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Το μυθιστόρημα 
και η Ευρώπη

1

Το 1935, τρία χρόνια πριν από το θάνατό του, ο Edmund 

Husserl έδωσε τις περίφημες διαλέξεις του στη Βιέννη και 

την Πράγα για την κρίση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Για 

τον Husserl, το επίθετο «ευρωπαϊκός» δεν ήταν γεωγραφικός 

όρος (θα μπορούσε να περιλαμβάνει και την Αμερική, λόγου 

χάριν), αλλά ένα είδος πνευματικής ταυτότητας που έχει την 

αφετηρία της στη φιλοσοφία της κλασικής Ελλάδας. Εκεί, 

για πρώτη φορά, ο άνθρωπος συνέλαβε τον κόσμο (τον κόσμο 

ως σύνολο) σαν ένα ερώτημα στο οποίο όφειλε να απαντήσει. 

Οι έλληνες έθεταν ερωτήματα στον κόσμο όχι για να 

ικανοποιήσουν τη. μια ή την άλλη πρακτική ανάγκη αλλά 

γιατί «το πάθος της γνώσης είχε κυριεύσει τον άνθρωπο».

Η κρίση για την οποία μιλούσε ο Husserl του φαινόταν 

τόσο βαθιά ώστε διερωτάτο αν η Ευρώπη ήταν σε θέση να 

την ξεπεράσει και* να επιζήσει. Οι ρίζες της κρίσεως, κατά τη 

γνώμη του, βρίσκονταν στις απαρχές της Σύγχρονης Εποχής, 

στον Γαλιλαίο και τον Καρτέσιο* στη μονομέρεια της 

ευρωπαϊκής επιστήμης, η οποία, υποβιβάζοντας τον κόσμο 

σε αντικείμενο τεχνικής και μαθηματικής διερεύνησης, είχε 

τοποθετήσει die Lebnswelt, τον κόσμο του συγκεκριμένου 

βιώματος, έξω απ’ τα όριά της.

Η ανάπτυξη της επιστήμης οδήγησε τον άνθρωπο στις 

σήραγγες της εξειδικευμένης γνώσης. Με κάθε βήμα προόδου 

στον τομέα της επιστημονικής γνώσης, ο άνθρωπος έβλεπε 

όλο και λιγότερο καθαρά τον κόσμο ως ολότητα ή τον ίδιο 

τον εαυτό του, και βυθιζόταν όλο και πιο βαθιά σ’ αυτό που ο 

Heidegger, μαθητής του Husserl, σε μια γοητευτική και 

μαγική σχεδόν διατύπωση, ονόμασε «λησμοσύνη του είναι».

Γαλουχημένος από τον Καρτέσιο να ’ναι «ο αφέντης κι ο 

κάτοχος της φύσης», ο άνθρωπος μετατρέπεται σε απλό 

πράγμα μπροστά σ’ εκείνες τις δυνάμεις (τεχνολογία, ιστο

ρία, πολιτική) που ξεπερνούν την κατανόησή του, υπερβαί

νουν τη σύλληψή του και, αντιθέτως, τον συλλαμβάνουν. Για 

τις δυνάμεις αυτές, το συγκεκριμένο είναι του ανθρώπου, ο 

«ζωντανός κόσμος» του (Lebenswelt), δεν έχει ούτε αξία, 

ούτε ενδιαφέρον: απαλείφεται και λησμονείται.
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Αυτή η κριτική θεώρηση της Σύγχρονης Εποχής θυμίζει τη 

γνώμη του Σολζενίτσιν ότι η ευρωπαϊκή κρίση άρχισε με την 

Αναγέννηση κι ότι όλη η κατοπινή ιστορία δεν είναι παρά μια 

διαδικασία αποσύνθεσης.

Παρά ταύτα, δε νομίζω πως οι δυο μεγάλοι φαινομενολό- 

γοι απέρριπταν τη Σύγχρονη Εποχή. Σωστότερο θα ήταν να 

πούμε ότι απεκάλυψαν την αντινομία της, η οποία —όπως 

καθετί το ανθρώπινο— φέρει από τη γέννησή της, το σπόρο

Μίλαν Κούντερα

του θανάτου της. Η αντινομία αυτή, κατ’ ουδένα τρόπο 

μειώνει τη σημασία της ευρωπαϊκής κουλτούρας των τελευ

ταίων τεσσάρων αιώνων, προς την οποία αισθάνομαι ιδιαίτε

ρη προσήλωση μιας και δεν είμαι φιλόσοφος αλλά μυθιστο- 

ριογράφος. Κατ’ εμέ, ο θεμελιωτής της Σύγχρονης Εποχής 

δεν είναι ακριβώς ο Καρτέσιος, αλλά ο Θερβάντες.

Εάν δεχθεί κανείς την υπόθεση ότι η φιλοσοφία και η 

επιστήμη αγνόησαν την ύπαρξη του ανθρώπου, τότε γίνεται 

ακόμη σαφέστερο ότι ο Θερβάντες υπήρξε ο γεννήτωρ μιας 

μεγάλης τέχνης, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από μια 

διαρκής διερεύνηση του είναι που αγνόησε η επιστήμη.

Δεν έχει κανείς παρά να ανοίξει το Είναι και Χρόνος για να 

συνειδητοποιήσει πως όλα τα υπαρξιακά θέματα που αναλύει 

ο Heidegger είχαν αποκαλυφθεί, παρουσιασθεί και μελετηθεί 

από τέσσερις αιώνες μυθιστοριογραφίας. Το μυθιστόρημα 

ανεκάλυψε μία προς μία της διάφορες διαστάσεις της ύπαρ

ξης: με τον Θερβάντες και τους συγχρόνους του έθεσε 

ερωτήματα για τη φύση της περιπέτειας* με τον Richardson 

άρχισε να εξετάζει «τι γίνεται μέσα μας» και να αποκαλύ

πτει τη μυστική ζωή του συναισθήματος* με τον Μπαλζάκ 

ανεκάλυψε τις ρίζες του ανθρώπου στην Ιστορία* με τον 

Φλωμπέρ εξερεύνησε την ως τότε terra incognita της καθη

μερινότητας* με τον Τολστόι εστίασε την προσοχή του στο 

ρόλο που παίζει το παράλογο στη συμπεριφορά του ανθρώ

που και στις αποφάσεις του. Μέτρησε το χρόνο: το φευγαλέο 

παρελθόν με τον Proust, το φευγαλέο παρόν με τον Joyce. Με 

τον Thomas Mann ξεψάχνισε το ρόλο των μύθων που 

ελέγχουν τις κινήσεις μας από το μακρινό παρελθόν. Και 

ούτω καθ’ εξής, και ούτω καθ’ εξής...

Το μυθιστόρημα συντρόφεψε τον άνθρωπο αδιαλείπτως 

από την αρχή της Σύγχρονης Εποχής. Τότε ήταν που το 

πάθος της γνώσης, το οποίο ο Husserl θεωρούσε ουσία του 

ευρωπαϊκού πνεύματος, κατέλαβε το μυθιστόρημα και το 

οδήγησε στην οξυδερκή παρατήρηση της συγκεκριμένης ζωής 

του ανθρώπου, και στην προστασία του από τη «λησμοσύνη 

του είναι». Με αυτή την έννοια αντιλαμβάνομαι, και συμμε

ρίζομαι, την πεισμόνως επαναλαμβανόμενη άποψη του Her

mann Broch ότι η μόνη# raison d’ètre ενός μυθιστορήματος 

είναι να ανακαλύπτει ό,τι μπορεί να ανακαλυφθεί μόνο από 

το μυθιστόρημα. 'Ενα μυθιστόρημα που δεν αποκαλύπτει 

ένα άγνωστο ως τώρα κομμάτι της ύπαρξης είναι ανήθικο. Η 

γνώση είναι η μόνη ηθική του μυθιστορήματος.

Θα προσέθετα επίσης ότι το μυθιστόρημα είναι δημιούργη

μα της Ευρώπης* οι ανακαλύψεις του, αν και έγιναν σε 

διαφορετικές γλώσσες, ανήκουν σε όλη την ήπειρο. Η αλλη

λουχία των ανακαλύψεων (και όχι το άθροισμα των γραπτών 3



Δοκίμιο
κειμένων) συνιστά την ιστορία του ευρωπαϊκού μυθιστορήμα

τος. Και μόνο σ’ αυτό το πλαίσιο μπορεί να ιδωθεί και να 

κατανοηθεί πλήρως η αξία ενός έργου (με άλλα λόγια, η 

σημασία των ανακαλύψεών του).
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Καθώς ο Θεός εγκατέλειπε σιγά σιγά το θρόνο απ’ τον οποίο 

ήλεγχε την οικουμένη και την τάξη των αξιών της, διακρίνο- 

ντας το καλό από το κακό και δίνοντας νόημα στο καθετί, ο 

Δον Κιχώτης, βγήκε από το αρχοντικό του και δεν ήταν πια 

σε θέση να αναγνωρίσει τον κόσμο. Απόντος του ύψιστου 

κριτή, ο κόσμος αποκτούσε μια τρομακτική αμφισημία. Η 

μοναδική θεία αλήθεια κατακερματίστηκε σε μυριάδες σχετι

κές αλήθειες, διάσπαρτες μέσα στους ανθρώπους. Έτσι 

γεννήθηκε η σύγχρονη εποχή και, ταυτοχρόνως, ήρθε στη ζωή 

το μυθιστόρημα —το είδωλο και το πρότυπο αυτού του 

κόσμου.

Το να θεωρήσεις το καρτεσιανό «σκεπτόμενο εγώ» βάση 

του παντός και να μείνεις μόνος ενώπιον του σύμπαντος, 

ισοδυναμεί με μια στάση που δικαίως ο Hegel αποκαλούσε 

ηρωική.

Το να θεωρήσεις τον κόσμο σχετικό, όπως έκανε ο 

Θερβάντες, και να αναγκαστείς να αντιμετωπίσεις όχι μια 

μοναδική αλήθεια αλλά ένα πλήθος αντιφατικές αλήθειες 

(αλήθειες ενσαρκωμένες σε φανταστικά σκεφτόμενα εγώ που 

ονομάζονται μυθιστορηματικά πρόσωπα), το να έχεις ως 

μόνη βεβαιότητα τη σοφία της αβεβαιότητας, δεν απαιτεί 

λιγότερο θάρρος.

Μιλάν Κούντερα
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Ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο; Ο Δον Κιχώτης ή οι 

άλλοι; Πολλά έχουν γραφεί πάνω στο ζήτημα. Μερικοί 

βλέπουν το μυθιστόρημα του Θερβάντες σαν μια ορθολογι

στική κριτική στον θολό ιδεαλισμό του Δον Κιχώτη· άλλοι 

φρονούν ότι δοξάζει αυτόν τον ιδεαλισμό. Και οι δυο 

ερμηνείες είναι λανθασμένες γιατί και οι δυο προσπαθούν να 

βρουν στην πηγή του μυθιστορήματος μια ηθική απόφανση κι 

όχι ένα ερώτημα.

Ο άνθρωπος επιθυμεί έναν κόσμο όπου το καλό και το 

κακό είναι ξεκάθαρα διαχωρισμένα. Έχει μια έμφυτη και 

ακατάσβεστη τάση να εκφέρει κρίσεις πριν κατανοήσει. Οι 

θρησκείες και οι ιδεολογίες είναι θεμελιωμένες σ’ αυτήν 

ακριβώς την επιθυμία. Αλλά με το μυθιστόρημα μπορούν να 

τα βγάλουν πέρα μόνο αν μεταφράσουν τη δική του γλώσσα, 

της σχετικότητας και της αμφιλογίας, στο δικό τους αποδει

κτικό και δογματικό ιδίωμα. Απαιτούν από κάποιον να έχει 

δίκιο: ή η Άννα Καρένινα είναι θύμα ενός στενοκέφαλου 

τυράννου, ή ο Καρένιν είναι θύμα μιας ανήθικης γυναίκας* ή ο 

Κ., που συντρίβεται από ένα άδικο δικαστήριο, είναι αθώος, 

ή το δικαστήριο αντιπροσωπεύει τη θεία δικαιοσύνη και ο Κ. 

είναι ένοχος.

Αυτό το «ή-ή» εμπερικλείει την αδυναμία να αντέξει 

κανείς την ουσιαστική σχετικότητα των ανθρωπίνων υποθέ

σεων, μια ανικανότητα να αντιμετωπίσει ευθέως την απουσία 

ενός υπέρτατου κριτή. Η αδυναμία αυτή σημαίνει πως τη 

σοφία του μυθιστορήματος (τη σοφία της αβεβαιότητας) 

δύσκολα μπορεί να τη δεχτεί κανείς ή να τη συλλάβει.
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Ο Δον Κιχώτης ξεκίνησε για τις περιπέτειές του σε έναν 

κόσμο ορθάνοιχτο: μπορούσε να βγει και να γυρίσει κατά το 

κέφι του. 'Ολα τα μυθιστορήματα αυτής της περιόδου είναι 

ταξίδια σ’ έναν απέραντο, όπως φαίνεται, κόσμο. Στην αρχή 

του Ο Ιάκωβος ο μοιρολάτρης, του Diderot, επί παραδείγμα- 

τι, συναντάμε τον Ιάκωβο και τον αφέντη του στη μέση ενός 

ταξιδιού* δεν ξέρουμε ούτε από πού έρχονται, ούτε πού πάνε. 

Οι δύο ήρωες υπάρχουν σ’ ένα χρόνο χωρίς αρχή και τέλος, 

σ’ ένα χώρο χωρίς σύνορα, μέσα σε μιαν Ευρώπη με απεριό

ριστο μέλλον.

Μισόν αιώνα αργότερα, στον Μπαλζάκ, οι μακρινοί ορίζο

ντες του Diderot εξαφανίζονται, όπως εξαφανίζεται το τοπίο 

πίσω από τα μοντέρνα κτίρια των κοινωνικών ιδρυμάτων 

—της αστυνομίας, του νόμου, του κόσμου του χρήματος και 

του εγκλήματος, του στρατού και του Κράτους. Ο χρόνος 

στον κόσμο του Μπαλζάκ δεν αργοσέρνεται πια μακαρίως 

όπως στον κόσμο του Θερβάντες και του Diderot: τρέχει 

πάνω στις ράγες της Ιστορίας. Εύκολα μπαίνεις στη σιδηρο

τροχιά και δύσκολα απαγκιστρώνεσαι. Κι ο σιδηρόδρομος δεν 

είναι καθόλου τρομακτικός ακόμη* αντιθέτως, έχει τα θέλγη

τρά του* κάθε επιβάτης έχει εγγυημένη την περιπέτεια —κι 

ένα μετάλλιο στο τέλος!

Λίγο αργότερα, ο ορίζοντας κλείνει ακόμη περισσότερο για 

την Έμμα Μποβαρύ του Φλωμπέρ και φτάνει στο σημείο να 

μοιάζει με κλουβί. Η περιπέτεια βρίσκεται στην άλλη όχθη 

και η τρομερή επιθυμία της γίνεται αβάσταχτη. Τα όνειρα 

και οι ονειροπολήσεις εισβάλλουν ορμητικά μέσα στη μονο

τονία της καθημερινότητας. Η χαμένη απεραντοσύνη του



εξωτερικού κόσμου αντικαθίσταται από την άνευ ορίων 

διεύρυνση της ψυχής. Η μεγάλη ψευδαίσθηση της αναντικα

τάστατης μοναδικότητας του ατόμου —μια από τις σαγηνευ

τικότερες ευρωπαϊκές ψευδαισθήσεις— ανθεί.

Αλλά το όνειρο της άνευ ορίων διευρύνσεως της ψυχής 

χάνει τη μαγεία του όταν ο άνθρωπος πέφτει μέσα στα 

γρανάζια της Ιστορίας (ή αυτού που απόμεινε από την 

Ιστορία: στην υπεράνθρωπη ισχύ μιας παντοδύναμης κοινω

νίας). Η Ιστορία δεν νεύει πια με την υπόσχεση ενός 

μεταλλίου* προσφέρει απλώς τη δουλειά ενός Χωρομέτρη. 

Σαν τι μπορεί να κάνει ο Κ. όταν βρεθεί αντιμέτωπος με το 

δικαστήριο ή με τον Πύργο; Όχι και πολλά πράγματα. 

Μπορεί, τουλάχιστον, να ονειρεύεται όπως η Μαντάμ Μπο- 

βαρύ παλιότερα; Οχι, γιατί η παγίδα είναι απίστευτα 

φοβερή και απομυζά όλες τις σκέψεις και τα συναισθήματά 

του —το μόνο που μπορεί να σκεφτεί είναι η δίκη του, ή η 

δουλειά του ως Χωρομέτρη. Η άπειρη ψυχή —αν υπήρξε 

ποτέ— κατάντησε μια άχρηστη, λίγο πολύ, σκωληκοειδής 

απόφυση.
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Το μονοπάτι του μυθιστορήματος στους τελευταίους τέσσε

ρις αιώνες ξετυλίχτηκε παράλληλα με την ιστορία της 

Σύγχρονης Εποχής. Όταν το κοιτάζουμε αναδρομικά, μας 

φαίνεται παράδοξα ρύντομο και περιορισμένο. Δεν είναι ο 

Δον Κιχώτης ο ίδιος, μεταμφιεσμένος σε Χωρομέτρη, που 

γυρίζει στο χωριό του τέσσερις αιώνες αργότερα; Έφυγε 

πολλά χρόνια πριν αναζητώντας περιπέτειες της δικής του 

εκλογής, αλλά τώρα, στο χωριό κάτω απ’ τον Πύργο, δεν 

έχει εκλογή. Η περιπέτεια τέλειωσε γι’ αυτόν, κατάντησε 

ένα μικροκαυγαδάκι με τη γραφειοκρατία γύρω από ένα 

λάθος στο φάκελό του. Τι συνέβη, λοιπόν, μέσα σ’ αυτούς 

τους τέσσερις αιώνες με την περιπέτεια, το πρώτο μεγάλο 

θέμα του μυθιστορήματος; Κατάντησε παρωδία του εαυτού 

της; Που σημαίνει τι; Ότι το μονοπάτι του μυθιστορήματος 

διαγράφει έναν πλήρη κύκλο για να καταλήξει σε ένα 

παράδοξο;

Έτσι φαίνεται. Κι αυτό, με κανένα τρόπο, δεν είναι το 

μόνο παράδοξο. Ο καλός στρατιώτης Σβέικ είναι ίσως το 

τελευταίο μεγάλο κωμικό μυθιστόρημα. Δεν είναι παράξενο 

πως είναι συνάμα και μια πολεμική ιστορία, η δράση της 

οποίας τοποθετείται στο στρατό και στο μέτωπο; Τι συμβαί

νει με τον πόλεμο και τις φρικαλεότητές τού όταν γίνονται 

θέμα για γέλια;

Στον Όμηρο και στον Τολστόι, ο πόλεμος έχει τελείως 

σαφές νόημα —η Ελένη ή η Ρωσία είναι το αντικείμενο της 

διαμάχης. Αλλά ο Σβέικ και οι σύντροφοί του πάνε στο 

μέτωπο χωρίς να ξέρουν γιατί και —ακόμη πιο σκανδαλώ

δες— χωρίς να ενδιαφέρονται για την αιτία. Ποιο είναι τότε 

το κίνητρο του πολέμου, αν όχι η Ελένη ή η πατρίδα; Η δίψα 

της δύναμης; Αυτή, ασφαλώς, βρίσκεται πίσω από κάθε 

πόλεμο, από κτίσεως κόσμου. Στο βιβλίο του Hasek, ωστόσο, 

η δίψα της δύναμης στερείται οιουδήποτε σοβαρού επιχειρή

ματος. Κανείς —μήτε κι εκείνοι που τον μηχανεύονται— δεν 

πιστεύει στις μωρολογίες της προπαγάνδας. Η δίψα της 

δύναμης εδώ είναι γυμνή, όπως και στα μυθιστορήματα του 

Kafkaν όπου αποκαλύπτεται μέσα από τις ακατανόητες 

ραδιουργίες του δικαστηρίου ή του Πύργου. Το δικαστήριο

δεν έχει κανένα λόγο να διώκει ανηλεώς τον Κ., όπως κι ο 

Πύργος δεν έχει κανένα όφελος να κατατρέχει τον Χωρομέ

τρη Κ. Γιατί επεδίωξε η Γερμανία —κι επιδιώκει σήμερα η 

Ρωσία— να εξουσιάζει τον κόσμο; Για να γίνει πλουσιότερη 

κι ευτυχέστερη, να έχει περισσότερο κρασί ή περισσότερο 

σεξ; Καθόλου. Η δίψα της δύναμης είναι τελείως ανιδιοτελής, 

χωρίς κανένα κίνητρο* επιθυμεί μόνο την ίδια την επιθυμία 

της* είναι καθαρός παραλογισμός.

Έτσι, ο Kafka και ο Hasek μας φέρνουν αντιμέτωπους με 

το τεράστιο παράδοξο: στη διαδρομή της Σύγχρονης Εποχής 

ο καρτεσιανός ορθολογισμός καταβρόχθισε όλες τις αξίες που 

κληρονομήσαμε από τον Μεσαίωνα. Αλλά τη στιγμή της 

ολοκληρωτικής νίκης της λογικής, ο καθαρός παραλογισμός 

(η δίψα της δύναμης) καταλαμβάνει ξαφνικά την παγκόσμια 

σκηνή γιατί δεν υπάρχει πια κανένα σύστημα αξιών, γενικά 

αποδεκτό, να του φράξει το δρόμο.

Αυτό είναι ό,τι θα ονόμαζα έσχατο παράδοξο' είναι το θέμα 

ενός από τα πιο σημαντικά ευρωπαϊκά μυθιστορήματα, του 

αριστουργηματικού έργου του Hermann Broch Οι υπνοβάτες. 

Αλλά υπάρχουν κι- άλλα τέτοια έσχατα παράδοξα: η Σύγχρο

νη Εποχή, λόγου χάριν, έθρεψε το όνειρο μιας ανθρωπότητας 

που κάποια μέρα θα βρει την ενότητά της και τη διαρκή 

ειρήνη μέσα από την ποικιλία των διαφορετικών πολιτισμών 

της. Σήμερα, επιτέλους, η ιστορία του πλανήτη έχει γίνει μια 

αδιαίρετη ολότητα και η ενότητα διασφαλίζεται από τον 

διαρκή περιοδικό πόλεμο. Παγκόσμια ενότητα σημαίνει: 

καμιά διαφυγή, για κανέναν, πουθενά.
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Οι διαλέξεις του Husserl για την ευρωπαϊκή κρίση και την 

πιθανότητα εξαφάνισης του ευρωπαϊκού ανθρωπισμού υπήρ

ξαν η τελευταία διαθήκη του φιλοσόφου. Τις διαλέξεις αυτές 

τις έκανε στις δύο πρωτεύουσες της κεντρικής Ευρώπης. Η 

σύμπτωση αποκτά ένα βαθύ νόημα —γιατί στο ίδιο αυτό 

κεντρικό τμήμα της Ευρώπης η Δύση πρωτοείδε το θάνατο 

της Δύσης ή, ακριβέστερα, τον ακρωτηριασμό ενός μέλους 

της, τότε που η Ρωσική αυτοκρατορία κατάπιε τη Βαρσοβία, 

τη Βουδαπέστη και την Πράγα. Η καταστροφή αυτή είχε το 

προοίμιό της στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που τον 

ξεκίνησε η Αυτοκρατορία των Αψβούργων κι οδήγησε στη 

διάλυση της Αυτοκρατορίας και σε μια μονίμως εξασθενημέ- 

νη κι ασταθή Ευρώπη. Η εποχή που ο άνθρωπος καταπιανό

ταν μόνο με το τέρας της ψυχής του είχε παρέλθει —η 

ειρηνική εποχή του Proust και του Joycê  Στα μυθιστορήμα

τα του Kafka, του Hasek, του Muzil, του Broch, το τέρας 

έρχεται απ’ έξω κι ονομάζεται Ιστορία; αλλά δεν έχει πια 

την όψη του κυνηγού περιπετειών: είναι απάνθρωπο, ατιθά

σευτο, απρόβλεπτο, ακατανόητο* κι είναι αναπόφευκτο. Αυτή 

ήταν η εποχή (ακριβώς μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλε

μο) που ένας ολόκληρος αστερισμός κεντροευρωπαίων μυθι- 

στοριογράφων είδε, ένιωσε και συνέλαβε τα έσχατα παράδο

ξα της Σύγχρονης Εποχής.

Θα ήταν λάθος, ωστόσο, να διαβάσει κανείς αυτά τα 

μυθιστορήματα σαν κοινωνικές και πολιτικές προφητείες, σαν 

να ήταν οργουελικές προγνώσεις. Αυτό που έχει να μας πει ο 

Όργουελ θα μπορούσε να είχε ειπωθεί εξίσου καλά (ή, 

μάλλον, πολύ καλύτερα) σε ένα δοκίμιο ή σε ένα φυλλάδιο. Οι 5



Δοκίμιο
κεντροευρωπαίοι μυθιστοριογράφοι κάνουν το αντίθετο και 

αποκαλύπτουν «μόνον ό,τι το μυθιστόρημα μπορεί να αποκα- 

λύψεΐ)) (για να αναφερθώ και πάλι στην άποψη του Broch): 

δείχνουν πώς, στις συνθήκες του έσχατου παράδοξου, όλες οι 

υπαρξιακές κατηγορίες αλλάζουν ξαφνικά νόημα. Τι σημαίνει 

μέλλον εάν οι διανοούμενοι του Άνθρωπος χωρίς ιδιότητες 

δεν έχουν την παραμικρή υποψία πως την επομένη θα 

σαρωθούν από τον Μεγάλο Πόλεμο; Τι σημαίνει έγκλημα εάν 

ο Χούγκεναου του Broch όχι μόνο δεν μεταμελείται για το 

φόνο που διέπραξε αλλά στην πραγματικότητα τον ξεχνάει; 

Κι αν το μόνο σημαντικό κωμικό μυθιστόρημα αυτής της 

περιόδου, ο Σβέικ του Hasek, έχει σαν θέμα τον πόλεμο, τι 

συνέβη στο κωμικό; Πού βρίσκεται η διαφορά ανάμεσα στο 

δημόσιο και το ιδιωτικό, εάν ο Κ. δεν ξεφεύγει ποτέ από 

τους δύο απεσταλμένους του Πύργου, ούτε την ώρα που 

κάνει έρωτα; Και στην περίπτωση αυτή, τι σημαίνει μοναξιά; 

—βάρος, αγωνία, κατάρα (όπως θα ήθελαν μερικοί να 

πιστέψουμε) ή πολύτιμη αξία που καταπνίγεται από την 

πανταχού παρούσα συλλογικότητα;

Οι περίοδοι της ιστορίας του μυθιστορήματος είναι πολύ 

μακρές (δεν έχουν καμιά σχέση με τις πυρετώδεις περιστρο

φές της μόδας) και· προσδιορίζονται από τις ιδιαίτερες 

πλευρές του είναι πάνω στις οποίες το μυθιστόρημα συγκε

ντρώνει το ενδιαφέρον του. Έτσι, το πλήρες δυναμικό της 

ανακάλυψης της καθημερινότητας από τον Φλωμπέρ, δεν 

ολοκληρώθηκε παρά εβδομήντα χρόνια αργότερα, με το 

γιγάντιο έργο του James Joyce. Η περίοδος που άρχισε 

πενήντα χρόνια πριν με τον αστερισμό των κεντροευρωπαίων 

μυθιστοριογράφων (η περίοδος του έσχατου παράδοξου) μου 

φαίνεται πως απέχει πολύ ακόμη από το τέρμα της.
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Το τέλος του μυθιστορήματος συζητήθηκε πολύ και για 

μεγάλο διάστημα, κυρίως από τους φουτουριστές, τους 

υπερρεαλιστές, τους πρωτοποριακούς γενικά. Είδαν το μυθι

στόρημα να πέφτει στο κράσπεδο της προόδου, καθ’ οδόν 

προς ένα ριζικά νέο μέλλον, η τέχνη του οποίου δεν θα 

έμοιαζε σε τίποτε με ό,τι είχε προηγηθεί. Το μυθιστόρημα 

επέπρωτο να ταφεί εν ονόματι της ιστορικής δικαιοσύνης 

—όπως η φτώχια, οι άρχουσες τάξεις, τα παλιομοδίτικα 

αυτοκίνητα και τα ψηλά καπέλα.

Αλλά εάν ο Θερβάντες είναι ο θεμελιωτής της Σύγχρονης 

Εποχής, τότε, το τέλος του κληροδοτήματος του θα ’πρεπε 

να σημαίνει κάτι περισσότερο από ένα απλό στάδιο στην 

ιστορία των λογοτεχνικών μορφών: θα σήμαινε το τέλος της 

Σύγχρονης Εποχής. Αυτός είναι ο λόγος που όλες αυτές οι 

αβαθείς και ευσεβείς νεκρολογίες μου φαίνονται τόσο επιπό- 

.λαιες — επιπόλαιες γιατί έχω δει και έχω ζήσει το θάνατο 

του μυθιστορήματος* έναν βίαιο θάνατο που του κατάφεραν 

οι απαγορεύσεις, η λογοκρισία και οι ιδεολογικές πιέσεις, σε 

έναν κόσμο όπου πέρασα μεγάλο μέρος της ζωής μου, ο 

οποίος αποκαλείται συνήθως ολοκληρωτικός. Είναι, λοιπόν, 

απολύτως σαφές πως το μυθιστόρημα είναι θνητό, τόσο 

θνητό όσο και η Σύγχρονη Εποχή της Δύσης. Σαν πρότυπο 

του Δυτικού Κόσμου στη Σύγχρονη Εποχή, θεμελιωμένο 

πάνω στη σχετικότητα και την αμφισημία των ανθρωπίνων 

πραγμάτων, το μυθιστόρημα είναι ασύμβατο με τον ολοκλη

ρωτικό κόσμο. Πρόκειται για μια ασυμβατότητα βαθύτερη 

από εκείνη που χωρίζει έναν διαφωνούντα από έναν appara- 

tchic, ή έναν διεκδικητή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από 

έναν βασανιστή, επειδή 'δεν πρόκειται μόνο για ζήτημα 

πολιτικής ή ηθικής αλλά για οντολογική διαφορά. Που 

σημαίνει: ένας κόσμος βασισμένος σε μια μοναδική αλήθεια 

είναι ζυμωμένος με μια ουσία τελείως διαφορετική από 

εκείνη με την οποία είναι πλασμένος ο σχετικός και αμφίση- 

μος κόσμος του μυθιστορήματος. Η ολοκληρωτική αλήθεια 

αποκλείει τη σχετικότητα, την αμφιβολία, τα ερωτήματα* 

δεν θα μπορούσε ποτέ να συμφιλιωθεί με ό,τι αποκαλώ σοφία 

του μυθιστορήματος.

Αλλά, δεν υπάρχουν, θα ρωτούσε κανείς, εκατοντάδες και 

χιλιάδες μυθιστορήματα που εκδίδονται σε ογκώδεις τόμους 

και διαβάζονται πλατιά στην κομμουνιστική Ρωσία; Βε

βαίως* αλλά τα μυθιστορήματα αυτά δεν προσφέρουν τίποτε 

στην κατάκτηση του είναι. Δεν αποκαλύπτουν καμιά νέα 

πτυχή της ύπαρξης* επιβεβαιώνουν απλώς αυτό που είναι 

ήδη ειπωμένο. Κι επιπλέον: επιβεβαιώνοντας το ειπωμένο 

(με το να λένε αυτό που πρέπει να ειπωθεί) εκπληρώνουν το

σκοπό τους, κατορθώνουν να αποκτήσουν κάποιο γόητρο Ο 
εκτελούν μια χρήσιμη υπηρεσία στην κοινωνία που τα 

παρήγαγε. Με το να μην αποκαλύπτουν τίποτε, δεν συμμετέ

χουν στην αλυσίδα των αποκαλύψεων που κατ’ εμέ συνιστά 

την ιστορία του μυθιστορήματος. Αυτοτοποθετούνται πέραν 

αυτής της ιστορίας ή, αν προτιμάτε, είναι μυθιστορήματα 

μετά το τέλος της ιστορίας τον μυθιστορήματος.

Η ιστορία του μυθιστορήματος στη Ρωσία έφτασε στο 

τέλος της πριν πενήντα χρόνια περίπου. Αυτό υπήρξε γεγο

νός τεράστιας σημασίας δεδομένου ότι το ρωσικό μυθιστόρη

μα είχε καταγοητεύσει την Ευρώπη για έναν ολόκληρο 

αιώνα. Ο θάνατος του μυθιστορήματος, συνεπώς, δεν είναι 

απλώς μια ιδέα. Έχει ήδη συμβεί. Και τώρα ξέρουμε πώς 

πεθαίνει το μυθιστόρημα. Δεν εξαφανίζεται* απλώς πέφτει 

έξω από την ιστορία του. Το μυθιστόρημα πεθαίνει αθόρυβα, 

απαρατήρητα —και κανείς δε χύνει ούτε ένα δάκρυ.
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Ενδέχεται, ωστόσο, το μυθιστόρημα να έφτασε στο τέλος του 

δρόμου του από την εσωτερική λογική της ίδιας του της 

εξέλιξης. Μήπως έχει εξαντλήσει πια όλα τα δυνατά πεδία 

γνώσης, όλες τις πιθανές μορφές του;

Έχω ακούσει ανθρώπους να συγκρίνουν την ιστορία του 

μυθιστορήματος με μια φλέβα άνθρακος εξαντλημένη εδώ και 

χρόνια. Για μένα, μοιάζει περισσότερο με ένα μαυσωλείο 

χαμένων ευκαιριών και παρανοημένων προκλήσεων. Υπάρ

χουν τέσσερις προκλήσεις απέναντι στις οποίες είμαι ιδιαίτε

ρα ευαίσθητος:

Η πρόκληση του παιχνιδιού: To Tristam Shandy του Sterne 

και το Ιάκωβος ο μοιρολάτρης του Diderot είναι για μένα τα 

μεγαλύτερα μυθιστορηματικά έργα του δέκατου όγδοου αιώ

να. Δυο μυθιστορήματα που παιχνιδίζουν σε μια μεγαλειώδη 

κλίμακα και φτάνουν .σε κορυφές μη σοβαρότητας που ποτέ 

πριν ή μετά δεν τις έφτασε κανείς. Μετά τον Sterne και τον 

Diderot το μυθιστόρημα δεσμεύτηκε με υποχρεώσεις αληθο

φάνειας, ρεαλιστικού σκηνικού και χρονολογικής τάξης κι 

εγκατέλειψε τη φλέβα που είχαν ανοίξει αυτά τα δύο



αριστουργήματα* φλέβα ττου θα μπορούσε να είχε οδηγήσει 

σε μια διαφορετική εξέλιξη του μυθιστορήματος (ναι, μια 

εναλλακτική ιστορία του ευρωπαϊκού μυθιστορήματος είναι 

νοητή...).

Η πρόκληση του ονείρου: Ο λήθαργος της φαντασίας στο 

μυθιστόρημα του δέκατου ένατου αιώνα διεκόπη ξαφνικά από 

τον Franz Kafka, ο οποίος κατόρθωσε αυτό που επεδίωξαν 

αργότερα οι υπερρεαλιστές αλλά οι ίδιοι ποτέ δεν πραγματο

ποίησαν: τη συγχώνευση ονείρου και πραγματικότητας. Η 

συγχώνευση αυτή ήταν από παλιά μια αισθητική φιλοδοξία 

του μυθιστορήματος —την υπαινίχθη πρώιμα ο Novalis— 

αλλά η πραγμάτωσή της απαιτούσε την ειδική αλχημεία που 

μόνον ο Kafka ανεκάλυψε. Η τεράστια συμβολή του πρέπει να 

νοηθεί λιγότερο σαν το τελικό βήμα μιας ιστορικής εξέλιξης 

και περισσότερο σαν ένα απροσδόκητο ρήγμα μέσα απ’ το 

οποίο μπορεί κανείς να δει το μυθιστόρημα ως ένα χώρο όπου 

η φαντασία μπορεί να εκραγεί σε ένα όνειρο, και ότι το 

μυθιστόρημα μπορεί να γίνει «κάτι άλλο».

Η πρόκληση του στοχασμού: Από την εποχή του Θερβά

ντες, το μυθιστόρημα δοκίμασε να ενσωματώσει το φιλοσοφι

κό στοχασμό. Η τάση αυτή κερδίζει όλο της το εύρος με τον 

Muzil και τον Broch. Αν το μυθιστόρημα θεωρηθεί μια 

«διεύρυνση της ύπαρξης», η έννοια της ενσωμάτωσης του 

φιλοσοφικού στοχασμού γίνεται σαφέστερη: δεν είναι θέμα 

προσθήκης επιστήμης ή γραψίματος «πολυ-ιστορίας» ή ενα

σχόλησης με υλικά που δεν προσιδιάζουν στο μυθιστόρημα, 

αλλά ζήτημα επιστράτευσης, στα θεμέλια της αφήγησης, 

όλων των μέσων που θα βοηθήσουν να φωτισθεί η συγκεκρι

μένη ύπαρξη του ανθρώπου. Το να μεταμορφώσεις το

μυθιστόρημα σε μυθιστορηματική φαινομενολογία, βρίσκο

ντας τα προς τούτοις κατάλληλα καλλιτεχνικά μέσα, είναι 

ένα τεράστιο έργο. Απ’ αυτή την άποψη, το εξαιρετικά 

σημαντικό κατόρθωμα των δύο βιεννέζων μυθιστοριογράφων 

δεν είναι παρά το πρώτο βήμα σ’ ένα μακρύ ταξίδι.

Η πρόκληση του χρόνου: Η περίοδος του έσχατου αδιεξό

δου παρακινεί τον μυθιστοριογράφο να εγκαταλείψει τα όρια 

που χάραξε ο Proust στο θέμα του χρόνου (περιορισμένου 

στην προσωπική μνήμη), και να διευρύνει το πρόβλημα έτσι 

ώστε να συμπεριλάβει το αίνιγμα του συλλογικού χρόνου, του 

ευρωπαϊκού χρόνου: το αίνιγμα μιας Ευρώπης που κοιτάζει 

προς τα πίσω, προς το ίδιο της το παρελθόν, που σταθμίζει 

την ιστορία της όπως βλέπει ένας γέρος όλη την περασμένη 

ζωή του με μια ματιά, σε μια και μοναδική στιγμή. Εξ ου και 

ο πανίσχυρος πειρασμός (ο Gunter Grass και ο Carlos Fuentes 

τον γνωρίζουν πολύ καλά) να υπερβεί τους παραδοσιακούς 

περιορισμούς του μυθιστορήματος στη χρονική κλίμακα μιας 

μοναδικής ζωής και να συμπεριλάβει διάφορες χρονικές 

περιόδους μέσα σε ένα και μόνο έργο —που συνεπάγεται, 

φυσικά, μεγάλες αλλαγές στη φόρμα του μυθιστορήματος.

Δεν θέλω, ωστόσο, να προεξοφλήσω το μελλοντικό δρόμο 

του μυθιστορήματος τον οποίον, άλλωστε, δεν είμαι σε θέση 

να γνωρίζω. Το μόνο που επιθυμώ είναι να καταλήξω στο 

ακόλουθο συμπέρασμα: η εξαφάνιση του μυθιστορήματος, αν 

πράγματι συμβεί, δεν θα οφείλεται σε εξάντληση αλλά στο 

γεγονός ότι το μυθιστόρημα υπάρχει σ’ έναν κόσμο ξένο προς 

αυτό.
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Η ενοποίηση της παγκόσμιας ιστορίας, το ανθρωπιστικό 

όνειρο πομ ένας στριμμένος θεός επέτρεψε να πραγματοποιη

θεί, συνοδεύτηκε από μια διαδικασία ιλιγγιώδους εκπτώσε- 

ως. Σύμφωνοι, ο σκώρος της έκπτωσης κατέτρωγε πάντα το 

ύφασμα της ζωής —κι η μεγαλύτερη ακόμη ερωτική ιστορία 

καταλήγει σ’ έναν κούφιο σωρό νεκρών αναμνήσεων. Κι ο 

χαρακτήρας της σύγχρονης κοινωνίας πολλαπλασιάζει το 

αποτέλεσμα αυτής της κατάρας σ’ έναν τερατώδη βαθμό: 

συρρικνώνει τη ζωή του ανθρώπου στην κοινωνική της 

λειτουργία, την ιστορία- ενός λαού σε μια μικρή αλυσίδα 

γεγονότων που κι αυτά είναι συρρικνωμένα σε μια μερολη

πτική ερμηνεία* η κοινωνική ζωή είναι συρρικνωμένη στην 

πολιτική διαμάχη κι αυτή, με τη σειρά της, συρρικνώνεται 

στην αντιπαλότητα των δύο υπερδυνάμεων. Ο άνθρωπος 

είναι πιασμένος σε μια πραγματική δίνη όπου «ο κόσμος του 

συγκεκριμένου βιώματος» μοιραία επισκιάζεται, κι όπου το 

είναι σταδιακά λησμονείται.

Εάν, συνεπώς, η raison dètre του μυθιστορήματος είναι να 

φέρνει συνεχώς εμπρός στα μάτια μας τον κόσμο του 

συγκεκριμένου βιώματος και να μας προστατεύει από τη 

«λησμοσύνη του είναι», η ύπαρξή του δεν είναι αναγκαία 

περισσότερο παρά ποτέ;

Έτσι μου φαίνεται. Αλλά, δυστυχώς, οι σκώροι της 

έκπτωσης κατατρώνε και.το μυθιστόρημα* δεν μειώνουν μόνο 

την αίσθηση του κόσμου αλλά και το νόημα των έργων 

τέχνης. Όπως όλη η κουλτούρα, έτσι και το μυθιστόρημα 

πέφτει όλο και περισσότερο στα χέρια των μαζικών μέσων. 7



Δοκίμιο
Σαν συντελεστές της ενοποίησης του κόσμου, τα μαζικά 

μέσα ενισχύουν και συμπυκνώνουν τη διαδικασία της έκπτω

σης. Εκπέμπουν σε όλη τη γη απλουστεύσεις και στερεότυπα 

προορισμένα να γίνουν αποδεκτά από τον μεγαλύτερο δυνατό 

αριθμό ατόμων, από τον καθένα, απ’ όλη την ανθρωπότητα. 

Δεν έχει μεγάλη σημασία αν διαφορετικά πολιτικά συμφέρο

ντα εκφράζονται μέσα από διαφορετικά όργανα μαζικής 

επικοινωνίας. Πίσω από τις επιφανειακές διαφορές δεσπόζει 

ένα κοινό πνεύμα. Δεν έχει κανείς παρά να ρίξει μια ματιά 

στα αμερικανικά και ευρωπαϊκά εβδομαδιαία έντυπα της 

αριστεράς ή της δεξιάς, από το Time ως το Der Spiegel, για 

να δει *ότι όλα έχουν την ίδια άποψη για τη ζωή, που 

καθρεφτίζεται με την ίδια διάταξη ύλης κάτω από τους 

ίδιους τίτλους, με ταυτόσημες μορφές δημοσιογραφικού γρα

ψίματος που χρησιμοποιεί το ίδιο λεξιλόγιο και το ίδιο στυλ, 

με κοινές καλλιτεχνικές προτιμήσεις και ταυτόσημη κατάτα

ξη των πραγμάτων σε σημαντικά ή ασήμαντα. Το κοινό 

πνεύμα των μαζικών μέσων, καμουφλαρισμένο με την πολιτι

κή διαφοροποίηση, είναι το πνεύμα της εποχής μας. Κι αυτό 

το πνεύμα μου φαίνεται αντίθετο προς τη σοφία του μυθιστο

ρήματος.

Η ουσία του μυθιστορήματος είναι η πολυπλοκότητα. 

Κάθε μυθιστόρημα λέει στον αναγνώστη: «Τα πράγματα δεν 

είναι τόσο απλά όσο νομίζεις». Αυτή είναι η αιώνια αλήθεια 

του μυθιστορήματος· αλλά η φωνή του γίνεται όλο και 

ασθενέστερη σ’ έναν κόσμο που βασίζεται στις εύκολες και 

γρήγορες απαντήσεις που προηγούνται των ερωτήσεων και 

συνεπώς τις αποκλείουν. Στον κόσμο αυτό, το δίκιο είναι ειτε 

με το μέρος της Άννας είτε με το μέρος του Καρενιν κι η 

παλιά σοφία του Θερβάντες που μιλάει για τη δυσκολία να 

γνωρίσεις και για την αλήθεια που ξεφεύγει και δεν συλ- 

λαμβάνεται είναι ενοχλητική και άχρηστη.

Η ουσία του μυθιστορήματος είναι η συνέχεια. Κάθε έργο 

είναι μια απάντηση στα προγενέστερα, κάθε έργο εμπεριέχει 

όλη την προηγούμενη εμπειρία του μυθιστορήματος. Αλλα το 

πνεύμα του καιρού μας είναι σταθερά προσηλωμένο στο 

παρόν* είναι ένα πνεύμα τόσο πλήρες και επεκτατικό που 

σπρώχνει το παρελθόν έξω από τον ορίζοντα και ελαττώνει 

το χρόνο στην παρούσα στιγμή. Μέσα σ’ αυτό το σύστημα, 

το μυθιστόρημα δεν είναι πια ένα έργο (ένα πράγμα φτιαγμέ

νο για να διαρκέσει, για να συνδέσει το παρελθόν με το 

μέλλον) αλλά ένα γεγονός ανάμεσα σε άλλα τρέχοντα γεγο

νότα, μια πράξη χωρίς συνέχεια, μια απλή χειρονομία.

10 -

Αυτό σημαίνει άραγε ότι το μυθιστόρημα θα εξαφανιστεί 

μέσα σ’ έναν κόσμο «που είναι ξένος προς αυτό;» Ότι θα 

εγκαταλείψει την Ευρώπη στη «λησμοσύνη του είναι;» Θα 

μείνει μόνο η ατέλειωτη φλυαρία των κακών συγγραφέων 

που γράφουν μυθιστορήματα μετά το τέλος της ιστορίας του 

μυθιστορήματος', Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Το μόνο που 

νομίζω πως ξέρω είναι ότι το μυθιστόρημα δεν μπορεί να 

ζήσει εν ειρήνη με το πνεύμα του καιρού μας: αν πρόκειται να 

συνεχίσει να ανακαλύπτει το άγνωστο, να συνεχίσει, με άλλα 

λόγια, να «προοδεύει» ως μυθιστόρημα, μπορεί να το πράξει 

μόνο εναντίον της «προόδου» του κόσμου.

Η avant-garde έβλεπε τα πράγματα διαφορετικά γιατί την 

διακατείχε η φιλοδοξία να βρίσκεται σε αρμονία με το 

μέλλον. Οι καλλιτέχνες της avant-garde δημιούργησαν δύσκο

λα, θαρραλέα, προκλητικά έργα που το κοινό τα καταδίκαζε* 

αλλά ενήργησαν έτσι με την πεποίθηση ότι το Zeitgeist ήταν 

μαζί τους^κι ότι σύντομα θα τους αποδεχόταν.

Μια φορά κι έναν καιρό, κι εγώ επίσης σκεφτόμουν ότι το 

μέλλον είναι ο μόνος αρμόδιος κριτής των πράξεών μας. 

Αργότερα κατάλαβα ότι το κυνήγι του μέλλοντος είναι ο 

χειρότερος απ’ όλους τους κονφορμισμούς, μια άνανδρη κολα

κεία στη μεγαλύτερη δύναμη. Γιατί το μέλλον είναι πάντα 

ισχυρότερο απ’ το παρόν. Θα μας κρίνει, χωρίς αμφιβολία 

—αλλά και χωρίς την παραμικρή αρμοδιότητα.

Αλλά εάν η ιδέα της προόδου προκαλεί τις υποψίες μου, 

ποιες είναι οι αξίες στις οποίες αισθάνομαι προσηλωμένος; Ο 

Θεός; Η Πατρίδα; Ο Λαός; Το Άτομο;

Η απάντησή μου είναι τόσο ειλικρινής όσο και γελοία. Δεν 

αισθάνομαι αφοσίωση για τίποτε άλλο εκτός από το ευρω

παϊκό μυθιστόρημα, αυτή την παραγνωρισμένη κληρονομιά 

που μας έρχεται απ’ τον Θερβάντες.

Μτφρ.: ΣΠΤΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ
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Ελισάβετ Κοτζιά

Καθημερινότητας έρωτας

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΦΥΡΙΔΗΣ
Τίμημα χωρίς αντίκρισμα 

Εκδ. Διαγώνιος, 

Θεσσαλονίκη 1986

Το Τίμημα χωρίς αντίκρισμα του Περι

κλή Σφυρίδη περιλαμβάνει 19 μικρά 

διηγήματα. Τα 15 προέρχονται από 

τρεις παλαιότερες συλλογές διηγημά

των Η αφίσα (1977), Χωρίς αντίκρισμα 

(1980) και Το τίμημα (1982). Στο νέο 

τόμο ο συγγραφέας πρόσθεσε, όπως 

αναφέρει στον πρόλογο, τέσσερα νέα 

διηγήματα, αφαίρεσε από το σύνολο 

των τριών συλλογών αρκετά είτε διότι 

τα θεώρησε αδύνατα είτε διότι δεν 

έδεναν με την όλη ενότητα, έκανε ου

σιαστική ανακατάταξη του υλικού του 

και ορισμένα τα ξαναέγραψε.

Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή με 

διηγήματα τα οποία —παρά την ύπαρ

ξη κάποιων επιφυλάξεων— διαβάζο

νται απνευστί. Από τις σελίδες του 

τόμου αναδύονται πτυχές μιας αστικής 

καθημερινότητας, τόσο οικείας ώστε 

ένας υποψιασμένος αναγνώστης θα μπο

ρούσε να αναρωτηθεί ίσως κατά πόσο η 

βιωματική εμπλοκή του —αν υπάρχει— 

επιτρέπει πράγματι την απαιτούμενη 

απόσταση για μια κατά το δυνατόν 

αμερόληπτη αισθητική αποτίμηση των 

κειμένων.

Τα διηγήματα χωρίζονται σε τρεις 

ενότητες, ομώνυμες με τις τρεις πα

λαιότερες συλλογές. Στην «Αφίσα» συ- 

μπεριλήφθηκαν τα διηγήματα τα οποία 

κατά το συγγραφέα έχουν κάποιον εξω- 

στρεφή χαρακτήρα, στο «Χωρίς αντί

κρισμα» τα διηγήματα που αναφέρονται 

σε μια συγκεκριμένη ερωτική ιστορία 

έτσι ώστε αυτή να ολοκληρώνεται κα

θώς το ένα διήγημα διαδέχεται το προ

ηγούμενο. Στο «Τίμημα» τέλος συγκε

ντρώθηκαν τα υπόλοιπα διηγήματα που 

η πλοκή τους κατά τη μαρτυρία και 

πάλι του συγγραφέα στηρίχθηκε σε 

βιωματικές του εμπειρίες.

Τα αφηγήματα είναι ρεαλιστικά. 

Από τις σελίδες της συλλογής γεννού- 

νται άνθρωποι που ζουν, εργάζονται, 

έχουν επιθυμίες, ερωτεύονται, διασκε- 

10 δάζουν, απογοητεύονται, πονάνε. Οι 

περισσότερες ιστορίες είναι ερωτικές.

Ένας δεσμός, μια σύντομη περιπέτεια, 

μια άγονη ερωτική κρούση, η επιθυμία 

και η αναζήτηση του άλλου. Μέσα από 

την ανάπτυξη των ιστοριών αναδύεται 

συγχρόνως και η ατμόσφαιρα της πόλης 

(συνήθως της Θεσσαλονίκης) το κλίμα 

των δρόμων, των μαγαζιών, σπίτια, 

διαμερίσματα, γραφικά ταβερνάκια και 

εστιατόρια, ο αέρας του νοσοκομείου, 

το αεροδρόμιο, η ελληνική πλαζ, κάθε 

χώρος όπου οι άνθρωποι ζουν, κινού

νται, αναπνέουν.

Παρ’ ότι ο λόγος είναι πυκνός, η 

γλώσσα είναι εξαιρετικά απλή. Επιδιώ

κεται η κυριολεξία και η σαφήνεια. 

Βασικό χαρακτηριστικό στα διηγήματα 

του Π.Σ. είναι η αίσθηση της διαφά

νειας. Αφηγηματική επιλογή του συγ

γραφέα είναι ότι τίποτα δε μένει στη 

σκιά, όλα προσδιορίζονται, οι χώροι, ο 

χρόνος, οι άνθρωποι, οι σχέσεις τους 

—όχι αναλυτικά αλλά με καίριους χα

ρακτηρισμούς εδώ κι εκεί. Τα πάντα 

εκτίθενται στο άπλετο φως.

Άλλο χαρακτηριστικό των διηγημά

των είναι ο ρυθμός ο οποίος γεννιέται 

με την έντεχνη συστολή και διαστολή 

του χρόνου. Μέσα σε μερικές αράδες, σε 

μια μόνο παράγραφο, διαγράφεται λό

γου χάρη μια ολόκληρη ζωή. «Σοβαρός 

και μετρημένος άνθρωπος ήταν ο Κώ

στας. Τελειώνοντας το γυμνάσιο διορί

στηκε υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα 

με τη μεσολάβηση ενός βουλευτή. Ύ 

στερα γράφτηκε στη νομική και σε μια 

δεκαετία πήρε το πτυχίο του, που τον 

βοήθησε ν’ αλλάξει υπαλληλική κατη

γορία και να τοποθετηθεί στη θέση του 

προσωπάρχη. Εν τω μεταξύ παντρεύ

τηκε με συνοικέσιο και πήρε προίκα δυο 

σπίτια, το ένα επιπλωμένο να κάθονται 

και το άλλο για να το νοικιάζει...» 

Αφού ο συγγραφέας δώσει τις βασικές 

συντεταγμένες ζωής, αρχίζει να εκτυ

λίσσεται η συγκεκριμένη ιστορία με την 

εναλλαγή διαλόγων, ελλειπτικών και 

πάλι αφηγηματικών χωρίων, περιγρα

φών.

Ρυθμό γεννούν στο κείμενο τα θεμα

τικά στοιχεία των ιστοριών, οι άνθρω

ποι με τη δράση τους —που είναι η 

καθημερινή τους ζωή—, με την ομιλία 

τους. Παράγεται επίσης και από τις 

συνεχείς μεταβολές στις σχέσεις τους 

—που είναι συνάρτηση εξωτερικών γε

γονότων , ή μεταπτώσεων στις διαθέ

σεις. Η διαφάνεια και ο ρυθμός, καθώς 

και οι συνεχείς μεταβολές και μετατο

πίσεις παράγουν κείμενα που τα χαρα

κτηρίζει χάρη και ευαισθησία.

Η πρώτη ενότητα, «Η αφίσα» περι

λαμβάνει έξι διηγήματα. Παρά τις α

ναμφισβήτητες αρετές τους με εξαίρεση 

το τελευταίο, τα κείμενα αυτά είναι 

ίσως τα πιο αδύνατα της συλλογής. 

Διότι ενώ η ιστορία κάθε διηγήματος 

στήνεται με τέχνη —σύνθεση πλοκής 

που θέτει καίρια ζητήματα, χαρακτή

ρες, ατμόσφαιρα— η έκβαση δεν ικανο

ποιεί τελικά τις δυνατότητες που παρέ

χει ο αφηγηματικός πυρήνας. Ό,τι θα 

μπορούσε να συνιστά το ουσιώδες δια

φεύγει, ο συγγραφέας περιορίζεται στο 

ηθογραφικό επίπεδο.

Μόνο στο τελευταίο διήγημα, στην 

« ' Εξοδο» δύο φαντάρων η οποία κατα

λήγει στο να ληστέψουν έναν ομοφυλό

φιλο ύστερα από ερωτική συνάντηση 

στο δάσος του Σέιχ Σου κι έπειτα να 

στήσουν άγριο καβγά μεταξύ τους για 

τη μοιρασιά —μόνο στο κείμενο αυτό η 

ανέλιξη της πλοκής οδηγεί σε πραγμα

τική κλιμάκωση της έντασης.

Στη δεύτερη ενότητα «Χωρίς αντί

κρισμα», η ηθογραφική επιφάνεια εγκα- 

ταλείπεται, ο τόνος μεταβάλλεται. Τα 

κείμενα λειτουργούν συγκινησιακά, κα

τορθώνουν να μεταδόσουν ερωτισμό, 

έλξη, μοναξιά, μελαγχολία. Θέμα στα 

έξι διηγήματα της δεύτερης αυτής ενό

τητας είναι η ερωτική ιστορία μιας 

νεαρής υποψήφιας σπουδάστριας, της 

Ελένης και ενός γιατρού, του κατά 

αρκετά χρόνια μεγαλύτερού της Πέ

τρου. Ο δεσμός είναι επεισοδιακός. Ζω

ντανή και παρορμητική η Ελένη, με 

αντιφατικές επιθυμίες και απρόβλεπτες 

αντιδράσεις, αφού εγκαταλείψει τον 

Πέτρο δυο-τρεις φορές, αφού φύγει από 

το ήδη διαλυμένο οικογενειακό της σπί

τι και συζήσει μαζί του, στο τέλος τον 

αφήνει οριστικά.

Ο Πέτρος, ερωτευμένος, πάντα πρό

θυμος να βοηθήσει στη διάρκεια του 

δεσμού τους και να ανεχθεί όλες τις 

διακυμάνσεις στις διαθέσεις της αποτε

λεί κεντρική φυσιογνωμία της συλλογής 

εφ* όσον είναι ήρωας και σε επόμενα 

διηγήματα της τρίτης ενότητας. Είναι 

ένας ολοκληρωμένος χαρακτήρας, δου-



λεμένος μέσα από τις διαδοχικές προ

σεγγίσεις εννέα τουλάχιστον διηγημά

των και αποτελεί αφηγηματικό αρμό 

στο βαθμό που η συλλογή εμφανίζει 

κάποια ομοιογένεια.

Στην τρίτη ενότητα διηγημάτων «Το 

τίμημα» κρούονται βαθύτατες χορδές. 

Κυριαρχούν οριστικά η μοναξιά κι η 

τρυφερότητα, η απροσδιόριστη νοσταλ

γία, η αγαθή προαίρεση κι η ανοχή.

Άνθρωποι στοχαστικοί, ευαίσθητοι, 

συναισθηματικά πλούσιοι, η Αλέκα στη 

«Συγκοπή», ο Πέτρος στο «Μια υπέρο

χη βραδιά του Φλεβάρη» και στη «Λύ

ρα», η Αντωνία στο «Μοντέλο» αποτε

λούν κατά κάποιο τρόπο έρματα, ση

μεία αναφοράς μέσα σε έναν κόσμο 

θορυβώδη, επιπόλαιο και εν πολλοίς 

ανυποψίαστο.

DENIS KOHLER

Μέσα από την ιστορία
Αλέξ. Ζήρας

ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΝΤΗΣ
Ο Αφέντης Μπατίστας και τ ’ Άλλα 

Ερμής, Αθήνα 1980

Ο Αφέντης Μπατίστας είναι το πρώ

το και μοναδικό ίσαμε σήμερα μυθιστό

ρημα του Κύπριου ποιητή Κώστα Μό- 

ντη. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά 

που ο Κ. Μόντης ασχολείται με τον 

πεζό λόγο* άλλωστε μια από τις πρώ

τες εμφανίσεις του στα κυπριακά γράμ

ματα γίνεται με τη συλλογή πεζών 

κειμένων του Γκαμήλες και Άλλα Διη

γήματα (1939). Ο Αφέντης Μπατίστας 

είναι ένα εκτενές αφήγημα που από τις 

πρώτες σελίδες του δημιουργεί τη γοη

τευτική αίσθηση που συνήθως συνα

ντούμε σε κείμενα με έντονο το αλληγο- 

ρικό στοιχείο. Ωστόσο, στο βιβλίο αυτό 

ο Κ. Μόντης είναι πολύ περισσότερο 

δεμένος με την ιστορικότητα του μύθου, 

μια και σκοπεύει στην αναπαράσταση, 

μέσω της φαντασίας, μιας σχετικά ά

γνωστης στο ευρύ κοινό περιόδου της 

νεότερης κυπριακής ιστορίας: της πε

ριόδου που καλύπτει κυρίως τον δέκατο 

όγδοο αιώνα, φτάνοντας ως τις αρχές 

του δέκατου ένατου. Η ανάπλαση αυτής 

της μεγάλης περιόδου είναι, εντούτοις, 

επικυρωμένη, βασισμένη σε περιστατι

κά, διηγήσεις, χρονικά και ιστορικές 

μελέτες που προσφέρουν άλλωστε τον 

ιστό της όλης αφήγησης.

Όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας 

σημειώνει, στο μυθιστόρημα —ή μήπως 

στη μυθιστορία;— αυτό είναι αναμε- 

μειγμένες οι παιδικές αναμνήσεις του, 

οι βεβαιωμένες αναφορές σε πρόσωπα 

και πράγματα της εποχής που ανασυ- 

σταίνεται και ιδίως οι θρύλοι και οι 

παραδόσεις της Κύπρου που με τη

διαχρονική τους δράση και επίδραση 

δυναμώνουν, τρέφουν και προσανατολί

ζουν τη φαντασία του αφηγητή. Όμως 

παρά τους ισχυρούς δεσμούς του βι

βλίου με την επικυρωμένη πραγματικό

τητα, μπορούμε να διακρίνουμε, με μια 

προσεκτικότερη ματιά, την κοινή οπτι

κή που διαπνέει ως φιλοσοφία ζωής 

τόσο το βιβλίο αυτό όσο και το ποιητι

κό έργο του Κώστα Μόντη. Πραγματι

κά, ο συγγραφέας δεν επιμένει και δεν 

σταματά για πολύ σε γεγονότα της 

ιστορίας που θεωρούνται ιδιαίτερα δρα

ματικά ή τραγικά. Προτιμά να εξιστο

ρεί τα παθήματα των τόπων και των 

ανθρώπων μέσα από την καθημερινή 

διακίνηση της ζωής, από τις πιο οικείες 

για μας όψεις της, κάτι που άλλωστε 

συντελεί και στην καλύτερη εξοικείωσή 

μας με τη μορφή του Μπατίστα.

Η θυμοσοφία, για παράδειγμα, των 

λαϊκών ανθρώπων που έζησαν πλάι 

στον Αφέντη Μπατίστα, έτσι όπως μας 

παρουσιάζονται από το συγγραφέα, δεν 

μας απασχολεί μόνο περιγραφικά, δη

λαδή ως τρόπος γλαφυρής απόδοσης 

ενός ορισμένου τρόπου σκέψης. Κυρίως 

μας ενδιαφέρει ως στάση σύνολης της 

ζωής τους, μ’ άλλα λόγια ως έκφραση 

του ήθους που διακατέχει τους ανθρώ

πους αυτούς απέναντι στο νόημα του 

κόσμου και απέναντι στο νόημα της 

εξέλιξής του. Άλλωστε από την άπο

ψη αυτή έχει και μια ιδιαίτερη σημασία 

το μυθιστόρημα του Κώστα Μόντη. Ο 

συγγραφέας, αντλώντας από έμμεσα 

και άμεσα βιώματα, από προσωπικές 

αναμνήσεις αλλά και από διαπροσωπι

κούς μύθους, προτιμά και εμπιστεύεται 

περισσότερο το δικό του, εμπειρικό 

κοίταγμα της ιστορίας.

ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΑΝΙΗΛ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΉΣ 

ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΡΕΙΑ
Από to Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου 

στους Προσανατολισμούς

επικαιρότητα

Κάθε τεύχος 
κι αφιέρωμα

Ομήρου 34 

10672 - Αθήνα 
ΤΠλ.: 36.40.488 - 36.40.487 - 36.26.910



Μάθημα αυτογνωσίας
Κώστας Γάλλος

ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ
Ευλογημένο καταφύγιο 

Εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1985 

σελ. 374

Το τελευταίο βιβλίο του Κόντογλου, 

συμβολή του εκδ. οίκου «Ακρίτας», της 

κόρης του Δέσποινας-Μαρτίνου Κόντο- 

γλου και του Παντ. Πάσχου, ποιητή 

ομόρριζου και ομόψυχου, στον εορτα

σμό των 20 χρόνων από το θάνατο του 

σημαντικότατου νεοέλληνα συγγραφέα 

και ζωγράφου, είναι χωρίς αμφιβολία 

ένα πνευματικό γεγονός που δεν μπορεί 

να περάσει απαρατήρητο και σ’ αυτούς 

που πίκραναν τον μεγάλο Αιβαλιώτη 

και θέλησαν να τον μειώσουν με μια 

επίμονη σιωπή. Βέβαια το έργο του 

βαθύρριζο και ακμαίο ήταν προορισμένο 

ν’ αντέξει το χρόνο, να υπερβεί τη νεο

ελληνική μιζέρια και ν’ απλωθεί επι

βλητικό, προσφέροντας μια πλατιά ανά

σα Ελληνικής και Ορθόδοξης αυτοσυ- 

νειδησίας.

Πληθωρική και ζωντανή πάντα η 

παρουσία του αποτυπώθηκε σε σπάνιας 

ευαισθησίας σελίδες που μας υποψιάσα- 

νε για την αληθινή πνευματική παράδο

ση αυτού του τόπου, σε ειρηνόχυτες 

βυζαντινές εικονογραφίες, που ιστορή

σανε εκκλησίες και μοναστήρια που 

στάθηκαν μπάλσαμο και καταφυγή και 

ορμητήρια Εθνικής και Θρησκευτικής 

διδαχής.

Ο Κόντογλου καθιερώθηκε τώρα πια 

ως λογοτέχνης σπάνιας καλλιτεχνικής 

φλέβας και ζωγράφος —Αγιογράφος 

καλύτερα— που με τη στιλπνότητα των 

χρωμάτων και την κατανυχτικότητα 

των μορφικών συλλήψεών του, έφερε 

ζωντανά και με αμεσότητα σπάνια —τι 

μάθημα εθνικής αυτογνωσίας!— τους 

αρχαίους και τους βυζαντινούς προγό

νους μας, κλείνοντας ένα επικίνδυνο 

χάσμα που άνοιξαν ημιμαθείς και πιθη- 

κίζοντες, αναφομοίωτα ευρωπαϊκά πρό

τυπα νεοέλληνες λόγιοι!

Ο Κόντογλου γνώστης ως το βάθος 

της δυτικής ρασιοναλιστικής σκέψης και 

τέχνης —ταξιδιώτης αξεδίψαστος στα 

νιάτα του πολλών δυτικών χωρών, όπου 

12 γνώρισε ηχηρά ονόματα του Ευρωπαϊ

κού πνεύματος— μπόρεσε να δει τα

έωλα και αντιπνευματικά στο βάθος 

στοιχεία τους, έφτασε με την οξύτητα 

του πνεύματός του να διαβλέψει την 

κρίση ταυτότητος, την πνευματική πα

ραζάλη και το κλίμα ανεστιότητος που 

άρχιζαν ως νέφος αποπνικτικό να συνέ

χουν την Ελλάδα, ένα χώρο πνευματικό 

ο οποίος είχε υποστυλώματα που ακου- 

μπούσαν σε ρίζες καθάριες και εδραίες, 

στα κεφαλάρια του κλασσικού και του 

βυζαντινού πολιτισμού.

«Αντιδραστικός», θα πουν οι βιαστι

κοί και ασπόνδυλοι. Ας δούμε όμως. 

Είναι πράγματι; Με το χέρι στην καρ

διά, όχι. Ο Κόντογλου στάθηκε βαθιά 

προοδευτικός στην ακεραιωμένη κι όχι 

την κολοβή έννοια του όρου. Το άλμα 

του προς τα πίσω είναι σωστικό, χρονι

κής μόνο κατηγορίας. Είναι ένα απο

κούμπι για να κοιτάξει μπροστά με 

ασφάλεια, να υπηρετήσει την Εθνική 

και θρησκευτική πρόοδο, δηλ. την Κοι

νωνική άνοδο και ισορροπία. Από ποιο- 

τητικής πλευράς είναι ένα άλμα σοφό, 

προοδευτικό, γνήσια διαλεκτικό. Ή ξ ε 

ρε ότι το κλασσικό μέτρο της αρετής 

που όμως τελειώνεται μέσα στις ακέ

νωτες αλήθειες του ευαγγελίου, είναι το 

αληθινό μέτρο και κριτήριο της ζωής. 

Άντλησε λοιπόν όχι απ ’ οποιαδήποτε 

παράδοση, μα απ ’ τις ζωηφόρες δεξα

μενές της Ορθοδοξίας που ήταν γι’ αυ

τόν κολυμπήθρα ύδατος αλλομένου εις 

ζωήν την αιώνιον.

Ο Φώτης Κόντογλου πνεύμα μυστι

κό, με πλούτο αισθητικής καλλιέργειας, 

μοναδικό, αλλά και με γερές θεολογικές 

ρίζες που ακουμπούσαν βαθιά στο πνεύ

μα της κατανυκτικής Ανατολής, πέρασε 

ως μια αστραπή στον ορίζοντα των 

νεοελληνικών γραμμάτων, καταυγάζο

ντας όλες τις περιοχές του πνεύματος 

και της τέχνης με ήθος Ορθόδοξο και 

φως ιλαρό. Σε μια Ελλάδα που αναμα

σούσε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και μάλι

στα τα ευτελέστερα υποπροϊόντα της, 

άλαλη και άρριζη μέσα σε iiljl ανέστια 

ορθολογιστική στέγνια — ο Eliot το 

αποτύπωσε συγκλονιστικά στην Έρημη 

Χώρα του — ο Κόντογλου ήρθε με 

βήματα εδραία και αποφασιστικά, δίνο

ντας μάχες «με γόνα και με στήθος» να 

ανακόψει το σαθρό ορθολογιστικό και 

αντιεκκλησιαστικό κλίμα, να μεταγγί

σει με μανιακή, ένθεη φλόγα, την επι

στροφή στην ορθόδοξη πίστη. Ήταν ένα 

σάλπισμα ηχηρό —μια πνοή μυροβόλα 

απ ’ τους μπαξέδες της ευγενούς μικρα

σιατικής Πατρίδας του.

Έχοντας αποκτήσει με πόνο και 

αίμα βαθιά εθνική συνείδηση, ζώντας 

μέσα του αρράγιστη την Ορθόδοξη Χρι

στιανική πίστη, στάθηκε μακριά απ’ το 

αγριεμένο πλήθος των ανθρώπων της 

«ξεπεσούρας της Τέχνης», και της ψευ- 

δοφιλοσοφίας, δίνοντας ο ίδιος με το 

ρωμαλέο έργο του το μέτρο της αληθι

νής τέχνης που είναι «θείας φύσεως 

ουσία και απορροή».

Κι εδώ αξίζει να αναφερθεί η γνώμη 

του Κόντογλου για ορισμένα προϊόντα 

της «σύγχρονης τέχνης» που είναι ως 

ένα βαθμό εκφυλισμένη όπως λέει.

«Πήγα μια μέρα στην πανελλήνια 

έκθεση του Ζαππείου», λέει ο Κόντο

γλου.

«Ο καημένος ο κόσμος κοίταζε καλά 

καλά τα κατασκευάσματα που κρέμο

νταν στους τοίχους, κι απορούσε ο δυ- 

στυχής που δεν μπορούσε να καταλάβει 

Πολλοί γυρίζανε και βλέπανε τους δι

πλανούς τους με απορία, ρωτώντας 

τους με τα μάτια τι ήτανε μαθές αυτά 

τα πράγματα και μοιάζανε σαν θαλασ- 

σοπνιγμένοι που ζητάνε βοήθεια. Ο 

κακόμοιρος ο κόσμος! Πού να ξέρει πως 

πίσω από τις μπογιές που ’ναι πασα- 

λειμμένες με το μυστρί, δεν υπάρχει 

κανένα νόημα, παρά μονάχα το μηδέν!». 

Σκληρός αλλά αποκαλυπτικός ο Κόντο

γλου συνεχίζει: «Η πνευματική αυτή 

συνωμοσία κατάφερε να τρομοκρατήσει 

τον κόσμο, ώστε να μη τολμά κανένας 

να πει πως αυτά που κάνουνε οι οπαδοί 

της στ’ όνομα της τέχνης, καταργούν 

τον άνθρωπο...

Η τέχνη έγινε μόδα! Ποιος θα αντι- 

σταθεί στο παντοδύναμο ρεύμα της;

Ως τα τώρα, ο άνθρωπος, που έκανε 

τέχνη, το έκανε στ’ όνομα της αθανα

σίας και της νίκης καταπάνω στο χρόνο, 

μ ’ όλο που ήξερε πως το έργο του, 

αργά ή γρήγορα, θα το εξαφανίσει ο 

καιρός. Σήμερα ορισμένοι τεχνίτες που 

κάνουνε τα μηδενιστικά έργα, εκφρά

ζουνε το θάνατο και τη φθορά!

“Μηδέν ει και εις μηδέν απελεύση!” 

Γι’ αυτό είναι βουβά και παγωμένα σαν 

το θάνατο!». Υπερβολές; μερικοί έχουν 

πρόχειρη την αντίρρηση να την μπου

μπουνίσουν καταπάνω στον Κόντογλου. 

Μα η τέχνη σήμερα λένε, αυτή η «γρια 

πόρνη», καθώς τη λέει ποιητής της 

γενιάς μου, αντιπροσωπεύει την αρρώ

στια, την αβεβαιότητα και τη φθορά 

του μεταπολεμικού κόσμου... Λάθος λέ-



ει ο Κόντογλου. «Μια εποχή δεν έχει 

ποτέ μονάχα αρρώστια, αλλά έχει και 

υγεία. Γιατί λοιπόν να μην εκφράζει 

την υγεία παρά εκφράζει την αρρώστια; 

Μήπως δεν υπήρχε αρρώστια στον και

ρό που ζούσαν οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι, οι 

Ασσύριοι, οι Έλληνες, οι Πέρσες, οι 

Βυζαντινοί;» (Βλ. «Ευλογημένο Κατα

φύγιο» κείμενο με τίτλο «Το φρέαρ της 

αβύσσου» σ.σ. 223-228).

Αυτός που όξυνε το καλλιτεχνικό του 

αισθητήριο ως τις πιο λεπταίσθητες 

αποχρώσεις, που μαθήτευσε στη ζω

γραφική της δύσης, ο φίλος του L. 

Uspensky και του Grabar, ηχηρών ονο

μάτων της ζωγραφικής του αιώνα, είχε 

ισχυρότατες και γερά εδραιωμένες α

ντιρρήσεις προς το έωλο και μηδενιστι- 

κό πνεύμα μέρους της σύγχρονης τέχνης 

του. Όταν γνώρισε τη βυζαντινή τέ

χνη, δηλ. την Ορθόδοξη Εικονογραφία, 

με την υπερούσια πνοή της έμεινε μόνι

μα ερωτευμένος γι’ αυτό σταθερά και 

ανυποχώρητα βάλθηκε να αποκαταστή- 

σει στη συνείδηση των νεοελλήνων την 

ανεπανάληπτη αξία της. Αυτή στάθηκε 

ασφαλώς η αξετίμητη συνεισφορά του 

Κόντογλου στο νεοελληνικό βίο, παράλ

ληλα βέβαια με την αλήθεια, τη δύναμη 

και την κατανυκτική ανάσα που μετάγ

γισε η λογοτεχνική του φλέβα στα νεό

τερα γράμματά μας.

Στις σελίδες του «Ευλογημένου Κα

ταφύγιου» μπορεί κανείς να διαβάσει κι 

άλλους αληθινούς μαργαρίτες, λόγο 

σφραγισμένο με τη σοφία ενός ανθρώ

που πονεμένου. Ο πόνος κι οι πειρασμοί 

είναι για τον Κόντογλου δώρα θεόσδο- 

τα, γι’ αυτό φτάνει να πει: «Τώρα ένιω

σα πως δεν παίρνει ο άνθρωπος μεγάλο 

χάρισμα χωρίς να περάσει μεγάλο πει

ρασμό» (Βλ. «Ευλογημένο Καταφύγιο», 

κείμενο με τίτλο «Καρδιά συντετριμμέ

νη» σ. 290-7), ή αλλού η καρδιά του 

Κόντογλου ξέρει και μέσα στο κλίμα 

της φτώχειας που άλλους εξουθενώνει, 

να ζει γεμάτος ευφορία και ανάταση, 

τον άλλο, τον μέσα πλούτο. «Το καλύβι 

μας είναι φτωχό στα μάτια του κόσμου 

και μολαταύτα στ’ αληθινά είναι χρυσο- 

πλοκώτατος πύργος κι ηλιοστάλαχτος 

θρόνος, γιατί μέσα του σκήνωσε η πί

στη και η ευλάβεια. Κι εμείς που καθό

μαστε μέσα, είμαστε οι πιο φτωχοί 

απ’ τους φτωχούς, πλην μας πλουτίζει 

με τα πλούτη του Εκείνος που είπε: 

“Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν 

οι δε εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελατ- 

τωθήσονται ,παντός αγαθού” » (Οπ. 

παρ., «Καρδιά συντετριμμένη»).

Σ’ άλλο σημείο, αναφερόμενος στην 

αντιπάθεια μερικών προς το πρόσωπό

του εξαιτίας της πίστης του...— ανθρώ

πων οι οποίοι αντάλασσαν τα πρωτοτό

κια της πνευματικής παράδοσης προς 

τα «οθνεία», όπως τα ’λεγε υποπροϊό

ντα της Δύσεως, γράφει σε κείμενό του 

με τίτλο, «Το τρελό νερό»: «Εγώ στε

νοχωριέμαι για σας —όχι για μένα. 

Γιατί έχω αυτά που δεν έχετε, μα αυτό 

δεν είναι δικό μου μονάχα αλλά δικό 

μας. Και γιατί τάχα θα υπόφερνα, αν 

δεν αγαπούσα τ’ αδέρφια μου και δε 

φοβόμουνα μη χάσετε το θησαυρό» 

(Οπ. παρ., «Το τρελό νερό» σ.σ. 110-

119).

Σήματα απο 
όχθη

Σπύρος Τσακνιάς

ΤΙΜΠΟΡ ΝΤΕΡΙ
Ξεκαθάρισμα λογαριασμών. 

Διηγήματα.

Μεταφρ. Γιώργοζ Σιουνάς 

Εκδ. «Οδυσσέας», 1985

Το όνομα του Ούγγρου συγγραφέα Τί- 

μπορ Ντέρι (1984-1976) έχει προ πολ- 

λου περάσει τα σύνορα της μικρής 

γλωσσικής του επικράτειας. Δεν έχει, 

ενδεχομένως, ελκύσει ακόμα όλη την 

προσοχή που του αξίζει, γεγονός που 

προκαλεί τη δίκαιη πικρία του Μίλαν 

Κούντερα, ο οποίος, σε μια ομιλία του 

στη Διεθνή Συνάντηση Συγγραφέων 

στο Κεμπέκ, τον Οκτώβρη του 1978, 

θλίβεται γιατί παρά το ζωηρό ενδιαφέ

ρον που προξένησαν στη Γαλλία τα 

ουγγρικά γεγονότα του 1956, το σημα

ντικό μυθιστόρημα του Τίμπορ Ντέρι, 

Η ατέλειωτη φράση, που εξεδόθη την 

ίδια εποχή στα γαλλικά, πέρασε σχεδόν 

απαρατήρητη. Ο Κούντερα βρίσκει το 

μυθιστόρημα του Ντέρι «ωραίο και ξε

κάθαρο... ουσιαστικό για να καταλάβει 

κανείς τη συγκεκριμένη θέση του αν

θρώπου σε μια ιστορική στιγμή όπως η 

δική μας».

Ωστόσο, το εκτενές αφήγημά του 

Νίκη γίνεται ένα παγκόσμιο best-seller, 

κατά τον Martin Seymour-Smith (Guide 

to Modern World Literature, Hodder and 

Stoughton, Λονδίνο, 1975). Ο Γίγας και

Ο υπογράφων συνιστά θερμά το βι

βλίο αυτό —μια ανθοδέσμη με «εύοσμα 

άνθη» της ψυχής του Κόντογλου— σ ο- 

λους και ιδιαίτερα στους νέους λογοτέ

χνες, για μία ακριβή μαθητεία —πέρα 

από τυχόν διαφωνίες σε οντολογικής 

φύσεως θέματα— όχι μόνο σε ένα ύφος 

ζωής που άδικα παραμέρισε η αχαρι

στία των καιρών μ.ας, αλλά και σε μια 

γλωσσική άσκηση πάνω σε κείμενα ό

που οι λέξεις ανθούν, είναι ήχος χρωμά

των εορταζόντων.

την άλλη

η Πορτογαλίδα Πριγκίπισσα είναι δύο 

ακόμη από τα έργα του που έχουν 

μεταφραστεί σε ξένες γλώσσες. Απ’ ό

σο ξέρω, το Ξεκαθάρισμα λογαριασμών 

είναι το δεύτερο* δείγμα γραφής του 

σύγχρονου Ούγγρου πεζογράφου που 

προσφέρεται —σε στρωτή μετάφρα

ση— στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό.

Στη συλλογή περιλαμβάνεται και η Νί

κη που προαναφέρθηκε, η οποία κατα

λαμβάνει τις εκατό απο τις 265 σελίδες 

του βιβλίου. Κατά πάσα πιθανότητα, η 

Νίκη, με υπότιτλο «Η ιστορία ενός 

σκυλιού», και χρονολογική ένδειξη γρα

φής 1956, γράφτηκε πριν ο Ντέρι κλει

στεί για τρία χρόνια στη φυλακή με 

αφορμή τα γεγονότα της Βουδαπέστης. 

Αργότερα «απεκατεστάθη». Ας ση

μειωθεί πως ο Τίμπορ Ντέρι είχε εξο- 

ρισθεί το 1919, μετά την καταστολή 

της επανάστασης και πως στο μεσοπό

λεμο είχε αναπτύξει πλούσια αντιφασι

στική δράση.

Στη Νίκη βρίσκονται συγκεντρωμένα 

μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά 

των αφηγηματικών τρόπων,του σημα

ντικότερου σύγχρονου Ούγγρου συγγρα

φέα, στην εντελέστερη ίσως μορφή 

τους. Γι’ αυτό αξίζει τον κόπο να ασχο

ληθεί κανείς μαζί της διεξοδικότερα.

Η Νίκη είναι σαφώς η ιστορία ενός 

σκυλιού, όπως δηλώνει και ο υπότιτλός 

της, και δεν έχω την παραμικρή αμφι

βολία ότι θα θέλξει και θα συγκινήσει 

βαθύτατα τους ζωόφιλους αναγνώστες 

της, όπως, άλλωστε, και τους μη ζωό

φιλους. Σπάνια ιστορία ενός ζώου κρά

τησε τόσο αμείωτο το ενδιαφέρον μου 13



για τόση πολλή ώρα. Αν και δε διαθέτω 

μήτε καν εμπειρικές γνώσεις ψυχολο

γίας των σκύλων, οι καταγραφές των 

αντιδράσεων της Νίκης και οι περιγρα

φές της συμπεριφοράς της μου φάνηκαν 

άψογες ή, τουλάχιστον, εντυπωσιακά 

πειστικές. Ίσως το ενδιαφέρον μου για 

τις περιπέτειές της να παρέμεινε α

μείωτο από την αρχή ως το τέλος 

επειδή το συδαύλιζε η περιέργεια για 

τη μοίρα των αφεντικών της, η οποία 

αποκαλύπτεται σταδιακά και μένει 

σταθερά σε δεύτερο πλάνο, απ ’ όπου, 

μέσω της σκυλίτσας πάντα, ακτινοβολεί 

τη σπαρακτική μελαγχολία της.

Ιδού, με λίγα λόγια, περί τίνος πρό

κειται: Η Νίκη, που ουσιαστικά είναι 

χωρίς αφεντικό, μιας και ο κύριός της, 

πρώην συνταγματάρχης του Χόρτι, δε 

νοιάζεται γι’ αυτήν, εισβάλλει στη ζωή 

του ζεύγους Όντσο και με απίστευτες 

κατεργαριές επιβάλλει την παρουσία 

της και διεκδικεί την αγάπη και τη 

στοργή τους. Αυτά συμβαίνουν την ά

νοιξη του 1948, όταν ο Γιάνος Όντσο, 

καθηγητής στη Σχολή Μεταλλουργικής 

και Δασικής Μηχανικής στο Σόπρον, 

μετακομίζει με εντολή του Κόμματος 

σε ένα προάστιο της Βουδαπέστης, 

προκειμένου να αναλάβει νέα καθήκο

ντα στον τομέα της βιομηχανίας. Στην 

αρχή, οι Όντσο είναι μάλλον επιφυλα

κτικοί απέναντι στις διεκδικήσεις της 

σκυλίτσας, φοβούμενοι να υποκαταστή

σουν με το τετραπέρατο τετράποδο τον 

σκοτωμένο στα χρόνια του πολέμου 

μοναχογιό τους. Ώριμοι άνθρωποι, ο 

Γιάνος πενήντα χρονών κι η γυναίκα 

του πάνω από σαράντα πέντε, έχουν 

συνείδηση των κινδύνων που συνεπάγε

ται μια σχέση στοργής και αγάπης. 

Ενδίδουν, παρά ταύτα, υπό την πίεση 

της ακαταμάχητης γοητείας του πα

νούργου ζώου. Η Νίκη μπαίνει στη ζωή 

των Όντσο, η μοίρα της δένεται με τη 

δική τους, και καθώς η ανθρώπινη μοίρα 

υπόκειται στους ατσάλινους νόμους της 

Ιστορίας, η ανύποπτη σκυλίτσα, που, 

φυσικά, δεν είναι σε θέση να κατανοήσει 

ούτε το ανθρώπινο πεπρωμένο ούτε τις 

κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες της 

εποχής της, θα υποστεί απλώς τις συνέ

πειες της σύνδεσής της με την οικογέ

νεια Όντσο και τις επιπτώσεις των 

αδυσώπητων δυνάμεων της Ιστορίας 

του ευρωπαϊκού μεταπολέμου. Από την 

14 πλευρά αυτή, ο Γιάνος Όντσο δε βρί

σκεται σε πλεονεκτικότερη θέση. Οι

ιστορικές εξελίξεις που θα καθορίσουν 

τη ζωή του είναι και για κείνον εξίσου 

ακατανόητες. *

Όταν εθνικοποιήθηκε η βιομηχανία, 

ο Γ ιάνος Όντσο ορίστηκε διευθυντής 

της Βιομηχανίας Μεταλλευτικών Εργα

λείων και Μηχανημάτων. Προερχόταν 

από οικογένεια μεταλλωρύχων και 

γι’ αυτό, παρά την πνευματική εργασία 

του, θεωρήθηκε άξιος εμπιστοσύνης. Το

1919 ήταν από τους πρώτους που γρά

φτηκαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Η 

ένταξη αυτή, μετά την ήττα του κινή

ματος, του στοίχισε μια δεκαετία στε

ρήσεων. Το 1939, όταν ξέσπασε ο δεύ

τερος παγκόσμιος πόλεμος,, γράφτηκε 

στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Ως 

διευθυντής βιομηχανικής μονάδας εργά

ζεται σκληρά, με αίσθημα ευθύνης, για 

την οικοδόμηση του σοσιαλισμού. Η 

κυρία Όντσο, λόγω της εύθραυστης 

υγείας της, δεν έχει μόνιμη εργασία. 

Προσφέρει εθελοντικά τις υπηρεσίες 

της στο Κόμμα και στην Ένωση Γυναι- 

κών. Οι τρεις τους —γιατί, τώρα πια η 

Νίκη είναι αναπόσπαστο μέλος της οι

κογένειας— ζουν μάλλον ευτυχισμένα 

στο στενόχωρο δυαράκι της ΙΊέστης που 

τους παραχώρησε το Κόμμα. Ο σύνδε

σμος ανάμεσα στη σκυλίτσα και τους 

Όντσο εδραιώνεται και βαθαίνει.

...'Ωσπου εμφανίζονται τα πρώτα 

σύννεφα. Μέσα Οκτωβρίου τον Όντσο 

τον έδιωξαν από τη θέση του διευθυντή 

της Βιομηχανίας των Μεταλλευτικών 

Εργαλείων χωρίς καμιά προειδοποίηση 

ή εξήγηση. Φήμες, που δε θέλει να 

πιστέψει, αποδίδουν το διωγμό του στο 

γεγονός ότι λίγο πρι,ν είχε απολύσει για 

λόγους πειθαρχικούς (κλοπή) ένα «ερ

γατικό στέλεχος» που είχε την εύνοια 

ηγετικής κομματικής προσωπικότητας. 

Το Νοέμβριο πιάνει δουλειά σε μια 

μικρή βιομηχανία αυτοκινήτων θέση 

κατώτερη, με μισθό μάλλον χαμηλό. Η 

αμηχανία του κορυφώνεται όταν μαθαί

νει ότι έχει συλληφθεί ο υπουργός Εξω

τερικών, παλιός αγωνιστής, με κύρος 

και φήμη που απέκτησε στα χρόνια της 

παρανομίας. Καμιά ανακοίνωση και κα

μιά είδηση στον τύπο δεν εξηγεί τους 

λόγους της σύλληψής του... Το καλοκαί

ρι ο Όντσο μετατίθεται σε μια βιομη

χανία σαπουνιού, όπου δεν τον καλοδέ

χονται μιας και τους χρειάζεται μάλλον 

χημικός μηχανικός. Απευθύνει αίτηση 

στο Κόμμα ζητώντας-εργασία ανταπο- 

κρινόμενη στην ειδικότητά του. Δεν του 

δίνουν καμιά απάντηση και μετά από 

ένα μήνα του αναθέτουν να παραλαμβά- 

νει το υλικό σε μιαν οικοδομική επιχεί

ρηση. «Προφανώς, το Κόμμα τον αγνο

ούσε».

Αλλά δεν ήταν μόνο αυτές οι προσω

πικές υποθέσεις που τον κατέθλιβαν. 

Όταν το Σεπτέμβρη άρχισε η πρώτη 

μεγάλη πολιτική δίκη, μαθεύτηκε ότι ο 

υπουργός Εξωτερικών υπήρξε στα νιά

τα του χαφιές της αστυνομίας κι έπειτα 

έγινε'πληρωμένος πράκτορας ξένων δυ

νάμεων. Για τον ίδιο λόγο καταδικά

στηκαν κι εκτελέστηκαν, επί εσχάτη 

προδοσία, αρκετοί ηγέτες του κόμματος 

κι ορισμένες στρατιωτικές προσωπικό

τητες.

Ο Όντσο κλείστηκε λοιπόν και 

σώπασε, όπως άλλωστε κι όλη η 

χώρα γύρω του. Έφταναν συνέ

χεια ειδήσεις για συλλήψεις, κυ

ρίως στην πρωτεύουσα. Η αμοι

βαία εμπιστοσύνη εξαφανίστηκε 

και κανείς δεν ήξερε τι να σκε- 

φτεί για το διπλανό του. Δεν 

τολμούσε κανείς να μιλήσει παρά 

μόνο στο σπίτι του, στα όνειρά 

του... Όλο το έθνος φοιτούσε 

στην Ανωτάτη Σχολή Υποκρι

σίας.

Η Νίκη δε γνωρίζει τίποτε απ ’ όλ’ 

αυτά. Αλλά κι αν υποθέσουμε πως είχε 

τις αναγκαίες πληροφορίες, είναι αμφί

βολο αν διαθέτει επαρκώς ανεπτυγμένη 

συνείδηση για να τις επεξεργαστεί και 

να βγάλει τα αναγκαία συμπεράσματα. 

Δικαιούμεθα, όμως, να υποθέσουμε πως 

κάτι μυρίζεται μιας και διαθέτει οξύτα- 

τη όσφρηση:

...τώρα η διάθεση του Όντσο 

είχε αλλάξει κι η σκυλίτσα δεν 

τολμούσε πια να δείχνεται μαζί 

του τόσο ειλικρινής και άμεση 

όπως εκείνες τις ωραίες καλοκαι

ριάτικες μέρες που φαίνονταν α

κόμα τόσο κοντινές. Όταν άκου- 

γε το μηχανικό να χτυπάει την 

πόρτα, αναστέναζε ευτυχισμένη 

όπως κάποτε, κι έτρεχε γεμάτη 

έξαψη να τον υποδεχτεί, πηδώ

ντας πάνω του κάνα δυο φορές. 

Αλλά, λες κι η κακή διάθεση 

ανέδινε και μια κακή μυρωδιά, 

σταματούσε σχεδόν αμέσως τις 

διαχύσεις της, κι αποθαρρυμένη, 

με κατεβασμένη την ουρά, γύριζε 

στο κρεβάτι της.

Τον Αύγουστο του 1950 ο Γιάνος 

Όντσο συλλαμβάνεται, χωρίς κανείς να 

ξέρει γιατί. Η κυρία Όντσο αργεί πολύ 

να .μάθει πού κρατείται ο άντρας της. Η 

ίδια, μάταια προσπαθεί να βρει κάποια 

δουλειά* όλες οι πόρτες είναι κλειστές. 

Ψευτοζεί χάρη στη βοήθεια του πεθε

ρού της. Ωστόσο, της είναι αδύνατο να 

εγκαταλείψει τη σκυλίτσα.. Η μια είναι



πια στήριγμα της άλλης και νοσταλ

γούν, και οι δύο, τον Γιάνος. Η κυρία 

Όντσο υφίσταται τη στέρηση με παθη

τική εγκαρτέρηση. Η Νίκη με βουβή 

απελπισία. Η κυρία Όντσο επιβιώνει 

ως την απελευθέρωση του άντρα της. Η 

σκυλίτσα πεθαίνει πρόωρα από κατά

θλιψη και μαρασμό: για κείνην, η απου

σία του αφεντικού της είναι ολοκληρω
τική.

Φοβούμαι πως με τον τρόπο που 

αφηγήθηκα την ιστορία της Νίκης πρό- 

δωσα και το συγγραφέα και τη φτωχή 

ηρωίδα του. Ας μου το συγχωρέσει ο 

αναγνώστης αποδεχόμενος τη διαβε

βαίωση ότι το έπραξα για χάρη του. Τα 

διηγήματα της συλλογής Ξεκαθάρισμα 

λογαριασμών —τι χαρακτηριστικός τίτ

λος!— είναι πολιτικά. Ωστόσο δεν έ

χουν καμιά σχέση με την πολιτική ρη

τορεία. Κάποια γεγονότα μιας συγκε

κριμένης πολιτικής εμπειρίας, σε συ

γκεκρ ι μένο  τόπο  και χρόνο,  

καταγράφονται με ακρίβεια και άκρα 

οικονομία. Αποτελούν, κατά κάποιο 

τρόπο, το έναυσμα της αφήγησης. Αυτά 

καθέαυτά, καταλαμβάνουν συνήθως ε

λάχιστο χώρο μέσα στον αφηγηματικό 

ιστό. Ό,τι κατά κύριο λόγο απασχολεί 

το συγγραφέα είναι ο ηθικός και ψυχο

λογικός τους αντίκτυπος. Ποτέ σχεδόν 

οι ήρωές του δεν είναι πρωταγωνιστές 

της πολιτικής δράσης. Οι περισσότεροι 

είναι παθητικοί αποδέκτες μιας μοίρας 

που τους υπερβαίνει. Από την άποψη 

αυτή, ο Τίμπορ Ντέρι, παρά την αυστη- 

ρώς παραδοσιακή τεχνοτροπία του, εί

ναι ένας μοντέρνος συγγραφέας, με την 

έννοια πως οι ήρωές του δεν είναι 

υπεύθυνοι για τη ζωή τους αλλά θύματα 

ενός ακατανόητου πεπρωμένου. Αν δια

φέρει σε κάτι από τους δυτικούς συγ

χρόνους του, όπως αρκετοί συγγραφείς 

της μεταπολεμικής ανατολικής Ευρώ

πης, είναι πως η κάπως αόριστη condi

tion humaine εκείνων, για τον Ντέρι και 

τους συντρόφους του είναι η συγκεκρι

μένη Ιστορία, μέσα στα γρανάζια της 

οποίας συνθλίβονται η ζωή και τα ορά- 

ματά τους.

Η Νίκη, η ευαίσθητη σκυλίτσα με την 

εκ φύσεως αδυναμία συλλήψεως των 

μηχανισμών της Ιστορίας που ορίζει τη 

μοίρα της, είναι μια ακραία —συμβολι

κή ως ένα βαθμό— περίπτωση, της 

οποίας η οπτική γωνία απέχει ελάχιστα 

από την οπτική γωνία των άλλων ηρώ

ων, με την ανθρώπινη υπόσταση, οι 

οποίοι επίσης αδυνατούν να συλλάβουν 

τα νήματα που υφαίνουν τις συμφορές 

τους.

Σ’ αυτό ακριβώς έγκειται η αφηγη

ματική δεξιοτεχνία του Τίμπορ Ντέρι: 

στην προθήκη των διηγημάτων του βρί

σκονται αδύναμοι και ανυπεράσπιστοι 

άνθρωποι. Γέροι, εργάτες, μικρά παι

διά, μοναχικές γυναίκες. Με τις μικρές 

ειμαρμένες τους, τη χλομή καθημερινό- 

τητά τους, τα αγχώδη ηθικά τους προ

βλήματα, τις καταρρακωμένες τους αυ

ταπάτες, τις βουβές αντιστάσεις τους 

και τους αβυσσαλέους πανικούς τους 

—που δίνονται με αδρότητα, αυστηρή 

ακρίβεια και διακριτική συμπόνια. Και 

στο βάθος το τέρας της Ιστορίας: σκο

τεινό, απειλητικό, αμίλητο.

Νίκη... Γιατί άραγε διάλεξε αυτό το 

όνομα για τη χαριτωμένη και άμοιρη 

σκυλίτσα του ο Ούγγρος συγγραφέας; 

Μου λείπουν εντελώς οι σχετικές φιλο

λογικές πληροφορίες. Απλώς, μου αρέ

σει να σκέφτομαι πως οι πολυσυζητη

μένοι δικοί μας ποιητές της ήττας μπο

ρεί να μην είναι ολομόναχοι μέσα στην 

παγωνιά της Ιστορίας του μεταπολεμι

κού μας κόσμου. Ίσως από την άλλη 

όχθη να τους γνέφουν μελαγχολικά οι 

απελπισμένοι ποιητές της νίκης...

* Το πρώτο είναι το «Αγαπητέ μου πεθε- 15 
ρέ», Μετ. Μιλτ. Κρητικού, εκδ. Καρανάση, 

1984.

Σύμβολο πολυδύναμο και πολυδιάστατο

«Πλημμύρα» Μικτή τεχνική, 0,62*102, 1980. Ένας από 

τους 48 ασπρόμαυρους και έγχρωμους πίνακες που εικονο

γραφούν τη μελέτη του Κώστα Ανδρουλιδάκη Τα τρένα στο 

έργο του Μαυρομάτη, Διογένης, Αθήνα 1985. Ο συγγραφέας, 

μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος του Οργανισμού Σιδηροδρό

μων Ελλάδος, ξεκίνησε την εργασία του αυτή μετά τη 

συμμετοχή του Στέλιου Μαυρομάτη σε . ομαδική έκθεση 

ζωγραφικής με θέμα «το τρένο» που είχε πραγματοποιηθεί 

στον ΟΣΕ το 1979. «Δεν είμαι κριτικός τέχνης και επομέ

νως η προσπάθεια μου δεν έχει απαιτήσεις τεχνοκριτικής», 

δηλώνει ευθύς εξ αρχής. Και περιορίζει τη διατύπωση των 

στοχασμών του στο τμήμα εκείνο του έργου του καλλιτέ

χνη το οποίο αποτελείται από πίνακες με σιδηροδρομικές 

παραστάσεις. Τα αποτελέσματα είναι ένα αξιανάγνωστο 

δοκίμιο, όπου ένας ευαίσθητος δέκτης εξομολογείται καθώς 

περιέρχεται τις απεικονίσεις ενός τόσο πολυδιάστατου και 

πολυδύναμου συμβόλου όπως είναι το τρένο.



Για τη λειτουργία τωνΤβχνών
Αθηνά Σχινά

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΕΛΟΣ
Θέματα Αισθητικής και 

Φιλοσοφίας της Τέχνης 

Τόμος Α ', σελ. 272 και 

τόμος Β ' σελ. 212 

Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 1985

Στους δυο τόμους των μελετημάτων 

του Γ. Μουρέλου, εκ των οποίων ο 

πρώτος είναι επανέκδοση, τίθενται και 

αναπτύσσονται με μεθοδικότητα και 

συστηματικότητα οι βιολογικές, ψυχο

λογικές και κοινωνικές βάσεις της λει

τουργίας των Καλών Τεχνών (λογοτε

χνία, μουσική, εικαστικά), τόσο σε ατο

μικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Ο συγγραφέας αφού διακρίνει τις ι

διαίτερες κατηγορίες και παραμέτρους 

που διαμορφώνουν και καθορίζουν το 

αισθητικό προϊόν, προχωρεί στην ανά

λυση, σύγκριση, τεκμηρίωση με συγκε

κριμένα παραδείγματα, και τελική σύν

θεση των επιμέρους εννοιών προκειμέ- 

νου να οριοθετήσει έναν ορισμένο προ

βληματισμό, που αφορά στον τρόπο 

δημιουργίας και λειτουργίας τόσο του 

καλλιτέχνη, όσο και του έργου τέχνης 

σε δεδομένες χρονικές περιόδους.

Αρχίζοντας από τη βιολογική ερμη

νεία παραθέτει χρονολογικά και συνο

πτικά τις επικρατέστερες θεωρίες 

(Πραντίν, Καντ, Σπένσερ, Γκρος, Φινκ) 

προκειμένου να παρουσιάσει σταδιακά 

τη λειτουργία των αισθητηρίων οργά

νων, τις δυνατότητές τους με τις οποίες 

τροφοδοτούν την αντίληψη και τους 

περιορισμούς τους. Τις βιολογικές βά

σεις διαδέχονται οι ψυχολογικοί παρά

γοντες. Κι εδώ εξετάζονται οι σχέσεις 

και οι διαφορές ανάμεσα στην παιδική, 

την παθολογική και την πρωτόγονη 

τέχνη, ο βαθμός επίδρασης των κοινωνι

κών και πολιτιστικών πλαισίων, οι συ

γκλίσεις και οι διακρίσεις όσον αφορά 

στην διάπλαση του εικαστικού χώρου, 

και ο τρόπος άρθρωσης των αισθητικών 

μορφών, με βάση την τυποποίηση και 

τα περιθώρια υπέρβασής της. Οι τρεις 

αυτές ακραίες εκδηλώσεις της τέχνης, 

με την απορρέουσα ανάλυση των δεδο

μένων τους, προβάλλουν τη σημασία 

16 του συναισθήματος, της νόησης και των 

αισθήσεων, στο μέτρο που οργανώνουν

την παρατήρηση του εξωτερικού κό

σμου και θέτουν σε λειτουργία μια 

ιδιάζουσα μορφή της φαντασίας η οποία 

μεταπλάθει, μεταμορφώνει και μετου- 

σιώνει τα στοιχεία εκείνα που χαρακτη

ρίζουν την ιδιοτυπία της δομής της.

Ο συγγραφέας διακρίνει την καλλιτε

χνική φαντασία σε παραστατική και σε 

δημιουργική. Την παραστατική την επι

μερίζει σε αντιληπτική και σε αναπλα

στική φαντασία, στην βιωματική φα

ντασία του χρόνου και στην ελεύθερη 

φαντασία. Όσον αφορά στην δημιουρ

γική, αυτή διαχωρίζεται λεπτομερέστε

ρα στην συμβολή της αίσθησης, στον 

ρόλο του συναισθήματος και στην δια

νοητική εργασία.

Στο κεφάλαιο της αντιληπτικής και 

αναπλαστικής λειτουργίας αναπτύσσε

ται ο ρόλος της μνήμης, καθώς και η 

αποδέσμευσή της (στην αναπλαστική) 

από την προσαρμοστική λειτουργία, έ

τσι ώστε η αίσθηση να μεταμορφώνεται 

σε όργανο εξωχρονικής θεώρησης του 

κόσμου. Οι συντεταγμένες που προκύ

πτουν προσδιορίζουν σχηματικές έν

νοιες του χώρου και του χρόνου, που 

ανταποκρίνονται στην ψυχοσύνθεση του 

καλλιτέχνη και αποτελούν το αισθητικό 

υπόβαθρο του έργου τέχνης, το οποίο 

καθορίζει και την εσωτερική δομή του. 

Η βιωματική, πάλι, φαντασία, υποκαθι- 

στά και αναμορφώνει την μνήμη έχο

ντας διανοίξει τον παρελθόντα χρόνο. Η 

λειτουργία αυτού του τύπου της φαντα

σίας τεκμηριώνεται με αποσπασματικά 

κείμενα από την «Οικογενειακή ζωή» 

του Γκυ ντε Μωπασάν και από το 

βιβλίο κυρίως του Μαρσέλ Προυστ «Α

ναζητώντας τον Χαμένο Καιρό».

Στην ελεύθερη φαντασία καθορίζεται 

ο ρόλος του ονείρου, ο ρόλος των παραι- 

σθητικών κ.ά. προκειμένου να αποδει- 

χθεί αφ’ ενός η ιδιοτυπία της κι αφ’ ετέ

ρου η διαπίστωση ότι η ολοκλήρωση 

μιας σύνθεσης δεν είναι δυνατόν να 

πραγματοποιηθεί παρά μόνον από μια 

συνείδηση εν εγρηγόρσει, η οποία και 

θα επιτελέσει την οριστική επεξεργα

σία' του έργου τέχνης.

Το σημαντικότερο όμως κεφάλαιο εί

ναι αναμφισβήτητα το κεφάλαιο που 

διαπραγματεύεται την λειτουργία της 

δημιουργικής φαντασίας. Είναι το πε

ρισσότερο σύνθετο κεφάλαιο στο οποίο 

παρουσιάζονται εκλεκτικά τα πορίσμα

τα των προηγούμενων, κυρίως όμως ο 

τρόπος διάκρισης, επιλογής, ταξινόμη

σης και αλληλοδιείσδυσης με αιτιατές 

σχέσεις, των οργανωτικών στοιχείων 

που συγκροτούν την καλλιτεχνική σύν

θεση.

Η μέθοδος εσωτερίκευσης και μετά- 

πλασης των επιμέρους στοιχείων που 

επιλέγει ο μουσικός, ο συγγραφέας, ο 

γλύπτης ή ο ζωγράφος, προκειμένου να 

κατορθώσει την τελική σύνθεση είναι 

μια διανοητική εργασία που αντιστοιχεί 

με τις αναλογικές σχέσεις του απειρο- 

στικού λογισμού. Εκεί, γράφει ο Γ. 

Μουρέλος: « ' Εχουμε να κάνουμε με 

πράξεις διαφόρισης όταν ξεκινούμε από 

μια αρχική ιδέα ή ένα πρότυπο, και με 

πράξεις ολοκλήρωσης, όταν ξεκινούμε 

από επί μέρους στοιχεία για να τα 

αναγάγουμε σ’ ένα έργο. Με την διαφο

ρά ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με 

απειροετείς ποσότητες, αλλά από το 

ένα μέρος με αισθητικά βιώματα και 

συγκινήσεις, και με γραμμές, χρώματα, 

όγκους, συνδυασμούς λέξεων και ήχους, 

από το άλλο».

Η καλλιτεχνική σκέψη θεωρείται 

στην ουσία της ως σκέψη αναλογική και 

για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί σύμβο

λα και μεταφορές σε μια ιδιότυπη λογι

κή σχέση —η οποία εμπεριέχει και την 

λογική αντίφαση— προκειμένου να 

διαρθρώσει έναν τύπο (που θυμίζει 

κατ’ αναλογία τον μαθηματικό) στο

χεύοντας πάντα, ο καλλιτέχνης, να ορ

γανώσει ένα σύστημα με εκφραστική 

δύναμη τέτοια που δεν περιλαμβάνεται 

σε αφηρημένες ιδέες.

Στον δεύτερο τόμο, ο συγγραφέας, 

αναπτύσσει κοινωνιολογικές ερμηνείες 

και σχέσεις που αφορούν στο καλλιτε

χνικό φαινόμενο, αφού διακρίνει κι εδώ 

τους εξωγενείς παράγοντες από τους 

ενδογενείς. Οι εξωγενείς καθορίζονται 

από τους υλικούς (γεωφυσικός, ιστορι

κός, πολιτικός, οικονομικός, τεχνολογι

κός) και από τους ιδεολογικούς παρά

γοντες, όπως είναι ο ρόλος της Επιστή

μης, της Θρησκείας και της Φιλοσο

φίας. Στους ενδογενείς αναπτύσσονται 

ο μορφολογικός, ο αισθητικός παράγο

ντας, καθώς και ο κοινωνικός ρόλος της 

Τέχνης. Πλείστα όσα παραδείγματα πι

στοποιούν το γεγονός των ιδιαζουσών 

συνθηκών που επηράζουν τον καλλιτέ

χνη (κλίμα, ιστορικοπολιτικές κατα

στάσεις, σκοπιμότητες, οικονομικά και 

τεχνικά δεδομένα, ιδεολογία), καθώς 

επίσης κι αντίστροφα: ο τρόπος που το 

έργο τέχνης σηματοδοτεί τον προβλη



ματισμό της εποχής του ή διαγράφει 

μια κριτική πορεία, ο τρόπος που δια

μορφώνει κι επιβάλλει το ύφος μιας 

χρονικής περιόδου, χωρίς να παραγνω

ρίζονται οι ιδιαιτερότητες των ατομι

κών καλλιτεχνικών περιπτώσεων ή οι 

καταλυτικές κι αυτοδύναμες συνυπάρ

ξεις διαφορετικών καλλιτεχνικών ρευ

μάτων. Πρόκειται για αμφίδρομη αντα

νάκλαση του έργου τέχνης και των 

κοινωνικών ζυμώσεων.

Στο κεφάλαιο του αισθητικού παρά

γοντα και του κοινωνικού ρόλου της 

τέχνης (τομ. Β', σελ. 159) παρουσιάζο

νται και κρίνονται ανάμεσα στις άλλες 

και οι θεωρίες του Σαρλ Λαλό, καθώς 

και του Ανρί Μπερξόν. Στον1 πενταπλό 

λειτουργικό ρόλο που κατέχει η τέχνη 

στην κοινωνία, που σύμφωνα με τον 

Λαλό είναι: α) η τέχνη ως μέσον φυγής 

από την καθημερινή πραγματικότητα 

β) η τέχνη ως λυτρωτικός παράγοντας 

γ) η τέχνη ως αυτοτελής κοινωνική και 

καλλιτεχνική λειτουργία δ) η τέχνη ως 

λειτουργία εξιδανίκευσης ε) η τέχνη ως 

αντικατοπτρισμός της πραγματικότη

τας (φυσικής, ανθρώπινης, κοινωνικής) 

ο Γ. Μουρέλος προσθέτει τον αναπλα

στικό παράγοντα σύμφωνα με τον ο

ποίο: «Ο ρόλος αυτός είναι να αναπλάσ- 

σει την πραγματικότητα με την βοήθεια 

της αίσθησης, της φαντασίας, της καρ

διάς και του νου, για να την κάνει να 

μιλήσει στον άνθρωπο/όσο το δυνατόν 

πιο βαθιά, δίνοντάς του το αίσθημα 

μιας υπέρβασης που έχει χαρακτήρα 

αποκαλυπτικό». Στο σημείο επίσης της 

αναφοράς στον Μπερξόν, παραθέτοντας 

το αντίστοιχο χωρίο του Γάλλου φιλο

σόφου, όπου θεωρείται ο ρόλος της 

τέχνης ως αποκαλυπτικός, ο Γ. Μουρέ

λος διατηρεί επιφυλάξεις σημειώνοντας 

ότι ο Μπερξόν έρχεται σε αντίφαση με 

την ίδια την φιλοσοφία του (ιδιαίτερα 

με την «Δημιουργό Εξέλιξη») όταν εκεί 

πρεσβεύει ότι τόσο ο κόσμος, όσο και ο 

άνθρωπος βρίσκονται σε ένα αδιάκοπο 

δημιουργικό γίγνεσθαι. Η αντίφαση έ

γκειται στην στατικότητα της αποκά

λυψης από την μια πλευρά και στην 

φύση της τέχνης από την άλλη, που 

αποτελεί μια από τις πιο δημιουργικές 

μορφές ένταξης του ανθρώπου στον κοι

νωνικό χώρο.

Το σημείο που αναθεωρεί ο Γ. Μου

ρέλος και από την σκοπιά αυτή κρίνει 

ως «στατική» την αποκάλυψη, στην 

θεωρία του Μπερξόν, είναι ο τρόπος 

που η τέχνη μέσα από την αποκάλυψη 

παρουσιάζει άμεσα την ουσιαστική φύ

ση των πραγμάτων. Θα ήθελα εδώ να 

ο ω τ η σ ω  τον συγγοαωέα: Πώζ π ουσια

στική φυση των πραγματων κρινεται 

στατική μέσα από την αποκάλυψή της; 

Άμεσα αποκαλύπτεται η ουσιαστική 

φύση των πραγμάτων όταν καταργη- 

θούν οι συμβάσεις. Ο εκφραστικός φορέ

ας με τον οποίο θα επενδυθούν είναι ένα 

άλλο πρόβλημα. Και στο πρόβλημα 

επανέρχεται ο Γ. Μουρέλος επεξηγώ- 

ντας και επεκτείνοντας, στο σημείο 

αυτό, την θεωρία του Μπερξόν όταν 

αναφέρει ότι η.τέχνη έχει ανάγκη από 

ενδιάμεσα σχήματα (προφανώς εννοεί 

μορφικούς σχηματισμούς) προκειμένου 

να γίνει μεταβιβάσιμη και στους άλλους 

ανθρώπους, γιατί η «τέχνη αυτό που 

αποκαλύπτει, το αποκαλύπτει μέσα 

από αυτό που δημιουργεί». Η διεξοδι- 

κότητα με την οποία, άλλωστε, ο συγ

γραφέας αναπτύσσει τα κεφάλαια και 

των δύο τόμων του βιβλίου του, αυτό

ακριβώς αποδεικνύει: τον τρόπο οργά

νωσης και επενέργειας των εκφραστι

κών μέσων, τον τρόπο μεταποίησης 

διακεκριμένων υποκειμενικών και αντι

κειμενικών αξιών σε καλλιτεχνικό ιδίω

μα, τον τρόπο άρθρωσης και λειτουρ

γίας αυτού του ιδιώματος στον κοινωνι

κό χώρο.

Θα ήθελα, τέλος, να επισημάνω την 

μεθοδικότητα στην ανάπτυξη των κε

φαλαίων του βιβλίου, την ακρίβεια και 

την ευαισθησία της γλώσσας που χρησι

μοποιεί ο συγγραφέας, τον πλούτο των 

παραδειγμάτων με τον οποίο τεκμηριώ

νει τις απόψεις του, την συγκροτημένη 

δομή και το ύφος της εργασίας. Σ’ αυ

τήν και σε ανάλογες δοκιμιακές μελέτες 

θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο ένα ευρετή

ριο και η βιβλιογραφία που χρησιμο

ποιήθηκε.



Η ιστορία του εκπαιδευ
τικού δημοτικισμού

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Ανθούλα Δανιήλ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ
Ο Φώτης Φωτιάδης και το 

Αδελφάτο της Εθνικής Γλώσσας

(Η Αλληλογραφία)

Εκδ. Ελληνικού Λογοτεχνικού 

και Ιστορικού Αρχείου,

Αθήνα 1985

ΤΑΣΟΣ ΚΟΡΦΗΣ
Ναπολέων Λαπαθιώτης 

Συμβολή στη μελέτη της ζωής * 

και του έργου του 

Εκδ. Πρόσπερος, Αθήνα 1985

Το έργο είναι ένας ογκώδης τόμος, 

συγκινητική προσφορά, στον άνθρωπο 

και αγωνιστή της δημοτικής Φώτη Φω- 

τιάδη και στην ίδρυση του Αδελφάτου 

της δημοτικής γλώσσας.

Το βιβλίο κατανέμει την πλούσια ύλη 

-του σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος Η 

ζωή και το έργο του Φ.Φ., το έργο του 

και η ίδρυση του Αδελφάτου, η δράση 

του και η εφημερίδα του ο Λαός, οι 

συλλογικές δραστηριότητες και η Αθη

ναϊκή περίοδος. Στο δεύτερο μέρος η 

Αλληλογραφία, τα πρακτικά και ονομα

στικός κατάλογος. Στο τρίτο και τελευ

ταίο μέρος σχόλια και ευρετήριο.

Ό πως μας πληροφορεί στο Προοίμιο 

ο κ. Γιάννης Παπακώστας «το βιβλίο 

αυτό έχει ως κεντρικό θέμα τον εκπαι

δευτικό δημοτικισμό κι όχι μόνο αυτόν. 

Από την αλληλογραφία του Φωτιάδη 

και το άλλο αρχειακό υλικό, που δημο

σιεύεται για πρώτη φορά εδώ, προβάλ

λουν κατά τον πιο έκδηλο τρόπο τα 

προβλήματα, που δέσποσαν στην πνευ

ματική μας ζωή κατά τις πρώτες δεκα

ετίες του αιώνα».

Στην Κωνσταντινούπολη το 1905 ι

δρύθηκε το αδελφάτο «Η Ανάσταση» 

«με κυριότερο σκοπό τον εκπαιδευτικό 

δημοτικισμό». Οι γνωστοί για τους α

γώνες τους Ψυχάρης, Πάλλης και οι 

σχετικοί με το «Νουμά» βρίσκονται σε 

.επαφή με το Αδελφάτο. Πρόκειται δη

λαδή για μια συλλογική κίνηση και σε 

18 πολλά ελληνικά κέντρα καθώς και σε 

κέντρα του εξωτερικού. Ανάλογη δρα

στηριότητα έχουμε στην Κέρκυρα με 

τους μετασολωμικούς λογοτέχνες. Σκο

πός τους πάλι να δειχτεί η επάρκεια 

της δημοτικής γλώσσας στην επιστήμη.

Το 1908 παράλληλη κίνηση έχουμε 

από άλλους συλλόγους όπως «Η Τέχνη» 

στην Κωνσταντινούπολη και στην Αλε

ξάνδρεια. Στην Κρήτη «ο Σολωμός» 

διαλύεται και μετονομάζεται σε λίγο 

«Σύλλογος των Δημοτικιστών Ηρα

κλείου Κρήτης». Επίσης το 1909 ο Μ. 

Τριανταφυλλίδης ιδρύει το «Αδελφάτο 

της Δημοτικής». Η «Εταιρεία των Φί

λων» πάλι το 1909 από τον Δ. Γληνό 

και τον Γ. Σκληρό στη Λειψία και 

τέλος το 1910 ο «Εκπαιδευτικός Ό μ ι

λος».

Το πρόβλημα της Δημοτικής απα

σχολεί σοβαρά όλους τους διανοούμε

νους της εποχής που επιζητούν φόρμου

λες για τη λύση του. Ανεξάρτητα από 

την τύχη του κάθε συλλόγου ή ομάδας 

που ιδρύθηκε, σημασία έχει ο στόχος 

τους* «κοινό και χαρακτηριστικό γνώρι

σμα είναι ο όρος εθνικός», γράφει ο κ. 

Παπακώστας.

Ο Φ. Φωτιάδης είναι γιατρός, γόνος 

αριστοκρατικής οικογένειας από το Πέ

ραν της Κωνσταντινούπολης. Το σπίτι 

του αρχοντικό, στολισμένο με πίνακες 

ζωγραφικής, έργα Τέχνης, γκραβούρες, 

διέθετε μια πολύ πλούσια βιβλιοθήκη. 

Ο ίδιος ήταν γλωσσομαθής* γνώριζε την 

ευρωπαϊκή Λογοτεχνία, Φιλοσοφία, 

τους αρχαίους 'Ελληνες συγγραφείς. 

Μελέτησε Όμηρο, Πλάτωνα, Αριστο

τέλη. Στη βιβλιοθήκη του είχε ακόμη 

Σαίξπηρ, Γκαίτε, Ουγκώ, Νίτσε, αλλά 

και μελέτες σχετικές με τη γλώσσα 

όπως του Στ. Κουμανούδη, Μ. Φιλή- 

ντα. Γ. Ψυχάρη, ποιήματα των Παλα- 

μά, Γρυπάρη, Μαλακάση. Και επιπλέον 

μελέτες πάνω στην ευρωπαϊκή μουσική.

Με την προϋπόθεση ότι η Δημοτική 

είναι επαρκής εξίσου με την Καθα

ρεύουσα στον επιστημονικό τομέα δη

μοσίευσε άρθρα στο «Νουμά» με καθα

ρά επιστημονικό θέμα όπως «Το χτι

κιό», «Ο πυρετός», «Η φυματίωση στο 

λάρυγγα», «Η αιμόφτυση».

Το Αδελφάτο. Στο καταστατικό ί

δρυσης .του Αδελφάτου αναφέρεται: «Τα 

ιδρυτικά στελέχη του διαστέλλουν τους 

εαυτούς τους όχι μόνο από τους λόγιους 

κύκλους αλλά και από τις ανώτερες

“κοινωνικές τάξεις” ... ενώ δηλώνουν... 

ενδιαφέρον για τις “κατώτερες τάξει

ς” ». «Το έντυπο καταστατικό διαπνέε- 

ται από αστικό φιλελευθερισμό, τονι

σμένο από ρομαντική αντίληψη, καθώς 

δηλώνεται με έμφαση ότι η προσπάθεια 

των μελών του είναι η συνένωση όλων 

των πολιτών σε μια κοινή πνευματική 

ζωή».

Εκδίδουν την εφημερίδα «Ο Λαός» 

«που μιλεί του λαού για κάθε ζήτημα 

στη γλώσσα του» γράφει ο Φ.Φ., στην 

εγκύκλιο ‘για την ανακοίνωση της εφη

μερίδας στις 26-12-1908.

Το Αδελφάτο βέβαια διαλύθηκε, ο 

Λαός έκλεισε και στις αρχές του 1910 

βρίσκουμε το Φ. Φωτιάδη στην Αθήνα 

και σε «στενή σχέση με .τον Ίωνα 

Δραγούμη και τον Δ.Π. Πετροκόκκινο, 

τους πρωτεργάτες δηλ. της σύστασης 

του “Εκπαιδευτικού Ομίλου” ενός συλ

λόγου που έμελλε να επηρεάσει σοβαρά 

τα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας 

κατά τις πρώτες δεκαετίες του αιώνα 

μας».

Ο Φωτιάδης πέθανε στις 18 Αυγού- 

στου του 1936 από δύσπνοια που τον 

ταλαιπωρούσε τα τρία τελευταία χρό

νια της ζωής του. Τα υπόλοιπα της 

περιουσίας που του είχε απομείνει, τα 

άφησε με διαθήκη στις φτωχές γυναίκες 
που τον περιποιήθηκαν στις δύσκολες 

ώρες του. Ο Κ.Θ. Δημαράς μεταξύ 

άλλων γράφει: «Ό σοι εγνώρισαν το Φ. 

Φωτιάδη, θα κρατήσουν για πάντα τη 

μνήμη του σωστού και άρτιου ανθρώ

που ο οποίος μας άφησε...»

Στις 23.2.1938 στο θέατρο της Μα- 

ρίκας Κοτοπούλη έγινε φιλολογικό μνη

μόσυνο και για την πολύπλευρη προσω

πικότητά του μίλησαν οι Λπ. Μελαχρι

νός, Ρ. Γκόλφης, Αρ. Καμπάνης, Μ. 

Ρόδάς. Μίλησαν οι Κ. Σπανούδης με 

θέμα «Ο άνθρωπος», Μ. Τριανταφυλλί- 

δης με θέμα «Ο Πρόδρομος», Αλ. Δελ- 

μούζος με θέμα «Ο Παιδαγωγός», Ο- 

κτάβιος Μερλιέ με θέμα «Ο ανθρωπι

στής». Ειδικότερα ο Μ. Τριανταφυλλί- 

δης είπε: « Ό τ α ν  ολοκληρωθεί ο 

οραματισμός του Φωτιάδη, όταν θ’ αν

θίσει και στον τόπο μας πραγματική 

παιδεία, τότε θα έχει υψωθεί Εκείνος 

σε αληθινό της πρόδρομο».

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου είπα

με ήδη ότι υπάρχει πλούσια αλληλογρα



φία του Φωτιάδη, γράμματα που έλαβε 

και που έστειλε μέσα και έξω από την 

Ελλάδα. Στα γράμματα αυτά διαφαίνε- 

ται η ευ'αισθησία του και η αγάπη του 

προς τους ανθρώπους που είχε γύρω 

του ή τους συνεργάτες του, η αγωνία 

του για τη γλώσσα αλλά και ο σεβα

σμός και η αγάπη των άλλων προς 

αυτόν. Χαρακτηριστική η προσφώνηση 

του Μ. Φιλήντα: «Αγαπημένε μου για

τρέ» αλλά και «Αγαπημένε μου πατέ

ρα». Σ’ ένα γράμμα πάλι προς την 

Πηνελόπη Δέλτα αγωνιζόμενος να την 

πείσει να χρησιμοποιεί την καθαρή Δη

μοτική της γράφει: «Πάρτε πολλά ι- 

δρωτικά και πάρτε λουτρά ζεστά να 

ιδρώσετε να σας φύγει απ’ όλους τους

πόρους, όση σας μπήκε (σκόνη) μες στα 

όργανα και τα πότισε». Σκόνη φυσικά 

είναι η Καθαρεύουσα. Αλλά πίσω από 

τα γλωσσικά και τις διαφωνίες γι’ αυτά 

είναι ευκρινείς οι οικονομικές δυσκολίες, 

οι αρρώστιες, ο θάνατος, το ιδιωτικό 

δράμα του κάθε ανθρώπου χωριστά.

Το Βιβλίο είναι μια συγκινητική και 

τιμητική προσφορά στον άνθρωπο που 

αγωνίστηκε μέχρι το θάνατό του για τα 

εκπαιδευτικά μας. Σημαντική και εξαι

ρετικά, κοπιαστική η συνθετική αυτή 

εργασία του κ. Γιάννη Παπακώστα που 

συγκέντρωσε τόσο πολύ και ποικίλο 

υλικό και κατόρθωσε να το καθυποτάξει 

σ’ αυτόν τον πολύ ωραίο τόμο.

Μια συναισθηματική 
προσέγγιση
Το βιβλίο του Τ.Κ. είναι μια εξαιρετική 

προσφορά στον ποιητή Ν.Π. που το 

πέρασμά του από τα ελληνικά γράμμα

τα αφήνει αδρό ιχνηλάτημα στον ποιη

τικό χώρο στην ανατολή του αιώνα μας.

Πρόκειται για μια συνολική δουλειά 

σε ό,τι αφορά στην παρουσίαση του 

ανθρώπου και ποιητή Λαπαθιώτη, ό

πως φαίνεται από την ιδιωτική —κρυφή 

και ^φανερή— ζωή του, στρατιωτική, 

πνευματική. Ο αριστοκρατικός γόνος 

και ο μοναχογιός του στρατηγού Λαπα

θιώτη και της Βασιλικής Παπαδοπού- 

λου, ανηψιάς του Χαρίλαου Τρικούπη, 

«υπήρξε φύση ανήσυχη και ρομαντική 

(που) από τα πρώτα' κιόλας χρόνια 

αναζήτησε διεξόδους για να εκτονώσει 

τα πλούσια φορτία του», που έζησε 

έντονα «την νυχτερινή ζωή με τους 

αμαρτωλούς έρωτες και τους τεχνητούς 

παράδεισους», που «διέθετε μια έντονη 

ευαισθησία, εκτεταμένη παιδεία και 

σπινθηροβόλο πνεύμα».

Ο Τ.Κ. προσπαθώντας να φιλοτεχνή

σει όσο γίνεται πιο πιστά το πορτρέτο 

του ποιητή ερευνά λεπτομερώς τους 

χώρους που κινήθηκε και μπαινοβγαίνει 

στο χρόνο για να δει από κοντά —υπο

κειμενικά— και από μακριά —αντικει

μενικά— τις συνθήκες μέσα στις οποίες 

έζησε άκμασε και μαράθηκε αυτός ο 

τόσο ευαίσθητος και λεπταίσθητος καρ

πός. Παράλληλα μελετά τα πρόσωπα 

με τα οποία ήρθε σε επαφή, τους έλλη- 

νες και ξένους φίλους του και ποιητές 

από τους οποίους επηρεάστηκε και με 

του’ς οποίους συνδέθηκε και τέλος δια

φώνησε. Ακόμη στο βιβλίο φιλοξενού

νται και οι κριτικοί —υπέρ και κατά— 

κριτές.

Ένα ανθολόγιο από τα ποιήματα 

του Ααπαθιώτη βάζει τις δικές του 

πινελιές στο πορτρέτο του ποιητή δεί

χνοντας τις ρυτίδες της ψυχής περισσό

τερο και τους εσώτερους πόνους, ό,τι 

τελικά εξωτερική, δανδίστικη, αρχοντι

κή, απαλή εμφάνιση έκρυβε και ό,τι η 

ποιητική, ρομαντική, ανορθόδοξα ερω

τική φύση φανέρωνε.

Ο συγγραφέας επισημαίνει στον Λα

παθιώτη «μια αισθητική με πλατιά ό

ρια» όπως δείχνουν τα παρακάτω απο

σπάσματα που ενδεικτικά σταχυολογώ.

«Μερικές τρέλες δε θα τις κάναμε 

ποτέ στη ζωή μας, αν μας έλεγαν ότι 

είναι λογικές πράξεις... Και μπορεί να 

ειπεί κανείς, χωρίς να πέσει έξω, ότι 

όποιος συνηθίσει να μιλεί πολύ καιρό 

λογικά αρχίζει να χάνει την ευχέρεια να 

μιλά έξυπνα». Μπορεί να πει κανείς ότι 

η ερωτική διάχυση και ο αφροδίσιος 

σπασμός δίνουν όλη τη συγκίνηση, τη 

λύτρωση και την ανακούφιση, που δίνει 

ένα έργο τέχνης». «Η αληθινή σοφία δεν 

είναι παρά η αμφιβολία». Παράλληλα 

τον αποκαλεί «Υπεροπτικό και φοβι

σμένο Νάρκισσο». Δικαιολογώντας το 

χαρακτηρισμό ως προς το πρώτο σκέ

λος γράφει: «Η πρόκληση επ/αι η μόνη 

αντίδραση στην ομαδοποίηση, ο ναρκισ

σισμός η μόνη σωστή στάση ζωής και η 

απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρ

τίας η πιο ηθική πράξη». Όσον αφορά 

στο δεύτερο σκέλος του χαρακτηρισμού,

ο ίδιος ο ποιητής γράφει: «δεν ξέρω τι 

είμαι, δεν ξέρω τι θέλω, δεν ξέρω πού 

πάω» και ακόμη όταν απομένει χωρίς 

ερείσματα «...δεν είμαι παρά ένα μικρό 

έντρομο ον... ένα φοβερό μηδενικό στα 

βάθη της αβύσσου, ένα πλάσμα ορφανό 

και τραγικό...».

Στο βιβλίο γίνεται λόγος ακόμη για 

τις πολιτικές τόυ πεποιθήσεις: «Ο μαρ

ξισμός με το θετικισμό του έδιωξε το 

θεό από τη θέση του αλλά η θέση του 

μένει πάντοτε άδεια». Και ακόμη* 

«Στους βάρβαρους λαούς οι βασιλείς 

κάνουν ανθρωποθυσίες για τους θεούς 

τους και τους νεκρούς τους. Στους πολι

τισμένους οι ιθύνοντες κάνουν ανθρωπο

θυσίες για τα συμφέροντά τους». Μας 

δίνει ακόμη θέσεις πάνω στη λογική, 

στα επιστημονικά επιτεύγματα, αφήνει 

να φανούν οι υπαρξιακές αγωνίες του 

και ο μισογυνισμός του. Εκείνο όμως 

που νομίζω πως αξίζει ιδιαίτερα να 

αναφερθεί, είναι η άποψή του για την 

Τέχνη. Estéte ο ίδιος ακολουθεί τα 

βήματα του «προτύπου» του, του Oscar 

Wilde: «Η Τέχνη είναι εντελώς ανωφε

λής» και ακόμη: «Οι άνθρωποι που 

υποστηρίζουν ότι η Τέχνη οφείλει να 

έχει έναν άμεσο σκοπό... είναι άνθρωποι 

που δεν έχουν καμιά σχέση με τη Τέ

χνη...». Τέλος: «Η αξία ενός έργου 

τέχνης δεν έγκειται σ’ εκείνο που εκ

φράζεται αλλά σ’ εκείνο που υπονοεί

ται».

Σημαντικές αναφορές γίνονται ακόμη 

στις σχέσεις του με ομοιότητες και 

διαφορές με άλλους ποιητές, όπως με 

τον Άγγελο Σικελιανό που τον ένωνε ο 

αισθητισμός, ο θεατρικός τρόπος, η φι- 

λαρέσκεια, ο Oscar Wilde και ο D’An

nunzio και τον χώριζε ο ηχηρός και 

αρρενωπός στόμφος εκείνου από τη 

«δειλινή» χαμηλού τόνου και γεμάτη 

λυρικό πάθος φωνή του.

Οι κριτικοί στάθηκαν μεροληπτικοί 

απέναντι στο έργο του Λαπαθιώτη. Ο 

Μήτσος Παπανικολάου, φίλος του, γρά

φει: «Είμαστε άνθρωποι των άκρων. 

Μέσος όρος δεν υπάρχει στην Ελλάδα.

Ή  είσαι μεγάλος ή είσαι μηδενικό». Ο 

Αλέξανδρος Αργυρίου, για να ’ρθουμε 

στις μέρες μας, βλέπει στις μελέτες του 

τον «κακό» Λαπαθιώτη με τον οποίο 

δεν «μπόρεσε ποτέ να συμπλεύσει». Οι 

προσωπικές εκτιμήσεις του συγγραφέα 

όμως είναι άλλες. Μεταξύ άλλων γρά

φει: «...υπήρξε ένας από τους αντιπρο

σωπευτικούς ποιητές της τότε πρωτο

πορίας που με την τόλμη των στίχων 

του, την απλότητα και την τελειότητα 19 

της σύνθεσής του, είχε ενθουσιάσει τους



ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

Θαυμάσια νεκρική προσωπογραφ ία από το Φαγιούμ. 2ος 

αιώνας. Το πρωτότυπο βρίσκεται στο Βερολίνο, η ανατύ

πωσή  του στο βιβλίο του Πάνου Α. Ζαμβακέλλη Εισαγωγή 

στη Βυζαντινή Ζωγραφική , Εικογραφία, Τοιχογραφία, Μ ω

σαϊκό, Μικρογραφία, Αθήνα 1985, και παρατίθεται από το 

συγγραφέα για να καταδειχθεί η πιθανή αφετηρία τής 

στάσης «κατενώπιον» που χρησιμοποιούσαν οι Βυζαντινοί 

καλλιτέχνες για να δημιουργήσουν άμεση επικοινωνία με 

το θεατή. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια πολύ χρήσιμη 

πρώτη μύηση στο μεγάλο θέμα με το οποίο καταπιάνεται. 

Οι πληροφορίες του, ιστορικές, θεολογικές, αισθητικές και 

τεχνικές, εικονογραφούνται με 81 πίνακες (14 έγρωμοι) 

στους οποίους παραπέμπει συνεχώς το κείμενο, έτσι που το 

κάθε τι αποσαφηνίζεται εύκολα. Εκτεταμένη σύνοψη του 

κειμένου στα αγγλικά καθιστά ουσιαστικά δίγλωσση την 

έκδοση αυτή, που σεμνά επιχειρεί να προσεγγίσει το μήνυ

μα του παραθέματος από τον Ράινερ Μαρία Ρίλκε:

Το ωραίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αρχή του

τρομερού και το όριο εκείνου που μπορούμε να ανε-
/

χθούμε.

νέους και επιβληΟεί στους παλαβότε

ρους... μπορούμε δίκαια να τον χαρα

κτηρίσουμε σαν ένα από τους κυριότε- 

ρους εκπροσώπους του αισθητισμού — 

ενός αισθητισμού χωρίς ακρότητες κού

φιας ωραιολογίας— και του γαλλικού 

συμβολισμού στον τόπο μας, μετουσιω- 

μένων σωστά στο ελληνικό κλίμα με 

την επιδέξια χρησιμοποίηση ρυθμών και 

μελωδιών από τη λαϊκή μας παράδο

ση...».

Το βιβλίο ολοκληρώνει η κριτική ερ

γασία που έχει κάνει ο Λαπαθιώτης για 

τους Λαίητερ, Σαίξπηρ, Σαιντ-Μπεβ, 

Τέννυσον, Φλωμπέρ, καθώς και οι με

ταφράσεις του των Μαίτερλινγκ, Πόε, 

Ζιντ. Βιβλιογραφικές και εργογραφικές 

πληροφορίες κλείνουν το σύνολο των 

εκατόν ογδόντα εφτά σελίδων κειμένου 

που διακόπτεται μόνο από το ένθετο 

δίφυλλο με τις φωτογραφίες του ποιητή 

από την παιδική έως την ώριμή του 

ηλικία. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική εκεί

νη με τη λεζάντα «Στα ίχνη του Ό 

σκαρ Ουάιλντ» που ο ποιητής θυμίζει 

πολύ τον ουαλδικό ήρωα του πορτρέ

του.

Ο Ναπολέων είναι ο ποιητής που 

γεννήθηκε στο λαμπερό αρχοντικό του 

στρατηγού Λαπαθιώτη και πέθανε μέ

σα στο ίδιο, ρημαγμένο πλέον, από τη 

φτώχια και το θάνατο ερείπιο, όπως 

είχε καταντήσει και ο ίδιος, αφού πο

ρεύτηκε σ ’ όλη του τη ζωή, από τη 

γέννηση στην ακμή και το μαρασμό, 

κυριολεκτικά και μεταφορικά υπογείως 

στα σκοτάδια της νύχτας για να κατα- 

λήξει στην αυτοκτονία-λύτρωση απαλ

λάσσοντας το θλιβερό του σαρκίο από 

το βαρύ φορτίο της γερασμένης του 

ψυχής.

Το βιβλίο του Τάσου Κόρφη, με την 

έκδηλη αλλά και συγκρατημένη συγκί

νηση, τον ήρεμο τόνο και το απαλό 

κύλισμα του λόγου, έχει το προσόν 

πέρα από το θέμα του, να παρασύρει 

τον αναγνώστη στο χώρο και στο χρόνο 

της αθηναϊκής κοινωνίας που ξεπροβάλ

λει σαν παλιά τοιχογραφία φθαρμένη 

από τον καιρό, με αλλιωμένα τα χρώ

ματά της, ιδωμένη μέσα στην αχλύ που 

η πατίνα του χρόνου άφησε πάνω της 

και που ο ποιητής —μια λεπτομέρεια 

μισοσβησμένη— διεκδικεί ζηλότυπα, 

αυτάρεσκα και δικαιωματικά το ενδια- 

20 φέρον μας.
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Ερνέστο Σ ά μ π α το :
Δεν μπορούμε 

ν y αμφισβητήσουμε 
την ειλικρίνεια του ονείρου

(συζήτηση του Αργεντινού 
συγγραφέα με τον Κ. Γ. Παπαγεωργίου)

Κύριε Σάμπατο, μια και είναι η πρώ

τη φορά που επισκέπτεστε την Ελλά

δα, Θα ήθελα, πριν προχωρήσουμε 

στη συζήτησή μας, να μου λέγατε 

ποιες είναι οι εντυπώσεις σας.

Πρώτα πρώτα, θέλω να τονίσω ότι 

είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί βρί

σκομαι σε μια χώρα με δημοκρατικό 

καθεστώς. Δε χρειάζεται να περιγράφω 

όλη μου τη συγκίνηση που βρίσκομαι σε 

μια από τις πηγές του δυτικού πολιτι

σμού. Επίσης θέλω να εκφράσω τη 

βαθιά μου συγκίνηση από τη γνωριμία 

μου με τον απλό έλληνα, που βρίσκω 

ότι έχει μια σπουδαία ανθρώπινη διά

σταση και ποιότητα.

Το μυθιστόρημα «Περί ηρώων και 

τάφων», που πρόσφατα μεταφράστη

κε στα ελληνικά και κυκλοφόρησε 

στην Ελλάδα, είναι το δεύτερο μέρος 

μιας τριλογίας. Το πρώτο μέρος αυ- 

τής της τριλογίας είναι το μυθιστόρη

μα «Τούνελ». Υπάρχει κι ένα τρίτο, ο 

« Άγγελος εξολοθρευτής», που είναι 

ακόμη αμετάφραστο στα ελληνικά. 

Θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχει 

σ ’αυτά τα τρία βιβλία ένας κοινός 

στόχος, ένας συνδετικός κρίκος.
%

Πράγματι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό 

κοινό σημείο, που κατ’ αρχάς εντοπίζε

ται στους χαρακτήρες των ηρώων και 

στα τρία μυθιστορήματά μου. Κυρίως, 

όμως, το κοινό στοιχείο νομίζω πως 

είναι μια έρευνα που επιχειρώ να κάνω 

για την ανθρώπινη ύπαρξη.

Κύριε Σάμπατο, έχει διατυπωθεί επα- 

νειλημμένως η γνώμη ότι στο έργο 

22 υπάρχει ένας έντονος μεταφυσι

κός και υπαρξιακός προβληματισμός,

*

Ο Σάμπατο στην Αθήνα (1986)

που εκδηλώνεται με διάφορους τρό

πους. Συγκεκριμένα, για ν ’ αναφερθώ 

. σε κάποιον απ * αυτούς τους τρόπους, 

μου έρχεται στο μυαλό ο ρόλος που 

βλέπουμε να διαδραματίζουν στη ζωή 

των ηρώων σας οι τυφλοί. Τι έχετε να 

πείτε γι’ αυτό;

Είναι αλήθεια ότι στα τρία μυθιστορή- 

ματά μου υπάρχει αυτός ο προβληματι

σμός. Και υπάρχει γιατί με απασχολεί 

βαθύτατα, προσωπικά, ο λόγος της ύ

παρξης, η αγάπη, ο θάνατος και ό,τι 

άλλο συντελεί στο ν’ αποκτά η ζωή του 

ανθρώπου την ανθρώπινη διάστασή της.

Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς 

θέλουν να πουν ή να συμβολίσουν οι 

τυφλοί στην πεζογραφία σας.

Στα μυθιστορήματά μου, που θα μπο

ρούσα να τα αποκαλέσω και τραγωδίες, 

δεν εξηγώ με τη λογική, εγκεφαλικά, 

αυτά που νιώθω, αλλά αφήνομαι και 

παρασύρομαι από τα ανέξήγητα της 

ανθρώπινης καρδιάς, όπως έλεγε και ο 

Πασκάλ. Αυτό ακριβώς θέλω να δείξω 

με τους τυφλούς. Ένας τυφλός δεν 

είναι αυτό που βλέπει αλλά αυτό που 

νιώθει. Ά ρα  είναι ένας άνθρωπος που 

δεν μπορεί να εξηγηθεί λογικά.

Έχετε πει εσείς ο ίδιος ότι γράφετε 

τις ιστορίες σας για να απελευθερω

θείτε από διάφορες έμμονες ιδέες που 

σας κατατρέχουν. Α π’αυτό μπορεί να 

συμπεράνει κανείς ότι η γραφή είναι 

για σας μια διέξοδος ή ένας τρόπος 

καταφυγής προς την ελευθερία; Και 

αν ναι, πώς αντιλαμβάνεστε την ελευ

θερία ενός συγγραφέα;

Η απάντηση είναι αρκετά δύσκολη. Ε

κείνο που μπορώ να πω είναι ότι η 

λογοτεχνία που κάνω είναι μια λογοτε

χνία βαθιά, που δεν εξαντλείται, ούτε 

περιορίζεται σε κάποιο μύθο με αρχή, 

μέση και τέλος. Κι αυτό γιατί, κατά τη 

γνώμη μου, η λογοτεχνία εναι κάτι σαν 

περιπέτεια. Κι εγώ δεν μπορώ να εξη

γήσω ακριβώς γιατί γράφω. Ποιο είναι 

το νόημα, τι θέλω να πω. Η λογοτε

χνία, το συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο 

είναι κάτι που πηγάζει από μια άγνω

στη πηγή, που δεν ξέρω ούτε εγώ να 

εξηγήσω. Με τη λογοτεχνία συμβαίνει 

ό,τι και με τα όνειρα* δεν μπορεί κανείς 

να τα εξηγήσει, ωστόσο είναι σίγουρο 

ότι φέρουν ένα μήνυμα από το απώτατο



βάθος της ανθρώπινης ψυχής. Για ένα 

όνειρο μπορούμε να πούμε οτιδήποτε, 

ποτέ όμως δεν μπορούμε ν’ αμφισβητή

σουμε την ειλικρίνειά του. Αυτή την 

πεποίθηση αλήθειας μπορούμε να πού

με ότι έχουν και τα σημαντικά μυθιστο

ρήματα. Ακόμα, θέλω να προσθέσω ότι 

το μυθιστόρημα δημιουργεί την προϋ

πόθεση και το χώρο της κάθαρσης και 

της απελευθέρωσης γι’ αυτόν που το 

γράφει.

Κάτι που έχει ακόμα επισημανθεί στο 

έργο σας, είναι ένα στοιχείο έντονα 

φαντασιακό, που συντελεί στη δη

μιουργία μιας ατμόσφαιρας σχεδόν 

παραισθητικής. Κι αυτό είναι κάτι 

που, όπως διαπιστώνει ο αναγνώ

στης, το επιτυγχάνετε χρησιμοποιώ

ντας τα απλούστερα εκφραστικά μέ

σα, χωρίς να καταφεύγετε ποτέ στην 

εκζήτηση: στον περίπλοκο λόγο και 

στον εντυπωσιασμό. Τι έχετε να πείτε 

γι ’ αυτό;

Δεν υπάρχει αντίφαση σ’ αυτό που κά

νω, όταν χρησιμοποιώ μια γλώσσα μη 

φανταστική ή φαντασιακή προκειμένου 

να δημιουργήσω μια ατμόσφαιρα φα

νταστική ή να περιγράφω φανταστικές 

κατατάσεις. Στη λογοτεχνία το αποτέ

λεσμα δεν εξαρτάται από την απλότητα 

ή όχι της γλώσσας αλλά από την ποιη- 

τικότητά της. Από το βαθμό της ποιη- 

τικότητάς της. Πιστεύω ότι αυτό που 

μπορεί και πρέπει να απαιτήσει ένας 

λογοτέχνης από τον εαυτό του, είναι να 

κατορθώσει να περιγράφει την ανθρώ

πινη διάσταση* τα μυστήρια του ανθρώ

που με πάρα πολύ απλό τρόπο. Με 

πάρα πολύ απλές λέξεις, όπως βροχή, 

άλογο, άνθρωπος, σύννεφο. Πιστεύω ε

πίσης ότι υπάρχουν πολλοί μεγάλοι 

λογοτέχνες της ισπανόφωνης λογοτε

χνίας, που τους χαρακτηρίζει αυτό α

κριβώς το στοιχείο. Ότι μιλάνε με μια 

γλώσσα η οποία είναι εκπληκτικά δια

φανής. Όπως πολύ σωστά παρατήρη

σες Κώστα, το έργο μου είναι ένα έργο 

φανταστικό. Είμαι ωστόσο πεπεισμένος 

ότι η φαντασία είναι πολύ πιο φανερή 

και πολύ πιο δυνατή όταν εκφράζεται 

με τον απλούστερο τρόπο.

Πώς τοποθετείτε το έργο σας μέσα 

στα πλαίσια της νοτιοαμερικάνικης 

λογοτεχνίας; Υπάρχει ένας κοινός μύ

θος καθοδηγητικός για τους πεζογρά- 

φους της Νότιας Αμερικής; Και, αν 

ναι, τότε πώς διαφοροποιείται η χρή

ση αυτού του μύθου από τον κάθε 

πεζογράφο ξεχωριστά.

Πιστεύω στη μοναδικότητα του κάθε 

λογοτέχνη. Η τέχνη είΛ/αι, κατ’ αρχας, 

το έργο ενός ανθρώπου. Κι αυτός ο 

άνθρωπος έχει ένα εγώ μοναδικό και 

αδιάσπαστο. Και το κάθε γνήσιο έργο, 

κάθε λογοτέχνη, αποτελεί μια ξεχωρι

στή αντίληψη του κόσμου. Μια αντίλη

ψη εντελώς μοναδική.

Και μια τελευταία ερώτηση. Είστε ο 

πρόεδρος της επιτροπής που ερευνά 

για την τύχη των εξαφανισμένων Θυ

μάτων κατά την περίοδο της δικτατο

ρίας στην Αργεντινή. Αυτό σημαίνει 

ότι έχετε μια συγκεκριμένη αντίληψη 

για τον κοινωνικό ρόλο που πρέπει να 

διαδραματίζει στην εποχή μας ο συγ

γραφέας;

Από τα παιδικά μου χρόνια δεν κάνω 

τίποτε άλλο από το να μάχομαι για την 

υπεράσπιση της ελευθερίας και της δι

καιοσύνης. Προπαντός της κοινωνικής 

δικαιοσύνης. Αυτό δε σημαίνει ότι το 

έργο μου είναι πολιτικό. Μάχομαι οχι 

ως συγγραφέας, αλλά ως άτομο, ως 

απλός πολίτης.

Τη διερμηνεία

έκανε η Ρούλα Παπαγιαννοπούλου

Καλίλα και ντίμνα

Μύθοι και θρύλοι 
της Ανατολής

Εκδόσεις Γλάρος
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 ·  ΑΘΗΝΑ 141 .  ΤΗΛ 36 18 457

Ανάπλαση-αφήγηση 
Ράμσεϋ Γονντ 

Πρόλογος: Ντόρις Λέσσινγκ



Τάκης Μενδράκος

ΤΑΣΟΣ ΔΕΝΕΓΡΗΣ
Ακαριαία

Ύψιλον, Αθήνα 1985 

σελ. 176

Εσωτερική και εξωτερική 
ρυθμική αγωγή

Γ ια την ανάγκη και τη χρησιμότητα της 

συγκεντρωτικής έκδοσης του έργου ενός 

ποιητή επιμείναμε και άλλοτε και η 

επιμονή αυτή δεν οφείλεται μόνο στο 

γεγονός ότι η πρώτη ή οι πρώτες 

συλλογές του συχνά τυπώνονται σε λίγα 

αντίτυπα και χωρίς την ευεργετική φρο

ντίδα του εκδότη — με αποτέλεσμα να 

γίνονται δυσεύρετες — αλλά, πολύ πε- 

’ρισσότερο, γιατί μια τέτοια έκδοση επι

τρέπει τη συνολική θεώρηση της τρο

χιάς του ποιητή, θεώρηση που δίνει τις 

δυνατότητες να εντοπιστούν πρώτ ’ απ ’ 

όλα τα στοιχεία που ύφαναν το εσωτε

ρικό πλέγμα της ποίησής του και να 

επισημανθούν τα διαδοχικά στάδια της 

μορφολογικής της εξέλιξης. Μια τέτοια 

δυνατότητα μας προσφέρει με τα «Ακα

ριαία» του ο Τάσος Δενέγρης (Αθήνα,

1935).

Τέσσερις ποιητικές συλλογές συγκε

ντρώνονται στον καλαίσθητο αυτό τό

μο: «Θάνατος στην Πλατεία Κάνιγγος» 

(1975), «Το αίμα του λύκου» (1978), 

«Θειάφι και αποθέωση» (1982) και 

«Ακαριαία» (1985). Αν, για μιαν ασφα

λέστερη προσέγγιση, αγνοήσει κανείς 

τις χρονολογίες έκδοσης των συλλογών 

και μείνει στις ημερομηνίες που ση

μειώνονται κάτω από το κάθε ποίημα, 

θα διαπιστώσει ότι η ποιητική διαδρο

μή του Τάσου Δενέγρη έχει σαν αφετη

ρία τα δεκαεπτά του χρόνια και εκτεί

νεται, για την ώρα, σε τρεις σχεδόν 

δεκαετίες (Νοέμβρης 1952 — Φε

βρουάριος 1983). Ό σο κι αν ο συλλογι

σμός φαίνεται σχολαστικός, μας οδηγεί 

στην περίοδο που ο ποιητής αρχίζει να 

δέχεται ερεθίσματα, να τα βιώνει και να 

τα εκφράζει. Γεννημένος στα χρόνια 

της μεταξικής δικτατορίας, από τον 

Πόλεμο, την Κατοχή και τον Εμφύλιο 

κρατάει μόνο αμυδρές και συγκεχυμένες 

μνήμες. Σαν έφηβος θα ζήσει τη μετεμ- 

φυλιακή περίοδο, που το βασικό χαρα- 

24 κτηριστικό της είναι το κλίμα της αβε

βαιότητας, της ανασφάλειας και των

αναθεωρήσεων. Το πόσο βαραίνει η 

ατμόσφαιρα το νεαρό ποιητή φαίνεται 

σε στίχους της πρώτης του ακόμα συλ

λογής:

«...Λουλούδια σύννεφα χοντρά

βιβλία

Είκοσι χρόνια σκορπισμένα 

Στα χαμένα

Κι αυτοί που σου σπρωξαν το

χέρι

Στο στόμα τώρα βάλαν βουλοκέρι 

Και σταματήσαν κάθε ομιλία...»

(σελ. 17)

Περιφέρεται μέσα σ ’ ένα πλήθος από 

άτομα διαβρωμένα, το καθένα τυλιγμέ

νο στην προσωπική του τραγωδία κι 

όλα μαζί βυθισμένα σε μια παγερή 

απάθεια:

«...Κανείς δεν ξέρει πώς έγινε το

κακό

Πολλοί διερωτώνται αν έγινε το

κακό

Κι εξακολουθούν να έχουν τη

στάση αγαλμάτων» 

(σελ. 21)

Αλλά δεν είναι μόνον η πόλη που τον 

ματώνει. Από παντού τα μηνύματα 

είναι άποκαρδιωτικά. Τα οράματα της 

αρμονίας που μάταια αναζητάει γράφο

ντας κύκλους σ ’ ένα γκρίζο στερέωμα δε 

θα τα βρει και τρία χρόνια αργότερα το 

εξομολογείται στη δεύτερη συλλογή 

του:

«...Υπερίπτασαι και η πόλη 

Δε σε χωρά 

Κι ούτε πόλη καμιά 

Να δεχτεί μπορεί την αρμονία

σου...» 

(σελ. 53)

Τώρα η φωνή του ακούγεται προφη

τική, δυσοίωνη, επιγραμματική:

«Θα γκρεμιστεί μια μέρα ο

ουρανός

Κι η θάλασσα θα γίνει λατομείο 

Θα μείνει ο ήλιος μόνος, ορφανός 

Κι η Γη πολυώροφο

νεκροτομείο». 

(σελ. 61)

Μέσα σ’ έναν κοινωνικό χώρο όπου η 

καταναλωτική μανία φθείρει όλο και 

περισσότερο, όπου οι αξίες χάνουνε πια 

το νόημά τους και η βία αφανίζει κάθε 

είδους ελευθερία, θα κρατήσει —σπα

σμωδικά, έστω— το ύστατο δικαίωμα:

« Έχω την ελευθερία της

πτώσεως

Αυτή η πτώσις

Είναι δική μου

Και μου ανήκει».

(σελ. 77)

Θα περάσουν άλλα τέσσερα χρόνια, 

για να παρουσιάσει την τρίτη συλλογή 

του ο ποιητής που, καταπονημένος από 

ένα σκληρό περίγυρο, θα υψώσει το 

βλέμμα του πάνω απ ’ αυτόν και, για 

πρώτη φορά ίσως, θα καταφύγει με 

κάποιαν εμμονή στο φυσικό χώρο, χω

ρίς να ξεχνάει όμως ποτέ την αντιφατι- 

κότητα και τη μοναξιά του κόσμου που 

τον περιβάλλει. Τρία χρόνια αργότερα ο 

Τάσος Δενέγρης θα ολοκληρώσει τη 

μέχρι σήμερα προσφορά του με τα «Α

καριαία», που την πλειονότητά τους 

αποτελούν ποιήματα λιγόστιχα, πυκνά 

και εύστοχα, που ανταποκρίνονται από

λυτα στον τίτλο της συλλογής και απο

τελούν την πιο ώριμη δουλειά του ποιη

τή.

«Μεμιάς

Αόρατο πελέκι τη χωρίζει:

Φως και σκοτάδι

Η  μέρα κόπηκε στα δυο».

(σελ. 168)

Η ιδιοτυπία αυτής της ποίησης και 

του δημιουργού της στηρίζεται ουσια

στικά σε δύο σκέλη. Πρώτ’ απ ’ όλα, 

παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες 

συλλογές του Τάσου Δενέγρη βλέπουν 

το φως στη δεκαετία του ’70, ο χρόνος 

γραφής των ποιημάτων τον κατατάσσει 

στη δεύτερη μεταπολεμική γενιά, ενώ 

παράλληλα μια στενή συγγένεια περιε

χομένου και κλίματος τον δένει με την 

πρώτη. Αλλά και μορφολογικά η ποίη

σή του κρατάει ένα δικό της χαρακτήρα. 

Αν και οι νεοτερικοί ποιητές, όπως κι 

εκείνοι της πρώτης μεταπολεμικής γε

νιάς, άνοιξαν με τις καινοτοιχίε£ του£
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τους νέους ποιητικούς μας ορίζοντες, ο 

Τάσος Δενέγρης θα επιλέξει και θα 

υιοθετήσει μόνον κάποια στοιχεία από 

την εκφραστική τους πρωτοτυπία, ενώ 

ταυτόχρονα θα διατηρήσει μια ρυθμική 

αγωγή άλλοτε εσωτερική και άλλοτε 

εξωτερική' και πολύ συχνά ομοιοκατα

ληξίες και παρηχήσεις καθαρά παραδο

σιακές.

Με το συγκερασμό των ετερόκλητων 

αυτών στοιχείων, με την τέλεια μετου

σίωση κάποιων καρυωτακικών και κα

βαφικών επιδράσεων και με την ατομι

κή του ιδιαίτερα λεπτισμένη ψυχικότη- 

τα θα προσθέσει την ολότελα δική του 

αρτηρία στο πολύκλαδο δέλτα της νεό

τερης ποίησής μας.

για την απόλυτη δύναμη της μοίρας, 

ξεκινάει, υποθέτω, η ειρωνική και δια- 

βρωτικά χιουμοριστική διάθεση του 

ποιητή, όχι μόνο απέναντι στις συνθή

κες που τον περιβάλλουν καθημερινά 

αλλά και απέναντι —αν μπορεί να φτά

σει ως εκεί η αποστασιοποιητική ικανό

τητα— στο υλικό που του παρέχουν η 

μνήμη και η φαντασία. Είναι η ειρωνικά 

αναδημιουργημένη ατμόσφαιρα κά

ποιων εφηβικών βιωμάτων του («Μα- 

σκώτ των Λουτροπόλεων, Β» σελ. 65), 

σχεδόν όλων των ποιημάτων που ανή

κουν στην πρώτη ενότητα της συλλογής 

Ο Θάνατος το Στρώνει και που οργανι

κά είναι συνδεδεμένα περισσότερο με τα 

ποιήματα του προηγούμενου βιβλίου, 

Αναπήρων Πολέμου.

Αν θα θέλαμε να κάνουμε μια πρώτη 

και πρωτογενή υφολογική διάκριση α

νάμεσα στις δυο ενότητες του τελευ

ταίου βιβλίου του Γ. Βαρβέρη, νομίζω 

ότι δε θα έπρεπε να μας ξεφύγει η 

διαφορά στη χρήση της ειρωνείας. Στην 

πρώτη ενότητα έχουμε να κάνουμε με 

έναν ειρωνικά υφοποιημένο λόγο που 

καμιά φορά (σελ. 19, 26, 27) εμφανίζε

ται με παιγνιώδη μορφή, θυμίζοντας 

την εμπειρίκεια ποιητική διάλεκτο — 

κεφαλαιώδους σημασίας για τη διαμόρ

φωση της γλώσσας του Γ. Βαρβέρη— 

και γενικότερα με μια ευφάνταστη, εύ

φορη και ευρηματική εικονοποιία που 

ανάγεται κατευθείαν στον υπερεαλισμό.

Στη δεύτερη ενότητα, που έχει εξάλλου 

δανείσει τον^τίτλο της στην όλη συλλο

γή, η ειρωνεία γίνεται πιο έμμεση, έτσι 

όπως ανεβαίνει η εσωτερική θερμοκρα

σία του ποιήματος και η αίσθηση του 

θανάτου σκιάζει αποφασιστικά το ποιη

τικό εγώ, ενώ η προσωπική ανάμνηση, 

η εντύπωση και το βιωμένο περιστατι

κό που ανακαλείται αντικαθίστανται 

κατά το μεγαλύτερο μέρος από τη 

χωρίς περιορισμούς κυριαρχία της φα

ντασίας.

Δεν είναι, λοιπόν, άσχετη η κάποια 

χρήση ευρημάτων, παρηχήσεων, και, ι

διαίτερα, αντιθετικών ή συμπληρωματι

κών εικόνων —συνήθως αυτό συμβαίνει 

στα ποιήματα που είναι γραμμένα με 

μια υπερεαλιστική «λογική»— με τη 

μεγέθυνση της απόστασης που χωρίζει 

την αρχική ποιητική αίσθηση από τη 

συνειδητοποίηση του ποιητικού αισθή

ματος. Φυσικά, τούτο δε σημαίνει ότι 

και τα πιο .«ανοιχτά» σττ|ν εσωτερική 

λογική τους και προσεγγίσιμα ποιήμα

τα, όπως λ.χ., το «Ναυτίλος» (σελ. 38) 

ή το εξαίρετο «Αλεπού» (σελ. 44) δεν 

προδίδουν την ίδια στάση του ποιητή 25

Φαντασία Θανάτου
Αλέξ. Ζήρας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΒΕΡΗΣ
Ο Θάνατος το Στρώνει 

Ύψιλον, Αθήνα 1986, 90 σ.

Ο θάνατος, νομίζω, είναι από τα πιο 

ενεργοποιά στοιχεία στη νεότερη ποιη

τική πράξη, μετουσιωμένος είτε στη 

συμβολική της σεφερικής παράδοσης — 

ως φθορά που επιφέρει ο ιστορικός 

χρόνος αλλά και ο χρόνος/μοίρα— είτε 

στην εκδοχή του ελληνικού υπερεαλι- 

σμού —ως αρχέγονο σύμβολο στην ενο

ποιό μοίρα του κόσμου. Εδώ, στην 

πρόσφατη συλλογή ποιημάτων του Γ. 

Βαρβέρη, θα πρέπει να τον δούμε μάλ

λον σύμφωνα με την οπτική της ποίη

σης που άρχισε να γράφεται γύρω στο 

1965 με 1970 και που όλες ή σχεδόν 

όλες οι αναφορές της στο νόημα και 

στην αίσθηση του θανάτου δεν έχουν 

τίποτε το αναγωγικό στις σφαίρες του 

ιδεατού και του αφηρημένου.

Μία πρώτη ματιά στα ποιήματα της 

συλλογής αυτής εντοπίζει για μια ακό

μα φορά, ό,τι είχε εξαρχής εντοπιστεί 

ως σημαντικό στο λόγο του Γ. Βαρβέ

ρη. Εννοώ τη στοχαστικότητα, ήδη, 

από το Εν Φαντασία και Λόγω (1975), 

και τη μεγάλη ικανότητα στην οικοδό

μηση του ποιήματος, κάτι που πρόδιδε 

τουλάχιστον μακροχρόνια θητεία κοντά 

σε ώριμες ποιητικές συνειδήσεις. Εντο

πίζει όμως και πάλι, για να έρθουμε 

κατευθείαν τώρα στον ίδιο τον κόσμο 

του ποιητή, την ιδιοσυγκρασιακή σχέση 

του με την αίσθηση και την ιδέα του 

θανάτου. Και την αποκαλώ αυτή τη 

σχέση ιδιοσυγκρασιακή, όχι γιατί παρα

πέμπει μέσω του ποιητικού λόγου σε 

μια σωματικότητα της απώλειας, αλλά

περισσότερο γιατί ο θάνατος, είτε με το 

πραγματικό του πρόσωπο είτε με τις 

αλληγορικές του εκδοχές, φαίνεται πως 

δεν έχει πάψει να εξάπτει, να δαιμονί

ζει και να συναρπάζει τη φαντασία του 

ποιητή, σε ό,τι έχει γράψει ως σήμερα. 

Μήπως η συνεχής επίκλησή του, λοι

πόν, η μέχρι παροξυσμού ανάγκη να 

επιβεβαιώνει την παρουσία του ακόμα 

και στις πιο μικρές πτυχές της καθημε

ρινότητας, μήπως αυτή η επιμονή δεν 

είναι παρά ο πιο πρόσφορος τρόπος να 

εξορκιστεί ο φόβος και το άγνωστο της 

μοίρας;

Όποια κι αν είναι η απάντηση στο 

ερώτημα το βέβαιο είναι πως ο Γ. 

Βαρβέρης έχει αρχίσει να αναπτύσσει 

ένα μυθολογικό σύμπαν, μέσω, κυρίως, 

μιας σειράς αλληγοριών. Ως πυρήνα 

αυτού του σύμπαντος, που είχε αρχίσει 

να διαμορφώνεται με το Ράμφος (1978) 

και να γίνεται- πιο ορισμένο με τα 

ποιήματα της συλλογής Αναπήρων Πο

λέμου (1982), εντοπίζουμε την παντα- 

χού παρούσα αίσθηση της φθοράς, η 

οποία εξακτινώνεται και διαπερνά, α- 

ποδυναμώνοντάς την, κάθε στιγμιαία 

έστα/ πρόσδεση σε συμβατικές κατα

στάσεις ζωής, προσωπικής και συλλογι

κής. Η ποιητική συνείδηση συνεγείρεται 

εδώ διαρκώς, βλέποντας στα πάντα την 

παρουσία της απουσίας, το τίποτε, νο

σταλγώντας σχεδόν αυτή τη μνήμη του 

τέλους, μια μνήμη που τυπικά δεν της 

ανήκει και που ωστόσο την αισθητο

ποιεί, την κάνει δική της κάτω από την 

ώθηση μιας οξυμένης, παραληρηματι

κής φαντασίας.
Λ

Μια ζαριά εγώ 

μια Εσύ 

μια εγώ

μια τα συντρίβεις μ ’ένα κρακ- 

και με κοιτάς στα μάτια.

(σελ. 80)

Άλλωστε, από αυτή την εμμονή του



απέναντι στο συμβατικό κόσμο και τις 

αρχές και ψεύτικες βεβαιότητές του τις 

οποίες υπονομεύει με την ειρωνική χρή

ση της γλώσσας. Προεκτείνοντας μάλι

στα το συλλογισμό μου θα μπορούσα να 

πω ότι αυτά τα τελευταία ποιήματα, 

τα θεωρούμενα ως πιο βατά, που ως 

επί το πλείστον διαπνέονται από έναν 

διδακτισμό —συνεπής, φυσική αλλά όχι 

αναγκαστικά και αρνητική απόληξη της 

ειρωνικής χρήσης του λόγου— είναι 

πολύ περισσότερο ολοκληρωμένα, ως 

σύνολα ποιητικής πράξης, από εκείνα 

στα οποία η υπερεαλιστική απογείωση 

παρέχει, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος 

λόγος, το άλλοθι μιας μυστικοπαθούς 

γλώσσας (π.χ. βλ. το ποίημα «Κρυ- 

πτεία», σελ. 35).

Όλη αυτή η πυκνή αλληλουχία το

πίων πραγματικών και τοπίων συμβολι

κών, προσώπων πραγματικών και προ

σώπων αλληγορικών, συμβόλων ευανά

γνωστων και συμβόλων απόκρυφων, εί

ναι σίγουρο ότι έχει, όπως αναφέραμε, 

κοινές μυθολογικές αναγωγές. Είναι οι 

ορίζουσες που διαμορφώνουν τη συναι

σθηματική ανταπόκριση του ποιητή 

προς τον κόσμο, εσωτερικό και εξωτε

ρικό, οι ορίζουσες του ψυχισμού και 

ταυτόχρονα της ποιητικής του συνείδη

σης, αφού, στην περίπτωση του Γ. 

Βαρβέρη, έχουμε να κάνουμε με ένα 

έργο θεμελιωμένο πάνω σε μια φαντα

στική ή'φαντασιοποιημένη εκδοχή του 

κόσμου. Μια τέτοια ποιητική συνείδηση 

θα ήταν, πράγματι, αδύνατο να οριστεί 

μέσα από τους συνήθεις, συμβατικούς 

τύπους έκφρασης, αν προηγουμένως δεν 

μεταμόρφωνε αισθητικά την αισθησιακή 

ανταπόκριση της φαντασίας της. Η αι

σθητική αυτή μεταμόρφωση είναι που 

ενεργεί καταλυτικά τόσο στις περιπτώ

σεις εκείνες όπου η πρώτη ύλη του 

ποιήματος αποτελείται από βιωμένες 

εντυπώσεις και αναμνήσεις, όσο και 

στις περιπτώσεις όπου η πρώτη ύλη 

είναι μια φαντασίωση που αντικαθιστά, 

παροδικά ή μονιμότερα, μια βιωμένη 

κατάσταση ζωής με μια εξίσου βιωμένη 

—και ενδεχομένως με πιο οξύ και κυ

ριολεκτικό τρόπο— κατάσταση θανά

του.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυ

τή λ.χ. του μποντλερικής υφής και συγ

γένειας έξοχου ποιήματος «Ύαινα» 

26 (σελ. 81), ο αναγνώστης διαισθάνεται 

ότι βρίσκεται μπροστά σ’ ένα παραλίγο

γλίστρημα του ποιητή προς την ψύχω

ση.

Μετά, κουτσαίνοντας θα μπούμε

μες στην πόλη

κι αυτή τη νύχτα

τα όνο μου μάτια θα τα πιουν και

θα τα σπάσουν 

φώτα και μπαρ τροχούς κορμιά

στα πάρκα 

λίγη λαθραία ζωή μέχρι να

ξημερώσει

και τότε ύαινα σκούξε 

σκούξε ψηλά 

κι άσε με κάπου 

κόπρανά σου 

μες στο δρόμο.

Αν δεν ενεργούσε δω ο αισθητικός 

έλεγχος σ’ αυτή την ίδια την ώρα της 

ποιητικής πράξης, είναι βέβαιο ότι θα 

υπήρχε μια υπερβολική εξωτερίκευση 

του δραματικού συναισθήματος, κάτι 

άλλωστε που ο ποιητής δεν απέφυγε σε 

άλλες περιπτώσεις, όπως χαρακτηρι

στική είναι αυτή του ποιήματος «Οι μη 

Εκδρομικοί Τύποι Κινδυνεύουν» (σελ. 

32) ή του ποιήματος «Αυγά Μάτια» 

(σελ. 36).

Φυσικά, ως αισθητική μεταμόρφωση 

εννοούμε εδώ την έλλογα πραγματο

ποιημένη απάλειψη ή συρρίκνωση του 

μεγάλου συναισθηματικού φορτίου που, 

μοιραία, είναι συνδεδεμένο με την ανα- 

κλητική λειτουργία της μνήμης ή τη 

δημιουργική λειτουργία της φαντασίας. 

Και δεν είναι απλώς και μόνο η απάλει

ψη ή η συρρίκνωση που επιφέρονται 

από τη χρονική απόσταση που χωρίζει 

το περιστατικό από την ανασύνθεσή

του, αλλά, πολύ περισσότερο, ο απο- 

στασιοποιητικός μηχανισμός τον οποίο 

χρησιμοποιεί αναγκαστικά το ποιητικό 

εγώ. Έτσι, όλος αυτός ο νυχτερινός 

κόσμος και ο κόσμος του θανάτου στο Ο 

Θάνατος το Στρώνει που αναδεύουν α

πειλητικά, όπως σε εφιαλτικό ύπνο, 

παρ’ όλο που τυπικά είναι κόσμοι αδια

πέραστοι, αδιαφανείς, δημιουργοί φό

βου, μας παρουσιάζονται απόλυτα αν

θρώπινο*. Αυτή η ανθρωποποίηση του 

θανάτου, αυτή η γείωσή του από τον 

κόσμο του υπερφυσικού και του άυλου 

σ’ έναν κόσμο που ορίζεται με ανθρώπι

νες διαστάσεις και μέτρα, είναι που 

ακριβώς δίνει ζωή στο νεκρό, όπως 

χαρακτηριστικά συμβαίνει στο ποίημα 

«Η Ζωή» (σελ. 69). 'Ισως έτσι υλο

ποιείται η αρχέγονη ανάγκη να αντι- 

στραφούν σε ορισμένες στιγμές κρίσης 

οι όροι του συμβατικού παιχνιδιού, ε- 

ξορκίζοντας μια ζωή-θάνατο μ ’ ένα θά

νατο που είναι στην ουσία πιο ζωοποιός 

από τη ζωή.

Κάτω απ ' το χώμα εδώ η ζωή

μακραίνει

κι όλο χτενίζουμε

του διπλανού μας τα μαλλιά

κι ο ένας του άλλου

κόβουμε τα νύχια

Και κάθε νύχτα οι πιο παλιοί

νιώθουν του φρέσκου διπλανού

ν1 ανασηκώνονται 

τα δάχτυλα βαριά, 

να ψηλαφούνε για ένα χάδι

τρυφερό

τη σάρκα που έμεινε.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

«ΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΤΕΧΝΕΣ»

Διατίθενται 50 -περίπου ολοκληρωμένες σειρές του 

περιοδικού «Γράμματα και Τέχνες» (λείπει μόνο το 

εξαντλημένο 7-8 διπλό τεύχος) στην τιμή των 3.500

δρχ·
Η διάθεση των σειρών θα γίνεται στο γραφείο του 

περιοδικού (Στενών Πόρτας 20, τηλ. 7234122) ή 

ταχυδρομικώς επί αντικαταβολή. Στη δεύτερη περί

πτωση, στο ποσόν των 3.500 θα προστίθενται τα 

έξοδα της αποστολής.



Το οδοιπορικό του 
ποιητικού σώματος

Έλ€να Χουζούρη

ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ
Οδοιπορικό-Ποιήματα 1930-1984 

Εκδ. Καστανιώτης, 1986

Η περίπτωση της Μελισσάνθης, της 

οποίας το ποιητικό σώμα αντέχει τον 

δημιουργικό βίο πενήντα και πλέον χρό

νων, επαναφέρει —χάρη στην πρόσφατη 

συνολική του έκδοση— το ερώτημα 

κατά πόσον ο όρος «Γενιά του ’30» 

μπορεί να λειτουργήσει ως συλλογικός 

εκφραστής μιας κατηγορίας ποιητών. 

Αυτών δηλαδή οι οποίοι αρθρώνουν τον 

πρώτο ποιητικό τους λόγο μέσα στη 

δεκαετία 1930-1940. Πολλά επιχειρή

ματα έχουν να αντλήσουν από το ποιη

τικό σώμα της Μελισσάνθης οι πολέ

μιοι αυτού του όρου. Επιφυλάξεις μάλι

στα είναι δυνατόν να εκφραστούν και 

για το αν η Μελισσάνθη μπορεί να 

συμπεριληφθεί στους «Νεωτερικούς 

ποιητές» του μεσοπολέμου, όρο τον 

οποίο εισήγαγε ο Α. Αργυρίου. Βε

βαίως από την άποψη της θεματικής 

της και του φιλοσοφικού ρεύματος, ε

ντός του οποίου ρέει, η Μελισσάνθη δεν 

είναι μόνη. Έχει συνοδοιπόρους. Τον 

Γιώργο Σαραντάρη, τον Τ. Παπατσώνη 

και τους εκ Θεσσαλονίκης, Γ. Θέμελη, 

Γ.Θ. Βαφόπουλο, Ν.Γ. Πεντζίκη, Ζωή 

Καρέλλη. Όλοι αυτοί με τις προσωπι

κές τους αποχρώσεις ως προς την ποιη

τική σύλληψη του Οράματος τους υπα- 

κούουν στη λεγόμενη πνευματική, ή 

υπαρξιακή, ή υποστασιακή ή θρησκευτι

κή ποίηση. Ζητούμενα όμως παραμέ

νουν οι τεχνοτροπικοί δρόμοι της Με- 

λισσάνθης, που κάθε άλλο παρά ακολού

θησε εκείνους των ομηλίκων της ποιη

τών.

Η Μελισσάνθη (ψευδ. της Ήβης 

Σκανδαλάκη) εναποθέτει την πρώτη 

της ψηφίδα στο νεοελληνικό λογοτεχνι

κό πρόσωπο το 1930 με τη συλλογή 

της «Φωνές Εντόμου». Ακριβώς ένα 

χρόνο πριν ο Γιώργος Θεοτοκάς εισέβα

λε ως «ταύρος εν υαλοπωλείω» με το 

«Ελεύθερο Πνεύμα» του για να επιφέ

ρει ποικίλες ρωγμές στο λογοτεχνικό 

κόσμο. Ενώ τον επόμενο, από την εμ

φάνιση της Μελισσάνθης, χρόνο, ένας 

νέος ποιητής,· ο Γ ιώργος Σεφέρης, εξέ

θετε τη «Στροφή» του και τρία χρόνια 

αργότερα κατέφθαναν οι υπερεαλιστές, 

διά της γραφίδος του Νικήτα Ράντου. 

Ήταν πλέον φανερό ότι το ποιητικό

νεοελληνικό πρόσωπο άλλαζε χρωματι

σμούς και προσαρμοζόταν σε άλλους 

τόπους. Το πνεύμα του συμβολισμού 

και της λεγόμενης παρακμής υποχωρού

σε καθώς οι νέοι έσπαζαν τα σύνορα του 

ελλαδικού μικρόκοσμου και τα εκρηκτι

κά λογοτεχνικά εσωτερικά ευρωπαϊκά 

ρεύματα εισορμούσαν εντός του. Σ’ αυ

τήν ακριβώς τη στιγμή-αιχμή για τη 

νεοελληνική ποίηση, έφτασε η ποιητική 

φωνή της Μελισσάνθης, με πέντε ποιη

τικές καταθέσεις μέσα στην κρίσιμη 

δεκαετία του ’30: «Φωνές Εντόμου» 

1930, «Προφητείες», 1931, «Φλεγόμε- 

νη Βάτος» 1935, (την ίδια χρονιά ο 

Σεφέρης οδεύει στην πλήρη διάρρηξη με 

το παρελθόν με το «Μυθιστόρημα»), 

«Γυρισμός του Ασώτου» το 1936 και 

«Ωσανά και Οραματισμός» το 1939. 

Καταθέσεις οι οποίες συγκροτούν το 

ήμισυ του ποιητικού σώματος της Με- 

λισσάνθης, με ομοιόμορφα χαρακτηρι

στικά, ως ποίηση και ως ποιητική. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά, όχι μόνο δεν 

προσυπογράφουν τους τεχνοτροπικούς 

νεωτερισμούς των ομηλίκων της ποιη

τών —ακόμη και αυτών που εντάσσο

νται στο ίδιο φιλοσοφικό ρεύμα με αυ

τήν— αλλά παραμένουν στην ίδια γραμ

μή πλεύσης με την τεχνική ποιητών της 

προηγούμενης γενιάς, δηλαδή των πα

ραδοσιακών του μεσοπολέμου. Ρίμες, 

ίαμβοι και ανάπαιστοι, σονέτα και τριο

λέτα, προσδίδουν στην ποίηση της Με- 

λισσάνθης μια σπάνια αίσθηση μουσικό

τητας έτσι ώστε ο αναγνώστης να συ- 

αδει παρά να συν-ομιλεί με την ποιή- 

. τρια. Ο συμβολισμός και ο λυρικός 

εξπρεσιονισμός είναι διάχυτοι. Λέξεις 

πολύσημες στη συμβολική τους, πολυ- 

χρωματισμένες, φορτισμένες με συναί

σθημα και εσωτερική ένταση αλλά και 

παιδική έκπληξη ως προς το Θαύμα του 

Σύμπαντος. Λέξεις κεκοσμημένες και 

βαριές που παραπέμπουν κάποτε στα 

λεκτικά «κοσμήματα» των Γ ραφών και 

των χριστιανικών ύμνων, κάποτε ανα

κλούν αρχαϊκούς μύθους και αρχετυπικά 

σύμβολα, κάποτε εμφανίζουν σαιξπηρι

κές και μπωντλερικές επιδράσεις. Που

λιά, θάλασσες, ουρανός, ήλιος, φεγγάρι, 

δέντρα, ζώα, αναδύουν μια χοϊκή αίσθη

ση του σύμπαντος και ανακαλούν εικό

νες από χαμένους παραδείσους.

Η προσήλωσή της αυτή για μια περί

που δεκαετία στην παραδοσιακή τεχνο

τροπία, και το γεγονός ότι η Μελισσάν- 

θη δεν επηρεάστηκε καθόλου από τη 

συντελούμενη γύρω της έκρηξη, ίσως 

δεν είναι ανεξάρτητη από την κοσμοα

ντίληψή της. Γιατί η Μελισσάνθη έρχε

ται να συμβάλει ποιητικά στο ρεύμα 

της υπαρξιακής φιλοσοφίας από τη χρι

στιανική της εκδοχή, όπως αυτή εκφρά

στηκε από τον Κίρκεγκαρ και από τους 

Ρώσους ιδεαλιστές με προεξάρχοντα 

τον Μπερντιάεφ στον οποίο ιδιαίτερα 

ενσκύπτει η ποιήτρια. Πνευματική ή 

υποστασιακή —ή θρησκευτική η ποίηση 

της Μελισσάνθης— μετατρέπει τον 

στοχασμό σε συναίσθημα, προσδίδοντας 

έτσι στο ποίημα —σύμφωνα και με τα 

πιστεύω του Έλιοτ γι’ αυτού του εί

δους την ποίηση— την απαραίτητη συ

γκινησιακή λειτουργία, χωρίς να το κα

θιστά απλή νοητική κατασκευή. Ο φιλο

σοφικός στοχασμός της Μελισσάνθης 

είναι μεστός από μια βαθύτατη υπαρ

ξιακή αγωνία η οποία εκκινεί από την 

αρχέγονη α-πορία του ανθρώπου έναντι 

του πεπερασμένου Εγώ του σε σχέση 

με το Σύμπαν, καθώς και την αίσθηση 

της στέρησης που του προκαλεί η απο

σπασματική του σχέση με το Καθόλου.

Η αγωνία της ενοποίησης με το Καθό

λου, της ολοκληρωτικής καύσης και 

διύλισης μέσα στο ενιαίο 'Ολο, την 

οδηγούν στην παραδοχή της χριστιανια- 

κής εκδοχής του υπαρξισμού, όπου η 

Θέωση του ανθρώπου αίρει από πάνω 

του την ενοχή της Πτώσης και της 

Απώλειας. «Αιώνιε στους αιώνες των 

αιώνων θα πάσχεις από το ανθρώπινό 

μου Εγώ», λέει η ποιήτρια, και στο 

σονέτο «Αιωνιότης», η ανθρώπινη συ

νείδηση συμβολίζεται ως πληγή η ο

ποία θα κλείσει «όταν σε ύπνο μακάριο 

θε να ξαναβυθιστεί /  έξω από χρόνο /  

κι έκταση και σχήμα /  η αιωνιότητα 

ίσως και μας ονειρευτεί στο αθάνατο 

όνειρο της».

Όσο οι πέντε πρώτες ποιητικές ο

μολογίες της Μελισσάνθης δίνουν, η μια 

τη θέση της άλλης, τόσο και ο αναγνώ

στης παρακολουθεί την εξέλιξη της τε

χνοτροπίας της. Η Μελισσάνθη χωρίς 

να αφίσταται των παραδοσιακών μορ

φών —πλην της τελευταίας συλλογής 

όπου διεισδύουν οι πρώτες «ελευθεριά- 

ζουσες» τεχνικές— προχωρεί σε μεστό

τερες και με περισσότερη σιγουριά ως 27



προς το αιτούμενό τους εκφράσεις, με 

μεγαλύτερη* οικονομία στον υπερχειλί- 

ζοντα συναισθηματισμό των πρώτων 

ποιημάτων αλλά και στον τρόπο χρησι

μοποίησης των συμβόλων της. Βεβαίως 

και στις πέντε πρώτες ποιητικές συλλο

γές υπάρχει έκδηλη η νεανική ορμή, η 

οποία ξεπηδά από την ανοικονόμητη 

υπαρξιακή αγωνία της ποιήτριας. Τόσο 

ανοικονόμητη ώστε η σχέση που ανα

πτύσσεται ανάμεσα στο ποίημα και την 

ποιήτρια να παίρνει σωματικές διαστά

σεις. Αλλά δεν είναι μόνον η τεχνοτρο

πία της που εξελίσσεται. Kat ο φιλοσο

φικός της στοχασμός διευρύνεται, χωρίς 

βέβαια να μετακινείται από την ιδεαλι- 

στική του βάση. Οι διαφοροποιήσεις 

αυτές εμφανίζονται από την ενότητα 

των ποιημάτων, που στο συλλογικό 

τομίδιο φέρουν τον υπότιτλο «1936- 

1944» αλλά πιο αποφασιστικά από τη 

«Λυρική Εξομολόγηση» του 1945. Η 

ποιήτρια εγκαταλείπει το πρώτο ενικό 

για να εγκολπωθεί το συλλογικό «Ε

μείς». Ο περσοναλισμός του Μπερ- 

ντιάεφ, σύμφωνα με τον οποίο ο άνθρω

πος μπορεί να ξανακερδίσει τη χαμένη 

του ιδιαιτερότητα και την -αγαπητική 

του σχέση με τον Άλλο —που έχασε 

κυρίως μέσα στον αστικό κόσμο— και 

κατ’ επέκταση με το υπερβατικό Ον 

εισάγεται στην ποίησή της βασικά μετά 

τη συλλογή «Εποχή του Τπνου και της 

Αγρύπνιας». Το ποίημα « Όλοι φέρναν 

σημάδια στο πρόσωπο», είναι νομίζου

με το κλειδί της φιλοσοφικής της θέσ/)ς. 

Αλλά δεν είναι μόνο· ο /περσοναλισμός 

του Μπερντιάεφ που την απασχολεί. Οι 

φιλοσοφικές της αναζητήσεις, περισσό

τερο ανθρωποκεντρικές πια, άπτονται 

του φιλοσοφικού ρεύματος της φαινομε

νολογίας του οποίου οι απαρχές μπορεί 

να αναζητηθούν στον Πλάτωνα και να 

φτάσουν μέχρι τον Χούσερλ στον αιώνα 

μας. Το διφορούμενο και αμφίσημο ει

σχωρεί όλο και πιο πολύ στην ποίησή 

της. Η ύπαρξη είναι και δεν είναι 

«Εμείς τώρα δεν είμαστε εμείς /  είμα

στε οι σκιές μας /  οι άλλοι μας, λείπου

με ακόμα απ ’ την ημέρα». Ο νοητός 

κόσμος δεν υπάρχει ως πραγματικότη

τα αλλά ως αντανάκλαση ενός άλλου 

υπερευαίσθητου πνευματικού κόσμου. Ο 

θάνατος, ο οποίος αρχίζει να εισρέει 

από παντού μετά την «Εποχή του Ύ 

πνου και της Αγρύπνιας», αρχικά ως 

28 αίτημα φθοράς καί έκπτωσης του αν

θρώπου από το πνευματικό του περί

βλημα, γρήγορα εμφανίζεται ως η άλλη 

όψη του κόσμου και της ζωής. Οι νεκροί 

είναι η αναπαράσταση των ζωντανών, 

οι οποίοι καθρεφτίζονται μέσα από ένα 

γυαλί ή καθρέφτη. Τυπική δηλαδή εκδο

χή της πλατωνικής άποψης περί του 

κόσμου των σκιών. Η Μελισσάνθη πη

γαινοέρχεται από τον ύπνο στην αγρύ- 

πνια και το αντίθετο χωρίς να είναι 

σίγουρη ποια κατάσταση είναι η πραγ

ματική και ποια η αντανάκλασή της. 

Ή  αν και οι δυο, είναι ή δεν είναι 

αληθινές. Έτσι οδηγείται στον αγνω

στικισμό και τη σχετικότητα των πά

ντων. «Και οι δυο μας κόσμοι καθώς 

φαίνονται απαράλλαχτοι /  πιστή αντα

νάκλαση ο ένας του άλλου, πια δεν 

ξεχωρίζουν /  αν είναι αληθινοί ή φαντα

στικοί /  σ’ αυτό το φως το αμφίβολο 

της μέρας και της νύχτας».

Από το «Ανθρώπινο Σχήμα» και με

τά η ποιήτρια αρχίζει να υποψιάζει τον 

αναγνώστη ως προς τη σχέση της και 

την επαφή της με τον εγκόσμιο χώρο 

και χρόνο. Η Μελισσάνθη είναι μια 

ποιήτρια η οποία κινείται από μέσα 

προς τα έξω. Ελάχιστες είναι μέχρι το

1961 οι ανησυχίες της για τα όσα 

συμβαίνουν στον περιβάλλοντα χώρο 

της. Στη μέχρι τότε ποίησή της συνα- 

ντώνται κάποιες φευγαλέες νύξεις, ό

πως π.χ. για τον πόλεμο στο ποίημα- 

ποταμό «Αυρική Εξομολόγηση του 

1945», είτε στο ποίημα «Γρηγορείτε», 

ή για την ειρήνη στο ομώνυμο ποίημα 

αλλά από τη χριστιανική σκοπιά. Φαι

νομενικά μοιάζει αδιάφορη για τη συλ

λογική και αιμάσσουσα περιπέτεια του 

τόπου όπως άλλωστε και όλοι οι ποιη

τές αυτού του είδους της ποίησης, γεγο

νός που θα συναντήσει την αυστηρότητα 

ορισμένων κριτικών όπως του Γ. Δάλ- 

,λα.

Τι διαφοροποιεί από το 1961 και 

μετά την ποιήτρια ώστε να εμφανίζεται 

ευαίσθητη στα συμβαίνοντα γύρω της; 

Η επερχόμενη ωριμότητα; Γεγονότα τα 

οποία δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζου

με; Ό ,τι και να συνέβη, η καθημερινό

τητα με τα αιτήματά της εισρέουν στην 

ποίησή της. Δειλά στην αρχή (στα 

ποιήματα «Μονάχα για ένα τραγούδι», 

«Πολιτεία από τσιμέντο και από σίδε

ρο» στη συλλογή «Ανθρώπινο Σχήμα»)

Βρέθηκε και δημοσιεύεται 
για πρώτη φορά

Η έκθεση 
ΣΙΑΝΤΟΥ 

για τα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ
Σε όλα τα βιβλιοπωλεία

Εκδόσεις Γλάρος
.ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 31 · 106 77 ΑΘΗΝΑ · ΤΗΛ. 36.18.457- 36.19.167-



αποφασιστικά στην τελευταία της συλ

λογή «Τα Νέα Ποιήματα» 1974-1984. 

Η διαφοροποίηση αυτή παρακολουθεί- 

ται και από την ανάλογη τεχνική. Ο 

συμβολισμός υποχωρεί. Οι λέξεις απο- 

φορτώνονται από το συναισθηματισμό 

τους και τα ποικίλα μαλάματά τους, η 

μουσικότητα υποφώσκει ως ατμόσφαι

ρα, τα λεκτικά σχήματα είναι πιο στέ

ρεα. Όσο ο πραγματικός κόσμος ει

σχωρεί ως τέτοιος στην ποίησή της 

τόσο τα πράγματα παίρνουν τη θέση 

των συμβόλων. Στοιχεία του παράλο

γου και του φανταστικού διαποτίζουν 

τα φαρσικά παιχνίδια των «Νέων ποιη

μάτων». Δεν μπορεί κανείς να μην 

αναρωτηθεί και πάλι γιατί άργησε τόσο 

πολύ η ποιήτρια να εγκολπωθεί νεωτε- 

ρικούς τρόπους γραφής που ακολούθησε 

η γενιά της. Εν πάση περιπτώσει στα 

«Νέα Ποιήματα» η Μελισσάνθη εμφα

νίζει και πάλι μια αγνωσία αλλά προς 

τον έξω κόσμο, τον πραγματικό, την 

έκπτωση των πνευματικών και ηθικών 

αξιών που ακολούθησαν την άνοδο και 

την επικράτηση ενός κόσμου εμπορο- 

ποιημένου, βιομηχανοποιημένου, κατα

ναλωτικού. Η φιλοσοφική της θέση βέ

βαια — με το βάρος της ωριμότητας 

αυτή τη φορά— δεν έχει διαφοροποιη

θεί. Είναι η ρομαντική θα λέγαμε τοπο

θέτηση απέναντι στον αστικό εκμηχα- 

νοποιημένο κόσμο του Μπερντιάεφ, ο 

οποίος πιστεύει ότι «η μόνη δυνατότη

τα υπέρβασης αυτού του πολιτισμού 

είναι ο δρόμος της θρησκευτικής μετα

μόρφωσης». Το οδοιπορικό άλλωστε 

του ποιητικού σώματος τηξ Μελισσάν- 

θης που κλείνει με τα «Νέα Ποιήματα» 

επαναφέρει την αγωνία-άξονα του φιλο

σοφικού στοχασμού της. Που δεν είναι 

άλλη από τη βαθιά επιθυμία να ενωθεί 

το πεπερασμένο ανθρώπινο σώμα με το 

«Μεγάλο Σώμα», δηλαδή να επανακτή- 

σει τη χαμένη καθολικότητά του. Η 

Ανάσταση, με τη χριστιανική της ρομα

ντική έννοια είναι το τελικό αιτούμενο 

του Οράματος της.

Η ποίηση της Μελισσάνθης, πι

στεύουμε, ότι σε μια εποχή σαν τη δική 

μας, ασάφειας και σύγχισης, καθώς και 

έκπτωσης των ηθικών και πνευματικών 

αξιών, όπου το άτομο απογυμνωμένο 

από τις όποιες αντιστάσεις του βλέπει 

το πρόσωπό του να αποσαρκώνεται, 

αποκτά ιδιαίτερη σημαντική. Η ένστα

σή μας είναι κατά πόσο η περαιτέρω 

και ολοκληρωτική πιθανόν αποσάρκωσή 

του, μπορεί να αποφευχθεί με τα αιτού- 

μενα τών οραμάτων της ποιήτριας και 

του κόσμου στα οποία παραπέμπουν.

Δύο πρωτοεμφανιζόμενες
ποιήτριες

Ανθούλα Δανιήλ

ΑΑΕΚΑ ΜΟΥΡΙΚΗ
Χίασμα το Δίκοπο Βλέμμα 

Εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 1986

ΜΑΡΙΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Επίκοινα 

Αθήνα 1985

«Χίασμα το Δίκοπο Βλέμμα» είναι το 

συμπυκνωμένο ψυχικό φορτίο που η 

Α.Μ. μας προσφέρει σε εικοσιεφτά ισό

ποσες δόσεις-ποιήματα.

Μ’ αυτά επιχειρείται η πλεύση-ξενά- 

γηση στο δικό της ά-χωρο και ά-χρονο 

κόσμο κερνώντας μας από το θέαμα 

ενός εικονοθηρικού ποιητικού κοκτέιλ 

απροσδόκητου. Και λέω, απροσδόκη

του, γιατί ο τρόπος που τα ουσιαστικά, 

τα ρήματα και τα επίθετα ζευγαρώνουν 

κάτω από την πένα της είναι «προκλη

τικός» τόσο, ξαφνιάζει, γοητεύει, μα

γεύει τον περιπατητή ο οποίος παρακο

λουθώντας τον αργό βηματισμό και την 

λεπταίσθητη συγκίνηση που απορρέει 

από τις ψυχικές διαθέσεις και καταστα

λαγμένες θέσεις της ποιήτριας, μπαίνει 

σ’ ένα κλίμα οπτασιακό-ονειρικό-υπνο- 

φαντασιακό. Σ’ αυτό το κλίμα τα πράγ

ματα αργοσαλεύουν δέσμια του σκοτα

διού ή του λεπτόρρευστου φωτός έτσι 

ώστε να φαίνονται παγιδευμένα στην 

αιωνιότητα των νερών και της κυριαρ

χικής φύσης: «τα κλαδιά της φοινικιάς 

(...) δοκιμάζουν απ’ το πηγάδι της σε

λήνης» μέσα σε μια «άζωστη νύχτα».

Το επίθετο πολλές φορές, σχεδόν 

όλες —«ψωτοσταγής σιωπή», εύπλωτοι 

κεραυνοί», «άναρχη σελήνη», «ξεδοντια

σμένα γέλια», «σιωπή κίβδηλη», «ασώ- 

ματη φωνή»— παρά το δυναμικό του 

χαρακτήρα, αφήνει να ξεγλιστρήσει ο 

απαλός τόνος της απουσίας που εξου

σιάζει στην επικράτεια της σιωπής την 

άλλη όψη της «γλώσσας».

Τα νερά έχουν τελικά ένα μεταφυσικό 

ρόλο είτε πρόκειται για «βροχή», είτε 

πρόκειται για «θάλασσα» είτε τέλος

είναι σκέτα «νερά». Είναι αυτά που 

πάνω τους κυματίζει «μεσίστιός ο και

ρός» που πενθεί τους θανάτους που 

εγγράφονται και διαγράφονται στο υγρό 

στοιχείο ομόζυγο της «ομιλητικής σιω

πής» και του «ομιλητικού σκοταδιού». 

Αυτά τα δύο αντιθετικά ζεύγη, για να 

αναφερθώ ενδεικτικά, εξαντλούν την α

ντίθεσή τους στη λεκτική τους μόνο 

διατύπωση, ενώ η ουσιαστική τους σύ

σταση συμπληρώνει το ένα τ’ άλλο και 

δίνει τη. «δίδυμη όψη» των πραγμάτων.

Από την ονειρική υπνοβασία μας συ

νεφέρνουν «οι σημαδούρες λέξεις» που 

«κουδουνίζουν στο τάσι των συλλογι

σμών». «Ο τόπος οργιάζει», «βουίζει 

φως» και αποκαλύπτει τα νερά που 

«φυλλορροούν και φέρνουν την καμπύλη 

της σημασίας».

Οι λέξεις με τις άπειρες δυνατότητές 

τους σκηνοθετούν το όραμα-άκουσμα- 

κατάσταση-αίσθημα, «ορθογραφούν τον 

ορίζοντα», ενώ τα λόγια μας παραπλα

νούν γιατί «καθόλου δεν θέλω αυτό να 

πω λέγοντας αυτό ακριβώς που θέλω».

Η απροσδόκητη εικονοποιία, για την 

οποία έγινε ήδη λόγος, είναι εικονο- 

ποιία του αφρού, αποτέλεσμα όμως 

μιας δυναμικής διεργασίας του βυθού 

που παρά την ακινησία και την ηρεμία 

του κάνει να παλινδρομούν οι ψυχικές 

διακυμάνσεις φέρνοντας τον παλμό του 

στην επιφάνεια.

Η Α.Μ. μ ’ αυτή την ποιητική συλλο

γή —την πρώτη της— επιχειρεί μιαν 

ουσιαστική είσοδο στον ποιητικό χώρο 

με πολύ σεμνότητα και ευαισθησία. Η 

φωνή της χαμηλή αλλά όχι άτονη και ο 

στίχος της μετεωριζόμενος αλλά όχι 

μετέωρος συνηγορούν υπέρ των προθέ- 

σεών της και δίνουν το διάγραμμα του 

επιχειρήματος της.

*  ¥ *

Τα «Επίκοινα» της Μ.Α. μοιράζονται 

το θέμα τους με τον αναγνώστη-κοινω- 

νό ο οποίος με την πρώτη ανάγνωση 

μετέχει της ουσίας τους.

Κάτω από το αφηγηματικό πρόσωπο 

κρύβεται η ποιήτρια που μέσα από την 

τριτοπρόσωπη γραφή, τις περισσότερες 

φορές, αφήνει να εκρεύσει το απόσταγ

μα των προσωπικών της θέσεων που



είναι τελικά γενικές παραδοχές.

Στο ποιητικό της στόχαστρο περνάει 

η «πορφυρή πραγματικότητα», «η ηθι

κή», οι «θεσμοί», σε μια κοινωνία που 

όλα τρίβονται και διαρκώς εκπίπτουν 

στο χρηματιστήριο των αξιών της, υπα- 

κούοντας στον εκφυλισμό, στην υποκρι

σία, στην απομυθοποίηση. Ο Έρωτας, 

και προπαντός αυτός, είναι το μέγα 

θύμα όλων των καιρών:

«Ο Πάρις σκοτώθηκε με τον

πόλεμο 

Ο Ρωμαίος πέθανε με την

Ιουλιέτα 

Ο Έρωτας στοίχειωσε με την

εποχή».

είναι αυτός που δραπετεύει και πεθαίνει 

στο παρελθόν αφήνοντάς μας μόνους σε

μια μοναξιά που δε γνωρίζει αργία: 

Μαζί μόνοι /  το Σάββατο /  Μόνοι μαζί 

/  τη Δευτέρα /  Κυκλώσαμε έτσι /  την 

Κυριακή».

Ο χρόνος μπαινοβγαίνει από το πα

ρόν στο παρελθόν, γίνεται από «α-χρο- 

νικός» «χρονικός», αλλάζει με το φωτι

σμό, εκπίπτει σε άλλες όψεις του ίδιου 

μορφήματος: «Παραλήρησε το τώρα... 

Αύριο όλα θα αλλάζουν... θα ζαναγίνουν 

πριν... Μεταποίηση του χθες».

Ο χώρος —ασαφών γεωγραφικών ο

ρίων— περιχαρακώνει το εδώ και το 

παντού που ισχύουν κάθε στιγμή πα

ράλληλα με τον μέσα και έξω κόσμο 

της ποιήτριας. Φως δε φαίνεται πουθε

νά· το «γκριζομπλέ» μέλλον αφήνεται 

να κυριαρχήσει με μιαν εξαίρεση στο 

ποίημα «Κάθαρση» όπου η «Ροδαλιά» 

και ο « ' Ερωτας» ανταποκρίνονται και 

στέλνουν «μήνυμα στην αγάπη με λευ

κούς γλάρους». Από κει και πέρα υπάρ

χει «Επώδυνος ο δρόμος» και «Ανέσπε

ρος ο γυρισμός». Ο λόγος των «Επίκοι-

νων» είναι απλός. Οι φράσεις λιτές. Η 

στίξη πλούσια. Έτσι υπηρετείται πι

στά το ιδεολογικό φορτίο των ποιημά

των. Ό μω ς  είναι το νόημα ή η Ποίηση 

που βαραίνει γενικά και τι τελικά ισχύει 

στον ποιητικό ορίζοντα της Μ.Α.; Νο

μίζω το πρώτο κλέβει το προβάδισμα 

με κόστος τον μετεωρισμό της ποίησης 

και τη χορευτική της διάσταση. Έτσι η 

ιδέα και ο προβληματισμός προπορεύο

νται* και η άλλοτε «μικρή Πορτοκαλέ - 

νια» του Ελύτη, εκχυδαΐζεται στο πρό

σωπο της « Πικραμυγδαλένιας» της 

Μ.Α. υπακούοντας κι αυτή στη φθορο

ποιό αλλαγή και στον εκμοντερνισμό 

της. Αλλά η ποίηση είναι ιδιωτική 

υπόθεση του καθενός· και η συναισθη

ματική στέγνια των καιρών μας επιβάλ

λει το δικό της πρόσωπο και τη δική 

της έκφραση απαγορεύοντας λυρικότε- 

ρες ή ποιητικότερες καταδύσεις. Α

π ’ αυτή την άποψη καθετί γίνεται θεμι

τό.

ΣΤΑΘΗ
ΙΩ.

Δ Ρ Ο Μ Α Ζ Ο Υ

ΑΡΧΑΙΟ
ΔΡΑΜΑ

’Αναλύσεις

ΚΕΛΡΟΣ

κ
Οι αναλύσεις τον ΔΡΟΜ ΑΖΟΥ επα- 
νασννόέονν την πραγματικότητα, 
την ιστορία, τη ζωή με τα λεγάμενα 
και τα δρώμενα στην ορχήστρα, απο 
δίδοντας στο έργο το «σχτγχρονο χα
ρακτήρα τον, το νόημα και το μήνν- 
μά τον. Εφοδιάζεται ο δεατής με ένα 
ονσιαστικό εισιτήριο για την π αρά 
σταση και ταντόχρονα ενισχνεται 
αποφασιστικά ο δυναμισμός και η 
επιχειρηματολογία της ρεαλιστικής 
ερμηνείας, πον κέρδισε ̂ έδαφος τα 
τελενταία χρόνια.

ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ
Αναλύσεις
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Το δεύτερο επάγγελμα
(Ανακοίνωση του Μαρσέλ Τιρύ 

στη Βασιλική Ακαδημία γαλλικής 
γλώσσας και λογοτεχνίας — 1957)

Το δεύτερο επάγγελμα είναι όπως η γλώσσα κατά τον 

Αίσωπο: ό,τι καλύτερο και ό,τι χειρότερο υπάρχει. «Το 

δεύτερο επάγγελμα είναι η σωτηρία του ποιητή» έγραφε 

πρόσφατα ο Ραιμόν Σουάμπ, στο περιοδικό Mercure de 

France. Και δεν είναι λίγοι οι λόγοι που συνηγορούν υπέρ 

αυτής της αντίληψης. Πρέπει όμως να υπάρχουν πάρα πολλοί 

λόγοι για να κάνουν τη ζυγαριά να ισορροπήσει, εφ* όσον την 

άλλη πλευρά βαραίνει πολύ το μοναδικό επιχείρημα που 

μέσα στην απλοϊκότητά του είναι ακαταμάχητο: όταν μια 

ανθρώπινη ζωή δεν αρκεί για τη δημιουργία ενός έργου, είναι 

φυσικό μια ζωή μοιρασμένη στα δύο να δίνει πολύ λιγότερα 

αποτελέσματα.

Παραδέχομαι ότι το να πλέκει κανείς το εγκώμιο ή να 

υπερασπίζεται το δεύτερο επάγγελμα είναι σαν να επαινεί ή 

να υπερασπίζεται εμμέσως την αποτυχία. Εννοώ την υλική 

αποτυχία, την αποτυχία απέναντι στο κοινό. Eivat σαφές 

πως, τις περισσότερες φορές, το δεύτερο επάγγελμα δε θα 

είχε λόγο ύπαρξης, εάν το επάγγελμα του συγγραφέα του 

αρκούσε για να ζήσει. Υπάρχουν, βέβαια, οι περιπτώσεις του 

αξιωματικόν του ναυτικού Ζυλιέν Βιώ και του πρέσβη Πωλ 

Κλωντέλ, οι οποίοι συνέχισαν την καριέρα τους, ενώ ήδη και 

ο Πιερ Λοτί και ο συγγραφέας του θεατρικού έργου «Ο 

Ευαγγελισμός», ήταν πλήρως ικανοποιημένοι από τους εκδό

τες τους. Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε ότι αυτοί οι 

συγγραφείς αποτελούν φωτεινές εξαιρέσεις και ότι τα ασυνή

θιστα επαγγέλματά τους μπορούν άνετα να συνδυαστούν με 

τη συγγραφική δραστηριότητα.

Ας προσεγγίσουμε λίγο αυτή την αποτυχία και ας δούμε αν 

είναι δυνατόν να την υπερασπιστούμε, μια και η υπεράσπισή 

της συνδέεται με εκείνη του δεύτερου επαγγέλματος, το 

οποίο και μας απασχολεί σήμερα. Εδώ, δεν πρόκειται για τις 

μεγάλες ηρωικές αποτυχίες, που μια σκληρή αντικειμενικο

ί) Μαρσέλ Τιρύ γεννήθηκε στο Σαρλερουά του Βελγίου, το 1897. 

«Ή δη  από την πρώτη ποιητική του συλλογή, που ανήκει στη 

«σχολή» του Συμβολισμού, μέχρι τα μεγάλα πεζά έργα του, 

γραμμένα σε στίχους, σε όλη την πορεία ενός έργου που αριθμεί 

είκοσι ποιητικές συλλογές, ο Τιρύ ταυτίστηκε απόλυτα με μια εποχή 

της οποίας γνώρισε την αβεβαιότητα, τους πολέμους ή την ηρεμία. 

Τα ταξίδια και το εμπόριο, τα τρένα και οι τράπεζες, η ευτυχία και 

ο χρόνος που κυλάει, ο έρωτας και οι επιχειρήσεις, η απόλαυση και η 

ανησυχία, όλα αυτά αποτέλεσαν τη «μαγιά» των ποιημάτων του τα 

οποία, αν και φαινομενικά είναι πιστά στην κλασική μορφή της 

λογοτεχνίας, αποτελούν, ωστόσο, πολύ τολμηρές απόπειρες γραφής.

τητα θεώρησε ότι, πολλές φορές, ήταν γόνιμες —χωρίς να 

είμαστε εξάλλου βέβαιοι, γιατί, εάν θεωρήσουμε ότι η 

δυστυχισμένη ζωή ενός Βιγιόν ή ενός Μπωντελαίρ σημάδεψε 

έντονα τα ποιήματά τους, είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τα 

αποτελέσματα μιας ευτυχισμένης ζωής αυτών των ίδιων 

ποιητών; Ωστόσο, σε καμιά από αυτές τις τραγωδίες δεν 

παρεμβάλλεται το δεύτερο επάγγελμα. Και πρέπει μάλιστα 

να το εγγρ^ψουμε στο ενεργητικό του* η τραγωδία υπάρχει, 

επειδή ακριβώς λείπει το δεύτερο επάγγελμα. Τα προβλήμα

τα που προκύπτουν από αυτό είναι πολύ λιγότερο δραματικά’ 

ή, καλύτερα, όταν υπάρχει το δράμα, παραμένει σε λανθάνου- 

σα μορφή. Η διδασκαλία αγγλικών από τον Μαλλαρμέ, το 

γραφείο του Βαλερύ θα μπορούσαν να αποτελέσουν πασίγνω

στες περιπτώσεις για τη μελέτη του προβλήματος. Μπορού

με όμως να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα πολύ πιο 

κοντινό και πιο ταπεινό, αν και είναι συλλογικό: τους εαυτους 

μας, αγαπητοί συνάδελφοι* την περίπτωση, δηλαδή, των 

βέλγων λογοτεχνών, της βελγικής λογοτεχνίας. Εάν στη 

Γαλλία, το δεύτερο επάγγελμα αγγίζει όλο και περισσότε

ρους λογοτέχνες, για μας έχει γίνει σχεδόν κανόνας. Και είναι 

εύκολο να διαπιστώσουμε ότι αυτός ο κανόνας προέρχεται, 

στην περίπτωσή μας, από αυτό που έλεγα προηγουμένως, 

από την αποτυχία απέναντι στο κοινό. Ο βέλγος συγγραφέας 

που μένει στο Βέλγιο έχει λίγους αναγνώστες· όσο για τον 

ίδιο το συγγραφέα, ακόμα και αν διαθέτει την αισιοδοξία του 

Καντίντ1, δε νομίζω πως θα περίμενε κανείς να είναι 

ευχαριστημένος από το γεγονός αυτό. Σε ό,τι αφορά το έργο 

του όμως, τι συμβαίνει; Η αποτυχία αυτή είναι καλό, κακο, 

είναι εξ ολοκλήρου κακό;
Σε ό,τι αφορά το έργο λοιπόν, η αποτυχία είναι και αυτη 

σαν τη γλώσσα του Αισώπου. Είναι εξαιρετική από την 

άποψη ότι προφυλάσσει το συγγραφέα από το να κυνηγάει 

ευτελείς εύνοιες, να προσαρμόζεται σε μόδες, να δουλεύει για 

να έχουν τα έργα του μεγάλη εκδοτική επιτυχία. Η αποτυχία 

είναι ολέθρια, γιατί τον προτρέπει να γράφει για τον εαυτό 

του και για ένα μικρό αριθμό αναγνωστών τα γραφτά αυτα 

των μανδαρίνων μπορούν κάλλιστα να έχουν τη θέση τους 

μέσα σε μια λογοτεχνία, αλλά αυτό δε σημαίνει πως μια 

ολόκληρη λογοτεχνία πρέπει να είναι ένα συμπόσιο μυημένων 

ατόμων. Μια τέτοιου είδους λογοτεχνία, μακροπρόθεσμα, θα 

ήταν καταδικασμένη σε θάνατο, παρ’ όλες τις ενέσεις που θα 

μπορούσαν να της κάνουν για να επιζήσει, όπως είναι τα 

λογοτεχνικά βραβεία, οι επίσημες διακρίσεις και οι κυβερνη

τικές αγορές* και τούτο, γιατί θα έμενε συνεχώς αποκομμένη 31



Δοκίμιο
απο μια πραγματική επικοινωνία με τις προτιμήσεις ενος 

μεγάλου κοινού και με τη ζωή.

Με τη ζωή... Βλέπουμε λοιπόν αμέσως γιατί το δεύτερο 

επάγγελμα, που επιβάλλεται από την αποτυχία, μπορεί να 

χρησιμεύσει σαν διορθωτικό στοιχείο απέναντι στο μανδαρι

νισμό, τις λογοτεχνικές ανταλλαγές σε κλειστό κύκλωμα, που 

και αυτές προέρχονται από την αποτυχία. Μέσω του δευτέ

ρου επαγγέλματος βέβαια, ο συγγραφέας, που δεν έχει 

αναγνώστες και έτσι δεν επικοινωνεί με το πλατύ κοινό και 

δε γνωρίζει τις αντιδράσεις του, διατηρεί μια επαφή με την 

καθημερινότητα των προσπαθειών και των προβλημάτων 

των περισσοτέρων ανθρώπων, με την πραγματικότητα όπως 

την αντιλαμβάνεται το πλατύ κοινό. Και εφ’ όσον αυτή είναι 

η μοίρα μας, εφ’ όσον η κατάσταση της λογοτεχνίας στη 

χώρα μας —κατάσταση που, σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι 

και τόσο άσχημη— μας έδωσε αυτόν το λίγο πολύ παράξενο 

σύντροφο, που είναι το δεύτερο επάγγελμα, δε θα ήταν 

καλύτερα να προσαρμοστούμε; Ας κάνουμε λίγο τα στραβά 

μάτια μπροστά στα ελαττώματα που μπορούμε να βρούμε 

στο δεύτερο επάγγελμα* και είμαι βέβαιος ότι, εάν αυτό 

μπορούσε να μιλήσει, δε θα μπορούσε να μας καταλογίσει και 

να προβάλει ότι οι συγγραφείς-αξιωματικοί του ναυτικού, 

για παράδειγμα, ή οι συγγραφείς-πρέσβεις είναι ανεπαρκείς 

αξιωματικοί και ανεπαρκείς πρέσβεις; Ας βρούμε λοιπόν τις 

καλές πλευρές του, που δεν είναι και λίγες.

Εάν ήθελα να τις καταγράψω, εάν ήθελα να καταρτίσω ένα 

πίνακα με τα προτερήματα του δευτέρου επαγγέλματος, θα 

τα χώριζα σε δύο κεφάλαια. Το πρώτο θα αναφερόταν στον 

εμπλουτισμό του ανθρώπου στον οποίο προσφέρει, πιο 

ισορροπημένα, μια καλύτερη και πιο απτή γνώση του κόσμου 

και του εαυτού μας, το λεγόμενο δεύτερο επάγγελμα (αν και 

στην πραγματικότητα, για πολλούς από εμάς, η λογοτεχνία 

δεν είναι ακριβώς ένα επάγγελμα, με την έννοια ότι ο όρος 

αυτός προϋποθέτει μια κερδοσκοπική απασχόληση). Στο 

δεύτερο κεφάλαιο, θα αναφερόμουν στον καθαρά λογοτεχνικό 

εμπλουτισμό* έχω στο μυαλό μου τον λεκτικό πλούτο και τα 

γλωσσικά διδάγματα που μπορούμε να αντλήσουμε από το 

δεύτερο επάγγελμα, για να τα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό 

που ονομάζουμε απόλυτα «το επάγγελμα», δηλαδή την 

τεχνική, το ύφος, την ικανότητα στη λογοτεχνία.

Εξυπακούεται πως εδώ δε θα εξαντλήσουμε αυτή την 

απαρίθμηση προτερημάτων του δευτέρου επαγγέλματος. Α

πλώς, θα δώσουμε συνοπτικά μερικά πιθανά στοιχεία του.

Στο κεφάλαιο του εμπλουτισμού του ανθρώπου, της βελ

τίωσης της προσωπικότητας, θα μπορούσαμε να θέσουμε το 

παρακάτω ερώτημα: ο άνθρωπος των δύο «ασχολιών» δεν 

είναι πιο ολοκληρωμένος από εκείνον της μιας και μοναδικής 

ασχολίας; Γνωρίζω καλά ότι η δική μας ασχολία είναι —ή θα 

έπρεπε να είναι— η πιο ανθρωπιστική, η πιο πλατιά που 

υπάρχει* δεν μπορεί όμως να είναι παγκόσμια. Και δεν είναι 

τόσο από εγκυκλοπαιδική ή πνευματική άποψη, που βρίσκω 

αυτό το πλεονέκτημα μιας πρόσθετης γνώσης που προσφέρει 

το δεύτερο επάγγελμα, αλλά από ηθική άποψη. Δεν είναι 

κακό το ότι ο συγγραφέας κάνει καθημερινά μια σύγκριση 

αξιών, η οποία τον προφυλάσσει από το να εξαπατηθεί από 

μια επίπλαστη ιεραρχία, σχετικά με τη θέση που κατέχει η 

32 τέχνη, εγκλωβισμένη σε μια εξαίσια απομόνωση.

Γνωρίζω επίσης ότι αυτή η δυαδικότητα ασχολιών έχει

τους κινδύνους της, και ότι η σύγκριση των δύο αξιών μπορεί 

να καταλήξει στο να κάνει φανερή τη μικρή απόλυτη αξία της 

μιας ή της άλλης, να υποτιμήσει και τη μια και την άλλη, να 

καταστρέψει την πίστη που έχει το άτομο και στη μία και 

στην άλλη, και ότι μπορεί ακόμη να οδηγήσει σε ένα είδος 

μηδενισμού. Ο Λώρενς της Αραβίας, με αφορμή τη διπλή 

ζωή που έκανε —αν και αυτές διέφεραν πολύ μεταξύ τους— 

πηγαίνει ακόμη πιο μακριά: «Η τρέλα, γράφει, είναι πολύ 

κοντά σε κάθε άνθρωπο που μπορεί να βλέπει τον κόσμο 

ταυτόχρονα διαμέσου του πέπλου δύο συνηθειών, δύο εκπαι

δευτικών συστημάτων, δύο διαφορετικών τύπων περιβάλλο

ντος...». Πρόκειται, βέβαια, για ακραίες περιπτώσεις, γιατί ο 

διχασμός προσωπικότητας που μας επιβάλλει το δεύτερο 

επάγγελμα δεν μπορεί να ταράξει σε τέτοιο βαθμό ένα 

φυσιολογικό μυαλό. Περιορίζοντας τον κίνδυνο (αν υπάρχει) 

σε αυτές τις μικρές διαστάσεις του, μέσα στις οποίες κινείται 

το πρόβλημα του δευτέρου επαγγέλματος, μπορούμε να 

κρατήσουμε την ιδέα —από την άποψη του έργου δε θα ήταν 

μάλλον καλό;— ότι το δεύτερο επάγγελμα μας κάνει, κατά 

κάποιο τρόπο, να βλέπουμε διπλά. Κάνει τον άνθρωπο να 

ξεφύγει, αν όχι από κάθε είδους λογική, τουλάχιστον από την 

κοινή λογική* ή μάλλον, το δεύτερο επάγγελμα μας μαθαίνει 

ότι η κοινή λογική δεν είναι ποτέ κοινή, παρά μόνο σε μια 

κατηγορία ανθρώπων, και ότι μια αλήθεια που ισχύει εδώ 

μπορεί, σε άλλο μέρος της γης, να θεωρείται λάθος.

Βέβαια, ο ισορροπημένος συγγραφέας, έστω και αν είναι 

μόνο συγγραφέας, θα βρει στην καθημερινή του ζωή, στις 

οικογενειακές του χαρές και λύπες, στις επαφές του με τους 

ανθρώπους του κοντινού ή του μακρινού του περιβάλλοντος, 

πολλούς λόγους και πολλές ευκαιρίες για να ιεραρχήσει τις 

αξίες και να μην εξαπατηθεί από την ιδέα της πρωταρχικό- 

τητας του έργου του. Είναι πολύ θεωρητική η άποψη ότι ο 

συγγραφέας θα μπορούσε να ζήσει απομονωμένος απ’ όλα, 

χωρίς καμιά επαφή με τον κόσμο, με την καθημερινή ζωή. Ο 

καλλιτέχνης όμως, πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε 

άλλο ,δημ^ουργό, κινδυνεύει από την αποσταθεροποίηση. Η 

τέχνη, περισσότερο από κάθε άλλη δημιουργία, γεννά το δικό 

της μυστικό κώδικα* για να χρησιμοποιήσω λιγότερο μεγάλα 

λόγια, η λογοτεχνία, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει το υπο

προϊόν της, που δύσκολα το αποφεύγει κανείς: τη λογοτεχνι

κή ματαιοδοξία. Ο Σαιντ-Μπεβ, που γνώριζε καλά ότι, 

ανάμεσα στα δηλητήρια της λογοτεχνίας, υπήρχε και η 

ύπουλη και γελοία ματαιοδοξία, προσπαθούσε να προφυλα- 

χτεί απ’ αυτήν λέγοντας: «Όταν αισθάνομαι να μ ’ αρέσει 

πολύ η δόξα, διαβάζω ταξιδιωτικές εντυπώσεις από την 

Κίνα (Naviget Anticyrarn)* αυτό μου μετριάζει την ορμή, και 

λέω στον εαυτό μου: ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να είσαι, εκεί 

, θα υπάρχει πάντοτε ένας ολόκληρος κόσμος που σε περιφρο- 

νεί και σε αγνοεί». Την εποχή του Σαιντ-Μπεβ, η λογοτεχνι

κή δόξα έπρεπε πράγματι να είναι πολύ διαδεδομένη, για να 

σκέφτεται κανείς ότι πρέ;πει να αναφερθεί στην Κίνα σαν σε 

ένα φανταστικό κόσμο ο οποίος θα τον αγνοούσε. Τποθέτω 

πως, στις μέρες μας, ακόμη και στο Παρίσι, ακόμη και ο 

διάσημος συγγραφέας διαπιστώνει ότι, στο δρόμο, πολύ λίγοι 

είναι εκείνοι που γνωρίζουν τη διασημότητά του. Υπάρχει 

πάντως πολύ. πιο κοντά από την Κίνα, ακόμη και από την 

Αντίκυρα, ένας τόπος όπου, είμαι βέβαιος, όχι μόνον η δόξα 

μας, αλλά και η φύση της λογοτεχνικής μας δραστηριότητας



είναι απόλυτα παραγνωρισμένες —πράγμα που μας βολεύει 

αρκετά. 0 τόπος αυτός είναι το δεύτερο επάγγελμα.

Πολλές φορές, μερικές πρόχειρες παρατηρήσεις σχετικά 

ασήμαντων προσωπικών εμπειριών μπορούν να βοηθήσουν 

στην κατανόηση ενός θέματος* γι’ αυτό το λόγο θα σας 

μιλήσω για ένα μάθημα που μου δόθηκε, πριν μερικούς μήνες, 

πάνω στον τρόπο με τον οποίο ο εξωτερικός κόσμος αντι

λαμβάνεται το δικό μας κόσμο, την ποίηση. Αυτό το μάθημα 

μου δόθηκε, όταν έπεσε, κατά τύχη, στα χέρια μου ένα 

πληροφοριακό σημείωμα για το άτομό μου, που είχε συντά- 

ξει ένα γραφείο ειδικευμένο στο να πουλάει στους συνδρομη

τές του τέτοιου είδους πληροφοριακά δελτία. Αναμφίβολα, 

είναι η πρώτη φορά που αυτό το λογοτεχνικό είδος αναφέρε- 

ται σε μια ακαδημαϊκή ανακοίνωση, και θα σας εξέφραζα 

ευχαρίστως μερικές σκέψεις μου γύρω από μια κατηγορία 

κειμένων, η οποία μπορεί να μη σας είναι οικεία. Δε θέλω 

όμως να επεκταθώ πολύ. Αντίθετα, θα ήθελα να επιστήσω 

την προσοχή σας σε ένα γραμματικό φαινόμενο, που αφορά 

άμεσα το τμήμα της φιλολογίας, φαινόμενο που υπάρχει σε 

όλα αυτά τα δελτία, χωρίς καμιά εξαίρεση ή παραλλαγή: όλα 

αυτά τα δελτία χρησιμοποιούν αποκλειστικά την υποθετική 

έγκλιση (le contitionnel). Σε αυτή την παράξενη γλώσσα δε 

γράφουν ποτέ «αυτός γεννήθηκε», αλλά «αυτός θα είχε 

γεννηθεί», δε γράφουν «αυτός κατοικεί», αλλά «θα είχε 

κατοικήσει». Γνωρίζουμε πολύ καλά τις καταστροφικές συνέ

πειες που είχε για το σύγχρονο μυθιστόρημα η εισβολή του 

ενεστώτα της οριστικής, γι’ αυτό και δεν αισθάνομαι άσχημα 

που σας παρουσιάζω αυτή τη νησίδα, αυτή την όαση της

λογοτεχνίας μας, όπου μόνο οι ρηματικοί τύποι, που εκφρά

ζουν αμφιβολία, ανθούν μέσα στο μη πραγματικό, σαν μια 

μαγική χλωρίδα.

Το σημείωμα που μου αφιέρωσαν σαν μονογραφία είχε 

συνταχθεί, όπως και όλα τα άλλα, εξ ολοκλήρου στην 

υποθετική έγκλιση. Θα σας διαβάσω μόνο την αρχή της 

πρώτης φράσης: «Ο ενδιαφερόμενος» (κατά τη γνώμη μου, 

έπρεπε να γράφει «ο ενδιαφέρων», γιατί αυτός που ενδιαφε

ρόταν για μένα ήταν ο συνδρομητής, εφ’ όσον έκρινε ότι αυτό 

το βιογραφικό σημείωμα άξιζε το ποσό τον 150 βελγικών 

φράγκων), ο ενδιαφερόμενος θα ήταν ένας πρώην δικηγόρος 

και ένας πρώην ποιητής, που θα ξανάρχιζε τη δραστηριότητά 

του...». Σκεφτόμουν auyyà τον έντιμο συντάκτη αυτού του 

σημειώματος, και τη γνώμη που είχε για την ποιητική μας 

ιδιότητα* κατ’ αυτόν, λοιπόν, εμείς ξεκρεμάμε την ταμπέλα 

του ποιητή, όπως οι δικηγόροι ξεκρεμάνε τη δική τους 

ταμπέλα. Στον τίτλο δε του πρώην ποιητή που μου έδινε, δεν 

υπήρχε καμιά πρόθεση να με υποτιμήσει, αλλά μάλλον αυτό 

το αβλαβές και ελαφρώς ξεπερασμένο είδος μεγαλείου που 

ακολουθεί τους παλιούς αγωνιστές...

Δε χρειάζεται λοιπόν να ταξιδέψουμε για την Αντίκυρα. 

Γύρω μας υπάρχει ένα πλήθος ανθρώπων με* τους οποίους το 

δεύτερο επάγγελμα μας φέρνει σε επαφή καθημερινά και οι 

οποίοι δεν ξέρουν ποιοι είμαστε. Η άγνοια αυτών των 

ανθρώπων μας βοηθάει μάλιστα να γνωρίσουμε καλύτερα τον 

εαυτό μας, να θέσουμε στον εαυτό μας όχι πια το κλασικό 

ερώτημα «τι ξέρω;» αλλά ένα άλλο σημαντικότερο «ποιος 

είμαι;»

Αν μου το επιτρέπει ο χρόνος, ας ρίξουμε μια ματιά στο 

δεύτερο κεφάλαιο του τόσο περιληπτικού απολογισμού μας, 

στο κεφάλαιο των κατά κάποιο τρόπο τεχνικών ευεργετημά

των που μπορεί να οφείλουμε στο δεύτερο επάγγελμα. Θα 

σας αναπτύξω μόνο δύο τρία παραδείγματα, τα οποία θα 

διαλέξω αυθαίρετα ανάμεσα σε τόσα που προσφέρει η 

μεγάλη ποικιλία επαγγελμάτων, με τις ακόμα πιο ποικίλες 

επιδράσεις τους πάνω στον τρόπο γραφής και με ό,τι 

προσφέρουν αυτά σε γλωσσολογικό επίπεδο. Γιατί, εδώ, δεν 

πρόκειται πια για μια γενική αρετή του οποιουδήποτε 

δευτέρου επαγγέλματος, που εκλαμβάνεται ως αντίδοτο της 

λογοτεχνικής ματαιοδοξίας ή ως παράγων της ανθρώπινης 

ισορροπίας* πρόκειται για ασκήσεις τις οποίες η γλώσσα και 

το ύφος μπορούν να βρουν σε μερικές επαγγελματικές 

δραστηριότητες, αν όχι σε όλες, έστω και σε διαφορετικά 

επίπεδα και με διαφορετικούς τρόπους. Μερικά από τα 

επαγγέλματα αυτά έχουν συχνά μελετηθεί σαν δεύτερα 

επαγγέλματα: για παράδειγμα, η δημοσιογραφία που, ιδίως 

στη χώρα μας, υπήρξε γύρω στα 1880 η καριέρα που διάλεγε 

συχνά ο άνθρωπος των γραμμάτων. Ας θυμηθούμε τι έλεγε ο 

Μαξ Ουαλλέρ: «Σ’ αυτό το επάγγελμα, οι αδύνατοι πνίγο

νται, οι δυνατοί απλώς βρέχονται»* —τα νομικά: κυκλοφόρη

σε, στο Βέλγιο, μια ενδιαφέρουσα έρευνα γύρω από τη 

λογοτεχνία και τους νομικούς, γραμμένη από τον Κονστάν 

ντε Οριόν* —η ιατρική, η σχέση της οποίας με τα γράμματα 

δημιούργησε μια ολόκληρη λογοτεχνία και αποτέλεσε το 

αντικείμενο μιας άλλης έρευνας από τον ίδιο βέλγο συγγρα

φέα. Έχοντας να διαλέξω ανάμεσα σε τόσα είδη επαγγελμά

των, θα σας προτείνω το λογοτεχνικό ή το φιλολογικό 33



Δοκίμιο
ενδιαφέρον δύο μόνον από τα επαγγέλματα αυτά που είναι 

τόσο διαφορετικά μεταξύ τόυς: το πρώτο, το οποίο και δε 

γνωρίζω, αν και μερικές φορές πλησίασα μερικούς λειτουρ

γούς του και για το οποίο τρέφω πάντοτε ένα σεβασμό και 

μια ευλαβική περιέργεια* το δεύτερο, το οποίο, για να είμαι 

ειλικρινής, επίσης δε γνωρίζω καλά, όμως το έζησα από πολύ 

κοντά εφ’ όσον είναι το δικό μου επάγγελμα.

Από τότε που μας άφησε ο Ζωρζ Μαρλό, μετά τον Αουί 

Ντελάτρ, από την Ακαδημία μας λείπουν οι γιατροί. Λυπά

μαι πολύ γι’ αυτό. Ξέρω πόσο θα με είχε βοηθήσει, σήμερα, 

η παρουσία ενός γιατρού που, με τις δικές του εμπειρίες, θα 

μπορούσε να κάνει πιο συγκεκριμένες τις παρατηρήσεις που 

αποπειρώμαι να κάνω. Και κάνω αυτή την απόπειρα γιατί, 

όταν ξαναδιάβασα τη σπουδαία έρευνα του Κονστάν ντε 

Οριόν «Ο Ασκληπιός και οι Μούσες», μου φάνηκε ότι δε 

δόθηκε προσοχή στο τι προσφέρει η ιατρική επιστήμη στη 

γλώσσα και στο ύφος ενός συγγραφέα. Ο Κονστάν ντε Οριόν 

ρώτησε συγγραφείς γιατρούς, συγγραφείς που έχουν γράψει 

για την ιατρική, γιατρούς που μελέτησαν μερικές μορφές της 

λογοτεχνίας, έστω και αν αυτές ήταν νοσηρές. Αν και 

συμπεραίνει ότι η εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλματος 

επιδρά αναμφισβήτητα πάνω στην ανάπτυξη της λογοτεχνι

κής προσωπικότητας, ωστόσο αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι 

οι ερωτηθέντες εγγράφουν στο ενεργητικό της ιατρικής τις 

ιδιότητες που βοηθούν στη γνώση του ανθρώπου, και όχι 

στην τέχνη του λόγου: η εξάσκηση του ιατρικού επαγγέλμα

τος, λένε δικαιολογημένα, προσφέρει στον ψυχολόγο ένα 

ασύγκριτο πεδίο παρατηρήσεων, απογυμνώνει την κοινωνική 

ζωή και την ηθική, διδάσκει τη σύνεση στη σκέψη... Όλα 

αυτά αληθεύουν, όλα αυτά συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 

συγγραφέα, αν ένας συγγραφέας πρέπει να είναι άνθρωπος' 

όμως, όλα αυτά δεν αφορούν ειδικά τη λογοτεχνία. Ο γιατρός 

Βαν Άσσελ ακολουθεί για λίγο το σκεπτικό μας, όταν 

επαινεί την ιατρική που μαθαίνει στους ανθρώπους «τη 

σαφήνεια και την ακρίβεια στην έκφραση των ιδεών» (αλλά 

δε λέει ούτε το πώς, ούτε το γιατί)· το ίδιο κάνει και ο 

Κονστάν ντε Οριόν, όταν επισημαίνει ότι οι ανακοινώσεις 

στην Ακαδημία της ιατρικής και τα μυθιστορήματα του Λυκ 

Ντυρταίν διακρίνονται από το «ίδιο οξύ και νευρώδες ύφος». 

Όλα αυτά όμως δεν εξετάζουν το θέμα σε βάθος· η μελέτη 

δεν ασχολείται άμεσα με την επίδραση της εξάσκησης του 

ιατρικού επαγγέλματος και της ιατρικής γλώσσας πάνω στη 

γλώσσα της λογοτεχνίας.

Υπάρχει αυτή η επίδραση; Και αν υπάρχει, πώς εξασκεί- 

ται; ένας αμύητος στο θέμα δεν μπορεί να ρίξει παρά μια 

επιφανειακή ματιά στο πρόβλημα, είτε ξεφυλλίζοντας, με το 

δέοντα θαυμασμό της άγνοιας, ένα επιστημονικό σύγγραμμα, 

είτε ακούγοντας προσεκτικά μια συζήτηση μεταξύ γιατρών.’ 

Αυτή η ματιά επιτρέπει τουλάχιστον στον καθένα να διακρί

νει εκείνο που κάνει αυτό τον επαγγελματικό λόγο να είναι 

εξαιρετικά αποτελεσματικός σαν μέσον έκφρασης, προτέρη

μα από-τα πιο ουσιώδη της ομορφιάς της λογοτεχνίας. Είναι 

η ανάγκη που αισθάνεται πάντα κανείς της εικόνας, εικόνα 

που να είναι αφ’ ενός αυστηρά πιστή και αφ’ ετέρου όσο το 

δυνατόν δυναμικά αναπαραστατική. Αυτή η ανάγκη της 

λεκτικής αναπαράστασης υπάρχει στην ιατρική τόσο επιτα- 

34 κτικά, ώστε είναι αδύνατο να παραμείνει κανείς απαθής 

απέναντι της. Πρέπει πράγματι να κάνουμε κάτι ορατό και

αισθητό διαμέσου των λέξεων, κι εδώ το τίμημα είναι η 

ανθρώπινη ζωή και η εφαρμογή, μ ’ ένα τέτοιο σκοπό, αυτής 

της δύναμης των λέξεων, την οποία χρησιμοποιούμε για μια 

τέχνη που, όπως και να το κάνουμε, δεν αξίζει μια ολόκληρη 

ζωή, μπορεί να μας ωθήσει προς τη μετριοφροσύνη. Όλο το 

δυναμικό του λεξιλογίου, όλο το φάσμα των αισθήσεων 

χρησιμοποιούνται ώστε το εν λόγω σύμπτωμα να διαγνω- 

σθεί, να ανιχνευθεί, να είναι αναγνωρίσιμο, μόλις εμφανισθεί, 

με μια πιο σίγουρη και πιο εύγλωττη περιγραφή των 

χαρακτηριστικών του από εκείνη που υπάρχει στο ανθρωπο

μετρικό δελτίο ενός κακοποιού. Από αυτό προέρχονται κι 

αυτές οι ονομασίες μιας τόσο εκπληκτικής αναπαραστατικής 

δύναμης: υπάρχει το λεγόμενο «επίσημο ρίγος» της πνευμο

νίας, υπάρχει στη νόσο του Babinski το μεγάλο δάχτυλο του 

ποδιού που σηκώνεται «αργά και μεγαλοπρεπώς», στην 

κίρρωση του ήπατος —κι εδώ αγγίζουμε το μεγαλειώδες 

μέσω του τρομακτικού— κάνει την εμφάνισή του το «σημάδι 

του κεφαλιού της Μέδουσας». Αλλά εκεί που η λεκτική 

φαντασία δοκιμάζεται και θριαμβεύει είναι όταν πρόκειται να 

μετατρέψουμε σε εικόνες ένα θόρυβο, έναν ήχο —περιστάσεις 

όπου το σχέδιο και η φωτογραφία δεν μπορούν να μας 

βοηθήσουν; Υπάρχει ο «θόρυβος της σημαίας» που κάνει ένας 

λαιμός που πάσχει από διφθερίτιδα, το «αμφορικό φύσημα», 

που υποδηλώνει ένα σπήλαιο, ο «θόρυβος του καλπασμού» 

που κάνει η μυοκαρδίτιδα. Κατόπιν, φτάνουμε σε ένα όριο 

όπου, όπως γνωρίζουμε, οι λέξεις λείπουν οι λέξεις είναι 

ανίκανες να αναπαραστήσουν, με μια τόσο ακριβή πιστότητα, 

το ηχητικό σήμα που θέλουμε να αναγνωρίσουμε στο βάθος 

του άρρωστου οργανισμού. Αυτό το όριο ξεπερνιέται από 

γιατρούς σαν τον Ανρί Μισώ, όταν η ποίησή του κατορθώνει 

να ξεπεράσει τις υπάρχουσες λέξεις και δημιουργεί, έξω από 

τον υπάρχοντα λόγο, την απαιτούμενη έκφραση. Δε φτιά

χνουμε πια λέξεις ανάλογες με ένα γνωστό θόρυβο* επιστρέ

φουμε στην πρωτόγονη φωνητική μίμηση. Δε μαθαίνουν πια 

στον φοιτητή να ακούσει το «θόρυβο του καλπασμού» όταν 

εξετάζει την καρδιά ενός ασθενούς. Του λένε: «Άκου, 

συγκεντρώσου πολύ, ώστε το αυτί σου να πιάσει τον ήχο. Να 

τι θα ακούσεις, να τι ηρέηει να ακούσεις. Αυτή η καρδιά, που 

πάσχει από μιτροειδή ασθένεια, κάνει φοντ-τα-τα-ρρον». 

Αυτό το φοντ-τα-τα-ρρον, μέσα στην παραδοχή της λεκτικής 

του ανικανότητας και συγχρόνως μέσα στην προσπάθειά του 

να εφεύρει κάτι πέρα από τις λέξεις, δεν έχει κάτι το τραγικό 

και ταυτόχρονα κάτι το θριαμβευτικό;

Από την επιστήμη του Ιπποκράτη θα περάσουμε τώρα σε 

ένα άλλο επάγγελμα, πιο συνηθισμένο, χαμένο μέσα στα 

χίλια δυο προβλήματα που προσδιορίζουν τους ανθρώπους 

για να βγάλουν το ψωμί τους, επάγγελμα που επέλεξα σαν 

δεύτερο παράδειγμα, γιατί μου είναι πολύ γνωστό. Μου 

χρειάστηκε βέβαια μια κάποια τόλμη. Όμως, η υπεράσπιση 

του δευτέρου επαγγέλματος θα ήταν ευκολότερη, αν περιε- 

λάμβανε μόνο τις ευγενείς ή, τουλάχιστον, τις συμπαθητικές 

ασχολίες. Σε ό,τι αφορά τη συμπάθεια θα έπρεπε, για να 

κρίνουμε σωστά, να αρχίσουμε μια συζήτηση πάνω στην 

κοινωνική ευθύνη ή την κοινωνική ανευθυνότητα, πράγμα που 

θα μας οδηγούσε μακριά. Άλλωστε, από την εποχή του 

μπακάλη του Μονρούζ, δεν είναι ούτε κάτι καινούριο, ούτε 

κάτι παρακινδυνευμένο το να πει κανείς ότι η ποίηση 

βρίσκεται ακόμα και στα φτωχομάγαζα, ότι εισβάλλει και



στα πιο ευτελή δεύτερα επαγγέλματα, όπως η χλόη που 

φυτρώνει ανάμεσα στις μαρμάρινες πλάκες.

Για να εικονογραφήσω αυτές τις απ’ όλους αποδεκτές 

αλήθειες, δεν ξέρω ποια εικόνα να διαλέξω. Θα πάρω μια 

στην τύχη. Όταν ετοίμαζα αυτή την ανακοίνωση, πάνω στο 

γραφείο μου υπήρχε μια επαγγελματική εφημερίδα·* ένα 

άρθρο της μιλούσε για τη ρήτρα «free out». Από μόνη της, η 

έκφραση «free out» δεν έχει τίποτα το εξαιρετικά ποιητικό. 

Όταν όμως το βλέμμα μου έπεσε στο παρακάτω σχόλιο: «Ο 

πλοίαρχος υποχρεούται να παραδώσσει το εμπόρευμα πάνω 

στο μπλε λιθόστρωτο της αποβάθρας του λιμανιού...». Στο 

μπλε λιθόστρωτο της αποβάθρας, σκέφτηκα με θαυμασμό. 

Είναι αλήθεια πως αυτό το γρανιτένιο λιθόστρωτο της 

Αμβέρσας /έχει -μπλε χρώμα, τόπος που αναφέρεται σε 

εμπορικές συμβάσεις, όπου οι μεγάλοι γερανοί των φορτηγών 

πλοίων οφείλουν να αποθέσουν την ξυλεία του Βορρά, η 

οποία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της από το πλοίο 

στην αποβάθρα του λιμανιού γεμίζει τον αέρα με μυρωδιά 

ρυτίνης. «Φαίνεται πως κοιμήθηκες πάνω στην άσπρη πέτρα, 

στη μέση ενός πλήθους ονείρων», γράφει το μότο του βιβλίου 

του Anatole France. Ένα σύχρονο πλήθός ονείρων περιβάλ

λει επίσης αυτό το μπλε λιθόστρωτο.

Παρεκτρέπομαι όμως* δεν ήθελα να σας μιλήσω για την 

ποίηση του δευτέρου επαγγέλματος. Ήθελα να σας μιλήσω 

για τη γλώσσα, και να αναφερθώ σε μερικές πρακτικές μιας 

επαγγελματικής γλώσσας, πρακτικές πολύ ασήμαντες μπρο

στά στη δυναμική σύλληψη του γεγονότος από την εικόνα, 

όπου είδαμε να υπερέχει το εφευρετικό πνεύμα των γιατρών. 

Ακόμη μια φορά, θα απευθυνθώ στο φιλολογικό τμήμα της 

Ακαδημίας μας. Δε θα προσπαθήσω να τη γοητεύσω, ψάχνο

ντας να βρω ανάμεσα σε ποια γεωγραφικά πλάτη ένα 

μονοπάτι (sentier) ονομάζεται στα γαλλικά layon, ή, ακόμα, 

πέρα από ποιο σημείο, το οποίο θα μπορούσα να τοποθετήσω 

βόρεια της Βουργουνδίας, η γαλλική φράση chemin de sortie 

(διέξοδος) ονομάζεται sommiere. Θα προσπαθήσω μάλλον 

—και θα τελειώσω εδώ— να επιστήσω την προσοχή σας σε 

ένα απλό γεγονός της σημασιολογίας. Θα σας διηγηθώ 

λοιπόν λεπτομερώς πώς παραβρέθηκα στην αντικατάσταση, 

σε μια ζωντανή γλώσσα, μιας λέξης από μια άλλη· αντικατά

σταση που, στην περίπτωσή μας, ένα κύριο όνομα γίνεται 

κοινό. Γι’ αυτή τη μετατροπή θα υπάρχει σίγουρα ένας 

ωραίος επιστημονικός όρος, τον οποίο οι φιλόλογοί μας 

ελπίζω να μου μάθουν ώστε να εμπλουτίσω τη μικρή μου 

ανακοίνωση,^

Το γεγονος είναι πολύ πρόσφατο: συνέβη στην περιοχή του 

Βαλουά, κατά τη διάρκεια εκτίμησης της αξίας ενός δάσους. 

Για να εκτιμηθεί ένα δάσος, δύο ή τρία άτομα προχωρούν 

στην ίδια ευθεία* αυτά τα άτομα μετρούν τη διάμετρο κάθε 

δέντρου και λένε στον επικεφαλής του συνεργείου τις διαστά

σεις και το είδος του δέντρου. Τυχαίνει τα ονόματα των 

τριών ευγενών ειδών δέντρων, η βελανιδιά (chène), η μελία 

(frène) και η οξιά (hètre) να έχουν το ίδιο φωνήεν. Μέσα στο 

δάσος και σε μεγάλη απόσταση, δημιουργείται σύγχιση 

ανάμεσα στα τρία è . ,Σε ό,τι αφορά την οξιά (hètre), 

αποφεύγουμε αυτή τη σύγχιση χρησιμοποιώντας συνήθως το 

παλιό της όνομα, που ήταν στα γαλλικά fayard. Όμως το 

πρόβλημα δε λύνεται* απέμεναν η βελανιδιά (chène) και η 

μελία (frène). Έτσι δεν υπήρχε άλλος τρόπος από το να 

καθοριστεί το πρώτο γράμμα σε σχέση με εκείνο μιας άλλης
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Δοκίμιο
λέξης, όπως συμβαίνει όταν μιλάμε στο τηλέφωνο. Κατ’ αυ

τό τον τρόπο, άκουσα λοιπόν πριν από μέρες, σε αυτό το ίδιο 

δάσος, στη σκιά του οποίου είχε καθίσει στα νιάτα του ο 

Ζεράρ ντε Νερβάλ, ένα άτομο που μετρούσε να φωνάζει 

θριαμβευτικά: «Frène comme Fernandel» («Μελία όπως το 

όνομα Φερναντέλ»). Κι έτσι, από συνεργείο σε συνεργείο, η 

λέξη διαδόθηκε. Την πρώτη μέρα τα άτομα των συνεργείων 

διασκέδαζαν με το εύρημα· την επόμενη, η λέξη είχε 

καθιερωθεί: οι μελίες (frène) της περιοχής του Ιλ-ντε-Φρανς 

είχαν αποκτήσει την ονομασία fernadel. Αρκεί μόνο να 

διαδοθεί αυτό το ξαναβάπτισμα των πραγμάτων, «για να 

ακούσουμε το νέο όνομα του βαγκνερικού δέντρου μέσα στο 

οποίο καρφώθηκε το σπαθί Nothung, όνομα που μέχρι 

σήμερα, όσο ένδοξο κι αν είναι, δε νιώθει ακόμα μοναξιά.

Σίγουρα θα με ρωτήσετε: υπάρχει λοιπόν, εδώ, κάποιο 

λογοτεχνικό γεγονός; Ξέρω πως δεν υπάρχει και σας προει

δοποίησα γι’ αυτό. Πρόκειται μόνο για ένα μικρό φιλολογικό 

γεγονός. Μου μένει να ελπίζω ότι κάποιος συνάδελφος 

φιλόλογος, χωρίς να αρνηθεί την ακαδημαϊκή του έδρα, θα 

θελήσει να παρακολουθήσει στη χώρα της Συλβί2 αυτές τις 

γλωσσολογικές εμπειρίες.

Μτφρ. από τα γαλλικά ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΣ  ΒΑΡΕΛΗΣ

Σημειώσεις του μεταφραστή
1. Το όνομα του υπεραισιόδοξου ήρωα ενός φιλοσοφικού μύθου που 

έγραψε ο Βολταίρος, το 1759, με τίτλο, «Καντίντ ή η αισιοδοξία».

2. «Συλβί»; ο τίτλος μιας νουβέλας που έγραψε ο Ζεράρ ντε Νερβάλ 

το 1853.

Δεύτερο επάγγελμα ή 
η λογοτεχνία σε δεύτερη μοίρα

%

Συνήθως, η μετάφραση ενός κειμένου 

από μια γλώσσα σε κάποια άλλη προϋ

ποθέτει τουλάχιστον τη σιωπηρή απο

δοχή του περιεχομένου του κειμένου 

αυτού από το μεταφραστή. Στην περί

πτωση όμως της παραπάνω ανακοίνω

σης του Μαρσέλ Τιρύ στη Βασιλική 

Ακαδημία της γαλλικής γλώσσας και 

λογοτεχνίας, με θέμα το δεύτερο επάγ

γελμα του συγγραφέα, τα πράγματα 

ήταν κάπως διαφορετικά. Μεταφράζο

ντας αυτή την ανακοίνωση, μου δόθηκε 

η ευκαιρία να διατυπώσω μερικές από

ψεις μου για τη λογοτεχνία σε αντιδια

στολή με όσα ειπώθηκαν από το βέλγο 

ποιητή και ακαδημαϊκό. Σαν αναγνώ

στης διαφωνώ; αν όχι σε όλα, τουλάχι

στον στα πιο βασικά σημεία του κειμέ

νου* σαν μεταφραστής, προσπάθησα να 

ταυτιστώ, μόνο κατά τη διάρκεια της 

μετάφρασης, με το σύνολο των απόψε

ων του Μαρσέλ Τιρύ, ώστε να μπορέσω 

να τις αποδώσω όσο το δυνατόν καλύ

τερα στα ελληνικά.

Το θέμα που θίγει στην ανακοίνωσή 

του ο βέλγος ποιητής και ακαδημαϊκός 

είναι πολύ σημαντικό γιατί απασχόλησε 

και θα απασχολεί —μέχρι να βρεθεί 

κάποια λύση (;)— τους λογοτέχνες σε

παγκόσμια κλίμακα: οι υπάρχουσες συν

θήκες επιτρέπουν στο λογοτέχνη να 

ζήσει αυτόνομα, ή χρειάζεται να εξα

σκεί κι ένα δεύτερο επάγγελμα; Τα 

συγγραφικά δικαιώματα του εξασφαλί

ζουν ένα ανεκτό επίπεδο διαβίωσης, 

όταν τα έργα αυτού του συγγραφέα δε 

γνωρίζουν σημαντική εκδοτική επιτυ

χία; Σε αυτά τα τόσο εύλογα ερωτήμα

τα ο Μαρσέλ Τιρύ απαντά πως το 

δεύτερο επάγγελμα είναι σχεδόν σωτή

ριο για το λογοτέχνη. Και τούτο για 

δυο λόγους: πρώτον, το δεύτερο επάγ

γελμα του προσφέρει τα υλικά μέσα για 

να ζήσει όπως και η άλλοι εργαζόμενοι, 

και δεύτερον, αυτό το επάγγελμα —ό

ποιο κι αν είναι— δίνει νέες δυνατότη

τες στο λογοτεχνικό του έργο.

Οι μερικές εύστοχες παρατηρήσεις, 

κοινωνιολογικού ή γλωσσολογικού πε

ριεχομένου της ανακοίνωσης για τους 

γάλλους ή τους γαλλόφωνους λογοτέ

χνες δεν είναι ικανές να κρύψουν την 

αντιποιητική στάση του Μαρσέλ Τιρύ 

απέναντι στη λογοτεχνία. Η βασική του 

άποψη για την ποίηση και για τη λογο

τεχνία γενικότερα, βρίσκετ&ι στο ση

μείο όπου ο βέλγος ποιητής και ακαδη

μαϊκός υποστηρίζει έμμεσα πως η

Etre un homme utile m’a paru toujours 

quelque chose de bien hideux

Charles Baudelaire

«τραγική» ζωή του Μπωντελαίρ, του 

Βερλαίν και του Βιγιόν στάθηκε εμπό

διο στο να δημιουργήσουν αυτοί οι 

ποιητές ένα καλύτερο λογοτεχνικό έργο 

από αυτό που έδωσαν. Προφανώς, ο 

Μαρσέλ Τιρύ ξεχνά πως όλη η μαγεία 

του Μπωντελαίρ στηρίζεται στην αντι- 

φατικότητα, ή, καλύτερα, στη δυαδικό- 

τητα που ένιωθε ο γάλλος ποιητής, 

εκφρασμένη υπέροχα με τις φράσεις 

«είμαι ο θύτης και το θύμα», «είμαι η 

πληγή και το μαχαίρι». Είναι προτιμό

τερο να απολαύσουμε ακόμα μια φορά 

τα ποιήματα του περιθωριακού Βιγιόν 

ή του «καταραμένου» Μπωντελαίρ πα

ρά να αναζητούμε συνεχώς τον τρόπο 

με τον οποίο θα μπορούσαμε να τους 

εντάξουμε —όπως και μερικούς άλλους 

ποιητές— στους δικούς μας κανόνες 

ζωής.

Αυτή η αντιποιητική στάση του 

Μαρσέλ Τιρύ ολοκληρώνεται σε ένα 

άλλο σημείο της ανακοίνωσής του, όταν 

πλέκει το εγκώμιο του δευτέρου επαγ

γέλματος* κατ’ αυτόν, η πειθαρχία στο 

ρυθμό της αρμονίας θα μπορούσε να 

δώσει σημαντικά λογοτεχνικά έργα. 

Τυχόν παρεκκλίσεις από -τους κοινώς 

αποδεκτούς κανόνες ζωής είναι ίσως



θανατηφόρες για τη λογοτεχνία, η ο

ποία σε μερικά σημεία της ανακοίνωσης 

υποβαθμίζεται σε προϊόν που μπορεί να 

καταναλωθεί σε ευρεία κλίμακα. Εδώ η 

ποίηση αποκτά τη μορφή ενός ακόμη 

συμβιβασμού μέσα στο κοινωνικό σύνο

λο, εφ* όσον ο βέλγος ποιητής και ακα-* 

δημαϊκός ζητάει από τους συναδέλφους 

του να ξεχάσουν τα τυχόν αρνητικά 

σημεία του δευτέρου επαγγέλματος και 

να αγκαλιάσουν στοργικά τον κάθε ι

σορροπημένο λογοτέχνη, ο οποίος α

ντλεί από την καθημερινότητα και το 

οικογενειακό του περιβάλλον τη δύναμη 

για να θέσει σε δεύτερη μοίρα την 

ποίήση. Η επικοινωνία του λογοτέχνη 

με τους αναγνώστες του δε συνεπάγε

ται υποχρεωτικά και την αποδοχή ο- 

ποιουδήποτε κανόνα.

Αν εθελοτυφλήσουμε λοιπόν μαζί του 

θα ξεχάσουμε το συγκινησιακό χαρα

κτήρα της ποίησης· κατ’ αυτό τον τρό

πο, ϋα μπορέσουμε —όπως δυστυχώς 

θα ήθελαν κάποιοι— να διαγράψουμε 

από τα γαλλικά γράμματα τα έργα του 

Αντονέν Αρτώ, του Ζωρζ Μπατάιγ, 

του Μαρκήσιου ντε Σαντ και αρκετών 

άλλων συγγραφέων. Ασχέτως αν όλοι 

ο̂ υτοί προσπάθησαν και κατόρθωσαν 

μέσα από τα κείμενά τους να προσεγγί

σουν μια «άλλη» πραγματικότητα και 

να εκφράσουν το άφατο, το ανείπωτο. 

Ποιο επάγγελμα θα μπορούσε να ασκή

σει ο Αντονέν Αρτώ για να τον βοηθή

σει, να γράψει «ένα βιβλίο που ν’ ανα

στατώσει τους ανθρώπους, που να ’ναι 

σαν μια πόρτα ανοιχτή και να τους 

οδηγήσει εκεί όπου δε θα ’θελαν να 

πάνε ποτέ;» Το δεύτερο επάγγελμα του 

Ζωρζ Μπατάιγ —βιβλιοθηκάριος στην 

πόλη της Ορλεάνης— αποτέλεσε άραγε 

πηγή έμπνευσης για το συγγραφέα της 

«Ιστορίας του ματιού;» Μπορεί κανείς 

να φανταστεί τον Μαρκήσιο ντε Σαντ

εφοριακό υπάλληλο να γυρίζει σπίτι του 

το απόγευμα και να κάθεται να γράφει 

τη «Φιλοσοφία στο μπουντουάρ» ή τις 

«120 μέρες των Σοδόμων;»

Η ποιητική εμπειρία, όπως και κάθε 

αυθεντική καλλιτεχνική εμπειρία, δεν 

είναι συμβιβασμός με τους οποιουσδή- 

ποτε κανόνες. Είναι η «ύβρις» του αν

θρώπου απέναντι στην επίπλαστη αρ

μονία που του προσφέρουν. Η ποίηση 

είναι οδύνη, παραβίαση κανόνων και 

χαρακτηρίζεται από ένα ξέφρενο ρυθμό. 

Η αναταραχή, ο έρωτας και ο θάνατος 

αποτελούν τα κατ’ εξοχήν θέματά της 

γιατί η ποίηση ταυτίζεται με αυτά. 

Μοναδικά της όπλα για να πολεμήσει 

τον εξοντωτικό και ολοκληρωτικό ρυθ

μό της καθημερινότητας είναι η ανατα- 

ραχή, η απειθαρχία, η υπερβολή.
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I. Δύναμη και αδυναμία ενός 

απόλυτου εγωτισμού

Όσο περνάει ο καιρός όλο και πιο 

δύσκολα ξεχωρίζουν λίγα ποιητικά βι

βλία νέων που ν’ αντέχουν σ’ ένα δεύτε

ρο απαιτητικότερο διάβασμα. Είναι γε

γονός ότι η βιολογική ενηλικίωση δε 

συμβαδίζει με τη γλωσσική. Είναι σπά

νιες οι φορές που κλείνοντας μια ποιη

τική συλλογή νέου μπορούμε να θυμη

θούμε σχετικά εύκολα κάποιους καλούς 

στίχους από όλους εκείνους που μόλις 

λίγο πριν διαβάσαμε. Διανύουμε μια 

χαρακτηριστική περίοδο έντονης εξω- 

38 στρέφειας, όπου όλοι, μεταξύ των άλ

λων, θέλουν εναγωνίως να εκφραστούν

με κάποιο τρόπο, χωρίς να διστάζουν να 

ασελγούν πάνω στα σώματα ενός τα

λαιπωρημένου νεοελληνικού λόγου και 

μιας κορεσμένης, φορμαλιστικής πλέον 

στο σύνολό της, ποίησης. Η επιπολαιό

τητα, η ασύγγνωστη αμέλεια, η ευήθεια 

όλων των βαθμιδών, η έλλειψη χιούμορ 

και καλού γούστου χαρακτηρίζουν γενι

κά τους φανατικούς εκείνους που βλέ

πουν την ποιητική διαδικασία όχι ως 

αποστολή ή λειτούργημα ευρύτερης 

κοινωνικής σημασίας, παρά τον φαινο

μενικά πολύ στενό προσωπικό της χα

ρακτήρα, αλλά ως ένα ακόμα παιχνίδι 

χυδαίας ψυχαγωγίας για αφελείς.

Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας που θέ

λει ν’ ακούσει με υπομονή, ν’ αφουγκρα- 

στεί με τις ώρες το λόγο του άλλου, να 

δει σε βάθος τα πράγματα. Η πρωτο

φανής κρίση της λογοτεχνικής κριτικής 

στον τόπο μας κάνει ακόμα πιο περί

πλοκη την όλη κατάσταση. Δεν είναι 

τυχαίο, λοιπόν, το γεγονός ότι έχουν 

αυξηθεί τόσο επικίνδυνα στις μέρες μας 

οι εκδόσεις νόθων και άθλιων κατα

σκευασμάτων ή ψευδεπίγραφων έργων 

μερικών αναιμικών δεκαεξασέλιδων, τα 

οποία με εξαιρετική επιείκεια αυτοχα- 

ρακτηρίζονται ως ποιητικές συλλογές. 

Ευτυχώς, που η ανελέητη λήθη αναλαμ

βάνει να περιποιηθεί η ίδια όλο αυτό το 

σωρό του τυπωμένου χαρτιού, αμέσως 

σχεδόν μόλις αποβληθεί από τα τυπο

γραφεία. Έτσι ησυχάζουμε για πάντα 

μαζί τους, εκτός κι αν με τη χρήση των 

κατάλληλων διασυνδέσεων ή κάποιων 

παντοδύναμων γνωριμιών καταφέρουν 

μερικά δήθεν ονόματα να μας τυραννή- 

σουν λίγες ακόμα φορές μέσα στο χρόνο 

που κυκλοφόρησε το «βιβλίο» τους. Η 

εικόνα της σύγχυσης ολοκληρώνεται ό

ταν ο καλοπροαίρετος φίλος της ποίη

σης διαπιστώνει ότι οι ίδιοι εκδότες, 

που διαθέτουν ανενδοίαστα όλο αυτό το 

ακάθαρτο υλικό, προσφέρουν κατά και

ρούς και την ειλικρινή ποιητική μαρτυ

ρία των αυθεντικών δημιουργών.

Έχει συνηθίσει πια κανείς και δεν 

αντιδρά όταν μπροστά στα μάτια του, η 

έλλειψη αληθινών βιωμάτων αντικαθί

σταται, χωρίς αιδώ πάντα, από τις 

λεκτικές ακροβασίες, τις μιμήσεις ξεπε

ρασμένων και μη ελληνικών ή ξένων 

προτύπων και τα κενά ευφυολογήματα, 

που ενσωματώνονται βάναυσα μέσα στο 

κυρίως ποιητικό σώμα. Όλα αυτά τα 

απεγνωσμένα και ανεπαρκή τεχνάσμα

τα υποδηλώνουν όμως, πέρα από οτιδή

ποτε άλλο, την παντελή έλλειψη ταλέ

ντου. Το σύμπλεγμα του «ποιητή των 

τριών στίχων» τον ωθεί να τυπώσει μια 

συλλογή υπερφίαλων ποιημάτων, η ο

ποία συχνά μάλιστα προκαλεί με την 

αυθάδεια της εκδοτικής της πολυτέ

λειας. Έτσι νομίζει ο αδαής ότι θα 

ξεπεράσει το φόβο της ανωνυμίας που 

τον περιβάλλει. Κι όλοι εμείς που θέ

λουμε να διασκεδάσουμε τη βαριά ανία 

της εποχής αυτής με την καταβύθισή 

μας στη δροσερή λίμνη του υποκειμενι

σμού, διαβάζοντας ένα ποίημα, πνιγό

μαστε στα απόβλητα νευρωτικών ατό

μων. Σε λίγο καιρό θα μιλάμε για μια 

μεγάλη ακολουθία μεθητευόμενων μά

γων, που αναζήτησαν στο μεγαλοφυές 

ποιητικό εύρημα την επιβίωση αλλά και 

τη θεραπεία τους από την έλλειψη αλη

θινού πάθους — αληθινής ζωής.

Αναφέρομαι σ’ όλους εκείνους που α

πιστούν με θράσος στο δίδαγμα «ο 

καλλιτέχνης δε δημιουργεί όπως ζει, ζει 

όπως δημιουργεί», αντιτάσσοντας το 

δικό τους φτηνό πιστεύω: «πάνω απ’ ό

λα το ψεύδος της πόζας και η αλαζονεία 

της επιτήδευσης».

Οι νέοι ποιητές, των οποίων το έργο 

παρουσιάζεται κατά αλφαβητική σειρά 

και με συντομία στο σημείωμα αυτό, 

υπόσχονται, ο καθένας με το δικό του 

τρόπο, ότι θα προσπαθήσουν να εξαιρε

θούν απ’ το θλιβερό κανόνα της φθοράς. 

Αν και είναι γεννημένοι μετά το 1955, 

εκτός από έναν, έχουν δώσει ήδη μερικά 

δείγματα δουλειάς tjoo μας πείθουν, αν 

μη τι άλλο, ότι σέβονται ή και φοβού

νται την ποίηση, άλλος περισσότερο κι 

άλλος λιγότερο. Δεν έχουν όλοι τους, 

βέβαια, την ίδια εμβέλεια, ούτε και 

τους ίδιους στόχους. Δεν τους χαρακτη

ρίζει, επίσης, η αυτή ποιότητα των 

εκφραστικών μέσων, κάθε άλλο θα έλε

γα. Μερικοί, μάλιστα, μετά βίας μπο

ρούν να ολοκληρώσουν ποιητικά ένα 

θέμα ή να κρατήσουν αμείωτο το ενδια

φέρον μας απ’ την αρχή ως το τέλος 

ενός κομματιού. 'Αλλοι πάλι έχουν να 

επιδείξουν αξιοσημείωτες ικανότητες 

όπως π.χ., καλή χρήση της ποιητικής 

γλώσσας, ασκημένη παρατηρητικότητα, 

πυκνότητα διατύπωσης, προσεκτική α

πόδοση λεπτών αποχρώσεων, φαντα

σία, επαγωγικές δυνατότητες και συ

ναρπαστική αμεσότητα.

Οι περισσότεροι επιδίδονται στην ε



πεξεργασία θεμάτων που απασχόλησαν 

και απασχολούν τους ποιητές της γε

νιάς του ’70, προεκτείνοντας τη σχετι

κή προβληματική α) του κλειστού χώ

ρου, β) του σώματος που επιδιώκει την 

πλήρη χειραφέτησή του από ένα κατα

λυτικό περιβάλλον, γ) του έρωτα που 

ανάγεται σε καθολική αξία ικανή να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την 

κοινωνική διάβρωση, δ) της απλοποίη

σης του ποιητικού κώδικα, ε) της διεύ

ρυνσης της λογοτεχνικής συνείδησης και 

στ) της ■ κατοχύρωσης μιας ευέλικτης 

γλώσσας, που δε θα προδίδει πια το 

όνειρο αλλά αντίθετα θα το καθιστά 

συγκεκριμένο και αποδεκτό στην αμε- 

σότητά του, γεγονός , έτοιμο να τροφο

δοτήσει ηθικά και αισθητικά έναν κου

ρασμένο τρόπο ζωής.

Σε αντίθεση με τους ποιητές της 

γενιάς του ’70 που δραστηριοποιήθη

καν, αρχικά, σε μια βίαιη περίοδο 

έντονων κοινωνικών ανακατατάξεων 

και ταραχών, εκδίδοντας τα βιβλία τους 

κατά παράβαση της προληπτικής λογο

κρισίας του τότε αυταρχικού καθεστώ

τος των συνταγματαρχών και διαβάζο

ντας την ποίησή τους σε δημόσιους 

χώρους που τους αστυνόμευαν, είτε φα

νερά είτε κρυφά, οι δεκατρείς δημιουρ

γοί που αναφέρονται εδώ άρχισαν να 

γράφουν σε μια περίοδο γενικότερης 

πολιτικής σταθερότητας. Το γεγονός 

αυτό καθ’ εαυτό αρκεί για να αποστε

ρήσει απ’ την εργασία των τελευταίων 

ένα μεγάλο μέρος από το ενδιαφέρον 

και την αναπόφευκτη γοητεία που έχουν 

τα εσωτερικά αλλά ανατρεπτικά στην 

ουσία τους κείμενα των ποιητών ταραγ

μένων χρόνων της δεκαετίας του ’70, 

αλλά παράλληλα τους προσφέρει μια 

άλλη σημαντική, πιστεύω, δυνατότητα: 

την ευκαιρία να εξειδικευθούν απερί

σπαστοι στην καλλιέργεια μιας ποίησης 

βάθους και μεγαλύτερων προοπτικών, 

από πλευράς ιδεών, έχοντας ήδη προε- 

ξασφαλισμένες τις στοιχειώδεις συνθή

κες μιας ομαλής κοινωνικής διαβίωσης. 

Αν σ’ ένα σημείο είμαστε· αυστηροί με 

τους νεότατους δημιουργούς, είναι γιατί 

απαιτούμε απ’ αυτούς να ασχοληθούν 

με την εξερεύνηση καινούριων ποιητι

κών τρόπων και τόπων έχοντας αφο

μοιώσει μεταξύ των άλλων και την 

πρόσφατη παράδοση των λογοτεχνικών 

καινοτομιών, αλλά και των εικονιστι

κών ποιητικών κατακτήσεων που βιώ- 

θηκαν στη γλώσσα μας τα τελευταία 

χρόνια. Ξέρω ότι όλα αυτά είναι θέμα 

χρόνου και πολύμοχθης άσκησης. Αυτό 

που φοβάμαι είναι μήπως οχυρωμένοι 

πίσω από την ασφάλεια ενός ισχυρού

ατομισμού οι ποιητές, που είναι σήμερα 

μεταξύ 23 και 30 χρόνων περίπου, 

περιορισθούν να αναλώσουν όλες τις 

δυνάμεις τους στην ειδωλολατρία των 

προσωπικών τους επιφανειακών εντυ

πώσεων. Παρακάτω θα φανεί ποιοι κιν

δυνεύουν περισσότερο απ’ τις απάτες 

της μάταιης αυτής εικονοθηρίας και 

ποιοι έχουν κιόλας συνειδητοποιήσει τι 

τους απειλεί κάτω απ’ τη φαινομενικά 

αδιατάραχτη στιλπνή επιφάνεια των 

καλοσυγκερασμένων στροφών τους. Εί

ναι εκείνοι που έχουν διαπιστώσει τις 

βλαβερές συνέπειες του εξπρεσιονισμού 

στους ομότεχνούς τους και που προσπα

θούν ν’ απαλλαγούν κι οι ίδιοι απ’ αυ

τόν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Είναι στο 

χέρι τους να πραγματώσουν τη νίκη 

αυτή απέναντι στο καταθλιπτικό βάρος 

της εξουσίας του άκρατου εγώ τους, 

που φθονεί την ιστορία, τη γνώση και 

το αντικείμενο στη δική του πολλαπλό

τητα.

Ας προχωρήσουμε όμως, στο ειδικό 

μέρος της ανάλυσης.
✓

II. Φόβος, ενηλικίωση και γρά
ψιμο

Είναι γεγονός ότι ο Χάρης Βλαβιανός 

(1957) διαθέτει τόλμη, αίσθημα και 

τεχνική. Οφείλει όμως να ξεκαθαρίσει 

τους λογαριασμούς του με τους σεβα

στούς δασκάλους που τον μόρφωσαν 

ποιητικά. Δεν αρκεί πλέον να ασκείται 

κανείς στο καταπατημένο χωράφι του 

σουρεαλισμού για να τραβήξει την προ

σοχή μας. Ποιήματα σαν το «'Ωρες 

διαβρωτικές» γραμμένα κάτω απ’ τον 

ίσκιο του Νίκου Εγγονόπουλου δεν εί

ναι δυνατόν να έχουν ακόμη θέση στις 

νεότερες ποιητικές συλλογές, γιατί αδι

κούν και τον αναγνώστη και το κατα

ξιωμένο ιστορικά αρχέτυπο. Ο «Πωλη- 

τής Θαυμάτων» (1985), η δεύτερη 

ποιητική συλλογή του X. Βλαβιανού, 

περιέχει δύο κατηγορίες ποιημάτων: ε

κείνα που δεν ξεπερνούν, παρά τις προ

σπάθειες που καταβάλλονται, την κοι

νοτοπία κι εκείνα που μας σταματούν 

με την ευθύτητα και την πηγαία τους 

αυθορμησία. Όταν τελικά το ποίημα 

του Χάρη Βλαβιανού καταφέρει να στα

θεί στα πόδια του, έχοντας αποβάλλει 

το περιττό και το αισθητικά οχληρό, 

μας επιτρέπει να διακρίνουμε ανάμεσα 

στους στίχους του την αγωνία ενός 

ερωτικού ατόμον που αναζητεί το φάρ

μακο στην ίδια του τη γλώσσα, εναπο

θέτοντας μερικές ακόμα ελπίδες διάσω

σης στις εφήμερες σεξουαλικές σχέσεις. 

Αν κι έχει ταξιδέψει πολύ σε σχέση με

την ηλικία του κι έχει γνωρίσει από 

κοντά χώρες όπως είναι η Βραζιλία, η 

Αγγλία και η Ιταλία, το ποίημά του 

οργανώνεται έξω από την κοινωνία και 

τη σύγχρονη προβληματική της, παρα- 

μένοντας συμπαγές, μονοσήμαντο, πε

ριορισμένο να αναπνέει μέσα σ’ ένα δω

μάτιο, όπου τα σφιχτά αγκαλιασμένα 

σώματα προσπαθούν να αντισταθούν, 

να υπάρξουν και να δικαιωθούν σε πεί

σμα της σήψης και των άλλων δεινών 

που τα πολιορκούν μέσα στον καθημερι

νό κυκεώνα των συναλλαγών. Τότε α

κριβώς, καθώς αποδίδει την ένταση της 

ατμόσφαιρας, που προκαλεί η ερωτική 

αναμονή κι η τελεσίδικη αυτοσυντριβή 

όταν επακολουθεί, ο Χάρης Βλαβιανός, 

είναι γνήσιος και αποδοτικός.

★ ★ ★

Ο Κωστής Γκιμοσουλής (1960) με 

την κυκλοφορία της πρώτης του ποιητι

κής συλλογής «Ο Ξυλοκόπος πυρετός».

(1983) απέδειξε ήδη τόσο το ότι έχει 

την ικανότητα να αντιλαμβάνεται την 

ουσία εκεί που όντως υπάρχει, χωρίς να 

αναλίσκεται σε λεκτικές ασυδοσίες ή 

στείρες ενδοσκοπήσεις Λσο και το ότι 

είναι προικισμένος με αξιόλογη ικανό

τητα σύνθεσης. Πήρε ό,τι ήταν να πάρει 

κατά τη διάρκεια της μαθητείας του 

στο έργο παλαιότερων ποιητών, με 

τους οποίους έχει εκλεκτική συγγένεια, 

όπως φερ’ ειπείν είναι ο Μ. Σαχτούρης 

κι ο Γ. Κοντός, και σήμερα δημιουργεί 

αργά αλλά σταθερά το δικό του έργο. Η 

επιτυχία του έγκειται στο γεγονός ότι 

γνωρίζει να διασπά καλειδοσκοπικά τις 

εικόνες του και να καταγράφει εσωτερι

κά τοπία, μιας ιδιαίτερης ψυχικής έντα

σης, με άνεση, χωρίς να τον διαβρώνει η 

ρητορεία, που τυράννησε και τυραννά 

πολλούς απ’ τους ομότεχνούς του. Ο 

αιμάσσσων ερωτισμός του ασφυκτιά 

μέσα στο πεπερασμένο της ανθρώπινης 

επαφής. Μοναχικός, πότε βίαιος πότε 

ήπιος, ακούγεται ο ερωτικός λόγος του, 

όταν θέλει να διασώσει όλα εκείνα τα 

μικρά αλλά σπουδαία του βίου, που 

σχεδόν μόλις γίνουν πραγματικότητα 

βιάζονται να χαθούν για πάντα στο 

σκοτάδι και στη λήθη. Τα πολλά εφηβι

κά του οράματα παραχωρούν προοδευ

τικά τη θέση τους σε σκληρές, οδυνηρές 

εμπειρίες. Στην «Αγία μελάνη», που 

κυκλοφόρησε κι αυτή το 1983, ο ποιη

τής έριξε το βάρος του στο ποιητικό 

ένδυμα της πρωτογενούς ιδέας κι όχι 

στην αυτή καθ’ εαυτή ανάπτυξη του 

ποιητικού κυττάρου, υποκύπτοντας έ- 39



τσι κατά ένα μέρος στους μεγαλύτερους 

εχθρούς του, που είναι η ίδια του η 

ευφυία και η εκζήτηση του λόγου του. 

Γεγονός πάντως παραμένει το ότι ο 

Κωστής Γκιμοσούλης με την ως τώρα 

δουλειά του μας έχει πείσει ότι έχουμε 

να κάνουμε μ ’ έναν επιδέξιο χειριστή 

βασικών ποιητικών τρόπων και ρυθμών.

★ ★ ★

0 Νίκος Γ. Δαββέτας (1960) έχει 

κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα τους υπο

τονικούς αλλά ειλικρινείς κατά βάθος 

«Εραστές της Όστριας» (1983), το 

άνισο «Ρέκβιεμ για το πρωινό τέλος» 

(1985) και τη «Λευκή Φούγκα» (1986), 

η οποία όταν δε φλυαρεί παράγει ποίη

ση. Η δεύτερη ποιητική του συλλογή 

απαρτίζεται από 6 επεισόδια, όπως τα 

χαρακτηρίζει ο ίδιος, σε πεζή μορφή και 

8 ποιητικά κείμενα, που εναλλάσσονται 

μεταξύ τους. Πρώτο μέλημα του Ν. Γ. 

Δαββέτα είναι να βρει την ποιητική του 

φυσιογνωμία. Γράφοντας πηγαίνει συ

νέχεια προς τα μέσα, ενηλικιώνεται 

μέσα art’ την αναζήτηση αυτή της βα

θύτερης ουσίας του κόσμου. Η συνείδη

σή του είναι ο χώρος που διυλίζεται η 

καθημερινότητα. Εκεί αίρεται η αντί

φαση της ζωής, η ματαιότητα των 

διάφορων επαφών, η κενότητα των σύγ

χρονων ιδεολογιών. Από πλευράς ιδιο-* 

συγκρασίας συγγενεύει λιγότερο με 

ποιητές όπως είναι ο Γ. Θέμελης κι ο 

Μ. Δημάκης και περισσότερο με ποιη

τές σαν τον Ν. Καρούζο και τον Μ. 

Σαχτούρη. Μερικές φορές μάλιστα η 

προσήλωσή του στα πρότυπα αυτά δεν 

του επιτρέπει να αποφύγει λάθη ή και 

αθέλητες ακόμα μιμήσεις. Αρκετοί στί

χοι του θα μπορούσαν να ήταν καθαρό

τεροι αν ο Ν.Γ. Δαββέτας έστεκε σε 

μεγαλύτερη απόσταση απ ’ τους προ

σφιλείς του δημιουργούς.

Οι πλατείες των ποιημάτων του είναι 

άδειες από κόσμο, μόνο εγκαταλειμένες 

αγχόνες μαρτυρούν τα περασμένα πάθη. 

Λίγες καρικατούρες ανθρωποειδών επι

μένουν να μας θυμίζουν τη μετά Χρι

στόν ζωή, προφέροντας λόγια ακατάλη

πτα, χειρονομώντας ασυνάρτητα, έχο

ντας χάσει για πάντα το μίτο που θα 

τον έβγαζε απ ’ το λαβύρινθο της ά

γνοιας και της μισαλλοδοξίας στο φως 

της αλήθειας και της ηδονής των ά- 

40 κρων: «ξυπνάς απ ’ το πριόνι του χει- 

οούογου /  ο ύπνος του φόβου δεν έχει

οίκτο /  με το πόδι παραμάσχαλα διανυ- 

κτερεύεις στο Άουσβιτς /  μα πάντα 

ξημερώνεσαι στο δάσος του Κατύν», 

(απ’ το «Ρέκβιεμ για το πρωινό τέλος», 

σελ. 35). Οι ατυχέστερες στιγμές του 

Ν.Γ. Δαββέτα είναι όταν εγκαταλείπε- 

ται αδικαιολόγητα στις συμβάσεις του 

τύπου «σκαλωσιές του νου» και «νυχτο- 

κλώθοντας στίχους ξημερώθηκα άλα

λος», ή όταν, θέλοντας να καταστεί 

καίριος, αυτολογοκρίνεται ξεπερνώντας 

τα θεμιτά όρια που ορίζει η ποίηση και 

καταλήγει να είναι δυσνόητος, (πρβλ. 

τους στίχους «Ο αναίτιος φόνος /  είναι 

ο ειρηνοποιός φόνος»). Στη «Λευκή 

Φούγκα» έχουμε την ανάπτυξη μιας 

κεντρικής ιδέας, σε 18 λιγόστιχα ποιή

ματα, τα οποία δεν ξεπερνούν συνήθως 

τους δέκα δώδεκα στίχους, τα οποία 

αναφέρονται στην ωρίμανση του ποιητή 

και στον τελικό αποχωρισμό του απ ’ 

τον κλοιό της μήτρας. Η φιλοδοξία 

αυτή είναι αλήθεια ότι τον παρασύρει 

σ’ ένα πολύ δύσκολο θέμα, που έκανε 

πολλούς ποιητές να αποδείξουν παλαιό- 

τερα το μέτρο των δυνατοτήτων τους 

αλλά και το μέγεθος της αβελτηρίας 

τους. Το θέμα που θίγει η «Λευκή 

Φούγκα» απαντά και σε άλλους δη

μιουργούς, της ίδιας περίπου ηλικίας, 

χωρίς βέβαια να εξαντλείται στο βαθμό 

που θέλησε ο Ν.Γ. Δαββέτας. Πρβλ. 

π.χ. « Ερχομαι με το σκοινί μου και το 

σαπούνι /δώσε μου το λαιμό σου, μητέ

ρα, είσαι όμορφη» (Γιώργος Κακουλί- 

δης, 1968), « Αρτον και Οίνον θυσία 

στης ακρογιαλιάς τα φύκια και στα 

μικρά κατάλευκα καΐκια ψυχή μικρού 

παιδιού π ’ αναζητά γονείς και μνήμες 

και σέρνεται με ματωμένες κνήμες (...) 

και αγωνίζεσαι να κρατηθείς στα αινίγ

ματα μιας καταρρέουσας παραφροσύ

νης» (Γιώργος Μιχάκης, 1986), «Είναι 

καιρός που φεύγω /  κι όμως /  επιστρέ

φω και πάλι αγία και πόρνη /  μητέρα 

των πρώτων μου ύπνων /  καθρεφτίζο

μαι μέσα σου ανώνυμος ίσκιος /  μικρή 

αχιβάδα σπασμένη στα δύο» (Σωτήρης 

Τριβιζάς, 1986), «Με κλάματα και μά

τια ισοπεδώθηκε /  Α π’ τη μαμά το 

βράδυ» (Γιάννης τζανετάκης, 1985) και 

τέλος «'Επρεπε το συντομότερο να 

συναντήσω μια πόλη αλλά συνάντησα 

τη μητέρα μου μικρό κοριτσάκι, όπως 

ήταν πολύ πριν γεννηθώ» (Ν.Γ. Δαββέ

τας, 1986).

Θα έλεγα ότι οι ποιητές αυτοί που 

περιστασιακά έστω αναφέρονται στη 

σχέση που υπάρχει μεταξύ μάνας και 

γιου, προσπαθούν να ξεπεράσουν όλους 

τους φόβους της παιδικής ηλικίας μέσα 

απ ’ την καταστροφή των συναφών μύ

θων. Η απελευθέρωσή τους τελείται με 

την εμπειρία της γραφής, η οποία δρα 

καταλυτικά. Έτσι κι ο Ν.Γ. Δαββέτας 

προτάσσοντας όλα όσα κατάφερε να 

αφουγκραστεί η ευαισθησία του πίσω 

απ ’ τα ισοπεδωτικά παραπετάσματα 

του ρεαλισμού, απομακρύνεται απ ’ τα 

γνωστά εκείνα θέματα που έχουν τόσοι 

και τόσοι'καταχραστεί, όπως π.χ. είναι 

το περιλάλητο άγχος της εποχής, η 

αλλοτρίωση, η καταπίεση, η χρεοκοπία 

των κοινωνικών δομών, η ουτοπία της 

υπερδομής κλπ. Σε αντίθεση με τον 

Γιώργο Κακουλίδη και το Γιάννη Τζα- 

νετάκη, στην ποίηση των οποίων οι 

σχετικές αναφορές στο οιδιπόδειο σύ

μπλεγμα λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερες 

προεκτάσεις κι εκτελούν χρέη ισορροπι

στών στην όλη σύνθεση, ο Ν. Γ. Δαββέ

τας προτίθεται να υπερβεί τις επίπεδες 

καταγραφές και τις ατελείς εκφορές του 

είδους και να εισχωρήσει στην περιοχή 

της συγκεκριμένης ενδοχώρας: «Ιδιαίτε

ρη πατρίδα μου τα παιδικά ypóvia και
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σ’ αυτά επιστρέφω υπνοβατώντας» — 

πρβλ. το «Τα πέταλά μου ανοίγω τα 

μεσάνυχτα /  βγαίνουν τα παιδικά μου 

χρόνια και δαγκώνουν» (Γιώργος Κα- 

κουλίδης). Η «Λευκή Φούγκα» πλατιά- 

ζει σε ορισμένα σημεία, ιδίως προς το 

τέλος. Αντίστοιχα παρουσιάζει προβλή

ματα συνοχής των επιμέρους ποιημά

των μεταξύ τους. Νομίζω ότι μερικά 

προέρχονται από άλλες άσχετες ποιητι

κές εργασίες του ίδιου, που θέλησε να 

επιμηκύνει με την παράθεσή τους την 

αρχική φούγκα.

★ ★ ★

Ο Γιώργος Κακουλίδης (1956) στα 

πρώτα του βιβλία αναζήτησε στα εξω

τικά ναυτικά μοτίβα, κατά το παρά

δειγμα του Κ. Ουράνη και του Ν. 

Καββαδία, το κατάλληλο ποιητικό κλί

μα για να διοχετεύσει τα βιώματά του. 

Το τέταρτο ποιητικό του βιβλίο αποτε- 

λείται από δίστιχα ή τρίστιχα κυρίως 

κείμενα, τα οποία διαδοχικά συνθέτουν 

την «Προσευχή του Τζορντάνο Μπρού- 

νο», 96 συνολικά στίχων. Αν και η 

εργασία αυτή του Γ. Κακουλίδη μαρτυ

ρεί τις αδυναμίας που εξακολουθεί να 

έχει, όπως είναι η τάση του για αορι

στολογίες και ακυριολεξίες (βλ. σελ. 17 

ο.π.) εν τούτοις είναι εμφανή τα αξιό

λογα χαρίσματά του, στα οποία συγκα

ταλέγονται κυρίως η λακωνικότητα των 

αποδόσεων, η ένταση των μεταφορών κι 

η δεξιοτεχνία στην εξισορρόπηση των 

αντιθέτων. Οφείλει όμως, να απαγκι

στρωθεί από το Μίλτο Σαχτούρη και 

το Νίκο Καρούζο. Στίχοι όπως «Με τη 

σελήνη και τα σκυλιά της /  τα μάτια 

φεύγουν πάντοτε τη νύχτα /  γαβγίζουν, 

μπαίνουν στον ουρανό» και «η πείνα 

μου στο κελί μεγαλώνει /  κι ένα κεφάλι 

κομμένο λάμπει στο πιάτο μου» (σελ. 

16 και 27 αντίστοιχα, ο.π.) παραπέ

μπουν αμέσως στον ποιητή του 

«Σκεύους». 0 κόσμος του Γιώργου Κα

κουλίδη, παραμένει ζοφερός, κλειστοφο

βικός, αδιέξοδος. Μέσα του ρέει αίμα 

προγόνων, που γνώρισαν την κοινωνική 

και ατομική περιπέτεια κι απ’ την καλή 

κι απ’ την κακή της όψη. Νομίζω πως ο 

ποιητής αυτός είναι φορέας μια ασύνει- 

δης τραγικής μνήμης. Γι’ αυτό και τα 

περισσότερα σπαράγματα του λόγου 

του έχουν αυτή τη σκοτεινή αίσθησή 

του τρόμου και του επιθανάτιου ρόχθου. 

Όπως ο Ν. Γ. Δαββέτας κι ο Π. 

Μπουκάλας τολμά κι αυτός το συνθετι

κό ποίημα. Εκεί όμως ενυπάρχουν κι οι 

αναπόφευκτες παγίδες που αγνόησε κι 

έχασε το στοίχημα με τον εαυτό του: η

«Προσευχή του Τζορντάνο Μπρούνο», 

αν και πιο ειλικρινής απ’ το «Λίμπερ- 

τυ» του 1979 δεν είναι το καλύτερο 

βιβλίο του, διότι πάσχει από προβλή

ματα δομής. Δύσκολα δηλαδή οι ακα

τέργαστοι στίχοι της σελ. 18 συμβαδί

ζουν με την έντεχνα ζυγιασμένη προσω

ποποίηση των στίχων της αμέσως επο

μένης σελίδας. Ο Γιώργος Κακουλίδης 

έχει πολύ καλές προοπτικές για να 

προχωρήσει στην άρτια ποίηση. Η μυ

στικιστική του φύση ας επιβληθεί από

λυτα στα εκφραστικά του μέσα. Τότε 

θα είναι ανοιχτός ο δρόμος για μια 

ποίηση πολύ πιο προσωπική, που τόσο 

επιζητούμε σήμερα.

★ ★ ★

Στον Διονύση Μενίδη (1956), η 

ποιητική γλώσσα ακόμα τρεκλίζει ανά

μεσα στην ασυδοσία των λέξεων και 

στην καίρια απόδοση των νοημάτων. 

Π.χ. «Το πέπλο, που γενιές αναμάρτη

τες το υφάναν /  στολίζει τα επίμονα

σκέλεθρα που επιζούν /  ανήμπορα 
ταριασμένες, γεράματα κριματισμένα. /  

Η πεπλοφόρος τριήρης, θαλάσσιο σύνο

ρο /  σαπίζει στα ρηχά /  και καλεί τις 

αρχαϊκές πομπές, το πλήθος, να τη 

σώσει... /  Μόνο τ’ ανάγλυφα δε ζωντα

νεύουν». Αναγνωρίζω, πάντως, ότι ση

μειώνεται σταδιακά μία πρόοδος στη 

δουλειά του. Κυριότερο γνώρισμά του: 

το ξάφνιασμα που προκαλούν οι -αλλε

πάλληλες μεταπτώσεις του κειμένου 

του, όταν επιτυγχάνονται αισθητικά οι 

απαραίτητες ζεύξεις.

★ ★ ★

Η πρώτη ποιητική συλλογή του Πα

ναγιώτη Κερασίδη (1955) «Η σκιά μου 

σαν σώμα» περιέχει όλα τα γνωρίσματα 

μιας πρωτόλειας συλλογής ενός νέου 

αυθόρμητου ποιητή. Αναγνωρίζουμε εύ

κολα έναν αυθεντικό εσωτερικό κραδα

σμό, ο οποίος αντανακλά όλη την έντα

ση που υπάρχει κάτω απ’ την επιφάνεια 

της πραγματικότητας. Η ποίησή του, 

όμως, δε λειτουργεί στο σύνολό της, ο 

λόγος ακούγεται παράφωνα και το υλι

κό που φτάνει ως εμάς έχει παρασύρει 

στο δρόμο του πολλά ασήμαντα πετρώ

ματα. Γι’ αυτό κι επιβάλλεται ένα άμε

σο φιλτράρισμα στις προσεχείς δοκιμές 

του. Συγκρατώ πάντως το στοιχείο της 

νεότητας που ευαγγελίζεται .με σθένος 

ο ποιητής αυτός και το συναφές ιδανικό 

του σωματικού έρωτα, που, κατ’ αυτόν 

πάντα, αποτελεί το μέγιστο μάθημα 

εξιλέωσης, σε μιαν εποχή που φημίζε

ται για την αμείλικτη αποπροσωπο- 

ποίησή της.

★ ★ ★

Ο Γιώργος Μιχάκης (1959) έχει ήδη 

προλάβει να εκδόσει τρεις ποιητικές 

συλλογές. Η τελευταία, «Το ναρκοπέ

διο», χωρίζεται σε δύο ενότητες που 

επιγράφονται «Το στήθος της Αφροδί

της» και «Ο επίμονος Άγγελος», με 

δεκαεφτά κείμενα από 2 έως 12 στίχους 

το ένα. Ο ποιητής αυτός δεν έχει τα 

περισσότερα γνωρίσματα των συνομη

λίκων ομοτέχνων του. Χρησιμοποιεί ε- 

λάσσονες τόνους και ήπιους ρυθμούς 

καταγινόμενος με την προβολή απλών 

καθημερινών περιστατικών, χωρίς όμως 

να φιλοδοξεί να φτάσει ως εκεί που 

αποβλέπουν π.χ. ο Κωστής Γκιμοσού- 

λης ή ο Γιώργος Κακουλίδης. Πολλές 

φορές τα κομμάτια του Γ. Μιχάκη είναι 

γραμμένα σε τόσο χαμηλή ένταση, που 

δεν ακούγεται σχεδόν τίποτα. Επίσης 

το γενικό αισθητικό αποτέλεσμα χω

λαίνει απ’ τη χρήση πεπαλαιωμένων 

συμβόλων, τα οποία είναι άχρηστα πια 

όπως η «στράτα», η «μαργαρίτα» κλπ. 

Το πρόσωπο που αναζητεί δεν υπάρχει 

στα συντρίμμια της απλοϊκής «εκδρο

μής» του, αλλά στο άλμπουμ των εικό

νων που, δυστυχώς γι’ αυτόν, κρατάει 

ακόμα κλειστό στα χέρια της η ηρωίδα 

του ποιήματος του Madonna. Προς τα 

εκεί θα πρέπει να στραφεί/

★ ★ ★

Ο Παντελής Μπουκάλας (1957) επι

χειρεί από συλλογή σε συλλογή την 

ανανέωση και την ανακατάταξη των 

ρυθμών του. Διαθέτει αισθητήριο και 

ασκημένο, σ’ ένα βαθμό, αυτί. Γι’ αυτό 

και δεν αποτυγχάνει συνήθως στις ποιη

τικές του εκδοχές. Όταν δεν συγκινεί- 

ται απ’ τους ποικίλους πειρασμούς που 

παρουσιάζει μπροστά στα έκπληκτα 

μάτια του το δέλεαρ της ακατάπαυστης 

ποιητικής ομιλίας, τότε το συνθετικό 

ποίημα αντέχει στα χέρια του. Η «Εκ

δρομή της Ευδοκίας», το δεύτερο βιβλίο 

του, καταφέρνει να καταγράψει τις κυ- 

ριότερες φάσεις του αγώνα που διεξά

γει το ανθρώπινο σώμα στην προσπά- 

θειά του να διατηρήσει την πολυσήμα

ντη ιδιαιτερότητά του και να παραμεί- 

νει αλώβητο μετά τις διαδοχικές 

επιθέσεις ενός ύπουλου και ακούραστου 

εχθρού, που είναι σε τελευταία ανάλυση 

το alter ego του ποιητή. Ο διχασμός του



Π. Μπουκάλα χαρακτηρίζει όλη σχεδόν 
Γην ποίησή του.

★ ★ ★

Ο Θανάσης Σερέφας (1960) βρήκε 

έτοιμους τους μύθους και τα μοντέλα 

στην ποίηση των συμπατριωτών του 

της Θεσσαλονίκης κι έτσι αρκέστηκε να 

δώσει κι αυτός με τη σειρά του νέα 

έμφαση στις ατομικές περιπέτειες που 

γνώρισαν από κοντά το φως της ποίη

σης, για πρώτη φορά, στους στίχους 

ενός Ν. Χριστιανόπουλου κι ενός Ν.Α. 

Ασλάνογλου. Δεν μπορώ να πω ότι ο 

Θ. Σερέφας υστερεί πολύ σε σχέση με 

τους άμεσους ποιητικούς προγόνους 

του. Είναι λιτός, συγκεκριμένος, καί

ριος. Ο σπαραγμός του κλυδωνιζόμενου 

ατόμου που βλέπει ότι είναι ανίσχυρο 

να αντιμετωπίσει την αναπόφευκτη 

φθορά που συνεπάγεται η μεγάλη ηθική 

και πνευματική κρίση των ημερών μας, 

ακούγεται πολύ καθαρά και στις δύο 

συλλογές του. Οι τόποι είναι απέριττοι 

και μεθοδικά σκληροί, οι χρόνοι σαφείς 

και αποτελεσματικοί. Μερικές φορές το 

δωμάτιο του Σερέφα ακτινοβολεί α

π ’ τη λάμψη της αφθαρσίας που προ

οιωνίζει ο απόλυτος έρωτας ψυχής και 

σώματος. Τότε ο ποιητής είναι συναρ

παστικός. Αλλού είναι το πρόβλημά 

του. Εννοώ το γεγονός ότι έχει εγκατα- 

λειφθεί επικίνδυνα στις σκολιές οδούς 

ενός υπερβολικού εξπρεσσιονισμού. 

Πολλοί πριν απ’ αυτόν ̂ ακολούθησαν 

τους ίδιους δρόμους και δε βγήκαν που

θενά. Πάντοτε είχαν μπροστά τους το 

θολό και μονομερές είδωλο ενός περιο

ρισμένου κόσμου. Νομίζω ότι ο Θ. 

Σερέφας μπορεί να μεταβεί στην ποιη

τική ιδέα, ξεφεύγοντας από τη δαιμονι

κή αίγλη, που ασκούν επάνω του τα 

«πιο αλλόκοτα πένθη» που «κλυδωνίζο

νται σαν κρύσταλλα στο υπόγειο». 

Χρειαζόμαστε μια περισσότερο στέρεη 

ποίηση που δε θα σπάει και δε θα 

αυτοσυντρίβεται μετά από μερικές συ

σπάσεις.

★ ★ ★

Ο Θάνος Σταθόπουλος (1963) με τις 

δύο πρώτες ποιητικές του συλλογές 

ανάγεται κατευθείαν τόσο στην αμέσως 

προηγούμενη απ’ αυτόν γενιά του ’70 

42 όσο και στο σύνολο του έργου του 

Νίκου Εγγονόπουλου του οποίου, όπως

διαπιστώνουμε, η παρουσία δεν είναι 

ευκαταφρόνητη μεταξύ των νέων. Η 

αρετή του Θ. Σταθόπουλου συνίσταται 

στο ότι δε θέλει να μηρυκάσει αδιακρί

τως τους ποιητές που διαβάζει αλλά 

αποπειράται να διαφοροποιήσει σταδια

κά τον ποιητικό του λόγο. Στο ενεργη

τικό του πιστώνεται ακόμα η αντικει

μενικότητα μιας ενδιαφέρουσας κινημα

τογραφικής γλώσσας. Εκεί έχει να ε

πενδύσει πολλά απ’ τα μελλοντικά του 

ποιήματα, χωρίς να έχει ανάγκη απ’ τις 

υπεραπλουστεύσεις του τύπου: «... ο 

μήνας των καλών οικογενειών και των 

ψυχώσεων έχει δύο. Σήμερα εννοώ. Αύ

ριο θα έχει τρεις». Αναφέρομαι σε μια 

ποίηση με λιγότερα τυποποιημένα το

πία, με λιγότερα «σπασμένα αγάλμα

τα»: πρβλ. τους στίχους του: «Καθισμέ

νοι δίπλα δίπλα στο τραμ /  κοιτάζαμε 

την ατέλειωτη πόλη. Πρόσεχε το χέρι 

σου μέσα, είπες /  σε μιαν αρμονία 

φωνής και χρωμάτων. /  Το τραμ προ

χωρούσε. /  Έσκυβα και μάζευα /  τα 

ερείπια της πόλης /  τα σπασμένα αγάλ

ματα /αραδιασμένα στους δρόμους /  τα 

λιωμένα ρούχα και τις καρό γραβάτες». 

Τόσο ο Γ. Σεφέρης όσο κι ο Γιάννης 

Ρίτσος, αλλά κι ο Κώστας Στεργιόπου- 

λος, έχουν περιθάλψει προ πολλού όλα 

τα ελληνικά γλυπτά και μάλιστα πολύ 

καλά κι ot τρεις. Έχουν αδειάσει οι 

δρόμοι της ποίησής μας από αγάλματα. 

Φτάνει. .0 Θάνος Σταθόπουλος ανήκει 

σ’ αυτούς που επιμένουν, που θέλουν να 

πρωτοτυπήσουν. Ας είναι πάντα πολύ 

αυστηρός με τον εαυτό του και θα 

δοκιμάσει σημαντικότερες κατακτήσεις.

★ ★ ★

Η ποιητική συλλογή « Όσο ακούω σε 

χρώμα» του Γιάννη Τζανετάκη (1956) 

είναι η τρίτη και ταυτόχρονα η καλύτε

ρη παρουσία του ανάμεσά μας. Σε ολι

γόστιχα αυτόνομα κείμενα απομονώνε

ται το βασικό και το απαραίτητο στοι

χείο του βιώματος που μπορεί να γίνει 

ποίηση. Ο ποιητής ξέρει να ρίχνει όλο 

του το φως σε μια λεπτομέρεια. Δεν 

καταβάλλει ιδιαίτερο κόπο για να πει 

όσα θεωρεί ότι πρέπει να λέγονται με 

το όνομά τους. Αποτυγχάνει μόνο όταν 

υπερβαίνει το πλαίσιο που έχει προκα

θορίσει για την ανάπτυξη των ποιημά

των του. Ο ρεαλισμός του είναι βέβαια 

παλαιάς μόδας και γίνεται χειρότερος 

όταν αναμειγνύεται με αγγλογαλλικές 

λέξεις: «Οι φωνές που δεν καταλαβαί

νεις /  το Black Label που δεν άγγιξες 

στο Χίλτον /  , Η πετριά σου για την 

Νταϊάν Κήτον /  το Renault σου με

παπούτσι tennis /  Κρύβεις έναν έρωτα 

βαρύ και όχι /  Κατουοάω κι έχεις 

πιάσει το νιπτήρα /  Σαν αρρώστια μου 

περνάς τον αναπτήρα /  Σου ετοιμάζω 

ένα γραμμάριο ομορφαίνεις». Επίσης 

όταν θέλει να γίνει τολμηρός φτάνει 

στην υπερβολή της γλωσσικής κατάχρη

σης: «Καί' μου μιλάς πως τέλειωσα 

κοντά σου /  Μα η πουτανίτσα μου έχει 

υγρά εκτροχιασμένα» ή «Αιδοίο είναι 

αυτό ή σκύλος» —κι ο Αρχίλοχος ανα

φερόταν συχνά στα ίδια θέματα, για να 

μη ξεχνάμε «διέζ το μύρτον» ήταν η 

ποίησή του, αλλά έφτανε στο στόχο του 

και κατόρθωνε να πει τα ανείπωτα 

χωρίς να γίνει φτηνός και να καταφύγει 

σε ατελείς παραθέσεις. Αν δικαιώνεται 

η έκδοση του « Όσο ακούω σε ^ρώμα» 

είναι γιατί δόθηκε η ευκαιρία στο Γιάννη 

Τζανετάκη να εκπονήσει ένα ανάμεικτο 

υλικό που ασφαλώς 8ε θα το χρειαστεί 

στα επόμενα βιβλία του. Τα αλκοολικά 

του ποιήματα μπορεί και τότε να είναι 

ποτισμένα με οινόπνευμα αλλά δεν πρέ

πει να περιέχουν τόσα κατακάθια.

★ ★ ★

Ο Σωτήρης Τριβυζάς (1960) ανήκει 

στους ολ^γογράφους που πειραματίζο

νται, έχοντας ικανά εφόδια, στη δύσκο

λη ποίηση των συμβόλων. Ο μεγαλύτε

ρος εχθρός του, το επίθετο, είχε κατα

φέρει πολλαπλά πλήγματα στο «Κέλυ- 

φος», την πρώτη του ποιητική συλλογή 

(1982). Ευτυχώς η κατάσταση διορθώ

θηκε κατά πολύ στο «Κίβδηλο φεγγάρι»

(1984). Εκεί υπάρχουν κομμάτια όπως: 

«Το μαγικό παιχνίδι», «Ένα ποίημα 

που μου διηγήθηκαν τα μάτια σου», 

«Εφιάλτης» κλπ., τα οποία μπορούν 

σ’ ένα μεγάλο βαθμό να καθορίσουν το 

ποιητικό στίγμα όχι μόνο το δικό του 

αλλά κι εκείνο πολλών απ’ των συνομη

λίκων του. Παραθέτω ένα χαρακτηρι

στικό παράδειγμα απ’ τον «Εφιάλτη»: 

«Στεγνή φωνή. /  Ακινητώ στο έρημο 

δωμάτιο /  παρακολουθώντας τον τρόμο 

/  να μεγεθύνει τα πράγματα /  τόσο που 

φτάνει ένας ψίθυρος /  να μου ξεσχίσει 

τα τύμπανα /  μία αχτίδα φως /  θα μου 

ξεριζώσει τα μάτια. /  Στεγνός καιρός. 

/  Κείτομαι τώρα σ’ ένα δάσος /  όπου 

φυτρώνουν άγρια θηρία /  πάνω σ’ ιλιγ- 

γιώδεις αποστάσεις /  αιωρείται ο ουρα

νός /  όμως το στόμα μου είναι χώμα /  

και κάθε βράδυ ονειρεύομαι ένα ζώο / 

να μεγαλώνει μέσα στη φωτιά». Στην 

εν λόγω συλλογή ο Σ. Τριβυζάς ελέγχει 

σε ικανοποιητικό βαθμό τα ποιητικά 

του μέτρα, τοποθετείται με άνεση και 

τιμιότητα απέναντι στο αντικείμενό



του και δε θέλει να το υποβιβάσει με 

κανένα αντίκρυσμα, έχοντας μάθει να 

συναιρεί τα πάθη του μέσα απ’ την 

κάθαρση ενός ισορροπημένου λόγου, 

που δεν έχει καμία σχέση με τη γλωσ

σολογία τόσων και τόσων άλλων. Στα 

οκτώ ολιγόστιχα κείμενα, που συνα

θροίζονται στο τρίτο βιβλίο του «Βίος 

Ασωμάτων», συμπυκνώνονται όλες οι^ 

θετικές εμπειρίες και τα διδάγματα που 

έχει αποκομίσει απ’ τη μαθητεία του 

στο Γιώργο Θέμελη, στο Δ.Π. Παπαδί- 

τσα και στη Ζωή Καρέλη, από πλευράς 

παλαιοτέρων, και στους Αν. Βιστωνίτη,

Γ ιώργο Μαρκόπουλο και Κώστα Γ. 

Παπαγεωργίου, από πλευράς νεοτέρων. 

Πρόκειται για μια ουσιαστική και λιτή 

γραφή, όπου το ανθρώπινο δράμα δεν 

εξαντλείται με τις αυταπάτες μιας ε

ξωτερικής λύτρωσης αλλά λύεται αρμο

νικά μέσα στην απόλυτη πραγματικό

τητα του πολυδιασπαμένου μα άφθαρ

του τελικά είναι. Ενδεικτικοί είναι οι 

στίχοι: «Μικρές αισθήσεις ανεβαίνουν 

ως εδώ / χρώματα τρυφερά μέσα στη 

νηνεμία /  του ύπνου /  είναι το άσαρκο 

φως είναι το δέντρο /  με τα κουρασμένα 

φύλλα σαν μουσική /  στο φωτεινότερο 

κλαδί να ψιθυρίζω /  τ’ όνομά σου. /  

Μήπως η νύχτα φέρνει το γυμνό σου 

χέρι /  μήπως στο σώμα σου προσεύχο

νται οι άνεμοι /  το φως, απ’ την αθέατη 

πλευρά του κόσμου /  μήπως στα μάτια 

σου επιστρέφει». Τη σιγουριά στο Σω

τήρη Τριβυζά τη δίνει ο κανόνας που 

αποφάσισε να τηρήσει όσο καλύτερα 

γίνεται και ο οποίος ορίζει ότι η απώ

τερη μεταφυσική του Πίστη έχει ανά

γκη από σαφώς διατυπωμένα άρθρα 

μερικών εύληπτων Συμβόλων. Σε περί

πτωση που δεν αυτοπεριορισθεί κι άλ

λο, φιμώνοντας τον ίδιο του το λόγο, θα 

δείξει ότι δεν είχαν άδικο όσοι διέγνω-

σαν την αντοχή της λογοτεχνικής του 

κράσης, η οποία, απ’ τη φύση της μπο

ρεί να κρατήσει το φορτίο της δύσκολης 

ποίησης.

★ ★ ★

Το τρίτο βιβλίο του Βασίλη Τσιπά 

(1956) «Εν πλω» περιέχει τρεις μικρές 

ενότητες: «Στον αστερισμό της Παρθέ

νου», «Νύχτα στην πλώρη» και «Λίγο 

πριν την ανατολή». Τα ολιγόστιχα 

ποιήματα της συλλογής αυτής δεν κα

τορθώνουν να υλοποιήσουν τις περισσό

τερες προθέσεις του δημιουργού της, ο 

οποίος έχει υποστεί την επίδραση του 

Οδυσσέα Ελύτη σε τέτοιο βαθμό ώστε 

η όλη σύνθεση να θυμίζει τη «Μαρία 

Νεφέλη» ακόμα και δομικά. Οφείλει να 

γνωρίζει ο Β. Τσιπάς ότι τα παραθέμα

τα στο τέλος της σελίδας, εν είδει 

ρητών ή γνωμικών, που δεν έχουν σχέση 

με το αμέσως προηγούμενο ποίημα, 

είναι επόμενο να προδίδουν απ’ την αρ

χή κιόλας την ποιητική καταγωγή τους, 

εξαλείφοντας έτσι το μυστήριο εκείνο 

που νιώθει εκ προοιμίου ο αναγνώστης, 

όταν επικοινωνεί μ ’ ένα έργο, που το 

θέλει προσωπικό ή τουλάχιστον φαινο

μενικά ειλικρινές. Πρβλ. τους στίχους 

κατακλείδες: «Εκεί που το όνειρο αγγί

ζει το βέβαιο: Προμηθέας Πυρφόρος» 

και «Γυρεύει πολλήν απελπισία η φρό

νηση».

Ισχυρίζομαι ότι ο δημιουργός αυτός 

μπορεί να δώσει σάρκα και οστά στα 

ποιητικά του οράματα. Στίχοι όπως 

«Εκείνες οι λακκούβες που έρχονται 

στον ύπνο μου, /  δε φαίνονται πια. /  

Θέλει βροχή για να φανούνε» και «Κι 

όλο μια γη να θέλει να πετάξει, /  κι 

ένας ουρανός να χαμηλώσει» /  (Η σιω

πηλή συμφωνία των άστρων)», δείχνουν

ότι ο Βασίλης Τσιπάς διαθέτει εκείνο 

που λέμε «ποιητικό μάτι», μόνο που 

του λείπει η ευχέρεια της σύνθεσης του 

λόγου σε αραγή γλωσσικά σχήματα, τα 

οποία δε θα επιτρέπουν εύκολα την 

ολική διαφυγή του ποιητικού υλικού.

III. Η ποίηση της ανάγκης και 
της πολυτέλειας

Είδαμε ότι η μάταιη αναζήτηση μιας 

βεβιασμένης πρωτοτυπίας, η καλλιέρ

γεια ενός άχαρου και στείρου πειραμα

τισμού κι η φενάκη των μετασουρεαλι- 

στικών, οπισθοδρομικών πλέον, μετα

φορών χαρακτηρίζουν ένα μεγάλο μέρος 

του συνολικού έργου των δέκα τριών 

ποιητών που προαναφέραμε. Δε θα 

μπω στον πειρασμό να κατονομάσω 

ευθέως τους λίγους εκείνους που πρό

κειται να πρωταγωνιστήσουν στην αυ

ριανή ποιητική σκηνή του τόπου.

Όσοι κατά καιρούς προδίκασαν τη 

διάρκεια και την αποτελεσματικότατα 

κάποιων νέων ταλέντων, τις περισσότε

ρες φορές απεκάλυψαν ότι δε διαθέτουν 

και τόσο σπουδαίο καλλιτεχνικό, (όρα 

προφητικό στην προκειμένη περίπτω

ση), αισθητήριο. Αν και έχει ήδη κατα

θέσει ο κάθε ένας δύο ή τρία βιβλία, 

εκτός του Π. Κερασίδη, δεν μπορούμε 

να σχηματίσουμε μια ακριβή εικόνα του 

έργου τους ούτε είναι δυνατόν να κάνου

με τους απαραίτητους συσχετισμούς 

που θα καθόριζαν ενδεχομένως το ποιη

τικό στίγμα της εποχής. Μόνο κάτω 

απ’ αυτό το πρίσμα αξιολογείται η έκ

δοση της «Γραφής 1980-85», στο χώρο 

της ποίησης που μας αφορά εδώ. Το 

βιβλίο αυτό δικαιώνεται απλά αν αντι- 

μετωπισθεί ως μια δειγματοληπτική 

συγκέντρωση υλικού διαφόρων ομηλί

κων νέων ποιητών και τίποτα παραπά

νω. Ο μελετητής ο οποίος θα το εκλά- 

βει ως χρηστικό βοήθημα για την εξα

γωγή οριστικών συμπερασμάτων θα 

σφάλει αναγκαστικά. Ούτε η κατάταξη 

είναι πλήρης ούτε τα καλύτερα έργα 

έχουν καταχωρηθεί. Νομίζω πως όφει- 

λαν οι υπεύθυνοι της έκδοσης να περι

μένουν λίγα ακόμα χρόνια για να προ

λάβουν οι ίδιοι οι ποιητές να γνωρίσουν 

καλύτερα τον εαυτό τους, το κοινωνικό 

περιβάλλον και κατ’ επέκταση το ίδιο 

τους το έργο. Ίσως να διείδε ο «Υάκιν

θος» την έλλειψη αυτή σε κάποια ύστε

ρη φάση γι’ αυτό και ανέτρεψε στην 

προσθήκη και ανεκδότων ποιημάτων, 

θέλοντας έτσι να προσφέρει μια πληρέ

στερη ποιητική εικόνα των συμμετα- 

σχόντων. Αγνοούμε όμως,, όπως είναι 43
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φυσικό άλλωστε, το κυρίως μητρικό 

σώμα των διαφόρων ανεκδότων έργων ή 

των αποσπασμάτων κι είναι έτσι αρκε

τά δύσκολο να αντιληφθούμε επαρκώς 

αν οι ποιητές έχουν προχωρήσει στη 

δημιουργία ουσιαστικότερων έργων, ή 

αν έχουν σημειώσει στασιμότητα ή υ

ποχώρηση κλπ. Απ’ αυτή την άποψη η 

«Γραφή 1980-85» ζημιώνει τους ποιη

τές που περιλαμβάνει.

Αλλά, δυστυχώς, η έκδοση υστερεί 

πολύ και στο θέμα της γραμμένης σε 

σπασμένα ελληνικά εισαγωγής η οποία 

δίνει μόλις και μετά βίας αμυδρή εικόνα 

των συντεταγμένων της ποιητικής γρα

φής των εννέα ποιητών. Απορώ πώς ο 

επιμελητής της έκδοσης κ. Ηλίας Κα- 

φάογλου, γνωστός για την καλαισθησία 

του, επέτρεψε στον προχειρολόγο κ. 

Πέτρο Ρεζή να παρεισδύσει στο βιβλίο 

αυτό. Υπάρχουν αφελείς φράσεις του 

τελευταίου που συνιστούν δείγματα 

μιας θανάσιμης κακοποίησης της ελλη

νικής γλώσσας, η οποία όσα δεν έπαθε 

τόσα χρόνια δουλείας και κατοχής κιν

δυνεύει να πάθει τώρα και ν’ αλλάξει 

ακόμα και φύλο: από γλώσσα επικοινω

νίας που είναι να καταντήσει γλώσσα 

αυτοχλευασμού των Ελλήνων. Κι απ ’ 

αυτή ακόμα την άποψη οι απολογούμε

νοι δεν πρέπει να αισθάνονται και πολύ 

ευτυχείς. (Για να μη σταθώ περισσότε

ρο στην άλλη μοιραία φράση του βι

βλίου, που προέρχεται αυτή τη φορά 

απ’ τον άλλο «εισαγωγέα» του βιβλίου, 

κ. Κωστή Λιόντη, του ασχολούμενου με 

την πεζογραφία των νεοτάτων: «Προ

σπαθήσαμε το σύνολο των ανθολογημέ

νων κειμένων να ’ναι αντιπροσωπευτικό 

κι ενεστωτικό για τον κάθε συγγραφέα 

κι επίσης ανέκδοτα, πράγμα μάλλον 

ατελέσφορο για την ολότητα μέσα στη 

χρονική συμπληγάδα» (!) Δε θυμάμαι 

να έχω διαβάσει χειρότερα ελληνικά τα 

τελευταία χρόνια... τέτοια κείμενα απο

τελούν το προοίμιο της εθνικής μας 

αφασίας. Πρβλ. ακόμα και τον αφορι- 

σμό του κ. Πέτρου Ρεζή: «Η προσωπι

κή εξωτερική τοπιογραφία τους, βασί

ζεται σε αντιθετικές προσλήψεις δύο 

κυρίως στοιχείων του περιβάλλοντος 

χώρου, χωρίς φυσικά τα αντιθετικά σκέ

λη να λειτουργούν ισοβαρώς» (;) Ο κ. 

Ηλίας Καφάογλου έπρεπε να λογοκρί- 

νει και τους δύο αμείλικτα. Κρίμα που 

δίστασε, θα παίρναμε το μέρος του.

Γ ενικό συμπέρασμα: η νεότατη ελλη- 

44 νική ποίηση έχει ήδη τις ευτυχείς στιγ

μές της, το πρώτο στάδιο της άνδρωσής

της ανέδειξε ήδη μερικούς αξιόλογους 

ποιητές. Είναι αυτοί που πρόκειται να 

προχωρήσουν σε μιαν ακμαία κι απε

λευθερωμένη ποίηση, στηριζόμενη σε 

νέες βιωματικές αλήθειες. Οι άλλοι, 

ευαίσθητοι και τρωτοί στις παρορμή-

σεις που τους υπαγορεύει η νεοφώτιστη 

και άπειρη φύση τους θα μείνουν μόνοι 

κι απροστάτευτοι στο βαθύ πηγάδι της 

ελληνικής γλώσσας. Εκεί μέσα, αντί να 

ποιούν, θα φθέγγονται και δε θα το 

αντιλαμβάνονται.

Ήταν μαθηματικός 
ο Μαρξ;

Ο Μαρξ δεν ήταν μαθηματικός. Πίστευε, όμως, σύμφωνα με 

τον Πωλ Λαφάργκ, ότι «μια επιστήμη δεν είναι πραγματικά 

αναπτυγμένη αν δεν έχει μάθει να χρησιμοποιεί τα μαθημα

τικά». Γι’ αυτό προώθησε την άποψη της δυνατότητας 

εφαρμογής των μαθηματικών μεθόδων στην έρευνα των κοι

νωνικών επιστημών και ιδιαίτερα στην έρευνα της πολιτικής 

οικονομίας.

Από το 1863, το ενδιαφέρον του Μαρξ στράφηκε στη μελέτη 

του διαφορικού λογισμού, όχι μόνο ως μαθηματικής τεχνι

κής, αλλά και από την άποψη της φιλοσοφικής του βάσης. 

Μέχρι το 1881, είχε ήδη ετοιμάσει κάποιο σχετικό υλικό, 

που αποτελούνταν από 1.000 χειρόγραφες σελίδες. Φαίνε

ται όμως ότι δεν το προόριζε για δημοσίευση, αλλά μόνο 

για τις μελέτες του ίδιου και του Ένγκελς.

Αυτά ακριβώς είναι τα Μαθηματικά χειρόγραφα του Καρλ 

Μαρξ και τα κυριότερα από τα χειρόγραφα αυτά που περιέ

χουν τις απόψεις του πάνω στις αρχές του διαφορικού λογι

σμού, εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 1933 στη Σοβιετική 

Ένωση. Το 1983, με την ευκαιρία των εκατό χρόνων από το 

θάνατο του Μαρξ, τα Μαθηματικά χειρόγραφα εκδόθηκαν 

και στην Αγγλία. Προς το τέλος της τρέχουσας χρονιάς, 

έπειτα από τη φιλόπονη προσπάθεια δύο νέων επιστημό

νων, του Μανώλη Κωνσταντινίόη και του Νίκον Λ ίλή, θα 

προστεθεί στην ιστορία των «χειρογράφων» και η ελληνική 

έκδοση. Η πρωτοβουλία για την έκδοση αυτή ανήκει στις 

εκδόσεις Γλάρος, που συνεργάστηκαν και με τους Αγγλους 

μελετητές και μεταφραστές των μαθηματικών χειρογράφων.

Ο Ένγκελς σημειώνει ότι «η δουλειά του Μαρξ πάνω στα 

μαθηματικά ήταν μέσα στη γενικότερη προσπάθεια του να 

πλουτίσει το διαλεκτικό υλισμό μέσα από τη μελέτη των θε

τικών επιστημών». Και συμπληρώνει στο σημείο αυτό ότι ο 

Μαρξ «ακόμα και στον τομέα των μαθηματικών έκανε ανε

ξάρτητες ανακαλύψεις».

Μερικά από τα βασικά θέματα που περιέχονται στα Μαθη

ματικά χειρόγραφα του Μαρξ είναι:

•  Η έννοια της παραγώγου συνάρτησης

•  Για το Διαφορικό

•  Η ιστορική πορεία ανάπτυξης του διαφορικού λογισμού

•  Θεώρημα Ταίυλορ, θεώρημα Μακ Λώριν και θεωρία των 

Παραγώγων Συναρτήσεων του Ααγκρόνζ.

•  Σχετικά με την ασάφεια των όρων «όριο» και «οριακή 

τιμή».



Μια βιογραφία απ’ το επέκεινα 
;----------------;— υπαγορευμένη
Άλκηστις Σουλογιάννη

ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΦΕΡΝΑΝΤΕΖ
Εγώ ο Πιερ Πάολο στα χέρια 

τον αγγέλου

Μτφρ.: Λουκάς Θεοδωρακόπουλος 

Εκδ. Αστάρτη, Αθήνα 1985

Το βιβλίο είναι μια (αυτο)βιογραφία σε 

χρόνο αόριστο και έννοια τετελεσμένη, 

αφού υπαγορεύεται από την επέκεινα 

του συντελεσμένου θανάτου προοπτική. 

Ο πραγματικός αφηγητής, Πιερ Πάολο 

Παζολίνι, έχει περάσει, ήδη από τη 

νύχτα της 1ης προς τη 2α Νοεμβρίου 

1975 στην απέναντι όχθη και κάτω από 

το πρίσμα αυτής της αποστασιοποίησης 

διαφωτίζει πολλά σημεία της μακρινής 

όσο και τραγικής εκείνης ιστορίας.

Το βιβλίο επιβάλλει, ή τουλάχιστον 

προτρέπει σε ορισμένες εξαιρετικά εν

διαφέρουσες, παράλληλες αναγνώσεις.

Η απλούστερη είναι αυτή των συγκε

κριμένων γεγονότων της ατομικής ζωής 

του Παζολίνι: η γέννησή του στη Μπο- 

λόνια στις 5.3.1922, η καταγωγή του 

από το Φριούλι κοντά στα αυστριακά 

σύνορα, ο στρατιωτικός παλαιός ευγε- 

νής όσο και συνεπής φασίστας πατέρας 

του, η δημοκρατική δασκάλα μητέρα 

του, ο δεσμός του Παζολίνι μ’ αυτή τη 

μητέρα (εν αρχή ην ο λόγος και ο λόγος 

ην προς τη μητέρα, θα γράψει ο Φερνά- 

ντο Μπαντίνι στο Χρονικό της βίας, της 

δίωξης και του θανάτου, το 1977), ο 

αδερφός του Γκουίντο που όντας ο ίδιος 

αντάρτης εκτελέστηκε από τους τιτοϊ- 

κούς το 1944, η ζωή στην Καζάρσα, ο 

Παζολίνι καθηγητής φιλολογίας, ο Πα

ζολίνι ποιητής, η ζωή στη Ρώμη, ο 

κινηματογράφος και ο Παζολίνι, οι σχέ

σεις του Παζολίνι με κορίτσια, με αγό

ρια, με επώνυμους συγγραφείς, ο Παζο

λίνι και ο Αλμπέρτο Μοράβια, ο Παζο

λίνι και η Μαρία Κάλλας, ο Παζολίνι 

και ο Τζόρτζιο Μπασάνι, ο Παζολίνι 

και ο Βισκόντι, ο Παζολίνι στην Ινδία 

και την Κένυα.

Ύστερα, υπάρχει η ανάγνωση της 

ιστορίας της νεότερης Ιταλίας από το 

1922 (και λίγο πριν) μέχρι το 1975. 

Ιστορία «ιστορική», οικονομική, πολιτι

κή, πολιτιστική, κοινωνική. Όπως π.χ. 

φασισμός, ιταλικός «εμφύλιος», απελευ

θέρωση, αγροτικές εξεγέρσεις, οικονο

μική έκρηξη, αλλαγή ηθών, κοινωνικός 

αποπροσανατολισμός, μικροαστική ηθι

κή, διανόηση, εξέγερση της νεολαίας 

συχνότατα εκ του ασφαλούς, πολιτική 

σύγχιση, πολιτική διαφθορά, αποπροσα

νατολισμός στα κινήματα της νεολαίας, 

έξαρση βίας, ο ιταλικός κομμουνισμός, 

ερυθρές ταξιαρχίες.

Όλα αυτά όμως δεν είναι παρά οι 

συνιστώσες της υπαρξιακής προσωπι

κής περιπέτειας του Παζολίνι. Ουσια

στική ανάγνωση του βιβλίου θα θεωρη

θεί εκείνη που θα επιτρέψει την ανα

γνώριση αυτής ακριβώς της υπαρξιακής 

προσωπικής περιπέτειας, χωρίς πάντως 

να είναι υποχρεωτική και η ταυτόχρονη 

αποδοχή ή απόρριψή της.

Η υπαρξιακή προσωπική περιπέτεια 

του Παζολίνι ορίζεται κατ’ αρχήν από 

το δυϊσμό Απόστολος Πέτρος — Από

στολος Παύλος, που είναι δυϊσμός θρη

σκευτικός, φιλοσοφικός, κοινωνικός και 

επιβάλλεται από τον προφανώς τυχαίο 

συνδυασμό των ονομάτων του, Πιερ 

Πάολο* ύστερα, από τους δύο μαρμάρι

νους αγγέλους του Μιχαήλ Αγγέλου 

στη βασιλική του Αγίου Δομίνικου στη 

Μπολόνια* και τέλος, από τον πίνακα 

Δαβίδ και Γολιάθ του γνωστού ιταλού 

ζωγράφου του 16ου αι. Μικελάντζελο 

Μερίζι του επιλεγόμενου Καραβάτζιο.

Ο συντηρητικός (όχι μόνο από θρη

σκευτική άποψη) Απόστολος Πέτρος 

και ο αναθεωρητικός Απόστολος Παύ

λος του επιβάλλονται μέσα από το 

όνομά του και προεξοφλούν, έτσι θέλει 

ο Παζολίνι, το δυϊσμό στη διαμόρφωση 

του χαρακτήρα του και στην πορεία της 

ζωής του. Το κεφάλαιο 2 του βιβλίου 

αποτελεί συκλονιστική απολογητική 

του γεγονότος ότι ένας εκ πεποιθήσεως 

και αποδεδειγμένα συνεπής μαρξιστής, 

όπως ο Παζολίνι, προγραμματίζει την 

πορεία του με βάση μία εκ πρώτης 

όψεως θρησκευτικού χαρακτήρα επιλο

γή. Εκ πρώτης όψεως —γιατί ο αμιγής 

χαρακτήρας αυτής της επιλογής είναι 

στην ουσία ηθικός (με την ευρύτερη 

έννοια) και στην πράξη κοινωνικός και 

πολιτικός. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι ο 

Παζολίνι ανατράφηκε στο σπίτι της

μητέρας του στο Φριούλι, όπου η έντο

νη παρουσία του καθολικισμού ισοδυνα- 

μούσε με αίσθηση ελευθερίας κι αντί

στασης προς το φασισμό της Ρώμης 

(τον ίδιο καιρό ο πατέρας του πολεμού

σε στην Αιθιοπία σαν αξιωματικός του 

στρατού του Μουσολίνι).

Η απροσδόκητα συντηρητική έως μι

κροαστική συμπεριφορά του Παζολίνι 

σε ορισμένες στιγμές της ζωής του, 

όταν π.χ. τον επιδεικνύει η ιταλική 

διπλωματία στην Αφρική ή όταν τον 

βραβεύει η Διεθνής Καθολική Υπηρεσία 

Κινηματογράφου, προϋποθέτει την συ

γκρατημένη έστω παρουσία του Απο

στόλου Πέτρου. Η εμφανής όμως υπε- 

ροχή του Αποστόλου Παύλου τεκμη

ριώνεται από ένα Παζολίνι αδιάκοπα 

μαχόμενο και πάντα διαφωνούντα, στον 

επαρχιακό βορρά όσο και στη Ρώμη, 

για τους καταπιεζόμενους αγρότες όσο 

και για τους οικονομικά και κοινωνικά 

διαφθειρόμενους μικροαστούς, προλετά

ριους και υποπρολετάριους της μεταπο

λεμικής Ιταλίας, μέσα σ’ ένα ασφυκτικό 

πλαίσιο βίας που τελικά τον συντρίβει.

Οι δύο έννοιες Πέτρος-Παύλος συγκλί

νουν στην τελείωση αυτής ακριβώς της 
συντριβής.

Αλλά δεν έφτασε ακόμα η ώρα του 

τέλους. Εδώ πρόκειται για τη θέση του 

μύθου Παζολίνι. Η υπόστασή του προ- 

δικάζεται σαφής απέναντι στους δυο 

μαρμάρινους αγγέλους της βασιλικής 

του Αγίου Δομίνικου. Αριστερά ο αν- 

δρόγυνος άγγελος, δεξιά ο μυώδης και 

επιθετικός. Πρόκειται για μια δήλωση 

της ιδιαιτερότητας του Παζολίνι σε ό,τι 

αφορά τον ψυχισμό του και τις επιλογές 

του στην προσωπική του ζωή. Σ’ αυ

τούς τους αγγέλους (μπορεί να) παρα

πέμπει ο τίτλος του βιβλίου. 'Αλλω

στε, στην έννοια του αγγέλου επιμένει 

σχεδόν μοιρολατρικά ο Παζολίνι. 'Αγ

γελοι στην τέχνη και άγγελοι στη ζωή. 

Όπου παίζει με τις λέξεις: Άντζελο 

π.χ. θα λέγεται στη νέα ταινία του ο 

νεαρός του οποίου το όνομα αγνοεί, 

γιατί άγγελος είναι αυτός που φέρνει τα 

καλά νέα (στην προκειμένη περίπτωση, 

προοπτική μιας νέας αισθηματικής σχέ

σης), και γιατί χάνεται μέσα στο πλή

θος της πιάτσα ντέι Τσινκουετσέντο 45



χοροπηδώντας και χτυπώντας τα χέρια 

πάνω από το κεφάλι όπως οι άγγελοι 

μουσικοί του Φρα Αντζέλικο. Για να 

καταλήξει στον άγγελο θανάτου, έτσι 

όπως ενσαρκώνεται στο θύτη του, τον 

Πίνο τον Βάτραχο, κατά κόσμον Τζιου- 

ζέππε Πελόζι.

Όλη η ύπαρξη του Παζολίνι τείνει 

σ’ αυτή τη θυσία. Η συνείδηση της 

διαφοροποίησής του μέσα στα κοινωνι

κά πλαίσια τόσο της επαρχίας όσο και 

της Ρώμης (είναι χαρακτηριστικό ότι 

μόνο στη Νάπολη, δηλ. στο νότο, αι

σθάνεται πραγματικά ελεύθερος, όπως 

και στην Αφρική ή την Ινδία), η αποδο

χή της μοίρας του ιστορικά περιθωρια

κού με την ουσιαστική έννοια του όρου, 

στοιχεία εντελώς πραγματιστικά, που 

συγχέονται-ταυτίζονται με την έννοια 

του μύθου είτε για το θάνατο των 

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου πρό

κειται είτε για τον Οιδίποδα, επιβάλ

λουν μια αίσθηση αυτοκαταστροφής. 

Στην πραγματικότητα, η αναλογία θύ- 

της-θύμα τίθεται για πρώτη φορά όταν 

ο Παζολίνι βλέπει στον πρώτο όροφο 

της Βίλας Μποργκέζε τον πίνακα Δα

βίδ και Γολιάθ του Μικελάντζελο Με- 

ρίζι, του επιλεγόμενου Καραβάτζιο (ο 

Παζολίνι ετοίμαζε μια διδακτορική δια

τριβή για τον Καραβάτζιο, που δεν 

τελείωσε ποτέ). Εδώ, βρίσκεται η α

φορμή μιας μεγαλειώδους, συγκλονιστι

κής περιγραφής, όπου ο Παζολίνι, «επι- 

λέγει-προβλέπει» και σχεδόν «προσχε

διάζει» το θάνατό του επάνω σ’ αυτή 

την αναλογία.

Στη θυσία δεν υπάρχουν μάρτυρες, το 

τοπίο είναι ερημικό (το ίδιο ίσχυε στο 

Ιντροσκάλο της Όστια Νουόβα), ο 

θύτης είναι νέος, το πρόσωπο του νε

κρού πλέον θύματος έχει έκφραση όχι 

εξέγερσης ή φρίκης αλλά συγκατάθεσης 

και υποταγής, σχεδόν μακαριότητας, 

ενώ το μισάνοιχτο στόμα φαίνεται να 

προφέρει όχι κατάρα ή παράπονο, αλλά 

τραγούδι ευχαριστίας, έκφραση συγνώ

μης προς το δολοφόνο.

Ο Παζολίνι θα επιλέξει το θύτη του, 

θα τον εξαναγκάσει στη θυσία και θα 

του ζητήσει συγνώμη γι’ αυτόν τον εξα

ναγκασμό. (Εδώ βλέπουμε γι’ άλλη μια 

φορά την εφαρμογή του οσκαρουαϊλδι- 

κού, ότι η ζωή μιμείται την τέχνη). 

Από αυτή τη διέξοδο, θα δικαιωθεί 

υπαρξιακά η αμφισβητούμενη ζωή του, 

γιατί θα ανέλθει σταθερά στις απότο- 

46 μες βαθμίδες του μαρτυρίου του ακο

λουθώντας τα πρότυπά του Τζορντάνο

Μπρούνο και Αντόνιο Γκράμσι. Αξίζει 

να επισημανθούν δύο σημεία: στο Κά

μπο ντέι Φιόρι στήθηκε η πυρά για τον 

Τζ. Μπρούνο και εκεί γύρω οργανώθη

κε η δημόσια κηδεία του Παζολίνι. 

Όσο για τον Αντόνιο Γκράμσι, αποτέ- 

λεσε πάντα πνευματικό οδηγό για τον 

Παζολίνι. Είναι μοναδικές οι σκηνές 

της «συνάντησής» τους στο νεκροταφείο 

των μη καθολικών, με υψηλού επιπέδου 

διαλογισμούς σε ό,τι αφορά την πολιτι

κή αλλά και τη λογοτεχνία.

Αν επιχειρηθεί μια νοητή, συνεπής 

κεντρική γραμμή από την πρώτη μέχρι 

την τελευταία σελίδα του βιβλίου, αυτή 

θα μπορούσε ίσως να καταγραφεί ως η 

ελευθερία του ανθρώπου. Στο όνομα 

αυτής της ελευθερίας, ο Παζολίνι αντι- 

τίθεται στον όποιον φασισμό και την 

όποια βία, αποδέχεται την υποκειμενι

κή συνείδηση (Κίρκεγκααρντ: Ο καθέ

νας έχει το χρέος να είναι υποκειμενι

κός), μάχεται για ισότιμη δυναμική 

θέση όλων των ανθρώπων ασχέτως φύ

λου μέσα στα πλαίσια της κοινωνίας. 

Μ ’ αυτό το τελευταίο σκεπτικό, ο Πα

ζολίνι δεν δέχεται π.χ. την περιθωριο

ποίηση και τους χώρους-γκέτο των ο

μοφυλόφιλων ή έτσι ερμηνεύεται ένας 

ειλικρινής φεμινισμός, όπου υποστηρί

ζει τη θέση και τον αγώνα της γυναίκας 

μέσα στην κοινωνία και όπου τάσσεται 

υπέρ των αμβλώσεων μόνον όταν είναι 

αποτέλεσμα ελευθέρας βούλησης των 

γυναικών και όχι όταν υπαγορεύονται 

από κοινωνική ή οικονομική βία (μία 

από τις διώξεις του Παζολίνι, προερχό

μενη από τους φιλελεύθερους κύκλους 

αυτή τη φορά, οφείλεται ακριβώς σ’ αυ

τή την τελευταία θέση του, όπου υπερ

τονίστηκε το δεύτερο σκέλος και πα

ρουσιάστηκε ο Παζολίνι να τάσσεται 

κατά των αμβλώσεων).

★ ★ ★

Το βιβλίο του Ντομινίκ Φερνταντέζ 

είναι στην πραγματικότητα ένας παρη

γορητικός λόγος που (φαίνεται να) εκ

πορεύεται από τον ίδιο τον Παζολίνι. 

Υπάρχει μια τελεολογική ερμηνεία για 

όλα* τίποτα δεν έγινε τυχαία ή συ- 

μπτωματικά, ενώ η τραγική κορύφωση, 

ο θάνατος του Παζολίνι, είναι η ελεύθε

ρη και συνειδητή επιλογή του, με μονα

δικό σκοπό τη δικαίωση της ζωής και 

του έργου του, ακριβώς ξημερώνοντας η 

Ημέρα των Νεκρών (και έτσι η μητέρα 

δε θα είναι μόνη στο νεκροταφείο όπου 

θα πάει για την ψυχή του Γκουίντο).

Μόνο (ηθελημένα;) αδύναμο σημείο 

σ’ όλη αυτή την ιστορία που προσεγγί

ζει το ήθος και το πάθος της αρχαίας 

τραγωδίας (η παρέμβαση του μύθου του 

Οιδίποδος Τυράννου δεν είναι τυχαία), 

είναι η παράλογη επιλογή της συγκε

κριμένης στιγμής του θανάτου του Πα

ζολίνι. Ο μύθος έχει ως εξής: κοιτάζο

ντας ο Παζολίνι το πρόσωπο του νε

κρού Δαβίδ στον πίνακα του Καραβά

τζιο, παρατηρεί ότι το βλέφαρο του 

ματιού αριστερά είναι σχεδόν ολοκλη

ρωτικά πεσμένο. Τότε, και ενώ έχει 

ήδη κάνει την επιλογή του σε ό,τι 

αφορά την προσωπική του θυσία, απο

φασίζει σχεδόν δεισιδαιμονικά, ότι η 

ώρα του τέλους του θα σημάνει όταν θα 

έχει πέσει το αριστερό του βλέφαρο. 

Εδώ ακριβώς έγκειται η τραγική ειρω

νεία: αυτό που ο Παζολίνι βλέπει από 

απέναντι σαν αριστερό μάτι, είναι στην 

πραγματικότητα το δεξί* όταν ο Παζο

λίνι μαζεύει από την πιάτσα ντέι Τσιν- 

κουετσέντο το δολοφόνο του και κοιτά

ζει ενστικτωδώς στο καθρεφτάκι της 

άσπρης 'Αλφα Ρομέο του το αριστερό 

του μάτι, αυτό φαίνεται εντάξει* το ίδιο 

πρωί η μητέρα του Παζολίνι είχε παρα

τηρήσει ότι το δεξί του μάτι παρουσία

ζε σαφή ίχνη κόπωσης.

Όλα αυτά περνούν σαν αστραπή από 

το μυαλό του Παζολίνι ενώ έχει ήδη 

αρχίσει η διαδικασία της θυσίας, είναι 

όμως πολύ αργά για να υπαναχωρήσει 

(θα ήταν αιρετικά και βλάσφημα ειδω- 

λολατρικό να θυμηθώ εδώ το Όρος 

των Ελαιών; Πρβλ. την αντίστοιχη 

σκηνή της ταινίας του Παζολίνι, Το 

κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο).

Ισχυρό εύρημα που εισάγει τον ανα

γνώστη στην προετοιμασία του τέλους, 

είναι και η αναφορά στην εκκλησία των 

Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο 

Έουρ, την άλλοτε μουσολινική και τώ

ρα αριστοκρατική συνοικία της Ρώμης, 

όπου βρίσκεται το τελευταίο σπίτι του 

Παζολίνι: οι καμπάνες της εκκλησίας 

έχουν από καιρό σιγήσει. Αυτή η σιγή 

έχει ιδιαίτερη σημασία για τον πρόσθε

το λόγο ότι αποτελεί την άρση μιας 

διαρκούς μουσικής παρουσίας που σχο

λιάζει δραματικά την εξέλιξη του μύ

θου. Π.χ. Νόρμα για την αναφορά στη 

γέννησή του* Καβαλερία Ρουστικάνα 

για τη δραπέτευσή του από το τρένο 

των Γερμανών Βιβάλντι και Μπετόβεν 

στην ομολογία της ιδιαιτερότητάς του* 

Ντον Κάρλο στον αποχωρισμό από τον 

αδερφό του Γκουίντο στο σταθμό της 

Καζάρσα* Μπαχ και Μπότσαρτ στις 

ταινίες του* όπερα και Μαρία Κάλλας.

★ ★ ★



Αυτό το μυθιστόρημα-ποταμός είναι 

μια πραγματεία περί ιστορίας, ηθικής, 

φιλοσοφίας, τέχνης, που προϋποθέτει 

την τεκμηριωμένη γνώση επιστήμονος 

και την εξαιρετική ευαισθησία καλλιτέ

χνη του επιπέδου του Ντ. Φερναντέζ. 

Το βιβλίο δεν είναι πρωτότυπη γραφή, 

με την έννοια (προσοχή) ότι όλα όσα 

παρατίθενται, προϋπήρξαν στα κείμενα 

του Παζολίνι, όσα ο ίδιος δημοσίευσε 

όταν ζούσε και όσα δημοσιεύθηκαν μετά 

το θάνατό του (π.χ. Αμάντο Mio), 

κείμενα λογοτεχνικά, αυτοβιογραφικά, 

αυτοτελή ή άρθρα και δοκίμια σε εφη

μερίδες και περιοδικά. Άλλη βασική 

πηγή του έργου αποτελούν τα πρακτικά 

των τρομερών δικαστικών διώξεων του 

Παζολίνι, 33 τον αριθμό, συμπεριλαμ- 

βανομένης και εκείνης του δολοφόνου 

του, που ουσιαστικά ήταν δίωξη της 

μνήμης του Παζολίνι.

Ακόμα και η υφολογική μορφή του 

μυθιστορήματος ακολουθεί τον τρόπο 

του Παζολίνι: το βιβλίο είναι μια ανοι

χτή επιστολή στον Τζεναριέλο, σύμφω

να με τις περίφημες «Επιστολές στον 

Τζεναριέλο» —επιστολές προς νέους, 

που ο Παζολίνι έγραφε μέχρι το τέλος 

σχεδόν της ζωής του.

Ο επιστήμων ιστορικός-φιλόλογος 

και ο καλλιτέχνης Ντομινίκ Φερναντέζ 

συνέβαλαν ώστε να αποφευχθεί τόσο το 

ιστορικό (ένα ακόμα) ντοκουμέντο όσο 

και το μελοδραματικό αφήγημα, που θα 

μπορούσε να δικαιολογηθεί από την 

έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η με

τάφραση του βιβλίου στα ελληνικά από 

τον κ. Λουκά Θεοδωρακόπουλο αποτε

λεί μία σχεδόν τέλεια ανάπλαση του 

εξαίσιου γαλλικού κειμένου. Σχεδόν τέ

λεια, γιατί (έστω και αν κινδυνεύω να 

θεωρηθώ υπερβολική) π.χ. το γνωστό 

καφενείο στη Βία Βένετο προφέρεται 

Ντονέ και όχι Ντόνεϋ* ή (στη σελ. 510) 

πρόκειται για την Κάρμεν της γνωστής 

σοπράνο Ρενάτας Κοσότο και όχι του 

Κοσότο* η σοπράνο στη σελ. 470 είναι 

Μονσερά Καμπαγιέ και όχι Καμπαλέ.

Στη σύνθεση του εξωφύλλου που ανή

κει στην Εύη Κώτσου, τα διάσημα όσο 

και προκλητικά μαύρα γυαλιά εξακο

λουθούν να ανασταίνουν τον Παζολίνι 

κάτω από καινούριους ουρανούς, έβλη- 

μα της λεηλατημένης ευτυχίας και του 

χαμένου παραδείσου του.

Σκέψη - Τέχνη:
Μια μετα-μοντέρνα

θεώρηση

Κώστας Γουλιάμος

JOHN BERGER
Η εικόνα και το βλέμμα 

Μτφρ.: Ζαν Κονταράτου 

Εκδ. Οδυσσέας, 1986

Η συμμετοχή μου σε μια πειραματική 

ομάδα στο τμήμα μαζικής Επικοινω

νίας του πανεπιστημίου Carleton (Κα

ναδάς) στάθηκε αφορμή να χρησιμο

ποιήσω την Εικόνα και το Βλέμμα ως 

μία από τις βασικές τηλεγραφίες. Κα

ταχωρώ τη λέξη τηλεγραφία επειδή 

θεωρώ σχήμα οξύμορο να ενδυθεί με 

παραδοσιακούς όρους —λ.χ. βιβλιογρα

φία— κάθε καινοτομική ή πειραματική 

θεώρηση. Ακριβώς γιατί το βιβλίο του 

Berger, πριν εμφανιστεί ως βιβλίο, ήταν 

ένα εικονογραφικό δοκίμιο (τηλεοπτική 

σειρά) που μέσα στους θεμελιώδεις 

στόχους του, χρέωνε την ανατροπή ενός 

παραδοσιακού κώδικα θεώρησης, δηλα

δή του λεκτικού δοκιμίου. Μια λοιπόν 

οπτικο-κριτική θεωρία θα έλεγα με ε- 

θνομεθοδολογική1, σημειωτική και οι- 

κονομικο/πολιτική προσέγγιση της 

κουλτούρας (ζωγραφική) και του pop 

υποκατάστατού της (διαφήμιση). Από 

την άποψη αυτή πιστεύω ανεπιφυλά- 

κτως ότι το βιβλίο, παρ’ ότι διβολίζει 

την αυθεντία των τηλεοπτικών προτά

σεων εν τούτοις υπολείπεται ως ανά

γνωση/ερμηνεία. Και πώς αλλιώς όταν 

ένα σύγχρονο μέσο γραφής, η camera, 

«διαβάζει» και «γράφει», βάσει σχεδίου 

πολλαπλών θεωριών, διαφορετικά, σε 

βαθμό μάλιστα κατακερματισμού των 

λέξεων. Αν μη τι άλλο, πρόκειται σα

φώς για ένα είδος διαφοροποιητικής 

«γραφής» που απαιτεί αντίστοιχο τρό

πο κριτικής αντιμετώπισης όσο και «α

νάγνωσης».

Βεβαίως η Εικόνα και το Βλέμμα δεν 

αποτελεί τη μοναδική περίπτωση. Εδώ 

και δύο · δεκαετίες καταγράφονται στο 

χώρο της σκέψης και της τέχνης ανάλο

γες επαναστατικές μέθοδοι μια και που

το ιερό λείψανο των λέξεων ανήκει 

πλέον στο παρελθόν και στην παράδο

ση. Κι ένα παρελθόν, για τον Berger, 

δεν είναι για να το ζούμε. Είναι μια 

πηγή συμπερασμάτων από την οποία 

αντλούμε για να δράσουμε ανατρεπτικά 

και όχι παθητικά.

Το τέλος λοιπόν των λέξεων, η ανε- 

πάρκειά τους είναι πλέον γεγονός. Ακό

μα και όταν αναφέρονται κάπου (σε 

πίνακες, σε τοπία, σ’ αισθήματα) επι

κυρώνουν απλώς τη δικά τους λεκτική 

αυθεντία. Το νόημα αυτό δεν αποτελεί 

αποκλειστικότητα του Berger. Ένας 

μεγάλος αριθμός ανθρώπων της λογοτε

χνίας, της τέχνης και της μαζικής επι

κοινωνίας προσπάθησαν και προσπα

θούν να εκφραστούν πέρα από το πιο 

παραδοσιακό μέσο επικοινωνίας —τις 

λέξεις. Γι’ αυτό κι επανέρχομαι, προε- 

κτείνογ7ας ένα θέμα που είχα επισημά- 

νει πριν ένα χρόνο από τις στήλες του 

«Γ και Τ»: τα σύγχρονα μέσρι, σαν ένας 

μετα-μηχανικός, ηλεκτρονικός τρόπος 

για προχωρημένα αισθητικά-ιδεολογικά 

αποτελέσματα, δίνουν έμφαση στην τε

χνική της τεχνολογίας ως βάση μιας 

μετα-πρωτοποριακής καλλιτεχνικής και 

λογοτεχνικής δημιουργίας, εγκαταλεί- 

ποντας έτσι κάθε παραδοσιακή-κλασική 

αντίληψη, μέθοδο ή γραφή για την 

ποιητική, τη γραμματική και τη ρητορι

κή.

Ας- θυμηθούμε μόνο την έλξη που 

άσκησε ο Eliot στον McLuhan όταν ο 

πρώτος περιέγραφε τ’ αποτελέσματα 

που επέφερε η γραφομηχανή στη γραφή 

των ποιητών κι έπειτα ας φανταστούμε 

τι μπορεί να συμβεί στις μέρες μας ή 

στο μέλλον με τη χρήση, θα πρότεινα, 

της τηλεματικής2.

Άλλωστε τι άλλο μπορεί να είναι η 

τέχνη εκτός από μια πρακτική των 

προτεινόμένων εναλλακτικών μοντέλων 

της πραγματικότητας* από έναν αγώνα 

εξόδου από τις αξίες και τα συμπλέγ

ματα μιας ολογαρχικής, αντιδημοκρατι- 

κής κουλτούρας. Αξίες που χαρακτήρι

σαν τον πολιτισμό γραφής-βιβλίου σαν 

παράγωγα συγκεκριμένων οικονομικών 
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χπό τέσσερις αιώνες. Και συμπλέγματα 

τα οποία διαιωνίζουν αφ’ ενός το προ

νόμιο της αποκλειστικότητας του πα

ραγωγού κουλτούρας στον συγγραφέα, 

αφ’ ετέρου προωθούν ιδέες περί εθνικής 

πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από την 

εκμετάλλευση της' τέχνης. Kat οι δύο 

πάντως περιπτώσεις εξάγουν στερεότυ

πα (ένα σύστημα εξιδανίκευσης συμπε

ριφοράς, ο μεγάλος καλλιτέχνης-ποιη- 

τής κλπ.) ή τουλάχιστον ένα κώδικα 

εθιμοτυπίας ο οποίος πρόσφερε παρα

δείγματα για το πώς οι υψηλότερες 

στιγμές της ζωής (δράση, εξουσία, πά

θος, ηδονή, θάνατος κ.α.) θα έπρεπε να 

βιωθούν ή να θεωρηθούν ότι βιώνονται. 

Πρόκειται σαφώς για Story Systems 

που, αναλύοντάς τα, είτε ως θεατρικά 

πλαίσια (η εθνομεθοδολογική ανάλυση 

του καναδού Goffman, για παράδειγμα) 

είτε ως δραματοποιημένη πορεία (οι 

θεωρίες του Κ. Burke) δεν επιβεβαιώ

νουν τίποτ ’ άλλο εκτός από τη δομή 

και τη διάδοση μιας συμβολικής πραγ

ματικότητας. Ο Berger απογυμνώνει αυ

τήν ακριβώς τη συμβολική πραγματικό

τητα φέρνοντάς την στα πραγματικά 

της όρια. Αρχικώς στη σχέση εξάρτη- 

σης-ιδιοκτησίας/εξουσίας-τέχνης. ' Ε

πειτα, στην έκταση συμφερόντων αυτής 

της σχέσης που δημιουργεί ένα πολιτι

στικό κατεστημένο το οποίο προβάλλει 

μια απατηλή εξορθολογισμένη εικόνα 

του εαυτού του. Πόσοι καλλιτέχνες ή 

ποιητές παρήγαγαν έργο που ήταν δια

μετρικά αντίθετο προς τις αξίες και 

τους κανόνες της παράδοσης; Ασφαλώς 

ελάχιστοι απελευθερώθηκαν. Η πλειο- 

ψηφία στήριξε αυτή τη συμβολική 

πραγματικότητα. Στήριξε την ψευδαί

σθηση πως τίποτα δεν αλλάζει (η περί

πτωση του Σεφέρη για τα ελληνικά 

δεδομένα είναι χαρακτηριστική)* έναν 

μύθο δηλαδή ή καλύτερα έναν από τους 

πέντε που, για την επιστήμη της μαζι

κής επικοινωνίας (Η. Schiller), οικοδο

μούν το χειρισμό και τη συσκευασία της 

συνείδησης3. Στήριξε, επιπλέον, την 

ψευδαίσθηση πως η τέχνη με τη μοναδι

κή της αμείωτη αυθεντία δικαιώνει τις 

περισσότερες από τις άλλες μορφές αυ

θεντίας* πως κάνει την ανισότητα να 

μοιάζει ευγενής και τις ιεραρχίες συναρ

παστικές.

Την προβληματική αυτή του Berger 

μπορούμε να επαληθεύσουμε στις αί

θουσες, φερ’ ειπείν, συναυλιών οι οποίες 

48 υπηρετούν εκείνο το είδος συμβολικής 

επικοινωνίας (Habermas) είτε ως σύμ

βολα μουσικού μερκαντιλισμού (Glenn 

Gould) είτε ως αντιπρόσωποι της πολι

τιστικής και οικονομικής τάξης που 

βασίστηκε στην έντυπη λογοτεχνία 

(McLuhan). Έτσι γίνονται κάτι περισ

σότερο από απλά κοινωνικά ιδρύματα

— σύμβολα ενός οικονομικού και ηθικού 

συστήματος. Το ανάλογο μπορεί να 

επαληθευτεί και σε άλλους τομείς της 

πολιτιστικής βιομηχανίας όπως είναι οι 

εκδοτικοί οίκοι. Ως χώροι παραγωγής- 

κατανάλωσης αποτελούν αντικείμενο 

μελέτης., της Μαζικής Επικοινωνίας τό

σο για τις σχέσεις όσο και για τους 

ρόλους εκδότου — συγγραφέα — ανα

γνώστη.

Για όλους αυτούς τους λόγους το 

σκεπτικό του Berger, στοιχε^οθετημένο 

στις θέσεις του Benjamin, κρίνει ανα

γκαία τη δημιουργία νέων εκφραστικών 

μέσων μέσω της τεχνολογίας που θα 

σπάσουν το κλασικό/παραδοσιακό οικο

δόμημα το οποίο ορίζεται στον τύπο 

δημιουργός/παραγωγός (Εξουσία)= α

ναγνώστης/καταναλωτής (Εξουσιαζό

μενος)

Βεβαίως ο χειραφετιστικός ρόλος 

των νέων μέσων αναπαραγωγής στον 

Berger δεν είναι τόσο φανερός όσο στον 

Η. Μ. Enzensberger. Ωστόσο καταθέτει 

πιο έκδηλα τη στρατηγική του —τις 

εναλλακτικές χρήσεις πληροφοριακών 

μέσων (όπως είναι η φωτογραφία) 

στρατηγική που υιοθέτησε ο Ed. Said 

στις λογοτεχνικές του θεωρίες για την 

αντι-αισθητική και το μεταμοντερνι- 

σμό. Κι αυτ& επειδή ο Berger προχωρεί 

—κυρίως στην πρόσφατη εργασία του4 

προς μια οξύτερη κριτική της σύγχρο

νης αντιπροσώπευσης πιστεύοντας, με

ταξύ άλλων, ότι η φωτογραφία θα μπο

ρούσε (μαζί με την κοινωνιολογία, το 

θετικισμό και το κλασικό ρεαλιστικό 

μυθιστόρημα που αναπτύχθηκαν την αυ

τή περίοδο) να συγκροτήσει μια αποδε

δειγμένη αλήθεια. Φυσικά αυτό ουδέπο

τε συνέβη μειώνοντας έτσι τον καθένα 

και τ’ οτιδήποτε σε παράγοντα υπολο

γισμού. Και ο υπολογισμός δεν ήταν 

άλλος παρά το κέρδος. Για τον Berger η 

εφεύρεση της φωτογραφικής μηχανής 

άλλαζε τον τρόπο που οι άνθρωποι 

έβλεπαν καθώς και τον τρόπο με τον 

οποίο βλέπαμε τους πίνακες πολύ πριν 

την εφεύρεσή της. Εύλογα λοιπόν κα

νείς διαπιστώνει και την εναντίωσή του 

σε όσους δεν ασχολούνται με το νόημα 

της εικόνας αλλά με το ποιος παράγ- 

γειλλε τον πίνακα, με νομικές διενέξεις, 

ιδιοκτησία, χρονολογίες, οικογένειες ι

διοκτητών κλπ., στοιχεία δηλαδή που 

καλλιεργούν ένα είδος εντυπωσιασμού,

μυστηρίου και ψεύτικης θρησκευτικότη

τας (κάτι αντίστοιχο με τις δικές μας 

φιλολογικές επιμέλειες, μελέτες, επι

φυλλίδες κλπ.)

Η Εικόνα και το Βλέμμα, προχωρώ

ντας σε ανάλυση της αναγεννησιακής 

ζωγραφικής, οδηγεί το θεατή/αναγνώ

στη στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες, 

στα γυμνά της ευρωπαϊκής ζωγραφικής, 

βλέπονταν και κρίνονταν ως Θεάματα 

έτσι ώστε οι άντρες έτειναν να τις 

αντιλαμβάνονται σχεδόν ως υλικό εκπο

μπής ενός είδους θερμότητας, μυρωδιάς 

ή ακτινοβολίας (επ’ αυτού θ’ άξιζε μια 

ειδική μελέτη πάνω στην ποίηση του 

Ελύτη με στόχο να γίνει αποδεικτικά 

σαφής ο λόγος του θεατή-ιδιοκτήτη, 

βάσει των θεωριών πάντοτε της μαζι

κής επικοινωνίας).

Από τον Αδάμ λοιπόν και την Εύα 

του Mabuse μέχρι τη Σουζάνα και τον 

Γέρο του Tintoretto ή την κρίση του 

Πάρη του Rubens, οι γυναίκες είναι εκεί 

για να ικανοποιήσουν ορέξεις* όχι για 

να έχουν δικές τους. Μόνο στη μοντέρνα 

τέχνη η κατηγορία του γυμνού έγινε 

λιγότερο σημαντική καθ’ ότι οι ίδιοι οι 

καλλιτέχνες άρχισαν να την αμφισβη

τούν. Σήμερα, κατά τον Berger, οι αξίες 

και οι στάσεις που διαμόρφωσαν εκείνη 

την παράδοση εκφράζονται δι* άλλων 

διαδεδομένων μέσων —της δημοσιογρα

φίας, της τηλεόρασης και της διαφήμι

σης. Σε γενικές γραμμές τόσο η αναγεν

νησιακή ζωγραφική όσο, κυρίως, η ε

λαιογραφία εξύμνησαν κάτι περισσότε

ρο. Ένα νέο είδος πλούτου που έβρισκε 

επικύρωση στην υπέρτατη αγοραστική 

δύναμη του χρήματος ως και μια διαδι

κασία κατασκευής γοητείας. Κι εδώ 

ακριβώς βρίσκεται το μέγεθος συμβο

λής του Berger, καθ’ ότι προσπαθεί να 

εξηγήσει το μηχανισμό της διαφήμισης 

μέσα από την κριτική ανάλυση της 

ζωγραφικής. Έτσι αν η ελαιογραφία, 

συγκεκριμένα, απευθυνόταν σε όσους 

είχαν χρήματα στην αγορά, η διαφήμιση 

απευθύνεται σ ’ εκείνους που αποτελούν 

την αγορά. Κατ’ αυτή την έννοια εξη

γούνται και οι κανόνες πορνογραφίας, 

σεξουαλικότητας, βίας κλπ. Tta να 

πουλήσουν οποιαδήποτε υπηρεσία ή 

προϊόν, επιβεβαιώνοντας έτσι στις θεω

ρίες των Schiller, Smythe, των οποίων η 

πολίτικο/οικονομική ανάλυση θεωρεί 

τα ιδρυματοποιημένα μέσα μαζικής ε

πικοινωνίας ως υπηρεσίες διαφήμισης.

To media (κεφάλαιο) πληρώνει για 

ν’ αποκτήσει ο ακροατής προσοχή (ερ

γασία). Τα προγράμματα είναι οι «μι

σθοί» της ακρόασης. Βέβαια ο Berger 

§εν ανήκει στην κατηγορία των θεωρη



τικών που μελετούν το γένος της διαφή

μισης (Goffman, Leiss, R. Williamsκ.α). 

Ωστόσο, η μεθοδολογία του στρέφει την 

προσοχή μας γύρω από τον ουσιώδη 

χειρισμό των εικόνων και την εξαγωγή 

γνώμης που βασίστηκε πάνω σ’ αυτό το 

χειρισμό.

Κάθε εικόνα περιλαμβάνει τρόπους 

του οράν. Συνεπώς δημιουργεί γνώμη. 

Πάντως εικόνα και γνώμη αποτελούν 

συστήματα ενός έκδηλου νοήματος. Υ

φαίνουν έναν, θα έλεγα, σημειωτικό 

ιστό —τον ιστό της προκατάληψης και 

μάλιστα μιας αντιληπτικής προκατάλη-

ψης·
Ουσιαστικά Η Εικόνα και το Βλέμμα 

στοιχειοθετεί μια διαφωτιστική μελέτη 

σύνδεσης της ζωγραφικής με τη διαφη

μιστική εικόνα. Και από την πλευρά 

αυτή ωθεί τη σκέψη μας —την ερεθί

ζει— προς ένα πειραματικό πεδίο: να 

φέρουμε, δηλαδή, την ποίηση, τη ζω

γραφική και τη διαφήμιση στο αυτό 

σημείο αναφοράς· ν’ ανακαλύψουμε ένα 

κοινό ρεπερτόριο τεχνικής που μοιράζο

νται και να εκθέσουμε οποιαδήποτε 

ιδεολογική συνενοχή υπάρχει μεταξύ 

τους, αναγνωρίζοντας τις διαφορές 

στους τρόπους παραγωγής, μέσων έκ

φρασης, μεθόδων διανομής καθώς και 

των χρήσεων όλων εκείνων των διαφο

ρετικών ειδών των κειμένων.

Εκτός Ελλάδος η διαδικασία έχει ήδη 

αρχίσει. Εντός όμως συνεχίζουμε ν’ α

ποθεώνουμε την αποπλάνηση —το φι- 

λολογισμό— αυτό το καθυστερημένο 

είδος θεώρησης. Να του δίνουμε βαρύ

τητα και σημασία ενώ, παράλληλα, συ

ντηρούμε το σύνδρομο του συγγραφέα 

/καλλιτέχνη ως αποκλειστικού παρα

γωγού κουλτούρας5. Όταν κανείς είναι 

ανασφαλής καταφεύγει πάντοτε σε 

«στέρεα» υπόστεγα: στην ψευδαίσθηση 

της υλικότητας και στο φενακισμό του 

παρελθόντος. Ωστόσο ο Berger το δεί

χνει σωστά —η τέχνη του παρελθόντος 

φενακίζεται επειδή μια προνομιούχα 

μειονότητα αγωνίζεται να επινοήσει 

μια ιστορία κατάλληλη για να δικαιολο

γεί αναδρομικά το ρόλο της άρχουσας 

τάξης. Αλλά μια τέτοια δικαιολόγηση 

δεν μπορεί να έχει πλέον νόημα στις 

μέρες μας. Κι έτσι, αναπόφευκτα, φενα

κίζει.

Αυτή η εκδοτική δραστηριότητα του 

ΟΔΥΣΣΕΑ —έστω και χωρίς σαφή 

ειδολογικό προσανατολισμό— είναι 

προς έπαινο. Πολύ περισσότερο μάλι

στα όταν η μετάφραση δεν πρόδωσε. 

Βασική ωστόσο ένσταση στον τίτλο 

που δεν ανταποκρίνεται στο βαθύτερο 

νόημα του πραγματικού (Ways of Se

eing) όσο και στις προθέσεις του συγ

γραφέα.
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Τυπογραφικό σήμα του Νικολάου Σοφιανού, ενός από τους 

πρώτους Έλληνες τυπογράφους των αρχών του 16ου 

αιώνα, στη Βενετία. Από το βιβλίο των: Αικατερίνης 

Κουμαριανού, Αουκίας Δρούλια, Εύρως Layton, Το Ελληνικό 

βιβλίο, 1476-1830. Αθήνα, έκδοση Εθνικής Τραπέζης, 1986, σ. 

380. Χάρτης του Ρήγα. Πλούσια εικονογράφηση. Το βιβλίο 

περιλαμβάνει δύο ενότητες. Στην πρώτη αποτελούμενη από 

τέσσερα κεφάλια (σ. 13-244) οι Αικ. Κουμαριανού και 

Αουκία Δρούλια, εξετάζουν την ιστορική διαδρομή της 

ελληνικής εκδοτικής παραγωγής από την εμφάνιση του 

πρώτου καθόλα ελληνικού έντυπου βιβλίου, της Γραμματι

κής των οκτώ τον λόγου μερών του Κωνσταντίνου Λάσκαρη 

έως τα χρόνια που με το τέλος του Αγώνα η εκδοτική 

κίνηση και παραγωγή περνάει σε άλλη φάση στα πλαίσια 

του ελεύθερου ελληνικού κράτους. Σωστά και σχεδόν εξα

ντλητικά τεκμηριωμένο το μέρος αυτό διαπραγματεύεται 

την ίδρυση των πρώτων ελληνικών τυπογραφείων από 

Έλληνες αλλά και ξένους τυπογράφους στη Δύση, τα είδη 

των βιβλίων που ετύπωναν και τους μηχανισμούς οι οποίοι 

σε μια μακρά περίοδο κίνησαν, τροφοδότησαν και συντήρη

σαν την ελληνική βιβλιοπαραγωγή. Στο δεύτερο μέρος (σ. 

255-334) η Εύρω Layton διαπραγματεύεται την τεχνική του 

βιβλίου παραθέτοντας πλήρη και ουσιαστικά στοιχεία για 

την ανάπτυξη της ελληνικής τυπογραφίας έξω  και, αργότε

ρα, μέσα στον ελληνικό χώρο. Το βιβλίο πλουτίζεται με 

σημαντικό και συχνά εντελώς πρωτότυπο εικονογραφικό 

υλικό που, πρώτη φορά συγκεντρωμένο σε τόση έκταση και 

πλούτο, αποτελεί πηγή και βοήθημα σημαντικό για τον 

ειδικό ερευνητή αλλά και απόλαυση αισθητική και πηγή 

γνώσεων για τον κάθε αναγνώστη.



Η συνεχής παρερμηνεία
Σάββας Πατσαλίδης

ΑΛΕΞΗΣ ΣΟΛΟΜΟΣ
Εστί θέατρον - και άλλα 

Εκδ. Κέδρος, 1986, σελ. 146

Μ’ αφορμή την κυκλοφορία του τελευ- 

ΐαίου βιβλίου του σκηνοθέτη Αλέξη 

Σολομού θα ’θελα να διατυπώσω, υπό 

τύπον εισαγωγής στη συντομογραφία 

αυτή, ορισμένες σκέψεις που άπτονται 

του θεατρικού μας χώρου αλλά και του 

υπό συζήτηση βιβλίου. 'Κατ’ αρχήν .πι

στεύω ότι είμαστε από τις λίγες χώρες 

(του αναπτυγμένου θεατρικά κόσμου) 

όπου η μελέτη του θεάτρου έχει αφεθεί 

σχεδόν εξ ολοκλήρου στα χέρια είτε 

σκηνοθετών είτε δημοσιογράφων είτε 

ευκαιριακών «θεατρολόγων» που κοντά 

στη μελέτη της ποίησης ή του μυθιστο

ρήματος αφιερώνουν και λίγο χρόνο στο 

θέατρο. Οπωσδήποτε αντιλαμβάνομαι 

απόλυτα το γεγονός ότι το θέατρο 

αποτελεί (όπως κι ο κινηματογράφος ή 

η τηλεόραση) ένα «δημόσιο» θέαμα και 

ως εκ τούτου καθιστά επιταχτική και εν 

πολλοίς εποικοδομητική την παρουσία 

των δημοσιογράφων-κριτικών. Όπως 

θα ήταν όλως διόλου άδικο να μην 

αναγνωρίζαμε την προσφορά κριτικών

— θεατρολόγων που αναλώνουν πολύτι

μο χρόνο για να συντηρούν μόνιμες 

θεατρικές στήλες και να ενημερώνουν ο 

καθένας με τον τρόπο του το θεατρόφι

λο κοινό. Ούτως ή άλλως η πρακτική 

αυτή είναι παγκόσμια και ως εκ τούτου 

δεν αποτελούμε εξαίρεση. Εκεί που 

αποτελούμε θαρρώ εξαίρεση είναι στο 

γεγονός ότι αυτή είναι η μόνη θεατρική 

κάλυψη που έχουμε. Πλην ελάχιστων 

εξαιρέσεων το σύνολο της ακαδημαϊκής 

κοινότητας (που σε άλλες χώρες επωμί

ζεται το ρόλο μελέτης κι έρευνας του 

θεάτρου) φαίνεται ν’ αγνοεί ή να «σνο

μπάρει» όχι μόνο το θεάτρο ως υποτε

λές είδος, αλλά και τα όποια σοβαρά 

και δυσεπίλυτα προβλήματα που ανατι- 

μετωπίζει. Φυσικά, όπως προείπα, κα

λές είναι οι προσπάθειες που γίνονται 

από τους ήδη υπάρχοντες «πιστούς» 

της Τέχνης. Αλλά πώς να το κάνουμε: 

είναι ανεπαρκείς. Οι άνθρωποι αυτοί 

50 γράφουν ενημερωτικές συντομογραφίες 

γιατί αυτή ούτως ή άλλως είναι η

t αποστολή τους. Κι αν καμιά φορά επι

χειρούν μια πληρέστερη κάλυψη αυτό 

γίνεται με τον κίνδυνο απλουστεύσεων 

ή γενικεύσεων. Κι όχι μόνον αυτό: οι 

πλείστες των επιφυλλίδων ή κριτικών 

του είδους έχουν στραμμένους τους δεί

κτες σε πολύ συγκεκριμένα (κι εφήμε

ρα) δρώμενα που λαμβάνουν χώρα στο 

γεωγραφικό πλάτος και μήκος της πρω

τεύουσας με αποτέλεσμα ν’ αποκλείουν 

την υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς επίσης κι 

όλους εκείνους (την πλειονότητα δηλ.) 

που δεν έτυχε να ζήσουν την υπό συζή

τηση περίσταση «ιδίοις όμμασιν». Δηλ. 

γι’ αυτό το θεατρόφιλο σώμα δεν υπάρ

χει καν θεατρική κριτική. Και όπως 

δείχνουν τα πράγματα θ’ αργήσει να 

υπάρξει.

Τώρα σε κάτι πιο συγκεκριμένο: το 

νέο (όγδοο) βιβλίο του γνωστού σκηνο

θέτη Αλέξη Σολομού. Είναι ένα βιβλίο 

που ναι μεν αποφεύγει την ανάλυση 

συγκεκριμένων παραστάσεων (όπως κά

νουν τα περισσότερα) πλην όμως πά

σχει και πάσχει ακριβώς γιατί είναι 

επικίνδυνα «τηλεγραφικό». Εσωκλείει 

στα τοιχώματά του ένα μεγάλο αριθμό 

θεμάτων, το καθένα από τα οποία θ’ α

παιτούσε (για μια τεκμηριωμένη ανά

λυση) τουλάχιστον ένα βιβλίο. Κι όχι 

μόνο αυτό: πάσχει από θεματική δια- 

σπορά. Του λείπει ο ενιαίος θεματικός 

άξονας. Ενώ έχει τη «θέση» δεν έχει το 

θέμα. Μπαινοβγαίνει με την ίδια άνεση 

στον Ξενόπουλο και στον Ο ’ Νηλ, στον 

Παππά και στον Μαγιακόφσκι και πολύ 

περισσότερο σε ναρκωθετημένα θέματα 

όπως οι σχέσεις της αρχαίας τραγωδίας 

και της σύγχρονης" εκφοράς της ή οι 

σχέσεις θεάτρου και κινηματογράφου, 

μ ’ αποτέλεσμα να καταφεύγει σε εύκο

λους συλλογισμούς και ναΐφ απλουστεύ- 

σεις. Είναι ένα βιβλίο που στα σημαντι- 

κότερά του κεφάλαια (στο πρώτο «Εστί 

Θέατρο» και στο 16ο «Θέατρο/Κινη

ματογράφος» — σε σύνολο 21 κεφα

λαίων) παρουσιάζει ιδιαίτερες αδυνα

μίες ακριβώς γιατί του λείπει η θεωρη

τική κάλυψη. Υπάρχουν ορισμένα θέμα

τα όπου δεν αρκεί η πρακτική εμπειρία 

ή συναισθηματική φόρτιση για να ολο

κληρωθούν αποτελεσματικά. Οπωσδή

ποτε σέβομαι τις «θέσεις» του Κ. Σολο

μού αναφορικά με τις σχέσεις Αρχαίας 

Τραγωδίας και Σύγρονης ερμηνείας* δεν 

μπορώ όμως να συμφωνήσω με διατυ

πώσεις του τύπου: «Κανένας ξένος 

πνευματικός άνβρωπος, ποτέ και που

θενά, δεν καπηλεύτηκε την αρχαία τρα

γωδία για να προβάλλει τις πρόχειρες 

απόψεις του» (σελ. 17). Ή  «ότι η 

τραγωδία είναι αθάνατη» κι ότι «δε 

χρωστάει την αθανασία της σε πειράμα

τα εκσυγχρονισμού, μα στους μεγάλους 

ηθοποιούς που ζωντανεύανε με τη λα

λιά και την καρδιά τους τα λόγια του 

κειμένου...» (σελ. 15). Αλήθεια ποιος 

θ’ αποφανθεί τελικά αν οι παραστάσεις 

είναι «πρόχειρες» ή «κακορίζικες», «ε

ρασιτεχνικές» ή «ετεροφωτισμένες;» 

Ποιος θα πει τελεσίδικα ότι η α' ή β' 

παράσταση ενός αρχαίου κειμένου είναι 

«πνευματική κατολίσθηση» (σελ. 20); 

Και τέλος γιατί αυτή η κατακραυγή για 

την «αντιγραφή» ξένων προτύπων. 

Όλη η τέχνη δεν είναι, λίγο πολύ, ένα 

είδος «ενδοκειμενικού» δούναι και λα- 

βείν. Όπως και να ’χει το θέμα σεβα

στές οι απόψεις του κ. Σολομού, ας μου 

επιτραπεί μόνο ν’ αφιερώσω Χνα μικρό 

θεωρητικό επίλογο στο υπό συζήτηση 

θέμα που είναι νομίζω και το πλέον 

επίκαιρο και αμφιλεγόμενο στο βιβλίο 

του συγγραφέα.

Είναι εμφανές ότι ο κ. Σολομός, με 

τη «θέση» που παίρνει απέναντι στους 

διάφορους πειραματισμούς που γίνονται 

επάνω στο σώμα των κλασικών κειμέ

νων, έρχεται να,.υποστηρίξει αυτό που 

τόσοι πολλοί υποστήριξαν πριν απ’ αυ

τόν: ότι το κείμενο δε χρειάζεται ο

ποιαδήποτε δραστική ανανέωση δεδο

μένου ότι αποτελεί ένα αυτοτελές κα

τασκεύασμα που εμπεριέχει στους κόλ

πους του την ίδια τη θεατρικότητά του, 

μια θεατρικότητα η οποία κατόρθωσε 

να περάσει το φράγμα του χρόνου, (έτσι 

οποιαδήποτε επέμβαση είναι a priori 

καταδικασμένη). Αν ο κ. Σολομός ανα

φερότανε εδώ (πράγμα που δεν διευκρι

νίζει) σ’ ορισμένες αποτυχημένες προ

σπάθειες αναβίωσης της ελληνικής τρα

γωδίας (ή κωμωδίας) η θέση του θα 

ήτανε απόλυτα κατανοητή. Άλλωστε 

δεν ενοχλείται μόνο αυτός από εμετικά 

κατασκευάσματα (του στιλ Λαζόπου- 

λου) αλλά όλοι όσοι αγαπούν το καλό 

θέατρο. Πολύ φοβάμαι όμως πως οι 

ενδοιασμοί του κ. Σολομού είναι γενικό

τεροι κι αφορούν τη στάση όλων εκεί

νων που δείχνουν «ασέβεια» προς το 

κείμενο, την παγκοσμιότητα των ιδεών 

του, το αμετάθετο του λόγου του κλπ.

Κατ’ αρχήν πιστεύω πως ένα έργο, 

από τη στιγμή που ολοκληρώνεται δεν 

ανήκει ουσιαστικά στο συγγραφέα του.



Ανήκει μόνο τυπικά και με βάση τα 

σημεία που προνοεί ο νόμος περί «συγ

γραφικών δικαιωμάτων». Η παραδοσια

κή αντίληψη, όπως αναφέρει ο Φουκώ 

στο άρθρο του «Τι είναι ένας Συγγρα

φέας», που βλέπει το συγγραφέα ως 

μοναδικό δημιουργό του νοήματος είναι 

πεπερασμένη γι’ αυτό πρέπει να επανε- 

ξετασθεί. Η αλήθεια του νοήματος συ

νεχίζει ο Φουκώ, βρίσκεται ακριβώς 

στην άλλη όψη του νομίσματος: «ο 

συγγραφέας δεν είναι (όπως θέλουν να 

πιστεύουν πολλοί) η ανεξάντλητη πηγή 

σημασιοδοτήσεων (siqnification) που 

γεμίζουν το έργο, (αλλά)... μία συγκε

κριμένη λειτουργική αφετηρία...» Κατά 

το Φουκώ (αλλά και για τον Μπαρτ και 

τον Μπαχτίν) υπήρξαν εποχές στις ο

ποίες κείμενα τα οποία σήμερα αποκα- 

λούμε «λογοτεχνικά» έμπαιναν στην α

γορά και «νομιμοποιούνταν» χωρίς κα

μία αναφορα ή έγνοια για την ταυτότη- 

του δημιουργού τους. Από τη στιγμή 

όμως που μπήκε σ’ εφαρμογή το σύστη

μα δικαιωμάτων ο συγγραφέας έγινε ο 

«ρυθμιστής του μυθιστορηματικού» λό

γου, ο ρυθμιστής της «αλήθειας», ο 

ελεγκτής του «πολλαπλασιασμού του

νοήματος».

Ας μη νομισθεί μόνο πως η αναφορά 

μου στο status του συγγραφέα, θέτει 

υπό αμφισβήτηση τη θέση του. Κάθε 

άλλο! Αυτός, όπως όλοι μας, έχει κάθε 

δικαίωμα να έχει «ιδιόκτητη περιου

σία». Αλίμονο εάν του περνούσαμε τέ

τοια δικλείδα. Θα ’χε μοιραία μαραζώ

σει η οποιαδήποτε λογοτεχνική άνθιση. 

Αλλού θέλω να καταλήξω: πιστεύω 

πως η «δικτατορία» του κειμένου κι 

όσα αυτό ενσωματώνει πρέπει μια κά

ποια στιγμή να πάψει. Ενώ το κείμενο 

είναι αυτό που καταναλώνεται μέσα 

από την ανάγνωσή, το νόημα είναι το 

παράγωγο του διαλόγου ανάμεσα στο 

κείμενο και το δέκτη. Η πράξη δηλ. της 

ερμηνείας δεν είναι δευτερεύουσα αλλά 

πρωτεύουσα στις σχέσεις της με την 

παραγωγή του νοήματος. Το κείμενο εν 

ολίγοις (όσο καταξιωμένο και να ’ναι) 

δεν μπορεί να διαβαστεί (ή να «σημαί

νει» οτιδήποτε) χωρίς μεσολάβηση Από 

μόνο του προωθεί, όπως λέει κι ο 

Μπαχτίν, ένα δια-λογικό μοντέλο επι

κοινωνίας το οποίο περιφρονεί οποιαδή

ποτε συγγένεια. Είναι ένα σώμα που 

μπορούμε (ο καθένας με την αρματωσιά

ΓΙΑΝΝΗΣ υΟΥΡΤΣΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗ 

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕΦΕΡΗ

ΚΕΔΡΟΣ

Γ ΙΛΝΜ Ι1  Κ ΙΟ Π 'Τ ΪΛ Κ Ι Ι Ϊ

ΙΙΓΟΨΟΗΚΙΙ IΙΛΡΛΛΟΣΙΙ 

ΚΑΙ

ΟΜΛΛ1Κ1Ι ΛΙΙΜΙΟΠΤ1Λ

Το -r/j l\asa*.v.tó-r

Κ Κ Λ ΙΌ ϊ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕΦΕΡΗ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

της λογοτεχνικής του επάρκειας) να 

διαπεράσουμε χωρίς τις πατρικές εγ

γυήσεις.

Τι γίνεται όμως με το συγγραφέα 

του; Φυσικά μπορεί να «επιστρέψει» 

για να δανειστώ τα λόγια του Μπαρτ, 

στο Κείμενο, το δικό του κείμενο, όχι 

όμως με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη 

αλλά του «επισκέπτη». Από τη στιγμή 

που ολοκληρώνει το συγγραφικό του 

έργο και αρχίζει η κατανάλωσή του 

παύει να μονοπωλεί οτιδήποτε. Αντίθε

τα το έργο του μετατρέπεται σ’ ένα 

«παιχνίδι, μία δραστηριότητα, μία πρα

κτική», όπου τόσο η «γραφή» όσο και η 

«ανάγνωση» (συν)ενώνονται σε μία και 

μόνο «σημαίνουσα πρακτική» (Μπαρτ). 

Από τη μια το «κείμενο παίζει τον 

εαυτό του και ο αναγνώστης παίζει... 

με το κείμενο... αναζητεί μία πρακτική 

που θα το (ανα)παραγάγει...» (Μπαρτ).

Τι σχέση έχουν όμως όλ’ αυτά (που 

αναφέρονται αποκλειστικά στην ποίηση 

και το μυθιστόρημα) με το θέατρο;· 

Αρκετά μεγάλη σχέση. Αν αντικατα

στήσουμε λ.χ. τον αναγνώστη και τοπο

θετήσουμε στη θέση του το σκηνοθέτη 

τότε όλα τα παραπάνω έχουν ένα νόημα 

στα πλαίσια της συζήτήσής μας.

Το θέατρο, ως ζωντανός οργανισμός, 

απεχθάνεται (ή τουλάχιστον έτσι πρέ

πει) οτιδήποτε τελεσίδικο. To «closure» 

(το «κλείσιμο» όπως τ’ ονομάζουν οι 

θεατρολόγοι και οι θεωρητικοί του «Α- 

ποδομισμού») είναι κάτι που δεν μπορεί 

να γίνει ακριβώς γιατί το ίδιο το κείμε

νο είναι μια «ανοικτή ερμηνευτική πο

ρεία».

Το ότι επιβίωσε η ελληνική τραγω

δία τ’ οφείλει όχι τόσο, όπως θέλει να 

ισχυρίζεται ο κ. Σολομός, στους «μεγά

λους ηθοποιούς*» (που κι αυτοί οπωσδή

ποτε είχαν την προσφορά τους) αλλά 

στους τολμηρούς οραματιστές που ανα

ζήτησαν μέσα στα τοιχώματα της “κλη

ροδοτημένης παράδοσης το «άλλο» και 

το «διαφορετικό». Η παραδοσιακή (<pt- 

λολογίζουσα) κριτική και πρακτική που 

αποζητούσε, μέσα από συγκεκριμένα 

ερμηνευτικά σχήματα, να ενοποιήσει, 

να ελέγξει και να καθυποτάξει την 

πρωτεϊκή πολυσημία του θεατρικού οι

κοδομήματος δεν πέτυχε τίποτα πάρεξ 

την παγίδευσή της σ’ ορισμένα εννοιο- 

λογικά/αναγνωστικά σχήματα που δεν 

μπόρεσε ποτέ να υπερβεί. Αντίθετα οι 

πιο τολμηροί («ασεβείς» αν θέλετε) 

αναζητώντας μέσα από την απομυθο

ποίηση και την ενδοκειμενικότητα, τη 

διασπορά και την ασυνέχεια κατόρθωσαν 

να προτάξουν ένα νέο αλφαβητάριο α-51



κόμη και με τον κίνδυνο διαστροφής της 

ίδιας της τέχνης (που είναι, όπως και να 

το κάνουμε, κατανοητό, όταν πειραμα

τίζεσαι). Τα έργα και οι σκέψεις τους 

κλόνισαν την παραδοσιακή δοξολογία 

του συγγραφέα. Την αυθεντία του. Απέ

δειξαν ότι κι αυτός λειτουργεί «παρασι- 

τικά». Όπως λέει κι ο αποδομιστής 

(deconstructionist) Hillis Miller του πα

νεπιστημίου του Γιέηλ, «το κριτικό (ή 

ερμηνευτικό κείμενο) και το λογοτεχνι

κό είναι (στις αναμεταξύ τους σχέσεις) 

ταυτόχρονα παράσιτα και οικοδεσπό

τες. Το καθένα ξεχωριστά τρέφεται 

από το άλλο όπως και το τρέφει. Κατα

στρέφει όπως και καταστρέφεται». Το 

ίδιο ισχύει και για ένα λογοτεχνικό 

κείμενο σε σχέση με τη λογοτεχνική 

παράδοση. Την τρέφει όπως και τρέφε

ται απ’ αυτήν. Δανείζεται όπως και 

δανείζει. Έχει εν ολίγοις ενδοκειμενική 

σχέση με τα πεπραγμένα.

Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι 

στο εξής: ο στόχος της κριτικής αλλά 

και της σκηνοθεσίας δεν πρέπει να είναι 

η «συντήρηση» των μύθων (όσο σεβα

στοί και αν είναι) αλλά η «ανοικοδόμη

σή» τους μέσα από την τεχνική της 

«αποδόμησης-καταστροφής». Ο σκηνο

θέτης, εφ’ όσον νοιάζεται για την επι

βίωση της τέχνης, πρέπει να «δημιουρ

γεί όπως καταστρέφει». Να λύνει τους 

κόμπους του κειμένου και να θέτει σε 

νέα λειτουργία τα μόρια του. Φυσικά θα 

σκοντάψει, θα αποτύχει (ίσως), θα χά

σει πολλές φορές το βηματισμό του. 

Αυτό όμως είναι λογικό. Άλλωστε 

πειραματίζεται με το άγνωστο και τις 

εξίσου άγνωστες προοπτικές του. Ό 

ταν πετύχει όμως θα ’χει συνεισφέρει κι 

αυτός τον οβόλο του στον τελικό θρίαμ

βο της Τέχνης. Και για να φτάσει 

σ’ αυτό το αίσιο τέλος πρέπει να απο

τολμά αυτό που πολλοί θα ονόμαζαν 

«τρελό» ή «ανέφικτο» ή ακόμα «λανθα

σμένο».

Είναι αλήθεια πως έχουμε γαλουχη- 

θεί τόσο πολύ με την ιδέα ότι το έργο 

του κριτικού ή του σκηνοθέτη είναι να 

διαβάζει σωστά τα διάφορα σημαίνοντα 

που μια πρόταση που υποστηρίζει την 

έστω και παρερμηνεία (δανείζομαι τον 

όρο από τους «αποδομιστές»-/π/5Γ£0- 

ding) δεν μπορεί παρά να ξενίζει κι 

οπωσδήποτε να εξοργίζει τον κ. Σολο

μό που θέλει να είναι συνήγορος της, 

52 κατά κάποιο τρόπο, ομοιογενούς ανά

γνωσης που σέβεται το κείμενο. Και

μια και αποφασισα σ αυτή τη συντομο- 

γραφία να γίνω συνήγορος του διαβόλου 

προχωρώ να πω πως αυτός ο άκρατος 

σεβασμός δεν βοηθά ούτε στην καλύτε

ρη κατανόηση των αρχαίων κειμένων 

ούτε στη σωστή εκτίμηση του κύρους 

των. Αντίθετα περιορίζει φριχτά το 

ελεύθερο παιχνίδι των στοιχείων τους. 

Τους στερεί την ικανότητα να ξαφνιά

ζουν συνεχώς με νέους συνδυασμούς και 

πιθανές (γιατί όχι) νέες παρερμηνείες.

Φυσικά το ερώτημα που προκύπτει 

από τα παραπάνω είναι αρκετά σαφές: 

πώς μπορεί (με δεδομένο την «ανοιχτή 

ερμηνευτική διαδικασία) το κοινό ή ο 

κριτικός να «τοποθετηθεί» απέναντι σε 

μία χ «ανάγνωση»; Πώς θα μπορέσει να 

κατονομάσει μία ερμηνεία ορθή, έγκυρη 

και ποτέ αδόκιμη, ένα απλό καπρίτσιο 

.του σκηνοθέτη; Είναι ηλίου φαεινότερον 

ότι υπάρχουν καλές και κακές αναγνώ

σεις. Είναι αδύνατον λ.χ., όση καλή 

θέληση και τόλμη να δείξουμε, να πού

με ότι η Λνσιστράτη του Λαζόπουλου 

ήταν οτιδήποτε άλλο εξόν από ένα 

αναγούλιασμα (το οποίο δεν παύει να 

μ ’ ανησυχεί με την εμπορική του κατα

ξίωση...). Είναι αλήθεια πως αυτό το 

ερώτημα απασχόλησε πολλούς «αποδο- 

μιστές» οι οποίοι, γνωρίζοντας τους 

κινδύνους που εγκυμονούσε ο άκρατος 

υποκειμενισμός, έσπευσαν να τονίσουν 

ότι δεν μπορούν όλες οι αναγνώσεις να 

είναι έγκυρες.

Όπως αναφέρει κι ο Η. Miller, ο 

αναγνώστης δεν είναι ελεύθερος να 

προσδόσει στην αφήγηση οποιοδήποτε 

νόημα του κατέβει στο κεφάλι. Το 

νόημα αναδύεται μέσα από μία «πράξη 

αμοιβαιότητας» όπου ο ερμηνευτής και 

το ερμηνευόμενο συνεισφέρουν στην «οι

κοδόμηση ή ανεύρεση ενός πλαισίου». 

Κι ένας άλλος αποδομιστής, ο Paul de 

Man προειδοποιεί: «Με καλή λανθασμέ

νη ανάγνωση εννοώ ένα κείμενο που 

παράγει ένα άλλο κείμενο το οποίο 

πείθει ότι είναι μία ενδιαφέρουσα πα

ρερμηνεία. Φυσικά οι σκέψεις των θεω

ρητικών αυτών δεν χαράζουν οποιεσδή- 

ποτε ακριβείς μεθοδολογικές τροχοδρο

μήσεις. Στρέφουν όμως τους δείκτες 

σ’ ορισμένους «κανόνες»: μία δυνατή 

«λανθασμένη ανάγνωση» πρέπει να έχει 

στέρεο βηματισμό, κι οπωσδήποτε να 

έχει μία γερή θεωρητική κάλυψη (ορθά 

εκφρασμένη). Επίσης πρέπει να οδηγεί 

στη «διασπορά», στο «άνοιγμα» δηλ. 

της σημειωτικής του κειμένου κι όχι 

στο «κλείσιμό» του. Πρέπει να βοηθά 

το ελεύθερο παιχνίδι των σημείων και 

να είναι πηγή απόλαυσης στο δέκτη. 

Πάνω απ ’ όλα πρέπει να είναι δυνατή

και ανθεκτική. Γιατί όπως λέει κι ο 

Harold Bloom: «Μόνο η δύναμη είναι 

αξιομνημόνευτη* μόνο η ικανότητα να 

πληγώνεις δίνει την ευκαιρία στη Θερα

πευτική ικανότητα να αντέξει και έτσι 

ν' ακουστεί». Δεν υπάρχει καμιά φόρ

μουλα/συνταγή που να είναι σε θέση να 

μετρήσει το μέγεθος και την αντοχή της 

«δύναμης» αυτής. Ο κριτικός, το κοινό 

(αυτό που ονομάζει ο Fish «ερμηνευτι

κή κοινότητα») και πάνω απ ’ όλα ο 

χρόνος (ο αυστηρότερος κι εγκυρότερος 

κριτής) πιστοποιούν το ποιόν και το 

εύρος της δύναμης αυτής.

Για να ολοκληρώσω λοιπόν: όλα είναι 

μία «παρερμηνεία». Ακόμη κι αυτή η 

επιβίωση της λογοτεχνίας οφείλεται 

σ’ αυτό. Ο συγγραφέας συντάσσει το 

κείμενό .του μέσα απ’ αυτή τη διαδικα

σία. Όντας παγιδευμένος στη «φυλακή 

της γλώσσας» (ο όρος ανήκει στον F. 

Jameson) την ορίζει αλλά και ορίζεται 

απ’ αυτήν. Το ίδιο και στις σχέσεις του 

με την παράδοση. Παρθενογέννηση δεν 

υπάρχει. Το πρώτο μυθιστόρημα (ο Δον 

Κιχώτης) ήταν μία «παρερμηνεία» των 

μεσαιωνικών ρομάντζών και αλληγορι- 

κή. To Tristram Shandy του Stern το 

ίδιο. Όπως «παρερμηνείες» ήταν ως 

επί το πλείστον τα περισσότερα κείμε

να της ελισαβετιανής και νεοκλασικής 

γραμματείας. Και για να πλησιάσουμε 

λίγο την εποχή μας και το χώρο μας τα 

πρώτα κείμενα του Μάτεσι ήταν «μία 

παρερμηνεία» του θεάτρου του παραλό

γου όπως (για να μιλήσουμε για κάτι 

πολύ πρόσφατο) ο Κύριος (το τελευταίο 

έργο του Τσικληρόπουλου), ήταν-μία 

«παρερμηνεία» του Ζενέ, του Πιραντέ- 

λο, του Μπρεχτ, του Χάντκε, του Στό- 

παρντ και του Πίντερ. Κι αυτό δεν είναι 

κακό εφ’ όσον η νέα ανάγνωση λύνει 

κόμπους και ξαναδένει, καταστρέφει 

και συνάμα οικοδομεί. Ακόμα και σε 

παραδοσιακούς δημιουργούς ή σκηνοθέ

τες το ίδιο συμβαίνει παρ’ όλη την 

επιθυμία τους να παραμείνουν πιστοί 

στο πρότυπο που έχουν θέσει στους 

εαυτούς τους (χωρίς φυσικά να απο

κλείεται και η απόλυτα πιστή απόδοση 

οπότε έχουμε ένα αναμάσημα και τίπο- 

τ* άλλο. Στον πειραματικό σκηνοθέτη 

από την άλλη έχουμε μία συνειδητή 

«παρερμηνεία» τόσο του κειμένου όσο 

και των άλλων σκηνοθετών. Ο Artaud 

λ.χ. διαβάζει λανθασμένα την τεχνική 

των Bali και του Kathakali. Ο Schech- 

ner τον Grotowski, τους αρχαίους και το 

Μεσαίωνα. Και ο Brook όλους αυτούς 

και τον Σαίξπηρ. Όσο για το κοινό, 

είτε ομαδικά είτε ατομικά παρερμη

νεύει το θεατρικό γεγονός. Κι ο προνο



μιούχος κριτικός με τη σειρά του πα

ρερμηνεύει όλες τις παρερμηνείες. Όσο 

γι' αυτό το κείμενο είναι μία «παρερμη

νεία» όλων αυτών και φυσικά του βι

βλίου του κ. Σολομού το οποίο με τη 

σειρά του είναι μία παρερμηνεία άλλων 

παρερμηνειών. Ad infinitum!

Η κριτική φυσικά, τόσο στην Ελλάδα, 

όσο και στο εξωτερικό, από τη στιγμή 

που δέχτηκε να υπηρετήσει την αγορά 

και το διαφημιστικό λόγο δεν μπορεί να 

χαίρει και μεγάλης εκτίμησης. Ακόμα 

κι αυτή η θεατρική κριτική που θέλει 

ν’ αποτολμά κάτι άλλο πολλές φορές 

υποκύπτει στο δέλεαρ του απόλυτου 

ρητορικού λόγου χωρίς ν’ αφήνει περι

θώρια για κάποιο, έστω και στοιχειώ

δη, αντίλογο. Ετικέτες του στιλ «επιτυ

χία» ή «αποτυχία» δεν βοηθούν και 

πολύ στο άνοιγμα της θεατρικής συζή

τησης. Είναι ετικέτες που απομονώνουν 

μάλλον το θεατρικό κείμενο και το

μεταμορφώνουν σε μία ευδιάκριτη κα

ταναλώσιμη ενότητα. Του αφαιρούν το 

δικαίωμα να υπάρχει και κάπου αλλού.

Δυστυχώς στη χώρα μας δεν ευδοκι

μεί (εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων) σο

βαρός θεατρικός λόγος. Κι αυτό είναι 

ιδιαίτερα επιζήμιο δεδομένου ότι η α

πουσία του αναστέλλει ή, στην καλύτε

ρη περίπτωση, καθυστερεί την ανάπτυ

ξη του θεατρικού πειραματισμού: Για- 

τί, όπως μας έδειξε κι η πρόσφατη 

ιστορία της Ευρωπαϊκής πρωτοπορίας, 

η Νέα Τέχνη (avant-garde) και η Νέα 

Θεωρία, αλληλοσυμπληρώνονται κι αλ- 

ληλοκαλύπτονται μόνο όταν συμβιώ- 

νουν. Αποτελούν παρελθοντολογία οι 

αφορισμοί του τύπου: «ο αποτυχημένος 

συγγραφέας γίνεται κριτικός από φθό

νο». Ή  «η κριτική είναι ψείρες στις 

πλεξίδες της Λογοτεχνίας». Ή  «η κρι

τική είναι όπως τις αλογόμυγες που δεν 

αφήνουν το άλογο να οργώσει». Η κρι

τική αποτελεί κι αυτή ένα λόγο τόσο 

«αυθεντικό» όσο μπορεί να είναι και της 

Λογοτεχνίας.

Και για να ολοκληρώνουμε: πιστεύω 

πως εάν το πειραματικό θέατρο (που 

βασίζεται στην παρερμηνεία) στοχεύει 

στη μόρφωση του αυριανού καλλιτέχνη 

μέσα από τη μόρφωση του σημερινού, ο 

κριτικός οφείλει να το καλύψει (το 

Πειραματικό Θέατρο) με τη θεωρία του 

γιατί μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει 

σταθερά. Άλλωστε ας μην ξεχνάμε 

πως η δύναμη του θεάτρου (αλλά και 

της Τέχνης γενικότερα) «δεν βρίσκεται 

στην αφετηρία του αλλά στον προορι

σμό του» (όπως θα το 'λεγε ο Μπαρτ... 

μόνο που δεν το ’πε έτσι μια και είναι 

κι αυτό μία παρερμηνεία ).

Μ' αφετηρία λοιπόν την παρερμηνεία 

του κ. Σολομού φτάσαμε σε μία άλλη 

παρερμηνεία που εύχομαι να την ακο

λουθήσουν άλλες.

Λ

Αλεξάνδρα Πλαστήρα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΩΡΑ >

A Δοκιμιακά
καί άλλα

ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Γ'
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NT. ΚΛΑΡΚ
Τί είπε πραγματικά ο Φρόυντ

ΕΡΙΧ ΦΡΟΜ
Το μεγαλείο και οι περιορισμοί στη σκέψη του Φρόυντ

ΣΤ. ΤΣΒΑΙΧ
Ο Φρόυντ και η ψυχανάλυση

Φ. ΦΟΡΝΤΑΜ
Τί είπε πραγματικά ο Γιουνγκ

Μ. ΚΑΡΤΙΕ
Τί είπε πραγματικά ο Ράιχ

ΝΤΥΕΡ
Οι περιοχές των σφαλμάτων σας

Μ. ΤΖΑΙΗΜΣ
Γεννήθηκες για να κερδίσεις

Ζ. ΡΟΣΝΕΡ
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για την ψυχανάλυση
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Ψυχοκυβερνητική και απελευθέρωση 
Ψυχοκυβερνητική και ολοκλήρωση r  
Ψυχοκυβερνητική για νέους

ΜΠΗΤΣΕΡ
Πέρα από την επιτυχία 
και την αποτυχία

ANTONY ΣΤΟΡ
Ανθρώπινη επιθετικότητα

ΓΚΟΛΑΣ
Τεμπελιά και αυτογνωσία

«J» /
Η ολοκλήρωση στον έρωτα

ΕΡΙΧ ΦΡΟΜ
Πειθαρχία και ελευθερία



Όταν ο λαϊκισμός τρίζει 
τα δόντια του

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Κ.Γ. Παπαγεωργίου

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
Λνσιστρά τη

Ελεύθερη απόδοση: Λάκης

Λαζόπουλος

Εκδ. Καστανιώτης

Αθήνα 1986; σελ. 157

Δεν είμαι μεταφραστής ούτε φιλόλογος. 

Και εξ αρχής δηλώνω απεριφράστως 

ότι τα όσα προτίθεμαι να καταλογίσω 

στην ελεύθερη απόδοση της Λνσιστρά- 

της από τον κ. Λάκη Λαζόπουλο είναι 

απόρροια αγανάκτησης και οργής. Για- 

τί μόνο αγανάκτηση και οργή με κατέ

λαβαν διαβάζοντας υπό την ιδιότητα 

του αφελούς αναγνώστη και, πρωτί- 

στως, υπό την ιδιότητα του αφελούς 

χωρικού, ο οποίος αδυνατεί ή αρνείται 

—δικαιωματικώς— να κατανοήσει για

τί, τέλος πάντων, τόσος θόρυβος για

το ΤΙΠΟΤΑ

Και για να σοβαρολογήσω, όσο ση

κώνει, βεβαίως, κάτι τέτοιο το όλο 

ζήτημα: 0 κ. Λαζόπουλος δηλώνει προ- 

λογικώς ότι δεν είναι μεταφραστής, 

ούτε φιλόλογος. Άρα είναι αρχαιομα

θής, συμπεραίνω εγώ, προεκτείνοντας 

τον σαφώς νεοελληνικό συλλογισμό του. 

Τον ίδιο συλλογισμό που τον ώθησε 

στην «υφαρπαγή» του δικαιώματος να 

μεταφράσει* και όχι μόνο αυτό: να απο

δώσει ελεύθερα ένα αρχαίο κείμενο. Και 

συνεχίζω: Μη θέλοντας —ο κ. Λαζό

πουλος— να ξεσηκώσει τους φιλολό

γους, αφού δεν είχε ο άνθρωπος τις 

γνώσεις τους —τι μετριοφροσύνη! — 

σκέφτηκε ότι και ευκολότερο και επι

κερδέστερο θα ήταν να επιχειρήσει 

τον... ξεσηκωμό του κοινού —του φιλο- 

θεάμονος και, στην προκειμένη περί

πτωση, του αναγνωστικού. Πώς; Γαρ- 

γαλώντας το εκεί που η βραχεία πλην 

όμως αρκετά επιτυχής (;) θεατροσυγ

γραφική πείρα του τον είχε διδάξει: 

Χρησιμοποιώντας, ούτως ειπείν, ασυ- 

στόλως όλα τα όπλα και όλα τα μέσα 

τα οποία του παρείχε ο άκρατος λαϊκι

σμός των καιρών μας, στον οποίο, ση- 

μειωτέον, πολλά, πλείονα, πλείστα ο

φείλει ο κ. Λαζόπουλος. Ή  όχι;

Μη γνωρίζοντας λοιπόν αρχαία ο κ. 

Λαζόπουλος, γνωρίζοντας ωστόσο ανά

γνωση, ανέγνωσε —ως φαίνεται— αρ

κετές —υποθέτω τουλάχιστον— από 

τις υπάρχουσες μεταφράσεις της Λνσι- 

στράτης και, κατά τρόπον συρραπτικόν, 

κατασκεύασε το «κατασκεύασμά» του. 

Πλην όμως αμέσως διαπίστωσε ότι το 

αποτέλεσμα δεν τον εκπροσωπούσε* δεν 

ανταποκρινόταν —βλέπεις— στον τρό

πο με τον οποίο έβλεπε τον Αριστοφά

νη. Έτσι μας λέει σπαρακτικώς εξομο

λογούμενος, ενώ το σωστότερο και το 

ειλικρινέστερο θα ήταν να πει: «Αυτό 

που εντέλει “βγήκε” δεν ενέπιπτε στις 

απολύτως δεδομένες «καλλιτεχνικές» α

παιτήσεις και «αισθητικές» αντιλήψεις 

ενός γαλουχημένου στην ξιπασιά της 

αθυρόστομης επιθεώρησης κοινού. Και 

ίδων αυτά τα σπουδαία, αποφάσισε —ο 

κ. Λαζόπουλος πάντα— να εγκαταλεί

ψει την αρχική «μεταφραστική» προ- 

σπάθειά του, για να ενδώσει, τελικώς, 

στον πειρασμό της ελεύθερης «απόδο- 

σης», «χωρίς καμιά προσθήκη ή αλλαγή 

σκηνών». Μέγα ψέμα αυτό, βεβαίως, 

δεδομένου, ότι η «ελεύθερη απόδοση» 

του κ. Λαζόπουλου περιορίστηκε απο- 

κλειστικώς σε μερικές προσθήκες. Προ

σθήκες οι οποίες σε μία μόνο σκοπιμό

τητα απέβλεπαν: να εκπληρώσουν στο 

έπακρο τις... καλλιτεχνικές φιλοδοξίες 

ενός —οιουδήποτε— σύγχρονου νεοέλ

ληνα επιθεωρησιογράφου και, κυρίως, 

να ικανοποιήσουν τις κρυφές και τις 

φανερές αδηφάγες σεξουαλικό-πνευμα- 

τικές ορέξεις /  διαθέσεις όλων των... 

φύλων. Διότι οι προσθήκες του κ. Λα

ζόπουλου δεν είναι, σε τελευταία ανά

λυση, παρά ένας οχετός βωμολοχίας και 

χυδαιότητας ο οποίος, οφείλω να ομο

λογήσω, καλύπτει επαρκώς όλο το φά

σμα των... ταξικών γλωσσικών δια

στρωματώσεων της εποχής: Πιάνει λι

μάνια, λαχαναγορές και Κολωνάκι, εκ

φράζει βουτυρόπαιδα, παπαδοπαίδια, 

σπασίκλες μέχρι χούλιγκανς. Κατόρθω

σε, δηλ., ο κ. Λαζόπουλος, ώστε η 

«δημιουργία» του να υπαχθεί, άμα τη 

γενέσει της, στα ολοένα και εκ του 

ασφαλούς —να προσθέσω και την αδό

κιμη φράση εκ τον επιτνχονς— εξα- 

πλούμενα όρια του λαϊκισμού μας...

Αυτά ως προς τις... αισθητικές βλέ

ψεις και κατευθύνσεις του κ. Λαζόπου

λου. Βλέψεις και κατευθύνσεις που συ

ντελούν επιτυχώς στην αέναη αναπαρα

γωγή στοιχείων συστατικών ενός πολι

τισμικού μοντέλου το οποίο ανθεί και 

λουλουδίζει στα τελευταία —μεταπολι

τευτικά— χιόνια. Βλέψεις και κατευ

θύνσεις σαφώς και επακριβώς υπαγο

ρευόμενες από την χρονίως νοσούσα και 

καταβαραθρωμένη πολιτισμική μας 

στάθμη* περιορισμένες στο αναμάσημα 

γνωστών και δοκιμασμένων συνταγών 

της αγοράς —της πιάτσας θα ήταν το 

σωστότερο να πω— και της κηλιδωμα- 

τικής επιτυχίας (Καλά να τρώμε και 

καλά να πίνουμε δηλαδή).

Πολύ φοβάμαι, ωστόσο, ότι στην 

περίπτωση της «ελεύθερης απόδοσης» 

της Λνσιστράτης από τον κ. Λαζόπου

λο, προκύπτει και ένα άλλο σοβαρότατο 

ζήτημα, το οποίο, βεβαίως, μπορεί να 

συναρτάται με τις «αισθητικές» αντιλή

ψεις, βλέψεις και ικανότητες του αν- 

δρός, οφείλουμε, εντούτοις, να το απο

μονώσουμε και να το εξετάσουμε ιδιαι

τέρως. Κάπου στον απολογητικό έως 

θρασύ πρόλογό του ο μεταφραστής κά

νει λόγο και περί ηθικής. Και μας 

αποκαλύπτει ότι μια από τις βασικές 

προθέσεις του ήταν η συνάντηση της 

ηθικής του Αριστοφάνη με την ηθική 

της νέας γενιάς.

Μολονότι, κατά την προσωπική μου 

άποψη, η ηθική, προκειμένου για ένα 

έργο τέχνης, είναι ένα ζήτημα δευτε- 

ρεύον και, εν πάση περιπτώσει, ως 

έννοια, εμπεριέχεται στην ευρύτερη έν

νοια της αισθητικής, αισθάνομαι τον 

πειρασμό να σταθώ για λίγο εδώ και να 

αναρωτηθώ: Ποια είναι η ηθική του 

Αριστοφάνη, κατά τον κ. Λαζόπουλο, 

και ποια η ηθική της νέας γενιάς, της 

οποίας θεωρεί εαυτόν εκπρόσωπο και 

εκφραστή; Και για να συντομεύω: Πα

ρακάμπτοντας το ζήτημα της αριστο

φάνειας ηθικής, η οποία είναι, εδώ και 

αιώνες, με σαφήνεια προσδιορισμένη 

και αναλυμένη από φιλολόγους και άλ

λους μελετητές της αρχαίας γραμμα

τείας, προχωρώ και θέτω το ερώτημα: 

Ποιά είναι η ηθική της νέας γενιάς; Ή : 

Ποιάς νέας γενιάς την ηθική επικαλεί

ται ο κ. Λαζόπουλος; Της αλητιώσας;

Της ανά τα σκυλάδικα, τα γήπεδα και 

τις επιθεωρήσεις περιφερομένης, ή της 

άλλης, που μέσα στην αισθητική ανυ- 

παρξία-αφασία των καιρών μας —για 55



τη διατήρηση της οποίας συμβάλλει 

κατά το δυνατόν και ο... μεταφραστής 

μας— πασκίζει εναγωνίως ν’ ανιχνεύσει 

το αληθινό της πρόσωπο; Εγώ προσω

πικά θ’ αποφύγω ν’ αποφανθώ. Δεν 

μπορώ, ωστόσο, ν’ αποφύγω τον πειρα

σμό να παραθέσω ένα απόσπασμα-προ- 

σθηκη του κ. Λαζόπουλου, ενδεικτικό, 

νομίζω, της αήθους τάσης των καιρών 

μας, να γελοιοποιούνται και να καταρα- 

κωνονται όλα: Γεγονότα και, γιατί όχι, 

σύμβολα, που όσο κι αν υπέστησαν τη

φθορά και την απομυθοποίηση, όσο κι 

αν αποδυναμώθηκαν από το χρόνο και 

τη .ροή των πραγμάτων, δεν έπαψαν 

ακόμα να διατηρούν κάποια, ελάχιστα 

έστω, σημεία για μια συναισθηματική ή 

ιστορική αναφορά:

Εδώ Ακρόηολις! Εδώ Ακρόπολις! 

Σας ομιλεί ο σταθμός των ελευθέρων 

αγωνιζομένων γυναικών...

Αυτή την ηθική, λοιπόν, πρεσβεύει κι 

εκφράζει ο κ. Λαζόπουλος κι αυτή επι

χειρεί να ενώσει με την ηθική του 

Αριστοφάνη! Αίσχος!

Και τελειώνοντας: Μέσα σ’ αυτόν

τον οχετό της χυδαιότητας και της 

ευτέλειας* μέσα σ’ αυτή την άνευ προη

γουμένου γλωσσική βαρβαρότητα και 

τον εξευτελισμό κάθε έννοιας σοβαρό

τητας, δεν μπορεί να μην ξεχωρίσει 

κανείς τα χορικά — τραγούδια της κ. 

Νίνας Νικολακοπούλου. Πάντα κοντά 

—λίγο ως πολύ— στο πρωτότυπο, ευ

ρηματικά και συνάμα ευαίσθητα, διατη

ρούνται σε ευπρεπή επίπεδα ακόμα και 

όταν περιβάλλονται ένα λόγο καθημερι

νό και τολμηρό. Αποτελούν, ομολογου- 

μένως, μικρές οάσεις μέσα στην απέρα

ντη πνευματική ερημία του λαζοπού- 

λειου κατασκευάσματος.

ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΤΕΣΣΟΡΙ
1. Να χτίσουμε τον κόσμο που ταιριάζει στο παιδί

2. Το όραμα μιας νέας αγωγής

3. Η διαμόρφωση του ανθρώπου

4. Να εκπαιδεύσουμε το ανθρώπινο δυναμικό

5. Πρακτικός οδηγός στη μέθοδό μου

6. Ο δεκτικός νους

7. Το μυστικό της παιδικής ηλικίας

8. Η ανακάλυψη του παιδιού

9. Εκπαίδευση για έναν καινούργιο κόσμο

10. Τι πρέπει να ξέρετε για το παιδί σας

11. Η Μοντεσσόρι και το παιδί σας

ΕΛΑΗΝΙΚΟ 
ΠΟΑΙΤΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Τ. ΔΗΜΟΥ 1. 

θ. ΔΡΙΤΣΙΟΣ 2. 

Ρ. ΜΠΟΚΟΤΑΣ 3. 

Γ. ΒΟΥΛΤΕΨΗΣ 4. 

Κ. ΓΚΡΙΤΖΩΝΑΙ 5. 

θ. ΔΡΙΤΣΙΟΣ 6. 

θ. ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ 7. 

Ρ. ΜΠΟΚΟΤΑΣ 8.

Δ. ΒΛΑΝΤΑΣ 9.

Ένα γαρύφαλλο που δεν τ’ αφήνουν ν’ ανθίσει

Γιατί με σκοτώνσεις σύντροφε

Έτσι χάθηκε ο Άρης

Συναγωνιστής Ακέλας

0  Άρης Βελουχιώτης και σι Άγγλοι

Η εξέγερση της Τασκένδης

Οι ρίζες του σοσιαλισμού στην Ελλάδα

Ποιός κρύβει το κεφάλι του

Άρη Βελουχιώτη

0  Νίκος Ζαχαριάδης και 22 συνεργάτες του

Β.Σ.Νάιπουλ
The master of the novel

Οι αντάρτες 
Μια σημαία στο νησί 

Ο κύριος Στόουν και οι σύντροφοι των
ιπποτών
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Για τη Μουσική
Του Νότη Μαυρουδή

Με δύο βιβλία θα ασχοληθούμε αυτή τη 

φορά’ όχι καινούρια ούτε άγνωστα, και 

κατά πάσα πιθανότητα γνωστά σε πολ

λούς αναγνώστες μας. Παρ’ όλα αυτά, 

τα βιβλία «Τα Σχόλια του Τρίτου» του 

Μάνου Χατζιδάκι και «Της Ασιάτιδος 

Μούσης Ερασταί» του Θόδωρου Χα- 

τζηπανταζή, μας δίνουν την ευκαιρία να 

αναπτύξουμε θέματα και ιδέες που προ- 

καλούνται από τα ίδια τα βιβλία που 

παρουσιάζουμε.

Η στήλη «Για τη Μουσική» δε φιλο

δοξεί να κάνει μία τυπική βιβλιοπαρου- 

σίαση, γιατί κάτι τέτοιο ξεπερνάει τις 

δικές μου δυνατότητες και τα ενδιαφέ- 

ροντά μου.

Ισως τα σχόλιά μου πάνω στα βι

βλία, να είναι πολύ προσωπικά* είναι 

σίγουρο όμως πως, διαβάζοντάς τα, ο 

καθένας μας, θα μένει και θα περισκε- 

φθεί πάνω σε διάφορα σημεία* (όπως, 

εξάλλου, συμβαίνει με όλα τα βιβλία).

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ
Τα σχόλια του Τρίτου 

Εκδ. Εξάντας, 1980

Σπεύδω να προλάβω όσους μονολογή

σουν πως η στήλη μου πολώνεται με 

χατζιδακική αγάπη, αφού και στο προη

γούμενο τεύχος είχα αφιερώσει το χώρο 

«Για τη Μουσική» στον Μάνο Χατζι- 
δάκι.

Απλή σύμπτωση. «Τα σχόλια του 

τρίτου», είναι ένα αντιπροσωπευτικό 

βιβλίο που μέσα θα δούμε την «οπτική 

γωνία» του συγγραφέα, για θέματα που 

δεν αφορούν μονάχα εκείνον αλλά όλους 
μας.

★ ★ ★

Το βιβλίο δεν είναι βέβαια καινούριο. Η 

πρώτη έκδοση έγινε το Δεκέμβριο του 

1980, και τώρα, (1986), θεωρείται πα

λιά, αφού και εφημερίδες και περιοδικά 

το ανακοινώνουν αλλά και πολλοί ακρο

ατές του τότε τρίτου προγράμματος 

είχαν την ευκαιρία να ακούσουν αυτά τα 

κείμενα του Μ. Χατζιδάκι διαβασμένα

από τον ίδιο. Τα ίδια κείμενα που 

συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο «Τα 

σχόλια του Τρίτου».

«Σχόλια» τα ονομάζει ο συγγραφέας, 

και δεν γνωρίζουμε βέβαια πώς θα 

μπορούσαμε να οριοθετήσουμε έναν 

σχολιασμό από μία κριτική πάνω σε 

κάποιο θέμα. Το σχόλιο του Μ.Χ. με

ταμορφώνεται σε βαθιά κριτική στάση, 

που τις περισσότερες φορές... σπάει 

κόκαλα. Θίγει πρόσωπα, πράγματα, ε

πεμβαίνει στην ιστορία και επιχειρεί να 

την επανατοποθετήσει, εναντιώνεται σε 

συνδικαλιστικούς φορείς, σε κέντρα ε

ξουσίας, σε πολιτικές ηγεσίες* θυμηθεί

τε! Σε κάθε σχόλιο, την επόμενη μέρα, 

υπήρχε ταραχή στην πόλη... Ένα και

νούριο γεγονός έκανε όλους να παγώ

σουν: Ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα ε

πικοινωνούσε με το κοινό!!! Ο διευθυ

ντής του, μίλαγε και ο κόσμος τον 

άκουγε. Ύστερα οι θίγόμενοι δημιουρ

γούσαν ομάδες κρούσης για να ανταπο

δώσουν το χτύπημα. Ο διευθυντής έγινε 

το στόχαστρο και οι δυσαρεστημένοι 

γινόντουσαν πολλοί και δημιουργούσαν 

μεγάλη πολιτική δύναμη ποικιλόχρω

μων ιδεολογιών. Δημοσιογράφοι, πολι

τικοί, υπουργοί και γενικοί γραμματείς* 

συνδικαλιστές, μουσικοκριτικοί, μουσι

κοί και Ωδειάρχες, όλοι στοιβαγμένοι 

στην ουρά με αριθμό προτεραιότητας, 

για να ’ρθει η σειρά του καθενός να 

δώσει το δικό του χτύπημα* το τελειω

τικό!

★ ★ ★

«Σαν άρχισα τα Σχόλια στο Τρίτο 

το ’78, δεν είχα αποσαφηνίσει μέσα μου 

ούτε το ύφος της γραφής τους, ούτε 

καλά καλά τους στόχους μου». Απ’ αυ

τή τη φράση του Μ.Χ. κατανοεί κανείς 

πως ο συγγραφέας αυτοσχεδιάζει πάνω 

στα καθημερινά και ακολουθεί την πο

ρεία και την εξέλιξη της ιδιαίτερης 

κοινωνίας μας. Της ελληνικής.

Ίσως το βιβλίο «Τα σχόλια του 

Τρίτου» να εμπίπτει σε μία ανάλυση 

ραδιοφωνικού λόγου, αφού γεννήθηκαν

για να διαβαστούν από το ραδιόφωνο, 

αλλά όποιος τα διαβάσει (τα σχόλια), 

βρίσκεται μπροστά σε κείμενα βαθυ

στόχαστα και φιλοσοφημένα που δεν 

ριορίζονται μονάχα στη μουσική θεμα

τογραφία* αντίθετα, απλώνονται σε 

ποικίλα θέματα που ενδιαφέρουν όλους 

μας. Τα Σχόλια δεν είναι (όλα) μουσι

κά, παρ’ όλο το μέγεθος της μουσικότη

τας του Χατζιδάκι. Είναι γνωστό πως ο 

συγγραφέας φιλοσοφεί και διαβάζει τον 

κόσμο. Σκέπτεται και αντιλαμβάνεται 

με μία δική του διείσδυση στα γεγονότα 

και έχει το θάρρος και τη δύναμη να 

παίρνει θέσεις ριζοσπαστικές, που είναι 

μακριά από την «άποψη» και τη συνή

θεια των πολλών. Και έτσι, η σύγκρου

ση είναι αναπόφευκτη. Το «ειδύλλιο», 

Χατζιδάκι — Ραδιοφωνίας, άρχισε 

το ’76 και τελείωσε το ’81 με ορισμέ

νες διακοπές μέσα σ’ αυτό το διάστημα.

Ο ραδιοφωνικός του λόγος —σήμερα— 

φαντάζει «δυσνόητος», πολύπλοκος και 

ίσως... αντιραδιοφωνικός. Για σκέψου! 

Ύστερα από 5-6 χρόνια η επικοινωνία 

ραδιοφώνου-κοινού δεν αντέχει σε τέ

τοιου είδους φιλοσοφημένα κείμενα για

τί ο ακροατής κουράζεται, πλήττει, 

αδημονεί να ακούσει μία μουσική. Να 

μη σκέπτεται τις αλληγορίες, τους συμ

βολισμούς, γιατί δεν προλαβαίνει να 

«δουλέψει» τη νόηση, ούτε να κωδικο

ποιήσει τα νοήματα, τα συμπεράσματα 

και τα φιλοσοφικά ζητούμενα.

Το ραδιοφωνικό κοινό είναι ασυνήθι

στο σε τέτοια κείμενα αλλά η συμπερι

φορά του σε κείνη την περίοδο ήταν 

πρωτοφανής! Έδειξε μία προσμονή 

στο κάλεσμα και πολλοί ήταν αυτοί που 

έσπευσαν να ανοίξουν το ραδιόφωνο, να 

συγκεντρωθούν σε παρέες, να ακούσουν 

τα πεντάλεπτα, ή σχεδόν δεκάλεπτα 

σχόλια του Μ.Χ. και ύστερα να συζητή

σουν, να επικροτήσουν, να διαφωνήσουν 

αλλά πάντως να περισκεφτούν.

Να, που τα ραδιοφωνικά δεδομένα 

ανατρέπονται και το πρόσωπο του Χα- 

τζιδάκι κράτησε αυτή τη σχέση χάρη 

στην προσωπική πνευματική γοητεία 57
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Δε γνωρίζω το ποσοστό ακροαματι

κότητας στα σχόλια του Μ.Χ. Άλλω

στε καμία στατιστική υπηρεσία δεν α

νέλαβε τη μέτρηση και ποτέ δε νοιά

στηκε κάποια υπηρεσία να κάνει οποια

δήποτε μέτρηση, για να βοηθήσει τη 

ραδιοφωνική εργασία του εκάστοτε πα

ραγωγού. Τα σημάδια όμως της εποχής 

δηλώνουν πως τα Σχόλια είχαν ακροα

ματικότητα γιατί δημιούργησαν ρήζη 

και γι’ αυτό έγιναν αντικείμενο προσο

χής από τους πάντες.

★ ★ ★
* .

Πόσο διαχρονικά είναι τα Σχόλια 

τούτα και πόσο σήμερα ένα βιβλίο με 

Σχόλια, που γράφτηκαν στο τέλος της 

περασμένης δεκαετίας, μπορούν να λει

τουργήσουν; Με λίγα λόγια, «Τα Σχό

λια του Τρίτου» έχουν κανένα λόγο 

ύπαρξης στη σημερινή μας εποχή;

Και πώς μπορώ να μην υποστηρίξω 

πως, ναι! Τα Σχόλια του Μάνου Χατζι- 

δάκι εκείνης της εποχής είναι σαν τη 

μουσική του· διαχρονικά και επίμονα 

αληθινά. Και για να υποστηρίξω αυτή 

τη θέση μου, θα ’χα ανάγκη από ανα

γνώστες των Σχολίων για να τους πα- 

ραπέμψω σ’ αυτό ή σ’ εκείνο το θέμα, 

για να διαπιστωθεί η αντοχή της επι- 

καιρότητάς του και στις μέρες μας. Τα 

θέματα που σχολιάζουν, κυρίως, τα κα

κώς κείμενα μιας αντίληψης της καθη

μερινότητας, σε μία κοινωνία που έχει 

την επιθυμία και την ανάγκη να απελευ

θερωθεί από τα μύρια κοινωνικά και 

ατομικά ταμπού. Και πώς θα μπορού

σαν να ’ταν διαφορετικές οι συνθήκες 

όταν η χώρα μόλις έβγαινε από τη 

στρατιωτική στην άλλη, την κοινοβου

λευτική δικτατορία και το μόνο που 

διδασκόταν ήταν η ανελευθερία και η 

πνευματική καταπίεση; Μ ’ αυτό το 

σκεπτικό θα παρατηρήσουμε πως τα 

Σχόλια του Μ.Χ. γράφτηκαν για να 

σχολιάσουν ιδεολογικές και καθημερινές 

πρακτικές της μεταδικτατορικής Ελλά

δας. Και αυτός είναι ο στόχος του 

συγγραφέα· να πάρει κριτική στάση 

στην αστείρευτη σειρά θεμάτων «προς 

κρίσιν» της νεοελληνικής ζωής. «Η έκ

δοση λοιπόν αυτών των «Σχολίων» ή

ταν επιβεβλημένη για να μην ξεχνάμε 

την αθλιότητα και τις οδυνηρές αλή

θειες του καιρού μας και του τόπου 

58 μας», μας λέει ο σχολιαστής.

★ ★ ★

Δε γνωρίζουμε εάν τα Σχόλια είναι 

καταλληλότερα για ραδιοφωνική μετά

δοση ή για λογοτεχνική έκδοση. Το ότι 

γεννήθηκαν για να διαβαστούν από το 

ραδιόφωνο δε σημαίνει πως χάνουν από 

την εκδοτική τους αξία. Αντίθετα, θα 

έλεγα πως ο ραδιοφωνικός λόγος έχει 

ανάγκη από μία άμεση αντιληπτικότη

τα, από έννοιες που να μην έχουν την 

χνάγκη μιας εξειδικευμένης γνώσης ε

κείνη τη στιγμή, αφού είναι δεδομένο 

πως δεν υπάρχει η δυνατότητα επανά

ληψης φράσης.
Εάν παραθέσω ένα μόνο παράδειγμα 

όπως το παρακάτω: «Η Αουρέλια ή το 

χάδι του Φιδίππου είναι αυτό που συνη

θίσαμε να αποκαλούμε “σοβαρή Μουσι

κή;” Αν είναι η Αουρέλια, τότε η Μου

σική είναι ένα νυμφίδιο επικίνδυνο που 

εννοεί να μας καταδυναστεύσει και πρέ

πει να αντισταθούμε με κάθε θυσία. Αν 

είναι πάλι το παράλυτο χάδι του Φιδίπ

που, όπως έχει μάλλον διαπιστωθεί, 

τότε ασφαλώς η επαφή μας με τη 

Μουσική, είναι μια πράξη άρρωστη που 

καθορίζει τα ποσοστά αναπηρίας μας 

στον κόσμο τούτο». Τότε θα μπορέσου

με να συμφωνήσουμε —ίσως— πως, 

ένας τέτοιος ραδιοφωνικός λόγος, από 

τη φύση του, δε μας αφήνει να απολαύ

σουμε εντελώς την βαθύτητα των εν

νοιών, πράγμα που στο γραπτό λόγο 

έχουμε όλη την άνεση της μεγαλύτερης 

προσοχής και της αυτοσυγκέντρωσης.

★ ★ ★

«Τα Σχόλια του Τρίτου» γι’ αυτούς 

τους λόγους είναι ένα απαραίτητο βιβλίο 

για όλους μας. Για να διαβαστεί με 

προσοχή απ’ όλους τους μοναχικούς και 

τους κοσμικούς, απ’ όλους τους μουσι

κούς και εξωμουσικούς, από τα μέλη 

και μη του Π.Μ.Σ. και από όλους όσους 

υπερασπίζονται πως... «η Ελλάδα ποτέ 

δεν πεθαίνει» ή το «Αρχαίο πνεύμα 

αθάνατο».

Τα Σχόλια είναι από τα βιβλία που 

δένουν το συγγραφέα με τη συνείδησή 

μας τη διαχρονική και τη νεοελληνική...

ΘΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑ- 
ΖΗΣ
Της Ασιάτιδος μούσης ερασταί 

Εκδ. Στιγμή, 1986

Στις αρχές αυτού του χρόνου είχαμε τη 

χαρά να δούμε ένα φωτεινό βιβλίο με 

την υπογραφή του Θόδωρου Χατζηπα- 

νταζή, με τον τίτλο «Της Ασιάτιδος 

μούσης Ερασταί» και από τις εκδόσεις 

«στιγμή».

Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι 

από τις πιο σημαντικές μελέτες γύρω 

από την ιστορία της ελληνικής παραδο

σιακής μουσικής στο χώρο του λαϊκού 

τραγουδιού από τις τελευταίες δεκαε

τίες του περασμένου αιώνα έως τις 

πρώτες του εικοστού.

Χρήσιμο απόκτημα για τον ~?.?*ηνα 

μουσικό που εξακολουθεί να ζει σε ένα 

στερημένο βιβλιογραφικά χώρο* σε μία 

χώρα πλουσιότατη σς, μουσική παράδο

ση δίχως όμως καταγραμμένη την ιστο

ρία της, τις πληροφορίες της και την 

εξέλιξή της μέσα στο χρόνο.

Να πούμε τα γνωστά παράπονα για 

έλλειψη μέριμνας της πολιτείας, για 

ανυπαρξία προϋποθέσεων στο χώρο της 

συγγραφής της ελληνικής μουσικής ι

στορίας και άλλα παρόμοια; θα ’vat 

ασφαλώς εφηβική αφέλεια και απώλεια 

χρόνου, γι’ αυτό θα παρακάμψουμε το 

θέμα μιας άκαρπης διαμαρτυρίας προς 

την πολιτεία και θα έρθουμε στο βιβλίο 

του Χατζηπανταζή.

Θα πούμε από την αρχή πως ο θεα

τρικός κριτικός Θόδωρος Κρητικός ή 

Θόδωρος Χατζηπανταζής χάρισ,ε στους 

μουσικούς (και όχι μόνο) ένα καθαρά 

μουσικό βιβλίο, που θα χρησιμεύσει όχι 

μόνο σαν πληροφορική πηγή για αλλο- 

τινούς χρόνους, με ιστορικά στοιχεία, 

με παράλληλη μελέτη στα διάφορα κοι

νωνικά στρώματα και τη μουσική τους 

έκφραση που καθοριζόταν από τις τοπι

κές γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, από 

τις επιρροές άλλων κοινωνικών ομάδων 

πλησιέστερων γεωγραφικά τόπων, από 

τη συγκριτική μελέτη άλλων τεχνών, 

που επηρέασαν άμεσα ή έμμεσα τη 

λαϊκή μας μουσική, ιδιαίτερα εκείνη 

που εξελίχτηκε με την πάροδο του 

χρόνου και διαμόρφωσε το Ρεμπέτικο 

τραγούδιν

Ο Χατζηπανταζής είναι ένας ψυχρός



(;) ιστορικός μελετητής που δείχνει 

ανεπηρέαστος από τα γραπτά του πα

ρελθόντος, κρατά τις επιφυλάξεις του 

για τις ακαδημαϊκές μελέτες του 19ου 

αιώνα* είναι συγκρατημένος σε τέτοιου 

είδους πηγές μια που έκανε την ορθή 

διαλεκτική (από πάσης πλευράς) σκέψη 

πως: «Θα περιοριστούμε επομένως να 

υπενθυμίσουμε τη γενική, σφοδρή ιδεο

λογική αντίθεση της δυτικοθρεμμένης 

αστικής παιδείας των χρόνων αυτών 

προς την εγχώρια ανατολίτικη παράδο

ση των λαϊκών στρωμάτων, και το 

φράγμα προκαταλήψεων και παρανοή

σεων, που αυτόματα δημιουργούσε 

στους φορείς της, και από τις δυο 

πλευρές, η παραπάνω διένεξη».

Να που ο συγγραφέας σαν άμεμπτος 

μελετητής απέφυγε τις γκάφες που θα 

τον έφερναν σε μία παραπληροφόρηση, 

θα ανέτρεπε τις ιστορικές ισορροπίες

του «δούναι και λαβείν» της λαϊκής μας 

κουλτούρας, αφού —εάν έπαιρνε από 

την πηγή των λόγιων της εποχής της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας— θα κατέ

ληγε κατά πάσα πιθανότητα σε εθνικι

στικές απόψεις υπερασπίζοντας την πα

τρότητα της καθαρής ελληνικότητας 

στην ελληνική λαϊκή μουσική.

Ιδού το κυρίαρχο πρόβλημα συνείδη

σης του συγγραφέα που είναι και κοινό 

πρόβλημα προς μελέτη όλων των σκε- 

πτομένων μουσικών πνευματικών αν

θρώπων της Ελλάδας.

Πόση ελληνικότητα έχει η ελληνική 

μουσική; Μήπως θα πρέπει να μιλάμε 

καλύτερα για ελληνικότητα στη μουσι

κή και όχι για ελληνική μουσική;

Είναι μάλλον κοινά αποδεκτό πως 

καθαρή ελληνική μουσική δεν υπάρχει, 

και όποιος την αναζητά με αυτοτέλεια, 

με εθνική καθαρότητα και με γεωγραφι

κή αυτονομία, είναι αθεράπευτα μύωψ 

και εθελοτυφλεί. Ο παππούς μου μου 

έλεγε πως «η ελληνική μουσική είναι 

σαν την ελληνική κουζίνα* έχει μία 

Τουρκία μέσα της...» Και οι παλαιότε- 

ροι κάτι θα ξέρουν για να το λένε, αφού 

οι ρίζες τους είναι πιο άμεσα δεμένες με 

την πηγή* με το χρόνο και με τον 

πολιτισμό που γεννήθηκε (σε εκείνα τα 

χρόνια).

Δεν υπάρχουν γραπτές μελέτες λοι

πόν αξιοσέβαστες από τότε αλλά αυτό 

δε σημαίνει πως δεν υπήρχαν και γεγο

νότα. Αντίθετα* στο πέρασμα από τον 

19ο στον 20ο αιώνα και στα πρώτα 

τριάντα χρόνια του, διαδραματίστηκαν 

σημαντικές ιστορικές ανακατατάξεις 

στην ελληνική κοινωνία. Από την κα

τάργηση της Οθωμανικής ισχύος, στη 

δημιουργία μιας πρώτης μορφής αστι

κής κοινωνίας* ύστερα η υποτυπώδης 

επαφή με τη Δυτική Ευρώπη, η πρώτη 

περίοδος της δημιουργίας αστικών κέ

ντρων, οι βίαιες μετοικήσεις ελληνικών 

πληθυσμών από την άλλοτε Μεγάλη 

Ελλάδα κ.ά.

Σήμερα η λαϊκή μούσα είναι «απαλ

λαγμένη» από την ιστορική πορεία του 

ελληνικού πολιτισμού ή, για να είμαστε 

πιο σαφείς, θα πρέπει να πούμε πως, η 

ολοκληρωτική υποταγή της λαϊκής μου

σικής στη βίαιη και κραυγαλέα αγορά 

της συνδιαλλαγής, του εμπορίου και της 

διαφήμισης, μας εμποδίζει να τη μελε

τήσουμε —και αυτήν— σαν μουσικό 

φαινόμενο με αυτονομία* απλά και μόνο 

θα το δούμε σαν σύμπτωμα μιας πνευ

ματικής παρακμής και κυρίως σαν τρα

νή απόδειξη ενός γόρδιου δεσμού με το 

παρελθόν. Με την ιστορία της και την 

προοπτική της.

Πολλά τα ερωτήματα πάνω στο θέμα 

και σίγουρα θα υπάρχουν κι αυτοί που 

θα υποστηρίζουν πως...«ο κοντός με τη 

γραβάτα» είναι η φυσιολογική (!) εξέλι

ξη της ιστορίας της λαϊκής μας μού

σας... Δεν είναι ο κατάλληλος χώρος 

για να ασχοληθούμε μ ’ αυτό το μακά

βριο ζήτημα. Αλλά επειδή τα σημερινά 

φαινόμενα παρουσιάζονται μπροστά 

μας αμείλικτα και επιτακτικά, εμείς 

για να «αντισταθούμε» θα πρέπει να 

ετοιμαστούμε.

Το βιβλίο λοιπόν του Θ. Χατζηπα-
γ  / / 9 9

νταζή ερχεται στα χέρια μας με μια 

ζεστασιά και παρ’ όλο που ο άνθρωπος 

ξεκίνησε για να βοηθηθεί στις επιστη- 59
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ΕΡΑΣΤΑΙ...

Η ακμή τον άθψαϊκον καφε άμάν 
στα χρόνια της βασιλείας τοϋ Γεώργιον A

Συμβολή στή μελέτη της προϊστορίας 
του Ρεμπέτικου
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Μουσική
μονικές του μελέτες για το Κωμειδύλ- 

λιο, την Επιθεώρηση και τον Καραγκιό

ζη, έφιαξε ένα βιβλίο για την παραδο

σιακή λαϊκή μας μουσική τόσο άξιο και 

εμπεριστατωμένο, που θα το ζήλευαν 

πολλοί μουσικολόγοι και ερευνητές.

Οι ιστορικές του αναδρομές, η εμμο

νή σε συμβάντα των καιρών και σε 

λεπτομέρειες, μας αφοπλίζουν παρ’ όλο 

που υποστηρίζει πως: «Φοβούμαι ότι, 

σε τελευταία ανάλυση, δεν μπορούμε να 

ελπίζουμε ότι θα αποκτήσουμε ποτέ 

μιαν επιστημονικά αδιάβλητη ιστορία 

της λαϊκής μας μουσικής. Μπορούμε 

μόνο να αποκτήσουμε μιαν ιστορία των 

αστικών προβληματισμών γύρω απ’ αυ

τήν».

Κρατάω από τη φράση αυτό το «α

διάβλητη ιστορία της λαϊκής μας μουσι

κής» και αναρωτιέμαι μήπως ο συγγρα

φέας, εδώ, οραματίζεται ουτοπιστικά!

Νιώθω πως η σύγχρονη εποχή μας, 

δείχνει μια ραθυμία μπροστά στην «α

διάβλητη ιστορία της λαϊκής μας μουσι

κής», ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία 

του ’60, όταν οι συνθήκες (και η αισθη

τική) άλλαξαν, όταν η διακίνηση των 

πνευματικών αγαθών πήρε τη μορφή 

του «μάρκετινγκ», όταν το τραγούδι 

—σήμερα— οριοθετείται από τις σκο

πιμότητες των κέντρων επιλογής (βλέ

πε δισκογραφικές εταιρίες και το βάρος 

του ρεπερτορίου που παράγουν), όταν ο 

νυχτερινός χώρος ψυχαγωγίας διαθέτει 

μόνο τα τραγούδια που παράγονται από 

τα κέντρα επιλογής, όταν η τηλεόραση 

(μέσον που δεσπόζει πολιτιστικά σε 

ολόκληρη την ελληνική επικράτεια) δια

δίδει —κυρίως— αυτό το ρεπερτόριο 

των κέντρων επιλογής, όταν η διαφήμι

ση υποκινεί και πρωτοστατεί στην κά

λυψη του ίδιου ρεπερτορίου, τότε όλα 

τούτα είναι επόμενο πως θα καταλή

ξουν στη δημιουργία μιας άλλης «συνεί

δησης» που θα διακινείται και αυτή από 

μία σχετική και παράλληλη ιδεολογία 

μιας κατεστημένης και μιας διαβρωμέ- 

νης αισθητικής της άρχουσας τάξης. 

Πώς είναι δυνατή και πορεύσιμη μία 

«αδιάβλητη ιστορία της λαϊκής μας 

μουσικής» όταν μιλάμε για το τραγού

δι. Ένα από τα πιο διαβλητά, μετα

βαλλόμενα, μετακινούμενα, παραποιού

μενα, και εκμεταλλευόμενα πολιτισμι

κά... αγαθά, που είναι δημιουργήματα 

του πιο διαβλητού, μεταβαλλόμενου, 

60 μετακινούμενου, παραποιούμενου και 

εκμεταλλευόμενου πολιτισμικά λαού

της Ευρώπης· δηλαδή των Ελλήνων!

Το βιβλίο του Χατζηπανταζή έρχε

ται να μας δείξει την απαιτούμενη 

σοβαρότητα της συγγραφής ενός επι

στημονικού βιβλίου πάνω στη μουσική* 

γεγονός σπάνιο στις μέρες μας όταν την 

αγορά λυμαίνεται η προχειρότητα και η 

κομπογιαννίτικη «συγγραφή», που ι

διαίτερα στο χώρο του ελληνικού τρα

γουδιού και της λαϊκής κουλτούρας του, 

έχει να παρουσιάσει... μαργαριτάρια α

πείρου κάλλους! Ο χώρος κατακλύστη- 

κε από βιογραφίες λαϊκών συνθετών με 

ανύπαρκτες επιμέλειες και —πάνω απ ’ 

όλα— έλλειψη στοιχειώδους ιστορικής 

έρευνας και επιστημονικής δεοντολο

γίας.

«Της Ασιάτιδος μούσης ερασταί» 

προκαλεί όλους τους εραστές της Ασιά

τιδος μούσης, να μάθουν και να έρθουν 

πιο κοντά στην ιστορική μνήμη. Μέσα 

από εκατοντάδες πληροφοριακές πηγές, 

ο Χατζηπανταζής μας παραπέμπει σε 

συγγράμματα, σε εφημερίδες και περιο

δικά της εποχής, σε αναφορές και σε 

δαιδαλώδεις υποθέσεις από τη συγκρι

τική ιστορική πληροφόρηση που εντυ

πωσιακά έχει συγκεντρώσει γύρω του. 

Και μεις έχουμε στα χέρια μας ένα 

βιβλίο με 111 σελίδες που χωράνε μία 

διαχρονική πορεία θαρρείς εκατοντάδων 

χρόνων^ βλέπει τον αμανέ σαν πηγή 

πρώτης ύλης* δίπλα στους αμανέδες 

βλέπει και τους γιαρέδες και τα σαμηάι 

και τα ελφαζιέ και τα σαρκιά που παιζό

ντουσαν με τεράστια και πολύχρωμη 

ποικιλία σε ελληνική, τουρκική, αρμενι

κή και αραβική γλώσσα* μαζί μ ’ αυτά 

παιζόντουσαν και ελληνικά δημοτικά 

τραγούδια. Γιαννιώτικα, κλέφτικα, μω- 

ρα^τικα αλλά και σμυρναίικα, πολίτικα, 

αρβανίτικα, ρουμάνικα, βουλγάρικα και 

αιγυπτιακά. Όπως ο ίδιος ο Χατζηπα

νταζής αναφέρει όλα αυτά παιζόντου

σαν από μουσικούς Αρμένηδες, Ρουμά

νους, Τούρκους, Άραβες και όλη αυτή 

η διακίνηση γινόταν μέσα στα περίφημα 

Καφέ Αμάν των χρόνων εκείνων.

Πώς είναι δυνατόν όλο αυτό το αλι- 

σβερίσι να μη γίνει αξιοπρόσεκτο φαι

νόμενο στον ερευνητή-συγγραφέα, όταν 

αναλαμβάνει να εξετάσει και συνεπώς 

να ψάξει να βρει την άκρη (ποιά άκρη;) 

ενός γενεαλογικού δέντρου που υπέστη 

χιλιάδες επιρροές, γεωγραφικές, κλιμα- 

τολογικές, ηθογραφικές, πολιτισμικές, 

θρησκευτικές και ό,τι άλλο μπορεί να 

οδηγήσει ένα λαό στην καθημερινή του

έκφραση.

Ο Θ. Χατζηπανταζής, μπορεί μέσω 

της «Ασιάτιδος» να καταταγεί δίπλα 

στους άξιους μελετητές μουσικολόγους 

όπως ο Καρράς, ο Ανωγειανάκης, ο 

Δραγούμης, ο Αεωτσάκος, ο Λιάβας 

και λίγοι άλλοι που υπάρχουν στον 

ελληνικό χώρο.

Ένας θεατρικός κριτικός δίπλα σε 

μουσικολόγους! Ηχεί παράξενα μα την 

αλήθεια, αλλά δίχως να κάνει μία μου- 

σικολογική ανάλυση, ο Χατζηπανταζής 

κάνει ιστορική μελέτη και εξετάζει συ

γκριτικά την πορεία των κοινωνικών 

φαινομένων γύρω από την παραδοσιακή 

μουσική και τα παράγωγά της (καφέ 

αμάν, Καραγκιόζης, λαϊκοί χοροί, κ.α) 

Μα μήπως ο μουσικολόγος δεν είναι και 

ιστορικός; Όποιος το αρνείται, είναι 

σαν να αρνείται την ίδια τη μουσικολο

γία σαν επιστήμη που εξετάζει τα 

μουσικά φαινόμενα μέσα από τη γ£'»>*η- 

σή τους και μέσα από τις κοινωνικές 

ανάγκες που τα δημιούργησαν στο πέ

ρασμα του χρόνου.

Το «φλας-μπακ» του Χατζηπανταζή 

είναι χρήσιμο για να έρθουμε στην επο

χή των προϋποθέσεων και των διεργα

σιών που προετοίμαζαν το μουσικό ε

κείνο είδος που από τη δεκαετία του

1920 και έπειτα δημιουργεί τομή στην 

ελληνική μουσική και στην... ελληνικό

τητά της. Το ρεμπέτικο τραγούδι! Ό 

σοι θέλουν πραγματικά να το γνωρί

σουν, θα πρέπει να ανατρέξουν στο 

σπέρμα που το γέννησε. «Της Ασιάτι

δος Μούσης ερασταί» σε φέρνει μέσα 

σ’ αυτό τον απόμακρο πια και... μαγικό 

κόσμο που δεν είναι παρά ο δικός μας 

κόσμος, ο δικός μας χώρος. Που θα 

πρέπει να τον γνωρίσουμε για τη συνεί

δηση και την προσωπική αντίσταση στο 

σημερινό παιχνίδι της φθοράς και της 

απώλειας της μνήμης.



Marketing 
και Αριστοφάνης

%

του Σάββα Πατσαλίδη

Στην Ελλάδα της Αλίκης, του Λάκη, 

του Χάρυ και των λοιπών θαυμάτων 

είσαι ό,τι δηλώσεις. Δηλώνεις κριτικός 

τότε είσαι «κριτικός». Δηλώνεις προο

δευτικός τότε είσαι «προοδευτικός». 

Δηλώνεις μεταφραστής τότε είσαι «με

ταφραστής». Άλλωστε ποιος θα σ’ ε

λέγξει; Σε τούτο τον τόπο όλα επιτρέ

πονται κι όλα νομιμοποιούνται. Ακόμα 

κι αυτοί οι πνευματικοί βιασμοί έχουν 

αποκτήσει νόμιμη υπόσταση και «λαϊκή 

βάση». Αντί να τον τιμωρούμε τον 

χειροκροτούμε και τον πληρώνουμε κι 

από πάνω. Και τρανή απόδειξη αυτού 

του πράγματος υπήρξε η κατά Λαζό- 

πουλο version της αριστοφανικής Λυσι- 

στράτης που είχε την ατυχία η Ελλάδα 

να γνωρίσει μέσα στη ζέστη του θέρους 

που μας πέρασε.

Σε προηγούμενο τεύχος του περιοδι

κού είχα αναφερθεί στην Λυσιστράτη 

της κας Βουγιουκλάκη τονίζοντας τον 

τρόπο με τον οποίο ένα ολόκληρο καλ

λιτεχνικό κύκλωμα, μέσα από εντυπω

σιασμούς και τραγελαφικές αντιδικίες,· 

κατόρθωσε να μυθοποιήσει μια «παρα- 

στασούλα» που κάθε άλλο παρά τιμού

σε τόσο τη δημοφιλή βεντέτα του κινη

ματογράφου και θεάτρου μας όσο και το 

πλατύ θεατρόφιλο κοινό που αψηφώ

ντας τη ζέστη και την ταλαιπωρία 

προσέτρεξε μετά χαράς να συνεισφέρει 

στη θεατρική αυτή εμποροπανήγυρη. 

Και δεν μας έφτανε αυτό ήρθε να προ

στεθεί και η Λαζοπούλειος εκστρατεία 

για τη δική του Λνσιστράτη, δημιουρ

γώντας έτσι ένα ασφυκτικό δίδυμο που 

κατόρθωσε να μονοπωλήσει το ενδιαφέ

ρον του κόσμου. Συνέντευξη η Αλίκη 

συνέντευξη κι ο Λάκης. Φωτογραφίες η 

Αλίκη το ίδιο κι ο Λάκης. Θ ’ ανέβουν οι 

δύο version ή δε θ’ ανέβουν; Θα ντυθεί ο 

κ. Λαζόπουλος γυναίκα ή δε θα ντυθεί; 

Ξεσηκώνονται οι κριτικοί. Αμφισβη

τούν τις ικανότητες της Αλίκης. Διαρω- 

τώνται αν θα μπορέσει να φορέσει την

αριστοφανική πανοπλία. Και κοντά 

σ’ αυτούς έρχεται να προστεθεί και η 

φωνή του Κ. Λαζόπουλου, ο οποίος 

μ ’ όλο το θάρρος της νιότης του (ή 

μήπως τώρα που είδαμε το κατασκεύα

σμά του πρέπει να το πούμε θράσος), 

έρχεται να βαπτίσει τη Βουγιουκλάκη 

«εθνική αποκοιμίστρια». Δικαίωμά του 

φυσικά να πει οτιδήποτε. Το θέμα όμως 

είναι τι έχει ν’ αντιπροτείνει πέρα από 

τις ανούσιες, ρηχές και σοβαροφανείς 

«ταχυδρομικές» συνεντεύξεις του. Τα 

εξώφυλλα των περιοδικών του συρμού, 

οι πόζες και τα χαριτωμένα γκρο-πλαν 

του ίδιου ή του κ. Βουτσινά, οι δηλώ

σεις κι οι δημόσιες αντιπαραθέσεις είναι 

οπωσδήποτε μέρος του παιχνιδιού αλλά 

δεν είναι η ουσία του ίδιου του παιχνι

διού. Αυτά ανήκουν στη γραμματική 

του marketing, κάτι που ο κ. Λαζόπου

λος και οι συνεργάτες του φαίνεται να 

γνωρίζουν πολύ καλά. Μόνο που κανέ

νας απ’ αυτούς δεν έχει δηλώσει Sales 

manager. Απ’ ό,τι αντιλαμβάνομαι όλοι 

είναι «δηλωμένοι» καλλιτέχνες! Και 

σ’ αυτό πρέπει να τους κρίνουμε. Γιατί 

πέρα από τη θεωρία και τα γνωστά 

εφφέ που χρυσώνουν το χάπι και δη

μιουργούν τον καταναλωτή υπάρχει και 

η ιερή στιγμή της πράξης όπου τα 

φτιασίδια και τα λοιπά τεχνάσματα 

καταρρέουν για να μείνει μόνη, γυμνή, 

ανυπεράσπιστη η πραγματικότητα. Και 

η πράξη στην περίπτωση αυτή είναι η 

ίδια η παράσταση της Λυσιστράτης, του 

εξοχότερου αριστοφανικού έργου που 

υπέστη τα πάνδεινα φέτος στα χέρια 

ανέτοιμων να το αντιμετωπίσουν καλλι

τεχνών. Σέβομαι τις δηλώσεις του Λα

ζόπουλου όταν λέει: «Ο ηθοποιός πάει 

απ’ όπου θέλει, όπως θέλει. Είναι το 

τρένο που έχει μια διαδρομή και που 

δεν υπάρχει κανόνας ότι πρέπει υποχρε

ωτικά να σταματήσει και να κατέβει 

στον ένα ή τον άλλο σταθμό». Δικαίω

μά του να πιστεύει ό,τι θέλει για το

άτομό του, αλλά και δικαίωμά μας να 

τον κρίνουμε γι’ αυτό. Θα δεχόμουν 

αυτό το «απεριόριστο» της ελευθερίας 

του ηθοποιού εάν ο ίδιος ο ηθοποιός, 

μετά από μακρά και επίπονη θητεία 

στο χώρο, μ ’ έπειθε ότι είναι σε θέση να 

ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις οποιου- 

δήποτε ρόλου ή οποιασδήποτε θεατρι

κής σύνταξης. Μα ο κ. Λαζόπουλος δεν 

έχει ακόμη ολοκληρώσει το επιθεωρη- 

σιακό του προσωπείο* πώς ξαφνικά μας 

παρουσιάζεται με το προσωπείο της 

αριστοφανικής ηρωίδας; Ποιά η παιδεία 

του στο χώρο αυτό; Κι όχι μόνο αυτό: 

με ποια προσόντα έκοψε κι έραψε κατά 

βούληση το άμοιρο κλασικό κείμενο; 

Μήπως για να του πηγαίνει καλύτερα; 

Γιατί η «μετάφραση» (αν μπορεί να 

ονομαστεί έτσι) του κ. Λαζόπουλου 

ούτε καν μεταφορά του έργου δεν ήτα- 

νε. ' Ητανε μια κάκιστη συρραφή που 

θύμιζε τους κώδικες μιας νερόβραστης 

ελληνικής επιθεώρησης. Από πού κι ως 

πού μια σύγχρονη μεταφορά του Αρι

στοφάνη απαιτεί και μαργαριτάρια του
ι

τύπου «Leave me alone», «Shut up», 

«Silence», «This way please», κι άλλες 

ηλιθιότητες στα γαλλικά, γερμανικά, 

ρώσικα κλπ. Αν όντως έψαχνε γι’ ανα

λογίες ή αντιστοιχίες δεν τον έφτανε η 

γκάμα της σύγχρονης ελληνικής πραγ

ματικότητας; ' Η μήπως κάνοντας αυ

τούς τους «μεταφραστικούς» βιασμούς 

έδινε την ευκαιρία στο θεατή να «βρει 

μόνος του το νήμα που θα τον φτάσει 

στο γιατί οι αρχαίοι γελούσαν τότε;»

Κι όσο για τα βλάχικα στην πιο όμορφη 

σκηνή του έργου (ανάμεσα στον Κινη- 

σία και την Μυρίνη) τι σχέση είχαν με 

το όλο πνεύμα του έργου; Φυσικά, είναι 

γνωστές οι επιδόσεις του ηθοποιού στο 

χώρο αυτό, εμείς όμως (και πάνω α

π ’ όλα ο ίδιος ο Αριστοφάνης) τι φταί

με; Αν νομίζει ο κ. Λαζόπουλος ότι 

έτσι «αναστηλώνεται» ο Αριστοφανικός 61



Θέατρο
λόγος τότε κάτι πάει στραβά. Δεν 

μπορεί να κτίζει μια ολόκληρη παρά

σταση επάνω σε «αριστοφανικά κουρέ

λια», όπως ορθά παρατηρεί ο κ. Θ. 

Κρητικός. Ούτε νομίζω είχε καμία σχέ

ση η διαμάχη του με την κα Βουγιου- 

κλάκη στην παράσταση. Τι τον ώθησε 

να μας πετάξει καμαρωτά καμαρωτά 

το ανεκδιήγητο «... όταν φτάσεις στα 

54 σου»: μια σαφής σφήνα που έστρεφε 

τους δείχτες στον παρασκηνιακό ντόρο 

που ξέσπασε ανάμεσα στους δυο ηθο

ποιούς.

Όσο για τα βεγγαλικά στο τέλος 

του έργου, τι ήταν αυτό; Χολυγουντιανό 

εφφέ ή μήπως μια ανέλπιδη προσπάθεια 

δημιουργίας 'τελετουργικής ατμόσφαι

ρας κι αισθήματος συμμετοχής; Δεν 

μπορούσε να σκαρφιστεί κάτι άλλο; 

Γιατί στο κάτω κάτω, δεν ήταν και 

ιδιαίτερα πρωτότυπο μια και το λανσά

ρανε στην Ελλάδα για πρώτη φορά οι 

ηθοποιοί του Ζωντανού Θεάτρου. Ας 

αφήσουμε δε τα ξεκάρφωτα δάνεια από 

το ελληνικό μελό, τις ταινίες θρίλερ, τα 

γέλια και τις κραυγές των Ινδιάνων, τη 

μουσική του «Ροζ Πάνθηρα», τους ρυθ

μούς του γερμανικού καμπαρέ που με 

τόσο ενθουσιασμό φαίνεται να συνέραψε 

ο κ. Κραουνάκης.

Δεν είμαι εναντίον της τολμηρής ερ

μηνείας των αρχαίων κειμένων. Αντίθε

τα πιστεύω πως κάθε έργο πρέπει να 

ζυμώνεται συνεχώς με νέες συνταγές, 

ούτως ώστε να διατηρεί την ωραία του 

γεύση. Χωρίς αυτή την κατά περιόδους 

«αναστήλωση» κάθε κλασικό έργο (όσο 

καταξιωμένο κ$ι να είναι) κινδυνεύει να 

κλειστεί στο χρονοντούλαπο της ιστο

ρίας. Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι για να 

«σώσουμε» ένα κείμενο μπορούμε να 

κάνουμε οτιδήποτε. Κάθε κείμενο εσω

κλείει τις δικές του δυνατότητες και 

τους δικούς του περιορισμούς. Αυτά 

είναι στοιχεία που μπορεί να τα ορίζου

με (μέχρις ενός σημείου) ταυτόχρονα 

όμως μας ορίζουν. Δεν έχουμε νομίζω 

κανένα δικαίωμα να κάνουμε την πλάκα 

μας (όπως θαρρώ έκανε το δίδυμο Αα- 

ζόπουλος/Βουτσινάς) εις βάρος τόσο 

του κειμένου όσο και του θεατή. Γιατί 

εδώ που τα λέμε κάθε φορά που πληρώ

νεις 1.000 ή 1.200 δρχ. για ένα εισιτή

ριο σ’ ένα άβολο θεάτρο όπως του Λυ

καβηττού, δεν μπορείς να ανέχεσαι τέ

τοιον εμπαιγμό. Γ ιατί περί εμπαιγμού 

62 πρόκειται και υποβάθμισης του πνευμα

τικού μας επιπέδου. Δέχομαι ότι δια-

Ο Λάκης

σκέδασαν οι συντελεστές της παράστα

σης. Και καλά έκαναν. Εμείς όμως τι 

φταίγαμε; Θα μπορούσαν, αν όντως το 

κέφι τους έκαναν, να ανεβάσουν με 

διακριτικότητα και χωρίς τη γνωστή 

εκστρατεία μέσω του Τύπου τη συντα

γή της διασκέδασής τους, οπότε και 

εμείς δε θα χαμέ κανένα δικαίωμα να 

τους κατηγορήσουμε για το marketing 

τους. Μετά όμως απ’ όλα όσα είχαν 

προηγηθεί και τη δικαιολογημένη προσ

δοκία μας για κάτι αξιοπρεπές, πώς 

είναι δυνατόν να μην αντιδράσουμε 

μπροστά σ’ ένα εμετικό συνονθύλευμα 

θεατρικών κωδίκων. Οι κύριοι αυτοί 

μπορεί να δηλώνουν ό,τι θέλουν. Τη 

δουλειά τους κάνουν και το βαλάντιό 

τους κοιτάνε. Όχι όμως εις βάρος μας! 

Και πολύ περισσότερο να μη γίνονται οι 

«παιδαγωγοί» της μάζας επιδεικνύο-

Λαζόπουλος

ντας συνεχώς το προσωπείο της «προο- 

δευτικότητάς» τους η οποία σε τελευ

ταία ανάλυση είναι κι αυτή στο εμπορι

κό παιχνίδι των ανταλλακτικών αξιών.

Σε μια συνέντευξή του ο Λαζόπουλος 

αναλύοντας τη Λυσιστράτη είπε πως η 

ηρωίδα «επιθυμεί να πάψουν οι γυναί

κες να είναι Βουγιουκλάκες». Μήπως 

υπονοεί πως πρέπει να είναι Μπου- 

μπουλίνες, Γκόλφω, ή Βοσκοπούλες του 

Ολύμπου; Κι αν ναι, πώς; Με τον 

ανεκδιήγητο τρόπο που μας παρουσίασε 

στο Λυκαβηττό; Γ ιατί αν αυτός ο τρό

πος χαρακτηρίζει τη γενιά των νέων 

(«υποψιασμένων») ανθρώπων που αντί 

να κοιμίζουν ξυπνούν συνειδήσεις τότε 

Ζήτω που καήκαμε.

«Κουλτούρα να φεύγουμε», κατά τον 

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

συνθετικού εισαγωγικού κειμένου οφείλονται στον 
Μανόλη Χατζηγιακουμή.

Κυκλοφορεί:

• Ένας μνημειώδης τόμος (25 χ 30) σελ. 505 + 132 έγχρ. ττ^ακες
• Δίσκος μουσικής L.P. 33 στροφών
• Φυλλάδιο συνοδευτικό του δίσκου

ΜΑΝΟΛΗΣ Κ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΙ

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1453-1820
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ



ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ 
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Διασκευή: Κ. Παπαγεωργίου

Εικονογράφηση Τζένη Δρόσου
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AESOP’S FABLES
Διασκευή: Κ. Ιωακειμίδη
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