέρνο ιδιωματισμό στην 
ποίηση και στα πεζά τους.

(2) Με το «πρότυπο της ελπίδας» (Pattern of hope) εννοώ 
την ιδέα εκείνη, σύμφωνα με την οποία η σύγχρονη τέχνη θα 
μπορεί να μεταμορφώνει το σημερινό περιβάλλον* ειρηνεύο- 
ντας και εξευγενίζοντας καταφέρνει την ίδια στιγμή να 
επαναστατοποιεί τον κόσμο. Η λέξη «ελπίδα» πρέπει να 
κατανοηθεί σοβαρά, όπως την εννοούσε ο Malraux, όταν 
έβαλε σαν τίτλο στη νουβέλα του για τον ισπανικό πόλεμο τη 
λέξη «Espoir» (ελπίδα). Ή δη από τις αρχές αυτού του αιώνα

-------------------►
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Σ. Σπέντερ, 7ο μοντέρνο σαν έκφραση τον όλου

η ελπίδα αντλούσε το νόημά της α π ’ όλα τα εσωτερικά 
παρακλάδια της τέχνης, όπως: μπαλέτο, αρχιτεκτονική, 
ζωγραφική, μουσική,'ποίηση, καθώς όλα αυτά συμμετείχαν 
στην κίνηση επαναστατικοποίησης του γούστου και την ίδια 
στιγμή κατόρθωσε να το μετατρέψει σε κριτική δύναμη στη 
σύγχρονη ζωή. Ο τρόπος με τον οποίο η τέχνη μπορεί να 
επαναστατοποιεί το περιβάλλον, και γ ι ’ αυτόν ακριβώς το 
λόγο οι άνθρωποι ζουν μέσα σ’ αυτό, εξετάζεται από πολλά 
μανιφέστα ποιητών και ζωγράφων από τις αρχές του αιώνα. 
Το όνειρο της μεταμόρφωσης του κόσμου εκφράζεται από 
τον Wyndham Lewis στο έργο «The Tyro»:

«Η τέχνη έχει τη δύναμη να επηρεάζει τους πάντες. 
Πραγματικά τα σχήματα των αντικειμένων (σπίτια, αυτοκί
νητα, ρούχα και τόσα άλλα), τα οποία τους περιβάλλουν 
έχουν ένα βαθύ, υποσυνείδητο αποτέλεσμα στους ανθρώπους. 
Ένας άνθρωπος μπόρεί να μην είναι εξοικειωμένος με την 
ύπαρξη μιας ορισμένης μορφής τέχνης, αλλά η ζωή του θα 
μπορούσε ν’ αλλάξει αμέσως ακόμα και αν ο δρόμος που 
περπατάει αποκτήσει ένα ορισμένο σχήμα, σύμφωνα με τις 
υπαγορεύσεις ενός αρχιτέκτονα ίσως. ,Οι γραμμές, τα χρώμα
τα, η μορφή που θα έπαιρνε θα ήταν σίγουρα ένα ερέθισμα 
γ ι ’ αυτόν, μια συναισθηματική αξία. Ένας άνθρωπος πηγαί
νει να διαλέξει ένα σπίτι. Ελκύεται από αυτό, συνήθως όχι 
για συναισθηματικούς ή πρακτικούς λόγους, αλλά για κάποια 
αιτία που δεν μπορεί ο ίδιος να βρει και να εξηγήσει ή να τον 
κάνει ν’ αποφασίσει να το πάρει. Αυτό συνήθως είναι ένα 
παράδειγμα για το πώς λειτουργεί η αισθητική (οσοδήποτε 
υποβαθμισμένη κι αν είναι) για την οποία γίνεται λόγος».

Η πρωταρχική αιτία στην οποία βασίζεται η ελπίδα είναι 
ότι η τέχνη μπορεί να επανασυνδέει τη ζωή, που έχει

οδηγηθεί στον εσωτερικό κόσμο της απομονωμένης καλλιτε
χνικής ύπαρξης, με τον εξωτερικό κόσμο, πετυχαίνοντας μια 
επανάσταση στη ζωή του ανθρώπου, που βρίσκεται στο 
σημείο να μετέχει στο όραμα της σύγχρονης δημιουργίας. Ο 
καλλιτέχνης, όντας καταπιεσμένος και έχοντας όνειρα, βρί
σκεται περισσότερο κοντά στους αδύναμους και φτωχούς α π ’ 
ό,τι ίσως στους πλούσιους και αυτούς που διεκδικούν δύναμη. 
Γι* αυτό το λόγο το ρεύμα του επαναστατικού συναισθήμα
τος ρέει μέσα από εξπρεσιονιστικά και σουρεαλιστικά μανι
φέστα. Κάθε ομάδα ισχυρίζεται πως θα είναι οι αληθινοί 
επαναστάτες και πως η δύναμη της ζωής που παρουσιάζουν 
θα μπορούσε να ενωθεί με τη δύναμη της κοινωνικής 
επανάστασης. Μακάρι οι επαναστάτες να μην ήταν τόσο 
ακαλλιέργητοι, ώστε να παραδεχτούν το γεγονός ότι η 
σύγχρονη τέχνη, που αντιπροσωπεύει τη δημοκρατία των 
ασυνείδητων δυνάμεων, θα έπρεπε να εξισωθεί με τη δημο
κρατία της οικονομίας! Εξαιτίας αυτού οι σουρεαλιστές 
τάχθηκαν στο κομμουνιστικό κόμμα, για να αποκηρύξουν 
αργότερα το σουρεαλισμό σαν μπουρζουαζία.

(3) Η τέχνη που θα μεταμορφώνει την πραγματικότητα σε 
μια ενεργή συμμετοχή σε εσωτερική ζωή είναι μια αντιστρο
φή της προηγούμενης υπόθεσης η οποία θα μετέτρεπε το 
εσωτερικό όραμα σε εξωτερική κοινωνική αλλαγή. Είναι η 
ιδέα ότι οι εικόνες του σύγχρονου ματεριαλιστικού κόσμου 
μπορούν να ερμηνευτούν, μπορούν να γίνουν σύμβολα μιας 
εσωτερικής ζωής, κι εκεί συμφιλιώνονται με άλλα παλιότερα 
πράγματα που συμβολίζονται από λέξεις, όπως «βουνό», 
«αστέρι», «σταυρός». Αυτή η διαδικασία αποτελούσε την 
ατέλειωτη πορεία της εμπειρίας του Rilke. Βρίσκει την 
τέλεια αναγνώρισή της στο Duino Elegies, όπου οι Άγγελοι 
κάνουν ατέλειωτες προσπάθειες να μεταμορφώσουν τον κό
σμο, που κυριαρχεί η αξία του χρήματος, σύμφωνα με 
εσωτερικές «τραγικές» αξίες. Η σχέση της ποίησης εδώ με 
τη μοντέρνα ζωγραφική είναι φανερή. Ένα από τα ποιήματα 
του Duino Elegies έχει εμπνευστεί από τον πίνακα του 
Picasso «Les Saltibanques», στο οποίο ο Rilke ερμηνεύει τους 
πρωταγωνιστές του πίνακα με σημασία συγχρόνως παραδο
σιακή και σύγχρονη.

(4) Η εναλλασσόμενη ζωή της τέχνης.
Με αυτό εννοώ κάτι διαφορετικό από την ιδέα ότι η τέχνη 

μπορεί να γίνει η ελπίδα για την έμπνευση μιας μεταβαλλό
μενης κοινωνίας και από τη χρησιμότητα της τέχνης στο να 
μπορεί να ερμηνεύει τον ακραίο ματεριαλισμό στη γλώσσα 
μιας εσωτερικής ζωής. Η εναλλασσόμενη ζωή υπονοεί ότι οι 
διαδικασίες της τέχνης βρίσκονται κοντά στα σύνορα της* 
σεξουαλικής έκστασης. Θεωρώ εδώ την εξύμνηση- της βίας, 
τις σεξουαλικές σχέσεις, την τρέλα, τα ναρκωτικά μέσα από 
την τέχνη που νοείται σαν μετάβαση προς την πραγματική 
εμπειρία (αυτών των σταδίων). Ο Lawrence συχνά θεωρούσε 
τη γραφή του όχι σαν ένα τέλος, αλλά σαν ένα μέσο που 
ξυπνά στον αναγνώστη ένα συναίσθημα που θα ελευθέρωνε 
από μέσα του τις «σκοτεινές δυνάμεις» και θα τον έκανε να 
πλησιάζει στο νόημα του μυστήριου 'της σεξουαλικής ένωσης, 
που γ ι ’ αυτόν ήταν πολύ πιο σημαντικό από τη λογοτεχνία 
που θα ’πρεπε να δημιουργεί. Η τάση εδώ είναι ότι η γραφή 
θεωρείται πως πρέπει να λειτουργεί σαν μια λογοτεχνική
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τεχνική για να προτρέπει, για να ξυπνά μη λογοτεχνικές 
αισθήσεις. Ο ποιητής έχει μια ιδιόμορφη εσωτερική τάση για 
τις αισθήσεις της ζωής τις οποίες επιβεβαιώνει σαν περισσό
τερο πραγματικές από αυτές που αποτελούν μια καθημερινή 
π ρ α γμ α τ ικ ό τη τα .  Οι σουρεαλιστές χρησιμοποιούσαν την 
ποίηση σαν μια τεχνική που επηρεάζει στάδια του νου τα 
οποία νοούνται πέρα από την πραγματικότητα. Οσοδήποτε 
όμως κι αν υποτιμά κανείς τους μη-λογοτεχνικούς σκοπούς 
της λογοτεχνίας, π α ρ ’ όλα αυτά είναι εύκολο να καταλάβει 
τον πειρασμό που αντιμετωπίζει ο καλλιτέχνης σήμερα να 
χρησιμοποιεί την τέχνη σαν ένα σύγχρονο είδος μαγείας. Δυο 
ορισμρί του σουρεαλισμού του André Breton από τον «Surrea
lism» του David Gascoyne *ς είναι σχετικοί:

«Σουρεαλισμός: φυσικός αυτοματισμός ο οποίος σκοπεύει 
να εκφράσέι λεκτικά, με γραφή ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο 
την αληθινή διαδικασία της σκέψης».

«Ο Σουρεαλισμός παραμένει στην παντοδυναμία του ονεί
ρου, στο ανεπηρέαστο παιχνίδι της σκέψης. Έχει^την τάση 
να παραμερίζει όλους τους άλλους φυσικούς μηχανισμούς και 
να τους αντικαθιστά στη λύση του πρωταρχικού-προβλήμα
τος της ζωής».

Ό π ω ς  ακριβώς ο φουτουρισμός είναι έκφραση μιας παρόρ- 
μησης που απαρνιέται την ολότητα του παρελθόντος που 
είναι συνηθισμένη σε αρκετά κινήματα με διαφορετικές 
ονομασίες, έτσι >çai ο σουρεαλισμός έχει κοινά χαρακτηριστι- 

. κά με άλλα κινήματα-? Ό λ α  τα κινήματα της «εναλλασσόμε
νης ζωής της τέχνης» αποπειρώνται να ανακαλύψουν μέσα 
από την τέχνη, ή χρησιμοποιώντας την τέχνη, πνευματικές, 
ηδονικές εσωτερικές δυνάμεις, οι οποίες αποκαθιστούν την 
ισορροπία της εσωτερικής ζωής απέναντι στις βιομηχανικές 
κοινωνίες. Η τάση να ψάχνει κανείς για μια τέτοια αποκατά
σταση της ζωής μέσα από την τέχνη και της τέχνης μέσα από 
τη ζωή ήταν ήδη παρούσα στον Byron και στον Keats. Η 
φιληδονία δεμένη με την απόγνωση και την προσμονή του 
θανάτου δημιούργησαν μια διάθεση με την οποία ο Keats 
γευόταν την αίσθηση της δικής του ύπαρξης σαν ποιητής. 
Σήμερα, σ’ ένα προχωρημένο στάδιο της προσωπικής από
γνωσης, υπάρχει ένα πεδίο συνάντησης (ανάμεσα στα ναρκω
τικά, στη βία, στις σεξουαλικές σχέσεις, στην τρέλα, στην 
αυτα!πάτη) των ποιητών και των μη-ποιητών που βιώνουν τη 
ζωή της ποίησης θεωρώντας την σαν εμπειρία των αισθήσε
ων. Οι «σκοτεινές δυνάμεις» που απελευθερώνονται μέσα 
από το σεξουαλικό πάθος, τη σεξουαλική ένωση που καλύ
πτετα ι από μυστήριο, σίγουρα υπονοούν στον Lawrence μια 
φάση όπου η αίσθηση-τέχνη μετουσιώνεται σε αίσθηση-ζωή. 
Συγκεκριμένα ο Lawrence αποδοκίμασε το σεξ που δε 
βιώνεται ακριβώς, με τον τρόπο που περιγράφει ή προτείνει.

(5) Η «παραμόρφωση» (distortion) της' τέχνης είναι στοι
χείο περισσότερο φανερό στη ζωγραφική παρά στη λογοτε
χνία. Δε χρειάζεται παρά να φέρει κανείς στη μνήμη τα 
πρόσωπα των γυναικών τρυ Picasso με χαρακτηριστικά 
ακανόνιστα, εκτοπισμένα, καθώς επίσης πίνακες του Francis 
Bacon, ο οποίος σε μια πρόωρη περίοδο είχε χαρακτηριστεί 
σαν ο κυριότερος εκπρόσωπος της «παραμόρφωσης». Για τον
F. Bacon η παραμόρφωση είναι απαραίτητη στην ανάπτυξη 
της τέχνης του και ίσως ολόκληρης της μοντέρνας τέχνης. 
Είναι το καινούριο νήμα στο παιχνίδι της τέχνης, το «κάτι»

που ο σημερινός καλλιτέχνης μπορεί να προσαρμόσει στο 
υλικό που μεταχειρίζεται, στη φύση που βλέπει και το οποίο 
δεν έχει γίνει ποτέ πριν. Κατά δεύτερο λόγο η παραμόρφωση 
είναι ένας τρόπος που εκφράζει την αλήθεια της σχέσης 
ανάμεσα στο υποκείμενο-καλλιτέχνη και στην αντικειμενική 
πραγματικότητα. Ας σκεφτούμε λίγο τι υπονοεί μια φράση 
όπως: « Έ να  πορτρέτο είναι πάντα ένα πορτρέτο του εαυτού 
μας». Αυτό σημαίνει πως ο ζωγράφος θεωρεί την εικόνα του 
μοντέλου που έχει μπροστά του, σαν ένα απόσπασμα του 
εαυτού του που φέρνει μέσα στο μυαλό του και για να 
περιγράψει την αλήθεια που έχει μέσα στα όρια του νου του 
πρέπει να τη*ν εναποθέσει στο πορτρέτο. Η σύμπτυξη εδώ 
είναι για το θεατή φανερά μια «παραμόρφωση». Το γεγονός 
ότι αυτός ο τρόπος θεώρησης της εικόνας-εαυτού του καλλι
τέχνη σαν πρωταρχικός παράγοντας της συνειδητότητάς του, 
που επηρεάζει το βλέμμα του και που δεν μπορεί ν’ αποφευ
χθεί είναι τελικά συνέπεια της εποχής μας. Ακόμη κι αν ο 
καλλιτέχνης είναι δέσμιος της στιγμής, είναι και το υποκεί
μενο επίσης.

Ανέφερα κάποτε στον Henry Moore ότι ήμουν ιδιαίτερα 
γοητευμένος από τη «μορφή των τριών τετάρτων» (έργο του 
1961): μια «διεστραμμένη» μορφή, ένας κορμός χωρίς χέρια 
και πόδια που είχε για κεφάλι μισό από ράμφος πουλιού και 
μισό από ιπποπόταμο. Ο ίδιος είπε ότι ήταν ευχαριστημένος 
που μου άρεσε γιατί πολλοί δεν είχαν προσέξει το νόημά του.

----------------------►
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Σ. Σπέντερ, Το μοντέρνο σαν έκφραση τον όλον
Την επόμενη φορά που συναντηθήκαμε δεν μπορούσα ν’ αντι- 
σταθώ στον πειρασμό να τον ρωτήσω ποιο ήταν το νόημα 
του πίνακα. Η απάντησή ήταν ότι αυτό που προσπαθούσε να 
κάνει ήταν να «σπρώξει» το ανθρώπινο σώμα όσο πιο πολύ 
μπορούσε σε διαφορετικές κατευθύνσεις και να τοποθετήσει 
ένα μη-ανθρώπινο κεφάλι, αλλά παρ’ όλα αυτά να μπορεί 
ν’ αναγνωρίζεται σαν ανθρώπινη μορφή.

Μπορεί να φανεί α π ’ όσα έχω γράψει για την «παραμόρ
φωση», την αλλοίωση, ότι αυτή είναι παράγοντας στη 
ζωγραφική και γλυπτική και όχι στη λογοτεχνία. Αυτό, κατά 
τη γνώμη μου, δεν ισχύει. Ο εσωτερικός μονόλογος, για 
παράδειγμα, όπως παρουσιάζεται στο Ulysses, είναι μια 
τεχνική της παραμόρφωσης δουλεμένη με τον ίδιο τρόπο 
τόσο του Picasso, όσο και του F. Bacon. Ο χαρακτήρας του 
Bloom δημιουργείται για τον αναγνώστη από τις σκέψει'ς του 
Bloom. Αυτές οι σκέψεις που παρουσιάζονται σε μας σαν το 
αποτέλεσμα των γεγονότων στο περιβάλλον του Bloom, 
αλλοιώνονται από την ευαισθητότητά του. Επιπλέον το 
περιβάλλον του Bloom αλλοιώνεται από την εισβολή της 
Οδύσσειας του Ομήρου σ’ αυτό. Έ τσ ι όχι μόνο η στάση_του 
Bloom αλλοιώνεται, αλλά και ο κόσμος που βλέπει είνα' 
επίσης αλλοιωμένος.

(6) Με την επαναστατική σύλληψη της παράδοσης εννοώ

την εισαγωγή σε συγκεκριμένα έργα κριτικά επιλεγμένων 
παραδόσεων. Συχνά τέτοια χρήση της παράδοσης φαίνεται να 
σοκάρει αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς τους παραδοσιολό- 
γους. Ένα κραυγαλέο παράδειγμα μετατροπής, αλλοίωσης, 
ακόμη και διαστρέβλωσης της παράδοσης σε μοντέρνα έκ
φραση ήταν τα « Άνθη του κακού» του Baudelaire. Η 
παραδοσιακή καθολική συνείδηση του Baudelaire αναγνωρίζει 
τον εαυτό της στο κυνήγι του κακού. Η διαδικασία με την 
οποία τα μικρά άνθη του St. Francis γίνονται στο τέλος του 
19ου αι. άνθη του κακού είναι μερικές φορές αναστρεπτή. Η 
χάρη βρίσκεται στη βλαστήμια και το μόνο μέρος της πίστης 
που δε φαίνεται να έχει υποστεί φοβερή αλλοίωση είναι το 
δόγμα της «Original Sin». Η εμμονή στη διαφθορά και στην 
ακολασία μπορεί να νοηθεί -σαν ένα σημείο χάριτος. Ο Claudel 
προσηλυτίστηκε στον καθολικισμό διαβάζοντας τα ποιήματα 
του Rimbaud. Η ιδέα της παράδοσης σαν δύναμη άγνωστης 
ενέργειας, ένα μυστήριο που ανακαλύπτεται, κάτι που έρχε
ται από το παρελθόν και επιλέγεται από το σύγχρονο 
καλλιτέχνη ίσως με πνεύμα αλλόκοτης απομίμησης, κάτι που 
ενοχλεί και σοκάρει ανήκει στην πρώιμη φάση του μοντερνι
σμού στην ποίηση και στο μύθο.

Μτφρ: ΝΑΣΙΑ Α Ν Α ΓΝ Ω ΣΤΟ Π Ο ΤΑ Ο Τ

ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Μαρία  Φ ω τίου-Βλάχου

Κρατήρες
Ποιήματα
Προηγούμενες συλλογές της.
Πίσω από τη σιωπή, Ρωγμές, Χαμηλά ν ακους 
τη φωνή σου.

Δημήτρη  Ε. Ράπτη

Αφύλαχτοι Θησαυροί
Λαογραφική μελέτη για το μοναδικό σε τέχνη και ομοοφιά μο
ναστήρι τού Αγίου Γεωργίου Μυροφύλλου Τρικάλων.

Ά ν ρ ί  Βαλλόν

Η ψυχική ανάπτυξη τοϋ Παιδιού
Ένα από τα κλασικά έργα της παιδοψυχολογίας που έγραψε ο 
Ιδρυτής της γαλλικής ομάδας Νέα Παιδεία.

Ο Χαρακτήρας του Παιδιού
Βουλευτής της Αριστερός μετά την Απελευθέρωση και πρόε
δρος της επιτροπής για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση στη 
Γαλλία, δόκτορας της φιλολογίας γιατρός και παιδοψυχόλό- 
γος, ο Βαλλόν τοποθετεί με το βιβλίο του αυτό τα θεμέλια για 
την κατανόηση της διαμόρφωσης του χαρακτήρα του παι
διού.
Δ.Π. Κωστελένου

Της Ερμιόνης Ποιήματα
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Νίκος Καββαδίας

(10 χρόνια από το θάνατό του)

Πέρασαν κιόλας δέκα χρόνια από τότε 
που ο Νίκος Καββαδίας, ο αλησμόνη
τος «Μαραμπού», έφυγε «για κείνο το 
στερνό στην Κόρδοβα ταξίδι». Ό τ α ν  
πέθανε, στις 25 του Φλεβάρη του 1975 
κι ο θάνατός του έγινε πρωτοσέλιδο 
νέο, πολλοί άνθρωποι μιλήσανε γ ι’ αυ
τόν από διάφορες εφημερίδες και πε
ριοδικά. Τώρα, δέκα χρόνια μετά, και 
στη μνήμη ενός αγαπημένου φίλου που 
με συνέδεαν μαζί του δεκαπέντε χρόνια 
φιλίας, θα αναφερΟώ σε μερικές θύμη
σες απ’ αυτόν τον μακροχρόνιο φιλικό 
δεσμό, σε ορισμένα περιστατικά, που 
ίσως μπορούν να φανούν χρήσιμα και 
στον αναγνώστη της ποίησής του και 
που μπορεί να τον φέρουν πιο κοντά 
μας σαν άνθρωπο. Γι' αυτό θα προσπα
θήσω να μην ανεκδοτολογήσω. Αυτό 
έγινε κατά κόρον αμέσως μετά το 
θάνατό του. Ακόμα κι από σοβαρούς 
λογοτέχνες. Λες κι ο Καββαδίας δεν 
μπορούσε να τους απασχολήσει αλ
λιώς παρά μονάχα με καλαμπούρια. 
Φυσικά, θα μου πείτε, όλο αστεία 
έλεγε. Αυτό είναι γεγονός. Ο Καββα
δίας όμως έλεγε αστεία ή γιατί ήθελε 
να αποφύγει να μιλήσει σοβαρά ή γιατί 
αμφέβαλλε για το συνομιλητή του.

Η πρώτη μου συνομιλία μαζί του 
ήταν από το τηλέφωνο. Ή μουνα κι 
εγώ ναυτικός κι είχαν προηγηθεί γράμ
ματα. Είπαμε να συναντηθούμε σ ’ ένα 
καφενείο κοντά στον Ά γ ιο  Νικόλα, 
στον Πειραιά, όταν συνέπεφτε τα κα
ράβια που δουλεύαμε να βρίσκονται 
στο λιμάνι. Του τηλεφώνησα για να 
κανονίσουμε την ώρα. «Για να με 
γνωρίσεις, μου λέει, θα δεις ένα στρα- 
βοκάνικο γεροντάκι, κοντό, με κοιλιά, 
που φοράει ένα σκουφί». Εγώ δε γέλα
σα γιατί η φωνή που μου μιλούσε

μαρτύραε πως αυτά που έλεγε δεν τα 
πίστευε. Ήταν. η εντύπωση πού φοβό
ταν πως θα μπορούσε να προκαλέσει 
και προετοίμαζε για τον εαυτό του το 
έδαφος. Η αντίδραση του συνομιλητή 
του θα του έδειχνε με ποιόν έχει να 
κάμει.

Σ’ εκείνη την πρώτη μας συνάντηση 
μιλήσαμε για ποίηση, για τον Καρυω- 
τάκη, για τον Ουράνη, το Σικελιανό, 
για τα καράβια. Είμαστε και πατριώ
τες. Κεφαλονίτες. Ό τα ν  πλησίασε η

Ρήγας Καππάτος

ώρα να χωρίσουμε, μου είπε πως σε δυο 
βδομάδες θ’ αλλάζανε γραμμή και θα 
συμπέφταμε πάλι στη Ρόδο. «Να συνα
ντηθούμε εκεί», μου λέει. Συμφώνησα. 
Σηκώθηκε να φύγει. «Δε δυσκολεύτη- 
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κες να με γνωρίσεις;» μου λέει. Ή θελε 
ακόμα να βεβαιωθεί. « Ό χ ι ,  του απα
ντώ. Αλλά όχι από κείνα που μου ’πες 
στο τηλέφωνο». Εντελώς αυθόρμητα 
μ ’ αγκάλιασε και με φίλησε.

Από τότε, βρισκόμαστε στις αρχές 
της δεκαετίας του 60, συναντιόμαστε 
όταν συμπέφτανε τα καράβια μας σε 
λιμάνι* αλλά το χειμώνα, που μέναμε 
ξέμπαρκοι, βλεπόμαστε σχεδόν κάθε 
μέρα. Από τον Καββαδία γνώρισα και 
τον άλλο αξέχαστο φίλο που έφυγε 
πριν ενάμισυ χρόνο, τον εκδότη Θανά
ση Καραβία. Ετοίμαζα μια μετάφραση 
των ποιημάτων του Πάμπλο Νερούδα. 
«Θα σε πάω σ ’ ένα φίλο μου να σου 
βγάλει το βιβλίο», μου είπε τότε.

• Ή τα ν  ένας αφοσιωμένος φίλος κι 
ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Τον χαρα
κτήριζε μια παιδική χαρά που σκέπαζε

μια ενδόμυχη θλίψη, που έκρυβε από 
τους άλλους (κι ίσως κι από τον εαυτό 
του) με τα ατελείωτα αστεία που είχε 

. πάντα να διηγηθεί. Από όσα χρόνια 
τον γνώριζα, μονάχα μια φορά ταξιδέ
ψαμε μαζί. Ή τανε προχωρημένο φθι
νόπωρο και το δικό ταυ καράβι είχε 
δέσει. Μόλο που γ ι ’ αυτόν ήταν περίο
δος ανάπαυσης, επέμενε να αντικατα
στήσει τον ασυρματιστή στο πλοίο 
που δούλευα εγώ. «Θέλω να σου κάνω 
παρέα», μου είπε, «κι ύστερα ξεμπαρ
κάρουμε μαζί».

Και ποιος δεν έχει ακούσει το χ ι
λιοειπωμένο αστείο για την πλώρη και 
τον ασύρματο. Το επαναλάβαινε συχνά 
κι ο ίδιος ο Καββαδίας. Πως όταν ήταν 
ναύτης, στην αρχή της δεκαετίας 
του ’30, με την εταιρεία του Παναγή 
Γιαννουλάτου που ήταν και συγγενής 
του, για να βελτιώσει τα οικονομικά 
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του και με παρότρυνση του ίδιου του 
εφοπλιστή πήρε το δίπλωμα του ασυρ
ματιστή και όχι του πλοίαρχου, γιατί 
.εκείνος είπε: «Από να τσακίσουμε μια 
πλώρη, καλύτερα να χαλάσουμε έναν 
ασύρματο». Στην πραγματικότητα αυ
τό δεν ευσταθεί. Ο Καββαδίας δεν 
αγαπούσε απλώς τη θάλασσα, αλλά 
ήταν και .καλός ναυτικός. Κι επειδή 
πάντα καμάρωνε για το ναυτικό του 
επάγγελμα, θυμάμαι το εξής περιστατι
κό στη διάρκεια του μοναδικού ταξι
διού που μοιραστήκαμε στο ίδιο καρά
βι. Έ νας  επιβάτης ήθελε σώνει και 
καλά να τηλεφωνήσει στην Αμερική. 
Εγώ του είπα πως απ’ ό,τι ήξερα δε 
γινότανε γιατί από τη μια μεριά ήταν η 
απόσταση, βρισκόμαστε στο Νότιό 
Αιγαίο, κι από την άλλη ο ασύρματος 
δεν ήτανε και τόσο δυνατός, «αλλά ας

---------------- ►



Πρόσωπα/40

ρωτήσουμε και τον ασυρματιστή, αφου 
επιμένεις κι έχεις τόσο μεγάλη ανάτ 
γκη», του λέω και τον πήγα στον 
Κόλια, έτσι λέγαμε τον Καββαδία οι 
φίλοι του. «Μάλλον δε γίνεται, αλλά 
θα προσπαθήσω» λέει ο Καββαδίας. 
Στο αδιόρατο ζιζάνιο χαμόγελό του 
διάκρινα πως θα ’κανε ό,τι ήταν δυνα
τό. Για κείνον, σα ναυτικό, ήτανε πια 
θέμα τιμής. Πάλευε δύο ολόκληρες 
ώρες ώσπου τελικά κατάφερε και τον 
σύνδεσε, αλλά με τόσα παράσιτα που 
μονάχα ένας Κάλχας θα ξεδιάλυνε τι 
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ειπώθηκε σ ’ αυτήν τη συνδιάλεξη. Μό
λις τέλειωσε κατέβηκε να με βρει. 
Έλαμπε από χαρά και το αδιόρατο
χαμόγελο σκέπαζε τώρα όλο το πρό-

\

σωπό του. «Μ ίλησε!», μου λέει. 
«Μπράβο, Κόλια, δεν ήξερα πως κά
νεις και θαύματα», του λέω εγώ. « Ό χ ι ,  
δεν ήταν από μένα, εκείνος ήτανε 
ατσίδας κι έπιανε τα λόγια στον αέρα 
από το υπόλοιπο μέρος της απόστασης 
που δεν κάλυπτε ο ασύρματος. Γιατί το 
μηχάνημα είναι για πέταμα. Δεν φτάνει 
πέρα από τις Αζόρες!». Έτσι ήταν, 
καμάρωνε και επαίρονταν γιατί είχε 
μια παιδική ψυχή. Θυμάμαι επίσης την 
κατάπληξή του όταν το 1968 του είπα 
την απόφασή μου να αφήσω οριστικά 
τη θάλασσα. «Και πώς θα κάμεις χωρίς 
θάλασσα κι όλα τα ναυτικά εργαλεία 
που έχεις γύρω σου», μου λέει. Για τον 
Κόλια, ν ’ αφήσει κανείς τη θάλασσα 
ισοδυναμούσε με προδοσία. Το λέει 
και σ ’ ένα ποίημά του: «Σιχαίνομαι το 
ναυτικό .που εμάζεψε λεφτά ξεμούτζω- 
σε τη θάλασσα και τήνε κατουράει».

Στα θέματα της τέχνης τον διάκρινε 
μια βαθύτατη ευαισθησία κι ένα έμφυ
το αισθητήριο κριτικής. Από ένα ποίη
μα ή από μια ολόκληρη συλλογή 
μπορούσε να εντοπίσει, αν υπήρχαν, 
τον ένα στίχο ή τους στίχους που 
πραγματικά άξιζαν: Ή ταν απλός και 
καταδεκτικός με όλους κι είχε πάρα 
πολλούς γνωστούς. Φίλους πραγματι
κούς όμως είχε λίγους. Την αγάπη και 
την ευθύτητα που χαρακτήριζε τη φι
λία του την περίμενε πίσω στο ακέ
ραιο. Γιατί από ένα βαθύτερο αισθητή
ριο, κι ίσως από πείρα, φοβότανε 
μήπως τον πικράνουν. Κι αν αυτό 
συνέβαινε, δεν το συγχωρούσε ποτέ, 
ακόμα και στους φίλους του. Με το 
Θανάση Καραβία ήταν φίλοι μια ολό
κληρη ζωή. Παράλληλα σεβότανε τη 
γνώμη του και την επιζητούσε. Μόλις 
έγραφε κάτι, θα το διάβαζε πρώτα σε

Βασίλης Γαϊτάνης

Κάποτε είμαστε αγνοί

Κάποτε είμαστε αγνοί κι είχαμε πάθος 
για να γράφουμε. Δεν μας ένοιαζε τίποτα. 
Δεν λογαριάζαμε τίποτα. Δεν σκέφτομαι 
στε πώς να γράψουμε γιατί δεν φοβόμα
στε μην μας δουν. Έτσν γράφαμε. 
Κάποτε μόνο περιμέναμε. Τότε θέλαμε να 
γράψουμε. Γιατί τότε έπρεπε να γράψου- 
με. Κάποτε μόνο αγαπούσαμε. Τότε 
παύαμε πλέον να γράφουμε. Γιατί τότε 
δεν έπρεπε να γράφουμε.
Μα είτε με τον ένα είτε με τον άλλο 
τρόπο περιμέναμε ν ’ αγαπήσουμε. Γιατί 
τίποτα δεν κάναμε σε χρόνο παράκαιρο. 
Ώσπου μας άκουσε ο Θεός και μας 

έστειλε σε μια στιγμή αγάπη. Ανύποπτα. 
Και τότε δεν ξέραμε πια τι να την 
κάνουμε.

δύο ανθρώπους: στην αδελφή του Τζέ- 
νια, και μετά στο Θανάση. Ό ταν 
έγραψε το ποίημα Guevara, που το έχει 
αφιερώσει στον Καραβία, μου το έ
στειλε χειρόγραφο από την Κύπρο κι 
από κάτω μου σημείωνε: «Το διάβασα 
στο Θανάση και του άρεσε. Η Τζένια 
μου σύστησε να.κάμω αλλαγές».

Ό τα ν  πήγε στον Καραβία το χειρό
γραφο του μυθιστορήματος του «Η 
Βάρδια», είχε μέσα δύο ολόκληρες 
σελίδες με βλαστήμιες κεφαλονίτικες. 
Εκείνος του σύστησε να τις βγάλει. Ο 
Καββαδίας το σκέφτηκε και τελικά τις 
έβγαλε. Ο Καραβίας ήταν λίγο πολύ 
δάσκαλος όλων όσων είμαστε κοντά 
του. Ιδιαίτερα στο θέμα της γλώσσας. 
Ήξερε την ετυμολογία των λέξεων 
από τ ο ν 'Ό μ η ρ ο  ίσαμε σήμερα.

Οι τρεις μας, αφ’ ότου μου τον σύ
στησε ο Καββαδίας, το 1963- ’64, βλε
πόμαστε σχεδόν πάντα μαζί. Ο Θανά
σης τον πείραζε και τού Κόλια του 
άρεσε γιατί ήξερε πόσο τον θαύμαζε 
και πόσο τον αγαπούσε. Αλλά αντιδι
κούσε μαζί του για τη «σύγχρονη» ή 
«μοντέρνα» ποίηση των εγκεφαλικών 
ιδεογραμμάτων. Ο Καραβίας την κατα
δίκαζε απερίφραστα. Στο βάθος, το 
ίδιο αισθανότανε κι ο Καββαδίας. Για 
να αντιδικεί όμως με το Θανάση, του

παρουσιαζότανε σαν ένθερμος απολο
γητής των «μοντέρνων». Μια μέρα, ο 
Καραβίας του λέει: «Θα σου διαβάσω 
κάτι, αλλά δε θα σου πω τίνος είναι. Θα 
μου πεις τη γνώμη σου και μετά θα σου 
πω το όνομα». Και διάβασε κάτι. «Αυ
τό Θανάση είναι αριστούργημα», του 
λέει ο Καββαδίας. « Έ λα  δω μικρή 
μαϊμού — έτσι τον αποκαλούσε περι
παικτικά ο Καραβίας — κοίτα», του 
λέει, «σου διάβασα το ευρετήριο». 
Ήτανε κάτι στον τόνο της φωνής του 
σα να του έλεγε: «Σ’ έπιασα, μη μου 
πουλάς τέτοια, ξέρω πως κι εσένα δε 
σου λένε τίποτα τα ακαταλαβίστικα». 
Ο Καββαδίας όμως πειράχτηκε. «Α
δελφέ μου», λέει στο Θανάση, «αυτό δε 
θα σου το συγχωρήσω ποτέ». Πέρασαν 
χρόνια και ποτέ κανείς δεν αναφέρθη
κε στο περιστατικό όταν βρισκόμαστε 
κι οι τρεις μαζί. Ο Θανάσης όμως 
πάντα μου έλεγε: «Δεν το ξέχασε πο
τέ». Κι ήταν αλήθεια. Μου το επανέλα
βε ένα βράδυ λίγο πριν πεθάνει. Είχα 
πάει σπίτι του κι έφερε να.διαβάσουμε 
όλα τα γράμματα που του είχε στείλει ο 
Κόλιας όταν έκανε τη γραμμή της 
Αυστραλίας. «Να βάζεις κι όσα σου 
έχει στείλει εσένα στην Αμερική και 
να' τα τυπώσουμε», μου λέει. Σε δυο 
βδομάδες, τον Αύγουστο του ’83, ταξί-
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δεψε για πάντα κι ο Καραβίας, ένας 
από τους στενούς φίλους του Κόλια 
που γνώρισα απ’ αυτόν και που έγινε 
και δικός μου φίλος ίσαμε που έφυγε.

Πάνω στο θέμα της φιλίας θα αναφέ
ρω ακόμα ένα περιστατικό. Το χειμώνα 
του ’65, αν θυμάμαι καλά, μερικοί φί
λοι μου που είχαν μεγαλώσει διαβάζο
ντας τα ποιήματά του αλλά που δεν τον 
είχαν δει ποτέ, θέλησαν να τον γνωρί
σουν. Του το πρότεινα και δέχτηκε με 
χαρά. Εγώ με τον Κόλια και τον 
καπεταν-Σπύρο Βανδώρο, ακόμα ένας 
στενός φίλος του Καββαδία που ταξί
δευαν χρόνια μαζί, θα συναντιόμαστε 
στο ξενοδοχείο «Ομόνοια», που τότε 
είχε τελειώσει, και μετά θα πηγαίναμε 
σε μια ταβέρνα στου Βεΐκου που περί- 
μεναν οι φίλοι που ήθελαν να τον 
γνωρίσουν. Δώσαμε ραντεβού στις  
7:30'. Πήγα στις 7 και 20' και κάθισα 
σ ’ ένα τραπέζι απ’ όπου πίστευα πως 
όταν μπαίνανε θα τους έβλεπα. Από κει 
όμως που κάθισα δε φαινότανε το 
μπαρ. Πήγε εφτάμισι, οχτώ, τίποτα. 
Οχτώμισι. Τίποτα. Ά ρ χ ισ α  ν ’ ανησυ
χώ. Εννιά παρά τέταρτο σηκώθηκα να 
φύγω πιστεύοντας πως δε θα ’ρθουν, 
ενώ παράλληλα έκανα τη σκέψη πως ο 
Κόλιας με γέλασε. Μόλις προχώρησα 
προς την έξοδο για να κατεβώ στο 
δρόμο, βλέπω τον Κόλια με το Σπύρο 
που βγαίνανε από το μέρος που ήταν το 
μπαρ. Το τι ανακούφιση αισθάνθηκα 
δεν περιγράφεται. Αλλά είδα πως ακρι
βώς το ίδιο συναίσθημα δοκίμαζαν κι 
εκείνοι. «Ρε χριστιανέ μου, δεν είπαμε 
στο μπαρ;» μου λέει. «Γιατί, μπαρ δεν 
είναι κι εδώ που καθόμουνα; Έ κατσα 
εδώ για να σας δω που θα μπείτε, αλλά 
τι φταίω εγώ αν ήρθατε νωρίτερα;», 
«Ξέρεις, μου λέει, είσαι από τους 
ελάχιστους φίλους που δεν με πίκρα
ναν ποτέ, αλλά για μια στιγμή πίστεψα 
πως απόψε θα με πότιζες αυτό το 
ποτήρι». «Κόλια, του απαντώ, έκαμα κι 
εγώ ακριβώς την ίδια σκέψη». Αλλά 
είχαμε κιόλας βγει στο δρόμο κι η 
στενοχώρια που περάσαμε είχε ξεχα- 
στεί. Εκείνο το βράδυ αισθάνθηκα πως
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είμαστε πραγματικά φίλοι. Και τα χρό 
νια που ακολούθησαν, ίσαμε το 1974 
που τον είδα για τελευταία φορά, από- 
δειξαν ακριβώς αυτό.

Έ τσ ι  ήταν ο Καββαδίας με τους 
φίλους του. Αλλά η ίδια σχέση απολυ
τότητας ίσχυε και για την ποίησή του. 
Το κριτικό του αισθητήριο του έλεγε 
πως αντί να γράψει τόμους ποιήματα

που θα λένε τα ίδια, καλύτερα ήτανε να 
μείνει μ’ εκείνα που είχε τυπώσει. Με
ρικά από τα ποιήματα που μπήκανε 
στη συλλογή του «Τραβέρσο», τα είχε 
χρόνια και μας τα διάβαζε με τον 
Καραβία. Ο Θανάσης τον μάλωνε: «Τι 
τα κρατάς, φέρτα να τα βγάλουμε». 
Εκείνος όμως ήξερε, η κρίση του δεν 
τον γέλαγε. Χωρίς τα υπόλοιπα ποιή
ματα που έγραψε το ’72, ’74, ’75, η 
συλλογή θα ήτανε λειψή. Πάνω στις 
σχέσεις του με την ποίηση και τη 
γνώμη του προς τους φίλους, θα αναφέ
ρω και τα εξής. Έ ν α  βράδυ, στις αρχές 
του 1967, είχαμε ραντεβού στο σπίτι 
του, Δεινοκράτους. Θα ’ρχότανε και ο 
καπεταν-Σπύρος Βανδώρος και θα πη
γαίναμε να πάρουμε και τον Καραβία. 
Ό τ α ν  μπήκα μέσα τον είδα αλλαγμέ
νο, φαινόταν ευχαριστημένος και σα 
να κρυφογελούσε. Γιατί αν είχε κάτι 
που τον χαροποιούσε* ήθελε να το 
μοιραστεί. «Κάτι θέλεις να μου πεις», 
του λέω. «Πέστο». «Ξέρεις, μου τηλε
φώνησε ο Σεφέρης και θέλει να ιδω
θούμε. Τι λες να πάω;» (Με το Σεφέρη 
είχανε παλιά σχέσεις  αλλά είχανε να

#
ιδωθούνε χρόνια). «Με κοροϊδεύεις», 
του λέω, «που ρωτάς εμένα για να πας, 
εξάλλου εσύ έχεις κιόλας αποφασί
σε ι» /  Την άλλη μέρα τον ρώτησα τι 
κουβεντιάσανε. «Με ρώτησε τίνος η 
ποίηση θα επιζήσει, η δική του ή του 
Καρυωτάκη;» «Κι εσύ τι απάντησες;», 
τον ρωτάω. «Δεν απάντησα», μου λέει. 
Ό σ ο  για τις ποιητικές προτιμήσεις 
του, αλλάζανε κατά καιρούς. Ή τανε

μια περίοδος που όλο μου ζητούσε να 
του λέω, σαν ιταλομαθής, στίχους από 
τη Θεία Κωμωδία. Ά λ λ ο τε  μιλούσε 
πο-λύ για τους Γάλλους συμβολιστές. 
Επί-σης για τον Γκαρθία Λόρκα. Από 
δικούς μας, ήξερε απ’ έξω τα ωραιότε
ρα ποιήματα ή στίχους από τους ποιη
τές που η κριτική έχει ονομάσει «μινό- 
ρες». Ιδιαίτερα όταν ήμαστε με τον 
Καραβία, υπήρχε πάντα ένα κοινό 
σημείο αναφοράς: ο Καρυωτάκης. Επί
σης ορισμένα ποιήματα του Σικελια- 
νού. Αλλά δεν του συγχωρούσε τα 
ανθρώπινα παραστρατήματά του. « Ή 
τανε λίγο γαϊδούρι», μου είπε κάποτε' 
για το Σικελιανό. «Τον γνώρισες;» 
«Ναι, μια φορά και με αποπήρε γιατί 
άναψα τσιγάρο. Μου είπε πως οι θεοί 
δεν καπνίζουνε!».

Αν κάποιος δεν του άρεσε, δεν τον 
έκανε ποτέ παρέα. Αλίμονο αν τολμού
σε κάποιος να του μιλήσει επιτιμητι- 
κά. Είχε μιαν ετοιμότητα πνεύματος 
που έκοβε σαν ξυράφι. Κάποτε, στο 
βιβλιοπωλείο του Καραβία, συναντή
θηκε με το Βάρναλη. Μεταφέρω το 
διάλογο όπως μου τον αφηγήθηκε ο 
Καραβίας μπροστά στον Κόλια. «Δε 
μου λες μωρέ», του λέει ο Βάρναλης, 
«τι θέλεις να πεις με το “ να ουρλιάζου
νε τη νύχτα εφτά σκυλιά” . Τι πάει να 
πει εφτά σκυλιά;». «Την κολοκυθιά θα 
παίξουμε δάσκαλε», του απαντάει ο 
Καββαδίας, «αν δε θέλεις εφτά πόσα 
θέλεις να ’ναι;» Ο Βάρναλης κατάλαβε 
κι άλλαξε τόνο.
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Το έπος 
στο Θέατρο

Το κείμενο αυτό εντάσσεται σε μια ενιαία μελέτη γύρω απ’ τη θεωρία 
της θεατρικής πράξης, που δημοσιεύεται κατά τμήματα στα «Γράμματα 
και Τέχνες» απ’ το 1982. Αφορμή γι αυτή τη μελέτη στάθηκαν μια 
σειρά από ριζικές αντιρρήσεις για τον προσανατολισμό του ελληνικού 
θεατρικού έργου. Έτσ ι  γεννήθηκε η ανάγκη για την διατύπωση κάποιας 
εναλλακτικής πρότασης. Αυτή η θεωρητική πρόταση συμπυκνώθηκε 
σ ’ ένα κείμενο με τίτλο «Αναγνώσιμο θέατρο», όπου ανάμεσα σ ’ άλλες 
σκέψ ε ις  εντοπίστηκε η σημασία που μπορεί να έχουν κοινόχρηστοι 
κώδικες για τη θεατρική γραφή και πράξη. Στη συνέχεια δημοσιεύτηκαν 
κείμενα που παρουσίαζαν μερικούς απ αυτούς τους κώδικες. Οι,τίτλοι 
ήταν, «η φάρσα», «ο κώδικας του αστυνομικού μυθιστορήματος» και «το 
μελόδραμα». Σ '  αυτό το τεύχος παρουσιάζεται «το έπος στο θέατρο», 
για ν ’ ακολουθήσουν άλλα δύο κείμενα, «το σατιρικό ύφος», και «οι 
αρχετυπικοί μύθοι».

Μην υποκύπτεις στην αλαζονεία ευγενικέ πολεμιστή.
Της δύναμής σου η δόξα είναι μονάχα στιγμιαία.
Μια. αρρώστια ή ένα σπαθί ξάφνου θα σε στερήσουν
από τη δύναμή σου -  ή θα σ ' αδράξει η φωτιά ή το τεράστο κύμα,* * 

ή του σπαθιού το χτύπημα ή και της λόγχης η λαβωματιά, 
ή κα; τα φοβερά γεράματα -  κι η λάμψη ακόμα των ματιών σου 
θα σκοτεινιάσει και θα σβήσει. Κι ο θάνατος, 
ω πολεμιστή, θα ρθει κάποιο στιγμή να σε συντρίψει.

Αυτό το απόσπασμα απ ’ το μεσαιωνικό ποίημα Μπήοουλφ (Beowulf)  
προσφέρει μια αυθεντική αίσθηση της έννοιας του «έπους», του 
'«επικού», όπως αυτή έχε ι  διαμορφωθεί, οπωσδήποτε με μια σχετική 
ασάφεια, στην αντίληψη του πολύ κόσμου. Το «έπος» είναι μια λέξη 
πολύ γνωστή που όλοι την έχουμε πρωτακούσει στο σχολείο συσχετι
σμένη με τον Όμηρο. Το έπος στην κοινή αντίληψη ισοδυναμεί με 
μεγαλόπρεπες πράξεις , αντιστοιχεί μ ’ ένα είδος τέχνης που διαθέτει 
κάτι μεγάλο και θαυμαστό. Το έπος ξεκινώντας απ’ τον Όμηρο έχει  
ακολουθήσει μια πολύχρονη διαδρομή, φτάνοντας μέχρι και τον αιώνα 
μας, χωρίς όμως να φαίνεται ν ’ απασχολεί την σύγχρονη λογοτεχνία. 0 
κινηματογράφος έκανε κάποιες απόπειρες να οικειοποιηθεί το είδος 
αυτό, πότε σημαντικές και πότε αμφίβολες . Στο θέατρο, ο Μπρεχτ 
συνέταξε τον όρο «επικό θέατρο» και στη σκιά του στέγασε το 
θεωρητικό του υλικό. Αλλά παρ' όλη την καθοριστική σημαντικότητα 
αυτού του υλικού, το πεδίο της έρευνάς του παραμένει ανοιχτό και 
επιδέχεται διαφοροποιήσεις . Ας μην ξεχνάμε ότι στα ταραγμένα χρόνια 
που έζησε  οι επ ιρροές των γεγονότων εξειδ ίκευσαν πολλές φ ορές  τις 
απόψεις του, με τέτοιο τρόπο, που σήμερα, παρ’ όλο που ο πυρήνας 
τους είναι αποφασιστικά χρήσιμος, να επιζητούν έναν επανακαθορισμό. 
Αλλά και πριν απ' τον Μπρεχτ το θέατρο επιχείρησε μεγάλα επικά 
θεάματα με την συμμετοχή πλήθους κόσμου, που κατά κάποιο τρόπο 
έδιναν την αίσθηση στους συμμετέχοντες ότι βιώνουν μεγάλα ιστορικά 
γεγονότα.

Παρακάτω όμως θα μιλήσουμε για μερικά βασικά απτά στοιχεία που 
συνθέτουν το έπος ή μάλλον το επικό ύφος και που τελικά το ορίζουν 
σαν έναν κοινόχρηστο κώδικα*

Α. Ο ΧΡΟΝΟΣ. Στο έπος ο χρόνος είναι βαοικό συστατικό στοιχείο του. 
Είναι προσδιορισμένος στο παρελθόν και τις περισσότερες φορές 
επικεντρώνεται σε ιστορικά γεγονότα. Ακόμα κι όταν ο παρελθόν 
χρόνος είναι μυθικός, δημιουργείται μια έμμεση συγγένεια με τον 
ιστορικό χρόνο κι αυτό γιατί η μυθική αφήγηση τελείται με τους 
κανόνες της ιστορίας. Ας πάρουμε για παράδειγμα το Μπήοουλφ 
(Beowulf)  που αφηγείται την «ιστορία» της μυθικής Δανίας. Η αίσθηση 
που αποπνέει αυτή η εξιστόρηση μας παραπέμπει σε μια πιθανή

* Κοινόχρηστο κώδικα εδώ θεωρούμε έναν τυποποιημένο τρόπο έκφρασης, 
προσιτό και ιδιοποιημένο απ' τον πλατύ κόομο, που συγχρόνως περιέχει και την 
δυνατότητα, σαν έκφραση, να διατηρεί την συνθετότητα των πραγμάτων και να 
την αποδίδει οτον δέκτη μ ’ έναν απλό τρόπο.
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ιστορική έικόνα της παλιάς Δανίας. Εξάλλου η τέχνη δεν συνδέεται με 
μια αυοτηρή σχέση, δεν εγκλωβίζεται σε μια επιστημονική ανάγνωση 
απ της πραγματικότητας. Αντίθετα υπονοεί την ουσία της. Τα Ομηρικά 
Έ π η  δεν καταγράφουν την Ιστορία του Τρωικού Πολέμου, όπως κάνει ο 

Θουκυδίδης με τον Πελοποννησιακό, αλλά αναδύουν το Πάθος της 
Ιστορίας.

Έ τ σ ι  λοιπόν το έπος σαν ένας απ' τους τρόπους που πραγματώνε
ται η τέχνη, ε ισβάλλει στο παρόν του θεατή, φέροντας, εκθέτοντας το 
στίγμα του παρελθόντος. Ενός παρελθόντος που δεν αποτελείται από 
κάποιο μεμονωμένο περιστατικό, αλλά από διαδοχικά γεγονότα, δηλαδή 
είναι ένα εκτεταμένο παρελθόν. Αυτή η εισβολή του παρελθόντος -  
της ιστορίας -  μέσα στο παρόν που βιώνει ο θεατής, είναι βασικό 
στοιχείο του αισθητικού αποτελέσματος του έπους.

Ας πάρουμε πρώτα τη σκοπιά του δέκτη, δηλαδή του θεατή. Το 
άμεσο στοιχείο που διαμορφώνει την κρίση και τη στάση του απέναντι 
στην πραγματικότητα είναι το παρόν ταυ, είναι ο χρόνος που βιώνει 
άμεσα. Βέβαια η προσωπική και συλλογική εμπειρία είναι ρυθμιστικοί 
παράγοντες. Η αποθήκευση του βιωμένου χρόνου είναι το στημόνι και η 
κάθε στιγμή μορφοποιημένη στάση' του ανθρώπου το υφάδι. Αλλά κάθε 
άνθρωπος εύκολα και καμιά φορά αποφασιστικά εγκλωβίζεται στις 
συνθήκες που καθορίζονται απ’ τον παρόντα χρόνο. Έτσ ι  ο δέκτης-θε- 
ατής είναι υποχρεωμένος να συσχετίσει το παρόν του με την 
εκτεθε ιμ ένη  απ' το έπος παρελθούσα συλλογική εμπειρία. 0 συσχετι
σμός είναι άμεσος. Η αναντιστοιχία του πραγματικού χρόνου που βιώνει 
ο θεατής στο περιορισμένο δίωρο μιας παράστασης, με το χρόνο που 
βιώνουν οι ήρωες του έπους επαναθέτει τη δυνατότητα στοχασμού, 
απ ’ τη μεριά του θεατή, πάνω στην ατομική και κοινωνική του 
υπόσταση με άξονα τον χρόνο. Διευρύνει δηλαδή την χρονική τόυ 
διορατικότητα και φυσικά επηρεασμένος και φορτωμένος απ' αυτή την 
αίσθηση, μπορεί να καταδυθεί πάλι από την αρχή μέσα στις διαδικασίες 
που συνιστούν την πραγματικότητα. Το έπος μεσολαβεί για να 
κατακτήσει ο θεατής την απαιτούμενη απόσταση απ’ το παρόν που τον 
καταδυναστεύει,  έτσι ώστε να ξαναγυρίσει στο παρόν, στο βίωμα, 
εξοπλισμένος με το μέγεθος  του χρόνου, με την συνείδηση του 
παροδικού. Κι αυτή η αίσθηση του παροδικού είναι η κυριότερη 
αντίρρηση της διαλεκτικής απέναντι στη μεταφυσική, της κοσμοθεω
ρίας της κίνησης, απέναντι στην κοσμοθεωρία του οριστικού, του 
θεοκρατικού, της αιωνιότητας. Έ τ σ ι  λοιπόν αυτή η επίδραση του 
Ιστορικού Χρόνου που ασκεί το έπος πάνω στον παρόντα χρόνο, τον 
άμεσα βιωμένο χρόνο, δημιουργεί την συνείδηση του πρόσκαιρου, την 
συνείδηση ότι πάνω στην κάθε φορά διαμορφωμένη πραγματικότητα 
επ ικρέμεται η μεταβολή.

Β. Η ΑΦΗΓΗΣΗ. Το έπος ε ίτ ε  άμεσα ε ίτ ε  έμμεσα πραγματώνεται σε 
τρίτο πρόσωπο. 0 μύθος, οι πράξεις  των ηρώων, τα περιστατικά 
εκφέρονται με τον αφηγηματικό λόγο. Υπάρχει στο έπος ένας φανερός 
ή κρυφός μεσολαβητής ανάμεσα στο περιεχόμενο που εκπέμπει  και 
στο δέκτη-θεατή. Αυτός μάλιστα ο μεσολαβητικός λόγος είναι ενσωμα
τωμένος στο έπος ,  αποτελεί  συστατικό στοιχείο του. Έτσ ι  το στοιχείο

»

της αφήγησης επιδρά καταλυτικά στην αποδραματοποίηση του έπους .  
Ίσω ς είναι καλύτερα να πούμε ότι η αφηγηματική παρέμβαση διατηρεί 

ανοικτές δ ικλε ίδες  κριτικής και σχολιασμού πάνω στο δραματικό 
περιεχόμενο του έπους . Εκεί που η περιεκτική δράση κάποιας καμπής 
της ε ξ έ λ ιξ η ς  του επικού μύθου τε ίνε ι  να εγκλωβίσει την προσοχή του 
θεατή, παρεμβαίνει ο αφηγηματικός σχολιασμός και δημιουργεί ρωγμές 
στην δραματοποίηση της δράσης που επ ιτελε ίτα ι .  Αυτές  οι ρωγμές δεν 
λειτουργούν καταστροφικά πάνω στα δρρματικα ‘στοιχεία του έπους, 
δεν τα εκμηδενίζουν, απλά τους δίνουν μια άλλη διάσταση. Ενώ η

δραμάτοποίηση αποτελεί ένα κλειστό και συμπαγές σύνολο, όπως 
συμβαίνει στα σύγχρονα ρεαλιστικά έργα, όπου η δραματοποίηση 
αναδεικνύεται σε πρωτεύον και ενεργητικό στοιχείο, στο έπος δεν 
δραματοποιούνται γεγονότα, αλλά εκτίθενται δραματικά γεγονότα. Σαν 
παράδειγμα μπορούμε να' σημειώσουμε τη διαφορά ανάμεσα στον 
τρόπο που θα αφηγηθούμε ένα δραματικό περιστατικό, ένα δυστύχημα 
που ε ίδαμε, με τον τρόπο που θα διατυπώσουμε ένα αντίστοιχο 
περιστατικό, όπου ε μ ε ίς  ήμασταν ο πρωταγωνιστής. Στην πρώτη 
περίπτωση χωράει το σχόλιο και ο στοχασμός, η δεύτερη ανήκει 
ολοκληρωτικά στη δραματοποίηση. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι 
δεν αντιδιαστέλουμε αυτούς τους δύο διαφορετικούς τρόπους που 
μπορεί να πραγματωθεί μια αισθητική πρόθεση, δεν τους αξιολογούμε, 
μόνο εντοπίζουμε την ξεχωριστή αφετηρία τους. Εξάλλου το ποιους 
τρόπους και τι κώδικες θα χρησιμοποιήσει ο συγγραφέας εξαρτάται 
απ' το τι αποτέλεσμα θα επιδιώξει η τελική θεατρική πραγμάτωση, η 
παράσταση που έχε ι  οραματιστεί. Έ π ε ιτα  πάλι, ενώ η αφηγηματική 
παρέμβαση δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο του έπους, είναι όμως 
αναπόσπαστο στοιχείο του.

Γ. Η ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό του έπους 
που συμβάλλει σ ’ αυτή τη διαφορετική μεταχείριση των δραματικών 
στοιχείων, είναι η διασπαρμένη κατανομή των γεγονότων-επεισοδίων 
μέσα στον χρόνο και στο χώρο. Η εκφορά του μύθου μέσα από το έπος 
δεν συνίσταται από μια αυστηρή αιτιοκρατική και συμπαγή ανέλιξη των 
απαραίτητων γεγονότων που θα οδηγήσουν στη δραματική ή τραγική
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κορύφωση. Το έπος απλώνει το οπτικό του πεδίο σε μεγάλα χρονικά 
διαστήματα και διαπιστώνει την ανθρώπινη περιπέτεια σε ποικίλους 
χώρους και συνθήκες. Το έπος περιέχει αυτοτελείς  παράλληλες 
ιστορίες των προσώπων και ο μύθος του διαθέτει όχι μόνο μια 
εκκίνηση και όχι μόνο ένα τέλος .  Αυτή η παράθεση επεισοδίων 
σχετίζεται με τον εκτεταμένο παρελθόντα χρόνο που περιγράφει.  
Μέσα στα χρονικά άλματα, πρόσωπα και καταστάσεις εμφανίζονται και 
χάνονται και ξανασυντίθενται σε άλλες συνθήκες. Το έπος περιπλανιέ
ται στο παραδοσιακό διαλεκτικό τρίπτυχο, θέση-αντίθεση-σύνθεση. 
Επιλέγει επεισόδια από ολόκληρη τη διαδρομή, τα παραθέτει το να 
πίσω απ ’ τ ’ άλλο και αυτή η συσσώρευση αρχίζει σιγά σιγά να συνθέτει 
την ουσία μιας πορείας. Πρόκειται για ένα οδοιπορικό, που όταν φτάσει 
στο τέρμα του, όταν πατήσει στην Ιθάκη, το ταξίδι θα είναι εκείνο που 
θα αποτιμήσει την γεγση της ζωής κι όχι το ίδιο το τέλος ,  η Ιθάκη. 
Αντίθετα ο δραματοποιημένος ρεαλισμός ξεκινάει τη σύντομη διαδρομή 
του λίγο πριν την κορυφαία σύνθεση, λίγο πριν συντελεστε ί  η καινούρια 
τάξη πραγμάτων. Όλα επικεντρώνονται στην τελική κατάληξη. Εδώ η 
Ιθάκη είναι που έχε ι  σημασία. Και θα τολμήσω ένα παράδειγμα, που 
ίσως αποσαφηνίσει καλύτερα αυτή τη διαφορά. 0 «Βυσινόκηπος» του 
Τσέχωφ αρχίζει λίγο πριν πουληθεί το κτήμα. Ήδη τα πρόσωπα είναι 
διαμορφωμένα και στέκονται αντιμέτωπα μ ’ αυτό το επερχόμενο 
τέλος ,  που θα καθορίσει την μετέπειτα ζωή τους. Το κτήμα πρόκειται 
να πουληθεί κι αυτός είναι ο μίτος της ιστορίας. Αν υποθέσουμε ότι το 
ίδιο θέμα θα μπορούσε να γραφεί στη μορφή του έπους, τότε όλα θα 
ξεκινούσαν από πολύ παλιά -  απ ’ τη θέση, του διαλεκτικού τρίπτυχου -  
απ ’ την εποχή ας πούμε της νιότης του Φιρς και η διαδοχή των 
επεισοδίων μέσα στον χρόνο, η αποσπασματική έκθεση δραματικών 
περιστατικών θα υποβάθμιζε τη δραματοποίηση της τελικής σύνθεσης, 
δηλαδή της διάλυσης του βυσινόκηπου.

Δ. Η ΠΡΑΞΗ. Το έπος είναι μια τοιχογραφία από πράξεις . Το υπόγειο 
νήμα που καθορίζει τα επεισόδια είναι η μετάβαση α π ’ τις συνθήκες 
στα κίνητρα, μετά στην επιλογή και τέλος στην πράξη. Η πράξη είναι η 
απόληξη που συνιστά και τον πυρήνα του οδοιπορικού. Η ψυχολογική 
δόμηση του ήρωα ενδιαφέρει  μονάχα στο βαθμό που χρειάζεται για να 
αιτιολογηθούν οι πράξεις . Βέβαια αν συγκεντρώσουμε ένα σύνολο από 
πράξεις , τότε σίγουρα θα μπορούμε να περιγράφουμε σε γεν ικές  
γραμμές την ψυχολογία του ήρωα. Αλλά κι αυτή η περιγραφή δεν θα 
στηρίζεται στις ενδόμυχες σκέψ εις  του, αλλά θα είναι απόρροια της 
συγκεκριμένης στάσης του απέναντι στα γεγονότα και τις συνθήκες 
που συνιστούν τον μύθο. 0 ήρωας του έπους δεν ονειροπολεί, δεν 
ξεσ τ ρ έφ ε ι  την ψυχοσύνθεσή του έξω και μακριά απ’ τα συμβάντα και 
τις ανάγκες που τα γεννούν. Οι λεπ τές  εκφάνσεις ,  οι αποχρώσεις της 
ψυχολογίας, παρ’ όλο που συναποτελούν μια ουσιαστική όψη της 
πραγματικότητας, απουσιάζουν απ ’ το έπος ή παρίστανται με τρόπο 
επιλεκτικό και πάντα χωρίς να λοξοδρομούν απ’ την ανάγκη ο ήρωας να

• · 

πράξει. Βέβαια η πράξη,· ενώ έχει μια άρρηκτη συνέπεια με την 
διάρθρωση του μύθου, πολλές φ ορές  δεν συμβαδίζει με τις προδιαγρα
φ έ ς  της απτής πραγματικότητας. Τέτοια είναι η φύση του κατορθώμα
τος, που απογειώνεται και ξ ε φ εύ γ ε ι  απ ’ την κοινή δυνατότητα, μέχρι 
που φτάνει στο απίστευτο, το θαυμαστό. Βέβαια το κατόρθωμα όπως * 
παρουσιάζεται απ' το έπος δεν μπορεί να ερμηνευτε ί  μέσα απ ’ τους 
δαιδάλους της καθημερινής ψυχολογίας, αλλά από την Ανάγκη, από την 
Μοίρα, από την Επιλογή. Μια τέτοια πράξη μπορεί ν ’ ανιχνευτεί στις 
φάσεις  της ιστορίας που χαρακτηρίζονται από εξάρσε ις  και από 
συμπύκνωση γεγονότων με αποφασιστικό χαρακτήρα. Μα και το 
παραδοσιακό έπος αυτο κάνει. Επιλέγει να ανιστορήσει τ έτο ιες  στιγμές 
της ιστορίας. Η όσφρησή του το οδηγεί πάντα εκε ί  που οι πράξεις

συνωστίζονται και μορφοποιούν την πραγματικότητα. Έτσ ι  το κατόρθω
μα είναι η ξεχωριστή πράξη, που διαθέτει πλατύ κύρος. Πάντως πρέπει 
να πούμε ότι οι παραλλαγές του σύγχρονου έπους, διατηρώντας τα 
βασικά χαρακτηριστικά, επικεντρώνονται πάλι σε πράξεις , αλλά μικρότε
ρου βεληνεκούς.

Ε. Η ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ. Είπαμε και πρωτύτερα ότι γενικά η τέχνη δεν 
προσεγγίζει την πραγματικότητα μέσα από μια επιστημονική εξιστόρη- 
ση, αλλά παραπέμπει σ αυτήν μέσα απ ’ το μύθο, από μια επίπλαστη 
πραγματικότητα που λίγο ή πολύ διατηρεί με την Ιστορία στενές  
σχέσεις .  Η μυθοπλασία λοιπόν είναι ένας κεντρικός τρόπος για να 
συσταθεί το έπος.  Κι όχι μόνον αυτό, αλλά η μυθοπλασία του έπους, 
όσο κι αν αναφέρεται στην Ιστορία, δηλώνει απ’ την αρχή την 
απόστασή τη.ς. Δεν επ ιχειρεί  να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση ότι ο 
μύθος που φ έρ ε ι  είναι μια αληθινή ιστορία. Αναφέρεται, αλλά δεν είναι. 
Έ τσ ι  μπορούμε να πούμε ότι το έπος φ έρ ε ι  μέσα του μια δημιουργική 

αντίφαση. Δηλαδή, ενώ μιλάει περισσότερο από κάθε άλλο είδος για 
την Ιστορία, συγχρόνως αυτοδηλώνει τη μυθική του πρόθεση, ξεκαθαρί
ζε ι ότι δεν αποπειράται να επιβάλει μια ψευδαίσθηση της πραγματικό
τητας στη θέση της ίδιας της πραγματικότητας. Το ηρωικό έπος -  
θεωρώντας την ύπαρξη και αντιηρωικής εκδοχής του -  επειδή εστιάζει  
την αφήγησή του, όπως είπαμε, σε χρονικές στιγμές ή πλευρές  της 
Ιστορίας που χαρακτηρίζονται από ξεχωριστές πράξεις , δημιουργεί 
πρότυπες συμπεριφορές . Αυτά τα πρότυπα όμως, στενά δεμένα με την 
μυθοπλασία, δεν αποτελούν αντικείμενα ταύτισης για τον θεατή. Είναι 
τόσα. απομακρυσμένα απ’ τις δυνατότητές του που περισσότερο 
δημιουργούν μια σχέση διαλόγου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Το έπος με τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε πιο 
πάνω αποτελεί έναν κώδικα, έναν τυποποιημένο τρόπο έκφρασης, που 
επιδέχεται πολλές παραλλαγές. Ή αντίστροφα η επανειλημμένη 
εμφάνιση λογοτεχνικών κύρια έργων που στηρίζονταν σε συγγενικές 
φόρμες ,  στεγάστηκαν τελικά κάτω απ ’ τον όρο «έπος» και παρήγαγαν 
στη συνέχεια μια σειρά από βασικά-κοινά στοιχεία, που χαρακτηρίζουν 
αυτόν τον όρο, αλλά συγχρόνως μπορούν να λειτουργήσουν και 
αυτόνομα. Το σύγχρονο έπος ή και το έπος στο θέατρο, το «επικό 
θέατρο» κατά Μπρεχτ, επ ιλέγε ι  με ιδιότυπο και προσωπικό τρόπο 
στοιχεία απ’ τον κώδικα του έπους ανάλογα με τον στόχο που θέτε ι  ο 
δημιουργός.

Η ανάλυση που προηγήθηκε απλά θέλησε να εντοπίσει το έπος σαν 
κώδικα και να διαπιστώσει σε γεν ικές  γραμμές ότι αποτελεί πρόσφορο 
υλικό για ένα αναγνώσιμο θέατρο, ένα θέατρο δηλαδή που ξ ε φ εύ γ ε ι  
από εύκολες  απλοποιήσεις που συσκοτίζουν την αληθινή διάσταση της 
πραγματικότητας, χωρίς όμως να είναι δυσανάγνωστο, χωρίς νΰ 
χλευάζει το οξύ λαϊκό αισθητήριο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡΙΔΗΣ

"Αποψη στη 
λογοτεχνία

ΔΕΝΤΡΟ
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Η ονειρική δομή της ταινίας
«Καρκαλού»
του Σταύρου Τορνέ

Παίρνω οπν δεδομένο το ότι ο 
αναγνώστης αυτού του άρθρου 
ΔΕΝ έχ ε ι  δει την ταινία του 
Τορνέ. Κι ελπίζω να τον βοηθή
σει να τη δει γιατί είναι μια 
ρπουδαία ταινία (που πρέπει να 
γίνει αντικείμενο σπουδής), ένα 
πολύ σημαντικό (πολυσημαίνον) 
έργο τέχνης .  Κάτι σαν την «Α- 
γρ ύπ ν ια  του  Φ ίν ε γ κ α ν »  του  
Τζόυς βαλμένη σε ε ικόνες .

Είναι γνωστό ότι ο Τζόυς προ
σπάθησε να φτιάξει  μια μετα
γλώσσα στο τελευτα ίο  του δαι- 
δαλώδες έργο, χρησιμοποιώντας 
λεκτικούς συνειρμούς από τις 
πολλές γλώσσες που ξ ερ ε ,  προ

σπάθησε να δώσει άμεση έκφρα
ση στο ασυνείδητο όπως γίνεται 
με ε ικόνες στα όνειρα, θα λεγε  
κανείς  ότι η «αγρΰπνια του Φίνε- 
γκαν» έχε ι  δομηθεί σαν συρραψή 
(π ερ ιγρ α φ ώ ν)  ονείρω ν. Ό πω ς 
τόνιζε ο Φρόυντ, του οποίου την 
«Ερμηνευτική των ονείρων», ό
πως και τ ’ άλλα βιβλία, ε ίχε 
σίγουρα μελετήσε ι  καλά ο Τζόυς, 
ένα όνειρο λογοκρίνεται ακόμα 
και την ώρα που βλέπεται και 
εκτυλίσσεται.  Μια πολλαπλάσια 
ισχυρή λογοκρισία προστίθεται, 
φυσικά, όταν αυτός που το ε ίδ ε ,  
το διηγηθεί. Διότι είναι αναγκα
σμένος να του δώσει μια «εν

σειρά διαταγή» που ναι τεχνική. 
Στη μετατροπή αυτή, μιας δομής 
βάθους σε δομή επιφάνειας -για 
να δανειστούμε τους όρους του 
γλωσσολόγου Τσόμσκυ- χάνεται 
κιόλας ένπ μεγάλο μέρος του 
συμβολισμού και των συναισθη
μάτων του ονείρου. Δηλαδή της 
ίδιας της πεμπτουσίας.

»
Η «φύρα» αυτή της πληροφο

ριακής λειτουργίας και βίωσης, 
κατά τη μετατροπή του λανθανο- 
ντος (μέσα μας) σε δήλον (εγώ 
μας) είναι η ίδια η κατάρα που 
κυνηγάει και τον καλλιτέχνη κά
θε ε ίδους .  Στις λ ίγες στιγμές , ή 
στα λίγα έργα, που της ξ ε φ ε ύ 

γει ,  «όλβος και αγολλίπσις πλημ
μυρίζει την του θεουργού δη
μιουργού» (για να αποτίσουμε 
μικρό φόρο τιμής στον Α. Εμπει
ρικό). Συγγραφέα προς τον ο
ποίο μοιάζει να χει πολλά κοινά 
ο Τορνές. Αρχίζοντας από έναν 
ερωτικό πανθεϊσμό, έναν υλοζωι
σμό που φαίνεται να ναι σχεδόν 
μεταφυσική αρχή, και φτάνοντας 
έως την ακατάβλητη ουτοπία. 
Χ ιλϊεπάς που ρχεται, της άνω 
Πόλης της Ουράνιας Ιερουσαλήμ 
-ακόμα κι όταν αυτή ιδρύεται 
μονάχα στον ουρανό του καύκα
λού μας. Της Καρκαλούς μας, 
της Ιθάκης μας. Του τάφου μας
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που τον αναζητάμε μιπ ζωή οπν 
μήτρπ.

Σημαδιακά: Το φέρετρο της 
πρχής είνπι κπι το φέρετρο του 
τέλους :  πρωταγωνιστεί όχι ο θά- 
νπτος γενικό, ο πνύππρκτος, αλ
λά ο υπαρκτός: ο καθημερινός 
δικός μπς. 0 άφπτπ τραγικός κπι 
σππρπξικάρδιος.

Υποκειμενική ανάγνωση.
Δεν ξέρω πν η Κπρκπλού δια

θέτε ι  μιπ κπι μόνη, «αντικειμενι
κή», εσωτερική πλληλουχίπ. Νο
μίζω ότι ήταν ο Βπλερύ που ε ίχε 
ππρπτηρήαει ότι αυτό που θέλε ι  
νπ πει ο καλλιτέχνης, πυτό που 
ακούει ο θεπτής, κι πυτό που 
λ έ ε ι  πραγματικά το όποιο δη
μιούργημα είναι τρίο διαφορετι
κά πράγματα. Ίσως αυτό νπ 
ισχύει ακόμη περισσότερο σε 
έργα «ονειρικά» σαν την Κπρκπ
λού. Αυτό που ππνω-κάτω εγώ 
εισέπρπξπ είναι το εξή ς :

Ζούμε σ ’ ένα σύμπαν φθοράς 
κπι θανάτου. 0 εφιαλτικός ήχος 
ππό το ταξίμετρο που «ρίχνει» 
τις δραχμές μας θυμίζει συνέ
χεια ότι η Ατροπός, η τρίτη και 
τελευταία Μοίρα, έχε ι  κιόλας 
ανοίξει το ψαλίδι της γύρω από 
το νήμα της ζωής μας. «Είναι 
αργότερα απ ’ όσο νομίζεις» ,  λ έ 
ε ι  μια Κινέζικη παροιμία. 0 Τορ- 
ν ές ,  με ρ ίζες  που φτάνουν από 
την επαναστατική παράδοση έω ς

το μυστικισμό (συχνά πνπφέρε- 
ται στον Γιάκομπ Μπέμε στη 
σ υ ν έ ν τ ε υ ξή  του στις  ΑΝΤΙΘΕ
ΣΕΙΣ) ,  κάνει μια ταινία γύρω 
α π ’ τις σκιές του απόλυτου: τις 
σάρκες της παροδικότητπς. Οι 
πολιτισμοί σηκώνονται και π έ 
φτουν. Το ίδιο και οι άνθρωποι. 
Οι πίστες .  Οι θρησκείες .  Οι ιδεο
λ ο γ ίε ς .  « Κ α τ α δ ικ α σ μ έν ες  ανή
μπορες» δεν είναι μόνο ο επανα
στάτης (όπως λένε ,  διαβάζοντας 
τον Νετσάγιεφ και την «Κατήχη
ση του επαναστάτη», οι δύο 
διανοούμενοι της παλιάς και η
ρωικής ιντελλιγκέντσιας) ,  αλλά 
όλοι μας. Μετά τη χρεοκοπία 
του Χριστιανισμού (νιώθω ότι 
αυτό συμβόλιζε η σπηλιά με τα 
κεριά), και την εγκατάλειψη των 
«αγίων ανθρώπων» ππό τους κο
ριούς που παρασιτούν στη θέρμη 
της λάμψης τους (η συγκλονιστι
κή φυλή του «προσκυνητή» με 
το ράντζο.. .) ,  οι «υλιστές» μπο
ρούν μονάχα να πιουν ένα τ ε λ ε υ 
ταίο ποτήρι κρασί και νπ μπουν 
νύχτα σε κάποια πόλη, παρείσα- 
κτοι, σαν σε κοιλιά αλόγου ξύλι
νου. Μόνο που δεν είναι η Τροία 
κι ο Δοΰρειος Ίππος, ούτε θα 
νικήσουν σαν τους Έ λλη ν ες .  Εί
ναι το καθημαγμένο σώμα της 
επαναστατικής ουτοπίας, σωρια
σμένοι πάνω στο οποίο πλέουνε 
προς το Άγνωστο, όπως τα 
φέρετρα πλέουνε προς την Αχε-

ρουσίπ λίμνη.
Η συγκλονιστική μουσική της 

Σαρλότ Βαν Γκέλντερ δημιουργεί 
το πιο υποβλητικό κοντραπούντο 
ήχου κπι απελπισίας που χω δει 
ποτέ στον κινηματογράφο. Μονά
χα το πένθιμο θέμα της '7ης 
συμφωνίας του Μπετόβεν μπο
ρεί νπ δημιουργήσει αυτό το 
σιδερένιο λυγμό της ωκεάνειας 
απόγνωσης.. . Και θυμάται κανείς 
εδώ την αντίστοιχη σκηνή του 
«Άλλοζανφάν» της αριστουργη- 
ματικής ταινίας των Ταβιάνι -  
στην οποία παίζει και ο ίδιος ο 
Τορνές- ,  που πλέουν ακυβέρνη
τοι προς το Νότο, προς τη 
σφπγή τους, οι ευγενικοί κι ονει- 
ροπόλοι επαναστάτες, σ '  ένα κα
ράβι που μοιάζει, πάνω στην 
άπνοη θάλασσα, με φ έ ρ ε τ ρ ο  
συλλογικό, ξύλινη μήτρα, που δε 
θα δώσει ξαναγεννημό.. .

Η ανάσταση νεκρών κι η ζωή 
του μέλλοντος αιώνος.. .  Είναι 
τυχαίο ότι όλη η «Καρκαλού»

• μοιάζει μ ’ ένα ξαγρύπνημα ν ε 
κρού;

Ανάμεσα στα βαθιά μεσάνυχτα 
και την πελιδνή ώρα της αυγής 
δεν είναι που η απόγνωση ραγί
ζε ι  τις κπρδιές, σπάει μυαλά και 
κάνει τις μάνες μας να κλαίνε

I

μ ’ αναφυλλητά στο ταρπτσάκι 
του χαμόσπιτου, θρηνώντας γιπ 
ό,τι έχασαν, για όσο ρήμαξαν; 
Όλη η ιστορία δεν είναι τίπο-

τ* άλλο ππό ένπ τεράστιο ξαγρύ
πνημα τ ω ν . παλιών νεκρών, των 
πρόσφπτων κπι των μελλούμε
νων; Κηδεύουμε κάθε μέρα τους 
εαυτούς μας και κλαίμε πάντα 
για π)ν ίδια έλλε ιψ η :  τη χαλα
σμένη μας ζωή. Οι «επαναστά
τες»  που μππίνουν, σχεδόν ναυα
γοί, στην πόλη της νύχτας, είναι 
μια από τις μεγαλύτερες  σκηνές 
στην ιστορία του κινηματογρά
φου. Για πρώτη φορά απεικονί
ζεται το τέλος του ταξιδιού 
προς την Ιθάκη. Κπι γιπ πρώτη 
φορά αναρωτιέται ο κινηματο
γράφος «οι Ιθάκες τι σημαί
νουν».

Τι είναι η Καρκαλού; Η ουτο
πία; Η εππνπσταση; Η τρέλα της 
ελπίδας; Η ελπίδα της τρέλας; 
Ή  η αιχμάλωτη φύση μας; Η 

αιχμάλωτη ανθρωπιά μας; Ή μή
πως η αιχμάλωτη ανθρωπότητα 
και όλα τα ομόλογά της, ειρήνη, 
δικαιοσύνη, λογικότητα; ( Όπως 
μπς πφήνει νπ εννοήσουμε το 
κλείσιμο με ζουρλομανδύα στο 
ασθενοφόρο της «κοπέλας με τα 
άσπρα»...) Ό,τι κι αν ήταν η 
«Καρκαλού», τώρα είναι, κυρίως, 
μια μεγάλη ταινία.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΙΑΡΟΣ

ψ

στη σκέψη στα γράμματα στις τέχνες
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Γράφει ο ΑΗΜ. ΑΑΜΠΡΕΑΑΗΖ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΑΒΟΥΡΗΣ

Τα ακαριαία: εμείς (1980-1984) 
Εκδ. Κέδρος, 1984

1. Ακαριαία ο πο;ητής, η ποίη
ση και το ποίημα είνπι -ενάντιο 
στη λογική: υποκείμενο - πράξη - 
αντικείμενο, σε πυτή τη λογική 
που πάντα έρχεται μετά, εκ  των 
υστέρων, για να διευκολύνει-  
ένα «εμείς» ·  και όχι μόνον ένπ, 
πλλά και όλα όσα συνθέτουν 
αυτό το ένπ είναι ακαριαία: για 
να χρησιμοποιήσουμε τους τρό
πους του ποιητή: είναι «τα ακα
ριαία εμε ίς» .

Αυτό το «ακαριαία» είναι το 
όχημα που οδηγεί την ποίηση 
του Σταύρου Βαβούρη προς όλη 
αυτή την παράδοση που συνα
ντάμε τόσο επίμονη στην αρχαιό
τητα- παρά την ποικιλία, διακρί- 
νετπι η κοινή βάση: πρόκειται για 
τον θρυλούμενο μ/7 φύναι τόπο1 * 
διαφορετικά πρόκειται για τον 
αρχαίο ελληνικό πεοσιμισμό. Στό
χος μας εδώ όχι μόνο δεν είναι 
να αναλύσουμε τις εκφράσεις 
του, πλλά ούτε καν να τις κατα
γράψουμε* αυτό το έπραξαν ήδη 
άλλοι2. Σημειώνουμε μόνο ορι
σμένα ονόματα που δηλώνουν το 
μέγεθος  της σημασίας αυτού 
του πεσσ ιμ ισμού  και αναδει- 
κνύουν μία σύμπτωση: σε αυτό 
τον τόπο δε θα συναντήσουμε 
μόνο τον Αισχύλο, τον Σοφοκλή, 
τον Ευριπίδη, πλλά και τον Αρι
στοφάνη* δε θα συναντήσουμε 
μόνο την ποίηση, αλλά και τον 
Πλάτωνα . Π αράξενος  τόπος· 
τραγωδία και κωμωδία, ποίηση 
και φιλοσοφία συναντώνται ακρι
βώς εδώ.

Ένα πρώτο ενδιαφέρον στοι
χείο που κομίζει η ποίηση των 
«Ακαριαίων» στον τόπο αυτό δεν 
είναι η - έμ μ εσ η  ή άμεση-  θεω
ρητική, εμβόλ ιμη  μέσα στον 
ποιητικό λόγο αναφορά στο μη
δέν , όπως στην αρχαία ποίηση·

είναι η σύνδεση -και σύνθεση- 
του ποιητή , που εκκινεί με την 
εμπειρία του μηδενός, με την 
ποίηοή του και τα ποιήματα που 
ποιεί η τελευταία σε ένα χώρο 
μηδενός -ενώ μέσα στην ενιαία 
ποιητική πράξη- ομιλούν τα 
ποιήματά της για αυτόν το χώρο 
που γνώρισε και γνωρίζει ο ποιη
τής. (Στο χώρο αυτό μας ξενα
γούν μέσα από καίριους σταθ
μούς ερωτικούς, ακαριαίους, τα 
ποιήματα των σελίδων 8-58 της 
συλλογής).

Ένα άλλο στοιχείο που δια
φοροποιεί την ποίηση των «Ακα
ριαίων» από την προανοφερθεί- 
σα παράδοση είναι η αμφιτιμία 
του ακαριαίου* το ακαριαίο είναι 
ακαριαίο, ο άνθρωπος και ο ποιη
τής (οι δυο τους ταυτίζονται 
εφόσον βέβαια ο ποιητής δε 
φθέγγεται απιδών προς τον -  
οιονδήποτε- «θεό»), βιώνουν το, 
και βιούν μέσα στο, ακαριαίο' 
όμως το ακαριαίο του ποιητή 
έχει την άλλη του όψη, την 
ακαριαία, ναι, αλλά ωστόσο β έ 
βαιη (βέβαιη μέσα στο ακαριαίο 
της: ειρωνεία) υπέρβαση αυτού 
του μηδενός μέσα από την ποίη
ση και τα ποιήματά της. (βλ. 
τους εννέα πρώτους στίχους 
του β ΙΜ ΙΟ , ·  Αΰ ΑΝΝΑ, Ν υΟ ΙΟ  
και κυρίως: «Σπρώχ' τους τότε 
τους ανίδεους / τους χαμερπείς 
και ξέφυγε / για μια στιγμή, για 
λίγα δευτερόλεπτα /.. .) .

Το να ομιλεί κάποιος για ά
νοιγμα της ποίησης αυτής προς 
τον πεοσιμισμό δεν είναι παρά 
το προοίμιο για κάτι άλλο· αν 
υποθέσουμε ότι η ποίηση πυτή 
έχε ι  θητεία στην απαισιοδοξία, 
τότε το ιδιαίτερο των «Ακα
ριαίων» είναι η τάση για επιση- 
μοποίηση του δεσμού της με την 

*

αρχαία παράδοση· του δεσμού 
της με την αρχαιότητα, ή μήπως 
του ομφάλιου λώρου της;

Για να απαντήσουμε στο ερώ
τημα αυτό θα πρέπει να ε ξ ετ ά 
σουμε τη σχέση της ποίησης 
αυτής προς ένπ άλλο χώρο, ση
μαντικότατο, της αρχαίας ελληνι
κής καλλιέργειας: την τραγωδία* 
ο κύκλος των Ατρειδών, μέσα 
από τις εκδοχές του στον Όμη
ρο και στους τραγικούς, αποτε
λεί  μέρος του μυθολογικού πυ
ρήνα της ποίησης του ποιητή 
των «Ατρειδών της Φωτιάς και 
της Σιωπής» (1950-1964), και 
των «ακαριαίων: εμ ε ίς» ,  αλλά και 
όλης ίσως της ποίησής του.

Η ποιητική του με τους «Α
τρείδες»  γνώρισε ένπ άλμα, απέ
κτησε μία νέα, άλλη διάσταση· 
υπάρχει εκε ί  ένπ μάτι που ασκή
θηκε να βλέπει με ένα ορισμένο 
τρόπο το παρόν -και ίσως γι' αυ- 
τό-  ένα μάτι που βυθίζεται στο 
χρόνο. Με την εξακόντιση στα 
ονόματα των Α τ ρ ε ιδ ώ ν ,  στο 
πλέγμα των όσων έπραξαν (ή 
δεν έπραξαν: μόνο σκέφθηκαν, 
συναισθάνθηκαν), κερδίζει κέρ
δος μεγάλο* οι εναπομείνασες 
στεγνές λέξεις· , που θα συνόψι
ζαν το κείμενο ως αντικείμενο

των φιλολογικών ερμηνειών, έ 
χουν και πάλι αίμα* εννοούμε τις 
λ έ ξ ε ις :  θάνατος (θυέστεια δεί
πνα), πόλεμος, θυσία, μίσος, έ 
ρωτας, εκδίκηση, θάνατος (Κλυ
ταιμνήστρας). 0 ποιητής ομιλεί 
μέσα από όλο αυτό τον κύκλο 
των συναισθημάτων και των πρά
ξεων και έπειτα στέκεται απένα
ντι όχι μόνο στους Ατρείδες 
αλλά και στον κόσμο με την 
ποιητική του ακονισμένη· οι χτύ
ποι της δε χτυπάνε μόνο την 
Ηλέκτρα, χτυπάνε και τους άλ
λους· και η Κλυταιμνήστρα;

Αν ο καρπός της εξακόντισης 
αυτής της ποίησης είναι η ενα
σχόληση με τον κύκλο των Ατρει
δών, η Κλυταιμνήστρα είναι ο 
πυρήνας. Η Κλυταιμνήστρα του 
ποιήματος «οι άγγελοι, οι εξάγ
γελοι και ο επίλογος της Κλυται
μνήστρας - Ατρείδη - Τυνδάρεω» 
των «Ακαριαίων» όχι μόνο διαφέ
ρει σε ύφος από την «Κλυται
μνήστρα στην Αυλίδα» των Ατρει
δών, δ ιαφέρει και ως προς τη 
στάση· αυτή η Κλυταιμνήστρα 
των «Ακαριαίων» δεν είναι μια 
ακόμη παραλλαγή, με ευανάγνω
στα νέα χαρακτηριστικά στη θεα
τρική χειρονομία, στο λόγο ή 
στην ψυχολογία· αυτή η Κλυται-
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μνήστρπ δεν είναι τραγική- δεν 
είναι και όμως είναι: έρχεται σε 
ρήξη όχι μόνο με την Ομηρική 
(όπως η π ρ ώ τη ) ,  αλλά και με 
την αισχύλειο (σοφόκλειο και 
ευριπίδειο) ανάγνωση του κύ
κλου αυτού, και αυτό ακριβώς 
είναι το άλλο τραγικό, το τραγικό 
που κέρδισε (ειρωνικά αντηχεί 
καί αυτή η φράση), το τραγικό 
δικαίωμά της, η άλλη διάσταση 
του τραγικού, η ρήξη με το 
τραγικό εκείνο που έμμεσα και 
άμεσα κλήθηκε η τραγωδία να 
υπερασπίσει.

Η Κλυταιμνήστρα αυτή παρα
βάλλει τον κόσμο με ένα παιχνίδι 
στο οποίο η ίδια έχε ι  τεθε ί  στο 
χώρο της ηθικής Αποδοκιμασίας 
(με κεφαλαίο τονίζει την άρνηση 
ο ποιητής)* ποια είναι η στάση 
αυτής της Κλυταιμνήστρας ένα
ντι του παιγνίου του κόσμου 
τόσο του Ομήρου όσο και των 
τραγικών, έναντι κυρίως των ερ 
μηνειών που έδωσαν για την 
«τάξη των πραγμάτων» -απ' α
φορμή και τους Α τρ ε ίδ ες-  οι 
τραγικοί ποιητές; Για να κινηθού
με στην ίδια μεταφορά του παι- 
γνίου, μεταφορά που παραπέ
μπει στον κόσμο και στο θέατρο 
συγχρόνως (ό,τι πιο κατάλληλο 
για το πλαίσιο λόγου στο οποίο 
κινούμαστε, και παράλληλα υπο- 
βάλλον μια άλλη γνωστή μεταφο
ρά, τη μεταφορά του THEATRUM 
MUNDI),  θα χρησιμοποιήσουμε 
ένα κείμενο αρχαίο: «ουκέτι παί
ξω» * θανατώνει και θανατώνε
ται (CIRCUS VITI0SUS* άλλωστε 
αυτή δεν είναι η «τάξη των 
πραγμάτω ν» κάθε θ α νά σ ιμ ης  
δράσης;) ·  έτσι αρνείται την τάξη 
του τραγικού κόσμου, και με τη 
σειρά της η τάξη αυτή την 
εκμηδενίζε ι ,  ή μάλλον ολοκληρώ
νει. την εκμηδένιση εκμηδενίζο- 
ντάς' τη σωματικά, αφού έχει  
προηγηθεί σταδιακά ο κάθε άλ
λος εκμηδενισμός της : στάσις- 
αυτή λοιπόν είναι η στάση της. 
Τελευταίο ερώτημα: μετά την 
άρνηση του κόσμου του παιγνίου 
των τραγικών, υπάρχει κάτι σε 
αυτό το χώρο του μηδενός -χώ 
ρο που συναντάμε και πάλι, στο 
τέλος της δοκιμής αυτής* αν η 
Κλυταιμνήστρα αισθάνεται ναυ
τία για αυτό τον κόσμο, όπως και

οι (διαχρονικοί) επικριτές της 
-αντίστροφα- για τον κόσμο της 
Κλυταιμνήστρας, ωστόσο η Κλυ
ταιμνήστρα -αν και, ακολουθώ
ντας τη δραματική σύμβαση των 
τραγικών, éíva i  νεκρή μετά το 
ποίημα «οι άγγελοι οι εξάγγε
λοι. . .»- ωστόσο φαίνεται, μέσα 
από μία καθόλα ενδιαφέρουσα 
μεταμόρφωσή τ η ς ,  να υποβάλει 
στον ποιητή τη σημασία, της 
τέχνης, της ποίησης.

Αλλά εδώ ακριβώς αναφαίνε
ται η τραγικότητα του ποιητή, 
του ποιητή που έχε ι  γνώση τόσο 
του κόσμου της Κλυταιμνήστρας 
όσο και των (επι)κριτών της, 
όταν αυτός σημειώνει «...να τ ε 
λειώνω / μ' όλ' αυτά / κι όλο να 
ξαναρχίζω» («επ ίλο γο ς» ) .  Υπ ο
ψιάζεται κάποιος πως για τον 
Στα ύρ ο  Β α βο ύ ρ η  των «α κα 
ριαίων: εμε ίς»  ο ποιητής με την 
ποίηση των ποιημάτων του μπο
ρεί να ξ ε φ εύ γ ε ι  από τον κόσμο* 
όχι για να λάβει αντίδωρο την 
(οποιαδήποτε) λύτρωση ή λήθη, 
αλλά για να επ ιστρέφει ,  για να 
γευτε ί  da capo «το φαρμάκι» 
της α-λήθειάς των πραγμάτων 
και όλη αυτή η ποιητική κίνηση 
είναι ακαριαία· μόνον ο κύκλος 
εμφανίζεται να μην είναι ακα
ριαίος: είναι ένας άλλος τραγι
κός κύκλος.

1. βλ. Βπκχυλ. Επιν. 5.160 κπι Σοφο- 
κλ. Οιδ. επί Κολ. 1224.
2. βλ. πρόχειρη: W. C. Greene, Moira, 
Fate, Good and Evil in Greek Tho
ught, Harvard 1944, o. 42, και πιο 
πρόσφητη: M. Hubbard, The Capture 
of Silenus, Proceedings of the Cam
bridge Philological Society 1975, oo. 
53*62’ πκόμη: H. D. Rankin, Plato 
and man the Puppet Eranus Ix, oo„ 
127-198’ οημειώνουμε οπλώς ότι ο 
πρώιμος Νίτοε οτη Γένεαη της Τρα
γωδίας επέλεξε τον κλασικό λόγο 
του Σειλινού προς τον Μίδα όχι γιπ 
νπ τον επανπλπβει, αλλά γιπ νπ 
εκκινήσει, υπό την προοπτική του, 
μιπ απόπειρα νέπς ερμηνείπς της 
τραγωδίας και της αρχαίας ελληνι
κής καλλιέργειας, ερμηνείας που θα 
ερευνούοε τη οημαοία της τέχνης 
για τον άνθρωπο.

ΕΙΜΟΝ ΝΤΕ

ΑΠΑΝΤΑ
Μυθιστορήματα - νουβέλες
Οι Μανδαρίνοι 
Η καλεσμένη 
Προδομένη γυναίκα 
Ωραίες εικόνες 
Το αίμα των άλλων 
Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί 
Ο μονόλογος μιας γυναίκας 
Όταν το πνεύμα κυριαρχεί

Μελέτες - δοκίμια:
Το δεύτερο φύλο 
Τα γηρατειά
Μήπως πρέπει να κάψουμε τον 
μαρκήσιο ντε Σαντ 
Για μια ηθική της αμφισβήτησης 
Πύρρος και Κινέας 
Η σκέψη της δεξιάς σήμερα

Ταξιδιωτικά
Η Αμερική από μέρα σε μέρα 
Η μεγάλη πορεία

Χρονικά - συνεντεύξεις
Ένας πολύ γλυκός θάνατος 
Μπροστά στο φακό 
Η τελετή του αποχαιρετισμού 
Οι γυναίκες θα νικήσουν

Ημερολόγια:
Οι αναμνήσεις μιας καθωσπρέπει κόρης 
Η δύναμη της ζωής 
Η δύναμη των πραγμάτων 
Όσα είπαμε κι όσα κάναμε

Σε όλα τα βιβλιοπωλεία

Εκδόσεις Γλάρος
‘ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 · 106 77 ΑΘΗΝΑ · ΤΗΛ. 36.18.457- 36.19 167



Αποτελεί σημείο σπφώς θετικό 
ξένα λογοτεχνική περιοδική -αγ
γλόφωνη, γπλλόφωνπ, σλαβόφω- 
νπ κ .λπ .-  ν ’ αφιερώνουν σελ ίδες  
τους σε σύγχρονους ελληνες 
ποιητές κπι πεζογρήφους. Με 
πυτό τον τρόπο η ελληνική λογο
τεχνία αποφεύγει αρκετή την 
ομίχλη της μοναξιάς της. Κι 
ακόμη, αναπτύσσοντας την επ ι
κοινωνία της με ήλλες κουλτού
ρες ,  δημιουργεί τις προϋποθέ
σε ις  αποδέσμευσης από τη δυ
ναστική όσο κι εθνικόψρονα αντί
ληψη πως το κέντρο του κόσμου 
είναι η δική μου πραγματικότητα.

Ευγενής, οπωσδήποτε, πρόθε
ση και φιλοδοξία αν και περιορι
σμένου χώρου. Γιατί, αλήθεια, τι 
μπορεί κανείς να καλύψει από 
μια ογκώδη ελληνική λογοτεχνία 
εντός δέκα μόνο τυπογραφικών; 
Ασφαλώς ένα δείγμα. Όμως, 
από εκε ί  κι έπειτα, τίθεται το 
ερώτημα, κατή πόσο δηλαδή ένα 
δείγμα πληρεί την έννοια του 
αντιπροσωπευτικού.

Για να είναι λοιπόν κήτι αντι
προσωπευτικό προϋποθέτει ανή- 
μεσα στ' ήλλα κυρίως γνώση του 
αντικειμένου, ορθολογικό σχε
δίασμά και αποδέσμευση από ε-

Η εξαργύρωση 
του λογοτεχνικού 

σώματος

Ωστόσο, αν αυτή η επικοινω
νία αποβαίνει θετική πηγή, μπο
ρεί ανά πήσα στιγμή να μετατρα
πεί και σε χώρο αντίφασης, απο
προσανατολισμού, σύγχυσης έως 
και* πανεπιστημιακού συναλλάγ- 
ματος, αν σκεφτούμε ότι το 
δ ιδακτικό προσωπικό (καθηγη
τ έ ς ,  λ έκ το ρ ες  κ.α.) δεσμεύετα ι 
οπό το νόμο να παρουσιάσει 
έργο και κοινωνική δρήση, οπότε 
κι εξαργυρώνει, σε π λε ίστες  πε
ριπτώσεις ,  το λογοτεχνικό σώμα.

Καταθέσαμε όλες  α υτές  τις 
σ κ έ ψ ε ις  έχοντας αφορμή το πε
ριοδικό Translat ion του ππνεπι- 
στημίου Columbia . Έ να ς  έλλη- 
νης, ο Γιήννης Τσιώλης, κι ένης 
ημερικηνός, ο Ed. Kee ly ,  ήτην οι 
ε π ι μ ε λ η τ έ ς  π φ ιερ ώ μ π τ ο ς  στη 
σύγχρονη λογοτεχνίπ μπς. Φιλο
δοξία τους ήταν (όπως διαπιστώ
νεται από τα περιεχόμενα) να 
καλύψουν ό λ ες  τις μ ο ρ φ ές  του 
λόγου -ποίηση, πεζό, θέατρο- 
μέσα σε 166 σ ελ ίδ ες .

κείνη την πνιγηρή ατμόσφαιρα 
του υποκειμενισμού.

0 ελλειμματικός πρόλογος έ 
δωσε το δικαίωμα για μια πρώτη 
υποψία που επιβεβαιώθηκε μέσα 
στο ίδιο το αφιέρωμα: οι δύο 
επ ιμελητές  όχι μόνο δεν καλ
λιέργησαν τις τρεις  προϋποθέ- 

' σεις  αλλά ελήχιστα τους διέκρι- 
νε και κριτική καθαρότητα. Επό
μενο ήταν λοιπόν να καταθέσουν 
μια αντικειμενικώς αεροβάμονα 
εικόνα.

Συγκεκριμένα, μεταξύ ήλλων, 
αποκλείστηκαν σημαντικοί ποιη
τ έ ς  (Εγγονόπουλος, Κάλας, Πα- 
παδίτσας κ.α.) και τη θέση τους 
κατέλαβαν αρχιμανδρίτες της 
Αυστραλίας (Στ. Χαρκιανήκης)! Ε
ξοστρακίστηκαν σημαντικοί πεζο- 
γρήφοι (Τσίρκας, Αλεξήνδρου, 
Κουμανταρέας , Φραγκιάς κ.α.) 
για να γνωρίσει το αμερικάνικο 
κοινό νεογνούς υπό διήπλαση (Ζ. 
Ζατέλη)! Μεταφρήστηκαν εφτή 
ποιήματα της Μαστορήκη, όσα

δηλαδή και του Ρίτσου, και μόνο 
τέσσερα του Σαχτούρη!

Αφιερώθηκαν εφτήμισι σε ιρές  
βιογραφικού στην Αγγελήκη-Ρουκ 
και μιάμιση στον Αναγνωστήκη ή 
πέντε στον Ελύτη! Ή  τέσσερ ις  
στην Σωτηροπούλου και τρεις 
στον Ταχτσή.

Διαπρήχθηκαν πραγματολογική 
λήθη όπως αυτό που ο Πούλιος 
«. . .κάνει αισίως την εμφάνισή 
του το 1960».

Κι ακόμα -κάτω από τον τίτλο 
«δώδεκα ποιήματα από ν εό τ ε
ρους έλληνες  πο ιητές»-  δε στε
γάστηκαν τα ονόματα των Μα
στοράκη, Γκανά, Κοντού και Βι- 
στωνίτη δίνοντας έτσι την εντύ
πωση ότι οι π ο ιη τ έ ς  αυτο ί  
πολιτογραφούνται μαζί με τους 
Καρούζο, Σαχτούρη, Κατσαρό, Α- 
ναγνωστάκη κ.λπ.

Διερωτώμεθα, πραγματικά, αν 
στην πρόθεση των επιμελητών 
ήταν να σπάσουν το φράγμα των 
γενιών μέσα από ένα πραγματικό 
λάθος ή να δημιουργήσουν τη 
διάκριση μέσα από τον πλάγιο 
λόγο. Σ '  όλα αυτά να σημειώσου
με και την κατακλείδα του προ
λόγου τους «.. .η ποίηση από τον

Ρίτσο και τον Ελύτη ως την 
Μαστοράκη είναι άξια διάδοχος 
των τρόπων του Καβάφη, Σικε- 
λιανού και Σεφ έρη» .

Γνωρίζουμε ότι στ' όνομα του 
πλουραλισμού και της προσωπι
κής άποψης ή εκλογής πολλοί 
κρύβουν την κριτική και θεωρητι
κή τους ανεπάρκεια. Στις μέρες  
μας αυτή η νοοτροπία φιλοδοξεί 
να γίνει καθεστώς. Ωστόσο ο 
λόγος έχε ι  αυτονομία και δε 
χρειάζεται τις κηδεμονικές προ
τάσεις των πανεπιστημίων Αθη
νών - Θεσσαλονίκης ούτε και 
μερικών αυτοαποκαλούμενων ν ε 
οελληνιστών του εξωτερικού για 
να επιβιώσει. Άλλωστε από τα 
κριτήρια και τις επιλογές της 
παρέας δε γονιμοποιείται ο ανα
τρεπ τ ικός  λόγος της λο γο τε
χνίας. Μόνο συνταγές διαφήμι
σης βγαίνουν. Και μια διαφήμιση 
όχι μόνο δεν ενημερώνει αλλά, 
καλλιεργώντας την πλάνη, απο
προσανατολίζει.

Ντίνος Σιώτης 
Κώστας Γουλιάμος
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που συμβάλλουν 
στην πολιικτπ κή

ανάπτυξη 
ίου τόπου μας

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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