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Νίκος Καχτίτσης

Ο Νικος Καχτιτσης γύρω στα 1956 στη Θεσσαλονίκη

Μια 'Φρενιτώδης 
Φαντασία

Κάθε φορά που γίνεται λόγος για τα γραπτά του Νίκου 
Καχτίτση, αναρωτιέμαι, γιατί ασκούν πάνω μας μια γοητεία. 
Είναι, άραγε, η γοητεία που βγαίνει από το έργο μιας 
υπεροξυμένης φαντασίας; Μήπως εκείνη που αναβλύζει από 
τις ρωγμές ενός κόσμου, απόλυτα υπαρκτού μ|σα από την 
ενόραση του συγγραφέα; Θα έλεγα, χωρίς να είμαι καθόλου 
υπερβολικός, ότι αυτό που με έλκει στα πεζογραφήματα του 
Καχτίτση είναι μια απροσδιόριστη νοσταλγία για κάτι που δεν 
έχει υπάρξει ως προσωπική του ζωή ή προσωπική νοσταλγία 
του συγγραφέα αλλά ως ζωή που υπάρχει μέσα από τη 
φαντασίωσή του και που ξεδιπλώνεται τη στιγμή ακριβώς της 
ανάγνωσης. Είναι η γοητεία που δημιουργείται από την 
περιήγησή μας σ’ αυτό το αδιαφανές, το θαμπό, το γεμάτο 
ίσκιους σύμπαν, όπου τίποτε δεν είναι καθορισμένο μια κι έξω, 
τίποτε δεν είναι οριστικό και ορισμένο. Οι σκέψεις των 
ανθρώπων είναι δίβουλες, οι αποφάσεις τους διατακτικές, η 
δράση τους με αμφίβολα αποτελέσματα γιατί από την ίδια τη 
γέννησή της είναι καταδικασμένη να εκφυλιστεί σε σπασμωδι
κές κινήσεις. Έ τσ ι όπως όλα κινούνται σε μια ατμόσφαιρα 
ασάφειας και αβεβαιότητας μοιάζουν να έχουν δυο προσω
πεία, αντιφατικά πολλές φορές μεταξύ τους, που το ένα 
εξουδετερώνει την ύπαρξη του άλλου. Η μόνη σιγουριά, η 
μοναδική βεβαιότητα, που διαπνέει τα πεζογραφήματα του 
Νίκου Καχτίτση, από την αρχή τους ως το τέλος, είναι η 
παντοδύναμη φθορά. Το διαισθάνεσαι, ή, ακόμα περισσότερο, 
το συνειδητοποιείς από τις πρώτες σελίδες της νουβέλας του 
Ποιοί οι Φίλοι (1959) για να το διαπιστώσεις για μια φορά 
επιπλέον στον Εζώστη (1964), όπου ο κύριος αφηγηματικός

χαρακτήρας πεθαίνει στην αρχή του βιβλίου. Είναι αυτή η 
τελεσίδικη φθορά που, ωστόσο, δεν αναστέλλει την άλλη τη 
διαρκέστερη και πιο εντυπωτική κατάσταση διάλυσης που τη 
βλέπουμε και την αισθανόμαστε καθώς ο συγγραφέας μας 
περιγράφει καταλεπτώς τον παλαιικό διάκοσμο των σπιτιών, 
τα σκοτεινά δωμάτια των ξενοδοχείων, την εγκατάλειψη των 
αγρεπαύλεων και των περίεργων οικοδομημάτων αποικιακού 
ρυθμού στην τροπική ζώνη της Αφρικής.

Ό λα  αυτά είναι πτυχές του ίδιου κόσμου, στοιχεία που με 
την πάροδο του χρόνου πύκνωναν το σχέδιο αναπαράστασης 
αυτής της μυθικής πόλης, της υποθετικής Γάνδης, η οποία δεν 
σχεδιάστηκε για την εξυπηρέτηση ενός και μόνο βιβλίου αλλά, 
νομίζω, ότι υπήρχε από πάντοτε στη φαντασία του συγγρα
φέα. Γιατί, ολοένα και περισσότερο πείθομαι προς αυτή την 
κατεύθυνση, ότι δηλαδή ο Καχτίτσης εγκυμονούσε τη Γάνδη 
διαρκώς —είτε με άλλο όνομα, είτε σε άλλη γεωγραφική 
θέση— από τα παιδικά του χρόνια. Ίσ ω ς η πραγματική ζωή 
του να εξελισσόταν στη Γάνδη και η ζωή του η άλλη να 
έπαιρνε κάποιο νόημα μόνο όταν πλησίαζε στο φανταστικό 
της πρότυπο. Διαφορετικά, με ποιο τρόπο να εξηγήσουμε τις 
εντυπωσιακές ομοιότητες ανάμεσα σε αφηγηματικούς τύπους, 
καταστάσεις και χώρους που ανήκουν σε διαφορετικά βιβλία; 
Μήπως, άλλωστε, δεν είναι κάτι το συνηθισμένο στον 
Καχτίτση να επαναφέρει, άμεσα ή έμμεσα, γνωστούς χαρα
κτήρες προηγούμενων μυθιστορημάτων του, δείχνοντας ρητά 
ότι κάθε έργο του αποκαλύπτει ή επικαλύπτει ένα προηγούμε
νο, συνθέτοντας, όλα μαζί, αυτή τη φανταστική πόλη που,



βέβαια, δεν μπόρεσε να την ολοκληρώσει. Ά λλω στε, το 
πιθανότερο είναι ότι δεν θα ήθελε να την ολοκληρώσει.

Έ τσ ι όπως διαβάζω το νεανικό του διήγημα «Η Δεσποσύ
νη Αγάθη», γραμμένο αμέσως μετά τον Β ' Παγκόσμιο 
πόλεμο, είναι αδύνατο να μην ανακαλέσω γυναικείες μορφές 
που ο Καχτίτσης έχει περιγράφει σε μεταγενέστερα πεζά του, 
όπως στην Ομορφάσχημη (1960) ή, ακόμα, στον Ή ρωα της 
Γάνδης (1967). Και δεν είναι μόνο οι γυναικείες παρουσίες, 
καμιά φορά ανεξιχνίαστες εντελώς, λες και υπάρχουν για  να 
περιφρουρούν κάποιο μυστικό από το παρελθόν τους· είναι κι 
αυτά τα φθαρμένα σπίτια, οι υγροί κήποι, οι σκιές που 
μοιάζουν από μια στιγμή και πέρα να ζωντανεύουν, οι φωνές 
που φτάνουν ως εμάς αλλοιωμένες. Είναι ένας κόσμος που τον 
είχε φανταστεί ο Ν. Καχτίτσης, ίσαμε τις λεπτομέρειές του, 
και τον είχε φανταστεί με τέτοια ένταση που κατέληγε να 
αντικαθιστά το συμβατικό και οριοθετημένο. Από την άποψη 
αυτή θα μπορούσαμε να καταλάβουμε τον φρενιτώδη, πολλές 
φορές, ρυθμό της φαντασίας του, στο βαθμό που, μάλιστα; η 
αναγωγή στο φανταστικό συνδυαζόταν με τις αναδρομές του 
συγγραφέα σε εφηβικές αναμνήσεις τοπίων και κτισμάτων, 
μισοερειπωμένων επαύλεων και υποστατικών που μαρτυρού
σαν την οικονομική ευρωστία της Δυτικής Πελοποννήσου 
γύρω στις αρχές του αιώνα.

Αν ζούσε τότε, στο γύρισμα του 19ου προς τον 20ό αι., θα 
μπορούσαμε να τον συνδέσουμε πιο οργανικά με τους Ευρω
παίους και Αγγλοσάξονες πεζογράφους του συμβολισμού. 
Ιδιοσυγκρασιακά τουλάχιστον εκεί ανήκε. Οι βαριές κουρτίνες 
των μισοσκότεινων δωματίων του Μαλαρμέ, οι μέχρι τρέλας 
φαντασιώσεις του Θ. Γκοτιέ, οι δαιμονισμένες μορφές του 
Ε.Α. Πόε. Ό π ω ς  στους μακρινούς αυτούς προδρόμους 
εμφανίζεται το άτομο αβοήθητο, στερημένο από κάθε είδος 
αλληλεγγύης, έτσι και στον Ν. Καχτίτση συνήθως οι αφηγη
ματικοί χαρακτήρες του καταδιώκονται από μια αδιευκρίνι
στη, ασαφή απειλή, που γρήγορα τους εξουθενώνει, αποκόβο- 
ντάς τους από κάθε σχέση με τον γύρω κόσμο. Οι αντιδράσεις 
είναι σπασμωδικές, αβέβαιες, υποταγμένες ήδη σ’ ένα μοιραίο 
ρυθμό που τους επιβάλλεται μ ’ έναν ανεξήγητο τρόπο, κάνο
ντας την όλη συμπεριφορά τους αντιφατική, υπερβολικά 
επιθετική και αμέσως μετά υπερβολικά αμυντική. Δεν είναι

μόνο ότι είναι εντελώς αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο- 
η αίσθηση που μεταδίδεται στον αναγνώστη είναι αυτή του 
μετέωρου, του ανθρώπου που από μια ανεξήγητη αιτία είναι 
καταδικασμένος να ζει κάτω από το φορτίο του παρελθόντος 
του.

Ακόμα και στο πρώτο δημοσιευμένο πεζογράφημά του, «Το 
Σ π ίτι με τα Κόκκινα Παράθυρα» (1942), ο Ν. Καχτίτσης 
αφήνει να διαφανεί, μέσα από το γενικό ελεγειακό τόνο που 
κυριαρχεί στην αφήγηση, αυτή την παρουσία της ανεξήγητης 
απειλής, όσο κι αν η συγκίνηση εδώ, τελικά, δραματοποιεί την 
αίσθηση της ανάγνωσης. Εκείνο όμως που είναι πραγματικά 
εκπληκτικό είναι η αγωνία και ο αγώνας του για  τη μορφή των 
διηγημάτων του, για την αρχιτεκτονική τους και, προπάντων, 
για τη δημιουργία ενός ύφους! Δεν είναι μόνο τα θέματά του. 
συγγενικά με εκείνα που θα τον απασχολήσουν σ’ όλη τη 
διάρκεια της ζωής του* είναι, και θα πρέπει να τονιστεί αυτό, η 
εξαρχής στόχευσή του προς τον υποβλητικό λόγο, τον μουσικά 
τονισμένο από τις συνηχήσεις ή παρηχήσεις λέξεων, προσεκτι
κά διαλεγμένων. Και αυτά, πότε; Σε μια εποχή όπου οι 
γενικότερες συγκυρίες καλούν και ωθούν σε τελείως διαφορε
τικές ενέργειες και στρατεύσεις. Το 1942, στην καρδιά της 
Κατοχής.

'Αραγε είναι η ηρωική δράση αυτή που διεκδικεί την έκβαση 
του πεπρωμένου μας ή, μήπως, είναι εκείνη η δράση που μέσα 
από την τέχνη θέλει να σφραγίσει τη μοίρα μας; Κάτω από 
εκείνες τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες ο Ν. Καχτίτσης 
διάλεξε το δεύτερο. Είναι η τελείως πρώιμη αλλά και με 
εμφανή τα σημάδια της ωριμότητας, οριστική, νομίζω, 
κυριαρχία του αισθητιστή* εκείνου που αναζητά τα ίχνη ενός 
άξενου κόσμου, όντας ωστόσο βέβαιος —από τότε— για  τη 
μορφολογία του εσωτερικού του κόσμου. Α π ’ όσο μπορώ να 
υποθέσω ο Ν. Καχτίτσης δεν επιδίωξε να γίνει θηρευτής του 
παράξενου, του αλλόκοτου. Δεν του χρειαζόταν να διαμορφώ
σει καμιά κατά συνθήκη πραγματικότητα, ώστε να φανταστεί 
διαφορετικά τον κόσμο. Έ τα ν  αρπαγμένος εξαρχής από τη 
φαντασία. Ο κόσμος ήταν για εκείνον διαφορετικός.

ΑΛΕΞ. ΖΗΡΑΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΖΑΡΟΚΩΣΤΑ

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗ



Ο έφηβος Νίκος Καχτίτσης

Με τον Νίκο Καχτίτση, τον άτυχο αγνοημένο των Ελληνικών 
Γραμμάτων, ανταμωθήκαμε στην Πάτρα και ζήσαμε πλάι 
πλάι τα σκληρά και μεγάλα χρόνια, της Κατοχής. Από κείνη 
την εποχή απομένουν στη μνήμη ωραίες και πικρές μαζί 
εντυπώσεις κι απ ’ όλες πιο ζωντανή η βεβαιότητα των τότε 
φίλων του πως ο Νίκος ήταν μια φωνή της γενιάς μας που 
σίγουρα «κάτι είχε να πει».

Αυτό το κάτι, το μοναδικό και πρωτότυπο το είπε βέβαια 
αργότερα με την τελείως δική του φωνή, το είπε όσο μπόρεσε, 
όσο άντεξε κάτω από. αφάνταστα σκληρές συνθήκες που τον 
εξόντωσαν και τον καταδίκασαν σε πρόωρο θάνατο. Τώρα 
πώς και γιατί, η σημαντικότατη αυτή φωνή της λογοτεχνίας 
μας έμεινε τόσο καιρό στη σιωπή, δεν είναι του καθενός να το 
γνωρίζει και να το αναλύει.

Θεωρώντας πράξη δικαιοσύνης, το έργο που έχουν αναλάβει 
παλαιοί και νέοι φίλοι του, ν’ αποτινάξουν, επιτέλους, τη 
σκόνη της λησμονιάς και να φέρουν τον Νίκο Καχτίτση 
σ’ επαφή με το ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, νιώθω την 
ανάγκη να συμπαρασταθώ σ’ αυτή την προσπάθεια, δημο
σιεύοντας κάποια πρωτόλεια γραφτά του που έτυχε να ’χουν 
απομείνει στα χέρια μου, καθώς και την προσωπική^ μου 
μαρτυρία από το συναπάντημα με τον έφηβο λογοτέχνη στην 
Πάτρα της Κατοχής.

Με τον Νίκο Καχτίτση είμαστε συμμαθητές, φίλοι και 
γειτονόπουλα. Δυο βήματα χώριζαν τα σπίτια μας και τα 
σχολειά μας. Αφορμή να δεθούμε πιο στενά έδωσε ένα από 
κείνα τα αλησμόνητα «φασουλάδα-πάρτι» του πρώτου χρόνου 
της σκλαβιάς. Ό που με μια χούφτα σαπιοφάσουλα και 
πρόσχημα κάποιο λογοτεχνικό διαγωνισμό, της Διάπλασης 
συνήθως, γινόντουσαν όλα τ ’ άλλα —σχέδια... επί σχεδίων 
δηλαδή, της τότε μαθητικής νεολαίας, προς... κατατρόπωση 
των ορδών του τρίτου Ράιχ!

Βέβαια ο Νίκος δεν ήταν άγνωστος στον πατρινό μαθητόκο- 
σμο -νήταν ήδη από φήμη ακουστός ως «η ακαταλαβίστικη 
πένα του Α ' Αρρένων». Εμείς τα κορίτσια τον πολιορκούσαμε 
με τα λευκώματα και φανταστείτε την έκπληξή μας, όταν 
εκείνο το χλομό και μάλλον συνεσταλμένο αγόρι υπέγραφε τις 
πιο πολλές φορές με ψευδώνυμα ηρωϊκά «Πολεμιστής», 
Rebelle (Αντάρτης)! Ωστόσο στο λεύκωμα της γράφουσας 
έτυχε ν’ αποκαλυφθεί το μεράκι ολόκληρης της ζωής του. Στο 
ερώτημα «ποια θεωρείτε μεγαλύτερη ευτυχία;» απαντάει... 
αντιηρωικά «Να καταφέρεις αυτό που θέλεις, να εκδώσεις 
φιλολογικό περιοδικό».

Ό π ω ς κι έγινε! Η παρέα του Νίκου, μια πλήρως συγκροτη
μένη λογοτεχνική συντροφιά με τους πεζογράφους, ποιητές, 
μεταφραστές και κριτικούς της έκανε πρόταση στη δική μας 
φιλολογούσα κοριτσοπαρέα για έκδοση περιοδικού «φαινομε
νικά λογοτεχνικού, μα ουσιαστικά πατριωτικού περιεχομέ
νου». Πρόταση που έγινε δεκτή με άφατο ενθουσιασμό και, 
εντός ολίγου, κυκλοφορούσε στα χέρια του πατρινού μαθητό- 
κοσμου το χειρόγραφο περιοδικούλι μας, η Μέλισσα, σε 10 
πολύ καλαίσθητα αντίτυπα —κάθε Γυμνάσιο το δικό του—

όλα δια χειρός Νίκου Καχτίτση, μ ’ εκείνη τη γνωστή και τόσο 
φροντισμένη γραφή του, κάθε γράμμα κι ένα διαμαντάκι.

Μέρες και νύχτες αλησμόνητες έχουμε περάσει σαν παιδιά 
ξαγρυπνώντας μεσ’ στην Κατοχή πάνω στην ύλη του περιοδι
κού μας, με την έγνοια ν’ ανταποκρίνεται πλήρως στην κρυφή 
μας πρόθεση. Σταματούσε η κυκλοφορία το βράδυ, περιορι
σμένη στις 9 ή 10 από τον κατακτητή και η παρέα συνέχιζε 
τον προβληματισμό, ανταλλάσσοντας γράμματα με πρωτο
βουλία του Νίκου, ατέλειωτα γράμματα γύρω από το νόημα 
και το ρόλο της Τέχνης μέσα στη νέα που θα ερχόταν εποχή. 
Ακόμη βλέπω μπροστά μου τον «Πρόεδρό μας» με το χλομό 
του πρόσωπο φλογισμένο από την ένταση, καθώς δεν έπαυε 
ν’ αναλύει, από νέα κάθε φορά σκοπιά, το βάθος και το βάρος 
της ευθύνης καθενός που κρατάει στο χέρι του πένα. Τα 
πρωτόλεια του ’42, με τον προφανή τους συμβολισμό (βλέπε 
το διήγημα «Το σπίτι με τα κόκκινα παράθυρα», όπου ως 
Ορφανοτροφείο νοείται η Ελλάδα και καράβι που θαλασσοδέρ
νεται η Λευτεριά) όσο κι αν είναι αφελή, μαρτυρούν για τον 
τρόπο που εκείνα τα παιδιά εννοούσαν και πραγμάτωναν την 
πνευματική τους ευθύνη.

Αν ρωτάτε για τη Μέλισσα... έχουν γνώση και οι φύλακες 
του φασισμού. Ενώ ετοιμαζόταν το δεύτερο τεύχος, καταφθά
νουν στα σπίτια της «Συντακτικής Επιτροπής» ανώνυμα 
γράμματα με την απειλή πως αν τολμήσει να εμφανισθεί το 
αναρχικό έντυπο «θα καταγγελθείτε εις τα Αρχάς Κατοχής ως 
αντιτιθέμενοι εις το κρατούν καθεστώς»! Ακόμη και σήμερα 
αδυνατώ να περιγράφω την κατάπληξη και αγανάκτηση που 
ξεσήκωσε στην ψυχή μας η ποταπή απειλή. Ένας κάποιος 
απόηχος της οργής ίσως να ’χει διασωθεί σε παλιό ημερολόγιο 

χκαι αν η βιαιότητα της αντίδρασης θα μπορούσε να ενοχλήσει 
τον ήρεμο αναγνώστη, αυτός θα ’πρεπε να στοχαστεί εκείνη 
τη στιγμή όπου 17χρονοι άδολοι πατριώτες ένιωθαν για 
πρώτη φορά το φόβο από το μίσος που έτρεφαν οι συνεργάτες 
των κατακτητών.

Αναλογίζομαι τώρα τι μοναδική μαρτυρία θα ήταν για το 
μελετητή, αν είχαν διασωθεί εκείνα τα γράμματα. Τα χυδαία, 
ανώνυμα ρυπαρογραφήματα των δοσίλογων —πλάι πλάι με 
τα όλο φως και ανωτερότητα, λεπτό χιούμορ και στοχασμό 
υπέροχα νεανικά γράμματα του Νίκου Καχτίτση. Μα δεν 
υπάρχουν δυστυχώς. Θύματα κι αυτά μαζί με όλο το Αρχείο 
μας της Κατοχής, μιας μεταγενέστερης σκοτεινής εποχής.

Αν δεν γελιέμαι, το χειρόγραφο περιοδικούλι μας, Μέλισσα 
είναι η πρώτη απόπειρα του Νίκου Καχτίτση να στήσει 
λογοτεχνικό περιοδικό. Ακολούθησαν τα Ουλή, Ρίψασπις και 
άλλα, που φιλοτέχνησε αργότερα δίνοντας διέξοδο στο μεράκι 
του που εξελίχτηκε σε αληθινή μανία και δεν τον εγκατέλειψε 
ούτε στην ωριμότητα (Παλίμψηστος). Ο μοναχικός και στο 
βάθος ανεξιχνίαστος φίλος μας δεν έπαψε ούτε στιγμή να 
διακατέχεται από το πάθος της πνευματικής επικοινωνίας.

Η Μέλισσα δεν έκλεισε ποτέ ουσιαστικά. Πέρασε, βέβαια, 
σε άλλες μορφές πάλης πιο ενεργητικής, καθώς το ύπουλο 5



χτύπημα αποδείχτηκε μπούμεραγκ και τα φιλολογούντα 
γυμνασιόπαιδα, εν μια νυκτί, αναμέτρησαν, πράγματι, όλο το 
βάθος της ευθύνης και έδρασαν αναλόγως. Χωρίς ωστόσο, με 
την ένταξη στην αντίσταση, να ατονίσει η πνευματική 
αναζήτηση και προετοιμασία για νέο περιοδικό, πάντα κάτω 
από τη διακριτική εποπτεία του Νίκου που δεν έπαυε να μας 
διαποτίζει με το πιστεύω του: «Τα γράμματα είναι πρώτης 
τάξεως άρματα, μην το ξεχνάτε!»

Ό χι, 8ε νομίζω πως το ξεχάσαμε ποτέ. Η νέα εξόρμηση 
λεγόταν Νέος Ρυθμός και κυκλοφόρησε μετά την απελευθέρω
ση έντυπη και πολύ πιο πλήρης. Το χτύπημα αυτή τη φορά 
ήρθε... από άμβωνος! Θύελλα ξέσπασε στα κεφάλια των 
«επηρμένων νεαρών» από τους τότε θεολόγους της Πάτρας, 
γιατί είχαν τολμήσει να συμπεριλάβουν στην ύλη του περιοδι
κού, σύντομη νεκρολογία του Δημήτρη Γληνού. Μετά το 
δεύτερο, τεύχος κλείνει και ο Νέος Ρυθμός. Η επαρχία εκείνου 
του καιρού με τα κοχλάζοντα πάθη, δεν σήκωνε παρόμοια 
τολμήματα.

Ήρθαν μετά ot εθνικές συμφορές και η παρέα διαλύθηκε. Ο 
Νίκος επιστρατεύτηκε στον εμφύλιο και, από όσο είμαι σε 
θέση να γνωρίζω, η φριχτή εκείνη εμπειρία έβαλε τη μοιραία 
σφραγίδα στη ζωή και στη σκέψη του. Ά γχος και απογοήτευ
ση τον είχα κατακυριεύσει. Το ψευδώνυμό του ήταν τώρα 
pessimiste. Πράγματι η απαισιοδοξία του δεν κρυβόταν, ούτε 
και μία ακατανίκητη τάση φυγής. Παρ’ όλα αυτά έδωσε τη 
μάχη για την επιβίωση, ανεβοκατεβαίνοντας τα σκαλιά 
σ’ εφημερίδες και περιοδικά, όπου όλοι εκμεταλλεύονταν την 
έξοχη σε ποιότητα δουλειά του και τη δέχονταν... αμισθί, λες 
κι ο ταλαίπωρος ταλαντούχος νεαρός δεν διέθετε κι αυτός... 
στομάχι. Ας θυμηθούμε την αριστουργηματική του σελίδα, 
από το πεζογράφημα «Ποιοι οι φίλοι», όπου με τι'πίκρα και 
σαρκασμό, σκιαγραφεί τα μεγάλα αφεντικά, τους υπερόπτες 
μεγιστάνες του «προοδευτικού» τύπου και αντίκρυ τους τον 
άσημο φτωχοδιάβολο τον εαυτό του να εκλιπαρεί και συγχρό
νως να τους διαβολοστέλνει. Έ τσ ι έγινε και πήρε τον 
ομματιών του και χάθηκε.

Ο Νίκος Καχτίτσης, ο πρωτοποριακός λογοτέχνης, ο φίλός 
μας, ήταν το «κάτι άλλο» για την επαρχία της εποχής μου. 
Ό π ω ς αναδύεται από τη μνήμη και τα παλιά ημερολόγια 
ήταν ένα λεπτό ευαίσθητο, μοναχικό παιδί με μελαγχολική 
διάθεση. Ενδοστρεφής, ενδοσκοπούμενος μετά μανίας, αυτοτι- 
μωρούμενος, μια φλογισμένη ψυχή, λες και ξεπήδησε ατόφιος 
από το Υπόγειο του Ντοστογιέφσκι που τόσο τον λάτρευε. 
Βαθιά αισθησιακός και πάντα ερωτευμένος είχε, μια πρωτοφα
νή κατανόηση για τη γυναίκα και τον κόσμο της, φαινόμενο 
σπάνω μεταξύ των τότε αρρένων συναγωνιστών μας. Οι φίλες 
του το διαισθάνονταν αυτό και του το ανταπέδιδαν με μια 
ζεστή τρυφερότητα, έτσι π»υ τον ένιωθαν τρωτό και ευάλωτο 
ανάμεσα στους αστραφτερούς, δυναμικούς εφήβους της αντι
στασιακής πρωτοπορίας.

Ο Νίκος δεν έγραφε απλώς λογοτεχνία' ζούσε, ήταν 
λογοτεχνία ο ίδιος. Μόνο μ’ ένα βιβλίο ή ένα περιοδικό στο 
χέρι ένιωθε άνετα. Πώς τα κατάφερε εκείνο το Ιθχρονο 
επαρχιωτάκι της κατοχής να έχει μια τόσο πλατιά εποπτεία 
όλων των τάσεων της παγκόσμιας λογοτεχνίας, μου είναι 
ακόμη ακατανόητο. Λαφυραγωγούσε βέβαια συστηματικά τη 
βιβλιοθήκη κάθε φιλότεχνου πατρινού, χαμογελώντας πότε 
πότε πονηρά, με κείνο το υπόγειά διφορούμενο ύφος του. 
«Υποπτεύονται άραγε γιατί τους κάνω παρέα... για το άτομό 
τους ή για τη βιβλιοθήκη τους;...»

6 Χωμένος και χαμένος κυριολεκτικά μέσα σε κάθε βιβλιοθή
κη που ανακάλυπτε με απόλαυση, δεν ήταν απλώς ένας

βιβλιοφάγος, μα ένας μανιακός της γλώσσας και της τυπογρα
φίας. Από την ύλη των περιοδικών που ξενυχτούσε ο 
ταλαίπωρος για να διορθώνει, (δουλειά που δεν εμπιστευόταν 
σε κανένα μα και που κανείς ποτέ δεν είχε διανοηθεί να τη 
διεκδικήσει, δουλειά που τον συνάρπαζε —και θα με στραβο- 
κοιτάει τώρα από το Υπερπέραν που τον αποκαλώ «ταλαίπω
ρο» γ ι’ αυτήν) διορθώνοντας, λοιπόν τα πρωτόλεια των φίλων 
του, δεν συγχωρούσε να μας ξεφεύγει ούτε μία τελεία! 
«Σχολαστικό...»'τον αποκαλούσαμε στην παρέα, μέχρι ν’ αρ
χίσει να μας διαποτίζει σιγά σιγά η μαγεία από την τόσο 
ανορθόδοξη, αντισχολαστική γραφή του.

Πάνω σ’ αυτό, για τη λατρεία του Νίκου στη γλώσσα την 
ελληνική (κάποια αλλόγλωσσα εφηβικά τα θεωρούσε ατόπη
μα) υπάρχει ένα περιστατικό πολύ ενδεικτικό που συνέβηκε 
στον Καναδά, που έχει διηγηθεί ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο 
επιστήθιος φίλος του.

Ο Ντίνος, λοιπόν, εντυπωσιασμένος από την άψογη χρήση 
της Αγγλικής από το φίλο του, καθώς και το μοναδικό του- 
ύφος, είχε την άτυχη έμπνευση να του προτείνει να γράψει 
Αγγλικά, εξασφαλίζοντας έτσι ευρύτατο αναγνωστικό κοινό 
φήμη και οικονομική άνεση. Ο Νίκος έξω φρενών που 
«τόλμησε να προτείνει σ’ αυτόν, ένα τέτοιο ανοσιούργημα» 
τον πέταξε έξω πηξ-λαξ και του έκοψε την καλημέρα. 
Δεδομένου ότι ήταν αχώριστοι από παιδιά και οι δυο τους 
τότε στην ξενιτειά, μαντεύει κανείς πόσο θα έπρεπε να του 
είχε κοστίσει εκείνη η ψυχρότητα. Ο καημένος ο Ντίνος είδε κι 
έπαθε να τον πείσει να τον συγχωρέσει και να τα ξαναφτιά- 
ξουν, ξεχνώντας την ανίερη πρόταση.

Ιδιόρρυθμος; Ναι, βαθιά ιδιόρρυθμος προικισμένος με μια 
δική του γνώση και γλώσσα, μια καλπάζουσα φαντασία που 
ξεχυνόταν σε μοναδικής ατμόσφαιρας κείμενα, κολλώντας του 
από πολύ νωρίς την ετικέττα του «ακαταλαβίστικου». Θυμά
μαι, όταν απορούσα γιατί να δίνει στους ήρωές του ονόματα 
τόσο εξωτικά —Ραλλού, Κροκεβίλε, Αγάθη— και να τους 
μπλέκει σε απίθανες περιπέτειες, θυμάμαι την απάντησή του 
που με παραξένευε: «Για τον ίδιο λόγο που εσύ θα γράφεις 
πάντα για ένα Νίκο, μια Ελένη και με τρόπο τελείως



κατανοητό». Απάντηση αινιγματική βέβαια για την ανίδεη 
μαθητριούλα της κατοχής, μα τελείως νοητή για μια πρόωρα 
ωριμασμένη λογοτεχνική συνείδηση, που ταύτιζε τον άνθρωπο 
με το ύφος.

Μα πέρα απ’ όλα αυτά, ο Νίκος ήταν ένας υπέροχος φίλος. 
Οι νέες φιλίες που έστησε μετά το μοιραίο σπάσιμο των 
παιδικών δεσμών και τα αμέτρητα υπέροχα γράμματα, 
μαρτυρούν για του λόγου το αληθές. Γράμματα, όχι απλώς 
άσκηση γραφής, όπως ειπώθηκε, ή διέξοδος στο αδιέξοδο, 
αλλά γράμματα αποκάλυψη ψυχής και αναζήτηση του φίλου. 
Ας μη λησμονηθεί πως ένας φίλος τον έφερε αγκαλιά 
ετοιμοθάνατο στην Ελλάδα —ο παιδικός μας φίλος και 
γιατρός στην Αμερική Ντίνος Ηλιόπουλος. Ένας φίλος, ο 
ποιητής Τάκης Σινόπουλος, άκουσε τη στερνή του εξομολόγη
ση «Αχ... γιατί να φύγω...» Στα χέρια του φίλου και 
συμμαθητή μας γιατρού, του Ά ρη του Ντόντη, άφησε την

τελευταία πνοή. Τέλος, φίλοι παλιοί που του έμειναν πιστοί 
και μετά το θάνατο, καθώς και νέοι που τον γνώρισαν και τον 
αγάπησαν μέσα από τα βασανισμένα «παράξενα» γραφτά του, 
χαρίζουν τώρα στο Ελληνικό κοινό το έργο του, έργο ενός 
σημαντικού λογοτέχνη. Κι έτσι ο Νίκος Καχτίτσης «άγνω
στος, εν τάφω σιωπών», όπως έχει γράψει ο Ηλίας Πετρόπου- 
λος, πλέει προς την Ελλάδα.

Από μια παιδική του φίλη και συνεργάτρια των πρώτων 
λογοτεχνικών παλμών, τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς, 
πέρα από την απλή μαρτυρία και τη δακρυσμένη θύμηση; Σε 
άλλους τώρα, μι τη γνώση και το ,κύρος των ειδικών της 
Λογοτεχνίας μας, ανήκει η ευθύνη για τη μελέτη, κριτική και 
αξιολόγηση του έργου του.

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ
Πάτρα, Νοέμβριος 1985

Το σπίτι 
με τα κόκκινα παράθυρα

Πέρα, μακριά απ ’ την πόλη ίσα μ ’ ενάμισι 
χιλιόμετρο, κοντά κοντά στη θάλασσα, 
είναι χτισμένο ένα κάτασπρο σπίτι, το 
σπίτι με τα κόκκινα παράθυρα. Το καλο
καίρι, όταν ο ήλιος καίει τη γη, αυτό 
δροσίζεται απ ’ τον αέρα του μπάτη. Βλέ
πει, τότε, κανείς το μεσημέρι, τις ορφανές 
που κάθονται στην ταράτσα και ρουφάνε 
τον αέρα της θάλασσας. Τον ρουφάνε 
μ ’ευχαρίστηση, ώσπου έρχεται τ ’από- 
γιομμα, έπειτα ο ήλιος γέρνει κι οι 
ορφανές πάνε ήσυχα να Τιμηθούν. Τα 
φώτα σβήνουν μα μέσα στην αίθουσα, 
κινούνται ακόμα πολλές σαν να βλέπεις 
φαντάσματα. Είναι οι ορφανές με τις 
λευκές φορεσιές τους.

Την άλλη μέρα, πάλι το ίδιο, και την 
άλλη, και την άλλη. Κι έρχεται κάποτε το 
φθινόπωρο. Τότε η θάλασσα αντρειεύει. 
Τα κύματα λίγο λίγο φουσκώνουν, πετά
γονται, πηδάν το ’να πάνω στ ’ άλλο και 
τέλος χτυπούν στα βράχια κι αφήνουν ένα 
ρόγχο... κι ο ρόγχος αυτός ακούγεται 
μακριά...

Τα δέντρα, μέσα στην αυλή του σπιτιού 
με τα κόκκινα παράθυρα, λυγίζουν α
π ' τον αέρα, ενώνονται το να με τ ’ άλλο, 
κι αφήνουν ένα μονότονο τραγούδι... ένα 
θρόισμα. Οι ορφανές τότε, μαζεύονται 
μέσα σ τις  μεγάλες κάμαρες και δου
λεύουν. Άλλες κάνουν γυμναστική κάτω 
στην αυλή. Ο αέρας παίρνει τις φωνές της 
γυμνάστριας ωσότου οι φωνές να σβύ- 
σουν... Οι μαθήτριες, οι ορφανές, εκτε- 
λούν με μαθηματική ακρίβεια τα παραγ
γέλματα.

Άλλες, καθισμένες πίσω απ’ τις ψη
λές τζαμαρίες, κοιτάζουν πέρα στο πέλα

γος τα καράβια που κινδυνεύουν.
-Θεέ μου! ακούγεται ξάφνου μια φωνή, 

σώστο!...
Άραγε, θ ’ ακούει ο θεός τη δέηση της 

ορφανής; θα σώσει το τρικυμισμένο κα
ράβι;

\

Έτσι περνάει το φθινόπωρο, έρχεται ο 
χειμώνας, κι ύστερα η άνοιξη...

Πέρασα χτες απ ’ το σπίτι με τα κόκκι
να παράθυρα. Ό λες οι ορφανές είχαν βγει 
έξω στην αυλή για τον ήλιο.

Η δεσποσύνη Αγάθη

Στη σκοτεινή άκρη του κήπου,.η μικρή 
γριά με τις μαύρες πλερέζες όρθια, πλάι 
στα τριαντάφυλλα.

Ψάχνοντας μες τη μνήμη της, ατενίζει 
με κλειστά βλέφαρα κατά τα βάθη των 
αρωματικών της περασμένων. Της έρχο
νται πνοές από τα πεύκα και τα ευκάλυ
πτο, της έρχονται πνοές από τα λουλού
δια. Οι ίδιες πνοές από κείνους τους 
καιρούς.

Από τα κάγκελα της μάντρας, ένα 
γλυκό κεφάλι κοριτσιού, που περνάει, 
κίτρινο.

, Στεγνό πλέον, το πέτρινο συντριβάνι 
των ρομαντικών ερώτων.

Οι περικοκλάδες, πράσινες, είχαν 
σκαρφαλώσει στους τοίχους. Τώρα κιτρί
νισαν και έμειναν. Οι γρύλλιες σφαλισμέ-

Μα μια απ ' όλες αυτές μου ’κανε ξεχω
ριστή εντύπωση. Καθόταν κοντά στα 
κάγκελα της μάντρας, κρατώντας μια 
μαργαρίτα στο χέρι και κοίταζε λυπημένη 
προς τη θάλασσα.

Ό ταν την κοίταξα στα μάτια, είδα πως 
ένα δάκρυ της κύλησε. Ντράπηκε που την 
είδα. Κατέβασε το ξανθό κεφάλι κι έφυ
γε...

7.5.42
Περ. Μέλισσα, αρ. 1, 1942 

Φίλιππος Κρεμεζής

νες απ ’ τον καιρό που ο Ορέστης έφυγε.
Στο ύψος της, η σοφίτα με τα αιώνια 

ανοιχτά παραθυράκια.
Και οι ιστοί οι αράχνες από μέσα, σαν 

άνθρωποι παλιοί που ξεχάστηκαν να κοι
τάζουν πέρα.

Στις γωνίες του κήπου, στα χορταρια
σμένα στρατόνια, σκιές σιγοδιαβαίνουν 
τώρα και χάνονται.

Και από άγνωστο μέρος, υγρή η φωνή 
της βάγιας:
—Δεσποσύνη Αγάθη! Δεσποσύνη Αγά

θη! Δεν μπαίνετε τώρα μέσα δεσποσύνη 
Αγάθη; Μα μην ξανοίγεστε πια έτσι. 
Αρχίζει να βάνει ψύχρα θαρρώ...

Περ. Νέος Ρυθμός, αρ. 2, 1945; 7



fW / l  f a y  ¿ ¿ u s  r f /  ' & c ~  *
* ¡y  T — f —  ------- 4-— —  y

Mc<. ^xt>op<s·tS-r·) S Vex vfrtJC<so«p>fc :̂>'^ ?

Vf l i v o  r c o u  v c i  ^ ν ί α - ’β τ ' ι  C'  t
γ< .Τ ο^ο^> (/κό  «:£-pue;<5 u o < 0 · .........

J^(A*Ct/X··

K cx |-«A>-Oj34eci5 VP cty£^>4t) 
f p > ,/

6 f  Ctv«ja>-e^_pC3t- *c y ^ v y « .c ts :  ιλ< « .

K Cex,, v tc tx - ν α  o £ .Q  tJtjL3J<S*jO

~y*> v o  uy>£f&<rx. )Γ*^οΟ .
J ^ C v .c v x .—

Απαντήσεις του Καχτίτση σε λεύκωμα συμμαθήτριάς του

Στρουφουλί$ια κλπ. κλπ.

Το σαλόνι γιόμισε καπνούς. Σπάσανε 
μερικά ποτήρια.

- Ξέρετε, δεν περιμέναμε να γίνει τόσος 
θόρυβος, γύρω από αυτή την έκδοση, 
επιτέλους γιατί όλη αυτή η ανησυχία;

Κουμπώθηκε. Ξεκουμπώθηκε. Σκούπι
σε ανήσυχα τη φαλάκρα του κι έπειτα 
ξέσπασε ο φιλιππικός:

-Μα είναι ο κίνδυνος μέγας. Μην το 
γελάτε κ. Κυριακόπουλε. Αυτό είναι πνευ
ματικόν βάραθρον. Σκεφθείτε ότι είναι 
νέοι της πρώτης ήβης. Να τολμούν να 
ξεστομίζωσιν τοιουτοτρόπως κατά του 
Πλάστου των! Ακούς! Θα κατέβει ο 
Κύριος να εκδιώξει τους μοναχούς τα 
πλέον αγαπητά του τέκνα, με το φραγγέ- 
λιον, με το αυτό φραγγέλιον που εξεδίωξε 
τους αργυραμοιβούς;! Αίσχος! Αισχύνη 
λέγω.

Είχε πάρει φόρα. Έγινε ανένδοτος. Του 
είπαμε πως είναι άλλο το νόημα, πως, 
επιτέλους, αυτά είναι λόγια μιανού ζητιά
νου με μια ιδιόρρυθμη φιλοσοφική διάθε
ση.

-Τίποτα...
Πίνει γρήγορα το νερό του για να 

ξανασυνεχίσει ανένδοτος.
8 -Ε! Μα επιτέλους κ. καθηγητά, δε θα

κάνουμε, για το χατήρι το δικό σας, την

τέχνη ηθικολογία, θεολογία ή ξέρω γω τι 
άλλο θέλετε σεις. Τι θέλετε δηλαδή να 
γράψουμε από κείνα τα διηγήματα που:' 
είναι δύο παιδάκια: το ένα το λένε Πέτρο, 
το άλλο Παύλο, πηγαίνουνε στο δρόμο, 
συναντάνε ένα ζητιάνο, ο Πέτρος θέλει να 
τον ελεήσουνε, ο Παύλος δε θέλει, στο 
τέλος, μετά από τα συνετά λόγια του 
Πέτρου πείθεται και ο Παύλος, ελεούνε το 
ζητιάνο και νιώθουν τη χαρά της ελεημο
σύνης- και τελειώνει το διήγημα; Μα έτσι, 
αυτό θέλετε σεις; Όχι, αγαπητέ κύριε.

Πλησίασαν κι άλλοι, οι πιο νέοι με τα 
ποτήρια στο χέρι.

-Εις υγείαν των λευκών σελίδων.
-Εμένα μόνο αυτές μ ’αρέσανε... Ο 

τελευταίος έχει πουλήσει πολλές φορές 
τέτοιο πνεύμα χονδρικώς. Συνεχίζει ο 
ίδιος:

-Μα, δε βάλατε τίποτα, δε βάζατε 
τουλάχιστον ένα πουλάκι, ένα λουλουδά
κι, να μην υποψιαστούμε ότι μας κλέβατε;

-Ξέραμε, κύριε, ότι οι νέοι με την τόση 
διάθεση για πνεύμα, οι νέοι που κάνουνε 
συστηματικά εξομολογήσεις και γράφου
νε κομψά γράμματα για τα κορίτσια, πως 
δεν εξαπατώνται με πουλάκια, με λουλου
δάκια και γι ’ αυτό θελήσαμε να παραστή
σουμε τον ειλικρινή.

Ό λοι εδώ μέσα, σταγονομετράνε κάθε 
λέξη από το πολύπαθο τούτο φύλλο, 
προσπαθούνε να γίνουνε οι ήρωες ενός 
«ευφυολογήματος». Άλλοι πιο σοβαροί 
σφυγμομίτ ράνε επιμελημένα την πολιτική 
πλευρά.

-Ο  Τληνός... ο Τληνός...
Το βρήκανε. Δε χρειάζεται τίποτ' άλλο. 

Ευχαριστηθήκανε. Ικανοποίηση. Άναμ
μα αργό του τσιγάρου... Δεύτερο φυλλομέ
τρημα... Οι υπόλοιποι κι οι υπόλοιπες 
φλερτάρουνε ικανοποιημένοι από τον εαυ
τό τους ή προσπαθούνε ν ’αραδιάσουνε 
οπωσδήποτε τις φιλολογικές τους γνώ
σεις, την αισθητική τους κι ό,τι άλλο.

-Κύριε Κυριακόπουλε δε νομίζετε πως 
έπρεπε να 'μπει κάτι... έτσι, καμιά... 
γιρλαντούλα... κάτι τέλος πάντων.

-Ό χ ι, δεσποσύνη μου, γιρλαντούλες.
-  Έτσι... μιλάω δηλαδή από αισθητική 

πλευρά.
-Τόσο το χειρότερο... Η  σημερινή αι

σθητική τουλάχιστον δε δικαιολογεί με 
κανένα τρόπο γιρλαντούλες, στρουφουλί- 
δια, μπιχλιμπίδια κλπ. Σήμερα κυριαρχεί 
η απλότητα. Η  αισθητική σήμερα ξεκου
ράζει. Τώρα κυριαρχεί η ίσα γραμμή, 
κυριαρχεί το απλό, το αβασάνιστο. Δε 
σας άρεσε που ’μείνε λευκή η σελίδα στο 
κάτου μέρος; Σε τι θα μας ωφελούσε αν 
δανειζόμαστε τα πουλάκια και τα αστερά
κια από τους επαρχιώτικους Καζαμίες; 
Νομίζουμε πως είμαστε απόλυτα μέσα 
στο πνεύμα της σημερινής αισθητικής. 
Μα δεν κοιτάτε γύρω σας; Κοιτάχτε αυτή 
τη μονοκόμματη πόρτα. Είναι όπως οι 
πόρτες των σαλονιών του 18ου αιώνα 
γιομάτη με εκείνα τα σκαλίσματα στο 
ξύλο. Κοιτάξτε αυτό το ποτήρι. Κοιτάξτε 
το φόρεμά σας έχει εκείνες τις δαντέλες, 
είναι φορτωμένο από το πλήθος εκείνο το 
τις σούφρες, τα κουμπιά; Ακούστε τη 
μουσική του ραδιοφώνου. Τη ντζαζ. Είδα
τε τι απλή; Τι μονοκόμματη; Λες, ότι 
μπορείς να τη φιάσεις στο χαρτί με 
πλευρές, με γωνίες, με ίσες γραμμές. Δεν 
κοιτάτε την ίδια την έκφρασή σας; Μπο
ρείτε τάχα- να πείτε τώρα: Θα ήμουνα 
ενθουσιασμένη αν μου κάνατε, την τιμή να 
με προτιμήσετε στον επόμενο χορό; Όχι. 
Εγώ όμως μπορώ και λέω:

-Χορεύουμε; Είναι απλό αυτό το Σλόου 
Φοξ.

-Ευχαρίστως.
Χορεύουμε ανάμεσα στα ζευγάρια...
-Βλέπετε; και σεις ακόμα είπατε ένα 

«ευχαρίστως». Γ ι’ αυτό σας λέω. Τώρα 
χρειάζεται απλότητα. Αυτή είναι όλη όλη 
η αισθητική.

Πε. Νέος Ρυθμός, αρ. 2, 1945; 

Ρένος Κυριακόπουλος



Το πβζογραφικό 1985

Επισημάνσεις και σχόλια

Οι λίγες γραμμές που ακολουθούν είναι 
περισσότερο κατάθεση προσωπικών ε
ντυπώσεων και λιγότερο —για την ακρί
βεια, καθόλου— απόπειρα απολογισμού 
πεπραγμένων. Για να είμαι ειλικρινής, 
δεν ξέρω τι θα εσήμαινε ένας τέτοιος 
απολογισμός. Μια απαρίθμηση τίτλων 
που εξεδόθησαν κατά το διάστημα που 
καλύπτει το «Χρονικό ’85»; Κάτι τέ 
τοιο, ο αναγνώστης μπορεί πάντα να το 
βρει στο βιβλιογραφικό δελτίο. Εξάλ
λου, η συναγωγή συμπερασμάτων, ακό
μη και από μια συστηματική επισκόπη
ση, θα ήταν αμφίβολη, κι ίσως ανεδαφι
κή, αν ληφθεί υπόψη ότι, εν τέλει, η 
χρονική περίοδος για την οποία μιλούμε 
είναι πάρα πολύ μικρή. Και η συστημα
τική κατόπτευση του πεδίου, για τον 
γράφοντα τουλάχιστον, πρακτικώς ανέ
φικτη. Η επιλεκτική ανάγνωστη που 
ήταν μέσα στις δυνατότητές μου ας 
χρεωθεί για τη βασιμότητα ή μη των 
εντυπώσεων που απεκόμισα.

Εν πάση περιπτώσει, τη χρονιά που 
πέρασε δε θα τη χαρακτήριζα ιδιαιτέρως 
γόνιμη για την πεζογραφία μας. Μολο
νότι δεν έλειψαν αξιόλογα ή και σημα
ντικά πεζογραφήματα, η σύνολη παρα-

Το «Πεζογραφικό 1985» γράφτηκε γ ια  το 
«Χρονικό», τη γνωστή και πολύτιμη ετήσια 
έκδοση του Πνευματικού και Καλλιτεχνικού 
Κέντρου « Ώ ρ α » . Γράφτηκε μάλιστα, όπως 
θα δει ο αναγνώστης, σε δύο δόσεις. Αρχικά, 
επρόκειτο να καλύψει τη χρονική περίοδο 
Σ επτ. 1984 — Σ επτ. 1985. Τον Δεκέμβριο 
του 1985 η σύνταξη του «Χρονικού» άλλαξε 
την απόφασή της —και την πάγια τακτική 
της— και μου ζήτησε να συμπεριλάβω και 
βιβλία του τελευταίου τριμήνου της χρονιάς. 
Ο διαθέσιμος χρόνος ήταν πλέον ελάχιστος 
και δεν απέμενε παρά να προστεθούν β ιαστι
κά ορισμένα σχόλια γ ια  όσα βιβλία πρόφτασα 
να διαβάσω ως τα  μέσα του Ιανουαρίου 1986. 
Τελικά, η έκδοση του «Χρονικού» ματαιώ θη
κε φέτος γ ια  λόγους τεχνικούς. Η ανασκόπη
ση του πεζογραφικού 1985 δημοσιεύεται εδώ 
στην αρχική της μορφή. Μου ’λειψαν και ο 
χρόνος και το κέφι γ ια  μια ανασύνθεση του 
κειμένου.

Σ .Τ .

γωγή υπήρξε άτονη μάλλον και αναιμι
κή. Ό ,τ ι  αξιολογότερο υπέπεσε στην 
αντίληψή μου προέρχεται, κατά κύριο 
λόγο, από δόκιμους, πεζογράφους, με 
πολυετή θητεία στα γράμματα. Προω
θήσεις και κατακτήσεις πάνω σε δρό
μους που είχαν οι ίδιοι ανοίξει με 
παλιότερα έργα τους. Καινοτομίες, από 
την πλευρά αυτή, δεν επισημαίνονται. 
Λ ιγότερο ενθαρρυντικά δείχνουν τα 
πράγματα με τους νεότερους ή πρωτο- 
εμφανιζόμενους πεζογράφους. Παρ’ ότι 
και σ’ αυτή την πε(Αοχή δεν απουσιά
ζουν εντελώς οι αξιοπρόσεκτες περι
πτώσεις, δεν είμαι σε θέση να ισχυριστώ 
πως ενετόπισα βιβλία που θα δικαίωναν 
την ελπίδα μιας τομής στα γράμματά 
μας ή της διάνοιξης κάποιου δρόμου με 
γόνιμες προοπτικές.

Στα πεζογραφικά κέρδη της χρονιάς θα 
κατέγραφα, χωρίς δισταγμό, το Καλα- 
μάς κι Αχέροντας του Χριστόφορου 
Μηλιώνη και το Μια μέρα μ€ τον 
Σκαρίμπα του Τόλη Καζαντζή. Συλ
λογή διηγημάτων το πρώτο, αφήγημα 
το δεύτερο. Ώριμα έργα και τα. δυο, 
ώριμων πια πεζογράφων της δεύτερης 
μεταπολεμικής γενιάς. Κοινό χαρακτη
ριστικό, η αφηγηματική άνεση και η 
δεξιοτεχνία στη χρήση ενός γλωσσικού 
οργάνου, πλούσιου και ευέλικτου, που 
υπηρετεί συγκεκριμένες καλλιτεχνικές 
σκοπεύσεις. Η. γλώσσα του κάθε συγ
γραφέα ασφαλώς διαφέρει· γνώρισμα 
αμφοτέρων, ωστόσο, παραμένει η. λεκτι
κή ευαισθησία και η επίμοχθη πάλη με 
το ανυπότακτο συνήθως γλωσσικό υλι
κό. Μακριά από την ωραιολογία του 
λυρικού δημοτικισμού, ανασαίνεις μέσα 
σ’ ένα γλωσσικό περιβάλλον που το 
διακρίνουν η ηρεμία, η σιγουριά, η χυμώ- 
δης έκφραση και η ανεπιτήδευτη καλαι
σθησία. Υπερτονίζω, ίσως, τη γλωσσική 
διάσταση κειμένων που ξεχωρίζουν και

του Σκύρου Τααχνιά

για πολλές άλλες αρετές, αλλά σε μια 
εποχή γλωσσικής αστάθειας θεωρώ πο
λύτιμη τη συμβολή των πεζογράφων, 
των ποιητών, των δοκιμιογράφων και 
των μεταφραστών στην αποκατάσταση 
της γλωσσικής ευταξίας. Πολυτιμότερη, 
οπωσδήποτε, από κηρύγματα και ιερε
μιάδες.

Τα διηγήματα του Χριστόφορου Μη-
λιώνη έχουν κοινό, λίγο ως πολύ, άξο
να μια αντιπαραβολή του σημερινού κό
σμου, υπαινικτικά και ειρωνικά σκια- 
γραφημένου, με τον αφανισμένο και 
νοσταλγημένο κόσμο του ηπειρώτικου 
χωριού των παιδικών του χρόνων, που 
συμπίπτουν με τα χρόνια του Πολέμου, 
της Κατοχής, της Αντίστασης και του 
Εμφυλίου. Τα διακρίνει οικονομία στην 
έκφραση και ώριμη τεχνική. Μια άνετη 
αφήγηση με πολλές —και μερικές φορές 
ασύνδετες φαινομενικά— παρεκβάσεις, 
υποβαστάζεται από μια έντεχνα στημέ
νη υπόγεια συμμετρία που, αν και διαφέ
ρει από την παραδοσιακή διηγηματική 
πλοκή, χαρίζει στο κείμενο την ευστά- 
θειά του και την ηρεμία του.

Ο Τόλης Καζαντζής, με αφορμή μια 
μέρα που πέρασε με τον Σκαρίμπα, δίνει 
ένα σπαρταριστό πορτραίτο του ιδιόρ
ρυθμου Χαλκιδαίου συγγραφέα. Παρα
κάμπτοντας την εύκολη ανεκδοτολογία, 
αξιοποιώντας στο έπακρο το δοσμένο 
θεματικό υλικό, στοχεύει πρωτίστως 
στη γραπτή αναπαραγωγή ενός ρέοντος 
προφορικού λόγου που, ανεξάρτητα από 
το βαθμό πιστότητας στον πραγματικό 
προφορικό λόγο του Σκαρίμπα, χαρα
κτηρίζει τον ομιλητή πολύ πιο καίρια 
απο το οσοδήποτε ενδιαφέρον υλικό της 
αφήγησης. Το Μια μέρα με τον Σκαρί
μπα, έστω κι αν ξεκίνησε με την πρόθε
ση της μαρτυρίας, ανήκει τελικά στο 
χώρο της λογοτεχνίας.

Ο Δημήτρης Νόλλας, με τη σύντομη 
νουβέλα του Τα καλύτερα χρόνια,
κατορθώνει, γ ι’ άλλη μια φορά, να διη- 9
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Π ΕΖΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ

γηθεί μια σπαραχτική ιστορία με χιου
μοριστικά —έως φαρσικά— μέσα. Η 
ιστορία του μέχρι γελοιότητος αποτυχη
μένου ηθοποιού Παγώνη, που παράτησε 
τις ιατρικές σπουδές του για να ακολου
θήσει ένα δρόμο που του φάνηκε λιγότε
ρο κοπιώδης, παρακολουθειται από τον 
αναγνώστη με μια συνεχή διάθεση κλαυ- 
σίγελου. Στη σαρκαστική και χλευαστι
κή προσέγγιση του συγγραφέα υπολαν
θάνει, κατά κανόνα, ένα στοιχείο συμπό
νιας —χωρίς ίχνος παραχώρησης σε 
συναισθηματισμούς. Απλώς, κάτω από 
το στυφό χιούμορ, ανιχνεύεται ένας υψη
λός βαθμός κατανόησης. Υψηλός πάντα 
κι ο βαθμός γλωσσικής, και γενικότερα 
υφολογικής, ευαισθησίας του ολιγογρά- 
φου λεπτοτεχνουργού.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον, από υφολογική 
άποψη, και το τελευταίο βιβλίο της 
Καίης Τσιτσέλη, Το χαμένο πάτω 
μα —έξοχα μεταφερμένο στα ελληνικά 
από τον Νίκο Φωκά. Η συγγραφέας 
διστάζει να ονομάσει διηγήματα τα 
δώδεκα κείμενα που απαρτίζουν τη συλ- 
λογή, γιατί δεν είναι έργα φαντασίας ή 
μυθοπλασίας. Τα θεωρεί «μάλλον απΑ- 
πειρες να μετρηθεί η απόσταση ανάμεσα 
στις λέξεις και τα πράγματα, ανάμεσα 
στο λόγο και τον κόσμο». Σε μια εποχή 
βαθιάς διάβρωσης της πίστης του συγ
γραφέα στην αφηγηματική εγκυρότητα 
ή αθωότητα, πολλοί συγγραφείς στο 
Δυτικό Κόσμο, αυτήν ακριβώς τη βασα
νιστική αμφιβολία για την εγκυρότητα 
του λόγου, την κάνουν αντικείμενο της 
γραφής τους. Και δεν εννοώ τα δοκιμια- 
κά τους κείμενα, αλλ’ αυτή καθεαυτήν 
τη δημιουργική τους πράξη. Α π’ όσο 
ξέρω, Το χαμένο πάτωμα είναι από τα 
ελάχιστα —-και καλύτερα— δείγματα 
του είδους στον τόπο μας. Η Μετάφρα
ση, το πρώτο «διήγημα» της συλλογής, 
είναι ένα λαμπρό δείγμα και των προ
βληματισμών και των δυνατοτήτων της 
συγγραφέως.

Προβλήματα γραφής, με έναν άλλο τρό
πο, θέτει και η συλλογή διηγημάτων Τα 
μάτια τω ν περαστικών του Γιάννη 
Πατσώνη. Είναι το δεύτερο βιβλίο του 
νέου πεζογράφου, ύστερα από κάποια 
πολύ σύντομα διηγήματα που είχε δημο
σιεύσει πριν από τρία περίπου χρόνια. 
Βασικό χαρακτηριστικό της πρόσφατης 
συλλογής είναι οι εκφραστικές αναζητή- 

10 σεις του συγγραφέα, που αρχίζουν από 
τον παραδοσιακό ρεαλισμό και φθάνουν

ως την ονειρική γραφή, μέσα στην οποία 
καταργείται τόσο η λογική συνοχή, όσο 
και η χρονική αλληλουχία. Κάτω από τις 
αναζητήσεις αυτές, ανιχνεύεται, ωστό
σο, ένα σταθερό βιωματικό και. συγκινη
σιακό υπόστρωμα και μια γνήσια αγω
νία διερεύνησης των δυνατοτήτων της 
εκφοράς του. Η ιδιαίτερη φωνή του 
συγγραφέα δεν έχει ακόμη κρυσταλλω
θεί, αλλά η αναζήτησή της γίνεται με 
τρόπο που πείθει για την καθαρότητα 
των μέσων και την ειλικρίνεια των 
προθέσεων.

Η περίληψη του κόσμου είναι το 
τρίτο βιβλίο της Μαρίας Μήτσορα, 
μιας ταλαντούχου συγγραφέως η οποία, 
εν τούτοις, δεν αποφεύγει ενίοτε κάποια 
ολισθήματα. Στη σύντομη νουβέλα της, 
από την οποία αναδεικνύεται ένα ενδια
φέρον πορτραίτο σύγχρονου κοριτσιού, 
μέσα από λεπταίσθητα σκιαγραφημένες 
ρευστές καταστάσεις, παρεμβάλλεται 
κάθε τόσο ένα διακεκομμένο παραμύθι 
ακατανόητο, καθόλου αναγκαίο είτε για 
την ανέλιξη της ιστορίας της είτε για 
τον χαρακτηρισμό της ηρωίδας της, 
βαρετό εν τέλει, καθώς και κάποια 
επεισόδια αμφίβολης πειστικότητας, με 
αποτέλεσμα να διαταράσσεται μια εύ
θραυστη ατμόσφαιρα γοητείας που υ
φαίνει με υπομονή και δεξιοτεχνία στις 
καλύτερες στιγμές της.

Οι διαφημιστικές τυμπανοκρουσίες που 
συνοδέυσαν την εμφάνιση μιας νέας πε
ζογράφου, της Ζυράννας Ζατέλη, με 
τη συλλογή διηγημάτων Περσινή αρ- 
ραβωνιστικιά, μπορεί να υποβοήθησαν 
τις πωλήσεις του βιβλίου, αλλά δημιούρ
γησαν καχυποψίες και προκαταλήψεις 
σε πολλούς φίλους της λογοτεχνίας. 
Αδιαφορώντας για το θόρυβο, βρίσκω τη 
νέα πεζογράφο αξιοπρόσεκτη περίπτω
ση. Επιφυλάξεις, για τεχνικές κυρίως 
ανεπάρκειες, και νόμιμες είναι και εύλο- 
γες. Ωστόσο, τέσσερα τουλάχιστον διη
γήματα της συλλογής, και κυρίως το 
ομώνυμο, δείχνουν μια αφηγηματική 
στόφα που δεν μπορεί να την προσπερά- 
σει κανείς με αδιαφορία.

Ο Φ ίλιππος Δρακονταειδής δεν ευτύ
χησε με Το σπίτι της θείας που ο ίδιος 
χαρακτηρίζει «Σαν μυθιστόρημα». Επι
νόησε έναν μύθο με αξιοζήλευτες δυνα
τότητες, σκιτσάρισε μερικούς εξαιρετι
κά ενδιαφέροντες ήρωες, έδωσε κάποιες 
απολαυστικές καταστάσεις, αλλά δεν 
εκμεταλλεύτηκε σε βάθος την ίδια του 
την επινόηση. Έμεινε, για να το πω 
απερίφραστα, στον αφρό των πραγμά

των. Το σπίτι της θείας, από τον
γράφοντα τουλάχιστον, θα αντιμετωπι
ζόταν με περισσότερη επιείκεια αν προ
ερχόταν από νεότερο συγγραφέα. Ο Φ. 
Δρακονταειδής έχει βιολογική και συγ
γραφική ηλικία που υπαγορεύουν λιγό- 
τερη ανυπομονησία και μεθοδικότερη 
επεξεργασία. Τον υποχρεώνουν, με άλ
λα λόγια, να χαλιναγωγήσει τη μυθο
πλαστική του ευχέρεια και τον αφηγη
ματικό του οίστρο.

Έ λεγχο και χαλιναγώγηση απαιτεί και 
η ευρηματικότητα του νέου πεζογράφου 
Πέτρου Τατσόπουλου. Τα Κ ινούμε
να σχέδιά του διασκεδάζουν τον ανα
γνώστη με την ευστροφία και το χιούμορ 
τους, αλλά δεν δικαιώνουν τις ελπίδες 
που είχαν γεννήσει οι καλύτερες σελίδες 
των δύο προηγούμενων βιβλίων του. Σε 
σχέση με εκείνα, τα Κινούμενα σχέδια  
συνιστούν υποχώρηση. Το σημειώνω με 
λύπη γιατί πιστεύω πως ο Πέτρος 
Τατσόπουλος είναι χαρισματικός συγ
γραφέας. Από τις πιο ενδιαφέρουσες 
περιπτώσεις της νεότατης πίζογραφι- 
κής γενιάς.

Σημειώνω, παρεκβατικά κατ’ ανάγκην, 
την επανέκδοση του Εξώστη του Νί
κου Καχτίτση. Γνωστός και, σε μεγά
λο βαθμό, μυθοποιημένος ο ιδιόρρυθμος 
πεζογράφος της πρώτης μεταπολεμικής 
γενιάς, παρέμενε αδιάβαστος, από τους 
νεότερους τουλάχιστον, όσο τα βιβλία 
του απούσιαζαν από την αγορά. Η 
καλαίσθητη πρόσφατη έκδοση είναι μια 
ευκαιρία γνωριμίας με μια ιδιάζουσα 
φωνή, από τις πιο αξιοσύστατες.

Αφήνω εντελώς ασχολίαστο το μυθιστό
ρημα του Γιάννη Ρίτσου, Μπορεί 
να ’ναι κι έτσι, αποσπάσματα του 
οποίου έδωσαν λαβή σε ποικίλες εξωλο- 
γοτεχνικές αντιδράσεις. Αλλά καθώς, 
παρά την αυτοτέλειά του, ανήκει σε έναν 
ευρύ αφηγηματικό κύκλο που ευρίσκεται 
ακόμη εν αναπτύξει, σκόπιμο είναι να 
περιμένει κανείς την ολοκλήρωσή του 
πριν μιλήσει για τα τμηματικώς δημο
σιευόμενα μέρη του. Ο ποιητής των 
μεγάλων συνθέσεων δεν μπορεί να σχε- 
δίασε τυχαία την εννεαλογία του.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Το παραπάνω κείμενο είχε γραφεί και 
κατατεθεί όταν η σύνταξη του «Χρονι
κού» πήρε την αιφνιδιαστική απόφαση 
να επεκτείνει κατά ένα τρίμηνο το 
διάστημα που θα ’πρεπε να καλύπτει 
αυτή η επισκόπηση — αλλάζοντας έτσι
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τα δεδομένα του παιχνιδιού και ακυρώ
νοντας μερικά από τα, πρόχειρα έστω, 
συμπεράσματα στα οποία είχα οδηγηθεί 
εξετάζοντας ένα διαφορετικό υλικό. Κα
θώς το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς 
είναι η κατ’ εξοχήν περίοδος εκδοτικής 
δραστηριότητας —και συμπτωματικά 
εξόχως έντονης το 1985— ο διαθέσιμος 
χρόνος ανάγνωσης των καινούριων βι
βλίων στένευε απελπιστικά και, φυσικά, 
δεν υπήρχε κανένα περιθώριο αναθεώρη
σης της όλης επισκόπησης. Το μόνο που 
απέμενε ήταν να προστεθούν, εν υστερο- 
γράφω, μερικά βιαστικά σχόλια για όσα 
βιβλία πρόφτασα στο μεταξύ να διεξέλ-- 
θω. Τα καταχωρώ με τη σειρά που 
έτυχε να τα διαβάσω:

Το Ζωή, την άλλη φορά του Νίκου 
Χουλιαρά είναι μια φιλόδοξη προσπά

θεια να σκιαγραφηθεί η μοίρα μιας 
γενιάς, μέσα από την ιστορία μιας οικο
γένειας. Αναφέρεται σε πρόσωπα που 
γεννήθηκαν παραμονές του πολέμου, πέ
ρασαν την πρώτη δεκαετία της ζωής 
τους κάτω από την καταθλιπτική σκιά 
της Κατοχής και του Εμφυλίου, κι 
ανδρώθηκαν μέσα στον μετεμφυλιοπο- 
λεμικό κόσμο της αντεπαναστατικής 
ψύχωσης και του βίαιου εξαστισμού της 
ελληνικής κοινωνίας, ο οποίος συνεπέφε- 
ρε το μαρασμό ή την αποκαρδιωτική 
αλλοίωση της επαρχίας. Ο Γιαννιώτης 
αφηγητής, εγκλωβισμένος τώρα σ’ ένα 
δυάρι της Αθήνας και ψυχικά κλονισμέ
νος, αναπολεί την πορεία του από τη 
χυμώδη ζωή των παιδικών και εφηβικών 
του χρόνων ως τη σημερινή απομόνωση 
και αποξήρανση. Ο συγγραφέας αντλεί 
από ένα πλούσιο βιωματικό υπόστρωμα, 
κι ορισμένες από τις ιστορίες που διη
γείται δεν στερούνται ενδιαφέροντος. 
Δεν κατορθώνει όμως να τις δέσει γύρω

Ανδρέας Αγγελάκης

Λ επτές διαφορές

Λοιπόν, άλλοτε λέω πως πολλά χωρίζουν
το αντρικό φ ιλί απ ’ το γυναικείο,
άλλοτε πάλι απλώς στοχάζομαι πως, ό,τι κι αν πεις,
η μοναξιά είναι ίδια,
αυτή η απεγνωσμένη προσπάθεια να ξεχάσεις, 
να ξεχάσεις και να ξεχαστείς,
σε μια αγκαλιά που ως δώρο θεού ακόμα σου προσφέρεται. 
Η  αγωνία είναι στο βάθος ίδια.
Βέβαια, το γυναικείο φ ιλί είναι διαρκέστερο, 
εγωιστικότερο, έχει -πώ ς να το πούμε;- 
μεγαλύτερη σιγουριά για τον εαυτό του, 
ενώ του άντρα το φιλί, ακόμα και το πιο παθιάρικο, 
μοιάζει ανιδιοτελέστερο, αθωότερο.
Η  μάνα γη, η Ομφάλη, δεν έχει ερωτηματικά, 
κέντρο του σύμπαντος, ποιος να τηνε κλονίσει;
Ο αρσενικός όμως (το αιώνιο θύμα) 
μ έ σ ' στο φ ιλί βάζει όλη την ψυχή του, 
ολόκληρο το καμίνι των ενοχών του, 
την ανασφάλειά του.
Μοιάζει με τους πιτσιρικάδες που σπάσαν τζάμια 
καθώς έπαιζαν μπάλα στη γειτονιά 
και κρύφτηκαν, 
τρέμουνε την τιμωρία.
Η  μάνα μέγαιρα ερωμένη 
βγήκε στην πόρτα και τα ψάχνει.
Φοβούνται. Τρέμουν.
Θα τους βρει;
Πού να κρυφτούν;
Θα ξεφύγουνε;
Και πώς;

απο εναν συνεκτικό ιστο και να τους 
δώσει μια στέρεη μυθιστορηματική φόρ
μα. Υφολογικά, ολισθαίνει σε μια επιτη
δευμένα απλοϊκή γλώσσα που μένει 
αισθητικά και ψυχολογικά ακάλυπτη.

Το μυθιστόρημα Η νευρή του Νίκου 
Κ άσδαγλη —καταξιωμένου συγγρα
φέα με σημαντικά έργα στο ενεργητικό 
του— ύστερα από ένα θαυμάσιο ξεκίνη
μα διαγράφει μια σταθερά φθίνουσα 
πορεία. Τις πρώτες σκηνές του ξυλοδαρ
μού των φοιτητών και του σαδιστικού 
βιασμού δύο γυναικών από τους εσατζή- 
δες, δοσμένες με ενάργεια και νεύρο, 
ακολουθεί ένα μάλλον άνευρο χρονικό 
του κυπριακού πραξικοπήματος και της 
πτώσης της χούντας στην Αθήνα. Στο 
τελευταίο μέρος του μυθιστορήματος 
παρακολουθούμε την εξέλιξη της Ά ν 
νας, της ζωηρής φοιτήτριας που βασανί
στηκε και βιάστηκε από τους εσατζήδες. 
Έχοντας χάσει, με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, και τους εραστές της και τα 
ιδανικά της, η Άννα βρίσκεται με ένα 
παιδί «αγνώστου πατρός» που δίνει 
κάποιο νόημα στη ρημαγμένη ζωή της. 
Το νόημα αυτό συντρίβεται όταν χάνει 
το παιδί της από μια αιφνίδια μηνιγγίτι
δα. Φυγή και καταφυγή της γίνεται ο 
σαρκικός έρωτας, ώσπου ένας από τους 
περιστασιακούς εραστές της την μυεί 
στα ναρκωτικά. Το μυθιστόρημα κλείνει 
με το απροσδόκητο ενδιαφέρον της Ά ν 
νας για τον έφηβο πλασιέ ναρκωτικών, 
έναν αθεράπευτο τοξικομανή, τον οποίο 
προσπαθεί να σώσει. Η βιαστική αυτή 
περιγραφή κατατίθεται για να εξεικονί- 
σει τον ισχυρισμό μου πως από την 
Νευρή λείπει ένας κεντρικός αφηγημα
τικός άξονας. Ο μύθος παραπαίει. Η 
φυσιογνωμία και η μοίρα της κεντρικής 
ηρωίδας, της Άννας, με αφήνει με μια 
γεύση δυσπιστίας. Αν η πρόθεση του 
συγγραφέα ήταν να δώσει τη γενιά του 
Πολυτεχνείου και την εξέλιξή της στα 
χρόνια της μεταπολίτευσης, η δυσπιστία 
μου οξύνεται. Παραμένει πάντα το πρώ
το μέρος του μυθιστορήματος, που ανή
κει στις καλύτερες στιγμές του Κάσδα
γλη, η αφηγηματική άνεση και η χυμώ- 
δης γλώσσα που σε αναγκάζουν να 
διαβάσεις το βιβλίο ως το τέλος, παρά 
την προϊούσα κάμψη του ενδιαφέροντος.

Κεντρικός άξονας, χαραγμένος με δια
βήτη θα έλεγα, υπάρχει οπωσδήποτε 
στο Ξένο σώμα της Λίας Μεγάλου- 
Σεφεριάδη. Εδώ, η κεντρική ηρωίδα 
που «παρά το ψύχος και την αλλοτρίωση 
της σύγχρονης κοινωνίας επιμένει να 1
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πιστεύει πως η μεγίστη δυνατή ευτυχία 
μπορεί ν’ αντληθεί απ ’ τις ανθρώπινες 
σχέσεις και μόνο» βαδίζει απαρέγκλιτα 
την προδιαγεγραμμένη πορεία της, για 
να αποδείξει, υποψιάζομαι, την ορθότη
τα των ιδεολογικών συλλήψεων της 
συγγραφέως. Οι ιδέες, εν γένει, παίζουν 
σημαντικό ρόλο στο έργο της Λ. Μεγά- 
λου-Σεφεριάδη. Την απασχολούν και 
ενδεχομένως την τυραννούν. Το πρόβλη
μα αρχίζει από τη στιγμή που οι οσοδή- 
ποτε ενδιαφέρουσες ιδέες δεν είναι «θαμ
μένες μέσα στη διαδικασία χαρακτηρι
σμού των ηρώων» ώστε να δικαιώνονται 
μυθιστορηματικά —όπως επιμένει να 
ισχυρίζεται ο Ορτέγκα ύ Γκασέτ. Στο 
Ξένο σώμα έχεις της αίσθηση πως οι 
ιδέες πηδαλιουχούν τη συμπεριφορά των 
προσώπων και πως αφαιρούν απ’ αυτά 
το αναγκαίο οξυγόνο που θα παλμοδο- 
τούσε τη μυθιστορηματική τους ύπαρξη. 
Το αποτέλεσμα είναι ότι παρακολουθείς 
με ενδιαφέρον την πορεία της ηρωίδας 
προς την καταστροφή της ερωτικής σχέ
σης της, και την επακόλουθη μοναξιά, 
χωρίς να σε θερμαίνει η ζεστασιά της 
συμ-πάθειας για τη μοίρα της.

ν
Χωρίς ιδεολογικές προθέσεις, ο Β αγγέ
λης Ραπτόπουλος με το μυθιστόρημά 
του Τα τζιτζίκια φιλοτεχνεί και πάλι 
ένα «ομαδικό πορτραίτο» τύπων της 
σημερινής νεολαίας όπως είχε κάνει λίγα 
χρόνια πριν με τα Διόδια. Το «δείγμα» 
του, ετούτη τη φορά, είναι λιγότερο 
αντιπροσωπευτικό, με την στατιστική 
έννοια της λέξης, αλλά εξίσου χαρακτη
ριστικό για τα βιώματα και τις συμπερι
φορές των νέων μιας εποχής. To story 
του μυθιστορήματος, αν πρέπει να δια
τυπωθεί με δυο λόγια, είναι εξαιρετικά 
απλό: Μια παρέα περιθωριακών νεαρών 
αποπειράται να ληστέψει ένα Δημόσιο 
Ταμείο. Η απόπειρα γίνεται ατζαμίδικα 
και οι επίδοξοι ληστές καταλήγουν άδο
ξα στη φυλακή. Η περιπέτειά τους είναι 
δοσμένη με αδρή παραστατικότητα. Τα 
αφηγηματικά χαρίσματα του νέου συγ
γραφέα —διεισδυτική παρατήρηση, εύ
στοχη πινελιά, εκφραστική οικονομία 
και διακριτική υποδήλωση— επαναβε
βαιώνονται. Η συναισθηματικά ουδέτε
ρη αφήγησή του κατορθώνει να συλλάβει 
τους συγκινησιακούς κραδασμούς των 
ηρώων του κάτω από την προκλητικά 
αντισυναισθηματική συμπεριφορά τους' 
και να φωτίσει τις άλλοτε σχηματικές κι 

12 άλλοτε περίπλοκες σχέσεις τους, κάτω 
από τις οποίες υφέρπει η μοναξιά και η

αγχώδης, αλλά βουβή, απόπειρα υπέρ
βασής της. Στα Τζιτζίκια, η διαδικασία 
εξατομίκευσης των ηρώων του «ομαδι
κού πορτραίτου» σε ορισμένες περιπτώ
σεις προχωρεί βαθύτερα απ’ ό,τι στο 
αντίστοιχο πορτραίτο των Διοδίων.

Ο Αντώνης Σουρούνης που παλιότερα 
μας ξάφνιασε με τους Συμπαίχτες και 
τα Μ ερόνυχτα Φ ραγκφούρτης, βι
βλία τα οποία σκιαγραφούσαν γλαφυρά 
και πειστικά την πικρή μοίρα του μετα

νάστη μέσα από μια χιουμοριστική ο
πτική γωνία και μια καταλυτικά αθυρό
στομη γλώσσα, με το αφήγημα Οι 
πρώτοι πεθαίνουν τελευταίοι μετα
τοπίζεται θεματικά και διολισθαίνει τε
χνικά. Αυτή τη φορά μας δίνει την 
ιστορία ενός ναυτικού που η μανέλα του 
καραβιού του τσάκισε το πρόσωπο στο 
λιμάνι της Νέας Τόρκης. Παρακολου
θούμε την επί δίμηνο νοσηλεία του 
σ’ ένα αμερικάνικο νοσοκομείο και το 
υποτιθέμενο δράμα του μέσα από μια

«Εν τη πατρώα ταύτη οικεία εγεννήθη το 1790 ο Αθανάσιος 
Τσακάλωφ». Το γραφικό αυτό σπίτι όπου μια εντοιχισμένη 
μαρμάρινη πλάκα θύμιζε το δεσμό του με την ιστορία έχει 
κατεδαφιστεί σήμερα. Τη μνήμη του και την όψη του εχει 
διαφυλάξει μόνο με το πενάκι και τις πληροφορίες της η Νίτσα-Σι- 
νίκη Παπακώστα στο λεύκωμα «Παλιά Γιάννινα, Σχέδια - Σχόλια» 
(Μέλισσα, Αθήνα 1986, σ. 215). Περιλαμβάνει 98 σχέδια σινικής 
μελάνης, φιλοτεχνημένα εκ του φυσικού από το 1965 ως το 1984, 
με αγάπη και νοσταλγία για την ιστορική πολιτεία, που μέρα με τη 
μέρα χάνεται. Ό λα  τα σχέδια, που απαθανατίζουν λαϊκά σπίτια ή 
αρχοντικά, γειτονιές ή δρομάκια, εσωτερικά ή διακοσμητικά μέλη, 
συμπληρώνονται μ’ ένα σχόλιο όπου εκτός από περιγραφικές 
λεπτομέρειες αποθησαυρίζονται προσωπικές αναμνήσεις, λαογρα- 
φικά στοιχεία, ιστορικές αναφορές, στίχοι, κτλ. κτλ.
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μακριά σειρά κωμικά,, φαρσικά και σκα
μπρόζικα επεισόδια. Τα επεισόδια, ω
στόσο, γραμμένα με οίστρο και μπρίο, 
διασκεδαστικά αυτά καθ’ εαυτά, αρμο- 
λογούνται χαλαρά γύρω από τη βασική 
περιπέτεια του ήρωα. Το βιβλίο διαβά
ζεται απνευστί, αλλά δε σου αφήνει 
εκείνη την πικρή και στυφή γεύση, που 
στα Μερόνυχτα Φραγκφούρτης, επί 
παραδείγματι, έδινε τη δραματική διά
σταση των πραγμάτων και φώτιζε υπο
βλητικά και παράδοξα τη φαιδρή τους 
επιφάνεια.

Ο γνωστός ευθυμογράφος, στιχουργός 
χαι επιθεωρησιογράφος Γιάννης Ξαν- 
θούλης, στο δεύτερο, αν δε λαθεύω, 
μυθιστόρημά του Ο Σόουμαν δε θα ’ρ- 
θει απόψε διηγείται με άνεση και μπρίο 
την περιπέτεια της σχέσης ενός «ιερού 
τέρατος» του θεάματος με έναν περιθω
ριακό (κι υπόγεια οργισμένο) νέο της 
εποχής. Η γνωριμία τους υπήρξε απι- 
στεύτως συμπτωματική και η θυελλώ
δης σχέση τους εξαιρετικώς σύντομη. 
Δίνει ωστόσο στο συγγραφέα την ευκαι
ρία να σκιτσάρει έναν τυπικό Σόουμαν 
με όλα τα σύνδρομα της πριμαντόνας, 
τον εξωτικό καλλιτεχνικό εσμό που τον 
περιβάλλει και τη γραφική γριά δούλα 
που τον υπηρετεί με αφοσίωση, στοργή 
και κυνισμό. Το πιο ενδιαφέρον πρόσω
πο του μυθιστορήματος είναι ο περιθω
ριακός ήρωας -  αφηγητής, αποφασι
σμένος να εκμεταλλευτεί την εξάρτηση 
του Σόουμαν για να ανέλθει, κι ανίκανος 
να υποστεί την εξευτελιστική για την 
προσωπικότητά του καταπίεση. Παρά 
τον κρατούντα χιουμοριστικό τόνο, η 
δραματική υφή της υπόστασης του αφη
γητή διαγράφεται πειστικά κι η ιστορία 
του αφήνει ένα πικρό και μελαγχολικό 
ίζημα. Είναι κρίμα που ο συγγραφέας, 
δέσμιος του ευθυμογραφικού στυλ, 
πλημμυρίζει το κείμενο με απροσδόκη
τες παρομοιώσεις που προτίθενται να 
σπινθηροβολούν χωρίς να το επιτυγχά
νουν πάντα. Δεν του λείπει ούτε το 
αφηγηματικό χάρισμα ούτε το γόνιμο 
βιωματικό υπέδαφος, αλλά παραμένει 
το ερώτημα εάν θα τα αξιοποιήσει 
κάποτε υπερβαίνοντας τον οικείο του 
ευθυμογραφικό κώδικα. Παρά ταύτα, Ο 
Σόουμαν δε θα ’ρθει απόψε διαβάζε
ται με περισσότερο ενδιαφέρον από με
ρικά πληκτικά κείμενα με παραφουσκω
μένες αξιώσεις λογοτεχνικότητας.

Στην επιβλητική τοιχογραφία της μετα

πολεμικής εποχής, που χρόνια τώρα 
φιλοτεχνεί επίμονα και μεθοδικά ο Α λέ
ξανδρος Κοτζιάς, με το μυθιστόρημά 
του Φανταστική περιπέτεια προσθέ
τει μιαν ακόμη αδρή φυσιογνωμία αρνη
τικού ήρωα. Ετούτη τη φορά, ο ήρωάς 
του δεν είναι παρμένος από τους σκοτει
νούς υπονόμους του παρακράτους, αλλά 
από τις ένδοξες λεωφόρους της ανθούσης 
παραλογοτεχνίας μας. Η δράση του 
μυθιστορήματος εξαντλείται σε ένα ει
κοσιτετράωρο. Είναι η ημέρα που η 
πολιτεία τιμά το ένδοξο τέκνο της, το 
διάσημο ποιητή Αλέξ. Καπάνταη· έναν 
παραφουσκωμένο διάνο που μ’ όλα τα 
πιθανά και απίθανα μέσα κυνήγησε μα- 
νιωδώς τη φήμη και την προβολή του. 
Χάρις σε μια εκπληκτικά ώριμη τεχνική, 
όπου εναλλάσσονται ποικίλες οπτικές 
γωνίες και διάφορες αφηγηματικές μέ
θοδοι, προβάλλει ανάγλυφα η ζωή και η 
προσωπικότητα της κίβδηλης αυτής α
ξίας, εντός του πολιτισμικού πλαισίου 
μιας εξίσου κίβδηλης εποχής. Μέσα από 
την ανελέητη χλεύη και τον ανοικτίρμο- 
να σαρκασμό, προβάλλουν, με την ίδια 
αναγλυφικότητα, οι καταστροφές στο 
οικογενειακό περιβάλλον του ήρωα, α- 
πότοκες, σε μεγάλο βαθμό, της κενότη
τας και της ματαιοδοξίας του. Τελειώ
νοντας την Ανάγνωση της Φανταστικής 
περιπέτειας, διερωτάσαι αν ο ήρωας 
σου προκαλεί θυμηδία, αποτροπιασμό ή 
συμπόνια. Γ ι’ άλλη μια φορά, ο συγγρα
φέας της Πολιορκίας και της Α ντι
ποίησης αρχής διατραίνει τον φλοιό 
των φαινομένων και ψηλαφεί το σκοτει
νό και θλιβερό πυθμένα της ανθρώπινης 
ύπαρξης. Στο επίπεδο αυτό, οι έννοιες 
αποδοκιμασία ή επιδοκιμασία χάνουν το 
νόημά τους. Και μόνο η έννοια κατανό
ηση ενδέχεται να σημαίνει κάτι.

Τρία χρόνια μετά τις Ιστορίες με σκύ
λους, συλλογή διηγημάτων με την ο
ποία ο Αλέξης Πανσέληνος, έδινε το 
πρώτο —πολλά υποσχόμενο δείγμα 
γραφής, καταθέτει ένα διπλεπίπεδο μυ
θιστόρημα με τίτλο Η μεγάλη πομπή, 
με το οποίο τιμά τις υποσχετικές του 
και καθιερώνεται ως σημαντικός πεζο- 
γράφος. Η μεγάλη πομπή είναι μία 
αφήγηση που, χονδρικά, διαιρείται σε 
δύο επίπεδα. Στο ρεαλιστικό, μέσα α π ’ 
το οποίο παρακολουθούμε τη ζωή ενός 
περιθωριακού νέου, και στο αλληγορικό, 
μέσω του οποίου γινόμαστε κοινωνοί 
των φαντασιώσεών του. Στο ρεαλιστικό 
επίπεδο, η ζωή του Νότη Σεβαστόπου- 
λου, είναι μια αλυσίδα διαψεύσεων και 
απογοητεύσεων. Αποτυχία στις εισαγω
γικές εξετάσεις, θάνατος του πατέρα,

ευκαιριακές δουλειές για ένα μεροκάμα
το, μια μικροκλοπή, μπλεξίματα με την 
αστυνομία, χαμένοι έρωτες και ναυαγι- 
σμένες φιλίες, στράτευση και δοκιμασία, 
ανώμαλη προσγείωση. Στο αλληγορικό 
επίπεδο, οι φανταστικές απογειώσεις 
του, αρμολογημένες με υλικά αντλημέ
να από τα κόμικς που διαβάζει μανιω- 
δώς, εντυπωσιακά ευρηματικές, κράμα 
ρομάντζου επιστημονικής φαντασίας και 
κοινωνιολογικού δοκιμίου για το ρόλο 
της τεχνολογίας και της ιδεολογίας στο 
σύγχρονο κόσμο —ο οποίος, με υπερρεα
λιστικής υφής αναχρονισμό, τοποθετεί- 

'τα ι στην Αρχαία Ελλάδα— απορρέουν, 
ως ένα βαθμό, από την καθημερινότητα 
του Νότη και, κατά κάποιο τρόπο, την 
παρακολουθούν, τη σχολιάζουν και την 
προσδιορίζουν. Το καθένα από τα δύο 
επίπεδα έχει την αυτοτέλειά του και την 
αυτόνομη λειτουργικότητά του, αλλά οι 
δυο άξονες, αλληλεπενεργούντες και αλ- 
ληλοφωτιζόμενοι, βαίνουν παράλληλα 
και βαθμιαία συγκλίνουν. Η υποταγή 
του ιππότη Λένσετρις στους τεχνικά 
υπερτερούντες Εχθρούς που πολέμησε 
με σθένος συμπίπτει με το συμβιβασμό 
του Νότη Σεβαστόπουλου με την πραγ
ματικότητα —ή με το «σύστημα»— που 
του ’φερνε ναυτία. Γενικά, Η μεγάλη 
πομπή είναι ένα μυθιστόρημα που συν
δυάζει έμπνευση, παρατήρηση, ευρημα- 
τικότητα, γλώσσα και στοχασμό.

Άρρωστα σπίτια που αποσαθρώνονται, 
αντιφατικά σήματα κυκλοφορίας που 
προκαλούν σύγχυση και θανατηφόρα δυ
στυχήματα, αγάλματα που καταρρέουν 
ή εξαφανίζονται, μπουλντόζες που θερί
ζουν ολόκληρες συνοικίες, υπερμοντέρ
νες επιχειρήσεις οικοδομών με αθέατα 
διοικητικά συμβούλια που κατασκευά
ζουν ιδανικά πρότυπα κτιρίων, τεράστια 
και μυστηριώδη σκηνογραφικά εργαστή
ρια που φαμπρικάρουν δημόσια κτίρια 
και κελιά, δέντρα και αγάλματα, μια 
υδροκέφαλη κινηματογραφική επιχείρη
ση που αναθέτει στον καθένα πάσης 
φύσεως ρόλους, ένα ατέρμον γύρισμα 
σκηνών χωρίς σενάριο, χωρίς σκηνοθέτη, 
χωρίς παραγωγό· ένας κόσμος ειδώλων, 
πραγματικός και συνάμα εφιαλτικός· ο 
πραγματικός κόσμος που γίνεται σήμα
-  σύμβολο -  αλληγορία -  είδωλο, ο 

φασματικός κόσμος των εικόνων και των 
ειδώλων που παίρνει τη θέση της πραγ
ματικότητας. Δύσκολο να πεις πού στα
ματάει ο εφιάλτης κι αρχίζει η πραγμα
τική ζωή. Έ να είναι βέβαιο: Το Πλή
θος του Αντρέα Φ ραγκιά  δικαιώνει 
πλήρως τον τίτλο του. Δεν υπάρχουν 13 
μυθιστορηματικοί ήρωες, παρά την επα-
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νεμφάνιση ορισμένων προσώπων σε διά
φορες σκηνές. Τα πρόσωπα έχουν απο- 
προσωποποιηθεί, έχουν απορροφηθεί 
από το πλήθος, έχουν πολτοποιηθεί 
μέσα στο πιεστήριο της ανωνυμίας, δεν 
είναι πια άτομα έστω κι αν διαθέτουν 
ένα συμβατικό όνομα, είναι μόρια της 
μάζας, νευρόσπαστα που αναδίνουν ο
σμές φόβου, ένθετα μέσα στους φακέ
λους μιας αόρατης'και πανταχού παρού- 
σης γραφειοκρατίας, κομπάρσοι που δεν 
γνωρίζουν τους ρόλους που καλούνται να 
παίξουν και συνάμα θεατές εαυτών και 
αλλήλων, θεατές ενός ανύπαρκτου σενα
ρίου Λου ωστόσο διαμορφώνει τη ζωή 
τους, θεατές ενός κόσμου ακατανόητου 
και απειλητικού, κι εντούτοις, τόσο 
γνώριμου, τόσο οικείου, τόσο καθημερι
νού, τόσο «ρεαλιστικού»!... Δεν μπορεί 
να μιλήσει κανείς σε λίγες γραμμές 
γ ι’ αυτό το ποτάμι που κυλάει ήρεμα κι 
εφιαλτικά στις τετρακόσιες δέκα σελίδες 
του πρώτου τόμου του Πλήθους. Ο 
Αντρέας Φραγκιάς, ένας από τους μεί- 
ζονες πεζογράφους της πρώτης μεταπο
λεμικής γενιάς, καταθέτει ένα σημαντι
κό μυθιστόρημα, μια πρωτότυπη σύλλη
ψη, ένα σοφά υπολογισμένο και φιλόδο
ξο κείμενο που σχοινοβατεί ριψοκίνδυνα 
ανάμεσα στο ρεαλισμό και την αλληγο
ρία —και διεκδικεί νομίμως την αμέρι- 
στη προσοχή μας χαι το περιεσκεμμένο 
ενδιαφέρον μας.

Τελικά, η ουρά ξεπέρασε το βόδι και το 
υστερόγραφο τη γραφή. Ας όψονται οι 
εκδότες που βγάζουν ία  περισσότερα 
βιβλία τους τις παραμονές των Χριστου
γέννων και η σύνταξη του «Χρονικού» 
που άλλαξε την τελευταία στιγμή τις 
αρχικές προδιαγραφές της. Ο γράφων, 
για να καλύψει την αμηχανία του, παρα- 
καλεί τους αναγνώστες να αντιπαρέλ- 
θουν με κατανόηση το βιαστικό συμπέ
ρασμά του για την πεζογραφικά άγονη 
χρονιά. Το 1985, λίγο πριν εκπνεύσει, 
αποδείχτηκε εξαιρετικά γόνιμος χρόνος. 
Εκτός από τα βιβλία που πρόφθασα να 
διαβάσω, υπάρχουν κι άλλα τα οποία 
ελπίζω να σχολιάσω από άλλες στήλες. 
Το ίδιο φυσικά ισχύει και για ορισμένα 
πεζογραφήματα που σχολιάστηκαν εδώ 

14 εν συντομία.

ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ

Εξομολόγηση και διαμαρτυρία

Τάκης Μενδράκος

ΛΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ- 
ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ
Το ξένο σώμα 
Εκδόσεις Κέδρος 
Αθήνα 1985

Σχεδόν μια εικοσαετία μετά το δημο
σιευμένο στις ΕΠΟΧΕΣ (1966) πρώτο 
της διήγημα και μια δεκαετία μετά τη 
συλλογή πεζών «Κατακόμβες» (1975) η 
Αία Μεγάλου-Σεφεριάδη επιχειρεί μια 
μετάβαση από το μικρό και εύκαμπτο 
πεζογράφημα στη σύνθεση ενός μυθι
στορήματος. Στη χρονική αυτή περίοδο 
στάθηκε χαρακτηριστική όχι μόνο μια 
ευδόκιμη θητεία της στο είδος, αλλά και 
μια επίμονη και σταθερή παρακολούθη
ση των προβληματισμών του νεοελληνι
κού χώρου, τέτοια, ώστε να κάνει αισθη
τή την παρουσία της άλλοτε σα νήματα 
και άλλοτε σαν ολόκληρο πλέγμα της 
εσωτερικής ύφανσης του έργου της.

«Το ξένο σώμα», μυθιστόρημα σε δυο 
μέρη, είναι η εξομολόγηση και η διαμαρ
τυρία μαζί μιας γυναίκας που αρνιέται 
τους συμβιβασμούς, που αντιστέκεται 
στην αλλοτρίωση και στη φθορά, που 
μέσα σ’ ένα κόσμο που παραπαίει αγω
νίζεται να κρατήσει σταθερά τα δικά της 
βήματα, αλλά τελικά αποβάλλεται από 
τον κοινωνικό της περίγυρο σαν «ξένο 
σώμα».

Παρόλο που αυτό καθαυτό το θέμα θα 
ήταν ικανό και μόνο του να συντηρήσει 
το μυθιστόρημα, η συγγραφέας δεν πε
ριορίζεται μόνον εκεί. 0  σίγουρος τρό
πος που χαράζονται τα πρόσωπα, ο 
εμπλουτισμός της ιστορίας τους με τον 
αντίχτυπο των γεγονότων της εποχής 
τους (που είναι και δική μας) αλλά και η 
αξιοπρόσεχτη δομή και γραφή τοϋ έργου 
ανεβάζουν σταθερά την ποιότητα και το 
ενδιαφέρον του.

Συγκεκριμένα, εκείνο που οριοθετεί 
και ενδυναμώνει την ιδιαιτερότητα της 
νέας γυναίκας, κεντρικού άξονα του μυ
θιστορήματος, είναι ότι το βασικό στοι
χείο που την απομονώνει σαν ξένο σώμα 
από τον κόσμο της είναι ακριβώς η 
πίστη στην επικοινωνία και στις ανθρώ
πινες σχέσεις, όπως και το είδος και η 
ποιότητα του ερωτικού της πάθους:

«...Μονάχα στον έρωτα έδειχνε ακούρα
στη. Μέσα απ’ αυτόν ένιωθε γειωμένη. 
Μέσα α π ’ αυτόν στέριωνε τους δεσμούς 
της με τη ζωή...» Κι από εδώ αρχίζει το 
παιχνίδι των αντιθέσεων, ένα παιχνίδι 
που, είτε νοηματικά είτε φραστικά, δια
τρέχει όλο το έργο και συγκροτεί ένα 
από τα ιδιαίτερα θέλγητρα του βιβλίου: 
«...Τρυφερός και ένοχος, με τύψεις κι 
ευγνωμοσύνη, παράπαιε ανάμεσα στην 
αναίρεση και στην αρπαγή...» ή «...Της 
θύμιζε τη Σπιναλόγκα το περασμένο 
Πάσχα: “ Λεωφόρος του Πόνου” —ατέ
λειωτα τα σκοτεινά κελιά, ατέλειωτα 
ολόφωτο το πέλαγος...»

Τα άτομα που κινούνται σ’ αυτές τις 
σελίδες δεν μας είναι διόλου άγνωστα· 
δεν είναι ξένα στην ελληνική πραγματι
κότητα: ο για χρόνια εξόριστος πατέρας, 
που πεθαίνει διαποτισμένος από την 
αίσθηση της ήττας, η μητέρα με το 
όραμα της δραπέτευσης από τη χαμο
ζωή, η μικρασιάτισσα, που δεν κράτησε 
από την ξερριζωμένη πατρίδα παρά 
μόνο το παραμύθι της, ο εραστής, κακο- 
μαθημένος γιος ξεπεσμένης οικογένειας 
και ανίκανος να παρακολουθήσει την 
ένταση του πάθους της ηρωίδας και 
άλλοι πολλοί φτάνουν ως εμάς ζωντανοί 
και πειστικοί, ο καθένας τυλιγμένος στο 
προσωπικό του δράμα, πλανήτες στον 
απέραντο λειμώνα μιας ανελέητης μονα
ξιάς.

Αν κάπου δεν μας έπεισε η Αία 
Μεγάλου-Σεφεριάδη είναι, ίσως, στην 
αναγκαιότητα ύπαρξης κάποιων προσώ
πων, που δεν προσθέτουν τίποτα στο 
μύθο, όπως αυτά στο 9ο κεφάλαιο του 
δεύτερου μέρους. Ολόκληρο αυτό το 
κεφάλαιο — που θα μπορούσε να αποτε- 
λέσει χωριστό διήγημα — δεν έχει την 
οργανική ενότητα που θα περίμενε κα
νείς με το υπόλοιπο σώμα του αξιόλο
γου αυτού μυθιστορήματος.



ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Ελισάβετ Κοτζιά

ΤΑΤΙΑΝΑ ΓΚΡΙΤΣΗ ΜΙΛΑΙΕΞ
Κοπιώντες και Πεφορτισμένοι
Κέδρος, Β ' έκδοση, Αθήνα 1985, σ.σ. 149

Το Κοπιώντες και Πεφορτισμένοι της 
Τατιάνας Γκρίτση-Μιλλιέξ είναι ένα 
βιβλίο διηγημάτων άνισο ίσως αλλά 
πολύ ενδιαφέρον. Έ τσ ι τουλάχιστον 
φαίνεται. τριανταπέντε χρόνια από την 
πρώτη της έκδοση η συλλογή αυτή, 
δεύτερο έργο της συγγραφέως, η οποία 
στη μακρά λογοτεχνική της πορεία μας 
έχει δώσει μεταξύ άλλων πέντε μυθι
στορήματα, διηγήματα και μια νουβέλα.

Το Κοπιώντες και Πεφορτισμένοι πε
ριλαμβάνει δεκαοχτώ μικρά κείμενα 
(τεσσάρων, πέντε σελίδων τα περισσό
τερα) και ένα εκτενές αφήγημα το οποίο 
και δανείζει τον τίτλο του, στη συλλογή. 
Θέμα τους — ή ένα τουλάχιστον από τα 
θέματα του βιβλίου — θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ο αγώνας του υποκειμένου που 
αφηγείται — σε α ' αλλά κυρίως σε γ ' 
πρόσωπο — να αγγίξει το μυστηριώδες 
εκείνο που βρίσκεται κάτω από την 
επιφάνεια των πραγμάτων, το άφατο, το 
ασύλληπτο, την απροσδιόριστη ουσία 
ζωής που υπόγεια μας διαποτίζει.

Τη γνωστή, οικεία επιφάνεια της 
καθημερινότητας ο αφηγητής διαρρη
γνύει με την ανάπτυξη ενός έντονα 
ποιητικού λόγου. Χωρίς πλοκή (αυτό 
ισχύει για τα περισσότερα κείμενα), με 
έκφραση λυρική, ενίοτε συνειρμική και 
ελλειπτική, και χρόνο που συχνά κατα
κερματίζεται από την κυριαρχία του 
άλογου στοιχείου, τα αφηγήματα διαθέ
τουν γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν 
τον ποιητικό λόγο. Τα ίδια αυτά γνωρί
σματα κατατάσσουν επίσης το Κοπιώ
ντες και Πεφορτισμένοι στο σώμα της 
νεοτερικής λογοτεχνικής παράδοσης και 
καθιστούν τις εκφραστικές καινοτομίες 
της συγγραφέως αναμφισβήτητη συμβο
λή στην ανανέωση του πεζογραφικού 
λόγου μας εφ’ όσον — ας μην το ξεχνάμε
— το βιβλίο κυκλοφορεί το 1951.

Η προσέγγιση του θέματος πραγμα
τοποιείται με την ανάπτυξη ποικίλων 
τεχνικών.

Ή χοι, χρώματα, έντονα συναισθήμα
τα και εναργείς εικόνες που αναπλάθο- 
νται μέσω των αναμνήσεων αποκαλύ

πτουν την παράδοξη υφή της μνήμης 
(«Μνήμη»), Στη συνηθισμένη νυχτερινή 
βόλτα, στην πρωινή περιπλάνηση στο 
ποτάμι καθώς χαράζει, το υποκείμενο 
συγχωνεύεται με το περιβάλλον, με τα 
αντικείμενα και από τον μαγικό αυτό 
δεσμό αποκαλύπτεται ο ζωντανός παλ
μός του σώματος της πόλης, οι μυστικές 
διεργασίες της φύσης που σχετίζονται 
με τη δημιουργία ζωής («Ο δρόμος», 
«Το ποτάμι»).

Ένας χώρος, μια πλατεία λόγου χά
ρη, δεν είναι παρά «αντικειμενική» κινη
ματογραφική του απεικόνιση — κατά 
την τεχνική του γαλλικού «νέου μυθι
στορήματος» — καθώς και το σύνολο 
των αισθήσεων που βιώνει ο αφηγητής
— δροσιά, ζέστη, κούραση, οσμές, επα
φή με το υλικό των α-ντικειμένων. Η 
πρόσμιξη αυτή εμφυσά στο περιβάλλον 
πνοή και το καθιστά ανεξάρτητο ζωντα
νό οργανισμό («Place Pigalle»). Ο μυστι
κός δεσμός με τα αντικείμενα αποτελεί 
επίσης μέσον για την επικοινωνία των 
ανθρώπων («Αποστάσεις») ή ακόμα και

για την υπέρβαση του χρόνου, τη σύνδε
σή μας με το παρελθόν («Βρυκόλακες»).

Ό π ω ς προαναφέρθηκε τα κείμενα 
είναι άνισα. Το «Μολάοι» κατά τη 
γνώμη μου αδικεί τη συλλογή ενώ η 
«Μνήμη», «Ο δρόμος», «Το ποτάμι», 
«Οι Μελλοθάνατοι» και οι «Στέρνες», 
πάλι κατά τη γνώμη μου, είναι κείμενα 
χωρίς ψεγάδια. Στο «Σκηνικό» και το 
«Τίποτα δε χάθηκε» ο λόγος γίνεται 
πολύ σκοτεινός — σχεδόν ιδιωτικός — 
με συνέπεια ως σύνολο η αφήγηση να 
παραμένει συγκινησιακώς ανενεργή. Σε 
αρκετά κείμενα τέλος — «Κοπιώντες 
και Π εφορτισμένοι», «Παράλληλοι 
βίοι», «Αποστάσεις», «Της λαφίνας το 
πάτημα», «Ανθρωπίνως δυνατόν», — 
συγκεντρώνονται κατά τόπους στοιχεία 
που η συσσώρευσή τους σε συνδυασμό με 
την κοινοτοπία τα καθιστά μελοδραμα
τικά. Στα τελευταία αυτά κείμενα ο 
αγώνας της συγγραφέως να χαλιναγω
γήσει τη γλώσσα δεν έχει ωστόσο ολο
κληρωτικά χαθεί. Διότι μέσα από ένα 
λόγο που ενίοτε βηματίζει άτεχνα και 
που συχνά προδίδει αμηχανία, αναδύο
νται ξαφνικά καίριες λέξεις, αρθρώνο
νται προτάσεις και χωρία υψηλής συγκι
νησιακής φόρτισης τα οποία, έστω και 
στιγμιαία, μεταδίδουν παλμό ζωής.

Μ ΑΡΙΑ  ΑΣΗΜ ΑΚΟΠΟΤΛΟΤ

Β Α Σ ΙΛ Η Σ  Κ . Κ Α Λ Α Μ Α ΡΑ Σ

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΑ

V ΑΘΗΝΑ
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ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ
Στοιχεία προσέγγισης μητέρας κόρης

Αγγελική Βόρνινγκ

ΣΙΜΟΝ ΝΤΕ ΜΠΩΒΟΥΑΡ
Οι αναμνήσεις μιας καθωσπρέπει κόρης 
Μετ. Λ. Πολενάκη 
Εκδ. Γλάρος, 1983

Οι γυναίκες παραμένουν, σχηματίζο
νται και αναπτύσσονται μέσα σ ’ ένα 
γενικό πλαίσιο προσκόλλησης και 
σύνδεσης με τους άλλους.'

Μια προσπάθεια προσέγγισης στα πρώ
τα χρόνια της Σιμόν ντε Μπωβουάρ, και 
ειδικότερα στη σχέση μητέρας και κό
ρης, μέσα από τις περιγραφές και τις 
λεπτομέρειες που μας εκθέτει η συγγρα
φέας στο πρώτο από τα τέσσερα βιβλία 
της μυθιστορηματικής βιογραφίας Ανα
μνήσεις μιας καθωσπρέπει κόρης2 
(1958), μπορεί να δώσει μια εικόνα των 
συνθηκών κάτω από τις οποίες διαμορ
φώθηκε το φυλετικό υποσυνείδητο μιας 
από τις πιο αυτοπροσδιοριζόμενες προ
σωπικότητες του καιρού μας. Δίνει ακό
μη τη δυνατότητα μιας καλύτερης κατα
νόησης κι αξιολόγησης της διαδικασίας 
μέσα από την οποία η ενήλικη διανοού
μενη συνειδητοποίησε το εγώ της, και 
ανίχνευσε το δικό της δρόμο προς την 
αυθεντικότητα, αυτής της διαδικασίας 
που τα διάφορα στάδια παρουσιάζονται 
σε άλλα αυτοβιογραφικά βιβλία της 
συγγραφέα.

Το βιβλίο παρουσιάζει, με συγκεκρι
μένα. περιστατικά και πληροφορίες για 
τα διάφορα πρόσωπα, τα δεδομένα όρια 
της ανατροφής ενβς κοριτσιού αρκετά 
προνομιούχου, μέσα στο κοινωνικό και 
πολιτισμικό περιβάλλον της παραδοσια
κής γαλλικής, καλλιεργημένης, μεσαίας 
τάξης, που μας είναι πολύ οικείο απότη 
δομή του, κάι από την ακόμη ισχύουσα 
νοοτροπία του. Ά σχετα με τη στενή 
χρονική και γεωγραφική τοποθέτηση 
του κειμένου, οι μηχανισμοί πίσω από

1. Μ πάικερ Μίλλερ Τζην Για μια νέα 
ψυχολογία της γυναίκας, Γ λάρος 1981, σ. 
109.

2. Ν τε Μ πωβουάρ Σιμόν Οι αναμνήσεις 
1 6  μιας καθωσπρέπει κόρης, Γλάρος, 1983, μετ.

Λ . Ιίολενάκη.

τα γεγονότα και τα μηνύματα που 
βγαίνουν από τις φανερές ή τις κρυφές 
συγκρούσεις, το κάνουν πρόσφορο για 
προβληματισμό πάνω στη διαμόρφωση 
των φυλετικών ρόλων. Η ειλικρίνεια και 
η ευαισθησία με τις οποίες δίνεται μια 
καθημερινή ζωή, καθοδηγημένη από την 
κατεστημένη ιδεολογία, σ’ ένα περιβάλ
λον, που παρά τις αντιφατικές ροπές 
του, αναπαράγει το σύστημα, κάνουν το 
περιεχόμενο του βιβλίου κατάλληλο για 
τον παρακάτω σκοπό: τα ατομικά βιώ
ματα του κοριτσιού να ιδωθούν σα γενι
κότερα παραδείγματα της λειτουργίας 
των θεσμών στην ανατροφή των κορι- 
τσιών, και σαν αντιπροσωπευτικά συμ
πτώματα της πάντοτε προβληματικής 
σχέσης μητέρας και κόρης, κάτω από 
τους ισχύοντες θεσμούς.

Χρήσιμο και διεισδυτικό μέσο για την 
προσέγγιση αυτή είναι η ψυχαναλυτική 
άποψη της γαλλίδας ψυχαναλύτριας 
Κριστιάν Ολιβιέ, όπως αυτή έγινε γνω
στή το 1980, με το δοκίμιό της Τα 
παιδιά της ΙοκάστηςΛ. Η Κριστιάν Ολι- 
βιέ, χωρίς να απορρίπτει το οιδιπόδειο 
στάδιο, απομακρύνεται αποφασιστικά 

, από κάθε φροϋδική θεωρία που, έμμεσα 
ή άμεσα, βλέπει βιολογικά προκαθορι
σμένο το γυναικείο πεπρωμένο σε ψυχο
λογικό, κοινωνικό και ερωτικό επίπεδο. 
Συγκεντρώνει την προσοχή της στο 
προ-οιδιπόδειο,στάδιο του παιδιού, ανε
ξερεύνητο από τον Φρόυντ και τους 
μετέπειτα. Καταγράφει και αναλύει τη 
συμπεριφορά, το ρόλο και την ιδεολογία 
του πιο σημαντικού, και του μοναδικού, 
προσώπου δίπλα στο μωρό: της μητέ
ρας. Ανατρέχει με το δοκίμιό της αυτό 
σ’ εκείνο που υπάρχει πριν απ’ όλα και 
μέσα απ’ όλα στη ζωή των παιδιών, στη

μητρότητα. Το ασυνείδητο και των δύο 
φύλων διαμορφώνεται, κατά τη συγγρα
φέα, με μόνο σημείο αναφοράς τη μητέ
ρα, αφού είναι η μοναδική, αναγνωρισμέ
νη, παιδαγωγός και από τον άντρα της 
και από το παιδί της. Και από την ίδια: 
παραμερισμένη κι αποκλεισμένη από 
τους άλλους τομείς, βρίσκει ένα πεδίο 
όπου μπορεί ν’ αποφασίζει και να κυ
ριαρχεί με τα μέσα που της έχει παρα
χωρήσει η αντρική εξουσία, όταν της 
καθόρισε αυτό το πεδίο με αποκλεισμό 
από τους άλλους τομείς. Στις συνθήκες 
λοιπόν, και στην πολιτισμική παράδοση 
της μητρότητας αναζητεί η γαλλίδα 
ψυχαναλύτρια τις αιτίες της πάλης των 
δυο φύλων, των νευρώσεων, των αδιεξό
δων και του σεξισμού.

Η άποψη αυτή φαίνεται να ενθαρρύνει 
το γεφύρωμα των δύο πόλων, το φεμινι
σμό και την ψυχανάλυση. Η παραδοσια
κή ψυχανάλυση, χωρίς να το έχει ισως 
στην αρχή συνειδητοποιήσει, μίλησε α
ποκλειστικά για τον άντρα, αφήνοντας 
έτσι το γυναικείο πρόβλημα να διαιωνί- 
ζεται. Η τωρινή όμως έρευνα της Κρι- 
στιάν Ολιβιέ πλησιάζει τις αιτίες της 
γυναικείας παθητικότητας, της ενοχής 
και της καταπίεσης μέσα από την ιστο
ρία του γυναικείου υποσυνείδητου, και 
εξηγεί και κάνει συνειδητούς τους μηχα
νισμούς της σύγκρουσης των δυο φύλων. 
Το όραμά της: ένας άνθρωπος που θα 
αντιπροσωπεύει μια μέρα το καθολικό 
αντικείμενο του ζευγαριού, σαν εικόνα 
ένωσης και σεβασμού του άντρα και της 
γυναίκας· ένας άνθρωπος που θα μπορεί 
να αποκτήσει μια ισορροπημένη ταυτό
τητα γιατί θα έχει δυνατότητες ταύτι
σης εξασφαλισμένες στο ίδιο φύλο μ’ αυ
τόν, και με συμπλήρωμα το οιδιπόδειο 
στο αντίθετο φύλο.

1. Μια ιστορία αγάπης

Ο εγωισμός που η γυναίκα έχει μάθει 
να καταπνίγει ή να κρύβει μέσα της 
σ ’ό,τι αφορά την ίδια, εκφράζεται 
ελεύθερα και ανενδοίαστα σ ’ ό,τι αφο
ρά το παιδί τη ς} .

1. Ολιβιέ Κριστιάν Τα παιδιά της Ιοκάστης, 
Νέα Σύνορα, 1984, μετ. Α. Πασχαλίδου, Β. 
Νικολοπούλου.

1. Τζέημς Π άτναμ Έ μ ιλ υ  «Η Κυρία», 
Ψωμί και τριαντάφυλλα, Γλάρος, 1983, σ. 
113.
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Η απαρχή της σχέσης μητέρας και κόρης 
μέσα στο βιβλίο της Μπωβουάρ βασίζε
ται στην εξυπηρέτηση του πιο αδύνατου 
μέρους, —της Σιμόν—, για να βγει από 
τη φυσική και πνευματική της αδυναμία, 
να γίνει ενήλικη, και να βρει στον κόσμο 
την αυτοδύναμή της θέση, και την ισοδυ
ναμία της στη σχέση με τους γονείς της. 
Οι πιο πολλές πληροφορίες μας επιβε
βαιώνουν ό,τι κιόλας εξυπακούεται: 
πρόκειται για μια προσωρινή σχέση 
ανισότητας. Η Φρανσουάζ, η μητέρα, 
είναι μέσα σ’ ένα παραδοσιακό ρόλο που 
πρέπει να περιστρέφεται γύρω από την 
εξυπηρέτηση του παιδιού. Ό μ ω ς πα
ράλληλα, στην ουσία, βλέπουμε να εξυ
πηρετεί τις δικές της ανάγκες, και μοιά
ζει να ξεχνά ότι το παιδί έχει την ίδια 
ουσιαστική αξία, σαν άτομο, μ’ εκείνη. 
Αντί λοιπόν να βοηθά τη Σιμόν να 
φτάσει σε ισότιμη θέση με τους ενηλί
κους, της καλλιεργεί την υποτέλεια που 
θα την κρατήσει σε μόνιμη εξάρτηση, 
πρώτα με την ίδια τη μητέρα.

Είναι ένα από τα πιο δυσκολοτράντα- 
χτα δεδομένα του πολιτισμού μας, εξυ- 
πακούεται εδώ και αιώνες, ότι τροφοδό
της για το μητρικό ρόλο είναι η μητρική 
αγάπη. Αυτή η αγάπη διατυμπανίζεται 
σαν ένας τόσο αναμφισβήτητος όρος για 
τη σχέση αυτή, που να αποτελεί ταυτο
λογία με τη λέξη μητέρα, και κατ’ επέ
κταση γυναίκα. Καθορίζοντας αυτό το 
συναίσθημα, που μόνο η ελεύθερη εκλο
γή και η αμοιβαιότητα καθιστούν εποι
κοδομητικό και γνήσιο, μπορούμε να 
πούμε πως ο άξονας πάνω στον οποίο 
μπορεί να στηρίζεται η αγάπη είναι η 
ευχέρεια της προσωπικής ανάπτυξης, 
σ’ ένα ανανεούμενο κλίμα σεβασμού, ευ
θύνης και στοργής. Υπόβαθρο, επομέ
νως, σε μια σχέση αγάπης είναι η 
συνύπαρξη των δυο εγώ και το αυθεντι
κό ξεδίπλωμα του κάθε μέλους. Η συνύ
παρξη και η αυθεντικότητα όμως δεν 
μπορούν να συμβαδίζουν με καμία μορφή 
υποτέλειας. Η διεργασία με την οποία 
το κάθε μέλος θα δημιουργήσει προσω
πική αντίληψη των πραγμάτων, μπορεί 
μόνο να γίνεται όσο ο καθένας έχει τη 
δυνατότητα να αναδημιουργείται με 
τους όρους των δικών του κλίσεων. Η 
μικρή Σιμόν όμως θα αναβάλλει διαρκώς 
γ ι’ αργότερα τις δικές της κλίσεις.

Τα προβλήματα που γεννιούνται 
σ’ αυτή τη σχέση, και παραμένουν ως το 
τέλος του πρώτου βιβλίου (λίγο πριν η 
Σιμόν μπει στην εφηβεία), οφείλονται 
στην αλληλοεξάρτηση και στην ενίσχυση

της ανισότητας. Μέσα στις συνθήκες της 
κυρίαρχης παράδοσης ένα ολόκληρο σύ
στημα αξιών έχει αφαιρέσει από τη 
Φρανσουάζ τις ευκαιρίες να αναπτύξει 
ιδιότητες που εγγυώνται το σεβασμό 
στο αδύνατο μέλος, στη Σιμόν, σε μια 
σχέση προσωρινής ανισότητας. Η αυτο
πεποίθηση, η προσωπική αντίληψη της 
ατομικότητας και το αίσθημα αυτοεκτί
μησης είναι αυτά που αποκομίζουν οι 
γυναίκες που κατανοούν, ξεδιπλώνουν 
και χρησιμοποιούν τον εαυτό τους. Αυτά 
όμως τα ψυχικά δώρα δεν μπορούν να 
ξεπηδήσουν για τη μητέρα της Σιμόν 
μέσα από τα προδιαγραμμένα καθήκο
ντα εξυπηρέτησης των άλλων. Με την 
προσέγγιση του κειμένου τίθεται το 
ερώτημα: πόση ελεύθερη εκλογή του 
ρόλου και πόση γνήσια αμοιβαιότητα 
αισθημάτων υπάρχει ανάμεσα στο δότη 
και στο δέκτη σε μια σχέση ανισότητας, 
που διαρκώς βλέπουμε να αποκλίνει από 
το σκοπό της, δηλαδή να πάψει να 
υπάρχει σαν τέτοια; Μπορεί μια σχέση 
να θεωρηθεί θεμελιωμένη πάνω στην 
αγάπη —όπως ορίστηκε πιο πάνω:— 
όταν το δυνατό μέλος, συνειδητά η 
ασυνείδητα, οδηγημένο από ένα σύστή- 
μα αξιών τις οποίες έχει δεχτεί, απορρί
πτει, ή αφήνει στη σκιά πλευρές της 
ταυτότητάς του, ώστε να επενδύσει τις 
δυνάμεις τόυ στη μητρότητα, μέσα σε 
όρια καθορισμένα; Το σύνδρομο της 
«απαραίτητης» μάνας, —ασφαλιστική 
δικλείδα μιας καταπνιγμένης προσωπι
κότητας—, μπορεί να μη γίνει και αυτο
σκοπός και τυραννικό μέσο για να κρα
τηθεί μόνιμα η ανισότητα; Και η δικαιο- 
λόγηση της δικής της υποταγής στα 
κοινωνικά πρότυπα δε θα έβρισκε τον 
πιστότερο καθρέφτη στο πρόσωπο μιας 
ενήλικης κόρης που δε θα μπορούσε, και 
δε θα ήθελε να αυτοπροσδιοριστεί;

Αυτά και άλλα ακόμη ρωτήματα και 
σκέψεις κάνει ο αναγνώστης διαβάζο
ντας τη συναρπαστική, αρκετά γραφική 
από τα χαρακτηριστικά του χρόνου και 
του τόπου, προσωπική ιστορία που ε
κτυλίσσεται στο Παρίσι από το 1908 ως 
τα Τέλη του Πρώτου Παγκοσμίου Πο
λέμου.

2 . Η ο ικ ο γ ένε ια

Σ τις οικογενειακές φωτογραφίες που 
βγάλαμε το καλοκαίρι του ίδιου χρό
νου φαίνονται κυρίες με μακριά φου
στάνια και καπέλα με φτερά στρουθο- 
κάμηλου και κύριοι με ψαθάκια και 
παναμάδες να χαμογελάνε σ ’ ένα μω 
ρό: είναι οι γονείς μου, ο παππούς, οι 
θείοι, οι θείες κι εγώ. Ο πατέρας μου

ήταν τριάντα χρονών, η μητέρα μου 
είκοσι ενός κι εγώ  ήμουν το πρώτο 
τους παιδί' .

Οι γονείς προέρχονται από παλιές, επ ί
λεκτες οικογένειες. Αν οι δικές τους 
ατυχίες δεν τους κατατάσσουν πάντοτε 
στην εύπορη, προνομιούχα τάξη, παρά 
τους αναγκάζουν να παραιτούνται από 
μερικά απαραίτητα πράγματα, δεν τους 
εξωθούν ποτέ να βγουν από το ευπρε
πές, μεσοαστικό πλαίσιο, ούτε από τις 
προκαταλήψεις τους. Αυτή η αστική, 
καλλιεργημένη οικογένεια, με ρίζες στο 
γαλλικό, επαρχιακό, κατεστημένο, που 

1 όταν δεν υπογράμμιζε την υπεροχή του 
ταυτιζόμενο με τους απεσταλμένους του 
Θεού επί της γης, (όπως συνέβαινε με 
την πλευρά της μητέρα), ελευθεριάζει 
μιμούμενο την αριστοκρατία, (όπως γ ί
νεται με την πλευρά του πατέρα). Το 
ζευγάρι, με τίχ δυο παιδιά και μια 
γκουβερνάντα, που διευθύνεται από τη 
μητέρα αποκλειστικά, ζει στο Παρίσι. 
Δέχεται τον απόηχο των μεγάλων γεγο
νότων, και υφίσταται τις συνέπειες των 
οικονομικών ανακατατάξεων. Η οικογέ
νεια κρατά την πατριαρχική της δομή, 
την ταξική της αξιοπρέπεια, την εσωτε
ρική της ενότητα και την προσήλωσή 
της στα παιδιά της.

Το κύρος της θα γίνει για τη Σιμόν 
ένα κάστρο απ’ όπου περιεργάζεται, ψη
λαφεί και μαθαίνει τον κόσμο «εκ του 
ασφαλούς» (σ. 12). Ελέγχει τις συνανα
στροφές της κόρης, σε σημείο που να 
ασχολείται για πολύ καιρό με τους 
κλάδους της οικογένειας στην οποία 
ανήκει η καλύτερή της φίλη. Καλλιεργεί 
την αρετή και τα πνευματικά ενδιαφέρο
ντα, και διδάσκει στα παιδιά της ότι η 
ματαιοδοξία είναι μάταιη και η μηδαμι- 
νότητα μηδαμινή.

Μοναδικότητα, ανωτερότητα, υπο
δειγματικότατα:

Η μητέρα μου ψώνιζε σε ορισμένα 
μόνο ζαχαροπλαστεία... τα ευαίσθη
τα στομάχια μας μας έκαναν να 
διαφέρουμε από τον υπόλοιπο κόσμο 
(σ. 60).

Τρόπος ζωής που αντιπροσωπεύει στα 
μάτια των παιδιών τον απόλυτο κανόνα.

Του μπαμπά του άρεσε να κοροϊδεύει 
και της μαμάς να σχολιάζει' ελάχι- 

—  — ♦

1. Ν τε Μ πωβουάρ Σιμόν, Αναμνήσεις μιας 
καθωσπρέπει κόρης , σ. 11. Σ το  εξής όλες οι 
παραθέσεις θα είναι από το ίδιο κείμενο.
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στοι ήταν οι άνθρωποι που απόφευ- 
γαν τα σχόλιά τους, ενώ αντίθετα 
αυτούς δεν άκουσα ποτέ κανέναν να 
τους κακολογεί (σ. 59).

Φτιαγμένη αυτή η οικογένεια από στό
φα καλύτερης «ποιότητας», πρωτότυπη, 
χωρίς πάρε δώσε με οποιονδήποτε, 
διαρθρώνει τον εξωτερικό κόσμο για τα 
παιδιά της, σύμφωνα, με δυο κατηγορίες, 
το καλό και το κακό.

3 . Η μητέρα

...η μητέρα βιαζόταν να καταδικάσει 
οτιδήποτε ήταν διαφορετικό ή και 
καινούριο σε σχέση με τις απόψεις της 
επειδή ακριβώς ήθελε να προλάβει την 
αμηχανία που της προξενούσε η κάθε 
είδους αμφισβήτηση (σ, 52).

Η μητέρα εξαρτιέται οικονομικά από 
τον πατέρα και προσέχει το σπίτι και τα 
παιδιά. Η δουλειά της δεν επηρεάζει την 
οικονομική της θέση. Η θρησκεία είναι 
το άλλοθι για να απαρνηθεί ένα μέρος 
των ανθρωπίνων λειτουργιών. Θα κατα
φέρει το βλέμμα της να ταυτιστεί από 
την κόρη με το βλέμμα του Θεού, αλλά 
καθώς η κόρη, που θαυμάζει τον άθρη- 
σκο πατέρα της, τοποθετεί το Θεό έξω 
από τον πραγματικό κόσμο της νοημο
σύνης, η μητέρα θα μείνει μοναδική και 
δραστήρια βασίλισσα στο περιθώριο της 
αγιοσύνης, παρ’ ότι η Σιμόν ζει αισθη
σιακά το ορατό, καλαισθησιακό μέρος 
του αισθητικού καθολικισμού. Δε θα 
απολαύσει όμως ποτέ την αναγνώρισή 
της σε αγία. Ό χ ι  μόνο γιατί η κόρη τη 
θεωρεί πολύ κοντινή της, αλλά και 
γιατί οι παραφορές της και τα ξεσπά- 
σματά της είναι και συχνά και αδικαιο
λόγητα για το κορίτσι, που βλέπει στην 
αγιότητα καρτερία, αυταπάρνηση χωρίς 
διαμαρτυρία, και ηρεμία αγιογραφικής 
παράστασης.

Η ζωή της ακολουθεί τις διακυμάν
σεις της τύχης του συζύγου της κ ι ' οι 
κανόνες της συνδέονται με το σεβασμό 
της κοινωνίας που της τους έχει επιβά
λει. Με αντιφατικές παρορμήσεις, κι 
εξωκοινωνική, μεμονωμένη δράση, ζει 
τη μητρότητα σαν προέκταση του εγώ 
της στο περιθώριο του κόσμου. Αξιο
πρεπής κι ωραία, γεμάτη ζεστά αισθή
ματα κι επιείκεια, παραμένει ξεκομμένη 
από την πορεία της γυναίκας — που 

18 περνά μια σπουδαία καμπή της ιστορίας 
της στις αρχές του αιώνα —, στη θέση

της την αρχική.
Χωρίς ενθουσιασμό έχει πάει να συνα

ντήσει, με σκοπό το γάμο, έναν άγνωστο 
που της έχει υποδείξει η οικογένειά της, 
έναν άντρα σε καλύτερη οικονομική κα
τάσταση από ό,τι η ίδια και σε ζηλευτή 
κοινωνική βαθμίδα. Η προσωπική του 
ακτινοβολία και το ενδιαφέρον του 
γ ι’ αυτή θα την κάνουν μια ευτυχισμένη 
γυναίκα που έχει φτάσει στο στόχο της. 
Τα μάτια της γίνονται ο καθρέφτης όπου 
καθρεφτίζεται η φυσιογνωμία του συζύ
γου της σε τεράστιο μέγεθος. Ο καθρέ
φτης αυτός θα της κλείνει από τη στιγμή 
της ένωσής τους τη θέα της πραγματι
κότητας:

Υπήρχε μέσα της κάτι υπερήφανο 
και αυταρχικό, που εκδηλώθηκε μετά 
το γάμο της. Στα μάτια της ο 
πατέρας μου ήταν πολύ σπουδαίος 
και η γνώμη της ήταν ότι η γυναίκα 
πρέπει να υπακούσει τον άντρα (σ.
49).

Δε θα γίνει ποτέ πραγματικό μέλος της 
κοινωνίας. Η γαμήλια σταθερότητα και 
ασφάλεια την κρατά, μ’ ένα δίχτυ συνη
θειών, σε απόλυτη εξάρτηση. Μέσα 
σ’ αυτή την ερμητική προστασία οι εικό
νες της για την έξω ζωή γίνονται 
μονοδιάστατες και χωρίς αποχρώσεις: 
άσπρες ή μαύρες, καλές ή κακές. Ο 
ελεύθερος έρωτας, σκοτωμένος πριν α
κόμη κάνει τα πρώτα του βήματα, από 
την οικογένειά της και το θεσμό του 
γάμου, θα βρει ένα ασθενικό και παρα
μορφωμένο υποκατάστατο: τον οικιακο 
δυναμισμό, ταγμένο στην εξυπηρέτηση 
των άλλων:

Μέσα στο μετρό και στο τραμ έφτια
χνε χιλιόμετρα από δαντέλα με την 
οποία στόλιζε τα μισοφόρια μας (σ. 
82).

Δικαιολογεί τις ασήμαντες αταξίες, 
κρατώντας όμως το δικαίωμα «θανατι
κής ποινής» σε παρεκκλήσεις γραμμής:

Αν έπαυε να επιδοκιμάζει τις πρά
ξεις μου, ένιωθα ότι δεν είχα πια το 
δικαίωμα να υπάρχω (σ. 82).

Αγοραπωλεί καθημερινά την εύνοιά της, 
κρατώντας σταθερά το σκήπτρο μιας 
εξουσίας όπου η υπακοή στηρίζεται στο 
φόβο απώλειας της αγάπης. Στην ατελή 
κοινωνία όπου ζει, δραστηριότητες που 
συσχετίζονται με τη βοήθεια και την 
εξυπηρέτηση των παιδιών, κι όχι με τη 
βιωμένη αυτόνομη ασχολία, με την ανά
πτυξη των άλλων, κι όχι με τη συνεχή

διεργασία της ατομικής προώθησης, θε
ωρούνται από τον άντρα της αποκλει
στικά γυναικείες:

...ο μπαμπάς της είχε εμπιστευτεί 
ανεπιφύλακτα τη φροντίδα για την 
ομαλή μου ανάπτυξη και την ηθική 
μου διάπλαση (σ. 48).

Αυτές οι ασχολίες της υπερτονώνουν την 
τάση της για προσκόλληση και προσάρ
τηση στο παιδί. Έ χοντας χάσει η τέως 
μαθήτρια των καλογριών την αίσθηση 
της χρήσης του εαυτού της σ’ ένα προ- 
διαγραμμένο τρόπο ζωής, δεν μπορεί να 
αναγνωρίσει στην κόρη της το δικαίωμα 
να μην προσαρμόζεται στις ανάγκες των 
άλλων. Αναπαράγει, με τα ίδια μέσα 
που καταπιέστηκε κι η ίδια, τον περιορι
σμό της ψυχολογικής έκφρασης κι εξέλι
ξης της Σιμόν, κι ενισχύει το καθεστώς 
της ανισότητας ανάμεσά τους:

...όταν ήμουν πολύ μικρή... έχωσα το 
δάχτυλό μου στη μαύρη τρύπα της 
πρίζας, το τίναγμα μ’ έκανε να ξε
φωνίσω από έκπληξη και πόνο. Ά 
ραγε να κοιτούσα το μαύρο κύκλο 
στη μέση της πρίζας την ώρα που η 
μαμά μου μου μιλούσε, ή έκανα το 
συσχετισμό αυτόν πολύ αργότερα; 
(σ. 102).

Η μητέρα ψεύδεται απέναντι στην ίδια 
τη σεξουαλικότητά της, την απαρνιέται, 
και καθώς αναγνωρίζει μια φυσική δρα
στηριότητα στους άντρες, η αντίφασή 
της βρίσκει ένα έτοιμο στήριγμα στους 
δοσμένους κανόνες της ηθικής των δυο 
μέτρων και δυο σταθμών:

Μόλις και μετά βίας κατόρθωνε να 
ξεχωρίσει τη διαστροφή από τη σε
ξουαλικότητα: γ ι’ αυτήν η ιδέα της 
σάρκας ήταν συνυφασμένη με την 
ιδέα της αμαρτίας (σ. 49).

4 . Ο π α τέρ α ς

Οι απόψεις του ωστόσο ήταν σύμφω
νες με το πνεύμα της εποχής και της 
κοινωνικής του τάξης... αντιπαθούσε 
τους μετανάστες, αγανακτούσε με το 
δικαίωμα που είχαν οι Εβραίοι να 
αναμειγνύονται στα εθνικά θέματα, 
και ήταν σίγουρος για την ενοχή του 
Ντρέυφους όσο και η μητέρα μου για 
την ύπαρξη του Θεού... η γυναίκα, σα 
μητέρα, ήταν γι ’ αυτόν ιερό πρόσωπο, 
απαιτούσε από τις παντρεμένες συζυ
γική πίστη κι από τις ανύπαντρες 
αγνότητα, για τους άντρες όμως έδει-
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χνε μεγαλύτερη συγκατάβαση (σ. 46).

Χωρίς τη σοβαροφάνεια της τάξης του, 
με διαύγεια, όνομα, και ταλέντα που τον 
καταξιώνουν στα μάτια των φιλότε
χνων, με γοητεία, ευστροφία και πρωτο

τυπία που του εξασφαλίζουν συνανα
στροφές πιο συναρπαστικές από αυτές 
με τις οποίες έχει μεγαλώσει, ξεπερνά 
διαρκώς τη μετριότητα της δικής του 
κοινωνικής θέσης. Παραβιάζοντας τις 
πόρτες μιας αριστοκρατίας που υπολό
γιζε κάποιον από τα περιουσιακά του 
στοιχεία και από τη διεύθυνση της 
κατοικίας του, πήρε σαν ηθοποιός στο

κοσμικό στερέωμα έναν ασαφή χώρο: αν 
η δικηγορική τον ικανοποιούσε όσο ήταν 
ένα θέαμα για το κοινό, η υποκριτική τον 
έβαζε σ’ έναν απροσδιόριστο πλασματι
κό χώρο όπου δεν ήταν πια κάποιος που 
ζούσε σε ταχτά κοινωνικά πλαίσια. Εκ
δικιόταν την πραγματικότητα χρησιμο
ποιώντας το ταλέντο του και την αίγλη 
που περιβάλλει τους καλλιτέχνες.

Το αλάθητο του πατέρα θα το καλ
λιεργήσει μέσα του μεθοδικά το κόρίτσι. 
Χωρίς να αμφισβητήσει. την απόλυτη 
υπεροχή του στο σπίτι, θα ταυτίσει 
μ’ αυτόν τη δική της κατάσταση.

*
Η οικογενειακή μου κατάσταση θύ
μιζε την οικογενειακή κατάσταση 
του πατέρα μου,(σ. 53).

Ο πατέρας αυτός έχει πάρει σαφή διά
σταση από τα πρακτικά προβλήματα 
που συνδέονται με την ανατροφή της 
κόρης κι ασχολείται, όταν η Σιμόν 
μεγαλώνει λίγο, και μπορεί να δώσει 
εξωτερικά μηνύματα για της επήρειες 
που δέχεται, με τη διαμόρφωση του 
πνεύματός της, και με τη διεύρυνση των 
δυνατοτήτων μέσα από τις οποίες αυτή 
θα αναζητήσει το δρόμο προς τα βιβλία. 
Πληθωρικός, ευφάνταστος κι εφευρετι
κός, ελεύθερος από «πεζές» ασχολίες 
οικιακού χαρακτήρα, δίνει το πρότυπο 
της μοναδικότητας, της ιδιομορφίας. Α
φήνει την εντύπωση ότι ανήκει σ’ ένα 
διαφορετικό, ανώτερο είδος άντρα. Ά 
φθαρτος από μια καλά διαγραμμένη 
απόσταση ανάμεσα σ’ εκείνον και στην 
κόρη του, της δίνει τη διαρκή αίσθηση 
ότι εκείνος είναι ο φανοστάτης ενός 
μαγικού δρόμου προς την ελευθερία και 
του ανιχνευτικού μονοπατιού προς τη 
διανόηση:

Κανείς από το περιβάλλον μου δεν 
είχε τόσο χιούμορ, δεν ήταν τόσο 
ενδιαφέρων, τόσο εντυπωσιακός όσο 
εκείνος: κανείς δεν είχε διαβάσει 
τόσα πολλά βιβλία, δεν ήξερε απέξω 
τόσους στίχους και δε συζητούσε με 
τόσο πάθος... Στις οικογενειακές συ
γκεντρώσεις πρωτοστατούσε... (σ. 
34).

5. Το κενό

Έκανα τα καπρίτσια μου: ήμουν ανυ
πάκουη μονάχα για να έχω την ευχαρί
στηση να μην υπακούω (σ. 21). Σε 
τελευταία ανάλυση αυτές μου οι εκρή
ξεις ήταν ένα αντιστάθμισμα στην 
αυθαιρεσία των νόμων-που με κα τα -1 9 
πίεζαν (σ. 22). — — ^

«Ι'υναίκα της Μήλου», χαλκογραφία, που σχεδίασε επιτόπου ο 
Φωβέλ στα 1782. Είναι ένα από τα 110 πολύχρωμα και ασπρόμαυ
ρα χαρακτικά του Ζ ' τόμου «Τόπος και Εικόνα» (Ολκός, Αθήνα, 
1985, σ. 250) με τον οποίο ολοκληρώνεται η ενδιαφέρουσα αυτή 
σειρά, καλύπτοντας τον ελληνικό χώρο από τον 15ο αιώνα ως την 
Επανάσταση με μαρτυρίες φιλολογικές και εικαστικές, ξένων 
περιηγητών. Ο Ζ ' Τόμος καταπιάνεται με το έργο και τη 
δραστηριότητα του προξένου της Γαλλίας στην Αθήνα Φωβέλ, του 
Γερμανού βαρώνου Στάκελμπεργκ και του Γάλλου περιηγητή 
Πουκεβίλ. Την ιδιότυπη προσωπικότητα του πρώτου αλλά και την 
αναπτυσσόμενη αθηναϊκή κοινωνία όπου έζησε επί σαράντα χρόνια 
ως το 1822, διερευνά σε μια εισδυτική μονογραφία η Αικατερίνη 
Κουμαριανού αποκαλύπτοντας καίρια στοιχεία για τον αρχαιολά- 
τρη και αρχαιοκάπηλο μισέλληνα, που,, ωστόσο, πολλά του οφείλει 
η πρακτική αρχαιολογία. Για τον Ό ττο  φον Στάκελμπεργκ, που 
έζησε στην Ελλάδα τέσσερα χρόνια (1810-1813), γράφει ο 
Γκούναρ Χέρινγκ, σκιαγραφώντας την πολυτάραχη ελληνική εμπει
ρία του (έπεσε και στα χέρια πειρατών) η οποία εκφράστηκε έξοχα 
μέσα από τα κείμενα αλλά κυρίως από τους πίνακές του. Τέλος ο Δ. 
Ανωγειάτης—Πελέ γράφει για τον Φρανσουά Σαρλ Πουκεβίλ, το 
συγγραφέα του «Ταξίδι στον Μόριά...» και του περίφημου «Ταξίδι 
στην Ελλάδα».
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Το κορίτσι μεγαλώνει με τη Λουίζ, την 
παραμάνα, και τη μητέρα της. Και οι 
δυο δεν την επιθυμούν σεξουαλικά, γιατί 
είναι το ίδιο φύλο μ’ εκείνη. Ο πατέρας 
δεν παίρνει μέρος στην ανατροφή του 
παιδιού, έχει για αποστολή να φέρνει 
κύρος και χρήματα στην οικογένεια, 
σύμφωνα με τους δοσμένους ρόλους. 
Έ τσ ι το κορίτσι δεν έχει πρόσβαση 
στον πατέρα και σε καμία άλλη αιμομι
κτική επιλογή, καθώς βρίσκεται περι
τριγυρισμένο από γυναίκες. Έ να μεγά
λο κενό θα σφραγίσει το πρώτο αυτό 
στάδιο της ζωής του, κενό που ξανάρχε
ται πολλές φορές στο φως, παρ’ ότι τα 
ενδιαφέροντα που θα αναπτύξει μεγα
λώνοντας, θα δώσουν έντονο νόημα στην 
ύπαρξή της (φύση, βιβλία, φιλία...). Το 
πρωταρχικό ερωτικό αντικείμενο λείπει 
και η έλλειψη αυτή θα γεννήσει ένα 
αίσθημα ανικανοποίητου. Η βουλιμία 
και η ανορεξία της Σιμόν ανάγονται στο 
ότι τίποτε δεν τη γεμίζει ψυχικά:

Η κυριότερη ασχολία της μαμάς και 
της Λουίζ ήταν να με ταΐζουν, πράγ
μα που δεν ήταν καθόλου εύκολο. Το 
στόμα, περισσότερο από τα μο^τια 
μου και τα χέρια μου μ’ έφερνε σε 
επαφή με τον κόσμο: όμως δεν τον 
αποδεχόμουν ολόκληρο... έκλαιγα, 
ούρλιαζα, έκανα εμετό, αντιδρούσα 
τόσο έντονα ώσπου στο τέλος η 
Λουίζ και η μαμά αναγκάζονταν να 
παραιτηθούν από τις προσπάθειές 
τους. Ωστόσο, απολάμβανα όσο μπο
ρούσα τα προνόμια της παιδικής 
ηλικίας, όπου η. ομορφιά, η πολυτέ
λεια κι η ευτυχία είναι πράγματα 
που τρώγονται: στεκόμουν αποσβο
λωμένη μπροστά στα ζαχαροπλα
στεία της οδού Βανέν, θαμπωμένη 
από την ομορφιά των ζαχαρωτών... 
Ποθούσα να έχω τόσο τα ίδια χρώ
ματα όσο και την απόλαυση που μου 
υπόσχονταν... Πόσο πιο εύκολα — 
αλήθεια— θα γινόταν δικός μας ολό
κληρος ο κόσμος που κατοικούμε, αν 
ήταν κάτι φαγώσιμο (σ. 13).

Τα ίδια αισθήματα κενού θα την ακολου
θούν κι όταν είναι ενήλικη:

Ακόμη και σε μεγάλη ηλικία συχνά 
μου ερχόταν η επιθυμία να καταβρο
χθίσω τις ανθισμένες αμυγδαλιές, να 
δαγκώσω τα χρώματα του δειλινού. 
Ό ταν βρέθηκα στη Ν. Τόρκη, οι 
φωτεινές επιγραφές με το «νέον»

πάνω στους ουρανοξύστες μου φάνη
καν πελώριες λιχουδιές και αισθάν- 
θηκα απογοητευμένη (σ. 14).

Το κορίτσι θ’ αντιδράσει με ακραίους 
θυμούς σ’ αυτή την ανυπαρξία και στην 
απειλή της προσαρμογής σ’ αυτήν. Η 
αυταρχικότητα, σοφά καλυμμένη από 
την τρυφερότητα και τα κομψά γαλατι
κά προσχήματα, τείνει από την αρχή να 
κρατήσει το παιδί σε μια κατάσταση 
μόνιμης ανισότητας που το εξοργίζει:

Με ανάγκαζαν συνεχώς να κάνω 
διάφορα πράγματα χ,ωρίς ποτέ να 
μου εξηγούν την αναγκαιότητά τους. 
Στο βάθος αυτού του νόμου που με 
εξουθένωνε με την αμείλικτη σκλη
ράδα του — σκληράδα της πέτρας — 
διέκρινα μια απουσία που μου προ- 
καλούσε ίλιγγο, χαμένη σ’ αυτή την 
άβυσσο ούρλιαζα με όλη μου τη 
δύναμη. Γατζωνόμουν στο πάτωμα 
και χτυπούσα τα πόδια μου προσπα
θώντας να αντισταθώ με το κορμί 
μου σ’ αυτή την αόρατη δύναμη που 
με τυραννούσε: την ανάγκαζα να 
πάρει σάρκα και οστά... το μόνο που 
μου απόμενε ήταν ο εαυτός μου, 
απογυμνωμένος, που ξέσπαγε σε πα- 
ρατεταμένα ουρλιαχτά (σ. 19-20).

Τίποτε δεν πείθει το παιδί ότι το 
βοηθούν οι μεγάλοι να διανύσει το δρόμο 
ως την ανεξαρτησία:

Η συγκαταβατικότατα των μεγάλων 
βλέπει όλα τα παιδιά με το ίδιο μάτι, 
σαν ένα σύνολο όπου δεν υπάρχουν 
ατομικές διαφορές: τίποτε δε με 
εξόργιζε περισσότερο απ’ αυτό (σ. 
75).

Διαισθάνεται καθαρά ότι κανένας δεν 
την αναγνωρίζει σαν άτομο αν δεν εκ
πληρώσει ορισμένους όρους: αποδοχή, 
πρωτ’ απ’ όλα, του ρόλου του αδύνατου 
δέκτη, όχι σα μια παροδική κατάσταση 
του εγώ της, αλλά σαν τη μοναδική 
αναγνωρίσιμη ιδιότητα:

Έφτανε να μου φερθούν σαν να 
ήμουν μωρό για να με πληγώσουν: με 
τις λιγοστές γνώσεις και δυνατότη
τες μου, θεωρούσα τον εαυτό μου 
ολοκληρωμένο άτομο... Τποσχέθηκα 
στον εαυτό μου ^α μην ξεχάσο) ποτέ, 
όταν θα ήμουν μεγάλη, ότι ένα παιδί 
πέντε χρονών είναι ήδη τέλειο πλά
σμα (σ. 21).

Η ταυτότητα, απο τη μια, είναι σβησμέ-

νη σκιά από την απουσία του αντρικού 
βλέμματος πάνω της. Από την άλλη, 
ταύτιση με μια γυναίκα —τη μητέρα— 
είναι αδύνατη, αφού οι σωματικές ομοιό
τητες με τις άλλες γυναίκες ούτε αποκα
λύπτονται, ούτε συζητιούνται σ’ αυτό 
το περιβάλλον. Η Σιμόν δεν έχει δει 
ποτέ ενήλικο που να μην είναι «ερμητι
κά» ντυμένος. Παραμένει έξω από το 
οιδιπόδειο, μέσα σε μια διάσπαση κορ
μιού και μυαλού, ξεκρέμαστη. Μυστικό
τητα και σιγή γύρω από το σώμα της. 
Αποδοχή του μυαλού της εφόσον αυτό 
προσαρμόζεται στις προσδοκίες των με
γάλων. Για χίλια άλλα πράγματα της 
μιλούν εκτός από το ίδιο της το φύλο. 
Από ντροπή και φόβο για το δικό της 
σώμα, η μητέρα σωπαίνει, πιστή στην 
αποστολή της: να προετοιμάσει με την 
ενοχοποιητική σιωπή της την αυριανή 
κολπική γυναίκα, που θα λειτουργεί 
αποκλειστικά για την ηδονή του άντρα.

Η αφάνεια του κοριτσιού επεκτείνε- 
ται από το ίδιο και στα γύρω αντικείμε
νά:

Είχα τουλάχιστον αναδΰθεί μέσα 
από τα σκοτάδια. Τα πράγματα 
όμως, γύρω μου εξακολουθούσαν να 
παραμένουν στην ανυπαρξία (σ. 62).

Σε στάση αναμονής η Σιμόν απέναντι 
στη ζωή, δε βλέπει ούτε την αληθινή 
σεξουαλικότητα της να γίνεται δεκτή, 
ούτε και τη μικρή προσωπικότητά της 
ν’ αναγνωρίζεται:

Μεγάλωνα ολοένα και ήξερα ότι 
αυτό με καταδίκαζε σε εξορία. Ζη
τούσα βοήθεια απ’ την εικόνα μου (σ. 
15).

Με τον καιρό, η εικόνα του πατέρα θα 
επισκιάσει αυτή της μητέρας.

δ. Η συνθηκολόγηση

Έ γραφα μ ε  χ ρ ω μ α τ ισ τά  μολύβ ια  
«Ζήτω η Γαλλία». Οι μεγάλοι αντά
μειψαν αυτή μου τη δουλοπρέπεια 
...(σ. 36)... Δε χρειάζεται πολύ για να 
μεταμορφωθεί ένα παιδί σε μάίμού (σ. 
37).

Είχα μπει στο δρόμο της αρετής: 
ούτε θυμοί πια ούτε ιδιοτροπίες... ο 
εφημέριος έδωσε στη μαμά συγχαρη
τήρια για την ενάρετη ψυχή μου. 
Ά ρχισα  ν ’ αγαπώ με πάθος αυτή την 
ψυχή που την φανταζόμουν να ακτινο
βολεί κατάλευκη όπως η όστια μέσα 
στο αρτοφόρι. Ό λο ς  ο κόσμος μ ’ε
παινούσε (σ. 39).
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Μπροστά στην αφάνεια, ένα παιδί με 
έντονη προσωπικότητα, όπως η Σιμόν, 
θα προτιμήσει το συμβιβασμό και την 
εξασφάλιση ενός μικρού, θεατού θρόνου 
στις καρδιές των μεγάλων. Αυτό που 
πρέπει να είναι αυτό το παιδί, παίρνει 
τη θέση αυτού που στην πραγματικότη
τα είναι:

Είχα οριστικά πια μεταμορφωθεί 
σ’ ένα φρόνιμο παιδί. Ξεκίνησα πλά
θοντας ένα πρόσωπο, και βλέποντας 
ότι οι άλλοι με επαινούν με αποτέλε
σμα να δοκιμάζω τόσο μεγάλες ικα
νοποιήσεις, στο τέλος ταυτίστηκα με 
αυτό το πρόσωπο: αυτό έγινε για 
μένα η μοναδική αλήθεια (σ. 40).

Οι γονείς είναι το πρότυπο, μ’ αυτό 
ταυτίζεται το κορίτσι, θυσιάζοντας την 
ταυτότητά της και αντιστρέφοντας τη 
δράση με υπακοή. Η συμβιωτική σχέση 
με τη μητέρα αρχίζει μαζί με την 
προσαρμογή της κόρης:

Ο Θεός με είχε πλάσει, είχε θανατω
θεί για μένα και επομένως είχε το 
δικαίωμα να απαιτεί υποταγή από 
μένα. Ένιωθα το χαλινάρι της ανα
γκαιότητας, που μου εξασφάλιζε τη 
σιγουριά. Έ τσ ι παραιτήθηκα από 
την ανεξαρτησία που η παιδική μου 
ηλικία είχε προσπαθήσει να διαφυλά- 
ξει ακέραια. Για κάμποσα χρόνια

ήμουν πιστό αντίγραφο των γονιών 
μου (σ. 41).

Το πρότυπο όμως είναι αντιφατικό, και „ 
το κορίτσι, διχασμένο, ευχαριστεί τον 
κάθε γονιό χωριστά. Η ελευθεριάζουσα 
ηθική του πατέρα και η παραδοσιακή 
ηθική της μητέρας αντιπροσωπεύουν 
δυο κόσμους ανάμεσα στους οποίους 
πρέπει να κρατηθεί μια λεπτή ισορρο
πία. Η απόλυτη προσαρμογή στις γονι
κές επιταγές. Το τείχος όμως που τη 
χωρίζει από την οιδιπόδεια επιθυμία δεν 
έχει τα μέσα και τη δυνατότητα να το 
γκρεμίσει. Ό π ω ς ο πατέρας έχει ρίξει 
το τείχος που τον χώριζε από αυτούς 
που θεωρούσε ότι στέκονται πιο ψηλά 
απ’ αυτόν, με την ηθοποιία, η Σιμόν, με 
την ίδια συνταγή, θα γίνει το.επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος όλων. Η σιωπή για 
τη σψματική της ταυτότητα συνεχίζε
ται γύρω της. Από τη μια στερημένη 
από τα χαρακτηριστικά του φύλου της, 
αφού η μητέρα δεν της τα έχει αναγνωρί
σει, από την άλλη στερημένη από την 
κοντινή παρουσία του πατέρα, θα αρχί
σει να π?ριφρονεί το φυλετικό εαυτό της 
στο πρόσωπο των άλλων κοριτσιών.

Συνήθως έδειχνε (ο Ζακ) περιφρόνη
ση για τοί κορίτσια κι αυτό ήταν που 
μ’ έκανε να εκτιμώ περισσότερο τη 
φιλία του (σ. 76).

και να μιμείται τις ενήλικες και ειδικά 
τη μητέρα της. Σπαρτάρισμα του κατα
πιεσμένου εγώ της ο έντονος ναρκισσι

σμός της, οι ενοχές γ ι’ αυτό που είναι κι 
έμαθε να μην αγαπά, ενοχές που παίρ
νουν τις μορφές μαζοχιστικών φαντα
σιώσεων (μάρτυρας, αγία, καλόγρια). Η 
συνάντηση με τη Ζαζά, που θα γίνει η 
καλύτερη φίλη της, είναι μοιραία: τη 
συναντά σαν να τη γνωρίζει κιόλας, μια 
άλλη Ιοκάστη που ίσως τη δεχτεί με την 
ενότητα του μυαλού της και του σώμα
τός της. Είναι το πρόσωπο που περίμενε 
η Σιμόν: μια μητέρα που τη δέχεται, 
αφού τη διαλέξει, και που την κάνει να 
πλουτίζει από τις διαφορές τους. Η 
Ζαζά θα συμβιβάσει τη φαντασίωση με 
την πραγματικότητα. Θα μεταμορφώσει 
την καθημερινή ζωή του κοριτσιού ανα- 
σκευάζοντας ό,τι είναι απαραίτητο. Μια 
παλινδρόμηση στο χαμένο καιρό πριν 
από την εφηβεία. Μέσα στα άνετα 
περιθώρια που της δίνει το περιβάλλον 
της, αρχίζει η διαδικασία της εξιδανί- 
κευσης: επαφή με τη φύση, έντονη επι
κοινωνία με το βιβλίο. Η παλινδρόμηση 
θα τη φέρει στις ανάγκες της προοιδιπό- 
δειας εποχής. Ναρκισσικός καθρέφτης 
το σώμα της φίλης, όμοιο με το δικό της, 
της αφήνει δίπλα του μια ισοδύναμη 
θέση, ενώ ταυτόχρονα το υπερεγώ ικα
νοποιείται στα ξεχωριστά κι αξιοζήλευ
τα προσόντα της Ζαζά. Και τα δυο, 
εξιδανίκευση και παλινδρόμηση δεν ε
ξουσιάζονται, ούτε ελέγχονται από τους 
γονείς. Και τα δυο λειτουργούν χωρίς τη 
σκλαβιά της Σιμόν, ενώ το παιχνίδι με 
τους μεγάλους, ανάμεσα στις επιθυμίες 
τους και στις δικές της, συνεχίζεται. Η
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μητέρα βλέπει στην εξέλιξη της κόρης 
την απόδειξη της δικής της επιτυχίας:

Ανάλογα με το πόσο φρόνιμες είμα
στε στο σπίτι, μας βαθμολογούσαν 
για τη διαγωγή μας... Η μαμά μου 
έβαζε πάντα άριστα δέκα: ένα εννέα 
θα μας ρεζίλευε και τις δυο (σ. 30).

Το γεγονός ότι έβρισκα ευχαρί
στηση στο διάβασμα οφειλόταν στο 
ότι η καθημερινή μου ζωή δε με 
γέμιζε πια. Τα πράγματα επίπεδα 
όπως οι αντιλήψεις, περιορίζονταν 
στο να εκπληρώνουν τον προορισμό 
τους (σ. 31).

Και ο πατέρας συνέχιζε να μην της τείνει 
τον καθησυχαστικό καθρέφτη για να δει 
το είδωλό της:

Από τότε που πήγα στο σχολείο, ο 
πατέρας μου άρχισε να ενδιαφέρεται 
για τις επιτυχίες μου, τις προόδους 
μου και είχε αρχίσει να αποκτά, 
μεγαλύτερη σημασία στη ζωή μου 
(σ. 34).

Δεν τον ντρεπόμουν με την έννοια 
ότι δεν ένιωθα μπροστά του την 
παραμικρή αμηχανία: δεν έκανα ό
μως καμία προσπάθεια να γεφυρώσω 
την απόσταση που μας χώριζε: υπήρ
χαν ένα σωρό πράγματα για τα 
οποία δεν είχα διανοηθεί καθόλου να 
του μιλήσω (σ. 47).

Δεν ήμουν γ ι’ αυτόν ούτε κορμί 
ούτε ψυχή: μόνο ένα πνεύμα. Οι 
σχέσεις μας ήταν τοποθετημένες σε 
μια διάφανη σφαίρα όπου καμία σύ
γκρουση δεν ήταν δυνατόν να ανακύ- 
ψει. Δε χαμήλωνε εκείνος για να με 
φτάσει, αλλά προσπαθούσε να κάνει 
εμένα να τον φτάσω... Ό ταν ξανά- 
πεφτα στο συνηθισμένο μου επίπεδο, 
τότε είχα την ανάγκη της μαμάς (σ. 
48).

Η σωματική διαφορά των γονέων θα 
παραμείνει γιαίτολλά χρόνια ακόμη στα 
μάτια της Σιμόν και σαν διαφορά ισχύος. 
Ψάχνοντας απεγνωσμένα για φυλετική 
ταυτότητα θα γίνει το πιστότατο αντί
γραφο της μητέρας της, ενώ ο σεβασμός 
της για το αντρικό φύλο θα εξακολουθεί 
να βρίσκει ένα αναντικατάστατο μοντέ
λο στο πρόσωπο του πατέρα.

Η Σιμόν, στην ηλικία των δέκα ετών, 
έχει πάψει να δέχεται μερικές από τις 
αναλήθειες του περιβάλλοντος της. Οι 
διαθέσιμες εναλλακτικές γνώμες που

της παρέχουν τα βιβλία είναι λίγες, 
αλλά όχι ανύπαρκτες. Παρ’ ότι έχει 
εσωτερικεύσει την ιδεολογία των μεγά
λων κατά ένα μεγάλο ποσοστό, το 
μυαλό της παίζει με ορισμένες αντιλή
ψεις που αντανακλούν το δικό της εγώ 
και τη δύσκολη θέση της. Μέσα από 
ποια ακριβώς διαδικασία οι δικές της 
εμπειρίες θα συγκρουστούν μια μέρα με 
την ιδεολογία που την ετοιμάζει για τον 
παραδοσιακό γυναικείο ρόλο, και πώς,

Μια προσωπική μαρτυρία

Μ ιχά λη ς Μ όσχος

ΧΡΟΝΗΣ ΜΙΣΣΙΟΣ
...Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς 
Γράμματα, Αθήνα 1985, σ. 221

Το δοκίμιο του Σεφέρη για τον Μακρυ- 
γιάννη, γραμμένο όταν το τέλος του Β ' 
Παγκοσμίου Πολέμου ήταν ακόμα άδη
λο, εμπνέεται από δύο βαθιά και δικαιο
λογημένα αισθήματα: την αγάπη του για 
τα (μέχρι τότε) σχεδόν άγνωστα Απο
μνημονεύματα και τον πόθο του να δει 
την Ελλάδα ελεύθερη και ανεξάρτητη. Ο 
σημερινός αναγνώστης δύσκολα κατανο
εί την αγνότητα και την ένταση αυτών 
των αισθημάτων. Ο Μακρυγιάννης των 
Απομνημονευμάτων δίκαια θεωρείται 
σήμερα «ο πιο σημαντικός πεζογράφος 
της νέας Ελληνικής Λογοτεχνίας», όπως 
τον είχε χαρακτηρίσει ο Σεφέρης. Συνέ
πεια της γενικής αυτής αποδοχής είναι 
το γεγονός ότι το ήθος και το ύφος του 
λόγου του δεν ανακαλύπτονται πια από 
τον αναγνώστη με τη σφοδρότητα της 
πρώτης, ανεπανάληπτης ερωτικής ε
μπειρίας. Τα Απομνημονεύματα στέκουν 
καταξιωμένα σαν ένα κλασικό πεζογρά
φημα της λογοτεχνίας μας. Ο αναγνώ
στης τα διαβάζει με ευνοϊκή προκατάλη
ψη για να πιστοποιήσει και να διδαχθεί 
από τις αρετές τους, όχι (όπως ο Βλαχο- 
γιάννης ή ο Σεφέρης) για να τις ανακα
λύψει.

Ό σο αφορά το δεύτερο αίσθημα, 
δηλαδή τον πόθο του Σεφέρη να δει την 
Ελλάδα ελεύθερη και ανεξάρτητη-—ας 
ξεχάσουμε προς στιγμή την ιστορική 
συγκυρία του πολέμου και του εξόριστου 
ελληνικού στρατού— ποιος από μας 
μπορεί να πει ότι πραγματικά το συμμε
ρίζεται όταν, τα τελευταία πέντε τουλά-

παρά την έντονη τάση για μίμηση προς 
τους γονείς, η Σιμόν θα εκφραστεί και θα 
δράσει ενάντια στην κυρίαρχη μυθολο
γία, μπορεί να γίνει το αντικείμενο μιας 
άλλη μελέτης. Μαρτυρίες των σκέψεων 
και των αντιδράσεών της μέσα σ’ όλο το 
έργο της μπορούν ν’ αποτελέσουν όχι, 
μόνο πληροφορίες, αλλά και στήριγμα 
για την ιστορία των γυναικών.

■

χιστον χρόνια, τα δυο αυτά ύψιστα 
εθνικά αγαθά διαφημίζονται από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης όπως περίπου 
οι εκπτώσεις των καταστημάτων και τα 
απορρυπαντικά; Ποιον μεγαλύτερο δια- 
συρμό θα μπορούσε ποτέ να υποστεί το 
ιδεολογικό υπόβαθρο του νεοέλληνα από 
το διασυρμό της υστερόβουλης τηλεο
πτικής δημοσιότητας;

Αλλά για  να επιστρέψω στην αρχική 
μου διαπίστωση: αν η κατανόηση των 
αισθημάτων του Σεφέρη για τον Μακρυ- 
γιάννη δεν είναι εύκολη για τον σημερινό 
αναγνώστη, ίσως αξίζει να αναλογι- 
στούμε πόσο δύσκολη παραμένει η κα
τανόηση του ίδιου του Μακρυγιάννη, 
όσο ευνοϊκές και καταξιωμένες κι αν 
θεωρούμε τις προκαταλήψεις μας.

Η μαρτυρία του Χρόνη Μίσσιου για 
τα μεταπολεμικά χρόνια (1947-1973) 
εμπνέει ανάλογα αισθήματα αγάπης και 
εθνικού πάθους: αγάπης για το ήθος, την 
ψυχική δύναμη, την εκφραστική πληρό
τητα του αφηγητή, και πάθους για τα 
αίσχη του εμφύλιου διχασμού, για την 
αδικία και την καταστροφή, για τις 
χαμένες ζωές. Η μαρτυρία του Μίσσιου 
δεν είναι, βέβαια, ούτε η πρώτη ούτε και 
η μοναδική γ ι’ αυτή την περίοδο. Αλλά 
εκφράζει ίσως καλύτερα από οποιαδή
ποτε άλλη τον τραγικό αγώνα ενός 
νεοέλληνα «που με όλα τα ένστικτα της 
φυλής του ριζωμένα βαθιά μέσα στα 
σπλάχνα του, αναζητά την ελευθερία, το 
δίκιο, την ανθρωπιά». Τα λόγια είναι 
του Σεφέρη για τον Μακρυγιάννη.

Η μαρτυρία του Μίσσιου δεν είναι, 
ιστορική αλλά προσωπική. Γραμμένη 
στο πρώτο πρόσωπο, με το ύφος του 
προφορικού λόγου, διηγείται σ’ ένα σύ
ντροφο που είχε την ευτυχία να πεθάνει 
νωρίς (δηλαδή πριν τον πρώτο εμφύλιο ή 
τουλάχιστον στις αρχές του) τις φυλα
κές, τις εξορίες και τα βασανιστήρια που 
υπέφερε ο αφηγητής σαν ενεργό μέλος 
του ΚΚΕ. Ο Μίσσιος γράφει μετά την
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παραίτησή του από το κόμμα και μετά 
την άρνησή του να ξανασυνδεθεί με την 
π ο λ ιτ ικ ή  του δράση. Ο σύντροφος 
(πραγματικός ή φανταστικός) δεν κατο
νομάζεται ούτε περιγράφεται. Το γεγο
νός ότι υπήρξε παλιός και καλός φίλος 
του αφηγητή δεν σημαίνει πάντως ότι, 
αν ζούσε σήμερα, θα συμφωνούσε μαζί 
του: « Έ χ ω  τόσα να σου πω, κι ούτε 
ξέρω αν μ’ ακούς ή είσαι κι εσύ σαν την 
καθοδήγηση, ρεμβάζεις όταν μιλούν οι 
άλλοι και ξαναρχίζεις να μιλάς μόλις 
τελειώσουν».

Τα λόγια αυτά εκφράζουν μια μεγάλη 
ελευθερία. Μέσα στις φυλακές της Βίδου 
και του Αβέρωφ, στις εξορίες της Μα
κρονήσου και του Ά η  Στράτη ο Μίσσιος 
αποδεικνύεται δυνατότερος από τους 
βασανιστές του και πιστότερος στην 
ιδεολογία του κομμουνισμού (όπως ο 
ίδιος την καταλαβαίνει) α π ’ ό,τι η 
ηγεσία του ΚΚΕ. Αλλά σ’ όλη τη διάρ
κεια των είκοσι πέντε βασανιστικών 
αυτών χρόνων δεν επιβιώνει χάρη μόνο 
στη γενναιότητά του, αλλά και χάρη 
στην αλληλεγγύη με τους συγκρατουμέ- 
νους του, χάρη στην ενστικτώδη υπαρ
ξιακή συναίσθηση της κοινής ανθρώπι
νης μοίρας μπροστά στο θάνατο. Το 
γεγονός ότι ο Μίσσιος δεν αισθάνεται 
την ανάγκη να.ζητήσει την έγκριση του 
παλιού του συντρόφου για τις πράξεις 
του αποτελεί απόδειξη μιας καινούριας, 
μιας απόλυτης ηθικής ελευθερίας. Η 
αφήγησή του δεν είναι ούτε απολογία 
προς το κόμμα, ούτε εκδίκηση ενάντια 
στους βασανιστές του, ούτε επιστροφή 
στην αγνή ιδεολογία κάποιας χαμένης 
νεανικής συντροφιάς. Είναι μια υπεύθυνη 
προσωπική κατάθεση, μια ύστατη εξο
μολόγηση της αλήθειας χωρίς κανένα 
απώτερο σκοπό, καμιά απολύτως υστε
ροβουλία. Γ ι’ αυτό ακριβώς το λόγο δεν 
υποκινεί κανένα πολιτικό αντίλογο.

Ο Μακρυγιάννης έγραψε τα Απομνη
μονεύματα επειδή πίστευε στην ιστορική 
αλήθεια: «γιατί δεν υποφέρω να βλέπω 
το άδικο να πνίγει το δίκιο», όπως λέει ο 
ίδιος. Ο Μίσσιος δεν γράφει επειδή 
ενδιαφέρεται για την αποκατάσταση της 
ιστορικής αλήθειας ή επειδή τον πνίγει 
το άδικο. Γράφει επειδή αισθάνεται 
μόνος, απομακρυσμένος, αποκομμένος 
από την κοινωνία που τον περιβάλλει, 
όπως αποκομμένος αισθάνεται ένας μελ
λοθάνατος την τελευταία νύχτα της 
ζωής του. Να πώς αρχίζει την αφήγησή 
του:

«Σου γράφω, όχι από τις φυλακές 
της Κέρκυρας, $ π ’ την Αθήνα σου 
γράφω, σχετικά ελεύθερος... Ό χι, 
δεν είμαι αδειούχος, νόμιμα και μόνι
μα πολιορκημένος είμαι. Τέλος, δεν 
έχει σημασία από πού σου γράφω, 
λίγο πολύ παντού το ίδιο εναι, φυλα
κή, τρελάδικο, κόμμα, κοινωνία... 
Ούτε μέσα σου δεν μπορείς να ’σαι 
πια. Ό μω ς είσαι τόσο μόνος, σαν να 
πας κάθε πρωί για εκτέλεση...»

Η μαρτυρία του Μίσσιου εμπνέεται 
από τη δύναμη της ζωής μπροστά στο 
φόβο του θανάτου.

Ορισμένα βιογραφικά στοιχεία θα βο
ηθούσαν την κρίση του αναγνώστη. Ο 
Μίσσιος οργανώθηκε στο Δημοκρατικό 
Στρατό Πόλεων στη Θεσσαλονίκη το 
1944, σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών. Το 
1947 συλλαμβάνεται, βασανίζεται και 
καταδικάζεται σε θάνατο. Ζει για εννιά 
μήνες με το άγχος ότι τα ξημερώματα 
θα τον εκτελέσουν. Τα βασανιστήρια 
συνεχίζονται με κίνδυνο της ζωής του σε 
διάφορες φυλακές μέχρι το 1953 οπότε 
αποφυλακίζεται. Αμέσως σχεδόν παρου
σιάζεται στο Στρατό για τη θητεία του. 
Μετά την Κόρινθο εξορίζεται στη Μα
κρόνησο και στον Α η Στράτη, όπου 
παραμένει μέχρι το κλείσιμο των στρα
τοπέδων το 1962. Δρα ελεύθερος σαν 
στέλεχος της νεολαίας της ΕΔΑ και 
μέλος της γραμματείας της Δ.Ν. Λα- 
μπράκη μέχρι τον Απρίλη του 1967. Με 
τη στρατιωτική δικτατορία περνά στην 
παρανομία και ιδρύει, μαζί με άλλους, 
το Π.Α.Μ. Το Νοέμβρη συλλαμβάνεται 
και φυλακίζεται. Απελευθερώνεται τε
λικά με την αμνηστία του Παπαδόπου- 
λου τον Αύγουστο του 1973.

Η δομή της διήγησης της επώδυνης 
αυτής εικοσιπενταετίας λειτουργεί ό
πως λειτουργούν τα συσπειρωμένα ελα
τήρια στο υπόστρωμα ενός παλιού σιδε
ρένιου κρεβατιού. Με κάθε κίνηση του 
ξαπλωμένου σώματος ένα σκουριασμένο 
ελατήριο σπάει και εκτινάζεται προς τα 
έξω, παρασύροντας συχνά χαι το διπλα
νό του.. Στη διάρκεια της ταραγμένης 
νύχτας που μοιράζεται ο Μίσσιος με το 
νεκρό σύντροφό του, οι αναμνήσεις εκτυ
λίσσονται μεταξύ τους όπως ακριβώς τα 
αλληλοσυνδεδεμένα σπειρώ ματα του 
παλιού κρεβατιού. Αλλά όσα ελατήρια 
κι αν εκτιναχθούν με βιαιότητα -—όσες 
μνήμες κι αν παρεμβληθούν στον πρω
ταρχικό χρόνο της διήγησης— η δομή 
του υποστρώ ματος παραμένει ε γ γ ε 
γραμμένη μέσα στο ίδιο σιδερένιο πα- 
ραλληλόγραμο: 1947-1973.

Σε ηλικία δεκαεπτά ετών ο αφηγητής

εκτοπίζεται στις αγροτικές φυλακές α
νηλίκων της Βίδου, του μικρού νησιού 
έξω απ’ την Κέρκυρα. Οι συνθήκες δια
βίωσης είναι άθλιες. Ο Μίσσιος και δυο 
άλλοι σύντροφοι βρίσκονται τιμωρημέ
νοι στην απομόνωση επειδή αντιστάθη- 
καν στις αρχές της φυλακής.

Έ να βράδυ αποφασίζουν να αποδρά- 
σουν και να κολυμπήσουν μέχρι τις 
Αλβανικές ακτές. Πράγματι κατορθώ
νουν να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα. 
Αλλά δεν προλαβαίνουν να κολυμπήσουν 
λίγοι μέτρα κι η θάλασσα γεμίζει φως:

«Μου λέει ο Νικόλας, στημένη, μας 
φάγανε — βούτα... Σε δυο λεπτά 
είναι δίπλα μας δυο βενζινάκατες 
φορτωμένες καρακόλια και μπά- 
τσους. Μας ψαρεύουν...
Τρέμουμε τόσο πολύ από το κρύο 
ώστε μέσα μας παρακαλάμε ν’ αρχί
σουν να βαράνε, μπας και ζεσταθού
με. Αλλά οι χαμούρες το ξέρουνε, δε 
βαράνε, γελάνε, κοροϊδεύουνε, κι ο 
Σάβανος, ένας μπινές δυο μέτρα 
μπόι, από τους πιο αδίσταχτους 
βασανιστές, όπως τον γνωρίσαμε με
τά, μας πατάει τα παγωμένα δάχτυ
λα των ποδιών με τα τακούνια του 
και κοροϊδεύει. Ώ σ τ ε  νυχτερινό 
μπανάκι μου θέλατε, ε;...

Τα βασανιστήρια που ακολουθούν εί
ναι φριχτά. Ο αφηγητής επιβιώνει χάρη 
στη φαντασία του: όταν δεν αντέχει 
άλλο τον φυσικό πόνο ονειρεύεται τα 
παιδικά του χρόνια στα Ποταμούδια. 
Μ ετά τα βασανιστήρια ακολουθούν 
σκληρά καταναγκαστικά έργα. Οι τρεις 
σύντροφοι δουλεύουν από την ανατολή 
μέχρι τη δύση κάτω απ’ τον καυτό ήλιο 
χωρίς νερό και φαγητό. Ο Παύλος κατα
φέρνει να πέσει σ’ ένα γκρεμό: θέλει 
ν’ αυτοκτονήσει. Μοναδική παρηγοριά 
τους είναι μια υπόγεια πηγή που ρέει 
μέσα στο κελί της απομόνωσης. Τις 
νύχτες κοιμούνται δίπλα στη δροσιά της. 
Αλλά κάποτε οι φύλακες ανακαλύπτουν 
τη μυστική αυτή χαρά και φράζουν τη 
ροή της.

« Έ να βράδυ όταν γυρίσαμε στο κελί 
βρήκαμε την πηγή φραγμένη με τσι
μέντο... Δυο κλωστίτσες νερό ήτα- 
νε... Κλάψαμε κείνο το βράδυ, τρία 
παιδιά μόνα κι έρημα απέναντι σ’ έ
να παράλογο μίσος, σε μια ακατανό
ητη απανθρωπιά».

Σ ’ αντίθεση με την απανθρωπιά της 
εξουσίαί, ο αφηγητής δείχνει απίστευτη 23

------»
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ευσπλαχνία προς τον Ζάφτη, τον ποινικό 
κρατούμενο που πρόδωσε το σχέδιο της 
απόδρασης:

«Απ’ την αρχή σε φέρανε για να μας 
ρουφιανεύεις, δε βγαίνει αλλιώς, ό
πως και να το κάνεις. Τώρα άκου να 
δεις, δε θα σε βγάλουμε στο ικάντιο 
άμα μου πεις πως σταματάς τη 
ρουφιανιά. Κάποτε ήσουνα καλό πα
λικάρι κι είναι κρίμα. Εγώ δε σε 
κάνω ρεζίλι. Με κοιτάει και μου 
λέει, από φούμες πώς τα πάτε; Του 
λέω, δεν υπάρχει σάλιο. Θέλετε μια 
κούτα; Του λέω, εντάξει. Έ τσ ι έλη
ξε αυτή η ιστορία».

Τα σύντομα αυτά αποσπάσματα του 
γραπτού προφορικού ύφους που μεταχει
ρίζεται ο Μίσσιος δεν αρκούν ίσως για 
να πείσουν τον αναγνώστη για την 
αρτιότητα της αφήγησης, για την απλό
τητα και το βάθος του λόγου. Αλλά 
προσφέρουν ένα συγκινητικό δείγμα του 
ήθους του αφηγητή, της αγνότητας και 
της εντέλειας των αισθημάτων του, της 
ανυστερόβουλης ηθικής του. Ανάλογη 
συγκίνηση θα νιώσει ο αναγνώστης δια
βάζοντας για τη φυλάκιση του Μίσσιου 
στο πειθαρχείο της Κασσαβέτειας, για 
τη συνάντηση με τη μητέρα του που δεν 
τον αναγνωρίζει, για την προσπάθειά 
του να προστατέψει τις δυο μαργαρίτες 
που φύτρωσαν απροσδόκητα σε μια σχι
σμή του τσιμεντένιου τοίχου, για τον 
αιρετικό τροτσκιστή Γεράσιμο που υπο
φέρει στην εξορία τον σαρκασμό των 
καλών παιδιών του κόμματος, και τέλος 
για τα βασανιστήρια που υποφέρει ο 
ίδιος ο αφηγητής στο «ηλιακό» της 
Μακρονήσου.

Κάθε αφήγηση για την εξουσία και τα 
θύματά της κινδυνεύει να προκαλέσει 
τον οίκτο του αναγνώστη. Ο κίνδυνος 
αυτός αυξάνεται περισσότερο αν ο ανα
γνώστης συμφωνεί με την πολιτική ιδεο
λογία που καταπιέζεται. Ό ταν ο Σολ- 
ζενίτσιν περιγράφει τις εμπειρίες των 
πολιτικών κρατουμένων στα στρατόπε
δα της Σιβηρίας δεν επιδιώκει να προκα- 
λέσει τον οίκτο για τα θύματα της 
Σοβιετικής τυραννίας αλλά τον αυθόρ
μητο σεβασμό. Ο τρόπος που το κατορ
θώνει δε μας αφορά εδώ, αλλά αξίζει 
ίσως να θυμηθούμε την εξαίρετη ευτυχία 
που αισθάνεται ο Ιβάν Ντενίσοβιτς Σού- 
κωβ καθώς χτίζει ένα τούβλινο τοίχο 

24 — βέβαια για να προστατευτεί ο 
ίδιος από το κρύο, αλλά για να στεγα

στεί κάποιος σπουδαίος, επιθεωρητής. Η 
ευτυχία του Σούκωβ καθώς χτίζει τον 
τοίχο, οσοδήποτε τραγική ή παράλογη 
κι αν φαίνεται, εκφράζει για τον Σελζε- 
νίτσιν την πραγματική, τη μέγιστη ευ
τυχία που μπορεί να νιώσει ένας άνθρω
πος. Η ευτυχία άυτή δεν έχει καμιά 
σχέση με τα καθημερινά αισθήματα των 
ανθρώπων που συμμετέχουν ελεύθερα 
στις κοινωνικές διαδικασίες της ζωής. Ο 
Σούκωβ δεν αισθάνεται ευτυχής επειδή 
το έργο που εκτελεί είναι χρήσιμο ή 
σημαντικό, αλλά επειδή η εκτέλεσή του 
τον απελευθερώνει από το κοινωνικό 
καθεστώς που τον καταπιέζει σκληρό
τατα. Ο Σούκωβ κερδίζει το σεβασμό 
μας ακριβώς επειδή κατορθώνει να περι
σώσει την προσωπική του ελευθερία.

Στη μαρτυρία του για το Ελληνικό 
Γκούλαγκ, ο Μίσσιος κερδίζει την εκτί
μηση του αναγνώστη με δύο τρόπους: με 
τη γενναιοδωρία και την αγάπη που 
δείχνει προς τους συγκρατούμενούς του 
και με το χιούμορ του. Σαν παράδειγμα 
του πρώτου τρόπου αναφέρθηκε ήδη το 
επεισόδιο της συγχώρεσης του προδότη 
Ζάφτη. Σαν παραδείγματα του δεύτερου 
θα μπορούσαν ν’ αναφερθούν τα μαθήμα- 

' τα καλών τρόπων που παραδίδουν κρυφά 
οι κρατούμενοι της Μακρονήσου στο 
δειλό Μανιάτη λοχαγό που σχεδιάζει να 
παντρευτεί, και το επεισόδιο με τα 
σκατά: κατά τη διάρκεια μιας τελετής 
αγιασμού στη Μακρόνησο, οι ποινικοί 
κρατούμενοι καταφέρνουν να περιλού- 
σουν τις αρχές του Κλήρου και του 
Στρατού με τα φρέσκα προϊόντα των 
αποχωρητηρίων τους! Το γεγονός ότι ο 
αναγνώστης γελά μαζί με τον Μίσιο (και 
όχι εις βάρος του) αποκαθιστά μεταξύ 
τους μια βασική και κρίσιμη σχέση 
ισότητας η οποία υπερβαίνει οποιεσδή- 
ποτε ιδεολογικές διαφορές.

Με τις παρατηρήσεις αυτές κατά νου, 
ας μου επιτραπεί να επιστρέψω στο 
θέμα της αφηγηματικής δομής και να 
θυμίσω τα συσπειρωμένα ελατήρια που 
ελλοχεύουν μέσα στο υπόστρωμα της 
μνήμης του αφηγητή. Θέλω να τονίσω 
ότι οι εξελίξεις των ελατηρίων αυτών 
δεν είναι ούτε τυχαίες ούτε αυθαίρετες. 
Η ένταξή τους μέσα στον ιστορικό χώρο 
της διήγησης (1947-1973) παραμένει 
πάντοτε σαφής και δηλωτική. Σκοπός 
τους δεν είναι να επιτρέψουν στον ανα
γνώστη να αποδράσει από τον βασανι
στικό κόσμο της φυλακής, αλλά να τον 
βοηθήσουν να εισχωρήσει στη συνείδηση 
του φυλακισμένου προσφέροντας μέτρα 
σύγκρισης και κριτικής παραδοχής. Η 
σύγχυση που προκαλούν στη χρονολογία 
της εξιστόρησης συντελεί στη δημιουρ

γία μιας άρρηκτης θεματικής ενότητας: 
η ίδια εθνική συνείδηση που υποφέρει 
και καταμαρτυρεί στις φυλακές και στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, υποφέρει 
και οπουδήποτε αλλού μέσα στον ελλη
νικό χώρο, οπουδήποτε την μεταφέρουν 
τα ελατήρια της μνήμης ή της φαντα
σίας. Κάθε φορά που ο Μίσσιος τα 
χρησιμοποιεί για να υπερβεί το μαρτύ
ριο του φυσικού πόνου, υπερβαίνει ταυ
τόχρονα και τα όρια του συγκεκριμένου 
τόπου και χρόνου που τον προξενεί μέσα 
του. Είναι αλήθει'α, λοιπόν, ότι η απε
λευθέρωσή του από τη Μακρόνησο ή τον 
Ά η  Στράτη δε θα συνεπαγόταν και την 
ελευθερία του, αλλά απλά και μόνο την 
υποταγή του σε διαφορετικούς κανόνες 
συμπεριφοράς και κοινωνικής αλληλεγ
γύης. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες (την

ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΑΝΙΗΛ

ΟΔΥΣΣΕΑΣΕΛΥΤΗΣ 
ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΡΕΙΑ
Από χο Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου 

στους Προσανατολισμούς

εκικαιρότητα
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εποχή δηλαδή που ολόκληρη η Ελλάδα 
ήταν, για ανθρώπους σαν τον Μίσσιο, 
ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης) το γε
γονός ότι δεν υπογράφει δήλωση μετά
νοιας δε θα πρέπει να χαρακτηριστεί 
τόσο σαν δείγμα πίστης στην κομμουνι
στική ιδεολογία όσο σαν έκφραση του 
απόλυτου πολιτικού αδιέξοδου της με
ταπολεμικής περιόδου:

«Εκείνο που μ’ εξοργίζει κυριολεκτι
κά είναι η ανθρώπινη ποιότητά μας, 
η ανθρώπινη πορεία μας.
...Σήμερα βέβαια όλοι έχουν αποκά- 
τασταθεί και οι περισσότεροι είναι 
στο κόμμα, αντάμα με τους χτεσι- 
νούς διώκτες και βασανιστές τους. Τι 
να πεις... Ολόκληρη η αριστερά πρέ
πει να περάσει από ψυχιατρείο,... 
Μωρέ, καμιά φορά λέω καλά που δε 
νικήσαμε...»

Ένα από τα προτερήματα της αφή
γησης του Μακρυγιάννη είναι ότι μας 
μεταδίδει το συναίσθημα της ανθρω
πιάς, αυτό το ιδιότυπο μείγμα δικαιοσύ-

Θέατρο και σημεία

Σάββας Πατσαλίδης

ΒΑΛΤΕΡ ΠΟΥΧΝΕΡ
Σημειολογία του Θεάτρου 
Εκδ. Παϊρίδης, Αθήνα 1985

Το θέατρο στη χώρα μας (σ’ αντίθεση 
με την ποίηση λ.χ. ή ακόμα και με την 
πεζογραφία) δεν ευτύχησε. Και δεν εν
νοώ από πρακτική άποψη (σκηνοθέτες 
κλπ.) ή συγγραφική, αλλά από καθαρά 
θεωρητική, ακόμα και εκπαιδευτική. 
Παρά το γεγονός ότι είναι το αρχαιότε
ρο και για πολλούς το σημαντικότερο 
και πλέον καταξιωμένο είδος έντεχνου 
λόγου δεν εντάχθηκε ποτέ στο χώρο των 
άμεσων ενδιαφερόντων είτε της κριτικής 
σκέψης είτε των εκπαιδευτικών προ
γραμμάτων. Ενδεικτικό άλλωστε στοι
χείο αυτής της αδικαιολόγητης αλλά και 
λυπηρής περιθωριοποίησης είναι και το 
γεγονός ότι αφ’ ενός σπανίζουν τα ο
ποιαδήποτε θεωρητικά συγγράμματα 
γύρω από το είδος αυτό (και τις εγγενείς 
ιδιαιτερότητές του) κι αφ’ ετέρου απου
σιάζουν, ακόμα και από τα Ανώτατα

νης και ελευθερίας. Να πώς το διατυπώ
νει ο Σεφέρης:

«Αλήθεια, μια από τις χάρες του 
Μακρυγιάννη, που γεμίζει αγαλλία
ση την ψυχή, είναι αυτό το συναίσθη
μα, που δεν παύει ποτέ να μας δίνει' 
το συναίσθημα πως έχουμε στο πλάι 
μας έναν οδηγό —τόσο ανθρώπινο—, 
που είναι μέτρο των πραγμάτων και 
των όντων».

Καταλήγοντας αυτές τις πρώτες (ί
σως πρόωρες) σκέψεις για τον Μίσσιο,* 
επιθυμώ να παροτρύνω τον αναγνώστη 
να δεχτεί τη φωνή της αφήγησής του σαν 
οδηγό της εθνικής του συνείδησης, σαν 
μέτρο κρίσης του μεταπολεμικού εμφύ
λιου διχασμού. Ο Μίσσιος, όπως και ο 
Μακρυγιάννης, δεν . ενδιαφέρονται για 
την ιστορική αντικειμενικότητα , δεν 
γράφουν τη νεοελληνική ιστορία. Το 
έργο τους κατορθώνει κάτι βασικότερο 
και βαθύτερο: δημιουργεί τις ηθικές και 
συνειδησιακές προϋποθέσεις που επιτρέ
πουν σ’ ένα λαό να κατανοήσει την 
ιστορία του και νχ απελευθερωθεί από 
τις καταστρεπτικές της δυνάμεις.

Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα οργανωμέ
να θεατρικά τμήματα που θα δημιουρ
γούσαν τα κατάλληλα κρηπιδώματα και 
τις προϋποθέσεις μιας αρτιότερης θεα
τρικής παιδείας/άσκησης, έρευνας και 
προβληματισμού. Εν έτει 1986 μια ολό
κληρη Ελλάδα δεν έχει ούτε ένα (ναι, 
ούτε ένα) οργανωμένο θεατρικό τμήμα 
στο χώρο της εκπαίδευσης, τη στιγμή 
που άλλα εκπαιδευτικά συστήματα, 
μ’ απείρως φτωχότερη θεατρική και εν 
γένει πνευματική παράδοση, έχουν να 
παρουσιάσουν αξιοζήλευτα προγράμμα
τα και επιτεύγματα. Σε μια εποχή που η 
παγκόσμια σκέψη έχει να επιδείξει τε
ράστιες προόδους στη μελέτη του θεά
τρου (βλ. Δομισμός, Μετα-δομισμός, 
Σημειωτική, Κοινωνικο-σημειωτική, 
Ερμηνευτική, Κυβερνητική, Αποδομι- 
σμός κλπ.) ο εγχώριος προβληματισμός 
δεν έχει ακόμα απαγκιστρωθεί από τα 
στεγανά του κλασικού ουμανισμού ή, 
στην καλύτερη περίπτωση, του αισθητι
κού φορμαλισμού. Φιλόλογοι (με ανε
παρκή ή καθόλου θεατρική παιδεία) και 
ευκαιριακοί «στοχαστές» ή δημοσιογρά
φοι έχουν επωμισθεί το ρόλο των «δρα
ματικών κατηχητών» μ’ αποτέλεσμα να 
βασανίζουν άδικα τόσο το ίδιο το σώμα

του θεάτρου όσο και το μυαλό των 
ελάχιστων πια θαυμαστών του. Παγι- 
δευμένοι σ’ ένα κουρασμένο κριτικό λό
γο διαιωνίζουν νερόβραστες αντιλήψεις 
που αδυνατούν ν’ ανταποκριθούν στα 
κρατούμενα και τα ζητούμενα των και
ρών μας.

Φυσικά δεν είναι η πρόθεσή μου εδώ 
να κρίνω τα κακώς κείμενα. Απλώς 
θέλω, με τα όσα προανάφερα, να τονίσω 
τη σημασία που έχει το σύντομο έργο 
του καθηγητή θεατρολογίας του Παν 
/ μίου της Κρήτης Βάλτερ Πούχνερ, 
Σημειλογία του Θεάτρου, που κυκλοφό
ρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Παϊρί- 
δη. Είναι χωρίς αμφιβολία μια αξιόλογη 
προσφορά στη φτωχή θεατρική βιβλιο
γραφία μας. Είναι, απ’ ό,τι μπορώ να 
ξέρω, η πρώτη και βιβλιογραφικά η 
πλέον ενημερωμένη προσπάθεια προ
σέγγισης του θεάτρου μέσα από το 
πρίσμα της σημειωτικής. Φυσικά έχουν 
προηγηθεί κι άλλες μελέτες (ως επί το 
πλείστον μικρά άρθρα) που ασχολούνται 
με τη σημειωτική ή που χρησιμοποιούν 
το σημειωτικό μοντέλο για τη μελέτη 
είτε της λογοτεχνίας είτε άλλων χώρων, 
όπως της αρχιτεκτονικής, της ζωγραφι
κής κλπ. Είναι η πρώτη φορά όμως που 
μια τέτοια μελέτη (με τη μορφή βι
βλίου) αφιερώνεται αποκλειστικά και 
μόνο στο θέατρο. Έ στω  και με μια 
σχετική καθυστέρηση κάποιος βρέθηκε, 
επιτέλους, να προσέξει και το θέατρο 
που θέλω να πιστεύω ότι προσφέρεται 
περισσότερο από κάθε άλλο είδος για 
μια σημειωτική αποδελτίωση.

Το βιβλίο του κ. Πούχνερ προσφέρει, 
πάνω απ’ όλα, μια εντυπωσιακή βιβλιο
γραφία, ιδιαίτερα ενημερωμένη, η οποία 
αποτελεί αναμφίβολα μια έξοχη αφετη
ρία έρευνας και για το φοιτητή αλλά και 
για τον ειδικό του θεάτρου. Αντλώντας 
υλικό από τη σχολή της Πράγας, τη 
γαλλική, την ιταλική και τη γερμανική 
σκέψη, ο καθηγητής Πούχνερ συντάσσει 
ένα βατό εγχειρίδιο όπου σκιαγραφείται 
με αδρές πινελιές η ιδιαιτερότητα του 
θεατρικού πολυσυστήματος: η μοναδικό- 
τητά του, η πολυφωνία του αλλά και το 
«άπιαστο» του παραστασιολογικού του 
εαυτού. Ορμώμενος από μια «θέση» 
διαμετρικά αντίθετη από τη «θέση» ενός 
παραδοσιακού φιλόλογου (που θέλει να 
ερμηνεύει το θεάτρο από την οπτική 
γωνία ενός αμετάθετου και αμετάλλα- 
χτου λογοτεχνικού κειμένου), ο μελετη
τής βλέπει το θέατρο (και πολύ ορθά) 
σαν ένα ζωντανό οργανισμό που οντο- 
ποιείται, γίνεται δηλ. τέχνη, με τη 
βοήθεια ποικίλων και ταυτόχρονα ετε-
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ρογενών κωδίκων και υπο-κωδίκων (η
θοποιοί, φωνή, ενδυματολόγιο, ακουστι
κά εφφέ κλπ.) Η παράσταση δεν αντιμε
τωπίζεται από τον κ. Πούχνερ σαν ένα 
είδος υπηρέτριας του γραπτού λόγου 
αλλά σαν ένα πολύπλοκο σύστημα ση
μείων μ’ απεριόριστες δυνατότητες και 
λειτουργίες. Το γραπτό κείμενο (εφ’ ό
σον υφίσταται) δεν είναι τίποτ’ άλλο 
από ένα είδος ζύμης που ξαναγεννιέται, 
επανακαλύπτει δηλ. τόσο το status του 
(ως προφορικός λόγος) όσο και τη συγ- 
χρονιστικότητά του μέσα από τη ση
μειωτική της mise en scene. Αυτή και 
μόνο μπορεί να το δικαιώσει και να το 
εντάξει στο χώρο που λέγεται θέατρο. 
Κανένα κείμενο δε γράφεται για να 
διαβαστεί και μόνο ή να γίνει μέρος της 
διδακτέας ύλης των διαφόρων Ιδρυμά
των.

Αν δε ζήσει μέσα από το Λόγο και το 
Σώμα των σκηνικών οχημάτων την ε
μπειρία του «εδώ και τώρα» (δηλ. της 
παράστασης) θα παραμένει εσαεί ένα 
μουσειακό μόριο.

Δυστυχώς, όπως προείπα, η σημειω

τική της παράστασης δεν απασχόλησε 
τη σκέψη των κριτικών μας, γ ι’ αυτό και 
πιστεύω πως η έρευνα του κ. Πούχνερ 
είναι μια προσφορά.'Παρ’ όλο τον τηλε
γραφικό πολλές φορές χαρακτήρα της, 
κατορθώνει να παραθέσει με ενάργεια 
τα σύγχρονα δρομολόγια δίνοντας έτσι 
στον αναγνώστη ερεθίσματα για να επι
χειρήσει τη δική του έρευνα. Φυσικά στο 
βιβλίο αυτό δεν πρέπει να περιμένει 
κανείς (ιδιαίτερα ο αναγνώστης ο μυη- 
μένος στα μυστικά της σημειωτικής του 
θεάτρου) κάτι πρωτότυπο. Κάτι τέτοιο 
δεν υπάρχει, αφού το όλο έργο αποτελεί 
μια συρραφή ιδεών και απόψεών που 
έχουν διατυπωθεί από τους μελετητές 
του θεάτρου τα τελευταία χρόνια. Ά λ 
λωστε δεν είναι σκοπός του βιβλίου 
ν’ αναπτύξει οποιεσδήποτε νέες από
ψεις επάνω στο θέμα. Αρκείται περισσό
τερο στην ενημέρωση του αναγνώστη.

Στο σημείο αυτό όμως θα ’θελα να 
κάνω και μια παρατήρηση: ενώ καλύ
πτεται όλο το εύρος της θεατρικής 
σημειολογίας παρακάμπτεται όλως πα- 
ραδόξως ένας ζωτικός χώρος με τον 
οποίο καταπιάνεται σήμερα η θεατρική 
σημειολογία: η ιδεολογία της παραγω
γής και της λήψης. Το πώς δηλ. παράγε

ται ένα έργο και πώς επιτυγχάνεται ο 
διάλογος θεατή/παράστασης. Απουσιά
ζει εν ολίγοις (πλην ελάχιστων αναφο
ρών) ο σημαντικός ρόλος του θεατή και 
πώς αυτός καθορίζει όχι μόνο το ποιόν 
αλλά και τη λειτουργία των σημείων. 
Γ ιατί μπορούμε να μιλάμε για τις εγγε
νείς δυνατότητες της σκηνικής γλώσσας 
και τις προθέσεις των κατασκευαστών, 
ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι η τελική σύνθεσή τους δεν είναι 
αποκλειστικότητα των κατασκευαστών 
αλλά, πολύ περισσότερο, του κοινού το 
οποίο μπορεί να μην επωμίζεται πρα
κτικούς λόγους για την υλοποίηση του 
όλου εγχειρήματος, ταυτόχρονα όμως η 
παρουσία του και μόνο λειτουργεί ρυθμι
στικά.

Ό π ω ς και να ’χει το θέμα που θέλω 
να τονίσω ολοκληρώνοντας είναι πως η 
μελέτη του κ. Πούχνερ, παρ’ όλες τις 
παραλείψεις και τις επικίνδυνες μερικές 
φορές περιλήψεις τάσεων και ροπών της 
σύγχρονης σκέψης, αποτελεί μια χρήσι
μη ενημέρωση επάνω σ’ ένα θέμα που 
πρέπει κάποτε να απασχολήσει όλους 
εκείνους που πραγματικά ενδιαφέρονται 
για την πρόοδο του θεάτρου στον τόπο 
μας.

ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Μαρία Φωτίου-Βλάχου 

Κρατήρες
Ποιήματα
Προηγούμενες συλλογές της.
Πίσω από τη σιωπή. Ρωγμές, Χαμηλό ν ακούς 
τη φωνή σου.

Δημήτρη Ε. Ράπτη

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

ΑνρίΒαλλόν

Η ψυχική ανάπτυξη του Παιδιού
Έ να 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 επ ιτροπής 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 πα ι
διού.

Δ.Π. Κωστελένου
Της Ερμιόνης ποιήματα

Σε όλα
τα βιβλιοπωλεία
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Σικελιανός 
η μεγαλόπρεπη 

φωνή

(από το Μύθος και φωνή στη 
σύγχρονη Ελληνική Ποίηση*)

του Έντμουντ Κήλυ

Στον αγγλόφωνο κόσμο, οι αναγνώστες της σύγχρονης δυτι
κής ποίησης είναι συνήθως εξοικειωμένοι, ως ένα βαθμό, με 
το έργο των Κ.Π. Καβάφη και Γιώργου Σεφέρη και, σε 
μικρότερο βαθμό, με το έργο των Οδυσσέα Ελύτη και Γιάννη 
Ρίτσου. Είναι ελάχιστοι, ωστόσο, εκείνοι που έχουν διαβάσει 
Ά γγελο Σικελιανό (1884-1951), έναν ποιητή του οποίου η 
συμβολή στην καθιέρωση της δημοτικής παράδοσης στο 
πρώτο μισό του αιώνα μας τοποθετείται αμέσως μετά τη 
συνδρομή του Καβάφη, κι ο οποίος κατά τον Σεφέρη, έχει, 
μέσα σ’ αυτή την παράδοση, το ανάστημα που έχει ο Yeats 
στη δική μας. Βασικός στόχος μου σ’ αυτό το δοκίμιο είναι 
τα όψιμα και, κατά τη γνώμη μου, καλύτερα Ποιήματα του 
Σικελιανού· δεδομένου όμως ότι το έργο του γενικώς είναι 
απρόσιτο έξω από την Ελλάδα, οι δε μεταφράσεις του στα 
αγγλικά1 εξαιρετικά περιορισμένες, ο αγγλόφωνος αναγνώ
στης μικρή μόνο αντίληψη της εμβέλειάς του μπορεί να έχει. 
Χρησιμότερη, συνεπώς, θα ήταν μια τοποθέτηση των ποιη
μάτων του στο περιβάλλον εντός του οποίου προέκυψαν, μια 
εντόπιση, με άλλαλόγια, των πηγών που τον διαμόρφωσαν 
και των ποικίλων νεανικών φωνών οι οποίες μεταπλάσθηκαν 
τελικώς στη μείζονα φωνή που, ορισμένες στιγμές, ακούμε 
μέσα στο έργο της τελευτάίας εικοσαετίας της ζωής του.

Ο. Σικελιανός, τόσο στην τεχνική όσο και στο στοχασμό 
του, είναι ένας παραδοσιακός ποιητής, περισσότερο ίσως από 
τον κατά είκοσι χρόνια μεγαλύτερο του Καβάφη καί από τον 
κατά δεκάξι χρόνια νεώτερό του Σεφέρη. Κι η πλευρά της 
ελληνικής παράδοσης που έθρεψε τον Σικελιανό διαφέρει 
μάλλον από αυτό που θα περίμεναν οι αγγλόφωνοι αναγνώ
στες του Καβάφη και του Σεφέρη. Το έργο του Σικελιανού 
δεν έχει τις ρίζες του ούτε στον ελληνιστικό κόσμο της 
διασποράς, που προμήθευσε το κύριο ιστορικό πλαίσιο του 
ποιητικού μύθου του Καβάφη, ούτε τις ομηρικές και πλατω
νικές σφαίρες που, μαζί με άλλες πηγές στήριξαν την 
ποιητική φαντασία του Σεφέρη. Ο Σικελιανός άντλησε τις 
εμπνεύσεις του κυρίως από την προσωκρατική παράδοση, με 
τον ορφισμό και τη λατρεία του Διόνυσου, τη διδασκαλία του 
Πυθαγόρα, τα Ελευσίνια Μυστήρια και το μαντείο των 
Δελφών — τέσσερα από τα βασικά ρεύματα της παράδοσης 
αυτής. Ό π ω ς υπογράμμισε ο Philip Sherrard2, στις πηγές 
αυτές ο. Σικελιανός βρήκε μια κοινή προοπτική που κήρυσσε 
όχι μόνο την αδελφοσύνη όλων των ανθρώπων αλλά όλων των

έμβιων όντων, και που όριζε τον άνθρωπο κανάλι επικοινω
νίας ανάμεσα στις ανώτερες και τις κατώτερες βαθμίδες 
ύπαρξης, ανάμεσα στο ορατό και το αόρατο. Η προσωκρατι
κή παράδοση προίκισε τον ποιητή με ένα συναίσθημα ύψιστης 
αποστολής, της αποστολής του εμπνευσμένου προφήτη και 
οραματιστή, του δάσκαλου και μυσταγωγού, που ο ίδιος ο 
Σικελιανός φιλοδοξούσε να αναλάβει στη σύγχρονη Ελλάδα' 
μιας αποστολής όμοιας με εκείνην που εξετέλεσαν ο Πίνδα
ρος και ο Αισχύλος στην κλασική εποχή και που, στις μέρες 
μας, ο Steven Wallace, ίσως, που ονόμασε τους ποιητές 
«ιερείς του αόρατου», θα αντιμετώπιζε με τη μεγαλύτερη 
"δυνατή κατανόηση.

Ο Σικελιανός έβλεπε τον ποιητή να ασκεί το ρόλο του 
ιερέα και του οραματιστή κυρίως μέσω του μύθου, με την 
έννοια που έδωσε στον όρο ο Schelling' του μύθου όχι ως 
χαλκεύματος αλλά ως αποκάλυψης της θείας αλήθειας' 
αποκάλυψης αυτού που είναι καθολικό και άχρονο, με τους 
θεούς ιδωμένους σαν ζωντανές υπάρξεις κι όχι μόνο σαν 
σύμβολα. Τπάρχει πληθώρα ενδείξεων σχετικά με το έντονο 
ενδιαφέρον του Σικελιανού για το μύθο, με αυτή την έννοια, 
από τα πιο πρώιμα έργα του ως την τελευταία περίοδο που 
μας απασχολεί εδώ' εντούτοις, όσο κι αν προβληματίστηκε 
με την αναπαράσταση των αιωνίων μυστηρίων, ενός κόσμου 
μέσα στον οποίο οι αρχαίοι θεοί, ήταν ακόμη ολοζώντανοι, η 
αφετηρία του, στα καλύτερα από τα νεανικά του ποιήματα, 
ήταν ο φυσικός κόσμος που τον περιέβαλλε και η ζωή των 
αισθήσεων που τροφοδοτούσε την ανθρώπινη υπόστασή του. 
Ο φυσικός κόσμος για κείνον ήταν μοιραίως ο ελληνικός 
κόσμος, τόσο ως φυσικό σχήμα όσο και ως ενσάρκωση των 
στοιχείων της λαϊκής παράδοσης. Κι ο ποιητής που ζωντα
νεύει τους θεούς σ’ αυτό το φυσικό περιβάλλον, είναι ένας 
άνθρωπος με σάρκα και οστά, με το πληθωρικό εκφραστικό 
ιδίωμα που χαρακτηρίζει το λαό του όταν συγκινείται από 
αυτό το φλογερό και υπέροχο αίσθημα πως κάτι βαθύ 
διαποτίζει όλα τα πράγματα (κατά τη διατύπωση του 
Wordsworth)3.

Στον Ακροκόρινθο έπεφτεν η δύση
πυρώνοντας το βράχο. Κ ’ευωδάτη
φυκιού πνοή, α π ' το πέλαο, είχε αρχίσει
να μεθά το λιγνό βαρβάτο μου άτι... 27

Θα κυκλοφορήσει προσεχώς από τις  εκδόσεις «Στιγμή».



Δ Ο Κ ΙΜ ΙΟ
Ί πέπλε της βοής σ τις  πέντε σου βουνοκορφές  

που σιγολιώ νανε τα  χιόνια,

Αψρυι στο  χαλινάρ ι' κι απ ’ το μάτι 
τ ’ ασπράδι όλο φαινόταν’ και να λύσει 
τη  φούχτα μου, απ ’ τα γκέμια  του γεμάτη, 
πάλευε προς τα  πλά τη  να χυμήσει...

Ή τα ν η ώρα; Ή τα ν  τα  πλήθια μύρα;
Ή τα ν  βαθιά του πέλαγου η αρμύρα; 

η αναπνοή η απόμακρη του δάσου;

Α ! λίγο  ακόμα αν κράταε το μελτέμ ι, 
ήξερα εγώ  πω ς σφ ίγγετα ι το  γκέμ ι 
και τα  πλευρά του μυθικού Π ηγάσου!

(«Σ τον Α κροκόρινθο»)

Ό τα ν  ο Παν, στο ομώνυμο νεανικό ποίημα, αναδύεται 
ξαφνικά μέσα από τη φλογερή ζέστη των σκληρών βότσαλων 
της ακτής που βρίσκεται απέναντι στη σημερινή Σαλαμίνα, ο 
ποιητής, με την χαρακτηριστική του άνεση να περνάει από 
τον κόσμο της σάρκας στον κόσμο του θείου, συλλαμβάνει τη 
ζωντάνια του θεού εστιάζοντας τη ματιά του στο μεγαλείο 
της τραγίσιας μορφής:

Τότε είδαμε -ά ρ χο ς  και τα γό ς - ο τράγος να σηκώ νετα ι 
μονάχος,

βαρύς σ το  πά τημα  κ ι αργός, να ξεχω ρίσει κόβοντας, κ ’ εκεί 
όπου βράχος,

σφήνα σ το  κύμα μπαίνοντας, σ τέκει λαμπρό  για ξάγναντο  
ακρω τήρι, ν

σ τη ν  άκρη απάνου να σταθεί, που η άχνη διασκορπά  
τ 3 αφρού,
κ ι ασάλευτος να γείρει, 

μ  * ανασκωμένο, αφήνοντας να λάμπουνε τα  δόντια  του, 
τ ’ απάνω χείλι, 

μέγας και ορτός, μυρίζοντας το πέλαγο το αφρόκοπο, 
ω ς το δείλ ι!

Αν λάβει κανείς υπόψη του την αντίληψη του Σικελιανού 
για  τον ποιητή ως οραματιστή, ως διάμεσο για  την επικοινω
νία ανάμεσα στους θνητούς και το θείο, δεν αιφνιδιάζεται 
βρίσκοντας πω ς η persona του ποιητή, η πρωτοπροσωπική 
φωνή που δεσπόζει στα πρώιμα ποιήματά του, μοιάζει συχνά 
μεγαλύτερη από την ίδια τη ζωή, κάτι σαν φυσική δύναμη 
που υπερβαίνει το ανθρώπινο, μια φωνή, εν 7τάση περιπτώ - 
σει, εμπνευσμένης ρητορείας που, πότε πότε, γίνεται μεγα- 
λοστομία. Η persona, καμιά φορά, υποδύεται την προσω πι
κότητα και το ύφος ενός αυτοχειροτονηθέντος ιεροφάντη, 
ενός ασκητή μυημένου στα μυστήρια του Διόνυσου και του 
Χριστού, μια φωνή που μπορεί να απευθύνεται άμεσα στους 
θεούς, ακόμη και στις μεγαλοπρεπείς επίγειες- κατοικίες 
τους, όπως στα ακόλουθα αποσπάσματα από το «Ύ μνος 
στην Ορθία Αρτέμιδα».

Ω, Ταΰγετε, 
χα λ κ ό  βουνό,
ω ς μ ε  δέχτης τέλο ς  ασκητή!
[...]

28  ω νέες πνοές
που εθρέψ ατε τη  δύναμή μου αδάμαστη και σιω πηλή.

ανάεροι καταρράχτες
της μπουμπουκιασμένης ροδοδάφνης
σ τα  γκρεμνά,

ανατολή του Δώ ριου Α πόλλω να  
στα  μάτια  μου μπροστά , 
ω όψ η σκληρή  και σ κ α λ ισ τή  
στον  κόκκινο  αμάλαγο χα λκό !

Η σύγχρονη, δυτική ευαισθησία είναι ελάχιστα δεκτική ως 
προς αυτή την ιεροφαντική, ραψωδική φωνή* κι όχι μόνο 
γιατί αυτή η Ευαισθησία διαμορφώθηκε έτσι ώστε να αμφι
σβητεί σχεδόν κάθε είδος ρητορείας, αλλά και γ ιατί η φωνή 
εξαρτάται από την πειστικότητα και τη ζωντάνια της 
γλώσσας με την οποία εκφέρεται, από τ ις  αντηχήσεις και τις  
εκπλήξεις που προσφέρει στον Έ λληνα αναγνώστη η δη
μιουργική — αρχετυπική θα μπορούσε να πει κανείς — χρήση 
της δημοτικής από τον Σικελιανό. Ό π ο υ , στο πρωτότυπο, η 
γλώσσα ευστοχεί (και δεν το καταφέρνει πάντα), στη μετά
φραση είναι πιθανό να αστοχήσει, σε κάποιο βαθμό. Οι 
νεανικές φωνές του Σικελιανού που είναι πιο προσιτές στον 
αγγλόφωνο αναγνώστη, εκείνες που καταφέρνουν να επιζή- 
σουν μετά από το επικίνδυνο πέρασμα από τη μια γλώσσα 
στην άλλη, είναι οι φωνές σε πρώτο πρόσωπο, μια απροκάλυ
πτα  υποκειμενική persona, που υμνεί την περιβάλλουσα φύση 
και την ένωσή της μ’ αυτήν (όπως στο «Γυρισμό», στο 
«Πρωτοβρόχι» και στο «Θαλερό») ή τις  τελετές της αγροτι
κής ζωής που ζωντανεύουν ακόμη στη μνήμη μια πλούσια
— αν και θνήσκουσα παράδοση (όπως «Ο Χωριάτικος Γ ά 
μος»)' και η αφηγηματική φωνή του ποιητή που διηγείται το 
θαύμα της.γέννησης του Dante ή το πρώτο αγκάλιασμα της 
δωρικής παρθένου4. Αλλά η σημαντικότερη, κατά τη γνώμη 
μου, φωνή εμφανίζεται από τα μέσα της δεκαετίας του ’30 
ως τα μέσα της δεκαετίας του ’40, αρχίζοντας κάπου δεκα
πέντε χρόνια μετά το τελευταίο από τα ποιήματα πού 
παρέθεσα, μια φωνή η οποία, στα τελευταία ποιήματα που 
αποκαλύπτουν το μεγαλειώδες τραγικό όραμα του Σικελια- 
νού, συνδυάζει εύστροφα το υποκειμενικό με το αφηγηματικό 
στοιχείο.

Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις μέσα στα ίδια τα  ποιήματα ότι 
το όραμα των ετών αμέσως πριν από τον Δεύτερο Παγκό
σμιο Πόλεμο επηρεάστηκε από κάποιο είδος προσωπικής 
κρίσης, από κάτι που μπορεί εν μέρει να σχετίζετα ι με την 
αποτυχία της απόπειρας του Σικελιανού να αναστήσει τους 
Δελφούς ως πολιτιστικό και παιδευτικό κέντρο, και με μια 
προϊούσα αίσθηση αποξένωσης από τους σύγχρονούς του* 
μπορεί, εν μέρει και. πάλι, να σχετίζετα ι με το χωρισμό από 
την πρώτη του γυναίκα, την Eva Palmer, και τελικώς από το 
μοναχογιό του. Εν πάση περιπτώ σει, επρόκειτο για  μια πολύ 
οδυνηρή κρίση και η κάθαρση που επακολούθησε προίκισε τον 
ποιητή με μια καινοφανή ταπεινοφροσύνη και μια ανανεωμέ
νη συναίσθηση αποστολής. Υπάρχουν επίσης έμμεσες ενδεί
ξεις πω ς η προσωπική αυτή κάθαρση λίγο πριν από τον 
πόλεμο, προετοίμασε το Σικελιανό να νιώσει και να δραμα- 
τοποιήσει τη σκληρή μοίρα της χώρας του από την αρχή της 
γερμανικής κατοχής — να τη δραματοποιήσει με εκείνο το 
είδος της προφητικής σοφίας που καθιστά το « Ά γραφον» 
ένα από τα  μείζονα ελληνικά ποιήματα αυτού του αιώνα. 
Ωστόσο, το πρώτο ποίημα που μας βοηθάει να δούμε καθαρά



ΔΟΚΙΜΙΟ

Ο Α γγελος Σικελιανός

την τραγική αίσθηση της ζωής που χαρακτηρίζει τον ποιητή 
στα ύστερα χρόνια του, είναι ο «Δαίδαλος»· και σ’ αυτό το 
ποίημα ανακαλύπτουμε την ιδιαίτερη φωνή που διεμόρφωσε 
για να εκφράσει ό,τι είχε νιώσει. Η αφήγηση εστιάζεται στον 
Δαίδαλο — αυτόν τον μεγάλο τεχνουργό, το πρότυπο του 
ποιητή — και στην εμμονή του Δαίδαλου στο κυνήγι ενός 
ονείρου, στην κατασκευή, δηλαδή, των φτερών που θα τον 
υψώσουν «πιο πάνω κι απ’ τον όχλο, κι απ’ το κύμα /  που το 
παιδί του σκέπασε, πιο πάνω /  κι απ’ του πένθους τα σύνορα, 
να σώσει /  με την ψυχή του την ψυχή του κόσμου». Είναι ένα 
ονειρο δημιουργίας στο οποίο εμμένει παρά την παρερμηνεία, 
την καταόικη που απαγγέλλουν «αρρίζωτοι άνθρωποι στον 
πόνο» ή «πικρές κι αδύναμες γυναίκες», όσοι τον αποκαλούν 
«σκληρό πατέρα» που επιμένει στο φοβερό ταξίδι του για να 
σώσει την έρμη τη ζωή του, αν και «προς τη δύση αρχίναγε 
να γέρνει». Η αφηγηματική φωνή μεταβάλλεται σε υποκειμε
νική στην τελευταία στροφή, καθώς ο ποιητής θεμελιώνει τη 
συγγένειά του με τον ακάματο τεχνουργό και την εκ μέρους 
του υψηλόφρονα αναζήτηση του αδύνατου, εκείνης της «φοβε
ρής του Τέχνης που ’χε σημάδι της το. Θεό», και που ο 
«θαμπός όχλος» θαρρεί πως είναι «μιας γνώμης ακαμάτρας 
το στολίδι».

Μα εσύ, τρανέ πατέρα, 
πατέρα όλων εμάς οπού σε εικόνα 
ταφής, από την πρώτην ελικιά μας, 
έχουμε ιδεί τα πάντα και, ή μ ε λόγο 
ή με σμιλάρι, με την πνοή μας όλη 
απάνω απ ’ το ρυθμό το σαρκοφάγο 
να υψωθούμε αγωνιόμαστε-

ω πατέρα,
που και για μας γη κι ουρανός ειν'ένα, 
και στια του κόσμου η ίδια η συλλογή μας, 
και λέμε η γη να σμίξει με τ ’αστέρια 
μπορεί, ως βαθύ χωράφι με χωράφι, 
στάχυα να θρέψει κι ο ουρανός·

πατέρα,
τις ώρες που βαραίνει στην καρδιά μας 
της ζωής η πίκρα μ  ’ όλο της το βάρος, 
και δε σηκώνει η νιότη την ορμή μας, 
μα η Θέληση που απάνω κι α π 'το υ ς  τάφους 
ορθή άγρυπνά, τι στο δικό της μάτι 
και η θάλασσα ρηχή, που τους πνιγμένους 
σφιχτοκρατάει και δεν τους δίνει πίσω, 
ρηχή και η γη όπου οι νεκροί κοιμούνται·

τις ώρες του όρθρου, που μοχτούμε ακόμα, 
σαν κ '  οι νεκροί κ ’ οι ζωντανοί πλαγιάζουν 
στον ίδιο ανόνειρο ή βαριόνειρο ύπνο, 
μη σταματάς να υψώνεσαι μπροστά μας 
σκαλώνοντας με αργές, στρω τές φτερούγες 
τον ουρανό της Σκέψης μας ολοένα,
Δαίδαλε αιώνιε, απόκοσμος Εωσφόρος!

Η φωνή εδώ, αν και κατ’ ουσίαν προσωπική, είναι διαφορε
τική από τη ραψωδική, πρωτοπροσωπική φωνή του προφήτη 
που ανιχνεύεται σε μεγάλο μέρος νεανικών στίχων του 
Σικελιανού. Ο ποιητής δεν είναι πλέον ο ιεροφάντης που 
μεταβιβάζει ένα θεϊκό μήνυμα μέσω μιας ιερατικής ρητορι
κής· αφήνει το μύθο στο κέντρο του ποιήματος να έχει τη 
δική του ζωή, μέσω της αφηγηματικής έκθεσης, κι έπειτα 
εισέρχεται κι ο ίδιος μέσα στο μύθο κατ’ αναλογίαν, συμμερι- 
ζόμενος τη σημασία του, προσθέτοντας την εμπειρία του 
δικού του μαρτυρίου και τη δέσμευσή του στην αποκάλυψη 
του μύθου, κρατώντας όμως την προσοχή του στραμμένη σε 
ό,τι ο μύθος έχει ήδη εμπεδώσει, έτσι ώστε η προσωπική 
διάσταση να μην επισκιάζει τη μεταφορική. Το αποτέλεσμα 
είναι πως στο ποίημα αυτό η φωνή είναι μεγαλόπρεπη και 
συνάμα πειστική, φορέας ενός νέου τόνου ταπεινοφροσύνης.

Μια παρόμοια φωνή μιλάει στην «Ιερά οδό», ένα από τα 
καλύτερα προπολεμικά του ποιήματα. Το υποκειμενικό στοι
χείο εμφανίζεται από την αρχή, καθώς ο ποιητής αναφέρεται 
μάλλον άμεσα στην προσωπική του κρίση, η οποία απλώς 
εξυπονοείτο στο προηγούμενο ποίημα: «Από τη νέα πληγή 
που μ’άνοιξεν η μοίρα...» και «σαν άρρωστος, καιρό, που 
πρωτοβγαίνει /  ν’ αρμέξει ζωή απ’ τον έξω κόσμον, ήμουν /  
περπατητής μοναχικός στο δρόμο...» Γρήγορα, ωστόσο, 
στήνει ένα μυθολογικό πλαίσιο σ’ αυτό το προσωπικό πνευ
ματικό ταξίδι, με την περιγραφή της Ιεράς Οδού — η οποία 
αποτελεί και το σκηνικό του ταξιδιού — που οδηγεί στην 
Ελευσίνα’ έναν δρόμο τον οποίον βλέπει σαν ποτάμι που 
κατεβάζει βοϊδάμαξες φορτωμένες ανθρώπους όμοιους με 
σκιές νεκρών. Και μέσα σ’ αυτό το σκηνικό το ταξίδι του 
συγχωνεύεται με το ταξίδι άλλων, πριν από αιώνες, στον 
ίδιον αυτό δρόμο. Αλλά, πριν η μεταφορά του καταστεί 
δυσάρεστα βεβιασμένη, ο ποιητής προχωρεί στην αφήγηση 
ενός επεισοδίου για έναν τσιγγάνο και τις δυο αρκούδες του 
που χορεύουν. Και μολονότι συνεχίζονται οι σύντομες αναφο
ρές στη Δήμητρα, στην Αλκμήνη και στην Παναγία, ως 
στήριγμα στο μυθολογικό πλαίσιο, στην καρδιά του ποιήμα
τος, η τραγική αίσθηση της ζωής αναδύεται με εξαιρετικό 
δυναμισμό από την ιστορία που διηγείται ο ποιητής για τη 
μάνα-αρκούδα, η οποία, από μιαν «άμοιρη στοργή» σηκώνε
ται πάνω και χορεύει ζωηρά για να γλιτώσει το αθώο παιδί 
της από την πρόωρη γνώση του μαρτυρίου που θα είναι η 
αναπόδραστη μοίρα του.

--------- ►
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Και να ως σε λίγο ζύγωσαν μπροστά μου 
και μ ’είδε ο Γύφτος, πριν καλά προφτάσω 
να τον κοιτάξω, τράβηξε α π ’ τον ώμο 
το ντέφι και, χτυπώντας το με το να 
χέρι, με τ ’άλλον έσυρε με βία 
τις αλυσίδες. Κ ’ οι δυο αρκούδες τότε 
στα δυο τους σκώθηκαν, βαριά.

Η  μία,
(ήτανε η μάνα, φανερά), η μεγάλη, 
με πλεχτές χάντρες όλο στολισμένο 
το μέτωπο γαλάζιες, κι από πάνω 
μιαν άσπρη αβασκαντήρα, ανασηκώθη 
ξάφνου τρανή, σαν προαιώνιο να ταν 
ξόανο Μεγάλης θεάς, της αιώνιας Μάνας, 
αυτής της ίδιας που ιερά θλιμμένη, 
με τον καιρόν ως πήρε ανθρώπινη όψη, 
για τον καημό της κόρης της λέγονταν 
Δήμητρα εδώ, για τον καημό του γιου της 
πιο πέρα ήταν Αλκμήνη ή Παναγία.
Και το μικρό στο πλάγι της αρκούδι, 
σα μεγάλο παιχνίδι, σαν ανίδεο 
μικρό παιδί, ανασκώθηκε κ ’ εκείνο 
υπάκοο, μη μαντεύοντας ακόμα 
του πόνου του το μάκρος και την■ πίκρα 
της σκλαβιάς, που καθρέφτιζεν η μάνα 
στα δυο πυρά της που το κοίτααν μάτια!

\

Α λ λ ’ως από τον κάματον εκείνη 
οκνούσε να χορέψει, ο Γύφτος, μ ’ένα 
πιδέξιο τράβηγμα της αλυσίδας 
στ ου μικρού το ρουθούνι, ματωμένο 
ακόμα απ ’ το χαλκά που λίγες μέρες 
φαίνονταν πως του τρύπησεν, αιφνίδια 
την έκαμε, μουγκρίζοντας με πόνο, 
να ορθώνεται ψηλά, προς το παιδί της 
γυρνώντας το κεφάλι, και να ορχιέται 
ζωηρά .

Μέσα από αυτή τη δράση που αφηγήθηκε με πειστικότητα 
ο ποιητής, κερδίζει τη συναίνεσή μας για  το μυθικό ρόλο της 
μάνας-αρκούδας: «μαρτυρικό τεράστιο σύμβολο όλου /  του 
πόνου του πανάρχαιου, οπ’ ακόμα /  δεν του πληρώθη α
π ’ τους θνητούς αιώνες /  ο φόρος της ψυχής. Τ ι ετούτη 
ακόμα /  ήταν κι είναι στον Ά δη». Και μέσω της προσεκτικά 
σχεδιασμένης συγχώνευσης των αφηγηματικών και των προ
σωπικών στοιχείων, της μυθικής μορφής ως αιωνίου μαρτυ
ρίου και της persona ως «σκλάβου του κόσμου», ο ποιητής 
μας πείθει να δεχτούμε τόσο τα τραγικά συνεπαγόμενα του 
ποιήματος, όσο και την επιφυλακτική αποφασιστικότητα 
στην οποία καταλήγει:

Μα ως, τέλος, 
ο Ατσίγγανος ξεμάκρυνε, τραβώντας 
ξανά τις δυο αργοβάδιστες αρκούδες, 
και χάθηκε στο μούχρωμα, η καρδιά μου, 
με σήκωσε να ξαναπάρω πάλι 
το δρόμο οπού τέλειωνε στα ρείπια 

30  του Ιερού της Ψυχής, στην Ελευσίνα.
Κ ’η καρδιά μου, ως εβάδιζα, βογκούσε:

«Θα 'ρτει τάχα ποτέ, θε να ’ρτει η ώρα 
που η ψυχή της αρκούδας και του Γύφτου, 
κ 'η  ψυχή μου, που Μυημένη τηνε κράζω, 
θα γιορτάσουν μαζί;»

Κι ως προχωρούσα, 
και βράδιαζε, ξανάνιωσα α π ’ την ίδια 
πληγή, που η μοίρα μ ’άνοιξε, το σκότος 
να μπαίνει ορμητικά μες στην καρδιά μου, 
καθώς από ραγισματιάν αιφνίδια μπαίνει 
το κύμα σε καράβι που ολοένα 
βουλιάζει. Κι όμως τέτοια ως να διψούσε 
πλημμύραν η καρδιά μου, σα βυθίστη 
ως να πνίγηκε ακέρια στα σκοτάδια, 
σα βυθίστηκε ακέρια στα σκοτάδια, 
ένα μούρμουρο απλώθη απάνωθέ μου, 
ένα μούρμουρο, 
κ ’ έμοιαζ' έλεε:

«Θα ’ρτει».

Το ποίημα «Άγραφον», γραμμένο κατά τη διάρκεια 
εκείνου του εξοντωτικού αθηναϊκού φθινόπωρου του 1941, 
υπό γερμανική Κατοχή, είναι το πιο γνήσιο παράδειγμα του 
τελευταίου εκφραστικού τρόπου του Σικελιανού. Τα δύο 
τρίτα του ποιήματος καλύπτονται από την αφήγηση μιας 
παραβολής που προσφέρεται χωρίς εισαγωγή, εκτός αυτής 
που εξυπονοείται από τον τίτλο: μια παροιμία ή μια 
παράδοση που αναφέρεται στο Χριστό χωρίς να είναι κατα
γραμμένη στα Ευαγγέλια, ή που η αρχική της πηγή δεν είναι 
δυνατόν να ανευρεθεί. Η παραβολή είναι μια σκηνή σήψης 
έξω από τα  τείχη της Σιώνος α π ’ όπου διέρχεται ο Ιησούς με 
τους μαθητές του και τη βλέπει σαν μια μεταφορά της 
διαφθοράς που έχει απλωθεί μέσα στην πόλη· και το 
σημαντικότερο είναι πως μέσα σ’ αυτή τη σήψη, που π*ρί- 
σταται κυριολεκτικά με το δυσώδες κουφάρι ενός σκύλου, 
βλέπει τη λάμψη των κάτασπρων δοντιών του «ως το χαλάζι, 
ωσάν το κρίνο, /  πέρα απ’ τη σήψη, υπόσκεση μεγάλη, /  
αντιφεγγιά του Αιώνιου, μα κι ακόμα /  σκληρή του Δίκαιου 
αστραπή κ ’ ελπίδα!» Η παραβολή εκτίθεται με μια στρωτή 
αφήγηση, κι έπειτα, στο τρίτο μέρος-του ποιήματος, ακούγε- 
ται η προσωπική φωνή, όχι ως σχόλιο σε ό,τι έχει παρουσια
στεί αλλά ως αφομοίωση του υλικού αυτού από τον περιβάλ
λοντα κόσμο του ποιητή, όπου η Σιών της εποχής του 
γίνεται κάτι ανάλογο με την πόλη που γνώρισε ο Χριστός, κι 
όπου οι τραγικές συνθήκες που ζώνουν τον ποιητή τον έχουν 
φέρει σ’ εκείνη την έσχατη γνώση και ταπεινοφροσύνη που οι 
αρχαίοι ποιητές μας λένε ότι μπορεί να προκύψει μόνο από 
έντονο πόνο. Ο ποιητής προσεύχεται:

Και να τώρα,
βέβαια στερνός, το νου μου πως σ ’εκείνα,
Κύριε, τα λόγια Σου γυρίζω, κι όλος 
μια σκέψη στέκομαι μπροστά Σου: «Α1... δώσε, 
δος και σ ’εμένα, Κύριε, ενώ βαδίζω  
ολοένα ως έξω απ ’ της Σιών την πόλη, 
κι από τη μια της γης στην άλλην άκρη 
όλα είναι ρείπια, κι όλα είναι σκουπίδια, 
κι όλα είναι πτώματα άθαφτα που πνίγουν 
τη θεία πηγή τ ’ανασασμού, ή στη χώρα 
ε ιτ ’έξω από τη χώ ρα· Κύριε, δος μου, 
μες στη φριχτή οσμήν οπού διαβαίνω, 
για μια στιγμή την άγια Σου γαλήνη, 
να σταματήσω ατάραχος στη μέση
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α π ' τα ψοφίμια, και ν ' αόράξω κάπου 
και στη δική μου τη ματιάν εν ’άσπρο 
σημάδι, ως το χαλάζι, ωσάν το κρίνο· 
κάτι να λάμψει ξάφνου και βαθιά μου, 
έξω α π 'τη  σήψη, πέρα από τη σήψη 
του κόσμου, ώσάν τα δόντια αυτού του σκύλου, 
που, ω Κύριε, βλέποντάς το εκειό το δείλι, 
τα ’χες θαμάσει, υπόσκεση μεγάλη, 
αντιφεγγιά του Αιώνιου, μα κι αντάμα 
σκληρή του Δίκαιου αστραπή κ ’ελπίδα!

Στο ποίημα αυτό, η φωνή μας συγκινεί περισσότερο ίσως 
απ’ ό,τι σε άλλους στίχους του Σικελιανού όχι τόσο γιατί η 
πραγματικότητα της πικρής εκείνης εποχής του 1941 προσ
δίδει ουσία στη ρητορεία του, αλλά επειδή η προσευχή του 
ποιητή έρχεται μετά την αφήγηση της ιστορίας, την αφήγηση 
ενός μύθου, με το νόημα που έδινε στη λέξη ο ΒοΗβΠίι^,.που 
παρέχει ένα αντικειμενικό και συνάμα γενικό πλαίσιο για την 
προσωπική, όσο και την εθνική, συμφορά. Ξανά το όποιο 
υποκειμενικό, ρητορικό στοιχείο του ποιήματος, ανάγεται σε 
καθολικό και μεγαλόπρεπο.

Στα χρόνια της γερμανικής Κατοχής ο Σικελιανός έγραψε 
αρκετά ποιήματα που είναι μια άμεση, απερίφραστη και 
ευθύβολη έκφραση παράφορου ενδιαφέροντος για τη μοίρα 
της πατρίδας.του' ποιήματα που είχαν ως στόχο να ξεσηκώ
σουν το πνεύμα της αντίστασης και να υμνήσουν την ηρωική 
στάση του λαού του. Η απροσχημάτιστη ρητορεία επέστρεφε 
στην υπηρεσία του έθνους. Κάθε Έλληνας μαθητής θυμάται 
ακόμη το ποίημα που απήγγειλε ο Σικελιανός πάνω από το 
φέρετρο του Κωστή Παλαμά, του διάσημου προκατόχου του, 
στις 28 Φεβρουάριου 1943:

Ηχήστε, οι σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές, 
δονήστε σύγκορμη τη χώρα, πέρα ως πέρα...5

Η απαγγελία, αυτή καθευατήν, ήταν μια πράξη αντίστασης, 
καθώς μάλιστα, αμέσως μετά την απαγγελία ο Σικελιανός, με

τη βροντώδη φωνή του, άρχισε να τραγουδάει τον απαγορευ
μένο εθνικό ύμνο, προς τέρψιν των Γερμανών κατακτητών οι 
οποίοι, με πολιτική περιβολή και μάλλον αμήχανοι, είχαν 
αναμειχθεί με το τεράστιο πλήθος που συμμετείχε στην 
κηδεία του Παλαμά. Τώρα, τόσα χρόνια μετά το περιστατικό, 
τους' στίχους αυτούς που γράφτηκαν για. το θάνατο του 
Π: .λαμά, καθώς και άλλα πατριωτικά ποιήματα αυτής της 
περιόδου, τα αντιμετωπίζει κανείς ως τις λιγότερο ικανοποιη
τικές εκφάνσεις της όψιμης φωνής του Σικελιανού — αν τα δει 
από μια αυστηρώς λογοτεχνική σκοπιά. Αλλά αυτό που 
επιθυμώ να τονίσω, εν κατακλείδι, είναι, ότι ο Σικελιανός 
έγραψε όντως ένα ποίημα που, μέσω του μύθου, προβάλλει με 
επιτυχία τόσο το φλογερό του συναίσθημα για τη μοίρα της 
πατρίδας του —εκείνη τη σκληρή του δίκαιου αστραπή 
κ’ ελπίδα— και την καθολικότερη τραγική αίσθηση της ζωής 
που τον διακατέχει. Υπάρχουν στίχοι στο <« Άγραφον» που 
πιστεύω πως, ως ποίηση, θα επιβιώσουν επί μακρόν, τόσο 
εντός όσο και πέραν του πλαισίου της ιστορικής τους 
συγκυρίας και ειδικά του εθνικού ερεθίσματος που απετέλεσε 
το έναυ^μα της γραφής τους. Το επίτευγμα αυτό από μόνο του 
καταδεικνύει πως ο Σικελιανός είναι ένας από τους πραγματι
κά μεγάλους δασκάλους της σύγχρονης ελληνικής παράδοσης.

Μτφρ.: ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ
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ΠΟΙΗΣΗ
Γιώργος Β. Μακρής: ένας υπερρεαλιστής;

Τάκης Μενδράκος

ΓΙΩΡΓΟΣ Β. ΜΑΚΡΗΣ
Γραπτά
Επιμ.: Ε.Χ. Γονατάς 
Εκδ. Βιβλιοπωλείο της 
Εστίας, 1986

Ό τα ν  ρώτησαν πρόσφατα το Μίλτο 
Σαχτούρη για το Γιώργο Μακρή, απά
ντησε: «...Δε νομίζω πως είναι εύκολο 
να μιλήσουμε γ ι’ αυτόν τον παράξενο, 
γοητευτικό και βασανισμένο άνθρωπο... 
Ό σ ο  για τα ποιήματα που του αφιέρω
σα, είναι από φιλία, ίσως και από 
τύψεις, ότι δεν τον πρόσεξα όσο του 
άξιζε όταν βρισκόταν ακόμα μεταξύ 
μας...» Ακολουθώντας τον κατανυκτικό 
σεβασμό του ποιητή, θα περάσουμε κι 
εμείς έξω από τις ιδιαίτερες πτυχές της 
ζωής του, έξω από τα καθέκαστα μιας 
πραγματικά παράξενης διαδρομής και 
θα σταθούμε μόνο σε δυο σημεία: στην 
αληθινά φροντισμένη έκδοση του «Βι
βλιοπωλείου της ΕΣΤΙΑ Σ», με τα κεί
μενα που βρέθηκαν μέχρι στιγμής και 
σε κάποιους προβληματισμούς που ανα
δύονται απ’ αυτό το έργο.

Ο επιβλητικός σε όγκο, ευθύνη και 
καλαισθησία τόμος που συγκεντρώνει 
τα «Γραπτά» του Γιώργου Β. Μακρή 
(1923-1968) πέρα από την πολλαπλή 
σημασία που έχει ή μπορεί να έχει για 
τα ελληνικά γράμματα, είναι και μια 
αδιάψευστη μαρτυρία για το χρόνο και 
το μόχθο που αφιέρωσε ο Ε.Χ. Γονα- 
τάς, προκειμένου να περισυλλέξει, να 
επιμεληθεί και να παρουσιάσει ένα έρ
γο, που ο ίδιος ο δημιουργός του δε 
θέλησε ή καλύτερα δεν ενδιαφέρθηκε 
ποτέ να προβάλει. Κι εδώ, είναι σκόπι
μη η ''υπόμνηση, ότι ο ποιητής της 
«Κρύπτης» έχει αναλώσει και άλλες 
φορές χρόνο — σε βάρος του προσωπι
κού του έργου — για  να φέρει στο φως 
άγνωστα στο κοινό κείμενα, όπως τα 
«Ανέκδοτα Γράμματα του Γιώργου 
Κοτζιούλα», ανέκδοτα γράμματα του 
Ν. Καχτίτση1 ή για να μεταφράσει 
άγνωστη ποίηση, όπως τα «Μαλαισια- 

32 κά Τραγούδια» του Ivan Goll και τα 
«Ποιήματα» τού Wols.

Στο εισαγωγικό σημείωμα του Γόνα
τά βρίσκουμε όχι μόνο το ιστορικό της 
ανεύρευσης και συγκέντρωσης των 
«Γραπτώ ν»—όπου τονίζεται ότι βασι
κός συντελεστής της διάσωσης των χει
ρογράφων στάθηκε ο Ά γγελος Καρά- 
καλος, εξάδερφος του Μακρή— αλλά 
και αξιοπρόσεχτες επισημάνσεις πάνω 
στην εσωτερική συγκρότηση του ποιητή 
και στη στάση του απέναντι στα κοινω
νικά και πνευματικά μας πράγματα. 
Παρόμοιες παρατηρήσεις θα βρει κανείς 
και στα σημειώματα-μαρτυρίες που ε
ντάσσονται στον τόμο, των: Αλέξη Α- 
κριθάκη (καλλιτεχνικού επιμελητή του 
έργου) Φραγκίσκης Αμπατζοπούλου, 
Νάνου Βαλαωρίτη, Τάσου Δενέγρη, 
Α γγέλου Καράκαλου, Claudie Marx, 
Τάκη Μαύρου, Κώστα Ταχτσή και 
Θ.Δ. Φραγκόπουλου. Το κύριο σώμα 
των κειμένων του Μακρή συνθέτουν: 61 
ποιήματα, 12 αφηγήματα, σκέψεις-φύλ- 
λα ημερολογίου, μια «Προκήρυξη», έ
νας διάλογος (για δυο πρόσωπα), το 
Προοίμιο (για το πρώτο τεύχος του 
περιοδικού «Πάλι») 32 επιστολές και 4 
μεταφράσεις.

Περίεργες και ιδιόρρυθμες εντυπώ
σεις δημιουργεί μια περιπλάνηση σ’ αυ
τά τα κείμενα —και ιδιαίτερα στα 
ποιήματα— εντυπώσεις-που, ίσως, οδη
γούν σε κάποια συμπεράσματα για τις 
αισθητικές ακόμα και για τις κοινωνι
κές πεποιθήσεις του δημιουργού τους. 
Γραμμένα όλα στην περίοδο 1940- 
1967, θα μπορούσε να τα χωρίσει κα
νείς σε τρεις σχεδόν δεκαετίες: στην 
πρώτη (1940-50) ανήκουν τα 52 ποιή
ματα και τα 9 αφηγήματα’ στη δεύτερη 
(1951-60) υπάρχει απόλυτο κενό και 
στην τρίτη (1961-67) ανήκουν 9 ποιή
ματα και 3 αφηγήματα. Αν αποκλεί- 
σουμε την πιθανότητα να χάθηκαν ειδι
κά τα χειρόγραφα των χρόνων 1951-60
— όπως τόσα άλλα δικά του— θα πρέ
πει να δεχτούμε ότι ο ποιητής όλο και 
λιγότερο καταφεύγει στην ποιητική έκ
φραση, όλο και λιγότερο εμπιστεύεται 
το λόγο. Χαρακτηριστική είναι η φράση 
του στον Τάκη Μαύρο, για να κλείσει 
μια πολύωρη συζήτηση: «Δες τα χάλια 
του λόγου»2. Αλλά και γενικότερα φαί
νεται να τον προβληματίζει το θέμα της 
επικοινωνίας:

«... Ίσ ω ς  να φταίει αυτή η μορφή  
η αμφίβολη

που όεν μπορώ  ποτέ να συζητήσω

σε πλαίσια  αλήθειας μ ε  κανέ- 
ναν...3

Ό λες, χωρίς εξαίρεση, οι μαρτυρίες 
των γνωστών και φίλων, μας πείθουν 
για τη φιλοσοφική, κοινωνική και λογο
τεχνική παιδεία του Γ ιώργου Μακρή. 
Ακόμα, μια απλή, έστω, ανάγνωση των 
ποιημάτων του είναι αρκετή για να 
αποκαλύψει μια τέλεια γνώση της ποιη
τικής φόρμας. Μ ’ αυτό τον εξοπλισμό, 
με την άπειρη ευαισθησία του και με 
έντονη τη λαχτάρα της δημιουργίας, 
ακροβατεί πάνω στο τεντωμένο σκοινί 
του ποιητικού λόγου, ενώ τον δέρνουν 
οι άνεμοι της αμφιβολίας και του φόβου 
για μια πιθανή παγίδευση στα δίχτυα 
της Τέχνης, ή άλλοτε, για την ιερόσυλη 
παραβίαση κάποιων ερμητικά κλεισμέ
νων πυλών της ανθρώπινης ύπαρξης.

Έ τσ ι, τα ποιήματα αυτά, έντονα 
σφραγισμένα με την καρύωτακική π ι
κρία και το σαρκασμό, ελαφρά τονισμέ
να με μετουσιωμένες και αφομοιωμένες 
αποχρώσεις του ξένου υπερρεαλισμού, 
γράφονται πότε ελληνικά πότε γαλλικά 
ή αγγλικά4 πότε μετρικά και ομοιοκα
τάληκτα, πότε σε ελεύθερη και μοντέρ
να μορφή, χωρίς την παραμικρή ανησυ
χία και φροντίδα κάποιας μορφολογικής 
ομοιογένειας και συνέπειας: «Η φόρμα 
δεν μπορεί να με δαμάσει...» ομολογεί5. 
Κι εδώ, θα πρέπει να αποκλείσουμε μια 
προσπάθεια μετάβασης από τον παρα
δοσιακό στο μοντέρνο τρόπο γραφής ή 
στην πυρετική αναζήτηση μιας καινού
ριας φόρμας, αφού στην εικοσιεπτάχρο- 
νη αυτή διαδρομή τον βλέπουμε να 
παλινδρομεί ανάμεσα στο μετρικό και 
στον ελεύθερο στίχο. Είναι φανερό ότι 
το μέσο που θα χρησιμοποιήσει την 
πιεστική εκείνη στιγμή της εκφραστι
κής ανάγκης του είναι ολότελα αδιάφο
ρο, όπως αδιάφορη του είναι και η τύχη 
των γραπτών του. Είναι, ίσως, απί
στευτο, αλλά απόλυτα αληθινό ότι όσο 
ζούσε, δεν δημοσίευσε ποτέ και κανένα 
από τα κείμενά του. Μοναδική εξαίρεση 
αποτελούν το «Προοίμιο» (που έδωσε 
ανυπόγραφο) στο Ιο  τεύχος του περιο
δικού «Πάλι», οι μεταφράσεις του στην 
ποιητική σύνθεση «Πέτρα του Ήλιου» 
του Octavio Paz6 και «Εργάζομαι σαν 
κηπουρός» του Joan Miro7.

Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, 
γεννιούνται κάποια ερωτήματα: Ά ρ α 
γε τα γραπτά που συγκεντρώθηκαν, 
έστω, μετά το θάνατό του, συγκροτούν
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ενά τέτοιο έργο, που να εντάσσει το 
δημιουργό του στο χώρο της λογοτε
χνίας; Κι αυτό το έργο μπορεί, τελικά, 
να αποτελέσει μια πτυχή της ελληνικής 
γραμματείας;

Παρά την περιορισμένη έκτασή του 
και τη χτυπητή ανισότητά του, δε θα 
μπορούσε να του αρνηθεί κανείς το 
έντεχνο στοιχείο. Δεν είναι, όμως, αυτή 
καθαυτή η ποίηση που καθορίζει το 
στίγμα του Γιώργου Μακρή. Υπάρχει 
κάτι άλλο που όχι μόνο τεκμηριώνει 
την υπόστασή του σα λογοτέχνη, αλλά 
και του χαρίζει μιαν ιδιαιτερότητα μο
ναδική για την ελληνική πραγματικότη
τα: η στάση ζωής που, με την ειδική 
υφή της, δημιουργεί έργο. Πιο συγκε
κριμένα, αυτή η αδιαφορία για τη φόρ
μα και,(πολύ περισσότερο, για την τύχη 
του δημιουργήματος τείνει σε μια υπο- 
βάθμιση της αξίας και της αποστολής 
του έργου τέχνης. Αν σ’ αυτή προστεθεί 
η άρνηση του Μακρή να ασκήσει το 
οποιοδήποτε συμβατικό επάγγελμα κι 
ακόμα η ανάγκη να αναλώνεται σε 
ατέλειωτες συζητήσεις —κατά κοινή 
ομολογία-υψηλής στάθμης— στο πατά
ρι του Λουμίδη ή στο Βυζάντιο, φτά
νουμε στο πρότυπο του πνευματικού 
ανθρώπου ή του καλλιτέχνη, που, μέσα 
από τα ευρωπαϊκά πρωτοποριακά κινή
ματα των πρώτων δεκαετιών του αιώνα 
(φουτουρισμό, νταντά, υπερρεαλισμό) 
θεωρεί τη μη παραγωγή έργου επανα
στατική χειρονομία, ενώ αντίθετα, με 
μια τέτοια στάση ζωής δημιουργεί έργο 
και μάλιστα αυθεντικό.

«...Το πνεύμα αυτό», γράφει η Φρα- 
γκίσκη Αμπατζοπούλου σε μια ιδιαίτε
ρα αξιόλογη μελέτη της8 «κάτω από 
διαφορετικές συνθήκες, θα μπορούσε ί
σως να πάρει τη μορφή καλλιτεχνικού- 
επαναστατικού κινήματος, κάτι που πο
τέ δεν συνέβη στην Ελλάδα...» Αυτήν 
ακριβώς την περίοδο παρουσιάζεται ο 
Γιώργος Μακρής που, ακολουθώντας 
την αντίληψη του Μπρετόν και των 
φίλων του, καταξιώνεται σαν στοχα
στής και λογοτέχνης, χωρίς να επιδείξει 
έργο όσο ζούσε, συγγενεύοντας με τον 
υπερρεαλισμό όχι με τα γραπτά του
— όπως ο Εγγονόπουλος, ο Εμπειρικός 
και άλλοι— αλλά με τη συμπεριφορά 
του. Και εδώ, ίσως, θα πρέπει να 
αναφερθεί άλλη μια σχετική περίπτω 
ση, το ίδιο αν όχι πιο ενδιαφέρουσα, 
εκείνη του Δημήτρη Δεσποτίδη, που 
χωρίς να αφήσει δικά του κείμενα, ά-

Περίπατος με τραμ

Στο πρωινό το τραμ της παραλιακής γραμμής 
καθόμουνα μια μέρα που τα σύννεφα κατέβαιναν χαμηλά 
και άκουγα τις ρόδες να τρίζουν στις γυαλιστερές στροφές...
Α χ! τι παράξενο πρω ί όταν η θάλασσα
παίρνει ένα μαραμένο χρώμα καθώς τη βλέπω
κάτω από γυαλιά του ήλιου μ ’ ένα βιαστικό πλάγιο βλέμμα
όταν τα λατομεία εναλλάσσονται με περιμανδρωμένα οικόπεδα
κι' οι τοίχοι πάντα αφήνουνε να διακρίνεις
σβησμένες κάτι διαφημίσεις κινηματογράφων, βερνικιών και πανδο

χείων
όταν ακούω το ξερό κουδούνισμα που ειδοποιεί τους ανύποπτους

διαβάτες,
όταν περνάει το εργοστάσιο με τις καμινάδες και τις εργάτριες 
(πολλές απ'αυτές παντρεύονται με κρατική επιχορήγησή) 
ω! το εργοστάσιο αυτό κατεργασίας ξύλου.
Πώς ήθελα εκείνο το πρωί να είχα γίνει ένα μ ’ό λ ’αυτά 
κι έτρεμα ξέροντας τι θησαυρό έχανα την κάθε στιγμή 
που μια λεπτομέρεια ξέφευγε πίσω από τη ράχη μου 
με τον αντίχειρα στη μύτη κοροϊδευτικά...
Τι όμορφο πράμα να περνάς ένα τέτοιο πρωί
μέσα στο τραμ της παραλιακής γραμμής τις ώρες σου
κοιτάζοντας ν ’ ανθίζουνε στα χέρια των επιβατών
λουλούδια της Λνίας τα εισιτήρια της εταιρίας
στριμμένα μ'επιμέλεια σε σχήμα ομοιόμορφων κυλίνδρων
κοιτάζΌντας ν ’,ανθίζει στα πλάγια της γραμμής λίγο χορτάρι
όπου με κίνδυνο ζωής μασάνε οι αδύνατοι γάιδαροι μια δυο χαψιές,
ενώ δίπλα μας περνάει το αμάξι ενός κτηματία με παναμά
που πάει να πουλήσει γάλα.
Έτσι εκείνο το πρωί στο τραμ της παραλιακής γραμμής 

είδα να μπαίνουν άπειρα σώματα με μια κόλλα χαρτί στο πρόσωπο 
με μια κόλλα άσπρο χαρτί και χέρια με περίεργες κινήσεις 
βαστώντας μποτίλιες πακέτα κι άλλα αντικείμενα 
κι είδα την ώρα που το όχημα διάσχιζε το εμπορικό λιμάνι 
ένα χαμάλη που μου έριξε ένα βλέμμα αποβλακωμένο 
με το να μάτι του -  τ 'ά λλο  του είχε βγει 
και το κενό σκεπάζονταν μ ’ένα μαύρο πανί' 
αυτό συνέβηκε την ώρα που αυτός μ ’ένα λεπίδι 
τον κάλο του έκοβε κάνοντας ένα μορφασμό 
ενώ το βρώμικο νερό γεμάτο άχυρα και κοπριά 
το τάραζαν τα μαύρα πισσωμένα κουπιά, 
και με βρώμικα πόδια και ξύλινα παπούτσια 
κόκκινα χείλη και σπυριά στο μέτωπο οι κοπέλες 
κροτούσαν τα πόδια στο λιθόστρωτο κι απομακρύνονταν.

Καθώς τα άσπρα σύννεφα όλο και κατέβαιναν 
και τρίζανε οι ρόδες στις γλιστερές στροφές 
επέρασε ένα όμορφο μαύρο αμάξι
με μια ξανθή κυρία -  στο πρόσωπό της μια κόλλα άσπρο χαρτί 
γυναίκα καθώς σκέφτηκα ενός ϋαΗείηίΓαί* ίσως...
Αυτά γινήκανε εκείνο το πρωί.

(1944;)
* μυστικοσύμβοΰλος
Ανέκδοτο ποίημα του Γιώργου Μ ακρή
Π αραχωρήθηκε από τον Ε.Χ. Γόνατά
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σκησε έντονη την επίδρασή του στην 
περιοχή της πνευματικής αριστεράς και 
δημιούργησε αξιοζήλευτο έργο, παρο
τρύνοντας πολλούς νέους συγγραφείς να 
γράψουνε, ιδρύοντας μαζί με άλλους την 
«Επιθεώ ρηση Τέχνης», τ ις  εκδόσεις 
Θ ΕΜ ΕΛ ΙΟ  και άλλα πολλά.

Α πλές προτάσεις προσέγγισης ενός 
φαινομένου, α π ό π ε ιρ α  επ ισ ήμ ανσης 
μιας οφειλής, οι παραπάνω απόψεις δεν 
διεκδικούν μια θέση στην πρωτοτυπία ή 
σε μια απόλυτη αλήθεια και, πολύ π ε
ρισσότερο, δεν έχουν την παραμικρή 
πρόθεση να υποβαθμίσουν το γραπτό 
έργο του Γιώργου Μακρή, που είδε 
επιτέλους το φως μετά τον εκούσιο 
θάνατό του χάρη στην ευσυνειδησία και 
τη στοργή των φίλων του.
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Γιώργος Παπανδρέου 

(τη φω τογραφία παραχώρησε ο Μάρκος Δραγούμης)

Ποίηση και πεζός λόγος

Αλέξ. Ζήρας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ
Ανωνύμου Μ οναχού  
Κέδρος, Αθήνα 1985, 69 σ.

Θα αρχίσω με ένα ερώτημα που κανονι
κά θα έπρεπε να τεθεί στο τέλος αυτού 
του κριτικού σημειώματος: υπάρχουν 
μήπως κοινές ρίζες σ’ αυτή τη στροφή 
αρκετών νεότερων ποιητών προς την 
πεζή ανάπτυξη του ποιήματος; Κάνω 
την ερώτηση ξεκινώντας από την ολοένα 
και αυξανόμενη παρουσία, κατά τα τε 
λευταία τρία ή τέσσερα χρόνια, συλλο- 

34  γών όπου ο λόγος της ποίησης — ή ο 
λόγος ορισμένων ποιητών — εγκαταλεί

πει την «παραδοσιακή» εξωτερική μορ
φολογία του, αναζητώντας ίσως μια 
αφηγηματική πλαστικότητα, μια ροϊκό- 
τητα που δεν εξασφαλίζει ο κατακερμα
τισμός της μοντέρνας ποιητικής έκφρα
σης. Προλαβαίνω κάποιες ενδεχόμενες 
ενστάσεις: δεν έχουμε εδώ την περ ίπτω 
ση τής ποιητικής πρόζας, όπου απλώς 
ένα πεζό κείμενο προσφεύγει στη χρήση 
συνειρμών για να αποδόσει μια ενδιάθε- 
τή του αφαίρεση. Έ χουμε να κάνουμε 
με κείμενα ποίησης που διαλέγουν να 
χυθούν σε συντακτικές φόρμες του πεζού 
λόγου, αλλά που, εντούτοις, η ίδια η 
δομή τους παραμένει ποιητική.

Ο Γ. Κοντός το επιβεβαιώνει στο 
πρώτο ποίημα της συλλογής του Λνωνύ- 
μου Μ οναχού, χωρίς τη βοήθεια καμιάς 
άλλης έξωθεν καλής μαρτυρίας: «Γρά
φοντας μ ’ αυτό το στυλό διαρκείας, μα

κρύ 7ροίημα, ίδιο πουκάμισο φιδιού που 
μένει μες στις πέτρες και ξεραίνεται». 
Είναι το γνώριμο σύμπαν του ποιητή, 
αυτό που έχουμε ήδη ανιχνεύσει στις 
προηγούμενες συλλογές του και που 
ορίζεται, γενικά, από την καταλυτική 
παρουσία της φθοράς, όπως και απο τη 
μόνιμη αίσθηση του αδιεξόδου, που είναι 
αδιάλειπτη και δραστική, μέσα από τη 
χρήση ορισμένων αντικειμένων — συμ
βόλων. Έ τ σ ι  λ.χ. είναι ενδεικτική η 
συχνή μνεία του χώματος, είτε ως συμ
βόλου του θανάτου είτε ως συμβόλου 
του μοιραίου και αναπόδραστου: «θα 
ζήσουμε όλα τα χρόνια σ’ αυτό το εξοχι
κό δωμάτιο. — τα  χώ ματα έξω θα 
σκεπάζουν το σπίτι» (σ. 12) ή « Έ κ λα ι- 
γες και τα  μαλλιά σου γεμάτα  χώμα από 
τον τελευταίο θάνατο» (σ. 31). Επίσης 
έχουμε ξανά την παρουσία άλλων γνώρι-
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μων από προηγούμενες συλλογές συμβό
λων, όπως: σύρματα, καλώδια, τηλέφω
νο, παπούτσια, φωτογραφίες. Ασφαλώς 
δεν είναι η πρώτη φορά που διαπιστώ
νουμε ότι στην ποίηση του Γ. Κοντού 
όλα τα σύμβολα εξαντικειμενικεύονται, 
γειώνονται, και ντύνονται, τελικά, αυτή 
την πολύμορφη και πολυσήμαντη αίσθη
ση της χοϊκότητας που ταυτόχρονα είναι 
πρόγευση του τέλους και συνείδηση του 
φθαρτού. Δεν υπάρχουν αφηρημένες δια
τυπώσεις που ανάγονται στη σφαίρα 
των ιδεών ή σε κάποια ιδεολογήματα 
και θεωρήματα του ποιητή. Παρά την 
κάπου κάπου διαφαινόμενη τάση του να 
διατηρήσει κλειστές τις διόδους προς τη 
βαθύτερη φύση του ποιήματος — όχι 
στα ερωτικά ή συγκεκριμένα προσωπι
κά, αλλά περισσότερο σ’ εκείνα που 
έχουν το ξεκίνημά τους σε ένα πλέγμα 
έμμεσων εντυπώσεων (λ.χ. το ποίημα 
στις σ. 53-54) — είναι τόσο κοινόχρη
στα υλική η υφή και συμβολική τους 
ώστε ο αναγνώστης μετουσιώνεται εύ
κολα στο σύμπαν του ποιητή. Η μετου
σίωση αυτή, έχει, βέβαια, άμεση σχέση 
με την επιλογή των στοιχείων, πραγμά
των και εντυπώσεων και την αναγωγή 
τους σε σύμβολα που συναρμολογούν, 
σ’ ένα άλλο, φανταστικό επίπεδο, την 
προσωπική μυθολογία του.

Σχεδόν πάντοτε, αν δούμε προσεκτι
κά, από αυτή την άποψη, την ποίηση του 
Γ. Κοντού, έχουμε τη δυνατότητα να 
διακρίνουμε, κάτω από τις επ ιχω ματώ 
σεις της μνήμης, των άμεσων ή έμμεσων 
εντυπώσεων, των παραβολών και — 
προπάντων — των συσσωρευμένων με
ταφορών, τον πυρήνα του ποιήματος. 
Είναι ένας πυρήνας που θα μπορούσε να 
μην εξελιχθεί σε τίποτε αν εδώ δεν 
παρενέβαινε η ψυχοσωματική σχέση του 
ποιητή με το αντικείμενο. Στο ποίημα, 
έτσι, δεν ανακαλείται με αποκλειστικό
τητα κανένα ορισμένο βίωμα, καμιά 
ορισμένη σκηνή που έζησε ο ποιητής και 
προσπαθεί τώρα να ξαναζήσει. Το ποίη
μα χτίζεται, και λέγοντας χτίζεται κυ
ριολεκτώ, πάνω στη φανταστική ανά
πλαση της πραγματικότητας, πάνω σε 
πολυποίκιλους συνειρμούς που εισάγουν 
από άλλες, μυστικές διόδους, τις φαντα
σιώσεις, τις φοβίες και τις επιθυμίες 
του.

Η διαδικασία αυτή που επαναφέρει τη 
δραστική παρουσία της ποίησης του Μ. 
Σαχτούρη, φαίνεται πολύ πιο καθαρά 
στα ποιήματα που είναι — ή που φαίνο
νται;— απόπειρες του ποιητή όχι να

ερμηνεύσει αλλά να δώσει διέξοδο μέσα 
από «αντικειμενικά» δεδομένα-προφά- 
σεις στον τερατογόνο εσωτερικό κόσμο 
του. Μια τέτοια περίπτωση αναδύεται 
στο ποίημα: «Πού τελειώνει το τσιγά
ρο», όπου η αναπαράσταση του καπνί
σματος επιμερίζεται σε πλήθος αναγω
γών της πραγματικότητας στή σφαίρα 
του φανταστικού. Αναλογίες βρίσκουμε 
σχεδόν σε όλα τα ποιήματα, και πιο 
χαρακτηριστικά στο «Γυναίκα με φακί
δες, με μαλλιά, με σιδερένια χτένα» ή, 
πολύ πιο εμφατικά, στο «Μιλάει ο 
δράκος στον Ά γ ιο  Γεώργιο». Ε ίτε το 
ποίημα ξεκινάει συμβατικά από το κοί- 
ταγμα μιας εικαστικής σύνθεσης, είτε η 
εικαστική σύνθεση δεν υπάρχει παρά 
μόνο ως πρωτογενές δημιούργημα της 
φαντασίας — και μάλλον ισχύει η πρώτη 
περίπτωση — ο μηχανισμός άμυνας του 
ποιητή αρχίζει να δημιουργεί το μύθο 
της σύνθεσης — έναν προσωπικό μύθο, 
της σύνθεσης, εννοείται — που ένα και 
μοναδικό σκοπό έχει, έστω και αν τούτο 
δεν γίνεται συνειδητά: σκοπό έχει να 
εξορκίσει, συμβολικά αλλά και πραγμα
τικά, όλα εκείνα που τον διεκδικούν στο 
σκότος και στη σιωπή τους. Είναι ο 
ιστός της ιστορίας που «τον τυλίγει, τον 
χτίζει στον κόσμο» (σ. 44), οι παγίδες 
λέξεις που του ^μαγκώνουν τα πόδια» 
(σ. 51).

Από τα ποιήματα των Οστών ως τα 
ποιήματα του Ανωνύμου Μοναχού, πα,ρά 
τις εξωτερικές μορφολογικές διαφορές 
τους (στην έκταση, στη φραστική οικο
νομία, στην αφαίρεση), δεν έχουμε και 
μια αντίστοιχη μετατόπιση ή αλλαγή 
στην κεφαλαιώδη σημασία που έχει για 
τον Γ. Κοντό η ποιητική εικόνα ή, 
ακόμα, στον τρόπο με τον οποίο διαμορ
φώνεται το απόθεμα του γλωσσικού 
υλικού του. Θα πρόσθετα ότι μετατόπι
ση δεν έχουμε ούτε και στη θεματική 
του, ενώ, σε τελευταία ανάλυση, η με 
πεζό τρόπο ανάπτυξη ενός ποιήματος 
ασφαλώς δεν είναι εκλογή που μπορεί 
από μόνη της να σημειώσει κάποια 
αποφασιστική καμπή στο έργο ενός 
ποιητή.

Εκείνο που κατά τη γνώμη μου πρέ
πει να μας σταματήσει, σ’ αυτή την 
τελευταία συλλογή, είναι μια άλλη αντί
ληψη του ποιητή που αρχίζει π ια να 
διαγράφεται καθαρά, ως προς την αρχι
τεκτονική του ποιήματος. Πράγματι, σε 
αρκετά από τα  ποιήματα το υ  Ανωνύμου  
Μοναχού παρακολουθούμε τη σαφή πρό
θεση του Γ. Κοντού να οργανώσει τις 
φράσεις-εικόνες πάνω σε μια λογική 
αλληλουχία , ε ίτε  δρα μ α το πο ιώ ντα ς 
σκηνικά μια κατάσταση ονειρική π.χ.

στο ποίημα «Στην Πράγα», σ. 30-31, 
είτε διαλέγοντας μια φιλμική γραφή 
καθώς ακολουθεί με χρονικά πισωγυρί- 
σματα το φανταστικό σενάριο που π α 
ρουσιάζει «Το εικοσιτετράωρο ενός μα
νεκέν» (σ. 37-38). Είναι μια ακόμα 
απόδειξη της εξοικείωσης της νεότερης 
ποίησης με γλώσσες άλλων μέσων καλ
λιτεχνικής έκφρασης, και άλλωστε προς 
τα εκεί μας ωθεί ο ίδιος ο ποιητής, όταν 
κλείνει το ποίημα «Η τελευταία μέρα» 
ως εξής: «Το σενάριο τελειώνει όπως σε 
όλες τις ερωτικές ιστορίες: τρέχοντας 
και φωνάζοντας με καμένο πρόσωπο — 
το μ’ακιγιάζ είναι πειστικό — σε ψάχνω. 
Ο σκηνοθέτης δίνει τις τελευταίες οδη
γίες και σε καδράρει πάνω σ’ ένα κύμα ή 
ράχη αμφίβιου ζώου. Με βλέπεις. Η 
τελευταία κραυγή και τέλος» (σ. II). 
Τέλος τέλος, δε θα ’πρεπε να ξεχνάμε 
ÓTt όλη αυτή η προσπάθεια οργάνωσης 
του ποιήματος γύρω από έναν πυρήνα 
θεματικό, φανταστικά αναπαραστημένο, 
όλη αυτή η σκηνοθετική και σκηνογραφι- 
κή παρέμβαση ενός ποιητή που ως 
πρόσφατα-στηριζόταν περισσότερο στο 
ένστικτό του, συντείνει σε μια μείωση 
της συναισθηματικής θερμοκρασίας της 
γλώσσας, δείχνει μια διαφορετική στάση 
ήθους απέναντι στο ίδιο το ποίημα, και, 
σαν ύστατη συνέπεια, οδηγεί στην απο
λέπιση του ύφους από κάθε, σχεδόν, 
υπόλοιπο ρητορείας και παλαιόσχημου 
λυρισμού. Από αυτούς και μόνο τους 
λόγους νομίζω ότι τα ποιήματα του 
Ανωνύμου Μ οναχού είναι Χένα προχώρη- 
μα.

ΗΛΙΑΣ ΓΚΡΗΣ
Στα Γιοφύρια του Κόσμου  
Εκδ. Θουκυδίδης, Αθήνα 1982, 
σελ. 29

Μϊα κατάσταση που έχει συχνά στα 
ποιήματα του Η .Γ . τη θέση ενός προο
πτικού ανοίγματος προς το χρόνο της 
ιστορίας και το χρόνο της ύπαρξης, είναι 
η ενόραση. Και τη λέω ενόραση, γιατί 
εδώ είναι αρκετά εμφανής η διαισθητική 
λειτουργία του λόγου της ποίησης, δη
λαδή το ότι συμπυκνώνονται και εξαφα
νίζονται οι συμβατικές διακρίσεις στην 
εξέλιξη του χρόνου όσο και οι επ ιπτώ 
σεις τους στην ανθρώπινη ζωή. Εννοεί
ται πως Στα  Γιοφύρια του Κ όσμου  το 
κάτοπτρο ελέγχου, τόσο της ιστορίας 
όσο και της ιστορικότητας του ανθρώ
που, είναι η προσωπική μνήμη, η συρροή 35
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επαλλήλων εικόνων που όμως τρέφονται 
αποκλειστικά από μια υλική πραγματι
κότητα.

Μέσω της μνήμης αφυπνίζονται αι
σθήσεις, συναισθήματα που συγκρατού- 
νται μεταξύ τους από κάποιον συνεκτικό 
ιστό, ιδεολογικά καθορισμένο, και προ
βάλλονται ή αντιπαρατίθενται σ’ έναν 
κόσμο που εξακολουθεί να είναι εχθρι
κός, απειλητικός, κλειστός. Πολύ περισ
σότερο μάλιστα όταν η μετάβαση του 
ποιητή από το γενέθλιο χώρο του — Ο 
Πύργος, η Κρέστενα — στην πόλη 
συνοδεύεται από μια διαρκώς αυξανόμε
νη αίσθηση απώλειας, αποξένωσης, α
πουσίας του άλλου. Η μνήμη όχι μόνο 
αντλεί από πρώιμα τραυματικά βιώμα
τα, από παραστάσεις φθοράς και ερήμω- 
σης που έχουν- ανεξίτηλα χαραχτεί στην 
παιδική συνείδηση, αλλά και παραβάλ

λει διαρκώς τα βιώματα αυτά με τα 
συναισθήματα που ξεπηδούν από το 
παρόν, συναισθήματα που βγαίνουν μέ
σα από έναν τελματωμένο διάλογο με το 
περιβάλλον — ως κοινωνία και ως σύ
στημα πολιτικής πρακτικής.

Ποιο είναι αυτό που επενεργεί ως 
καταλύτης στην ποίηση του Η.Γ.: είναι 
το όραμα του κόσμου, ή, μήπως, η 
συνεχής εγρήγορση της μνήμης; Μάλλον 
και τα δυο. Μολονότι έχουμε σ’ αυτό 
εδώ το ποίημα — γιατί περί ενός 
ποιήματος πρόκειται στην ουσία — ένα 
ύφος που θεωρείται ρωμαλέο, ιδιαίτερα 
στις εικόνες που ανακαλούν το φυσικό 
τοπίο και σ’ εκείνες όπου ο τόνος είναι 
συγκινημένος λόγω της επίκλησης από 
τον ποιητή μιας ξεχασμένης πια αίσθη
σης συναδελφοσύνης, συντροφικότητας 
και θέλησης για  αγώνα, η ίδια η έκφρασή 
του μεταμορφώνεται όταν από το μύθο 
γειώνεται στη συμβατική πραγματικό
τητα. Είναι η μοιραία μετατόπιση από

το συλλογικό στο προσωπικό, από το 
γενικό στο ατομικό, που δεν είναι φανε
ρή μόνο ως έκφραση βιωμάτων αλλά και 
ως έκφραση γλωσσική. Ο σε έξαρση 
λυρικός τόνος γίνεται μερικές στιγμές 
βαθιά ελεγειακός για να αποδόσει π ι
στότερα τα συναισθήματα που επικρα
τούν: τη θλίψη, την απόγνωση.

Δε θα έσφαλλα νομίζω λέγοντας πως 
η ποίηση του Η .Γ. εντάσσεται στη 
γραμμή των κοινωνιστών ποιητών μας
— από τον Ρίτσο και τον Βρεττάκο ως 
τον Λειβαδίτη της πρώτης περιόδου — 
όπου την πρωτεύουσα θέση έχει το 
όραμα, είτε ως πράξη πολιτική είτε ως 
αίσθηση του κόσμου μέσω της γλώσσας. 
Είναι μια ποίηση όπου τα πάθη του 
προσώπου αναζητούν τη συλλογική τους 
είσπραξη, ή, αντίστροφα, αναζητούν την 
απόσβεσή τους στο αδρό πρόσωπο της 
ιστορίας.

■

Προβληματική ποίησης και ποιητικής

Έ λ ε ν α  Χ ο υ ζο ύ ρ η

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ
Βιολέττες για μια εποχή  
Εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1985

Η ποίηση της πρώτης μεταπολεμικής 
γενιάς υπήρξε και συνεχίζει να είναι 
αντικείμενο αντικρουόμενων απόψεων. 
Ίσ ω ς  γιατί η εποχή, κατά την οποία οι 
εκπρόσωποί της διαμόρφωσαν τη συνεί
δηση και την ποίησή τους, εξακολουθεί 
ακόμη να είναι το σημείο αιχμής της 
πρόσφατης ιστορίας του τόπου.

«Ποίηση της ήττας», θέλησε πρώτος 
τις ποιητικές καταθέσεις των πρώτων 
μεταπολεμικών ποιητών, ο Βύρων Λεο- 
ντάρης. Για ν’ αντικρουστεί πάραυτα 
από τον Τ. Βουρνά στην «Επιθεώρηση 
Τέχνης» (τ. 110), προκαλώντας έτσι την 
έναρξη ενός διαλόγου — όχι πάντα 
γόνιμου και εποικοδομητικού και προ
παντός πειστικού ως προς τα προβαλλό
μενα —εκατέρωθεν— επιχειρήματα, ο 
οποίος συνεχίζεται ως τις μέρες μας.

Ο Θανάσης Κωσταβάρας —λόγου χά- 
ριν— προβάλλει μια άποψη —η οποία 
δεν αρκείται ως συνήθως στο να απορρί- 

3 6  ψει ή να αποδεχθεί τον χαρακτηρισμό— 
αλλά εκκινώντας από τη θέαση μιας

γενικότερης πραγματικότητας πέραν 
του ποιητή και της σχέσης του με το 
άμεσο περιβάλλον του, επιχειρεί μιαν 
ανάγνωση ευρύτερη της ποίησης των 
πρώτων μεταπολεμικών ποιητών. Ά λ 
λωστε, όπως ο ίδιος γράφει: «Αυτός 
καθευατόςο όρος “ Ποίησητης Ή τ τα ς” , 
αν λειτούργησε κάποτε οριακά, προ
βάλλοντας ένα θέμα και επισημαίνοντας 
τις ιδεολογικές κατευθύνσεις και ανησυ
χίες ορισμένων ποιητών, σήμερα κάπου 
είκοσι χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση, 
έχει αποστρακιστεί τελείως από την 
αρχική του εκδοχή».

Και ο Κλείτος Κύρου, από τους κατ’ 
εξοχήν θεωρούμενους ποιητές της Ή τ 
τας, χαρακτηρίζει μεγάλο λάθος να ερ
μηνεύεται έτσι 0 χαμηλός κι εξομολογη- 
τικός τόνος στην ποίησή του.

Πέρα, βεβαίως, από την αρνητική ή 
θετική στάση απέναντι στον όρο «Ποίη
ση της Ή ττας» , υπάρχει και εκείνη που 
στέκεται επιφυλακτικά απέναντι στους 
όποιους όρους ή χαρακτηρισμούς. Αυτό 
δεν σημαίνει ότι δεν είναι γενικά παρα
δεκτό το γεγονός των εξωτερικών επ ι
δράσεων που ασκούνται στη συνείδηση 
του ποιητή και που ως τέτοιες εντάσσο
νται σ’ ένα συγκεκριμένο κάθε φορά 
ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο. Ωστόσο 
η κατηγοριοποίηση ωθεί —εξ αντικειμέ
νου— προς μία ισοπέδωση του ποιητή 
που από είδος μετατρέπεται σε γένος.

Θεωρήσαμε σκόπιμη αυτή την εισα
γωγή προκειμένου να προχωρήσουμε 
στην κρίση του τελευταίου βιβλίου του 
Τάσου Λειβαδίτη «Βιολέττες για μια 
εποχή», ακριβώς γιατί ο ποιητής ανήκει 
σ’ αυτήν την αμφιλεγόμενη ποιητική γ ε 
νιά. Το βιβλίο «Βιολέττες για  μια επο
χή», είναι το εικοστό πρώτο του ποιητή 
από το 1952, χρονιά έκδοσης του πρώ
του, βιβλίου «Μάχη στην άκρη της νύ
χτας». Στη διάρκεια των τριάντα τριών 
χρόνων αδιάλειπτης ποιητικής παρου
σίας του ποιητή —μέσος όρος έκδοσης 
του' βιβλίου τα δύο χρόνια— ο Τάσος 
Λειβαδίτης εμφανίζεται μόνο μία φορά 
και ως διηγηματογράφος. Το 1966 με 
τα διηγήματα που φέρουν τον τίτλο «Το 
Εκκρεμές».

Το τελευταίο του βιβλίο, «Βιολέττες 
για μια εποχή», έρχεται να κορυφώσει ή 
ολοκληρώσει μια προβληματική πο ίη 
σης και ποιητικής, η οποία εμφανίζεται 
πολύ νωρίς από τη «Συμφωνία αρ. I» 
του 1957. Και που προχωρεί εξελισσό
μενη τόσο από την άποψη του ύφους όσο 
και από την άποψη του περιεχομένου. 
Μια σειρά ματαιώσεις και σταδιακές 
κονιορτοποιήσεις δίνουν το στίγμα τους 
οι οποίες, μπορεί να εκκινούν από τη 
βίαιη ανατροπή της πορείας προς την 
απελευθερωτική πράξη, προχωρούν ό
μως πέρα α π ’ αυτήν ατενίζοντας τον 
μεταπολεμικό κόσμο· ως σύνολο αλλά
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και τον άνθρωπο ως φέροντα στους 
ώμους του τις προσωπικές του ευθύνες 
για τη συγκεκριμένη ιστορία καθώς και 
την τραγικότητα της ύπαρξής του μέσα 
σ’ αυτήν.

Το παρελθόν ως στοιχείο της ποιητι
κής του συνείδησης δεν είναι κάτι νέο 
στο βιβλίο του Τ. Λειβαδίτη «Βιολέττες 
για μια εποχή». Ουσιαστικά αποτελεί 
το μόνιμο καμβά και προηγούμενων 
ποιητικών του καταθέσεων. Μόνο που 
στις «Βιολέττες για μια εποχή» εμφανί
ζεται να δρα κατακλυσμιαία. Η μνήμη 
παίρνει τη μορφή δρώντός υποκειμένου 
με τέτοια ένταση και ενάργεια, τέτοια 
εμμονή σε λεπτότατες αποχρώσεις, κι
νήσεις και χειρονομίες που εξοστρακίζει 
οτιδήποτε έχει σχέση με το ενεργό 
παρόν του ποιητή. Ή  μάλλον η μνήμη 
του είναιτο παρόν του. Ωστόσο, όλα όσα 
φέρει στην επιφάνεια η μνήμη του ποιη
τή, ανθρώπους, καταστάσεις, μοτίβα, 
ιδέες, βρίσκονται σ’ έναν συνεχή μετεω
ρισμό. Χωρίς ν ’ αμφισβητεί τη μνήμη 
του ο ποιητής, ανατρέπει συνεχώς τα 
δεδομένα που του εμφανίζει. Ανατρέπει 
έτσι όλη του τη ζωή, τη θέτει υπό 
αίρεση. Υπήρξε ή δεν υπήρξε; Ή ταν 
έτσι ή αλλιώς; Την έζησε ή δεν την 
έζησε; Τα ερωτηματικά δεν είναι μόνο 
δικά του. Σε ώρες κρίσιμες, σε ώρες 
εσχάτων ενατενίσεων είναι κοινά για 
όλους. Ωστόσο, η εσχατολογική αγωνία 
είναι πιο οδυνηρή στον ποιητή γιατί 
τους ποιητές «τους τρελαίνουν δύο δισε
κατομμύρια εκδοχές για έναν μοναδικό 
κόσμο».

...«Κι αλήθεια τι γνωρίζουμε για τον 
εαυτό μας; Ζούμε στην τύχη και στον 
κίνδυνο, η κάθε μέρα μας φθείρει, έτσι 
που σε λίγο κάτω α π ’ τ ’ όνομά μας δε 
θα ’ναι κανείς», γράφει ο Τ. Λειβαδίτης 
ή: «...Κι άλλα πράγματα που δεν έγιναν 
ποτέ όπως συμβαίνει στην πιο αληθινή 
ζωή μας».

Η εσχατολογική αυτή αγωνία του Τ. 
Λειβαδίτη στιγματίζεται από μία βαθύ
τατη αίσθηση ενοχής. Ενοχή μιας γενιάς 
που δεν μπόρεσε να φέρει σε πέρας το 
απελευθερωτικό της όραμα. Σίγουρα 
και αυτό. Αλλά όχι μόνο. Ο ποιητής 
πέρα από την όποια ιστορικά προκαθο
ρισμένη ένταξή του, φέρει εντός του την 
Κόλαση και τον Παράδεισο. Την πτώση 
και την ανάσταση του ανθρώπου. Ο 
ποιητής κουβαλά μέσα του μια συμπα- 
ντική αίσθηση του κόσμου. Μ ’ αυτή την 
έννοια είναι δυνατόν να κουβαλά και την 
ενοχή για την τραγικότητα της ανθρώ

πινης ύπαρξης. Ο Μαγιακόφσκι έλεγε 
στο ποίημα «Γ ι’ αυτό»: «Εγώ μονάχα 
είμαι ένοχος /  για την αιώνια κραυγή 
των ζωντανών που συντρίβονται στον 
πόλεμο και την ειρήνη».

Και ο Ντοστογιέφσκι: «Εγώ, μονάχα 
εγώ, είμαι ένοχος που δεν αγαπάω, δεν 
μπορώ ν’ απελευθερώσω όλους...».

Και ο Τ. Λειβαδίτης: «Οι επαναστά
τες είναι ανήσυχοι για το μέλλον, οι 
εραστές για το παρελθόν, οι ποιητές 
έχουν επωμιστεί και τα δύο», ή: «.„γιατί 
βέβαια εγώ θα ήμουν ο ύποπτος, ω 
Δανιήλ στο λάκκο των λεόντων —ή αν 
μ ’ άφηναν για λίγο με κάποιο α π ’ τα 
παιδιά της οικογένειας, με τάραζε η 
σκέψη, “ αν γυρίσουν και το βρουν πνιγ
μένο, εγώ θα το ’χω σκοτώσει” —ένο
χος όλων των εποχών».

Ο Λειβαδίτης εκκινώντας από την 
ενοχή που αναβλύζει από τη συνείδησή 
του για τη ματαίωση του Οράματος, 
στο οποίο α^αβαπτίστηκαν μια εποχή οι 
σύντροφοί του, στους οποίους αναφέρε- 
ται συχνά, βαίνει πέραν αυτής. Ενδύεται 
την ενοχή της ανθρώπινης ύπαρξης, που 
όμως αισθάνεται ότι απορρέει από κά
ποια προαιώνια αμαρτία, κάποιο πανάρ- 
χαιο, πέρα από την ιστορία σφάλμα. 
Ακόμα και ο χρόνος, η φθορά που 
συντελείται στ$ πέρασμά του, είναι ένα 
είδος τιμωρίας γ ι ’ αυτήν την αμαρτία: 
«ο χρόνος σκέφτομαι, ίσως είναι μια 
αργοπορημένη τιμωρία —για ποιο πα- 
νάρχαιο σφάλμα! Βράδυαζε. 'Ανοιξα το 
παράθυρο κι αφουγκράστηκα μακριά το 
αιώνιο παράπονο του κόσμου».

Μέσα σ’ αυτήν την εναγώνια αίσθηση 
κάποιας προαιώνιας αμαρτίας που κα-" 
τατυραννά τους ανθρώπους, τον ίδιο, 
τους συντρόφους του που χάθηκαν, ο Τ.

Για τους λυπημένους...

Κώστας Παπαγεωργίου 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΡΑΒΟΣ
Μ ε των αλόγων τα φαντάσματα 

Τυπογραφείο Κείμενα, Αθήνα 
1985

Η ποίηση του Χρήστου Μπράβου είναι 
μια λυπημένη ωδή αφιερωμένη στους 
λυπημένους και ηττημένους της ζωής. 
Σ ’ αυτούς που πήγαν\από θάνατο κακό 
και στους άλλους, που στο βυθό μιας 
δυστυχίας αγλύκαντης αγγίξανε τ ’ απώ
τατα όρια του θανάτου.

Λειβαδίτης ανακαλύπτει την υπόσταση 
του θείου και όχι λίγες φορές ανυψώνει
— όχι μόνο σαν υπαινιγμό ή φευγαλέα 
νύξη αλλά και ρητά— προς τα εκεί τη 
φωνή του. Η Μαρία με το γαλήνιο 
όνομα, αλ\ά  και η Μαρία «γυμνή με το 
λεηλατημένο αιδοίο της από τα στρα
τεύματα κατοχής», ο Ιάκωβος, ο Χρι
στός που σταυρώνεται, ο Θεός που «η 
αναρίθμητη περιουσία του, σου χαρίζε
ται σιγά σιγά χωρίς ποτέ να το καταλα
βαίνεις» είναι ορισμένες ποιητικές υπο- 
στασιώσεις του θείου στις «Βιολέττες 
για μια Εποχή».

Οικείο σύμβολο του ποιητή το τρένο 
και τα αναγκαία του ακολουθήματα, οι 
σταθμοί και σιδηροδρομικές ράγιες. Μια 
μεταγραφή του συναισθήματος φυγής 
από τα φαντάσματα του παρελθόντος, 
τις ενοχές, τις μάταιες αναζητήσεις της 
χαμένης παιδικότητας και αθωότητας, ή 
μιας άλλης ζωής.

Χαμηλόφωνη και εξομολογητική η 
ατμόσφαιρα του βιβλίου, σαν ν ’ ακούγε- 
ται, καθώς οι λέξεις προσωποποιούν τις 
λευκές σελίδες, μια λεπτή μουσική από 
βιολί που παίζει εκείνος ο καθηγητής με 
την «ξεθωριασμένη ρεντιγκότα και τη 
μαδημένη περούκα» ή ένα κονσέρτο του 
Ιωάννη Σεβαστιανού Μπαχ.

Είναι φανερό ότι ο Τ. Λειβαδίτης με 
τις «Βιολέττες για μια εποχή» προσέγ
γισε την πιο ώριμη στιγμή του. Ο 
δόκιμος ποιητικός αφηγηματικός του 
λόγος όχι μόνο δεν εκπίπτει στο ελάχι
στο σε πεζολογίες ή περιγραφικότατες 
αλλά, αντίθετα, βρίθει ανατροπών, εκ
πλήξεων και αναιρέσεων έτσι ώστε να 
δίδεται αυτή η βαθιά αίσθηση του μετε
ωρισμού παίζοντας ανάμεσα στο φαντα
στικό, το παράλογο και το ρεαλιστικό.

Ό μ ω ς της λύπης ο τροχός  
τέλος δεν ξέρει · της λύπης  
ο τροχός θα ξανατρίξει.

Αυτά ως εκ προοιμίου. Κατά τ ’ άλλα, 
ας τονιστεί ότι πρόκειται για μια ποίη
ση που είναι, πρωτίστως, απόρροια μιας 
μνήμης στο έπακρο ενεργοποιημένης και 
συνάμα επεξεργασμένης. Έ τσ ι ενεργο
ποιημένη και επεξεργασμένη καθώς εί
ναι, τα στοιχεία που τη συνθέτουν απο
κτούν, αρκετά συχνά, διαστάσεις εντε
λώς παροντικές, είτε υπό τη μορφή του 
ονείρου αναδυόμενα είτε ως εν εγρηγόρ- 
σει διαδραματιζόμενα.

Η παροντική διάσταση του παρελθό-37
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ντος έχει ως άμεση συνέπεια την κατά
λυση του αντικειμενικού χρόνου. Την 
τάση να εξιδανικευτούν πρόσωπα, πράγ
ματα και καταστάσεις —ιδίως τα πρό
σωπα. Αυτά ονοματισμένα στην ανωνυ
μία τους μέσα —καθώς τείνουν να γίνουν 
σύμβολα— σχεδόν εξαϋλώνονται, διατη
ρώντας ωστόσο την ιδιοτυπία της υλικής 
τους σύστασης-υπόστασης.

Ο τόπος στον οποίο εκτυλίσσονται οι 
μετουσιωμένες ποιητικά μνήμες του 
ποιητή είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του' η 
Ή πειρος και, γενικότερα, ολόκληρη η 
κακοπαθημένη από τα χρόνιά τ·ου εμφυ
λίου και δώθε ελληνική ύπαιθρος.

Η αχλύ της μνήμης —μιας μνήμης 
νηφάλιας, παρά τα όσα φοβερά και 
αιματηρά την κατακλύζουν— είναι το 
συστατικό στοιχείο της ατμόσφαιρας 
που καλύπτει όλα σχεδόν τα ποιήματα 
του βιβλίου.

Και στα  χαντάκια του καιρού 
το κόκκινο θ ’ ανθίζει.
Το χέρι μου θ ’ ανοίγει το σεντούκι 
να βγάλει τη μ ικρή  φωτογραφία

και θα πηδάει λιγνός βοσκός.
Θα κρύβεται σε θάμνο· ως τη 

νύχτα.
Να πάει με τους παράνομους· 
και με τους λυπημένους.

«Δημήτριος απών»

Ακόμα και τα παρόντα σημασιοδο- 
τούνται, καθορίζονται με/από τη μνήμη.

Οι νεκροί εξακολουθούν να υπάρχουν 
όχι απλώς ως κατάλοιπα δράσης αλλά 
και ως πρόσωπα. Μάλιστα διατηρούν 
γνωρίσματα και ιδιότητες που είχαν 
ενόσω βρίσκονταν στη ζωή. Σ ’ αυτά 
έρχονται τώρα να προστεθούν —από το 
φορτισμένο συναισθηματικά, έστω και 
συγκρατημένα, ποιητή— και άλλες δια
στάσεις, στην πλειονότητά τους μυθο- 
ποιητικές.

[...]
Σηκώ νεται το μάνταλο του νου του 
μπαίνουν οι σκοτωμένοι με σκοι

νιά
και μ ε τα δίκωχα· 
κ ’ οι κέρινες γυναίκες που δεν 

πρόφτασε- 
όσες γελάσαν τον καιρό 

κι αυτές που επ ιάστηκαν  
οι πεθαμένοι γράφουν με το χέρι

του.

Ή :

[...]
Ό ταν χτυπά  η βροχή στους τσί

γκους
και σε τραβούν του ύπνου τα 

τελώνια
έρχονται πίσω των σπιτιώ ν οι 

πεθαμένοι·
σε γνώριμους βυθούς να ξεχειμά

σουν.

Η καταβολή-καταγωγή της μνήμης, 
των καταστάσεων και των βιωμάτων

Το νεοελληνικό πρόσωπο

Ελισάβετ Κοτζιά

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΑΚΗΣ
Καρναβάλι και Καραγκιόζης 
Κέδρος, Αθήνα, 1985, σ.σ. 573

Ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο του 
Γιάννη Κιουρτσάκη «Καρναβάλι και 
Καραγκιόζης»* και όσο πιο γοητευτικό 
γινόταν σκεφτόμουν ότι είναι κρίμα που 
γράφτηκε σε μια χώρα όπου δεν υφίστα- 
ται η έννοια «βιβλίο-γεγονός». (Ή δη  
έχουν περάσει οχτώ μήνες από τότε που 
η εργασία αυτή κυκλοφόρησε και τίποτε 
σχεδόν δεν έχει ακουστεί ή γραφτεί).

Φτάνοντας στο τέλος ωστόσο, ακο
λουθώντας τη συναρπαστική πορεία του 
συγγραφέα που από την έρευνα διαχρο
νικών φαινομένων της συμπεριφοράς του 
ανθρώπινου γένους φτάνει στην ψηλάφι- 
ση του νεοελληνικού προσώπου, σκέφτο
μαι ότι το θέμα της υποδοχής της 
μελέτης δεν έχει από μιαν άποψη καμιά 
σημασία. Το βιβλίο που έχει τη χάρη και 
την αρετή να αγγίζει ζητήματα ύπαρξης 
δέκα εκατομμυρίων ανθρώπων κατορ
θώνει τελικά να υποσκελίσει κάθε με
λαγχολικό συλλογισμό.

Προϊόν στοχασμού και οξύτατης ευαι
σθησίας, η εργασία κινείται, όπως ο 
ίδιος ο συγγραφέας το επισημαίνει, σε 
περιοχές όπου τα όρια ανάμεσα στην 
«αντικειμενικότητα» της μελέτης και

* Ο Γ ιάννης Κ ιουρτσάκης είναι συγγραφέ
ας δύο ακόμα μελετών «Ελληνισμός και Δύση 
στο στοχασμό του Σεφέρη» και «Προφορική 
και ομαδική δημιουργία, Το παράδειγμα του 
Κ αραγκιόζη», εκδόσεις «Κέδρος».

του Χρήστου Μπράβου, συντελεί και 
συνάμα τον ωθεί στη χρήση έτοιμων 
στοιχείων του δημοτικού τραγουδιού 
(δεκαπεντασύλλαβος στίχος, συχνή πα 
ράθεση αυτούσιων δημοτικών στίχων, 
λέξεις έντονα φορτισμένες από συναί
σθημα λαϊκό). Το σπουδαίο, πάντως, 
σ’ αυτή την περίπτωση είναι ότι όλ’ αυ
τά γίνονται με μια αίσθηση οικονομίας 
αξιοσημείωτη. Γ ι’ αυτό και ο λόγος του 
Χ.Μ. είναι καίριος, χωρίς ποτέ να κατα
λήγει στην εκζήτηση ή στον ανούσιο 
«δημοτικισμό».

στον «υποκειμενισμό» του δοκιμίου, α 
νάμεσα στην πραγματεία και την προ
σωπική εξομολόγηση, δεν παύουν να 
μετατοπίζονται προς τη μια ή την άλλη 
κατεύθυνση. Έ τσ ι χάνουν ένα μεγάλο 
μέρος της σημασίας τους και ό,τι ανα- 
δεικνύεται είναι το ήθος του στοχαστι
κού πΛρατηρητή των πολιτισμικών φαι
νομένων το οποίο προκύπτει από την 
εξαιρετικά σύνθετη — σοφή — προσέγ
γιση των θεμάτων που διερευνά.

Έ να ς από τους πολλούς πυρήνες της 
εργασίας του Γιάννη Κιουρτσάκη είναι 
το έργο του Ρώσου στοχαστή και θεω
ρητικού της λογοτεχνίας Μιχαήλ Μπα- 
χτίν. Ο Γ.Κ. αναπτύσσει τις θέσεις και 
διερευνά τις απόψεις του Μ παχτίν για 
το καρναβάλι και το λαϊκό γέλιο στο 
Μεσαίωνα όπως εμφανίζεται μέσα από 
το έργο του Φρανσουά Ραμπελαί, στην 
αυγή της ευρωπαϊκής Αναγέννησης, ό
ταν τίθενται τα θεμέλια ανάπτυξης των 
σύγχρονων αστικών κοινωνιών και όταν 
γεννιέται το λογοτεχνικό είδος που κ α τ’ 
εξοχήν εξέφρασε την ανερχόμενη τάξη: 
το μυθιστόρημα. Ύ στερα αναζητά τη 
«ζωτικότητα» της καρναβαλικής ρίζας 
στον ελληνικό Καραγκιόζη και κατόπιν 
διερευνά πώς ο Καραγκιόζης «καθρεφτί
ζει» τη νεοελληνική κοινωνία, με ποιον 
τρόπο δηλαδή ο ελληνικός «λαός» αντι
λαμβάνεται μέσα από το γέλιο του 
Καραγκιόζη τον κόσμο που τον περι
στοιχίζει αλλά και τον ίδιο του τον 
εαυτό.

Οι οφειλές του Γ.Κ . στο Μιχαήλ 
Μ παχτίν είναι αναμφισβήτητα πολλές. 
«Χωρίς τον Μπαχτίν, ομολογεί ο ίδιος, 
το δικό μου κείμενο δε θα είχε απλού
στατα γραφτεί, ή πάντως δε θα ήταν 
αυτό που έγινε». Κι οι οφειλές του 
συγγραφέα δεν περιορίζονται μόνο στο 
Ρώσο θεωρητικό. Σε όλη του την εργα-
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σία ο Γ.Κ. επιστρατεύει τις απόψεις και 
τα συμπεράσματα πλήθους μελετητών 
που ανήκουν σε επιστήμες του ανθρώπου 
τόσο «διαφορετικές» όσο η κοινωνιολο- 
γία, η θρησκειολογία, η εθνολογία, η 
ανθρωπολογία, η ψυχανάλυση, η λαο
γραφία.

Π αρ’ όλ’ αυτά, ο συγγραφέας δεν 
παύει ούτε στιγμή να μιλά με τη δική 
του φωνή: όσο περισσότεροι οι εμβολια
σμοί του στοχασμού του με το £ργο των 
άλλων, τόσο μεγαλύτερη η εμβέλεια της 
σκέψης του, τόσο πιο ευρύχωρος ο συλ
λογισμός του, τόσο πιο γόνιμη η διανοη
τική του επεξεργασία. Το γράφει και ο 
ίδιος σχετικά με τον Μπαχτίν, «όσο 
βαθύτερη και πιο ουσιαστική γινόταν η 
επικοινωνία μου με το έργο του Μ πα
χτίν, τόσο η σκέψη μου και η γραφή μου 
γίνονταν πιο προσωπικές».

Κι έτσι με το βιβλίο του, διερευνώ- 
ντας το καρναβάλι και τη «γλώσσα» του 
λαϊκού γέλιου — φαινόμενα με τα οποία 
οι άνθρωποι κατ’ εξοχήν επιβεβαίωσαν 
την ύπαρξή τους ως συλλογικό σώμα και 
εορταστικά εξέφρασαν. ένα χαρμόσυνο 
συναίσθημα κοινότητας — με το έργο 
αυτό λοιπόν, ο Γ.Κ. αναμφίβολα πέτυχε 
να εκφράσει εορταστικά το αίσθημα της 
ανθρώπινης συλλογικότητας σε ένα άλλο 
επίπεδο: σε εκείνο που περιέχεται στην 
ιδέα και πάλι του Μπαχτίν, ότι η 
προσωπικότητα, το μοναδικό και ανε
πανάληπτο πλάσμα που είναι ο καθένας 
από μας, ολοκληρώνεται μόνο χάρη στον 
διάλογο με τον άλλο.

Αν και το να θελήσει κανείς να συνοψί
σει το βιβλίο του Γ.Κ. θα ήταν ουτοπικό 
και οπωσδήποτε άχαρο, θα προσπαθήσω 
παρ’ όλ’ αυτά να παρακολουθήσω μερι
κούς από τους συλλογισμούς του χρησι
μοποιώντας συχνά τα ίδια του τα λόγια. 
Κεντρικό θέμα του βιβλίου είναι, όπως 
αναφέρει, η ιδιαίτερη «γλώσσα» της 
λαϊκής κωμικής παράδοσης και των 
ηρώων της, η οποία μας παραπέμπει σε 
ένα φαινόμενο διαχρονικό και πολυεθνι
κό, σε μια από τις βαθύτερες ρίζες του 
πολιτισμού, στη'-λαϊκή γιορτή που στον 
χριστιανικό κόσμο ονομάζουμε καρνα
βάλι και η οποία απαντά επίσης με 
διάφορα ονόματα και επί μέρους χαρα
κτηριστικά στην ελληνορωμαϊκή αρ
χαιότητα καθώς και σε μη ευρωπαϊκούς 
πολιτισμούς. Ποιο είναι το γενετικό 
φορτίο, αναρωτιέται ο συγγραφέας, η 
πρωταρχική λογική που ερμηνεύει συνο
λικά τη γελοία μορφή, τα φαιδρά καμώ
ματα και τον κωμικό λόγο — την

κωμική «γλώσσα» με λίγα λόγια — 
παραδοσιακών γελωτοποιών όπως είναι 
ένας Pulcinella, ένας Polichinelle, ένας 
Punch, ένας Hanswurst, ένας Pickelha- 
ring, ένας Kasperl, ένας Kasparek, ένας 
Πετρούσκα, ένας Karagöz, ένας Karakuz, 
ένας Καραγκιόζης;

Οι υπερβάσεις της γιορτής του καρνα
βαλιού — τα μασκαρέματα, η σύγχυση 
των μορφών, η ελευθεριότητα του λό
γου, το φαγοπότι, ο ' ξυλοδαρμός, η 
«τρέλα», το «όργιο», η αναστολή όλων 
των κανόνων — γυρεύουν ούτε λίγο ούτε 
πολύ — και τούτο θεωρείται βασικό 
συστατικό της φιλοσοφίας του καρναβα
λιού — να καταλύσουν τη Δημιουργία 
και τον κόσμο και να σημάνουν την 
επιστροφή στο πρωταρχικό χάος. Ταυ
τόχρονα, με τη ριζική άρνηση των πά
ντων, ωστόσο, ο χαρούμενος και εορτα
στικός χαρακτήρας του καρναβαλιού, το 
γέλιο που βασική του πηγή είναι ο 
(αυτο)χλευασμός, η ψυχική αγαλλίαση 
και η συλλογική ευφορία σημαίνουν και 
μια βαθύτατη κατάφαση του ανθρώπου 
προς την εσωτερική τάξη του κόσμου, 
ένα μυθικό νέο ξεκίνημα, μια νέα δη
μιουργία του κόσμου, τη συμβολική νίκη 
της ζωής επί του θανάτου.

Αντιστρέφοντας όλους τους νόμους 
δηλαδή, οικοδομώντας έναν κόσμο από 
την ανάποδη, το φοβερό και το ανεπα
νόρθωτο, γράφει ο Γ.Κ., η φθορά και ο 
θάνατος αποκτούν μια φαιδρή και εύθυ
μη όψη εφ’ όσον συνδέονται αναγκαστι
κά με την-ανάσταση. Η λειτουργία αυτή 
κατά την οποία τα ανόμοια ομοιώνονται 
και τα αντίθετα συγχωνεύονται ή ταυτί
ζονται σε μια μοναδική έκφραση, έχει 
κατά τους ανθρωπολόγους,, βαθιές ρίζες 
στην ανθρώπινη σκέψη, στον ανθρώπινο 
ψυχισμό και στην ιστορία του πολιτι
σμού. Συγχρόνως τα καρναβαλικά στοι
χεία περνούν στον κωμικό λόγο, γραπτό 
και προφορικό: η παρωδία, η κωμική 
μίμηση, η κοπρολογία, τα μοτίβα της 
αδηφαγίας, του ξυλοδαρμού, της κυκλι- 
κότητας του χρόνου, της συνεχούς ανα
γέννησης.

Συνεχίζοντας την έρευνά του ο συγ
γραφέας διαπιστώνει ότι τα κλασικά 
καρναβαλικά στοιχεία — τα οποία με
ταξύ άλλων κυοφόρησαν και το μυθιστό
ρημα ως λογοτεχνικό είδος των τεσσά
ρων τελευταίων αιώνων και συγχρόνως 
γονιμοποίησαν μερικές από τις καλύτε
ρες στιγμές της ευρωπαϊκής λογοτε
χνίας —'τα  στοιχεία λοιπόν αυτά υπάρ
χουν εκφρασμένα και στον ελληνικό Κα
ραγκιόζη. Ό π ω ς βέβαια συμβαίνει με 
κάθε μορφή έκφρασης, ο κώδικας που τη 
χαρακτηρίζει και στην προκειμένη περί

πτωση τα διεθνικά και διαχρονικά σύμ
βολα της καρναβαλικής γλώσσας δεν 
εμφανίζονται αμιγή ούτε είναι έκτυπα 
στο ελληνικό θέατρο των σκιών. Αναζη
τώντας τα στον προφορικό λόγο της 
λαϊκής κωμωδίας, ψηλαφώντας και ε
ρευνώντας την ανεπανάληπτη τους έκ
φραση την οποία πραγματοποίησε ο 
ανώνυμος αλλά χρονικά και γεωγραφικά 
,προσδιορισμένος συλλογικός δημιουρ
γός, ο συγγραφέας φωτίζει καταυγαστι- 
κά πολλές όψεις της σύγχρονης νεοελλη
νικής ζωής.

Η αποκάλυψη αυτή στηρίζεται σε μια 
βασική και κρίσιμη υπόθεση. Ο αξιοθαύ
μαστος για την ευστροφία και την πονη
ριά του, για το κέφι και τη ζωντάνια 
του, για την περιφρόνηση της «ανωτερό
τητας» των ισχυρών ελληνικός κωμικός 
ήρωας συγχρόνως όμως μοχθηρός, κα
μπούρης, θρασύδειλος, πειναλέος και 
βωμολόχος καρπαζοεισπράχτορας Κα
ραγκιόζης δεν ενσαρκώνει τον λαϊκό 
Έλληνα, τη ρωμιοσύνη γενικότερα ως 
ρεαλιστική απεικόνιση ή ηθογραφική 
καρικατούρα αλλά ως κωμικό σύμβολο. 
Ο Καραγκιόζης δεν είναι δηλαδή ένας 
απλός «μασκαράς», είναι μια μάσκα. 
Είναι ένα αμφίσημο και αμφίπλευρο 
πλάσμα του μύθου, χειραφετημένο από 
τα δεσμά της λογικής και των κατανα
γκασμών στους οποίους υπόκεινται τα 
πραγματικά άτομα, πλάσμα το οποίο 
έχει την ικανότητα να παίζει όλα τα 
πραγματικά άτομα, όλους τους νεοελλη
νικούς ρόλους, ολόκληρο τον ελληνικό 
λαό και να συνδέει οργανικά στο αδειανό 
του εγώ την κοινότητα και το άτομο. 
Δεν αντιγράφει τα πραγματικά άτομα 
αλλά αποτελεί δημιούργημα και ταυτό
χρονη ενσάρκωση της ομάδας του, η 
οποία προβάλλεται κάθε φορά στο πρό
σωπό του με τον τρόπο της λαϊκής 
κωμωδίας.

Με δεδομένη την υπόθεση αυτή ο 
Καραγκιόζης μπορεί έτσι να φέρει στο 
φως ένα σωρό πράγματα: την αποξένω
ση του συλλογικού δημιουργού του (της 
φτωχολογιάς, κατ’ αρχήν, της νεοελλη
νικής πόλης) από τον επίσημο εξευρω
παϊζόμενο αστικό πολιτισμό του τόπου 
όπω ς αποκρυσταλλώ νεται βαθμιαία 
στον 19ο αιώνα, την καταστροφή του 
παραδοσιακού συστήματος αξιών της 
αγροτικής κοινότητας, την εμπειρία ε
νός κόσμου — κι εδώ πια δεν πρόκειται 
για τη φτωχολογιά αλλά για πολύ ευρύ
τερα στρώματα — ο οποίος μη κατορ
θώνοντας να αντικαταστήσει τις παρα
δοσιακές αυτές αξίες με εκείνες της 
σύγχρονης αστικής κοινωνίας ζει σε ένα

-------- *



περιβάλλον όπου η πονηριά, η κατεργα
ριά και η «κλεψιά» αποτελούν δομικό 
γνώρισμα των κοινωνικών σχέσεων, συ- 
νιστούν τάση που απορρέει οργανικά 
από τη «λογική» της κοινωνίας και 
αναπαράγεται έτσι μοιραία — ή τουλά
χιστον λανθάνει—  στην ατομική συμπε
ριφορά του καθενός.

Η ευαίσθητη όσο και πρωτότυπη αυ
τή προσέγγιση τραυματικών χαρακτηρι
στικών της νεοελληνικής κοινωνίας μέ
σω της λαϊκής κωμικής έκφρασης απο
καλύπτει τελικά την ύπαρξη μιας α
προσδόκητης και γ ι ’ αυτό συγκινητικής 
λαϊκής αυτογνωσίας. Έ τσ ι ο Γ.Κ. πέ
τυχε κάτι εξαιρετικά δύσκολο, το να 
αποκαταστήσει δηλαδή μια έννοια που 
συχνά, λόγω της συρροής των καταχρή
σεων, δείχνει πλέον αποκρουστική. Κα
τόρθωσε με λίγα λόγια να αποκαταστή- 
σει με ουσιαστικό τρόπο τη λέξη «λαός» 
αποκαλύπτοντας ένα ζωντανότατο αλλά 
ανομοιογενές πλέον και διασπασμένο 
σύνολο απελπισμένων μονάδων οι ο
ποίες στο περιθώριο αποφασιστικών ε
ξελίξεων και ανατρεπτικών ανακατατά
ξεων αναγκάστηκαν μέσα σε μια ακατά
ληπτη γ ι ’ αυτές κοινωνία να υφίστανται 
«παθητικά» την ιστορία και τη μοίρα 
τους.

Διερευνώντας με τη μέθοδο αυτή τις 
ιδιαιτερότητες του νεοελληνικού προσώ
που, ο συγγραφέας διαπιστώνει συγχρό
νως ότι η βαθιά κατάφαση και ο χαρμό
συνος χαρακτήρας της καρναβαλικής ου
τοπίας έχει πια εξαφανιστεί, έχει μετα
τραπεί στο πανί του Καραγκιόζη σε μια 
ουτοπία εντελώς αρνητική και εφιαλτι
κή, σε μια παρωδία γιορτής. Ο λαϊκός 
συλλογικός δημιουργός αντιλαμβάνεται 
δηλαδή την πραγματικότητα που τον 
περιβάλλει — πάντα με τη «γλώσσα» 
της λαϊκής κωμωδίας βέβαια — σαν μια 
επίγεια κόλαση, σαν μια ανθρώπινη 
ζούγκλα όπου οι πράξεις υπακούουν 
αποκλειστικά στο ατομικό συμφέρον και 
ένστικτο και δεν αναχαιτίζονται από 
κανένα φραγμό και κανένα νόμο.

Το ξεθώριασμα της ουτοπίας σε μια 
παρωδία γιορτής και η φθορά του λαϊκού 
γέλιου δεν είναι ωστόσο, όπως επιση
μαίνει ο συγγραφέας, ελληνικό φαινόμε
νο. Ή δη  από τον 17ο αιώνα το καρνα
βάλι και η γλώσσα της γιορτής αρχίζουν 
να απωθούνται στην περιοχή των «κατώ
τερων» θεαμάτων και του «χοντρού 
γέλιου» και να επιβιώνουν μόνο στις 
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κός χαρακτήρας και η καθαρτήριος λει
τουργία τους έχουν προ πολλού εξαφανι
στεί για να φτάσει να μετατραπεί σήμε
ρα η γιορτή σε ένα απλό θέαμα για 
κατανάλωση.

Τ ι προορίζεται να αντικαταστήσει τη 
λαϊκή γιορτή, το λαϊκό θέατρο ως λει
τουργία της ομάδας; Πώς θα μπορέσει ο 
άνθρωπος να ξαναζήσει την εορταστική 
ουτοπία της κοινότητας; Τα σημεία 
είναι ασαφή, «δεν μπορώ να δω με ποιον 
τρόπο, γράφει ο Γιάννης Κιουρτσάκης, η 
σωματική έκφραση, που είναι πάντα, για 
μας, το γέλιο, ο χορός, το τραγούδι, το 
γλέντι, μας επιτρέπει σήμερα να υπε%ρ- 
βούμε το ατομικό μας σώμα ή εκείνο του 
ερωτικού συντρόφου, να υπερβούμε το 
στενό κύκλο της οικογένειας ή της παρέ
ας, έτσι ώστε ν’ αγγίξουμε πάλι το 
ιδεατό εκείνο συλλογικό σώμα που δίνει

Άλκηστης Σουλογιάννη

Α.Κ. Ν Α ΣΙΟ Υ ΤΖΙΚ
Σκέψη και Ύπαρξη  
(Για μια αξιωματική οντολογία)
Εκδ. Φιλιππότη, Αθήνα 1985

Είναι μια πραγματεία επάνω στην ενό
τητα που αποτελούν η εσωτερική και η 
εξωτερική πραγματικότητα του ανθρώ
που, επάνω στη σχέση του ανθρώπου με 
το σύμπαν σχέση ελάχιστα (καθόλου, 
μάλλον) ανθρωποκεντρική, που οδηγεί 
στην αυτογνωσία σε ό,τι αφορά το 
πεπερασμένο των νοητικών δυνατοτή
των του ανθρώπου. Το βιβλίο αρχίζει με 
πρόλογο και εισαγωγή, προχωρεί σε 
δέκα εννέα κεφάλαια, και κλείνει με 
ανακεφαλαίωση.

Η δομή και το ύφος του βιβλίου 
χαρακτηρίζονται από την περιεκτικότη
τα και την ακριβολογία της φυσικής και 
των μαθηματικών. Η συλλογιστική είναι 
εκείνη της εφηρμοσμένης σύγχρονης επ ι
στήμης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 
μόνες παραστάσεις του βιβλίου είναι η 
ευθεία γραμμή (το ατομικό εγώ) και-το 
σπειροειδές πρωτοβάθμιο και πολυσύν
θετο (σύμπαν). Το κέντρο του βιβλίου 
βρίσκεται στην αντιπαράθεση ανθρώπου 
και περιβάλλοντος. Από τη μία μεριά 
υπάρχει το ενιαίο σύμπαν που αποτελεί 
συσχετισμό δυνάμεων (θετικών-αρνητι-

ένα άλλο νόημα και στο δικό μας σώμα».
Πράγματι, τα σημεία είναι ασαφή. 

Κάθε γιορτή, κάθε εκδήλωση χαρμόσυ
νης κατάφασης έχει χωρίς αμφιβολία 
ξεθωριάσει. Κάτίοια απάντηση ίσως βρί
σκεται παρ’ όλ’ αυτά στο ίδιο το εγχεί
ρημα του Γιάννη Κιουρτσάκη. Ο στοχα
στικός, κριτικός λόγος του, που ως 
διάλογος με τα έργα τ^ον άλλων δίνει 
σ’ αυτά ένα καινούριο νόημα, αποκαλύ
πτει ένα διαφορετικό δρόμο για την 
υπέρβαση του ατομικού και την απελευ
θέρωση από τα δεσμά ΐη ς  φθοράς και 
του θανάτου. Διότι μέσα από τον αέναο 
διάλογο των γενεών τίποτα δεν πεθαίνει 
απόλυτα. Δ ιότι κάθε νόημα, όπως έγρα
ψε ο Μ παχτίν λίγο πριν από το θάνατό 
του, όλα τα νοήματα θα γιορτάσουν μια 
μέρα την αναγέννησή τους.

κών, ενεργητικών-παθητικών). Το συ
σχετισμό αυτό ο συγγραφέας αποκαλεί 
ανταγωνισμό με την έννοια όχι του 
αφανισμού, αλλά της συστηματικής συ
νύπαρξης.

Το σύμπαν Προβάλλεται ως χωρόχρο
νος στην επιφάνεια που αποτελούν οι 
αισθήσεις και η νόηση του συγκεκριμέ
νου ανθρώπου. Είναι δηλ. ο χωρόχρονος 
μια καθαρά υποκειμενική κατασκευή. 
Από την άλλη μεριά, ο άνθρωπος τείνει 
να συλλάβει την ενότητα που αποτελεί 
το σύμπαν. Οπότε διαπιστώνει την αδυ
ναμία του να αποκτήσει απόλυτη και 
ολοκληρωμένη γνώση της ύπαρξης του 
σύμπαντος. Η εξέλιξη που χαρακτηρίζει 
τη νοητική διαδικασία του ανθρώπου, 
έχει ως αποτέλεσμα τη συχνή τροπο
ποίηση της εικόνας που έχει ο άνθρωπος 
για το σύμπαν. Ο Α.Κ.Ν. παρομοιάζει 
το σύμπαν με τεράστια βιβλιοθήκη (ό
πως: Έ κο, Το όνομα του ρόδου;) ενώ η 
συνεχώς αυξανόμενη γνώση που αποκτά 
ο άνθρωπος για το σύμπαν, μοιάζει με 
τον συνεχώς συμπληρούμενο κατάλογο 
της βιβλιοθήκης.

Το σύμπαν τροφοδοτεί τη σκέψη του 
ανθρώπου. Η σκέψη δεν είναι απόλυτη, 
έχει συγκεκριμένα όρια. Το σύμπαν ό
μως υπάρχει εν δυνάμει πέρα από τα 
όρια αυτά. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τη 
σκέψη ως απόδειξη της ύπαρξης του 
σύμπαντος — του αντικειμένου (συλλο
γισμός: δεν υπάρχει μηδέν στη φύση, 
γιατί δεν υπάρχει σκέψη δηλ. παράστα
ση του μη'δενός). Εδώ ακριβώς παρατη- 
ρείται η διάσταση μεταξύ του γνωστού
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(η σκέψη του ανθρώπου) και του πραγ
ματικού (το σύμπαν, που ερεθίζει τη 
σκέψη του ανθρώπου). Γιατί, η έννοια- 
εικόνα της ύπαρξης του αντικειμένου 
καθορίζεται από τη φύση (δηλ. τις 
περιορισμένες δυνατότητες) της νοητι- 
κής διαδικασίας του ανθρώπου. Έ στω  
όμως και μέσα στα πλαίσια αυτής της 
περιορισμένης νοητικής διαδικασίας εί
ναι ξεκαθαρισμένο ότι στο προϊόν της 
σκέψης αντιστοιχεί μια εξωτερική από
λυτη ύπαρξη, μετασχηματισμένη μέσα 
σ’ αυτή τη σκέψη. Η στιγμή της παρα
τήρησης, της έναρξης δηλ. της νοητικής 
διαδικασίας, ορίζει τον μετασχηματισμό 
της εξωτερικής απόλυτης ύπαρξης στο 
προϊόν της σκέψης. Και έτσι έχει παρα
τηρηθεί το φαινόμενο να βλέπουμε π.χ. 
άστρα που έχουν ήδη εκραγεί (συσχετι
σμός με το γεγονός ότι το φως από τον 
ήλιο ή τα άστρα φθάνει στη γη ύστερα 
από κάποια χρονική απόσταση).

Τον άνθρωπο απασχολεί η ύπαρξη 
του σύμπαντος σε συνδυασμό με τη δική 
του ύπαρξη. Και εδώ τίθεται το θέμα 
του ψυχισμού, που σημαίνει αναδίπλωση 
του ανθρώπου προς τον εαυτό του, 
συνείδηση δηλ. της ίδιας του της ουσίας 
παράλληλα και ανεξάρτητα από. τη συ
νείδηση του εξωτερικού κόσμου. Που 
σημαίνει ότι και σ’ αυτή την περίπτωση 
της αυτογνωσίας, πάλι υπάρχει (και 
προϋποτίθεται) σχέση μεταξύ ανθρώπου 
και σύμπαντος.

Στη σχέση αυτή επιδιώκεται η αρμο
νία και η ολοκλήρωση, δηλ. η γνώση, 
είτε στις αισθήσεις στηρίζεται είτε στη 
νόηση (διαίσθηση). Μέσα όμως από 
αυτή τη σχέση συνάγεται και η έννοια 
του είναι, σχηματοποιημένου (μορφή — 
ο άνθρωπος), είτε ασχηματοποίητου 
(ουσία — το σύνολο του σύμπαντος), η 
έννοια της ύπαρξης. Σ ’ αυτό το Είναι 
υπάρχει ομοιογένεια σε ό,τι αφορά την 
ουσία, και ετερογένεια σε ό,τι αφορά τη 
μορφή. Ό τα ν  ο άνθρωπος φθάσει στην 
έννοια του Είναι, τότε θα φθάσει στην 
κορύφωση της νοητικής διαδικασίας, 
στην έννοια του συνόλου των σκέψεων' ο 
Α.Κ.Ν. χρησιμοποιεί τον όρο Μεγάλη 
Σκέψη. Αυτή η Μεγάλη Σκέψη έχει 
σημείο αναφοράς το σύνολο των υπάρξε
ων, το σύνολο των Εγώ ' πρόκειται για 
το Εγώ του Είναι.

Και έτσι επιχειρείται η αναγωγή του 
προσωπικού εγώ στο απρόσωπο και 
απόλυτο, επιχειρείται δηλ. η αναγωγή 
στην αμετάβλητη δομή της ύπαρξης που 
οδηγεί στην απόλυτη συνείδηση (η Με

γάλη Σκέψη), δηλ. στην αλήθεια που 
προβάλλεται στο εγώ του ανθρώπου 
(Swami Vivekananda, σελ. 77).

Επανερχόμαστε στη σχέση ανθρώπου 
και σύμπαντος. Τη γνώση του για το 
σύμπαν ο άνθρωπος τη βασίζει στη δομή 
που επικρατεί στο σύμπαν, στο σύνολο 
δηλ. των σχέσεων που υπάρχουν κατά 
ολότητες στο σύμπαν, και στα σχήματα, 
δηλ. τα περιγράμματα των ολοτήτων 
αυτών, δηλ. την εξωτερική μορφή της 
δομής. Αυτή η εξωτερική μορφή είναι 
συνάρτηση του χώρου >cai του χρόνου 
που αποτελούν το σημείο έναρξης της 
νοητικής διαδικασίας του ανθρώπου.. Με 
τη διαφορά ότι εκείνο που φαίνεται από 
τη μεριά του ανθρώπου, είναι περισσό
τερο χώρος και όχι χρόνος — ο χρόνος 
είναι μια διαδικασία κάπως περιπλοκό
τερη. Δεν είναι μόνο ο «εξωτερικός» 
χρόνος, η συγκεκριμένη δηλ. στιγμή, 
αλλά είναι κυρίως συνάρτηση της μνή
μης (δηλ. του παρελθόντος), της προο
πτικής (δηλ. του μέλλοντος) και βε
βαίως της συγκεκριμένης στιγμής (του 
παρόντος). Πρβλ. πρόχειρα. T.S. Eliot, 
Τα τέσσερα κουαρτέτα.

Ο συνδυασμός του χώρου και του 
χρόνου, ο χωρόχρονος, είναι στην πραγ
ματικότητα προϊόν της ανθρώπινης νόη
σης (σελ. 101) ρου συντελεί στην κατα
νόηση της ύλης (η ύλη είναι ένα είδος 
γεωμετρικής μορφής του χωρόχρονου — 
σελ. 96), παρόλο ότι ο ίδιος είναι ως 
έννοια άυλος.

Για τη συνειδητοποίηση και τη μετά
δοση των σχέσεων ανθρώπου και σύμπα
ντος χρησιμοποιείται η γλώσσα, ένα 
άλλο καθαρά νοητικό και σαφώς συμβα
τικό προϊόν του ανθρώπου. Στην περί
πτωση της γλώσσας, ομοιογενή ηχητικά 
στοιχεία αποδίδουν την νοηματική ετε- 
ρογένεια του σύμπαντος.

Έ να ανάλογο συμβατικό προϊόν της 
ανθρώπινης νόησης είναι η ηθική, ένας 
κώδικας δηλ. που ρυθμίζει το γίγνεσθαι 
μέσα στο σύμπαν σε ό,τι αφορά τον 
άνθρωπο. Οι απλούστερες έννοιες του 
ανθρωπομορφικού αυτού κώδικα είναι 
τα μονοσήμαντα καλό-κακό. Επειδή ό
μως η νοητική διαδικασία δεν είναι η 
ίδια σε κάθε άνθρωπο (σε όλα τα είδη 
του προσωπικού εγώ), το ερώτημα τι 
είναι καλό και τι είναι κακό, εξακολου
θεί να αιωρείται.

Σε άμεση συνάρτηση με το προϊόν 
ηθική βρίσκεται η έννοια της ελευθερίας, 
η μόνη δυναμική διάσταση του προσωπι
κού εγώ, είτε ορίζεται ως ανεξαρτησία 
της βούλησης είτε ως περιθώριο σκέψης 
και δράσης χωρίς καταναγκασμούς. Σε 
τελευταία ανάλυση όμως και το μέγεθος

ελευθερία είναι και αυτό συμβατικό.
Γ ιατί η λεγάμενη ανεξαρτησία της βού
λησης ορίζεται από το μέτρο της ανθρώ
πινης άγνοιας' και το χωρίς καταναγκα
σμούς περιθώριο σκέψης και δράσης 
ορίζεται από το βαθμό της ανθρώπινης 
γνώσης. Η μέχρι τώρα συλλογιστική 
οδηγεί στην άποψη ότι τελικά το μόνο 
εφικτό για τις ανθρώπινες διαστάσεις 
είναι η εξέλιξη, η υλοποίηση δηλ. των εν 
δυνάμει σχέσεων του Είναι μέσα στο 
σύμπαν. Η εξέλιξη αυτή ξεκίνησε από 
την αφηρημένη ουσία και περνώντας από 
τις τάξεις χάος, ύλη, ζων οργανισμός, 
καταλήγει στο προωθημένο στάδιο της 
ανθρώπινης νόησης. Ό λο ι οι ενδιάμεσοι 
σταθμοί περικλείουν εν δυνάμει αυτή 
την εξέλιξη, πράγμα που την καθιστά 
καθόλου τυχαία. Η πορεία της εξέλιξης 
συσσωρεύει μνήμες-πληροφορίες από το 
προηγούμενο προς το επόμενο βήμα. Τις 
πληροφορίες αυτές όμως μόνο η ανθρώ
πινη νόηση, το τελευταίο δηλ. στάδιο 
της εξέλιξης, είναι ικανή να ταξινομήσει 
σε διάφορα πεδία-δυναμικές περιοχές, 
και να χρησιμοποιήσει. Και έτσι ο άν
θρωπος καταλήγει στην τρισδιάστατη 
γνώση: γνώση του εγώ (η συνειδητο- 
ποίηση των σχέσεων ανθρώπου και σύ
μπαντος), γνώση του ανθρώπου (το 
προϊόν της παρατήρησης που βασίζεται 
στις αισθήσεις και τη λογική) και γνώση 
του σώματος (πληροφορίες που μεταφέ
ρουν στον άνθρωπο τα κάθε λογής σω
ματίδια που προέρχονται από το σύ
μπαν). Ο ίδιος ο άνθρωπος, τα κύτταρα 
δηλ. που τον αποτελούν, είναι φορείς 
πληροφοριών (πρβλ. ανωτέρω μνήμες- 
πληροφορίες).

Και καταλήγουμε στην ψυχή του αν
θρώπου, την τράπεζα των πληροφοριών 
αυτών. Η ψυχή μπορεί να είναι μια 
φυσαλλίδα νερού που αναδύεται από το 
κύμα και ξαναπέφτει στον απέραντο 
ωκεανό (Τραγούδι του Ραμπρασάντ, 
σελ. 147. Πρβλ. πρόχειρα την αντίθετη
— αντίστοιχη εικόνα στην Οδύσσεια του 
Καζαντζάκη: ο Οδυσσέας επάνω στη 
σχεδία του Νοτίου Πόλου και οι ψυχές 
των νεκρών δικών του ανθρώπων, φλογί- 
τσες να αιωρούνται γύρω του, πριν τη 
σύγκρουση με το παγόβουνο και το  
τέλος).

Ψυχή όμως με τη δυναμική έννοια του 
όρου, υπάρχει και στο μικρότερο άτομο 
στο σώμα του ανθρώπου. Και αν περά
σομε στον μακρόκοσμο, το σύμπαν, τότε 
η ψυχή, δηλ. δυναμική ενέργεια και 
φορέας πληροφοριών, υπάρχει και στο 
μικρότερο γνωστό σήμερα, μη περαιτέ
ρω διαιρετό στοιχείο, το ηλεκτρόνιο (ο 41 
ψυχισμός τού σύμπαντος). ------- ^
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Μία λοιπόν δύναμη μέσα στον άνθρω
πο είναι η ψυχή. Η άλλη είναι η σκέψη, η 
νοητική δηλ. διαδικασία, και η δόμησή 
της, δηλ. η λογική. Λογική υπάρχει και 
στο προϊόν των ανθρώπινων αισθήσεων. 
Μόνο που η λογική αυτή είναι πεπερα
σμένη. Αντίθετα, η λογική της σκέψης 
οδηγεί στη συνειδητοποίηση των σχέσε
ων μέσα στο σύμπαν.

Και εδώ τελειώνει η περιπ'λάνηση του 
Α.Κ.Ν. στις περιοχές που ορίζουν η 
ύπαρξη και η σκέψη του ανθρώπου, 
καθώς και η προβολή τους στον μακρό
κοσμο που αποτελεί το σύμπαν, μέσα 
από ορολογία αυστηρά επιστημονική 
(διάβαζε: εφηρμοσμένων επιστημών) 
και με την τήρηση του γνωστού, εντυ- 

. πωσιακά συνεπτυγμένου ύφους, κάτι με
ταξύ φυσικής και φιλοσοφίας.

Την ίδια όμως στιγμή, στο ίδιο ακρι
βώς σημείο κατάληξης της περιπλάνη
σης, συντελείται μια αποστροφή. Εγκα- 
ταλείπεται η συγκρατημένη έκφραση 
της μαθηματικής συλλογιστικής, χρησι
μοποιούνται σήματα εντελώς ρομαντικά 
(με την υφολογική έννοια του όρου), 
όπως: ένα κομμάτι ουρανού, ή το τρανζί
στορ μεταδίδει μια εκτέλεση του Σεγκό- 
βια, ή έξω τα άστρα ζωήρεψαν, ή οι 
τέσσερις εποχές του Βιβάλντι. Η απο
στροφή φαίνεται τραγικότερη όταν ο 
Α.Κ.Ν. ανατρέπει την μέχρι τώρα «α
ξιωματική οντολογία» (τάξη και συνέ
πεια του σύμπαντος) που εντελώς ψύ
χραιμα τεκμηρίωσε στις εκατόν εξήντα 
και μισή προηγούμενες σελίδες του βι
βλίου του, και από την προοπτική της 
υποκειμενικής του περίπτωσης αντιπα- 
ρατάσσει τη διάσπαση της ανθρωπότη
τας, την άγνοια και την πρόληψη, το 
μίσος, τα πάθη των παιδιών, την πείνα, 
ενώ κορύφωση της κραυγής αποτελούν 
οι συντεταγμένες αδικία και ελευθερία. 
Αμέσως μετά, έρχεται η αναδίπλωση 
(αξίζει το όνειρο, αξίζει και η ελπίδα), 
ως συνεπής ταύτιση του συγκεκριμένου 
εγώ (Α.Κ.Ν.) με τη σειρά των συλλαγι- 
σμών-αξιωμάτων όπως έχουν ταξινομη
θεί στα δέκα εννέα κεφάλαια του βιβλίου 
και προσεγγίζουν τόσο τον χρόνο ζωή 
όσο και τον χρόνο θάνατος. Ά λλωστε, 
οι ζωντανοί και οι νεκροί διαμοιράζονται 
το ίδιο humus (σελ. 144).

Μπέκετ 
και η προβληματική 

της μετάφρασης

(συνέντευξη του Σάββα Πατσαλίδη 
με τη Ρούλα Πατεράκη)

Είναι κοινός τόπος π λέον τα προβλήματα που συναντάμε 
στο μεταφραστικό χώ ρο. Ά τ ο μ α  χω ρίς «αιδώ» επιδίδονται 
συνεχώ ς στο μεταφραστικό π α ιχνίδ ι μ’ αποτέλεσμα να  
χάσουμε «τ’ αυγά και το καλάθι». Οι λ ίγες  ευτυχισμ ένες  
μεταφραστικές στιγμές γρήγορα εντοπίζοντα ι αλλά  κι εξί
σου γρήγορα εκτοπίζονται γ ια  ν ’ αντικατασταθούν από τις  
μετριότητες που τόσο προσφ ιλείς έχο υ ν  γ ίνε ι στους εκδότες. 
Δ εν πάει πολύς καιρός που ο κ. Νάσος Δ ετζώ ρτζης κ υκ λοφ ό
ρησε τη μετάφραση του έργου του Μ πέκετ That Time με τον  
τίτλο  Τότες Που (Λ έσχη , 1985), μια μετάφραση που επ α ινέ
θηκε από τους κριτικούς γ ια  το ύφ ος της, την ισορροπία της 
κλπ. Οπωσδήποτε δεν ήταν η πρώτη μετάφραση του έργου. 
Ε ίχε προηγηθεί και η ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερα θεατρική 
μετάφραση της Ρούλας Πατεράκη που απετέλεσε και τον  
άξονα της π λέον πρω τοποριακής δούλε(άς της του Πολυμπέ- 
κετ που ανέβηκε και στην Αθήνα πριν από μερικά χρόνια . 
Έ χο ντ α ς  στο μυαλό μου και τις δυο μεταφράσεις (καθώς 
επίσης και τη συνέντευξη του κ. Δ ετζώ ρτζη στο περιοδικό  
Διαβάζω) ζήτησα από την κ. Πατεράκη να συζητήσουμε τόσο  
το συγκεκριμένο θέμα όσο και άλλα  θέματα π ου  άπτονται 
του μεταφραστικού χώ ρου γενικότερα. jj
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Α υτή  τη σ τιγμή  υπάρχουν δύο μ ετα 
φράσεις του μπεκετικού έργου That 
Time. Η  μία από τον κ. Δ ετζώ ρτζη  με 
τον τίτλο  Τότες που και η άλλη από 
σας με τον τίτλο  Εκείνη τη Φορά. 
Πέρα από τη διαφορά στους τίτλους 
αυτό που κάνει εντύπω ση είναι το 
τελείω ς διαφορετικό πνεύμα, η διαφο
ρετική  αντίληψη στο χειρ ισμό  του 
μπεκετικού υλικού. Σε τι συνίσταται 
κατά  τη γνώ μη σας η διαφορά αυτή;

Καταρχήν πρέπει να πω το εξής: ότι 
είναι η πρώτη και τελευταία φορά που 
ασχολούμαι με αυτόν τον κύριο. Εάν 
αυτός ο μεταφραστής δεν διασταύρωνε 
το δρόμο του με το δικό μου, αντιπαρα- 
βάλλοντας τη δική του μετάφραση και 
επιδιδόμενος σε μιαν υβριστική σταυρο
φορία εναντίον της θεατρικής μετάφρα
σης που κάναμε η Ντία Ζυγούρα κι εγώ 
για ν’ αποτελέσει τον άξονα του Πολυ- 
μπέκετ, ειλικρινά δεν θα έδινα δεκάρα αν 
διάλεγε να κυκλοφορήσει το That Time 
με τον τίτλο Τότες που ή Π ότες Ό τα ν , 
προσθέτοντας τη δική του στίξη, με

αγροτικά ελληνικά, με παρερμηνείες του 
αγγλικού, προσθέτοντας αγγλικά για να 
βρεθούν άφθονα ελληνικά που ν’ αποδί
δουν κάποιο «νόημα», εκεί που ο συγ
γραφέας καταθέτε.ι ύφος, τσιμπολογώ- 
ντας πότε από το αγγλικό και πότε από 
το γαλλικό, ανάλογα με τις μεταφραστι
κές δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε 
σχέση με το αγγλικό πρωτότυπο πάντα, 
χρη σ ιμ οπο ιώ ντα ς το ελληνικό παρα- 
γλωσσολογικό πλεόνασμά του εκεί που 
ο Beckett αποθέτει μια από τις γνησιό
τερες Μ πεκετικές λέξεις που σχετίζο
νται με την Αισθητική της Σ ιω πής, την 
λέξη Sound: ήχος.

Δηλ. σε τι κατά τη γνώμη σας συνί- 
σταται η διαδικασία της μετάφρασης; 
Έ να κείμενο σαν το  Εκείνη τη Φορά 

που αναπτύσσεται στο  όριο της αυτό
ματης γραφής, χω ρίς κάποια φανερή 
τουλάχιστον νοηματική ενότητα επι
βαλλόμενη από κάποια σ τίξη  σε τι 
επίπεδο τοποθετεί τη χρήση  των λεξι
κών;
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Είναι γνωστό ότι μια μεταφραστική 
πράξη —και ab initio δεν υπάρχουν δύο 
ίδιες μεταφραστικές πράξεις— είναι μια 
πολυεπίπεδη πολιορκία του μεταφρα- 
στέου υλικού. Σε κάποια βαθμίδα της 
πολιορκίας εμφανίζεται και το ψάξιμο 
στα λεξικά. Σε κάποια άλλη βαθμίδα 
γίνεται ο συνδυασμός των ευρημάτων 
από τις διάφορες πηγές που δεν είναι 
μόνο τα λεξικά. Υπάρχουν βαθμίδες που 
προηγούνται, μεσολαβούν και έπονται, 
που αν δεν σε απασχολήσουν όπως 
πρέπει, διαπράττεις το μεταφραστικό  
λάθος και ας ψάχνεις συνεχώς στα λεξι
κά.

' Οταν μάλιστα το μεταφραστέο υλικό 
είναι για το θέατρο, οι βαθμίδες αυτομά
τως ανασυντάσσονται.

Δηλ. υπάρχει διαφορά σ ’αυτό που
λέμε μεταφραστική λύση και στο μ ε
ταφραστικό λάθος; Υπάρχει διαβαθμι-
στικός ορίζοντας;

Μερικές προεξοφλητικές τοποθετήσεις: 
Το Εκείνη τη Φορά μεταφράζει το αγ
γλικό πρωτότυπο That Time και όχι το 
κατοπινότερο Cette Fois. Το Cette Fois 
παρουσιάζει διαφορές από το That Time. 
Ο Beckett αυτομεταφραζόμενος αναεπε- 
ξεργάζεται το υλικό του. Ο μεταφρα
στής οφείλει να επιλέξει πρω τότυπο  και 
όχι να μεταφράζει πότε από το ένα και 
πότε από το άλλο. Διαφορετικά είναι 
σαν να μεταφράζει από αγγλογαλλικά  
—αλλά σε τέτοια γλώσσα δεν έγραψε ο 
Beckett. Μεταφραστική λύση δεν είναι 
μεταφραστικό λάθος. Είναι γλωσσικός 
τόπος μη προφανής με τον οποίο ο 
μεταφραστής διαπραγματεύεται.

Π.χ. αν υποθέσουμε ότι η σειρά: ...It 
was that kip on the fron t..., που μετα
φράστηκε στο Εκείνη τη Φορά,... τομάρι 
στην π ρ ό σ ο ψ η δεν είναι μεταφραστι
κή λύση αλλά λάθος, θα πρέπει να 
διερωτηθούμε ως προς τι;

Ως προς τα λεξικά δεν υπάρχει λάθος: 
kip= κατάλυμα, στρώμα, καλύβα, κτλ 
[στα δικά μου λεξικά, ακόμη και στου 
Partridje το Slang Dictionary δεν βρέθη
κε πουθενά και με την ερμηνεία του 
μπορντέλου], αλλά επίσης kip = δορά, 
τομάρι, προβειά, κτλ. Front = μέτωπο, 
πρόσοψη, εμπρόσθιο τμήμα, φάτσα, 
κτλ., αλλά επίσης Front = θάλασσα. 
Τομάρι στην πρόσοψη  ή κατάλυμα στη  
θάλασσα; Προτάσσοντας τη ρυθμική α
πόδοση των λεκτικών στοιχείων εντε- 
ταγμένων μέσα στην άστικτη  ακολουθία,

το Εκείνη τη Φορά επεξεργάζεται το kip 
μέσα από το αγγλικό συνώνυμό του 
hide. To kip, με την έννοια της δοράς, 
έχει συνώνυμο το hide. Αλλά hide θα πει 
επίσης κρύβω, κρύβομαι, κτλ. Επομέ
νως με μια ρυθμική κατά λέξη απόδοση 
εντοπίζεται ο κρυψώνας μέσα από τη 
γλώσσα εκεί στην πρόσοψη , στην επιφά
νεια της γλώσσας. Το δε παρακάτω... 
she was still with you..., επίσης άστικτο 
τμήμα του κειμένου, αποδίδεται επίσης 
στο Εκείνη τη Φορά σαν μια άλλη 
ρυθμική ανεξάρτητη, άστικτη ασύνδετη 
κίνηση. Εξετάζοντας τώρα το kip on'the 
fro n t, που μεταφράστηκε στο Τότες Που, 
μπουρδέλο στην παραλία , παρακολου
θούμε το συλλογισμό που έκανε ο μετα
φραστής για να διαλέξει σαν μοναδική 
«σωστή και νόμιμη» λύση τή λέξη 
μπουρδέλο. Θεωρεί οφθαλμοφανές γεγο
νός, η παρακάτω λεκτική ακολουθία... 
She was still with you then... να συνδέε
ται με τα προηγούμενα και επιπλέον να 
τα αποσαφηνίζει. Η θηλυκή αντωνυμία 
SHE, τον σιγουρεύει κατά τα λεγόμενά 
του ότι πρόκειται για μια όχι και πολύ 
καθαρή ερωτική υπόθεση, άρα, συμπε
ραίνει, η λέξη μπουρδέλο  είναι η σωστή 
μετάφραση.

Αν όμως τύχαινε να ξέρει, που θα 
έπρεπε άλλωστε να ξέρει από άλλες 
εκτός λεξικού πηγές, ότι η θηλυκή 
αντωνυμία στην Α φωνή (και ε:δώ είναι 
Α Φωνή) αναφέρεται στην May Beckett, 
μητέρα του Beckett, ενώ η θηλυκή αντω- 

. νυμία της Β Φωνής καλύπτει τις καθα
ρές ή βρώμικες ερωτικές ιστορίες, πώς 
θα μπορούσε τώρα να δικαιολογήσει τη 
μεταφραστική επιλογή μπουρδέλο , την 
οποία μάλιστα θεωρεί την απόλυτα 
σωστή μετάφραση;

Στην πραγματικότητα όμως, κι αν 
ακόμα πρόκειτα ι γ ια  μεταφραστικό 
«μαργαριτάρι», είναι εντελώς άνευ ση
μασίας και κανείς δεν πρόκειται να τον 
χαρακτηρίσει από αυτό σαν κακό μετα
φραστή του Beckett.

Ούτε θα κατηγορηθεί ως κακός μετα
φραστής από το άλλο, αρκετά πιο σημα
ντικό λάθος του να χρησιμοποιήσει το 
δικό του οδοιπορικό αναμνήσεων από 
την Κέρκυρα και να μεταφράσει την 
ακουστική σύνθεση του Beckett, Foley’s 
Folly, ως Βίλλα Π αλαβρέντζου, παρασύ- 
ροντας τον έλληνα αναγνώστη να σκε- 
φτεί, λόγω διαμορφωμένων ακουστικοο- 
πτικών οικείων εντυπώσεων, ότι ο Bec
kett μνημονεύει κάτι πράγματι γνωστό 
και όχι ανήκουστο, κάτι που υπάρχει 
στα περίχωρα και που ίσως μάλιστα 
κάποιος του το υποδείξει κάποτε.

Ας πάμε όμως στο πραγματικό μετα

φραστικό λάθος.
Στην πρώτη βαθμίδα της πολιορκίας 

του μεταφραστέου υλικού τοποθετείται 
από το μεταφραστή η φύση του υλικού, 
και εδώ συμβαίνουν τα μεγάλα μετα
φραστικά λάθη βάθους και επιφανείας.

Αν έχω ένα κείμενο που ξεδιπλώνεται 
μπροστά μου σαν σεντόνι αρνούμενο 
κάποια λογική συντακτική ακολουθία 
μέσα από μια στίξη, δεν είναιμέγα λάθος 
αν πριμοδοτήσω ως πρώτη αξία του 
κειμένου αντί τη λέξη, τη φράση που εγώ  
κατασκευάζω μέσα από την στίξη  που 
εγώ επιβάλλω; Γιατί αν σ’ αυτή την 
αρχική βαθμίδα εγώ είμαι ανίκανος να 
εννοήσω ότι το άστικτο του κειμένου 
είναι ακριβώς και το νόημά του, η 
έλλειψη στίξης είναι η στρατηγική του 
κειμένου, τότε εγώ δεν έχω κατασκευά
σει με ξένο υλικό ένα δικό μου κείμενο 
που καμιά σχέση δεν έχει με κανένα από 
τα δυο πρωτότυπα του Beckett; Και πώς 
είναι δυνατόν να κάνω τόσο λάθος ώστε 
να νομίζω ότι η αναπνευστική παύση 
που επιβάλλεται από το σώμα του 
ηθοποιού και έχει μόνο μουσική αξία 
είναι το ίδιο πράγμα με την τυπογραφι
κή στίξη που επιβάλλει ο μεταφραστής 
στο άστικτο πρωτότυπο. Αυτό σημαίνει 
πως ό,τι μετέφρασα είναι, όλο λάθος. Ας 
πάμε τώρα σ’ ένα άλλο μεγάλο μεταφρα
στικό  λάθος. Σε κάποια άλλη βαθμίδα 
της πολιορκίας του μεταφραστέου υλι
κού γίνεται ουσιαστική αναμέτρηση με 
τα «Favourite points» του συγγραφέα. 
Π.χ. ο Beckett έρχεται και ξανάρχεται, 
επιμένοντας με μανιακό τρόπο —στο 
σύνολο του έργου του— σ’ ένα θίασο 
λέξεων-πρωταγωνιστών, η επανάληψη 
των οποίων αναβαπτίζει τον «Μ^εκετι- 
σμό» του Beckett, και που χωρίς αυτές 
τις λέξεις ο Beckett δε θα ήταν Beckett.
Αν κάποιος μεταφράσει το not a sound, 
ούτε ένα κίχ, επειδή θέλει να δώσει 
κάποια «ατμόσφαιρα», δεν έχει ιδέα από 
Beckett, γιατί όταν ο Beckett γράφει not 
a sound (= ούτε ένας ήχος), αυτό σημαί
νει ούτε ένας ήχος μέσα από τη σιωπή που 
γεννιέται από τον ήχο της λέξης ήχος.

Μια και αναφέρατε τη μετάφραση του 
«Foley’s Folly» από τον κ. Δετζώ ρτζη  
ως «Βίλλα Παραβρέντζου» πώ ς εξη
γείτε την απόκλιση της δικής σας 
μετάφρασης (ως «Τρώλλους Τρέλλα») 
την οποία ο κ. Δετζώ ρτζης ερμήνευσε 
ως αποτέλεσμα της «άγνοιάς» σας;

To Foley’s Folly, πρόκειται γ ι ’ αυτό που 
οι Γάλλοι θα ονόμαζαν Château του... 
τάδε. Ο Beckett άλλωστε το χαρακτηρί- 43

--------►
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ζει ο ίδιος αμέσως μετά bit o f  lower.
Στο Τότες Π ου, αυτός ο μεταφραστής 

χρησιμοποίησε τις προσωπικές του ανα
μνήσεις από μια αληθινή βίλλα που 
ανήκει σε κάποιο Καλαβρέντζο στην 
Κέρκυρα και οργάνωσε την διαπλαστική 
αντοχή των ελληνικών αλλάζοντας την 
πρώτη συλλαβή από το Καλαβρέντζος 
σε Παλαβρέντζος και καταλήγοντας ό
που Foley’s= Παλαβρέντζου, και όπου 
Folly= Β ίλλα , άρα Toley’s Folly= Βίλλα  
Παλαβρέντζου.

Ό μ ω ς αρχιτεκτονικές επινοήσεις σαν 
το Foley’s Folly έπαιρναν συνήθως, λόγω 
της παραξενιάς και της διακοσμητικής 
ιδιοτροπίας τους, το όνομα του κατα
σκευαστή και όχι του κατόχου τους. Το 
ίδιο το Foley’s Folly, τώρα πλέον ένα 
απομεινάρι από πύργο , πέρα από τη 
ρυθμική ακουστική συμμετρία του, πα
ραμένει ολότελα αδιαφανές ως προς την 
ρεαλιστική υπόστασή του, ένα μυστη
ριώδες ερείπιο επινοήσεων, ίσως το ίδιο, 
καθαρή επινόηση. Η μεταφραστική επι
λογή Τρώλλους Τρέλλα, σταθμεύει σ’ έ
ναν παρόμοιο αντιρεαλιστικό υπολογι
σμό των γλωσσικών στοιχείων ώστε 
τίποτα να μην ανακαλείται από τα 
γνωστά κτίρια και τοπία.

Παίζοντας τώρα ένα πρακτικό παιχνί
δι, που έχει σχέση περισσότερο με τον 
Yung και λιγότερο με τον Proust, ας 
υποθέσουμε ότι ονειρεύτηκα όνειρο αρ- 
χετυπικό. Άκουσα μία φωνή να λέει, 
ενώ την ίδια στιγμή σε μια λευκή οθόνη 
χαράχτηκε με μαύρα γράμματα χω ρίς  
στίξη, Foley’s Middle English πρόσωπο 
ανόητο πρόσωπο που παριστάνει τον 
τρελό ίσως μια πράξη λίγο ακόλαστη , και 
μια άλλη φορά ακούω μια άλλη φωνή να 
λέει:

Foley John H enry Foley 1818-1874 
Ιρλανδός γλύπτης είχε ένα πύργο «House 
o f  Wanderer» ή μήπως είπε Wonder και 
δεν άκουσα καλά. Αλλά την ίδια στιγμή 
γράφτηκε πάλι στην οθόνη χω ρίς στίξη  
πάντα Alan Jam es Foley 1837-1899 βα
ρύτονος τραγουδιστής ενώ άλλα μαύρα 
γράμματα γράφανε διαλύοντας τα πρώ
τα: Ε γκαταλελειμένα  ορυχεία σιδήρου  
στους λόφους πάνω από... και η φωνή 
πρόφερε Cooldrinagh και ήρθαν τόσες 
φωνές και γράμματα και συνδυάστηκαν 
με απίθανους τρόπους ώστε στο τέλος 
λύθηκαν ως δια μαγείας πολλά από τα 
μεταφραστικά προβλήματα και ξύπνη
σα. Ποιος είναι αλήθεια αυτός που 

44  παριστάνει τον τρελό κάνοντας κάτι 
«απαγορευμένο» στον πύργο  ή με τον

πύργο  του Foley του γλύπτη όταν κρύ
φτηκε με το εικονογραφημένο βιβλίο  
μέσα σ τις τσουκνίδες, επινοώντας διά
φορες φωνές μέχρι που η παιδική φωνή 
του έμοιασε με κείνη του βαρύτονου 
Foley, και αυτός κρυβόταν συνέχεια εκεί 
ή μήπως κρύφτηκε μια και καλή , σαν την 
μικρή Winnie κάτω από το τραπέζι με 
την κούκλα που κρατούσε το εικονογρα
φημένο βιβλίο, στο H appy Days.

To Foley’s Folly είτε υπαρκτό είτε 
επινοημένο, είναι ένα τοπωνύμιο κρυ
ψώ νας, ένα Little  Gidding, ένα D ry 
Salvages, ένα Τρώλλους Τρέλλα, τόπος 
εμβληματικός, ένα ηχηρό-άηχο τοπίο 
γλώσσας, ικανό να ενεργοποιήσει ζώνες 
της μνήμης και της εμπειρίας. Συγκριτι
κά, με το Foley’s Folly, προφέρεται 
ευκολότερα από τον έλληνα ηθοποιό 
εξαιτίας των φθογγικών μονάδων τρ  και 
λ ενώ διατηρεί τη συλλαβική και τονική 
οικονομία του Foley’s Folly. Για να 
γεννηθεί χρησιμοποίησε την αγγλική 
λέξη troll που σημαίνει πνεύμα φιλικό ή 
και δαιμόνιο, πνεύμα παιχνιδιάρικο, ζ ι
ζάνιο, μορφή γνωστή στις χώρες του 
Βορρά και ιδιαίτερα στην Σκανδιναβική 
μυθολογία. Ό μω ς, εαν επρόκειτο να το 
μεταφράσω με προορισμό όχι το θέατρο, 
αλλά το αναγνωστικό κοινό, θα το άφηνα 
—υποστηρίζοντας το αμετάφραστον της 
ποιήσεω ς— Foley’s Folly.

Πέραν από το «Foley’s Folly» νομίζω  
πω ς το That Tim e παρουσιάζει πολλές 
ιδιαιτερότητες, πράγμα που καθιστά  
το έργο του μεταφραστή επίπονο. Πώς 
α ντιμετω πίζετα ι από μετα φ ρ α σ τική  
σκοπιά η ιδιορρυθμία του κειμένου 
αυτού;

Το Εκείνη τη Φορά απλώνεται σαν ένα 
μεγάλο δραματικό ποίημα χωρίς κανένα 
σημείο στίξης.

Το 1981 που έγινε η μετάφραση από 
το αγγλικό πρωτότυπο That Tim e [το 
γαλλικό Cette Fois μεταφρασμένο από 
τον Beckett κυκλοφόρησε το 1982], οι, 
μεταφραστές έλαβαν σοβαρά υπόψη 
τους τ ις  πρόσθετες δυσκολίες tjou παρα
κολουθούν ένα κείμενο όπως το Εκείνη 
τη Φορά.

Εκτός από την ενδογενή θεατρικότητα  
που θα έπρεπε να ενισχυθεί στη μετά
φραση για παραστασιακούς λόγους — 
μεταφράζω ένα θεατρικό κείμενο σημαί
νει κάτι διαφορετικό από το μεταφράζω 
ένα πεζό— το Εκείνη τη Φορά εγγυμο- 
νούσε τον κίνδυνο αυτού που ονομάζουμε 
το αμετάφραστον της ποιήσεως. Δύσκολο 
να δοθεί και να αποδοθεί το ρυθμικό 
σχήμα των αλυσιδωτών λέξεων του That

Η Ρούλα Πατεράκη

Time, που παράγει αδιάκοπα χωρίς στί
ξη μέσα από τις τρεις μαγνητοφωνημέ
νες «Στιγμές της Φωνής» όχι νόημα 
αλλά μουσική.

Γνωστή στάση του Beckett που θέλει 
πάντα χωρίς να θυσιάσει τη δραματική ή 
άλλη ακεραιότητα του έργου του, «να 
κρύψει κάτι».

Απαρεγκλίτως η μετάφρασή μας θα 
ακολουθούσε ίδιο καλούπι με το πρωτό
τυπο: Απομόνωση της λέξης, ενεργο
ποίησή της, ανατοποθέτησή της μέσα 
στην ενεργοποιημένη αλυσίδα των λέξε
ων, νοηματική απελευθέρωση διττής συ- 
ναρτήσεως στοιχείων και χρήση τους 
άλλοτε ως εξαρτημένων και άλλοτε ως 
α νεξαρτήτω ν λεξημάτω ν, απόπειρα  
φθογγικής διάρκειας στην ελληνική λέξη 
ή ρυθμική φράση η οποία να ανακαλεί τη 
γλώσσα του πρωτοτύπου και συνάμα να 
ανατινάζει την εμφάνιση του νοήματος.

Μεταφράζοντας το That Tim e διαπο- 
τίζεσαι από την βουβαμάρα της μη 
επικοινωνίας. Αισθάνθηκα ότι ο Beckett 
γράφει όχι για να εκφραστεί ή να εκφρά- 
σει κάτι, αλλά γιατί βρήκε τον τρόπο 
μέσα από τη χιονοστιβάδα των λέξεων 
να διανύσει όλο τό δρόμο από το τέλειο 
ψέμα μέχρι την απόλυτη σιωπή.

Ανάμεσα σ τις  ιδιαιτερότητες του That 
Tim e είναι και το γεγονός ότι γράφτη
κε και σ τ ’αγγλικά και στα  γαλλικά. 
Μ ήπω ς αυτό το πράγμα διευκολύνει 
το έργο του μεταφραστή; (Αν δεν 
κάνω λάθος νομίζω πω ς ο κ. Δετζώ ρ- 
τζης χρησιμοποιεί και τα δύο κείμε
να).



ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Beckett διαλέγει με προσοχή και 
μαεστρία τη γλώσσα στην οποία θα 
'/ραφτεί και του παίρνει πολύ κόπο να 
αυτομεταφραστεί στην άλλη ισοδύναμη 
στιγμή του μέσα από την άλλη γλώσσα. 
Δεν γράφει αδιακρίτως μια αγγλικά, μια 
γαλλικά όπως ισχυρίζεται αυτός ο μετα
φραστής.

Αντίθετα μάλιστα επειδή ο Beckett 
έχει σαν πάγια τακτική του να σε 
μισοπληροφορήσει, μέχρι να σε κακο- 
πληροφορήσει, ακόμα και να σε ψευτο- 
πληροφορήσει —και αυτές τις λογοτε
χνικές τρικλοποδιές τις βάζει φυσικά 
μέσα από τη γλώσσα— με πονηριά 
διαλέγει σε ποια από τις δύο γλώσσες θα 
πρωτογραφτεί και όταν αυτομεταφράζε- 
ται, πα ρ ’ όλο που καταχωρεί ένα ισοδύ
ναμο με το πρωτότυπο πρωτότυπο No 2 
στην άλλη γλώσσα, ποτέ το πρωτότυπο 
No 2 δεν είναι ίδιο με το πρωτότυπο.

Δηλαδή αν το. Εκείνη τη Φορά πρωτο- 
γράφτηκε στα αγγλικά το 1974-75 ως 
That Time, το γαλλικό Cette Fois που 
κυκλοφόρησε αργότερα (1982) είναι μια 
άλλη γλωσσική στιγμή του Beckett, η 
οποία όχι μόνον αρνείται να μεταφέρει 
επιφανειακά το αγγλικό That Time, 
αλλά επανεγγράφοντας ένα πρωτογενές 
υλικό στα γαλλικά —κάποιες ελάχιστες 
αληθινές ή επινοημένες ιστορίες που δεν 
ολοκληρώνονται ποτέ— φτάνει να δια
φοροποιήσει μέχρι και να ναρκοθετήσει 
ακόμα και τις ιστορίες. Και δεν το λέω 
αυτό γιατί ο Beckett παρουσιάζει αινιγ
ματικές διαφορές και διαφοροποιήσεις 
μεταξύ των αγγλικών και των γαλλικών 
λεκτικών συνταγμάτων —αυτό το κάνει 
πάντα όταν αυτομεταφράζεται— αλλά 
γιατί μέσα από τον διαφορετικό ρυθμό 
της κάθε γλώσσας αναγνωρίζει την ρευ
στότητα της ιστορίας, την προδοσία της 
μνήμης, την επικείμενη αφασία, την 
ολική κατάργηση του νοήματος. Αν επ ι
πλέον συνυπολογίσουμε το γεγονός ότι ο 
Beckett έγραψε το Εκείνη τη Φορά, όπως 
και το Krapp’s Last Tape για  να του τα 
απαγγείλει ο αγγλόφωνος Ιρλανδός ηθο
ποιός Pat Magee, η φωνή του οποίου 
ενθουσίαζε τον Beckett, δε χωράει αμφι
βολία για το πόσο αυστηρά επίλεκτος 
υπήρξε ο γλωσσικός προσανατολισμός: 
Αγγλικά.

Κλείνοντας θα Όελα να μου πείτε τι 
δρόμο ακολούθησε η δίκιά σας μετά
φραση για την παράσταση του Πολυ- 
μπέκετ.

Ο Hobson είχε θεωρήσει το That Time, 
μαζί με το Play και το Footfalls, «ποίη
μα παράξενης και φοβερής ομορφιάς».
1. Η μετάφραση θα παρακολουθούσε τη 
μορφή ενός Δραματικού Ποιήματος που 
μαγνητοφωνήθηκε «Εκείνη τη Φορά» 
στο παρελθόν. Η συνεχής αναμετάδοση 
Εκείνης της Εγγραφής μέσα στην παρά
σταση [Πολυμπέκετ\ συνθλίβει τον ωρο
λογιακό χρόνο επιβάλλοντας την εισροή 
του βιωματικού χρόνου. Αυτή η ιδέα της 
εφάπαξ εγγραφής στην μπομπίνα έλυσε 
την αμφισημία του hid και επέβαλε την 
μεταφραστική ενότητά του. To hid, 
στρεφόμενο στην μοναδικότητα της ε
μπειρίας, θα μεταφραζόταν παγιδεύο- 
ντας την πυκνή στιγμή στο παρελθόν:

where you hid as a child /  εκεί που 
κρύφτηκες όταν είσουν παιδί.
2. Ο Beckett ανακαλύπτοντας μετά την 
εμπειρία του All That Fall, τις ευκαιρίεε 
που προσφέρονται από την αναμετάδοση 
μιας εκπομπής, επιτόνισε ένα λογοτε
χνικό credo που έχει σχέση με μια 
ορισμένη ποιητική φόρμα. Η φόρμα 
διαμορφώνεται από τη λέξη, που επιλέ
γεται κυρίως για την ακουστική αξία 
της, για τον ήχο της.

«My work is a matter of fundamental 
sounds and I Accept responsibility for 
nothing else».^

Η μετάφραση θα προσπαθούσε να 
ανασύρει την ακουστική εικόνα προβάλ
λοντας τον ηχητικό συνδυασμό στις λέ
ξεις, και να στρέψει τη μουσικότητα των 
ελληνικών προς το πρωτότυπο, το αγ
γλικό That Time.

Έ νας Ιρλανδός φίλος ηθοποιός, μη
τρική του τα αγγλικά, δεύτερη γλώσσα 
του τα γαλλικά, μελέτησε το κείμενο 
για μας και δέχτηκε να μαγνητοφωνηθεί.

Υπήρξε λοιπόν —ποιος ξέρει— ίσως 
Colin’s Last Tape. Μια ημιεπίσημη διά
θεση διέτρεχε την απαγγελία, ένα είδος 
αναποδογυρισμένης Σαιξπηρικής εκφο
ράς, που έφερνε πίσω στην ακοή τα 
ακούσματα από τον Eliot να απαγγέλει 
τα Τέσσερα Κουαρτέτα. Οι ρυθμοί του 
East Coker, του Dry Salvages, του Burnt 
Norton, του Little Gidding ήταν περίερ
γα  παρόντες στο That Time. To That 
Time ήταν ποίηση και μάλιστα αυστηρό
τατα αγγλική. Η γλώσσα-υποδοχεύς, τα 
ελληνικά, θα προσπαθούσαν όσο το δυ-, 
νατόν να αποδόσουν το ρυθμό των 
Κουαρτέτων, η φωνή θα ήταν ο Δ. 
Μαρωνίτης γιατί διαθέτει φωνή ανάλο
γου διανοητικού κύρους με αυτή του 
Eliot, αν και πιο βραχνή, η μετάφραση 
θα επιδίωκε έναν ορθολογισμένο ad litte- 
ram χειρισμό μεταφραστικών τύπων ι
διαιτέρως στα σημεία που το κείμενο

παρουσίαζε δυνατότητες για παραπάνω 
από μία μεταφραστική λύση, τα ελληνι
κά του Εκείνη τη Φορά θα έτειναν να 
απορροφηθούν από τα αγγλικά του That 
Time, όχι στίξη, όχι απόπειρες αμφίβο
λης ερμηνευτικής. Και επειδή στην πα
ράσταση η αναμετάδοση της Φωνής θα 
ήταν αποσπασμένη από το σώμα του 
Ερμηνευτή . της, αφού και ο ίδιος έχει 
περιέλθει στην τέλεια ακρόαση του εαυ
τού του, ανίκανος να ορίσει το network 
της εκπομπής, η μετάφραση θα έπρεπε 
να απευθύνεται όχι σε αναγνώστες κει
μένου, αλλά σε ακροατές ραδιοφωνίας 
τοποθετημ ένους σ’ ένα M usak-Space. 
Εδώ πέτυχε 100%.

Κάθε τεύχος 
κι α φ ι έ ρ ω μ α
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Ανθούλα Δανιήλ

ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΟΥ
Η  Διάρρηξη
Εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα 1985

Πρόκειται για ένα σπονδυλωτό εσωτερι
κό μονόλογο που αρθρώνεται στα  πέντε 
διηγήματα και στη μία ερωτική επιστο
λή όπου η συγγραφέας επιχειρεί μια 
καταβύθιση στον εσώτερο κόσμο της 
ψυχής για  να αλιεύσει διαδοχικά το κενό 
των ανθρώπινων σχέσεων, τα συμπλέγ- 
ματα-τραύματα της καταπιεζόμενης κό
ρης από την αυταρχική μητέρα, τη 
μοναξιά που αποδεικνύεται ισχυρότερη 
και άτρωτη μπροστά σε οποιαδήποτε 
ερωτική σχέση, την κακολογία του κό
σμου που θέλγεται να υποθέτει τα πιο 
ανομολόγητα πάθη, τη σκανδαλοθηρική 
ενημέρωση, την αχαριστία, την αυτοδιά
ψευση, την συγκατάβαση, την παντός 
είδους έλλειψη.

Ή ρω ες όμως μάλλον επίπεδοι που 
κλονίζονται σε μια εντονότερη ματιά, 
που μόλις στέκονται στα πόδια τους, 
μικροί, μικροαστοί, χωρίς πνευματικό 
επίπεδο, εσωτερικότητα ή δύναμη να 
αντισταθούν στις όποιες δυσκολίες της 
ζωής, που λυγίζουν εύκολα, που για όλα 
φταίνε οι άλλοι, που αυτοκτονούν. Κλί
μα επίπλαστο που δεν πείθει, επιχειρή
ματα φτωχής ψυχαναλυτικής απόπει
ρας, και τέλος λόγος επίσης επίπεδος, 
διακεκομμένος με συνεχή αποσιωπητικά 
που προσπαθούν εναγωνίως να δημιουρ
γήσουν κάτι πέρα από τις λέξεις και να 
αφήσουν την αίσθηση του κάτι πέρα από 
τα λεγάμενα ή του λυγμού που δεν 
ξεσπάει τελικά. Τελικό συμπέρασμα' 
άτεχνα κρυμμένος μελοδραματισμός, α
δικαιολόγητος ρεαλισμός.

Γ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ο τυφλός ταξιδιώτης 
μυθιστόρημα,
Εκδ. Καστανιώτη, 1985

Ο τυφλός ταξιδιώτης δεν είναι παρά ο 
άνθρωπος των αδιεξόδων που περιπλα
νιέται στους λαβύρινθους του υποσυνεί
δητου για να διερευνήσει όλα τα σκοτει
νά σημεία του. Μπαίνει και βγαίνει από 

βτο λαβύρινθο όπως ο κολυμβητής· μόνο 
για να πάρει ανάσα. Ύ στερα καταβυθί

ζεται πάλι. Οι ιστορίες έχουν κέντρο 
όλες τους τον Ιάκωβο, το Γαβρίλο, τη 
Νίνα, ενώ στην περιφέρεια κινούνται οι 
σκοτεινοί όγκοι του τυφλού, του πατέρα 
του Γαβρίλου, των γονιών της Νίνας 
που είναι συνέχεια παρόντες μέσα στην 
απουσία τους. Οι ήρωες περιστρέφονται 
γύρω από το ψυχικό τους κενό, την 
παλιά ανεπούλωτη πληγή που βρίσκει 
συνέχεια την ευκαιρία να κακοφορμίζει. 
Ό λ ο ι πορεύονται σαν τυφλοί ταξιδιώ
τες επιζητώντας την κατάφαση μέσα 
στις πολλαπλές αρνήσεις. Περιφεριακοί, 
έχουν άξονα τον εαυτό τους ενώ γύρω 
τους διαγράφει τροχιά το παρελθό>ν και 
το μέλλον α π ’ όπου πηγάζουν η οργή, το 
μίσος, η εκδίκηση, η απελπισία. Ο 
συγγραφέας δεν αντέχει στη σκληρότητά 
του ως το τέλος. Αφήνει κάποια ελπίδα 
στο μακρινό μέλλον. Δυναμικά δίνει το 
παρόν και ο έρωτας. Εδώ όμως το 
πράγμα είναι μπλεγμένο. Δεν ξέρει 
κανείς πού να τον κατατάξει. Τελικά τον 
καταχωρίζει στις υλικές απολαύσεις μι
κρής ή ανύπαρκτης διάρκειας, που κατα
λαμβάνει μόνο λίγο τόπο εκτεινόμενο σε 
μερικά εκατοστά επιδερμίδας. Αποφεύ
γονται συστηματικά τα ενοχλητικά π ά 
ρε δώσε με την ψυχή και το πνεύμα. 
Έ τσ ι απομένει κι αυτός μειωμένος, 
ούτε καν ένας έρωτας καθάρσιο, όπως 
θα ’λεγε κι ο Σεφέρης. Φράση κλειδί 
ίσως με φροϋδικές ή όχι προεκτάσεις. 
« Ό λ ο ι γυρεύουνε να ξαναβρούν τη ζε
στασιά και τη στοργή, σαν να γυρίζανε 
στην αγκαλιά της μάνας τους».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΥΡΑΤ
Φονικό στο Ξοχώρι και άλλες  
ιστορίες
Εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 1985

Πρόκειται για μια συλλογή διηγημάτων 
με αστυνομικό ενδιαφέρον που κλέβουν 
τις ιδέες όχι τόσο από την πραγματικό
τητα όσο από την «φαντασία». Κοινός 
άξονας το πληρωμένο και μελετημένο 
τέλειο έγκλημα. Η ψυχρή λογική που 
αποδεικνύεται ψυχρότερη από τήν εκτέ
λεση βάζει την σφραγίδα της στις επιμέ- 
ρους δολοφονίες όπου κανείς δε φρίττει 
από τα διαδραματιζόμενα και όπου δεν 
υπάρχουν τεκμαιρόμενα. Ο ήρωας σχε
δόν κοινός, οι περιγραφές αλλάζουν μόνο 
το εξωτερικό του στυλ, υπακούει στη 
σκηνοθετική καθοδήγηση του συγγρα
φέα που τον θέλει να εκτελεί και να 
πληρώνεται, να διασκεδάζει και να-αμεί- 
βεται πλουσιοπάροχα και σε όλα τα 
επίπεδα. Η ερωτική του δράση επανα
λαμβάνεται πανομοιότυπα σε όλες τις

σελίδες α π ’ όπου αγρεύει ηδονές επιφα- 
νείας χωρίς να κινδυνεύει να αγγίξει 
συνειδησιακές κρίσεις βάθους. Αλλά και 
τα θύματά του είναι όλα άξια της τύχης 
τους. Θύματα και θύτες μπορούν να 
συγχαρούν αλλήλους στην ευρηματικό- 
τητα των τρόπων εξόντωσης. Μυστήριο 
και αγωνία δεν φιλοξενείται στις σελί
δες, η λύση προοικονομείται τις περισ
σότερες φορές, αντίθετα επιχειρείται θα 
λέγαμε κάποια απομυθοποίηση του κα
κού και ειρωνεία του ήρωα ή αντιήρωα 
που τυχαίνει να τα ’χει όλα εκτός από 
κοινό νου. Ο συγγραφέας παίζει με τους 
ήρωές του ετοιμάζοντάς τους την τελική 
πτώση. Ύφος σαφές, απλό, λιτό, αφή
γηση γοργή τρέχει στην επιφάνεια, σκό
πιμα νομίζω, για  να μην αφήσει χρόνο 
στον αναγνώστη να σκεφτεί ότι τα 
πράγματα ίσως δεν είναι έτσι, ενώ 
κάποιες φράσεις μελοδραματικές «Να 
’ταν όνειρο, Αχ Θεέ μου, ας μην ξύπνα

γε ποτέ» μας θυμίζουν ερωτικό μυθιστό
ρημα της δεκαετίας του 50 στα εβδομα
διαία περιοδικά εικονογραφημένα και 
μη. Το Φονικό στο Ξοχώρι, τέλος, για να 
αφήσουμε τις άλλες ιστορίες, έχει ένα 
επιπλέον προσόν. Μας μεταφέρει στα 
έλατα της ελληνικής επαρχίας, στα τα- 
βερνάκια με τις οσμές από τα ουζάκια, 
γιουβαρλάκια, γιουβετσάκια , μακριά 
από το νέφος της Αθήνας και το άγχος, 
για να θαυμάσουμε τις φεγγαρόλουστες 
καμπύλες της Μαρίας ή Σοφίας.

Έ να βιβλίο που διαβάζεται γρήγορα 
εύκολα και χαμογελαστά.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ
Ό σ ο  ακούω σε χρώμα  
Εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 1985

Μια σύγχρονη ποιητική φωνή εσωτερι
κού χώρου, αφηρημένη και αναρχική, 
αποσπασματική και σπασμωδική σε μια 
απόπειρα απόδοσης των ψυχικών αδιε
ξόδων. Η οπτικοακουστική δανείζει τον 
τίτλο στο ποιητικό ρευστό κι αυτό με τη 
σειρά του άπιαστο και χειμαρρώδες 
αρνείται να καταδεχτεί τον αμύητο ανα
γνώστη. Ποίηση προσωπική με έκδηλο 
το ψυχικό κενό. Λόγος δυναμικός, δυ
σφορία διάχυτη, απαισιοδοξία συγκρα
τημένη, διάψευση.



Οι τελευταίες μέρες 
του Ζαν-Πωλ Σάρτρ 

και
οι συνομιλίες με 

τη διάσημη σύντροφό του

Προλογίζει 
ο Κώστας Σταματίου



που συμβάλλουν 
στην πολιτιστική

ανάπτυΞη
ίου τόπου μας
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ


