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Γιατί διαβάζουμε
τους κλασικούς;
του Ιταλο Καλβίνο
Ας αρχίσουμε προτείνοντας μερικούς ορι
σμούς.
1)

Ζολά τον οποίο δεν είχε ποτέ διαβάσει, κι

βάσουμε το βιβλίο σε ώριμη ηλικία είναι

αποφάσισε να διαβάσει όλη τη σειρά των
Κλασικά είναι τα βιβλία για ταΡουγκόν-Μακάρ. Τη βρήκε εντελώς διαφο

πιθανόν ότι θα ανακαλύψουμε ξανά τις στα
θερές αυτές οι οποίες όμως τώρα συνιστούν

οποία πολύ συχνά ακούμε να λένε «ξαναδια

ρετική από ό,τι τη φανταζόταν: ένα θαυ

μέρος των εσωτερικών μας μηχανισμών,

βάζω ...» και ποτέ «διαβάζω».

μαστό μυθολογικό και κοσμογονικό οικογε

και των οποίων την προέλευση έχουμε από

νειακό δέντρο το οποίο εν συνεχεία περιέ

καιρό ξεχάσει. Ένα λογοτεχνικό βιβλίο

γραψε σε ένα θαυμάσιο δοκίμιο.

μπορεί να μας κάνει να το ξεχάσουμε ως

Αυτό

τουλάχιστον

συμβαίνει

στους

κύκλους που θεωρούν τον εαυτό τους «πολύ
διαβασμένο». Δεν ισχύει για τους νέους

Με άλλα λόγια αποτελεί εξαιρετική

έργο αλλά αφήνει μέσα μας το σπόρο του. Ο

στην ηλικία που για πρώτη φορά συναντούν

απόλαυση το να διαβάσει, κανείς, για

ορισμός που μπορούμε να δώσουμε λοιπόν

τον κόσμο και τα κλασικά έργα ως*κομμάτι

πρώτη φορά αφού ωριμάσει, ένα σπουδαίο

είναι ο εξής:

του κόσμου αυτού.

βιβλίο, απόλαυση διαφορετική (αν και

3) Τα κλασικά έργα είναι βιβλία που

Το επαναληπτικό πρόθεμα πριν από το

κανείς δεν μπορεί να πει μεγαλύτερη ή

ασκούν μια ιδιαίτερη επιρροή τόσο όταν

ρήμα «διαβάζω» μπορεί να είναι ένδειξη

μικρότερη) από την απόλαυσή του να το

αρνούνται να σβηστούν από το μυαλό όσο

μικρής υποκρισίας εκ μέρους των ανθρώπων

διαβάσειΝίταν είναι νέος. Η νεολαία δίνει

και όταν αποκρύπτονται μέσα στις πτυχές

που ντρέπονται να παραδεχθούν ότι δεν

στο διάβασμα, όπως και σε κάθε εμπειρία,

της μνήμης μεταμφιεσμένα ως συλλογικό ή

έχουν διαβάσει ένα σπουδαίο βιβλίο. Για να

μια ειδική γεύση και μια ειδική σημασία

ατομικό ασυνείδητο.

τους καθησυχάσουμε, φτάνει να παρατη

ενώ όταν είναι ώριμος, εκτιμά κανείς (ή θα

ρήσουμε ότι όσο εκτεταμένα διαβάσματα

έπρεπε να εκτιμά)

πολύ περισσότερες

λώνουμε, μια περίοδος αφιερωμένη στο να

βασικών έργων κι αν έχουν κάνει, θα

λεπτομέρειες και επίπεδα και νοήματα.

ξανασυναντούμε τα σημαντικότερα βιβλία

υπάρχει πάντα ένας τεράστιος αριθμός

Μπορούμε λοιπόν να δοκιμάσουμε έναν

της νεότητάς μας. Ακόμα κι αν τα βιβλία

θεμελιωδών έργων που δεν θα έχουν διαβά

επόμενο ορισμό:

έχουν μείνει τα ίδια (παρ’ ότι πάντα

σει.

2)

θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει όταν μεγα

Χρησιμοποιούμε τη λέξη «κλασικός» αλλάζουν υπό το πρίσμα της μεταβαλλό

Ας σηκώσει το χέρι όποιος έχει διαβάσει

για τα βιβλία που θεωρούν πολύτιμα όσοι

μενης

ολόκληρο τον Ηρόδοτο και ολόκληρο το

τα διαβάζουν και τα αγάπησαν θεωρούνται

βεβαιότητα έχουμε αλλάξει εμείς και η

Θουκυδίδη! Και τον Σαιν Σιμόν; Και τον

ωστόσο όχι λιγότερο πολύτιμα από όσους

συνάντησή μας με αυτά είναι κάτι εντελώς

Καρδινάλιο ντε Ρετς; Ακόμα και τις σπου

είχαν την τύχη να τα διαβάσουν πρώτη

καινούριο.

δαίες σειρές μυθιστορημάτων του 19ου

φορά σε συνθήκες που είναι οι πλέον κατάλ

αιώνα, συχνότερα τις συζητάμε παρά τις

ληλες για να τα απολαύσουν.

ιστορικής

οπτικής)

κατά

πάσα

Επομένως, είτε χρησιμοποιήσουμε το
ρήμα «διαβάζω» είτε το ρήμα «ξαναδια

διαβάζουμε. Στη Γαλλία αρχίζουν να δια

Πράγματι, το να διαβάζει κανείς νέος

βάζουν Μπαλζάκ στο σχολείο. Αν κρίνει

μπορεί να είναι αρκετά απρόσφορο λόγω

κανείς από τα αντίτυπα που κυκλοφορούν,

ανυπομονησίας,

απειρίας

4) Το ξαναδιάβασμα ενός κλασικού έργου

μπορεί να υποθέσει ότι συνεχίζουν να τον

στις «οδηγίες χρήσεως» του προϊόντος και

είναι ένα ταξίδι ανακάλυψης όπως η πρώτη

διαβάζουν και αργότερα, αν όμως γινόταν

απειρίας της ίδιας της ζωής. Τα βιβλία

ανάγνωση.

μια σφυγμομέτρηση στην Ιταλία, φοβάμαι

που διάβασε κανείς τότε μπορεί να είναι

ότι ο Μπαλζάκ θα ερχόταν ουσιαστικά

—και αυτό μάλιστα είναι δυνατόν να ισχύει

τελευταίος. Οι οπαδοί του Ντίκενς αποτε

ταυτοχρόνως— διαπλαστικά με τήν έννοια

λούν μια πολύ μικρή ελίτ* μόλις τα μέλη

ότι δίνουν μορφή στις μελλοντικές εμπει

της συναντηθούν αρχίζουν να φλυαρούν για

ρίες, προσφέρουν μοντέλα, δυνατότητες

τους χαρακτήρες και τα επεισόδια σα να

σύγκρισης,

μιλούσαν για ανθρώπους και πράγματα του

μακες αξιών, υποδείγματα ομορφιάς —ό,τι

δικού τους περιβάλλοντος. Όταν πριν από

συνεχίζει να λειτουργεί ακόμα και αν

χρόνια ο Μισέλ Μπυτόρ δίδασκε στην Αμε

κανείς ξεχάσει σχεδόν ή ολότελα το βιβλίο

ρική, βαρέθηκε να τον ρωτούν για τον Εμίλ

που διάβασε όταν ήταν νέος. Αν ξαναδια-

αφηρημάδας,

τύπους ταξινομήσεως,

κλί

βάζω» δεν έχει μεγάλη σημασία. Πράγ
ματι, μπορούμε να πούμε ότι:

5) Κάθε ανάγνωση κλασικού έργου είναι
στην πραγματικότητα μια νέα ανάγνωση.
Ο ορισμός 4 θα μπορούσε να θεωρηθεί
πόρισμα του επόμενου ορισμού:
6) Κλασικό έργο είναι το βιβλίο που δεν
έχει σταματήσει ποτέ να λέει όσα έχει να
πει.
Ενώ ο ορισμός 5 εξαρτάται από έναν πιο 3
ειδικό τύπο:
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7) Τα κλασικά έργα είναι βιβλία που

ξέραμε (ή νομίζαμε ότι ξέρουμε) χωρίς

βαινε παλιά με τα φυλακτά. Με τον ο#ρισμό

φθάνουν ως εμάς φέροντας στο σώμα τους

όμως να γνωρίζουμε ότι ο συγκεκριμένος

αυτόν πλησιάζουμε την ιδέα του «συνολικού

τά ίχνη αναγνώσεων που έχουν γίνει πριν

συγγραφέας τα έχει πει πρώτος, ή ότι εν

βιβλίου» όπως το συνέλαβε ο Μαλαρμέ.

από μας και φέρουν μαζί τους τα ίχνη που

πάση περιπτώσει συνδέεται μαζί τους με

Έ να κλασικό βιβλίο μπορεί όμως να

άφησαν στον πολιτισμό ή και τους πολιτι

τρόπο ειδικό. Κ αι τούτο, επίσης, είναι μια

δημιουργήσει έναν εξίσου ισχυρό δεσμό στη

σμούς μέσα από τους οποίους πέρασαν (ή πιο

έκπληξη που δίνει αρκετή ευχαρίστηση,

βάση ανταγωνισμού και αντίθεσης. Κάθε

απλά στη γλώσσα και στα ήθη).

σαν αυτή που αισθανόμαστε πάντα όταν

τι που σκέφτεται και κάνει ο Ζαν-Ζακ

ανακαλύπτουμε

κάποιου

Ρουσώ τό’ χω μέσα στην καρδιά μου, κάθε

όσο και για τα σύγχρονα κλασικά έργα. Αν

πράγματος, μια σχέση, μια συγγένεια.

τι με γεμίζει ωστόσο με μια ακατανίκητη

διαβάσω την Οδύσσεια, διαβάζω το κείμενο

Από όλα αυτά μπορούμε να συνάγουμε το

♦επιθυμία να τον αντικρούσω, να του κάνω

του Ομήρου, δεν μπορώ όμως να ξεχάσω

εξής συμπέρασμα:

κριτική, να φιλονεικήσω μαζί του. Είναι

Ό λ ’ αυτά ισχύουν τόσο για τα παλαιά

προέλευση

όλα όσα κατέληξαν να σημαίνουν με το

9) Τα κλασικά έργα είναι βιβλία που

υπόθεση προσωπικής αντιπάθειας που σχε

πέρασμα των αιώνων οι περιπέτειες του

όταν τα διαβάσουμε τα βρίσκουμε τόσο πιο

τίζετα ι με την ψυχοσύνθεση, εξ αιτίας της

Οδυσσέα, και δεν μπορώ να μην αναρω

καινούρια, πιο ζωντανά και πιο απροσδό

οποίας δεν έχω άλλη επιλογή παρά να μην

τιέμαι αν οι σημασίες αυτές πράγματι

κητα, όσο πιο πολύ νομίζαμε ότι τα γνωρί

τον διαβάζω* και παρ’ όλα αυτά δεν μπορώ

περιέχονται στο κείμενο και δεν συνιστούν

ζουμε ακούγοντας να συζητάνε γ ι’ αυτά.

να μην τον συναριθμώ στους συγγραφείς

επικαλύψεις, στρεβλώσεις ή μεγεθύνσεις.

Φυσικά, όλ’ αυτά συμβαίνουν αν το κλα

Όταν διαβάζω Κάφκα δεν γίνεται να μην

σσικό έργο πράγματι λειτουργήσει ως κλα

11) Ο κλασικός συγγραφέας σου είναι

εγκρίνω ή να μην απορρίψω την χρήση του

σικό — το οποίο, σημαίνει εφ’ όσον δημιουρ

εκείνος για τον οποίον δεν μπορείς να

επίθετου «καφκικός», το οποίο πιθανώς

γήσει προσωπικό δεσμό με τον αναγνώστη.

αισθανθείς αδιαφορία, εκείνος που σε βοηθά

ακούμε να λέγεται αδιακρίτως κάθε δέκα

Αν ο σπινθήρας δεν ξεπηδήσει, τότε κρίμα·

να ορίσεις τον εαυτό σου σε σχέση ή ακόμα

λεπτά. Αν διαβάσω το «Πατέρες και γιοί»

δεν διαβάζουμε όμως τα κλασικά έργα από

και σε αντίθεση προς εκείνον.

του Τουργκιένιεφ ή τους «Δαιμονισμένους»

καθήκον ή από σεβασμό αλλά μόνον από

Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δικαιολο

του

μη

αγάπη. Εκτός από το σχολείο. Το σχολείο

γηθώ που χρησιμοποιώ τη λέξη «κλασικός»

σκεφτώ με ποιόν τρόπο οι χαρακτήρες αυτοί

θα πρέπει νο& σου δίνει τη δυνατότητα να

χωρίς να κάνω διάκριση εποχής, ύφους ή

συνεχίζουν να ενσαρκώνονται ξανά και

γνωρίσεις, καλά ή καθόλου καλά, έναν ορι

κύρους.

ξανά ως τις μέρες μας.

σμένο αριθμό κλασικών ανάμεσα από τους

έργο,

Το διάβασμα ενός κλασικού έργου θα

οποίους —ή μέσω των οποίων— μπορείς να

μπορεί να είναι μόνον μια απήχηση που

πρέπει να προκαλεί μερικές εκπλήξεις σε

διαλέξεις τους δικούς σου κλασικούς. Το

ισχύει εξίσου για το παλιό και το σύγχρονο

σχέση με τη γνώμη που προηγουμένως

σχολείο είναι υποχρεωμένο να σου δώσει τα

έργο που έχει ήδη καταλάβε.ι τη θέση του σ’

είχαμε γ ι’ αυτό. Για το λόγο αυτό δεν στα

απαιτούμενα εργαλεία για να κάνεις τις

ένα πολιτισμικό συνεχές.

ματώ να συστήνω ένθερμα το άμεσο διά

επιλογές

πούμε:

βασμα του ίδιου του κειμένου, παραμερί

μετρούν είναι εκείνες που γίνονται εκτός

ζοντας όσο το δυνατόν την κριτική βιογρα

σχολείου και ύστερα από αυτό.

Ντοστογιέφσκι

δεν

μπορώ

να

σου,

αλλά

οι

επιλογές

που

μου. Γ ι ’ αυτό λέω λοιπόν:

Αυτό που διακρίνει το

κλασικό

στο συλλογισμό που αναπτύσσω,

Μπορούμε να

12) Κλασικό είναι το βιβλίο που έρχεται
πρώτο πριν από όλα τα άλλα κλασικά,

φία, τα σχόλια και τις ερμηνείες. Τα σχο

Μόνον αν διαβάζεις χωρίς μεροληψίες

όποιος όμως έχει διαβάσει πρώτα τα άλλα

λεία και τα Πανεπιστήμια θα έπρεπε να

είναι πιθανόν να συναντήσεις το βιβλίο που

και μετά αυτό, αντιλαμβάνεται ακαριαία

μας βοηθούν να καταλάβουμε ότι κανένα

θα γίνει το βιβλίο σου. Ξέρω έναν ιστορικό

τη θέση του στο οικογενειακό δένδρο.

βιβλίο που μιλάει για ένα άλλο βιβλίο δεν

τέχνης,

διαβασμένον

Εδώ πια δεν μπορώ να παρακάμψω άλλο

λέει περισσότερα από ό ,τι το ίδιο το βιβλίο.

άνθρωπο, που από όλα τα βιβλία συγκέν

το ζωτικό πρόβλημα του πώς συνδέεται η

Κάνουν ωστόσο το παν για να πιστέψουμε

τρωσε όλη του την αγάπη στο «Πίγκουικ

ανάγνωση των κλασικών έργων με την

το αντίθετο.

Υπάρχει μια πολύ συνηθι

Πέιπερς»· σε κάθε ευκαιρία χρησιμοποιεί

ανάγνωση των υπολοίπων βιβλίων που δεν

σμένη αντιστροφή αξιών με την οποία η

κάποιον σαρκασμό από το βιβλίο του Ν τί-

είναι κλασικά. Το πρόβλημα συνδέεται με

εισαγωγή, τα κριτικά σχόλια και η βιβλιο

κενς, και συνδέει κάθε τι και όλα τα γεγο

ερωτήματα όπως: «Για τί να διαβάζουμε

γραφία γίνονται προπέτασμα καπνού που

νότα στη ζωή με κάποιο «πιγκουικανικό»

κλασικά έργα και να μην συγκεντρωνό

κρύβει ό,τι το κείμενο έχει να μας πει και

επεισόδιο. Σιγά-σιγά και ο ίδιος και η αλη

μαστε σε βιβλία που μας βοηθούν να κατα

μπορεί πράγματι να το πει αν το αφήσουμε

θινή φιλοσοφία, και το σύμπαν πήραν το

λάβουμε σε βάθος την εποχή μας;» ή , «Πού

να μιλήσει για τον εαυτό του χωρίς μεσά

σχήμα και τη μορφή του «Πίγκουικ Π έι-

θα βρούμε το χρόνο και την ηρεμία του

ζοντες οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ξέρουν

περς» μέσα από μια διαδικασία ταύτισης.

πνεύματος να διαβάσουμε τους κλασικούς,

περισσότερα από ό ,τι το ίδιο το κείμενο.

Μ ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να φτάσουμε

όπως είμαστε ισοπεδωμένοι από τη χιονο

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:

στην πολύ υψηλή και απαιτητική έννοια

στιβάδα της επικάιρότητας;»

8) Έ να κλασικό έργο δεν μας διδάσκει
4

την

έναν

εξαιρετικά

του τι είναι ένα κλασικό έργο:

Μπορούμε βεβαίως να φανταστούμε ένα

κατ’ ανάγκην κάτι που δεν το γνωρίζαμε

10) Χρησιμοποιούμε τη λέξη «κλασι

προηγουμένως. Αρκετές φορές στα κλασικά

κός» για ένα βιβλίο που παίρνει τη μορφή

χρόνο διαβάσματος διαθέτει αποκλειστικά

έργα ανακαλύπτουμε πράγματα που πάντα

του ισοδύναμου με το σύμπαν, όπως συνέ

στον Λουκρήτιο, τον Λουκιανό, τον Μον-

ευλογημένο

πνεύμα

που αφιερώνει

όσο

Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο
ταίνιο, τον Έρασμο, τον Κεβέδο, τον Μάρ- σταση αδιατάραχτης εσωτερικής γαλή

φέρον του για την επιστήμη και την ιστο

λοου, το Λόγο περί της Μεθόδου, τον Β ίλ -

νης. Μπορεί να είναι καρπός νευρικής ανυ

ρία, πολύ συχνά ήθελε να βασίζεται σε

χελμ Μάιστερ, τον Κόλεριντζ, τον Ράσκιν,

πομονησίας,

κείμενα που δεν ήταν τελείως σύγχρονα,

ασθματικής

πνευματικής

τον Προυστ, και τον Βαλερύ με μερικές δυσφορίας.

μελετώντας τις συνήθειες των πτηνών από

κρούσεις προς την κατεύθυνση το Μουρα-

Το ιδεώδες ίσως είναι να αφουγγραζό-

τον Μπουφόν, τις μούμιες του ΡεάεπΚ

ζάκι και τις Ισλανδικές σάγες. Κ ι όλα μαστε τα τρέχοντα όπως το θόρυβο έξω από

ΚιΐΥδοΙι από τον Φοντενέλ, το ταξίδι του

αυτά χωρίς να είναι υποχρεωμένος να το παράθυρό μας που μας πληροφορεί-για το

Κολόμβου από τον Ρόμπερτσον.

γράψει βιβλιοκρισίες για τα τελευταία

αν υπάρχει συγκοινωνιακή συμφόρηση ή

Κλασική παιδεία όπως του νεαρού Λεο-

βιβλία που κυκλοφόρησαν, να υποβάλει

για τις αιφνίδιες αλλαγές του καιρού, ενώ

πάρντι είναι στι'ς μέρες μας αδιανόητη·

εργασίες για να καταλάβει κάποια πανεπι

ακούμε τη φωνή των κλασικών να η^εί

πάνω απ’ όλα, η βιβλιοθήκη του κόμη

στημιακή έδρα, ή να δώσει άρθρα σε περιο

ευκρινής και καθαρή μέσα στο δωμάτιο. Για

Μονάλντο πολλαπλασιάστηκε εκρηκτικά.

δικά μέσα σε αυστηρές χρονικές προδιαγρα

τον περισσότερο ωστόσο κόσμο είναι ήδη

Οι τάξεις των παλαιών τίτλων αποδεκα-

φές. Για να διατηρήσει τη δίαιτά του ανό

πολύ το να μπορεί να αντιλαμβάνεται την

τίστηκαν ενώ νέοι πολλαπλασιάστηκαν σε

θευτη, το ευλογημένο αυτό πνεύμα πρέπει

παρουσία των κλασικών σαν μια απόμακρη

όλες τις σύγχρονες λογοτεχνίες και τους

να απέχει από την ανάγνωση των εφημε

θορυβώδη υπόκρουση εξω, μακριά από το

πολιτισμούς.

ρίδων, να μην μπαίνει ποτέ στον πειρασμό

δωμάτιο, το οποίο βρίθει με τα ασήμαντα

τίποτα άλλο παρά να επινοήσουμε καθένας

να διαβάσει το τελευταίο μυθιστόρημα που της στιγμής, όπως είναι η τηλεόραση στη

τη δική του ιδεώδη βιβλιοθήκη κλασικών.

κυκλοφόρησε

διαπασών. Μπορούμε λοιπόν να προσθέ

Θα έλεγα ότι μια τέτοια βιβλιοθήκη πρέπει

σουμε:

να αποτελείται η μισή από βιβλία που

ή

κάποια

κοινωνιολογική

έρευνα. Πρέπει όμως να εξετάσουμε κατά
πόσον τόσο αυστηρότητα θα ήταν δικαιολο

13) Κλασικό έργο είναι εκείνο

Δεν μπορούμε να κάνουμε

που

έχουμε διαβάσει και τα οποία πράγματι

γημένη ή ακόμα ωφέλιμη. Τα τελευταία

τείνει να εξωθεί τις έγνοιες της στιγμής

μετρούν για μας και η μισή από βιβλία που

νέα μπορεί να είναι πληκτικά ή στενά

στη θέση μιας απόμακρης θορυβώδους υπό

σχεδιάζουμε να διαβάσουμε και υποθέτουμε

χωρα, παραμένουν παρ’ όλα αυτά ένα κρουσης, ωστόσο τούτη η απόμακρη θορυ

ότι πρόκειται να έχουν σημασία —αφή

σημείο όπου στεκόμαστε και κοιτάζουμε

βώδης υπόκρουση είναι κάτι που δεν μπο

νοντας ένα τμήμα άδειων ραφιών για

και πίσω και μπρος. Για να είσαι σε θέση να

ρούμε νΛ στερηθούμε.

εκπλήξεις και τυχαίες ανακαλύψεις.

διαβάσεις τους κλασικούς πρέπει να ξέρεις

14) Κλασικό έργο είναι εκείνο που

Συνειδοποιώ τώρα ότι ο Λεοπάρντι είναι

«από πού» τους διαβάζεις αλλιώς και το

εμμένει σαν θορυβώδης υπόκρουση ακόμα

το μόνο όνομα που αν^έφερα από την ιταλική

βιβλίο και ο αναγνώστης θα χαθούν μέσα σε

και όταν οι πιο ασύμβατες έγνοιες της

λογοτεχνία — αποτέλεσμα της έκρηξης

ένα αχρονικό νεφέλωμα. Γ ι’ αυτό το λόγο

στιγμής δεσπόζουν στην κατάσταση.

της

σύγχρονης βιβλιοθήκης.

Τώρα θα

λοιπόν το μεγαλύτερο «κέρδος» από την

Απομένει το γεγονός, ότι η ανάγνωση

έπρεπε να ξαναγράψω όλο το άρθρο για να

ανάγνωση των κλασικών έργων αποκτά

των κλασικών φαίνεται να συγκρούεται με

αποσαφηνίσω πλήρως οτι τα κλασικα εργα

εκείνος που ξέρει να τα εναλλάσσει με τη

το ρυθμό της ζωής μας, η οποία δεν προσ

μας βοηθούν να καταλάβουμε ποιοι είμαστε

σωστή δόση της επικαιρότητας. Και τούτο

φέρει πια μακρές χρονικές περιόδους ή την

και πού στεκόμαστε, σκοπός για τον οποίο

δεν υπονοεί αναγκαστικά κάποια κατά-

άνεση της σχόλης των Ανθρωπιστών. Αντι-

είναι απαραίτητο να συγκρίνουμε τους Ιτα 

στρατεύεται επίσης τον εκλεκτικισμό του

λούς με τους ξένους και τους ξένους με τους

πολιτισμού μας, ο οποίος δεν θα μπορούσε

Ιταλούς.

'ποτέ να καταρτίσει έναν κατάλογο κλα

Μετά όμως θα έπρεπε να το ξαναγράψω

σικών πραγμάτων που θα ταίριαζε με τις

πάλι μήπως και πιστέψει κανείς ότι πρέπει

ανάγκες μας.

να διαβάζει τους κλασικούς γιατί «εξυπη

Τέτοιες συνθήκες ίσχυσαν πλήρως στην

ρετούν κάποιο σκοπό»·

οιονδήποτε.

Το

περίπτωση του Λεοπάρντι, δεδομένης της

μοναδικό επιχείρημα που μπορεί πιθανώς

μοναχικής του ζωής στο σπίτι του πατέρα

να προβάλει κάποιος είναι το ότι το να δια

.του (στο paterno ostello) της λατρείας του

βάζει κανείς τους κλασικούς είναι καλύ

για

τερο από το να μην τους διαβάζει.

την

ελληνική

αρχαιότητα,

και

και
της

την

λατινική

καταπληκτικής

Και αν κανείς αντιτείνει ότι δεν αξίζει

βιβλιοθήκης που ο πατέρας του, Μονάλντο,

να κάνουμε τόσον κόπο, θα αναφερθώ στον

έθεσε στη διάθεσή του. Στα οποία θα πρέπει

Ο ο ^η (ο οποίος δεν είναι ακόμα κλασικός

να προσθέσουμε όλο το σώμα της ιταλικής

αλλά θα γίνει):

και της γαλλικής λογοτεχνίας με εξαίρεση

Καθώς

ετοιμάζουν

το

κώνειο,

ο

τα μυθιστορήματα τα «άρτι εκδοθέντα»

Σωκράτης

γενικώς, τα οποία παραμερίσθηκαν για να

σκοπό. «Τι θα σε ωφελήσει», τον ρωτούν,

γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο της αδελφής

«να μάθεις το σκοπό αυτό πριν πεθανεις;»

του

Παολίνας

(«ο Σαντάλ σου»,

της

έγραψε κάποτε). Παρ’ όλο το έντονο ενδια

μαθαίνει

στο

φλάουτο

ένα

/

μετάφραση: Ελισάβετ Κοτζιά

ΠΟΙΗΣΗ
Σάββας Πατσαλίδης
ΕΛΕΝ Α Χ Ο ΓΖ Ο ΓΡΗ
Εάλω η Πόλις
Γάκινθος, Αθήνα 1987

Επι-κοινωνία μέσα από την αστική
ποίηση
Έ χ ει τη μυρωδιά της πίσσας και του

τρώγοντας τα παιδιά της. Όπως τη Μάνα-

ιώ διου...” (σελ. 17).

αράχνη, όπως θα ’λεγε και ο ϋβΙενΓβ που

Η πόλη-κείμενο και πάρα δίπλα η

“ δεν βλέπει τίποτα. Μόνο που στραμμένη

Γραφή η οποία, διεισδύοντας με δύναμη στη

σε μία γωνία του ιστού της, περισυλλέγει

δοτή ύλη του ξενο-κειμένου, επαναφέρει το

την παραμικρή δόνηση που εισδύει στο

χαμένο σα διαφορά. Στήνει ένα γκρο-πλαν

σώμα της, σαν ευοίωνο ρεύμα, και την

εξόριστων όπου η σχέση με τον άλλο, την

κάνει να ορμά στη λεία της. ”

κοινότητα, με την ίδια τη ζωή είναι σχέση

*

Ο ήλιος χαμηλώ νει

αρνητική. Η περιπλανώμενη persona της

παίζει στα ζάρια το σώμα της ” αλλά και

ποιήτριας

το δικό μας στο*φόντο του μωβ, του κόκκι

Υάκινθος, Αθήνα 1987

τα)σκευαστής

ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ ΚΟ ΝΙΔΑΡΗΣ

τεύουν

Με την τρίτη της ποιητική συλλογή Εάλω

η Πόλις , η Ε . Χουζούρη καταθέτει πιστεύω
τον ευρωστότερο μέχρι σήμερα λόγο της.
Εγκαταλείποντας
μονό-λογο

του

τον ασφυκτικό κλοιό

ερωτικού

“ Ε γ ώ ’',

μάλλον την ταλαιπώρησε στο

που

Έρωτα

Μάθος (1 9 8 5 ), ξανοίγεται τώρα σ’ ένα
ευρύτερο πεδίο για να δια-λεχθεί με κοινω
νικά — σημειωτικά συστήματα όπως συντάσσονται αξονικά γύρω από ένα οικείο
περιβάλλον-στόχο: την Αθήνα του σήμερα,
την τσιμεντούπολη με τα 1‘οδοφράγματα” ,
τα “ κυκλώματα” και τ ’ “ αναχώματα” ,
(σελ. 9 ). Γύρω και μέσα από αυτό το
εστιακό κέντρο/σημείο στροβιλίζεται αλλά
και (επι)κοινωνεί ο λόγος της ποιήτριας:
ένα συνεχές (ϋδ-αίΓδίΐδ (όπως θάλεγε και ο
Μπάρτ), ένα “ πήγαιν’ έλα” , ένα “ πέρα
δώθε”

άλλοτε

απρόσκλητο

κι

άλλοτε

συνειρμικό έως και σουρρεαλιστικό. Κάθετο
όταν ειρωνεύεται, οριζόντιο όταν σκια
γραφεί το τοπίο και επιτίθεται. Απώτερο
μέλημα

η

ανασύνθεση της

“ αστικής”

πραγματικότητας, του χαμένου χρόνου με

γίνεται

τα

ένας

ιχνευτής-(κα-

ομοιωμάτων

τρέχοντα

που

στηλι

σημαινόμενα

του

Η Αθήνα λοιπόν “ πόλη.. .ακάλυπτη,

νου, του σκούρου μπλε.
Το αστικό κείμενο κατ’ εικόνα και καθ’

τοπίου, την προκατασκευασμένη πραγμα

ομοίωση και ανθρώπινης γραφής.

τικότητα των σημείων, τις πλαστές και

κατασκεύασμα που δεν έχει άλλη σωτηρία

πλαστικές αλήθειες.

από

την

κατα-στροφή,

το

μηδέν

Ένα
της

Στο πεδίο που σκιαγραφε ί η Ε . X . κατοι

γραφής για να ξαναγεννηθεί μέσα από τις

κούν μονάδες που ματαίως επιδιώκουν την

ανανεωμένες σχέσεις του σημαίνοντος και

επικοινωνία, το δεσμό. Γ ι’ αυτό και ο

σημαινομένων του.

έρωτας αναδύεται μέσα 'από μία σειρά

Η ποίηση της Ε .Χ . παρόλο το σουρρεα-

σκληρών εικόνων ως ένα κατ’ ευφημισμό

λιστικό ύφος της διατηρεί έντονους τους

μόνο όχημα επικοινωνίας. Η πόλις δεν

δεσμούς της με τα γήϊνα ερεθίσματά της.

είναι ερωτική πια. Δε δια-λέγεται αλλά

Μέσα από ένα πυκνό λόγο, άρτια επεξεργα

μονο-λογεί: “ Κάθε βράδυ λιγοστεύουν οι

σμένο,

πιθανότητες μιας εφηβείας ” θα μας πει η

αστικών εικόνων αποφλοιώνει τα φαινό

ποιήτρια. “ Οι νύχτες της Αθήνας αποφεύ

μενα και μας εισάγει σε μία πραγματικό

γουν το βλέμμα των παιδιών. Τρέμουν την

τητα εφιαλτική αλλά συνάμα και λυρική.

τελική κρίση και γίνονται φίδια. Τότε

Έχοντας

αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται και ν’

μάτων της ξέρει πότε να θρηνήσει την

αλλάζουν δέρμα μετά από κάθε θανατηφόρο

αυτοκτονία του αστικού έρωτα και πότε να

δάγκωμα.

την ειρωνευτεί, πότε να προσεγγίσει στορ

Να φυλάγεστε από τις νύχτες της Αθή

γικά τον περιβάλλοντα χώρο και πότε ν’

νας ” (2 2 ).
Η Αθήνα λοιπόν: Η πόλη που σαν “ κι

αποστασιοποιηθεί. Έ τσ ι μέσα απ’ αυτό το
(ϋδ-αίΓδίΐδ, όπως είπα και πιο πάνω, κατορ

βωτός επέπλεε και ιστορούσε τ ’ ανιστόρητα

θώνει ν’ αρθρώσει τα ρω του έρωτα που δεν

από την αρχή και από το τέλος” πολιορ-

είναι τίποτε άλλο από το ίδιο το ποίημα, το

κείται,

από το τσιμέντο

δημιούργημα αποσταγμένων αστικών (με

Έγκλειστη στο

μια καθαρά γεωγραφική σημασία) ερεθι

δια-γράφεται

ακόμη και τη μνήμη.
ανθρώπινο

σφιχταγκάλιασμα

εκδίδεται

και

μία

σειρά

καλπαζουσών

πλήρη έλεγχο των συναισθη

σμάτων.

τα παρόντα.
Εικόνα

ερήμωσης

και

απελπισίας

παρουσιάζουν οι στίχοι της: “ Γλιστράει

Έ να μακρινό ταξίδι της μέρας

στους δρόμους,” θα μας πει στο δεύτερο
κιόλας ποίημά της, “ παίζει με τα φώτα
βγάζει τη γάζα

μεσα στη νύχτα

ρουφάει το αίμα” και δίπλα ο έρωτας. Η
ειρωνεία. Η δύσκολη ανάσα. “ Η πόλη

Ο Ήλιος Χαμηλώνει είναι η τρίτη συλ

(Συζητητές 1 9 8 1 , και Οικείος 1 9 8 4 έτσι

σφιγμένη επάνω μου ” , είναι ταυτόχρονα

λογή/περιπλάνηση του κερκυραίου ποιητή

κι εδώ ο Δ .Κ . προσπαθεί μέσα από την

ένας μύθος και μια πραγματικότητα, μία

Δημήτρη Κονιδάρη στην ενδοχώρα των

γραφή να ουτοποιήσει, ή μάλλον καλύτερα,

παρουσία ασφυκτική όπου “ ξεχωρίζουν οι

αναμνήσεων και των γνώριμων τοπίων.

ν’ αποθανατήσει τα λαμπυρίσματα των

φλέβες της

Είναι μία ποίηση που ερωτοτροπεί ταυτό

στιγμών που περνάνε μπρος από. τα μάτια

φουσκώνουν οι μύες τη ς” (σελ. 11) και μία

χρονα με την τυπολογία του ανοικτού

του σα μια “ ανθοδέσμη οφθαλμαπάτες”

απουσία που σε κυνηγά: “ Δεν μπορείς να

χώρου και την τυπολογία του “ Ε γ ώ ” .

(σελ.9 ). Επιχειρεί μέσα από ατμοσφαιρικά

την αποφύγεις.

Όπως και στις δύο προηγούμενες συλλογές

ενσταντανέ να προβάλει την ίδια την αδυ-

ναμία του να εξουσιάσει τη μοιραία παροδι-

χάνει το φως, να εκπίπτει το “ δοτό” νόημα

κότητα του είναι και γίγνεσθαι των πραγ

των αναμνήσεων και των βιωμάτων (που

Τώρα τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με τη

μάτων. Κι αυτή ακριβώς η ανθρώπινη αδυ

στηρίζουν, όπως λέει κι ο Γ. Βέλτσος, την

συλλογή που εξετάζουμε ή και μέ τόσες

ναμία εκπέμπει μία λυρική θλίψη που ενώ

εξουσία οποιασδήποτε μορφής) υπεισέρ

άλλες; Μα θαρρώ κάτι απλό: όπως ο συγ

σε φέρνει κοντά στο ποιητικό αντικείμενο

χεται η “ γραφή Κίρκη” (Μαλαρμέ) για να

γραφέας του Μπλανσώ έτσι κι ο Δ .Κ . και

ωστόσο δε σ’ αφήνει να έρθεις σ’ άμεση

βοηθήσει τον δημιουργό να αναπαραστήσει

τόσοι άλλοι συγγραφείς μπροστά στη φαι

επαφή μαζί του. Κ ι αυτό κάθε άλλο παρά

την “ομφαλοσκόπησή”

του (σελ. 2 5 ), το

νομενολογία της ζωής, τη διαπιστωμένη

ανασταλτικό στοιχείο είναι στην επαφή

Λόγο του στη γραφή, δηλ. στο κέντρο της

απόστασή μας από το “ αληθινό” , αναγ

του δέκτη με τα ποιητικά δρώμενα.. Αντί

“ εξουσίας,” της ιστορίας του. Ακριβώς τη

κάζονται να παραδεχτούν ότι δεν έχουν

θετα αυτό το τείχος που έντεχνα στήνει ο

στιγμή που χάνεται, όπως το γέροντα που

τίποτα να πουν που να μπορεί να ξεφύγει

ποιητής ανάμεσα στη Λέξη και τις πιθανές

βλέπει να τα σκορπά όλα ο χρόνος “ σαν πνι

από τη μοιραία “ κειμενικότητα” . Κ ι αυτό

σημασίες της ή ανάμεσα στο ποιητικό

γηρό καπνό” (σελ.

19), βυθίζεται στο

είναι, όπως λέει κι ο Σάρτρ, η αληθινή

σώμα και το δέκτη λειτουργεί πολλές φορές

κέντρο του ιστού της γραφής, για να μάθ^ι

σχέση του συγγραφέα με τον αναγνώστη

σαν ένα είδος μουσικής υπόκρουσης, κομψής

την αλήθεια για τις ανεκπλήρωτες επιθυ

του: η έκφραση του “ μηδαμώς όντος” που

και επεξεργασμένης, που χωρίς να γίνεται

μίες του και μέσω αυτής να επικοινωνήσει.

προηγείαι του συγγραφέα και κατοικεί στο

πέθανε, έζησε, πέθανε.

αυτοσκοπός, κατορθώνει να ενισχύσει αυτό

Ίσως να φαντάζει κάπως τραβηγμένο

το ατμοσφαιρικό μυστήριο, τη (ας μου επι-

το σκοινί με την υπερβολική θεωρία. Αυτό

Τώρα σ’ ένα επίπεδο καθαρά αισθητικής

τραπεί το σχήμα) “ γλυκιά απαισιοδοξία”

όμως δε θα γινότανε εαν δεν λειτουργούσε

αποτίμησης νομίζω πως Ο ήλιος χαμη

που αποπνέουν τα ενσταντανέ του δημιου-

ερεθιστικά το τελευταίο βιβλίο του Δ .Κ .

λώνει είναι ένα έργο απόλυτα αντιπροσω

γού.

Αυτές οι εικόνες εκούσιου και ακούσιου

πευτικό της οπτικής του ποιητή. Οι κατα

Ταξιδεύοντας μέσα στο χρόνο ο Δ .Κ .

εγκλεισμού που αποπνένουν οι στίχοι του

στάσεις που εκφράζει (πάθους, θλίψης,

αυτοκαταλύεται. Συνειδητοποιεί την ίδια

χωρίς καν να το καταλάβω μ’ οδήγησαν

νοσταλγίας κλπ.) είναι λυρικά δοσμένες

την αδυναμία του να ελέγξει τον κλοιό των

στην ίδια την ιστορία της γραφής. Ακόμη

και συναισθηματικά ισορροπημένες,

“ οικείων εκδηλώσεων” . Βλέπει πως στην

μου θύμισαν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι

μπορούσαν βέβαια να γίνουν πιο αιχμηρές

ουσία δεν είναι τίποτε άλλο πάρεξ ιριδί-

ντε και καλά κάποιος πρέπει να βγάζει τεκ

και άμεσες εάν “σκλήραινε” κάπως η

ζουσες διακυμάνσεις που αποπνέουν, μέσα

μηριωμένες αποδείξεις από το ίδιο το έργο,

γλώσσα.

από το ξεθωριασμένο σαρκίο τους, θλίψη

το σκοτεινό βιβλίο του Μπλανσώ: ί/βοπίυΓβ
(Η γραφή του Ολέθρου) όπου
αλλά και επιθυμία κατάκτησής τους. Γ ι’ άυ
αυτό και απεκδύεται της Εξουσίας του και λέει: Ο συγγραφέας, η βιογραφία του:

λόγο.

Αυτό όμως δεν τους αφαιρεί

τίποτα από το βηματισμό τους. Φτάνουν
στο δέκτη ακέραιες, αποτελεσματικές και
ορθά φορτισμένες.

σκλαβώνεται, όπως θα ’λεγε κι ο Μπαρτ,
από τον εαυτό του: δηλ. παραδίδεται στη
γραφή που μόνη αυτή μπορεί ν’ ακινητοποιήσει τα ρέοντα σημεία και να τους προσδώσει το δικό της κείμενο. Έτσι λοιπόν,
“ έρχεται αύριο” , θα μας πει στο προτελευ
ταίο του ποίημα προς τους φίλους, “ ο ιερο
φάντης σύντροφος

ΠϋΟΜΒ ΚΙΟΥΡΧΖΑΚΒ

με τη σκέψη
που με αμοιβή την ελάχιστη αναγνώριση
θα προσπαθήσει να ζυγίσει

' ΙΊΛ Ν Μ ΙΣ Κ ίΟ Γ ΙΎ ΙΛ Κ ΙΙΐ

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗ
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΚΦΚΡΗ

ΙΙΙ’ΟΨΟΡΙΚΙΙ IΙΛΡΛΔΟΣΙI
ΚΑΙ
ΟΜΛΛΙΚΙΙ ΔΙΙΜΙΟΠΜΊΛ
Ιό “ α ς ά ί ε α τού Ι\ αοα*ν.

ΚΒΑΡΟΖ

ΚΚΛΙ’Ο Ι

τη φλέβα φρέαρ

την ορμή το^ν ημερών ” (σελ. 24).
Στην εξουσία του χρόνου ο ποιητής πάν
τοτε

επιχειρούσε να αντιπαραβάλει τη

γραφή κι αυτό γιατί η γραφή γράφει και
άρχει. Έ τσι, αντί του γνωστού “ Ο Βασι
λιάς Πέθανε Ζήτω ο Βασιλιάς” θα μπο
ρούσαμε, έστω και κάπως διακινδυνευμένα,
να πούμε, “ ο Ποιητής πέθανε Ζήτω η Γρα
φή,” το μόνο αμετάπλωτοσώμα, όπως λέει
κι ο Μαλαρμέ.
Επιστρέφοντας στη συλλογή του Δ .Κ .
παρατηρούμε κι εδώ τη σταδιακή αποδημία
του συγγραφέα στο κείμενο. Όπως ο “ ή
λιος χαμηλώνει ” έτσι εκχωρείται η πρω
τοβουλία στις λέξεις, παραδίδεται το Εγώ
στη γραφή, η ζωή στο κείμενο. Τη στιγμή
δηλ. που ο άνθρωπος/ποιητής βλέπει να

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΣΗ
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΜΟ ΤΟΥ ΣΕΦΕΡΗ

θα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Φιλολογικά Κ α φ ενεία
«Νέον Κέντρον»

Του Γ ιάννη Παπακώστα

Το “ Νέον Κέντρον” υπήρξε ένα από τα

τερον για την άνεση, από πλευράς χώρου

χρόνια πριν, είχε συμβεί με την περίσταση

μακροβιότερα φιλολογικά καφενεία της

και περιβάλλοντος, που είχε εκεί, παρ’ όλο

της “ Ανθισμένης μυγδαλιάς” του Γ . Δρο-

Αθήνας. Ιδιοκτήτης του ήταν ο Ιθακήσιος

που ο καφές στοίχιζε δεκαπέντε λεπτά και

σίνη.

Ανδρέας Μαυροκέφαλος. Άνοιξε το 1 9 0 5

αλλού δέκα. Ο Επτανήσιος ιδιοκτήτης του *

στο βόρειο άκρο της οδού Αιόλου στα

“ Νέου Κέντρου” Ανδρ. Μαυροκέφαλος είχε

καλεστούμε και μια άλλη προσωπική μαρ

Χάφτε ία και κατά καιρούς άλλαξε άλλες

ιδιαίτερη

τυρία,

δυο διευθύνσεις: το 1 9 0 7 μεταφέρθηκε στη

λογίους και ποιητές και προπάντων στον

ανθρώπων των γραμμάτων, νεαρών ιδίως,

συμβολή των οδών Προαστείου (Εμμ. Μπε-

Μαρτζώκη. Ο σεβασμός αυτός είχε μεταβι

συναζόταν κάθε μέρα στο τραπέζι του

νάκη) και Σταδίου, κάτω από τα γραφεία

βαστεί και στα γκαρσόνια, τα οποία τον

Εγώ δεν πολύ πήγαινα συχνά” , συνεχίζει ο

της εφημερίδας Χρόνος , και από το 1 9 1 5

προσφωνούσαν: “ Ο Δάσκαλός μας” . Ενώ οι

.Λαπαθιο>της

το βρίσκομε στο τέλος της οδού Πανεπιστη

λογοτέχνες τον αποκαλούσαν “ μαίτρ” .

’δείχνε πάντα την ξεχωριστή αγάπη του ο

μίου προς την περιοχή των Χάφτε ίων.

“ Τα γκαρσόνια” , έγραφε αργότερα ο δημο

πρόεδρος, να πούμε, αυτών των συγκεν

Από τις τρείς περιόδους, πιο ενδιαφέ

σιογράφος και συγγραφέας Δημ. Λαμπί-

τρώσεων,

ρουσα είναι η δεύτερη, οπότε σύχναζαν εκεί

κης, που ήταν και ένας από τους θαμώνες

αγαθό εκείνο γεροντάκι, με την επτανη-

οι περισσότεροι λογοτέχνες της εποχής και

του, “ είχαν διαταγήν από τον καταστημα

σιώτικη τραγουδιστή προφορά του και την

το “ Νέον Κέντρον” είχε καταστεί το “ Φι

τάρχην

των

απέριττη και ταπεινή εμφάνιση, που κι εγώ

λολογικόν άντρον” της Αθήνας. Η είσοδός

λογίων, και τελευταία να πλησιάζουν τα

τον συμπαθούσα και εκτιμούσα” . Έ τ σ ι,

του ήταν από την οδό Σταδίου κι έτσι έμενε

τραπέζια τους για το σκούπισμα. Κ αι αυτοί

δημιουργήθηκε ο φιλολογικός κύκλος του

ελεύθερος όλος ο χώρος προς την οδό Προα

όχι μόνον τν)ν εσέβοντο, αλλά καμιά φορά

“ Νέου Κέντρου” —ο Ροδοκανάκης μιλάει

στείου, από την οποία το χώριζε μεγάλο

σε ώρες λίγης εργασίας επήγαιναν κοντά

για

κρυστάλλινο φράγμα.

και προσπαθούσαν να λαμβάνουν μέρος εις

αρκετά χρόνια, επηρεάζοντας λίγο ως πολύ

Η ευρύχωρη αίθουσά του είχε τέτοια

τας συζητήσεις [ . . . ] . Έ κτοτε ο Μαυροκέ

στην πενυματική μας ζωή. Για τί το “ Νέον

διάταξη, ώστε έδινε την εντύπωση ότι ήταν

φαλος, μαζί με την αναγνώρισιν της ουδε-

χωρισμένη στα τρία: “ Εμπρός μια μεγάλη

τερότητος του φιλολογικού εδάφους, ανέ

Κέντρον” δεν ήταν μόνο τόπος συναντή9
/
σεως που ικανοποιούσε τις ατομικές

τετράγωνη σάλα και στο βάθος άλλη,

λαβε και την υποχρέωσιν να αγοράζει ασυ

ανάγκες των διαφόρων λογοτεχνών, καλ

σχεδόν όμοια, στη μέση δε ήτο μια στενό

ζητητί και προθύμως όλα τα παρά των

λιτεχνών

τερη. Ένα είδος γεφύρας. Αυτό το στενό

λογίων πελατών του εκδιδόμενα βιβλία

μεταξύ τους, αλλά κάτι περισσότερο* ήταν

μέρος του καφενείου ήταν τότε κυρίως το

παντοειδούς

κέντρο ζωής.

κέντρον των λογίων. Συχνά επήγαιναν και

Έργα γλυπτικής μόνον δεν εφιλοτεχνούντο

θέματα λογοτεχνίας και τέχνης, διαβά

στα άλλα τμήματα, όταν ιδίως ήταν πολ

εις το καφενείον του” .

ζονταν ποιήματα, κρίνονταν έργα και οι

αγάπη

να

και

σέβωνται

εκτίμηση

την

φιλολογικού

παρέα

στους

περιεχομένου.

Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης, για να επι
αναφέρει

ότι

κύκλος

—οσάκις όμως πήγαινα μου

ο Στέφανος

“ όμιλο” — ,

και

“ μεγάλος

Μ αρτζώκης,

ο οποίος

λογίων

το

διατηρήθηκε

να επικοινωνούν

Γίνονταν συζητήσεις για

λοί, μα συνηθέστατα έπιαναν τον στενόν

Οι γνώσεις του Μαρτζώκη (που ήταν και

ζυμώσεις αυτές με τον ένα η τον άλλο τρόπο

εκείνον χώρον” . Από την οροφή κρέμονταν

η ψυχή του “ Νέου Κέντρου” ) γύρω από την

συνέβαλαν στη λογοτεχνική μας δημιουρ

μεγάλοι

τοίχοι

τέχνη και τη λογοτεχνία,- ελληνική και

γία. Εκεί διάβασε τα πρώτα του ποιήματα

κοσμούνταν με καθρέπτες, “ ενηνωμένους

ευρωπαϊκή, η διάθεσή του να συμπαραστέ

ο Άγγελος Σικελιανός πριν από τον Αλα-

εις εκλάμπρως επίχρυσα και αραβουργικώς

κεται και να ενθαρρύνει τους νέους, οι

φρο'ίσχιωτο, ο Σωτήρης Σκίπης, ο Μαρίνος

γεγλυμένα πλαίσια”

οποίοι στο πρόσωπό του έβλεπαν έναν καλο

Σιγούρος. Διάβασαν επίσης ποιήματά τους

Στον εσωτερικό αυτό χώρο του καφενείου

προαίρετο σύμβουλο στα πρώτα τους λογο

στο “ Νέον Κέντρον” ο Ρώμος Φιλλύρας, ο

είχε τοποθετηθεί ένας άνετος καναπές και

τεχνικά βήματα, ήσαν στοιχεία που τους

Κώστας Ουράνης, ο Άριστός Καμπάνης, ο

δεξιά και αριστερά άλλα καθίσματα και

ενέπνεαν εμπιστοσύνη και έκαναν άνετη τη

Αχιλλέας Νέης, ο Μανόλης Μαγκάκης

τραπέζια. Εκεί ήταν και ο συνηθισμένος

διαμονή γύρω του.

καθώς και διάφοροι άλλοι που στα νεανικά

πολυέλαιοι

και

οι

χώρος του Στέφανου Μαρτζώκη, που στά-

Το κύρος του Μαρτζώκη ενισχύθηκε και

. θηκε και το κεντρικότερο πρόσωπο των

από την ευτυχή για κείνον συγκυρία κατά

“ Μπορείτε να το πήτε θ έ α τ ρ ο ν,

κάνοντας το

την οποία ένα ποίημά του έγινε καντάδα

διότι δίδει παραστάσεις. Ο Σαιξπηριστής

“ Νέον Κέντρον” το τρίτο και μονιμότερο

και τραγουδιόταν στους δρόμους της Αθή

ηθοποιός κ. Βέλμος, ελλείψει Σαιξπηρικού

στέκι ίσαμε το θάνατό του το 1 9 1 3 . Ο Μαρ-

νας.

θεάτρου

τζώκης το προτίμησε για δυο λόγους*

δημιουργό, ο οποίος έτσι έγινε ευρύτερα

ακροατηρίου, εκεί απαγγέλλει τους μονο

πρώτον για τη γνωριμία του με τον Επτα-

γνωστός. Κ αι βέβαια αυτός είναι ένας από

λόγους της Ιουλιέττας.

8 νήσιο καταστηματάρχη και την οικειότητα

τους καλύτερους τρόπους για να αποκτήσει

Μπορείτε να το πήτε β ι β λ ι ο θ ή κ η .

που είχε αναπτυχθεί μεταξύ τους, και δεύ

φήμη ένας ποιητής, όπως άλλωστε, λίγα

Ό λη η νεοελληνική παραγωγή —βιβλία

φιλολογικών

αναστροφών,

Το

τραγούδι

συνδέθηκε

με

τον

τους χρόνια καταγίνονταν με το στίχο.

και

προπάντων

Σαιξπηρικού

και περιοδικά— εκεί κατασταλάζουν. Οι

Με τις ζυμώσεις αυτές το εντευκτήριο

παρέλειπε να αναφέρεται, κάποτε μάλιστα

νεαροί λόγιοι, βλέπετε, προς τους οποίους

της οδού Σταδίου είχε γίνει πόλος έλξεως

και ειρωνικά, και στο “ Νέον Κέντρον” ,

συνήθως τα νεαρά έργα απευθύνονται, δεν

και πολλοί συγγραφείς, μεταξύ των οποίων

λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι μόνη η φοί

έχουν πάντοτε μονιμωτέραν διαμονήν.

και διάφοροι νέοι στιχοπλόκοι, το θεω

τηση στον λογοτεχνικό αυτό χώρο δεν είναι

Μπορείτε να το πήτε π ε ρ ιο δ ικ ό ν ,

ρούσαν τιμητικό να συχνάζουν εκεί και

αρκετή για να χρησθεί κάποιος ως ποιητής*

διότι χωρίς να τυπώσει, δημοσιεύει κάθε

κολακεύονταν να συστεγάζονται με ανα

απαιτείται έργο.

βράδυ εις τας συνομιλίας, του κόσμου τας

γνωρισμένους

την

Ο Μαν. Μαγκάκης, αντίθετα, υποστή

κριτικάς και τα ποιήματα.

εποχή τους— λογοτέχνες. Το φαινόμενο δεν

ριζε ότι το “ Νέον Κέντρον” είναι κάτι

πέρασε

μάλιστα

ευρύτερο από εκείνο που αναφέρει ο Ροδοκα

διότι ο κ. Φιλήντας κατά τας παύσεις εις

στάθηκε και αντικείμενο σχολιασμού στον

νάκης, κι ότι εκεί δε συχνάζουν μόνο “ ποιη

αυτό μεταφέρει την Γραμματικήν χαι την

τύπο. Ο Πλάτων Ροδοκανάκης, αίφνης,

τικοί νεοσσοί” , αλλά και επώνυμοι συγ

διδασκαλίαν του” .

δημοσιογραφώντας τότε στο

Έπος , δεν

γραφείς. Αναφερόμενος στη σημασία του

Μπορείτε να το τυήτε σ χ ο λ ε ί ο ν,

—τουλάχιστον

απαρατήρητο*

για

κάποτε

“ Νέου Κέντρου” για τη σύγχρονη πνευμα
τική ζωή, τόνισε —με κάποια υπερβολή —
και κάποιες άλλες ενδιαφέρουσες πτυχές
του, λέγοντας: Πάντως, με την προσθήκη
νέων μελών, με τις εκδοτικές δραστηριότη
τες, με τις οξύτατες συζητήσεις γύρω από
πρόσωπα και πράγματα της ελληνικής και
ξένης λογοτεχνίας, το εντευκτήριο αυτό
της οδού Σταδίου απέκτησε δική του φυσιο
γνωμία, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που
δεν καθορίζονταν από πρόσωπα πιά* έτσι
άρχισε να γίνεται λόγος για “ Νεοκεντρισμό” και “ Νεοκεντρίτες” κι επίσης για
“ Νεοκεντρική ζωή” , με την έννοια ενός
μόνιμου χώρου πνευματικών ζυμώσεων και
καλλιτεχνικών συζητήσεων και αναζητή
σεων.
Με βάση τα στοιχεία που διαθέτουμε,
στο “ Νέον Κέντρον” σύχναζαν λογοτέ
χνες,

λόγιοι,

δημοσιογράφοι,

ηθοποιοί,

ζωγράφοι, γλύπτες, μουσικοί και άλλοι.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ποιήματα των
Κώστα Βάρναλη, Μάρκου Αυγέρη, Δημ.
Βουτυρά, Νίκου Καρβούνη, Μαν. Μαγ
κάκη, Τάκη Μπαρλά, Στεφ. Μαρτζώκη,
Ν. Τόμπρου, Αντ. Σώχου, Γ . Ροϊλού.
Τα θέματα που συνήθως απασχολούσαν
τους θαμώνες του “ Νέου Κέντρου” , αλλά

ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΔΑΝΤΕΛΕΣ
Σφυρήλατο με χυτές διακοσμήσεις, Μπουμπουλίνας 39,
Πειραιάς - μια από τις 269 εικόνες του βιβλίου της Ζωής
Χατζή-Μιχαλοπούλου και του Μιχάλη Μιχαλόπουλου «Σι
δεριές μπαλκονιών της Αθήνας και του Πειραιά» (Γνώση,
Αθήνα 1984, σ. 157). Αρχιτέκτων η πρώτη, πολιτικός
μηχανικός ο δεύτερος από τους συγγραφείς, συνέθεσαν το
βιβλίο τους από το φωτογραφικό αρχείο τους όπου έχουν
αποτυπώσει τα μεμονωμένα αυτά μέλη αρχιτεκτονικών
συνόλων οικοδομημένων στα πρώτα εκατό χρόνια της
ελληνικής πρωτεύουσας. Τα κάγκελα αυτά, που σήμερα
έχουν ολοσχερώς σχεδόν εκλείψει, αποτελούσαν συχνά
τότε το μοναδικό «κόσμημα» στην πρόσοψη του κτιρίου και
η κατασκευή τους απασχολούσε ένα ειδικό κλάδο της τότε
σιδηροτεχνίας, με μαστόρους δεξιοτέχνες στην εκτέλεση
του σχεδίου ή και στον αυτοσχεδιασμό, οι οποίοι και αυτοί
έχουν πια χαθεί, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων.

και άλλες φιλολογικές συντροφιές αυτή
την εποχή, αναφέρονται από το Φώτο Γιοφύλλη, ο οποίος γράφει σχετικά:

“ Το

γλωσσικό ζήτημα, όλες οι νέες τάσεις στην
τέχνη,

ο

παλαμισμός

αντιπαλαμισμός,

και

ο

οι ξένες επι

δράσεις στη φιλολογία μας, τα ζητήματα
των μεταφράσεων και τόσα άλλα έχουν
εξονυχισθή μέσα στα φιλολογικά μας καφε
νεία από όλες τις απόψεις” . Μόνον έργα
γλυπτικής

“ δεν

εφιλοτεχνούντο”

στο

“ Νέον Κέντρον” προσθέτει ο Δημ. Λαμπίκης.
Με τις μαρτυρίες αυτές μπαίνουμε σε
κάποια ειδικότερα σημεία διερεύνησης του
θέματός μας, όπως: α)νέες τάσεις και
τεχνοτροπίες (φουτουρισμός)* β) αντιπαλαμισμός, και γ)σχέσεις ηθικής και τέχνης.
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Ο φουτουρισμός, ο οποίος προπαγάνδιζε

θαυμαστάς του Ουάιλδ” , για τούτο και

Στο “ Νέον Κέντρον” ο Σουόν γνωρί

την ανανέωση της πνευματικής μας ζωής

πολύ γλήγορα άρχισε να γίνεται λόγος για

στηκε με αρκετούς ζωγράφους και γλύ

και το σπάσιμο κάθε δεσμού με το παρελθόν,

“ ουα’ιλδιστές” και “ ουαιλδισμό” , με την

πτες, τους οποίους επισκέφτηκε και στα

προβάλλοντας τη λατρεία της ταχύτητας

έννοια της προβολής του άκρατου αισθησια

εργαστήριά τους* επίσης, εκτός από τους

και της μηχανής, απασχόλησε αρκετά τους

σμού και του προκλητικού ερωτισμού. Έ τσ ι

Μαγκάκη και Λαπαθιώτη, συνδέθηκε και

κύκλους του “ Νέου Κέντρου” . Η απήχηση

ξέσπασε και το σκάνδαλο της Ανεμώνης ,

με άλλους λογοτέχνες, όπως ήταν ο Καρ-

όμως που βρήκε ήταν ελάχιστη και οι

που αποτελεί και ένα κραυγαλέο χαρακτη

καβίτσας, ο Μαρτζώκης, ο Ροδοκανάκης, ο

όποιες διεργασίες έμειναν στο στάδιο των

ριστικό δείγμα του κλίματος της εποχής.

Βώκος και άλλοι, των οποίων μάλιστα

συζητήσεων.

Κάποια δημοσιεύματα του

Η ύλη δηλαδή της Ανεμώνης θεωρήθηκε

φιλοτέχνησε και τις προσωπογραφίες, χρη

Φώτου Γιοφύλλη, ο οποίος θεωρήθηκε και ο πολύ τολμηρή και ηθικά επιλήψιμη,
κατ’ εξοχήν εκπρόσωπος αυτού του κινή πράγμα που προκάλεσε δημοσιογραφικό

σιμοποιώντας, ως ατελιέ τους πάγκους του

ματος στη χώρα μας, δε στάθηκαν ικανά να

θόρυβο με βαριές για τους συντάκτες της

αυτές, μετά την αναχώρηση του Σουόν,δη

ασκήσουν καμιά επιρροή στην πνευματική

κατηγορίες.

μοσιεύτηκαν στο ειδικό τεύχος του περ.

Κέντρου” .

Οι

προσωπογραφίες

μας ζωή. Κ ι όχι μονάχα αυτό' δεν είναι

Κατά τις συζητήσεις στο “ Νέον Κέν

σπάνιες οι περιπτώσεις που οι διάφοροι

τρον” συνειδητοποιήθηκε η ανάγκη διεξοδι-

Καλλιτέχνης , το οποίο είναι αφιερωμένο
στον Σουόν και στον Παπαδιαμάντη.

αρθρογράφοι και επιθεωρησιογράφοι αντι

κότερης ανάπτυξης κάποιων θεμάτων κι

Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα το

μετώπιζαν το φουτουρισμό κατά τρόπο

έτσι έχουμε την πραγματοποίηση μιας

“ Νέον Κέντρον” έσφυζε από ζωή και είχε

άκρως ειρωνικό, ιδίως κατά το 1 9 1 6 , οπότε

σειράς διαλέξεων με ποικίλο περιεχόμενο.

γίνει ·το αποκλειστικό στέκι των λογοτε

προβλήθηκε επίσημα από τις στήλες του

Οι διαλέξεις έγιναν στην Ακρόπολη, σ’ ένα

χνών. Εκεί κατέφευγαν και όσοι συγγρα

περιοδικού Αρμονία. Εντονότερη υπήρξε η

υπαίθριο καφενείο, αντίκρυ στο Ηρώδειο

αντίδραση εναντίον του φουτουρισμού από

κατά τις βραδινές ώρες, επειδή το “ Νέον

φείς κατέφθαναν από την Αλεξάνδρεια και
άλλα κέντρα του ελληνισμού. Με την

τη στιγμή που αυτός ταυτίστηκε με καθε

Κέντρον” δεν προσφερόταν για κάτι τέτοιο.

κήρυξη όμως των Βαλκανικών πολέμων και

στώτα και πολιτικά συστήματα εθνικι

Η πρώτη έγινε το Σάββατο, 23 Μαΐου

τον θάνατο του Μαρτζώκη το 1 9 1 3 , η

στικού χαρακτήρα. Τούτο αποδείχτηκε και

κίνηση άρχισε να αραιώνει* έλειψε ο σεβά

από τον ψυχρό τρόπο υποδοχής που επιφυ

1 9 1 5 , από τον Κύπριο συγγραφέα Νίκο
Νικολαΐδη για τον Ίψεν, κι ακολούθησαν:

λάχτηκε στον κύριο εκφραστή αυτού του

ο Φώτος Γιοφύλλης μίλησε με θέμα “ Οι

λογοτέχνες, ηθοποιούς και καλλιτέχνες

κινήματος Φίλιππο Μαρινέτι, όταν αυτός

νέοι ορίζοντες στην ποίησή μας”

και αποτελούσε το συνδετικό κρίκο όλων

το

ως

Μαΐου 1 9 1 5 ), και ο ηθοποιός και συγγρα

αυτών.

εκπρόσωπος του Μουσολίνι, καθώς και από

φέας Νίκος νΒέλμος με θέμα “ Πρόχειρη

Η προσπάθεια του Μαγκάκη να παίξει τον

τα σχετικά δημοσιεύματα.

μελέτη περί του ελληνικού θεάτρου” (4

ανάλογο ρόλο, καλύπτοντας το κενό που

Η σχέση ηθικής και τέχνης απασχόλησε

Ιουνίου 1 9 1 5 ). Μέσα στα ίδια πλαίσια,

άφησε ο Μαρτζώκης, δεν απέδωσε, παρ’

για μακρό χρονικό διάστημα τους κύκλους

κατά τον Ιούνιο μήνα της ίδιας χρονιάς,

όλο που επρόκειτο για άτομο με χιούμορ,

του “ Νέου Κέντρου” · μια μεγάλη μερίδα,

έγιναν επίσης και άλλες τέσσερις ομιλίες:

γνώσεις και ευφυία. Τότε παρατηρήθηκε

με επικεφαλής τον Μαρτζώκη, υποστήριζε

ο Στέλιος Χιλιαδάκης μίλησε για τον Γ .

και μια προσπάθεια οργάνωσης των μελών

ότι η τέχνη πρέπει να έχει ηθικό περιεχό

Σουρή, ο Μ ιχ. Παπαστρατηγάκης πραγ

του “ Νέου Κέντρου” σε σώμα ύστερα από

μενο και να συντελεί στην ηθική διάπλαση

ματεύτηκε θέμα από το χώρο της φιλοσο

πρωτοβουλία που ανέλαβε ο γηραιός λόγιος

του ατόμου κι ότι μόνο το ηθικά αποδεκτό

φίας, ο Αλ. Μωραΐτης από το χώρο της

Αχ. Καραβίας. Το σωματείο είχε την επω

είναι και το αισθητικά ωραίο.

ιστορίας και ο Παρασκευάς από το χώρο του

νυμία “ Πανελλήνιος σύλλογος προς προσ
τασίαν των γραμμάτων και των τεχνών”

1933

επισκέφτηκε

την

Αθήνα

(3 0

θεάτρου.

σμιος γέροντας που συγκέντρωνε γύρω του

Η αρχή αυτή δεν εύρισκε απήχηση σ’

Το “ Νέον Κέντρον” υπήρξε ίσως και το

και συστήθηκε αμέσως μετά το θάνατο του

όλα τα μέλη για τούτο και μια μερίδα δια

μοναδικό καφενείο της εποχής, όπου συγ

Μαρτζώκη. Δ ιατηρήθηκε μόνο λ ίγα χρόν ια

χώρισε τη θέση της, δημιουργώντας ένα

κεντρώνονταν οι περισσότεροι καλλιτέχνες

χωρίς να σημειωθεί καμιά δράση και τα

είδος παρασυναγωγής μέσα στο “ Νέον Κ έ

και ιδίως ζωγράφοι και γλύπτες. Ιδιαίτερα

μοναδικά

ντρον” και κάποτε μετατοπίστηκε στο γει

έντονη υπήρξε η κίνηση που παρατηρήθηκε

ύπαρξή του είναι μια προκήρυξη και μια

τονικό καφενείο “ Βύρων” . Πρόκειται για

κατά το 1 9 1 0 , οπότε στην Αθήνα είχε έρθει

αναμνηστική φωτογραφία που τραβήχτηκε

τους ποιητές Μαν. Μαγκάκη, Κ . Δελα-

ο Αμερικανός ζωγράφος Παύλος Σουόν,

τότε στην Ακρόπολη, όπου εικονίζονται

κοβία και ιδίως για τον Ναπολ. Λαπαθιώτη, ο οποίος όντας άμεσα επηρεασμένος

φημισμένος για την παιδεία του γύρω από

πενήντα περίπου μέλη του. Η διάλυση του

την τέχνη και ιδίως για την εξαιρετική

σωματείου αυτού είχε ως αποτέλεσμα και

από

Όσκαρ

ομορφιά του. Ο Σουόν φθάνοντας στην

τη διάλυση του “ Νέου Κέντρου” ως Φιλο

είχε δεχθεί απόλυτα και την

Αθήνα, συνδέθηκε αμέσως με τους κύκλους

λογικού καφενείου.

άποψή του, ότι άλλο πράγμα είναι η τέχνη

του “ Νέου Κέντρου” και ιδιαίτερα με τους

κι άλλο η ηθική· εκείνο που ενδιαφέρει σ’

Λαπαθιώτη και Μαγκάκη. Η φήμη του

ένα έργο τέχνης είναι μόνο η ομορφιά, την

απλώθηκε πολύ γλήγορα και στους λοιπούς

οποία κανείς μπορεί να την αναζητήσει

αθηναϊκούς κύκλους της εποχής και πολλοί

παντού και κυρίως στην αισθησιακή από

καλλιτέχνες και λόγιοι επιδίωκαν να τον

λαυση και. την ηδονή.

γνωρίσουν κι από κοντά. Έ τσ ι το εντευ

τον

Ουάιλδ,
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“ Νέου

Ά γγλο

συγγραφέα

στοιχεία

που διασώζουν

την

Οι απόψεις αυτές τώρα εκφράζονται

κτήριο αυτό της οδού Σταδίου συνδέθηκε

(Συνοπτικό απόσπασμα εργασίας με θέμα: Φιλο

μέσα από το περιοδικό Ανεμώνη, το οποίο,

άμεσα με την καλλιτεχνική ζωή της Αθή

λογικά

καθώς έγραφε ο Γιοφύλλης, “ εξεδίδετο από

νας.

στέκια της Αθήνας «1880-1930»).

σαλόνια.

Φιλολογικά καφενεία και

Τ α Μ αθ η μ ατικά
Χ ειρόγραφα
Τ ου
Κ αρλ
Μ αρξ

Τ α Μ α θ η μ α τ ι κ α Χ ειρ ό γρ α φ α
Τ ο υ Καρλ Μ αρξ
Ο Μαρξ δεν ήταν μαθηματικός. Πίστευε, όμως, σύμφωνα με τον Πωλ Λαφάργκ, ότι
«μια επιστήμη δεν είναι πραγματικά αναπτυγμένη αν δεν έχει μάθει να χρησιμο
ποιεί τα μαθηματικά». Γι' αυτό προώθησε την άποψη της δυνατότητας εφαρμογής
των μαθηματικών μεθόδων στην έρευνα των κοινωνικών 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 τεχνικής, αλλά και από την άποψη της
φιλοσοφικής του Βάσης. Μέχρι το 1881, είχε ήδη ετοιμάσει κάποιο σχετικό υλικό,
που αποτελούνταν από 1000 χειρόγραφες σελίδες. Φαίνεται 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. Τα κυριότερα
από τα χειρόγραφα αυτά, που περιέχουν τις απόψεις του πάνω στις αρχές του
διαφορικού λογισμού, 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.
%

Τώρα, χάρη στη φιλόπονη προσπάθεια δύο νέων επιστημόνων, του Μανώλη
Κωνσταντινίδη και του Νίκου Λιλή, προστίθεται στην ιστορία των «χειρογράφων»
και η ελληνική έκδοση.
Τα Μαθηματικά Χειρόγραφα δεν πρέπει να τα δει κανείς σαν ένα αξιοπερίεργο
γεγονός στην ιστορία των μαθηματικών, αλλά ως μια σημαντική συνεισφορά στην
ανάπτυξη του διαλεκτικού υλισμού.
Εισαγωγή:!. Γιανόφσκαγια
Μετάφραση: Μανώλης Κωνοταντινιδης
Νίκος Λιλής

ΠΡΩΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Σε όλα τα βιβλιοπωλεία
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και μυθιστόρημα
(β ' μέρος)
Του Lionel Trilling
Φαίνεται πως οι Αμερικανοί έχουν κάποιο είδος αντίστασης στο να

θήκες ζει ένας Εβραίος, τι σημαίνει να είσαι νέγρος, ποιά είναι

δουν εξονυχιστικά την κοινωνία. Φαίνεται πως πιστεύουν ότι το να

πράγματι η δουλειά της διαφήμισης, τι σημαίνει να είσαι ψυχο

θίξεις με ακρίβεια το ζήτημα των κοινωνικών τάξεων, να κατα

παθής και πώς σε φροντίζει ή δεν σε φροντίζει η κοινωνία— αυτά

γράψεις πλήρως το σνομπισμό, είναι, κατά κάποιο τρόπο, μειω-

είναι ζητήματα που θεωρούνται από τα πιο γόνιμα για έναν μυθι-

τικό. Είναι σαν να αισθανόμαστε πως δεν μπορεί κανείς να αγγίξει

στοριογράφο και είναι, βεβαίως, τα ευνοούμενα θέματα του ανα

πίσσα χωρίς να λερωθεί —πράγμα που, φυσικά, μπορεί κάλλιστα

γνωστικού κοινού.

να συμβεί. Οι Αμερικανοί δεν θα αρνηθούν πως έχουμε τάξεις και

Το κοινό, κατά πάσα πιθανότητα, δεν εξαπατάται από την

σνομπισμό, αλλά φαίνεται ότι θεωρούν αδιακρισία την ακριβή

ποιότητα των περισσοτέρων βιβλίων αυτής της κατηγορίας. Εάν

γνώση των φαινομένων αυτών. Σκεφθείτε ότι ο Henry James θεω

τεθεί θέμα ποιότητας, η πιθανή απάντηση είναι: όχι, δεν είναι

ρείται, από ένα μεγάλο μέρος του αναγνωστικού κοινού, ένοχος

σημαντικά βιβλία, δεν είναι «λογοτεχνία». Αλλά υπάρχει και μια

γιατί έδωσε στην κοινωνία τόση προσοχή. Σκεφθείτε το διάλογο

άρητη προσθήκη: κι ίσως τόσο το καλύτερο —δεν είναι λογοτεχνία

που, για κάποια ενδιαφέρουσα α ιτία , έγινε μέρος του φιλολογικού

είναι πραγματικότητα· και σε μιαν εποχή σαν τη σημερινή έχουμε

μας folklore. Ο Scott Fitzeraid είπε στον Ernest Hemingway: «Οι πολύ

ανάγκη από μεγάλες δόσεις πραγματικότητας.

πλούσιοι είναι διαφορετικοί από μας». Ο Hemingway απάντησε,

Ό ταν, γενιές αργότερα, ο ιστορικός της εποχής μας θα ανα-

«Ναι, έχουν περισσότερα λεφτά». Έ χ ω δει αυτόν το διάλογο να

λάβει να περιγράψει τις προϋποθέσεις της κουλτούρας μας, θα ανα

αναφέρεται συχνά και πάντα με την πρόθεση να υποδηλώσει ότι ο καλύψει ασφαλώς πως η λέξη πραγματικότητα είναι βασικής
Fitzeraid ήταν συνεπαρμένος από τον πλούτο και δέχτηκε ένα ευερ

σημασίας προκειμένου να μας κατανοήσει. Θα παρατηρήσει πως

γετικό χαστούκι από τον δημοκρατικό φίλο του. Αλλά η αλήθεια

για μερικούς από τους φιλοσόφους μας, το νόημα αυτής της λέξης

είναι πως πέρα από ένα ορισμένο σημείο η ποσότητα του χρήματος

ήταν λίαν αμφίβολο, αλλά για τους πολιτικούς μας συγγραφείς,

αλλάζει πράγματι την ποιότητα της προσωπικότητας: κατά μίαν

για πολλούς λογοτεχνικούς κριτικούς και για το αναγνωστικό μας

έννοια, πολύ σημαντική, οι πολύ πλούσιοι είναι διαφορετικοί από κοινό, η λέξη πραγματικότητα δεν άνοιγε μια συζήτηση αλλά
μας. Όπως και οι πολύ ισχυροί, οι πολύ προικισμένοι, οι πολύ φτω

μάλλον την έκλεινε. Η πραγματικότητα, κατά την αντίληψή μας,

χοί. Ο Fitzeraid είχε δίκιο και, περίπου, γ ι’ αυτή την παρατήρηση

είναι οτιδήποτε εξωτερικό και σκληρό, πρόστυχο, δυσάρεστο. Στο

και μόνο έγινε δεκτός στην αγκαλιά του Balzac στους ουρανούς των

νόημά της εμπεριέχεται και η ιδέα της δυνάμεως, νοουμένης με

μυθ ιστορ ιογράφων.

έναν ιδιαίτερο τρόπο. Λ ίγο καιρό πριν είχα την ευκαιρία να παρα

Κ ι αν μου επιτρέπεται να καταθέσω τη μαρτυρία μιας προσω

τηρήσω ότι στις κριτικές εκτιμήσεις για τον Theodore Dreiser ανα-

πικής μου εμπειρίας, μπορώ να επικαλεσθώ την αντίδραση που φέρεται πάντα πως ο Dreiser έχει πολλά ελαττοίίματα αλλά δεν
προκάλεσε μια δική μου κριτική, στην οποία επαινούσα το χάρισμα

μπορεί να αρνηθεί κανείς ότι διαθέτει μεγάλη δύναμη. Κανείς δεν

του John Ο ’ Hara να παρατηρεί με οξυδέρκεια το σνομπισμό.

λέει «ένα είδος δύναμης». Η δύναμη πάντα είναι «κτηνώδης»,

Κάποιοι φίλοι με επέπληξαν σοβαρά και κάποιοι γνωστοί με χαι

ωμή, άσχημη, ένας οδοστρωτήρας, όπως φαίνεται ένας ελέφας.

ρέτησαν ψυχρά. Ή ταν όλοι πεπεισμένοι πως είχα πει ότι ο σνομπι-

Σπανίως νοείται όπως είναι ένας ελέφας, ακριβής και διακριτικός*

σμός είναι καλό πράγμα.

ή όπως είναι ο ηλεκτρισμός: ευκίνητος και απόλυτος, καθόλου

Δεν αληθεύει φυσικά, με κανένα τρόπο, πως το αμερικανικό ανα
γνωστικό κοινό δεν ενδιαφέρεται για την κοινωνία. Το ενδιαφέρον

σχεδόν ενσαρκωμένος.
Η λέξη πραγματικότητα είναι μια τιμητική λέξη και ο μελλον

του εξασθενίζει μόνον ενώπιον της κοινωνίας όπως την αναπαριστά τικός ιστορικός θα προσπαθήσει φυσικά να ανακαλύψει την αντί
το μυθιστόρημα. Κ ι αν ρίξουμε μια ματιά στα επιτυχημένα μυθι ληψη που έχουμε για το υποτιμητικό της αντίθετο, τη φαινομενι
στορήματα της τελευταίας δεκαετίας, βλέπουμε πως όλα σχεδόν κότητα, την απλή φαινομενικότητα, θα τη βρει στην αίσθηση που
γράφτηκαν με μιαν έντονη κοινωνική συνείδηση —θα μπορούσαμε έχουμε για την εσωτερικότητα: οσάκις ανιχνεύουμε κάποια ένδειξη
να πούμε πως ο ορισμός ενός σοβαρού βιβλίου απαιτεί από αυτό να ύφους και στοχασμού, υποπτευόμαστε ότι προδίδεται κάπως η
μας παρουσιάζει μιαν εικόνα της κοινωνίας, για να την εξετάσουμε πραγματικότητα, ότι υπεισέρχεται η «καθαρή υποκειμενικότητα».
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και να την καταδικάσουμε. Ποιά είναι η κατάσταση του στερη Από αυτό παράγεται και η αίσθηση που έχουμε για την πολυπλομένου αγρότη της Οκλαχόμα και ποιός φταίει γ ι’ αυτή, σε τι συν- κότητα, τις εναλλαγές του τόνου, την προσωπική ιδιοσυγκρασία
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και τα κοινωνικά μορφώματα, μεγαλα και μικρά.

και παίρνουμε κάποιο είδος δημοσίου προϊόντος που προσπα-

Εχοντας κάνει ολη αυτη τη διαδρομή, ο ιστορικος μας εχει θούμε να πιστέψουμε πως δεν είναι κρύες πατάτες. Οι βιβλιοκριπιθανότητες να ανακαλύψει μια δυσεπίλυτη αντίφαση. Γιατί από τικοί του μυθιστορήματος της Helen Howe βρήκαν ότι το σατιρικό
τη μια μέρια ισχυριζόμαστε οτι το μεγα πλεονεκτημα της πραγμα- πρώτο μέρος του —μια έξοχη σάτιρα των συμπεριφορών ενός μικρού
τικοτητας είναι η σκληρη, βραχώδης, συγκεκριμένη ποιοτητα αλλά σημαντικού μέρους της κοινωνίας— ήταν κακεντρεχές και μη
της, κι απο την αλλη, καθετί που λεμε γι αυτήν τείνει προς το πειστικό, αλλά ενέκριναν το δεύτερο μέρος, μιαν εξιστόρηση της
αφηρημενο* και φαίνεται πως ο,τι ζητούμε να βρούμε στην ιδια την ένοχης προσπάθειας της ηρωίδας να επικοινωνήσει με τη μεγάλη
πραγματικότητα είναι σχεδόν η ιδια η αφαίρεση. Πιστευουμε, ψυχή της Αμερικής. Είναι σαφές, εντούτοις, ότι η σάτιρα είχε την
λογου χάρη, πως ενα από τα δυσάρεστα κοινωνικά γεγονότα είναι πηγή της σε κάποιο είδος συμπάθειας, σε μια πραγματική κοινόοι κοινωνικές τάξεις, αλλα δυσανασχετούμε αν μας πουν οτι οι κοι- ^ητα αισθήματος, και·είπε την αλήθεια, ενώ το δεύτερο μέρος, το
νωνικες τάξεις είναι τοσο πραγματικές ωστε να παράγουν πραγμα- υποτιθέμενο «πραγματικό», είναι καθαρή αφαίρεση, ένα ακόμη
τικες διάφορες της πραγματικότητας. Οι ίδιοι άνθρωποι που μιλούν δείγμα της δημόσιας ιδέας που έχουμε για τους εαυτούς μας και για
κατα κορον για τις κοινωνικές τάξεις και τις επιβλαβείς συνεπειες την εθνική μας ζωή. Ο μυθιστοριογράφος John Steinbeck ικανοποιεί
τους, πιστευουν ότι ο Fitzeraid ηταν θαμπωμένος απο τον πλούτο και την επιθυμία μας για πραγματικότητα όντας ερασιτέχνης επιο Hemingway ειχε δίκιο. Η, ακόμη, θα μπορούσε να ειπωθεί οτι στο στήμονας και, καθώς πιστεύεται, οι αναπαραστάσεις της πραγμαβαθμο που εξαιρούμε το άτομο, στον ιδιο βαθμό τα εχουμε κατα- τικότητας που μας δίνει είναι διαποτισμένες από τη θέρμη της καρφερει ετσι ωστε η λογοτεχνία μας να μην εχει άτομα —να μην εχει §1(χς του. Στο πρόσφατο μυθιστόρημά του οι ήρωες της κατώτερης
δηλαδη ανθρώπους που διαμορφώνονται απο την επιθυμία για κατι τάξης αξιώνονται μιας δογματικής στοργής, σε απόλυτη αναλογία
το ενδιαφερον και αξιομνημονευτο, το εξαιρετικό και πολύτιμο.

με τις δοκιμασίες και τη σεξουαλικότητα που ορίζουν την ύπαρξή

Κ ι ετσι φθάνουμε σε μια αναγκαία γενίκευση: Στο μέτρο που χους* ενώ οι χαρακτήρες της μεσαίας τάξης, που ο συγγραφέας
έχουμε προσηλωθεί σε μια ορισμένη ιδεα της πραγματικότητας,

παρατήρησε άνεπαρκώς, εμφανίζονται να υποκύπτουν όχι μόνο

εχουμε χάσει το ενδιαφερον μας για τους τροπους συμπεριφοράς.

στΐς ηθικές προσταγές αλλά και σε μιαν αναδίπλωση μπροστά σε

I ια το μυθιστόρημα, αυτός είναι ενας ορος αποφασιστικής σημα- κάθε συντροφικό συναίσθημα —και γελοιοποιούνται και για τις
σίας, γιατί δεν μπορούμε να παρακαμψουμε την αναπόδραστη κακοτυχίες τους ακόμη, και σχεδόν διότι συμβαίνει να είναι θνηαλήθεια πως στο μυθιστόρημα τους ανθρώπους τουξ φτιάχνουν οι τοί. Μια στάλα σκέψη μόνο (ή, έστω, λιγότερο συναίσθημα) θα
τροποι με τους οποίους συμπεριφερονται. Δεν εχει σημασία με ποια ήταν αρκετή για να αντιληφθεί κανείς ότι βάση της δημιουργίας
έννοια εκλαμβανεται η έκφραση τροποι συμπεριφορας·ειναι το ιδιο χ0υ είναι μια ψυχρότατη ανταπόκριση σε αφηρημένες ιδέες,
αληθινη με την έννοια που ενόιεφερε τοσο πολυ τον Proust η με την

Δύο μυθιστοριογράφοι του παλιού είδους είχαν προβλέψει τη
μας κατάσταση. Στο Πριγχίπισσα Καζαμασίμα του

έννοια που ενδιέφερε τον Ομηρο. Η Πριγκιπισσα ντε Γκερμάντ,

σ η μ ε ρ ιν ή

ανίκανη να αναβαλει την αναχώρηση της για το παρτυ της Δου-

Henry James υπάρχει μια σκηνή όπου η ηρωίδα μαθαίνει για την

κισσας ωστε να ακούσει τα νεα του Σουαν, που πεθαίνει απο τα ύπαρξη μιας συνωμοτικής ομάδας επαναστατών που είναι ορκιίδια του τα χείλη, ικανή, ωστόσο να καθυστερήσει προκειμένου σμένοι να καταστρέψουν όλη τη σημερινή κοινωνία. Για μια
να αλλαξει τα κόκκινα πασουμακια που δεν αρέσουν στον άντρα

περίοδο την είχε καταλάβει η επιθυμία της κοινωνικής ευθύνης·

της· ο κ. ΓΙικγουικ και ο Σαμ Ουελερ* ο ΙΊριαμος και ο Αχιλλεας

ήθελε να βοηθήσει «το λαό», λαχταρούσε να ανακαλύψει μια ομάδα

—υπαρχουν χαρη στις προσφορές σε παρατηρηση συμπεριφορές

σαν αυτή για την οποία της μιλούν τώρα* κι αναφωνεί χαρούμενα:

τουζ·
Γοσο αληθινό είναι αυτο, τοσο δημιουργικη είναι η ετοιμοτης

«Μα τότε είναι πραγματικό, είναι κάτι απτό!». Πρόθεση του συγγραφέα ήταν ν’ ακούσουμε αυτή την έκρηξη αγαλίασης —γνωρί-

του μυθ ιστοριογράφου να παρατηρησει τους τροπους συμπεριφοράς,

ζοντας ότι προέρχεται από μια γυναίκα που περιφρονεί τον εαυτό

ώστε μπορούμε να ισχυριστούμε πως είναι έργο αγάπης. Ο Fielding

τη ς? ((που στην πιο μαύρη ώρα της ζωή της ξεπουλήθηκε για έναν

νιώθει ενα είδος αγαπης για τον Σκουαιρ I ουεστερν, η οποία του

τίτλο και μια περιουσία, θεωρεί την πράξη της ένα τρομερό δείγμα

επιτρεπει να σημειώσει ολες τις σημαντικές και προστύχες λεπτό-

επιπολαιότητας και φοβάται πως δεν θα προφθάσει στο υπόλοιπο

μερειες που κανουν αυτη την ανευαισθητη και οξυδερκή ύπαρξη να

του g ¿ου της να είναι τόσο σοβαρή ώστε να εξιλεωθεί». Αναζη :ά

ζωντανεύει μπροστά στα ματια μας. Αν αυτό αληθεύει, είμαστε

τη φτώχεια, τα βάσανα, τη θυσία και το θάνατο γιατί πιστεύει

υποχρεωμένοι να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα για τη λογο-

πως μόνο αυτά είναι πραγματικά· πιστεύει, όλο και πιο πολύ, πως

τεχνια μας και για τον ιδιαζοντα ορισμό της πραγματικότητας, ο

η τέχνη είναι αξιοκαταφρόνητη· αποσύρει όλο και περισσότερο το

οποίος την εχει διαμορφώσει. Η πραγματικότητα που θαυμάζουμε

ενδιαφέρον και την αγάπη της από το μοναδικό, ανάμεσα στις γνω-

μας λεει οτι η παρατηρηση των τροπών συμπεριφοράς είναι αση-

ριμίες της, πρόσωπο που αξίζει το ενδιαφέρον και την αγάπη της·

μάντη υπόθεση, αν οχι κακοηθης, κι οτι υπαρχουν πολυ πιο σημαν-

απορρίπτει όλο και περισσότερο καθετί που υποδηλώνει ποικιλία

τικα πραγματα που πρεπει να παίρνει υποψη του το μυθιστόρημα.

και χρώμα*

Συνέπεια αυτου ηταν να διευρυνθει πραγματι ο κοινωνικός μας

παρόντος μέσα στη λαχτάρα της για την ανθρωπότητα του μέλλον-

οικτος, αλλα στον ιδιο βαθμό χασαμε κατι απο τη δύναμη της

τ0ς. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που θίγει το μυθιστό-

αγαπης, και τα μυθιστορήματα μας δεν θα μπορεσουν ποτέ να

ρημα είναι αυτό ακριβώς: με κάθε βήμα που κάνει προς το πραγμα-

δημιουργησουν χαρακτήρες ουσιαστικα υπαρκτούς. Προβαίνουμε σε
δημόσιες εκκλήσεις για αγάπη, γιατί ξέρουμε πως τα γενικά κοι-

τικό, το απτό, η ηρωίδα απομακρύνεται όλο και περισσότερο από
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αυτό.

νωνικά αισθήματα πρέπει να διαποτισθούν από ανθρώπινη ζέστα-

είναι δυσαρεστημένη με την ανθρωπότητα του
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Στο The Longest Journey του Ε. Μ. Forster, υπάρχει ένας ήρωας βρίσκεται κάτι. Κ ι ούτε απαιτείται ένας Φρόυντ για να κάνει την
ονομαζόμενος Στήβεν, ο οποίος, μολονοτι τζέντελμαν από κατα ανακάλυψη. Ιδού ένα διαφημιστικό έντυπο ενός από τους πιο
γωγή, ανατράφηκε απρόσεκτα και δεν έχει πραγματική αντίληψη παλιούς και πιο αξιοσέβαστους εκδοτικούς οίκους μας. Έ χει τίτλο:
των ευθυνών της τάξης του. Έ χει κάποιο φίλο που εργάζεται στην «Τι είναι αυτό που κάνει τα βιβλία να πραγματοποιούν πωλήσεις».
ύπαιθρο, έναν βοσκό, και σε δύο περιπτώσεις προσβάλλει τους νοή- «Οι Blank & Company σημειώνουν ότι το πρόσφατο ενδιαφέρον για
μονες, φιλελεύθερους και δημοκρατικούς ήρωες του βιβλίου εξαι- ιστορίες τρόμου έχει προσελκύσει πολλούς αναγνώστες στο μυθι
τίας της συμπεριφοράς του απέναντι στο φίλο του. Μια φορά, όταν στόρημα του John D ash ... γιατί απεικονίζει τις κτηνωδίες των
ο βοσκός αθετεί το λόγο του σε κάποια συμφωνία, ο Στήβεν τσα Ναζί. Κριτικοί και αναγνώστες σχολίασαν τον ωμό ρεαλισμό με
κώνεται μαζί του και τον σπάει στο ξύλο* και ξανά, με αφορμή λίγα τον οποίον ο Dash χειρίζεται τις σκηνές των βασανιστηρίων στο
σελίνια δανεικά, που ο Στήβεν επιμένει να πάρει πίσω ως την βιβλίο του. Οι εκδότες προέβλεπαν αρχικά μια γυναικεία αγορά
τελευταία δεκάρα. Οι νοήμονες, φιλελεύθεροι, δημοκρατικοί λόγω της ερωτικής ιστορίας, κι ανακαλύπτουν τώρα ότι το βιβλίο
άνθρωποι ξέρουν πως αυτός δεν είναι τρόπος συμπεριφοράς απέ διαβάζεται από άντρες εξαιτίας της άλλης οπτικής γωνίας».
ναντι στους φτωχούς. Αλλά ο Στήβεν αδυνατεί να δει το βοσκό ως Αυτό, βεβαίως, δεν υποδηλώνει ασυνήθιστη εξαχρείωση του αρσε
«φτωχό», ούτε, έστω κι αν εργάζεται στην ύπαιθρο, ως αντικεί νικού αναγνώστη, γιατί η «άλλη γωνία» είχε πάντα τη γοητεία
μενο έρευνας των J.L . and Barbara Hammond· ο βοσκός, για τον της, ανάρμοστη γοητεία αναμφιβόλως, ακόμη και για εκείνους που
Στήβεν, είναι ένα συναλλασσόμενο υποκείμενο σε μια σχέση συμ δεν θα ασκούσαν ποτέ βασανιστήρια ή που θα ήταν ανίκανοι και να
πάθειας —ένας φίλος που λέμε— και γι’ αυτό το λόγο δεν εξαι τα παρακολουθήσουν ακόμη. Αναφέρω το ακραίο αυτό παράδειγμα
ρείται από την οργή μας ούτε από την υποχρέωση να πληρώσει το μόνο και μόνο για να υποδείξω πως κάτι πράγματι μπορεί να κρύ
χρέος του. Αλλά η άποψη αυτή θεωρείται στερουμένη νοημοσύνης, βεται πίσω από το νηφάλιο και νοήμον ενδιαφέρον μας για την ηθιφιλελευθερισμού και δημοκρατικότητας.

κολογούσα πολιτική. Σ ’ αυτή την περίπτωση, η ηδονή της σκλη

Στα δύο αυτά επεισόδια έχουμε ένα προμήνυμα της σημερινής ρότητας καλύπτεται από την ηθική αγανάκτηση. Σε άλλες περι
πολιτισμικής και κοινωνικής μας κατάστασης, έναν περιπαθή, πτώσεις, η ηθική αγανάκτηση που θεωρείται η ευνοούμενη συγκί
αυτοεπιτιμητικό εθισμό στη «στέρεη» πραγματικότητα, η οποία νηση της μεσαίας τάξης, μπορεί να είναι αυτή καθ’ εαυτήν μια
οφείλει να περιορίζει την έκτασή της για να διατηρεί τη δύναμή εξαίσια ηδονή. Η κατανόηση της αντίδρασης αυτής δεν ακυρώνει
της, και μια υποκατάσταση του φυσικού, άμεσου συναισθήματος την ηθική αγανάκτηση * θέτει μόνο τους όρους κάτω από τους
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οποίους πρέπει να καλλιεργείται* αποκαλύπτει μόνο πότε είναι

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε πόσο ευδιάκριτο είναι το νόμιμη και πότε όχι.
νήμα που συνδέει τα δύο αυτά μυθιστορήματα με τον Δον Κιχώτη

Αλλά —θα μπορούσε να απαντήσει κανείς— όσο σημαντικό κι αν

από τον οποίο κατάγονται —πώς οι δύο νεαροί ήρωες βγαίνουν στη είναι για τον ηθικό ρεαλισμό να θέτει ερωτήματα σχετικά με τα
ζωή με μεγάλες και προσυνειλημμένες ιδέες και, κατά συνέπειαν, κίνητρά μας, δεν είναι, στην καλύτερη περίπτωση, ένα ζήτημα
■παραδέρνουν* πώς και τα δύο μυθιστορήματα προβληματίζονται με δευτερεύουσας σημασίας; Δεν είναι πρωταρχικής σημασίας να
το ζήτημα του φαινομένου και της πραγματικότητας, The Longest έχουμε μιαν ευθεία και άμεση έκθεση της πραγματικότητας που
Journey εντελώς ξεκάθαρα, το Πριγκίπισσα Καζαμασίμα έμμεσα- γεννιέται καθημερινά μέσα σε φοβερές συνθήκες; Τα μυθιστορή

πώς και τα δύο θέτουν το ζήτημα της φύσεως της πραγματικό ματα που υπηρέτησαν αυτόν το σκοπό, από πρακτική άποψη έχουν
τητας επινοώντας μια συνάντηση και μια σύγκρουση διαφόρων κοι κάνει πολύ καλό: έφεραν στη συνείδηση τα λανθάνοντα συναισθή
νωνικών τάξεων και πόσο σχολαστικά σημειώνουν τις διαφορές των ματα πολλών ανθρώπων, δυσχεραίνοντάς τους να είναι αναίσθητοι
τρόπων συμπεριφοράς. Και τα δύο έχουν ως κεντρικούς ήρωες ή αδιάφοροι, δημιουργώντας ένα κλίμα μέσα στο οποίο η αδικία
άτομα που προβληματίζονται συγκεκριμένα και φλογερά με την δυσκολεύεται να θεριέψει. Είναι ωραίο να μιλάς για ηθικό ρεαλι
κοινωνική αδικία, και συμφωνούν αμφότερα στο ότι το να δρας σμό. Αλλά είναι μια περίτεχνη, αν όχι παράξενη, φράση που υπο
εναντίον της κοινωνικής αδικίας είναι σωστό και υψηλόφρον, αλλά πτεύεται κανείς πως πάει να περιπλέξει την απλή πραγματικό
το ότι επιλέγεις να δρας έτσι δεν λύνει όλα τα ηθικά προβλήματα*

τητα, η οποία πρέπει να γίνεται εύκολα αντιληπτή. Η ζωή μας

αντιθέτως μάλιστα: γεννά καινούρια, ενός ιδιαίτερα δύσκολου πιέζει τόσο σκληρά, ο χρόνος είναι τόσο σύντομος, τα βάσανα του
είδους.

κόσμου τόσο μεγάλα, απλά, αβάσταχτα —καθετί που περιπλέκει

Σε άλλη εργασία μου, ηθικό ρεαλισμό έχω ονομάσει την τον ηθικό ζήλο μας στην αντιμετώπιση της πραγματικότητας
αίσθηση των κινδύνων που διατρέχει η ίδια η ηθική ζωή. Ίσως σε (όπως την αντιλαμβανόμαστε άμεσα) και την επιθυμία μας να
καμιάν άλλη εποχή δεν ήταν τόσο αναγκαίο το εγχείρημα του ορμήσουμε καταπάνω της, μας κάνει να δυσανασχετούμε.
ηθικού ρεαλισμού απ’ όσο είναι σήμερα, γιατί σε καμιάν άλλη
Έ τσι είναι, πράγματι: γ ι’ αυτό, η υπεράσπιση αυτού που ονό
εποχή δεν είχαν στρατευθεί τόσοι άνθρωποι σε μιαν ηθική αξία. μασα ηθικό ρεαλισμό δεν πρέπει να γίνεται στο όνομα κάποιας πομ
Έχουμε βιβλία που μας δείχνουν τις κακές συνθήκες της ζωής και πώδους εκλέπτυνσης του συναισθήματος, αλλά στο όνομα του
μας ενθαρρύνουν να παίρνουμε προοδευτικές θέσεις. Δεν έχουμε απλού κοινωνικού πρακτικισμού. Υπάρχει ένα απλό κοινωνικυ
βιβλία που να θέτουν ερωτήματα όχι μόνο σχετικά με τις συνθήκες γεγονός για το οποίο ο ηθικός ρεαλισμός έχει μιαν απλή πρακτική
της ζωής αλλά και με τους εαυτούς μας, που να μας οδηγούν στην σημασία, αλλά είναι κάτι που πολύ δύσκολα ^μπορούμε να το αντι-
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εκλέπτυνση των κινήτρων μας και στην απορία του τι ενδέχεται να ληφθούμε. Είναι το γεγονός ότι τα ηθικά πάθη είναι πολύ πιο πείβρίσκεται πίσω από τις αγαθές μας παρορμήσεις.
σμονα και τυραννικά απ’ ό,τι τα εγωιστικά πάθη. Όλη η ιστορία
Δεν είναι και τόσο φοβερό να ανακαλύπτει κανείς πως πράγματι μας διδάσκει πως έχουν την τάση να μην είναι μόνο απελευθερω
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τικά αλλά και περιοριστικά.

Δεν υπήρξε ποτέ, αισθητικά ή ηθικά, μια τέλεια φόρμα, και τόσο

Είναι πολύ πιθανό πως αυτή την εποχή βρισκόμαστε στον προ

τα ελαττώματά του όσο και οι αποτυχίες του μπορούν εύκολα να

θάλαμο μεγάλων αλλαγών του κοινωνικού μας συστήματος. Ο απαριθμηθούν. Αλλά το μεγαλείο του και η πρακτική του χρησι
κόσμος είναι ώριμος για τέτοιες αλλαγές και αν δεν γίνουν προς μότητα βρίσκονται στον ακατάπαυστο μόχθο του να παρασύρει τον
την κατεύθυνση της μεγαλύτερης κοινωνικής γενναιοδωρίας, την αναγνώστη στην ηθική ζωή, να τον δελεάσει ώστε να θέσει τα ίδια
κατεύθυνση προς τα εμπρός, θα γίνουν, κατ’ ανάγκην σχεδόν, προς

του τα κίνητρα υπό έλεγχο, υποδηλώνοντας πως η πραγματικό

την αντίθετη κατεύθυνση, προς τα πίσω, προς μια φοβερή κοινω

τητα δεν είναι όπως την βλέπει εκείνος. Μας δίδαξε, όσο κανένα

νική φιλαργυρία. Όλοι γνωρίζουμε ποιάν από τις δυο κατευθύνσεις

άλλο είδος, την έκταση της ανθρώπινης ποικιλίας και την αξία

επιθυμούμε. Αλλά δεν αρκεί να το θέλουμε, δεν αρκεί ακόμη και να

της ποικιλίας. Γπήρξε η λογοτεχνική φόρμα με την οποία ήσαν

εργαζόμαστε γ ι’ αυτό —πρέπει να το θέλουμε και να εργαζόμαστε

σύμφυτες οι συγκινήσεις της κατανόησης και της επιείκειας, ως

με νοημοσύνη. Που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε συνείδηση των

εάν τις απαιτούσε η ίδια η φόρμα. Η ορμή του σήμερα δεν φαίνεται

κινδύνων που ελλοχεύουν μέσα στις πιο γενναιόφρονες επιθυμίες

πολύ ισχυρή, κι αυτό γιατί δεν υπήρξε καμιά άλλη εποχή κατά την

μας. Υπάρχει, φαίνεται, κάποιο παράδοξο στοιχείο μέσα στη φύση

οποία οι αρετές του μεγαλείου του κινδύνευαν τόσο πολύ να εκλη-

μας που μας οδηγεί: αφού κάναμε κάποτε τους συνανθρώπους μας

φθούν ως αδυναμίες. Κ ι ωστόσο, δεν υπήρξε καμιά άλλη εποχή που

αντικείμενα του φωτισμένου ενδιαφέροντος μας, να τους κάνουμε εν η ξεχωριστή δράση του να ήταν τόσο αναγκαία, τόσο μεγάλης πρα
συνεχεία αντικείμενα του οίκτου μας, μετά της ανώτερης σοφίας κτικής, πολιτικής και κοινωνικής χρησιμότητας —τόσο που αν η
μας, και τελικά του δεσποτισμού μας. Για να αναχτήσουμε αυτή τη

ορμή του δεν ανταποκριθεί στην ανάγκη θα πρέπει να θλιβόμαστε

διαφθορά, την πιο ειρωνική και τραγική που γνώρισε ο άνθρωπος,

όχι μόνο για μια φθίνουσα μορφή τέχνης αλλά και για μια φθίνουσα

χρειαζόμαστε τον ηθικό ρεαλισμό, που είναι προϊόν ενός ελεύθερου

ελευθερία.

παιχνιδιού της ηθικής φαντασίας.
Στην εποχή μας, το αποτελεσματικότερο μέσο της ηθικής φαν

Μετάφρ. ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΝΙΑΣ

τασίας υπήρξε το μυθιστόρημα των τελευταίων διακοσίων χρόνων.
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Ο ποιητης Μανούσος Φάσσης
Η ζωή και το έργο του
Εισαγωγή και επίλογος στο πρόσφατο (1 9 8 7 )
βιβλίο του Μανόλη Αναγνωστάκη
Του Τολη Καζαντζή
«Πολλά τα δείνα», που σωρευσε πανω στο πολυπαθεστατο σωμα

οποιουδήποτε αναγνώστη. Δεύτερον, η παραπάνω παραφιλολογία,

της λογοτεχνίας μας η κριτική μέθοδος των «φιλολογικών πορ-

μ’ όλα τα παρελκόμενά της, είναι ένας απ’ τους κυριότερους λόγους

τραιτων». Οχι πως η ιδια η μέθοδος είναι καθ’ ολοκληρίαν και εξ

της δημιουργίας μιας πλαστής εικόνας ποιοτικής ιεραρχίας της

υπαρχής απορριπτέα. Αντίθετα, τα του βίου ενός συγγραφέα,

λογοτεχνίας μας. Φυσικά, απ’ τα πλοκάμια του σαρκοβόρου όιυτού

φωτίζουν, συχνά καθοριστικα, το εργο του, ετσι που η λογοτεχνία

κανόνα δεν ήταν δυνατό να διαφύγουν κι οι πιο σημαντικές περι-

βγαίνει τελικά κερδισμένη. Ό μως, στον τόπο μας, όπου η μεσο-

πτώσεις της λογοτεχνίας μας. Κυρίως αυτές. Λες και δεν είναι

γειακη μας ιδιοσυγκρασία (ας το ρίξουμε κι αυτο στο «στραβό κλι-

δυνατό ν’ αντέξουμε το άξιο έργο και πρέπει να το μουτζουρώσουμε

μα») είναι ένας κανόνας, που χαρη σ’ αυτόν, το κριτικό σχολιο της

μ’ όλα τα υπαρκτά ή φανταστικά κοπρολογήματα του βίου του συγ-

ζωής και του έργου ενός συγγραφέα περνάει με «ελευθέρας» —προ-

γραφέα του. Του συγγραφέα, που αυτό τουλάχιστον, δε θα πρέπει

φανώς αναπηρικό— στο χώρο του ελεεινού κοτσομπολιού, η μέθοδος

να το ξεχνάμε* άνθρωπος καθημερινός είναι κι αυτός, άνθρωπος

των «φιλολογικών πορτραιτων» υπήρξε, παλι κατα κανρνα, επι-

χωρίς εισαγωγικά, κεφαλαία άλφα και αρχαιοπρεπείς δασείες,

ζήμια η, αναλογως και καταστρεπτική. Πρωτα-πρωτα, γιατί

Μια μονάχα διαφορά έχει από τους άλλους κι αυτή είναι, συνήθως,

υπερβαίνοντας τα όρια της μυθοποίησης ή της απομυθοποίησης

αθέατη στην καθημερινή του συμπεριφορά* να προβιβάζει τον εαυτό

των κρινομενων λογοτεχνικών περιπτωσεων, ο πορτραιτιστας συμ-

του και την ορατή πραγματικότητα, σε μιαν άλλη, τη λογοτεχνική

βάλλει στη δημιουργία μιας παραφιλολογίας, όπου τα πάντα

πραγματικότητα,

κοβονται και ραβονται κατα το δοκουν, αρεσκειν και συμφερειν. Η

γίνονται πιο νόμιμα, πιο φυσικά, καθ’ ότι πιο αληθοφανή, πιο νομι-

φιλοδοξια του βιογράφου είναι, συνήθως, διττή. Αφ’ ενος, φιλο-

μοποιημένα στη συνείδηση του αναγνώστη. Κ α ι νομίζω, πως

δοξει να δώσει μια μονοπωλιακή αναγνωση του έργου, αφυδατω-

αυτού του χώρου τη γενική εποπτική γνώση πρέπει νά’ χει κάθε

νοντας το, μιας και στερεί απο τους αναγνώστες το δικαίωμα μιας

κριτικός, για να μπορεί να εκτιμήσει το βαθμό της ικανότητας κάθε

προσωπικής ανάγνωσης και τη συνακόλουθη αίσθηση της συμμε-

συγγραφέα, να μεθίσταται σ’ αυτόν.

όπου όλα,

θαρρείς,

μεταμορφώνονται

και

τοχής και της κοινοκτημοσύνης στο έργο. Αφ’ ετέρου, ο βιογράφος

Στις περισσότερες, λοιπόν, περιπτώσεις, τα «φιλολογικά πορ-

- κριτικός φιλοδοξεί να δώσει ένα δικό του λογοτεχνικό έργο με εξα-

τραίτα» καταλήγουν σε σοβαρά αδικήματα, για να μην πω εγκλή-

σφαλισμένο ενδιαφέρον, μιας και το έλκει απ’ την ενδιαφέρουσα,

ματα. Ό μως, όπως και να το κάνουμε, αυτά έχουν και τα ελαφρυν-

ούτως ή άλλως, ζωή και έργο στο οποίο αναφέρεται. θα πρέπει να

τικά τους. Κ ι όταν ακόμη δεν υπάρχουν τέτοια ελαφρυντικά, σπεύ-

σημειωσουμε πως η παραφιλολογία των «φιλολογικών πορτραι-

δούμε εμείς και τα εφευρίσκουμε, ως άλλοι επίσκοποι Μυριήλ,

των», διαπραττεται, συνήθως, από επαγγελματίες φιλόλογους

βγάζοντας το Γιάννη Αγιάννη απ’ τα στενά του Ιαβέρη. Κ α ι τα

και κριτικούς, που αφ’ ενός, ως επαγγελματίες δεν αγαπούν

«φιλολογικά πορτραίτα» έχουν το εκ προοιμίου ελαφρυντικό, ότι

συνήθως τη δουλειά τους και το αντικείμενο της δουλειάς τους και

συνήθως φιλοτεχνούνται από αγάπη και θαυμασμό προς το έργο,

αφ’ ετερου είναι συγγράφεις άπειροι, αταλαντοι και ως εκ τουτου

που είναι το αίτιο μιας συνακόλουθης αγάπης προς το συγγραφέα,

«αλμπανηδες». Και εν τη επιθυμία τους να καταδείξουν «εποπτι-

Κ ι ο θαυμασμός προς το έργο δεν αντέχει την απομόνωσή του και

κώς» «τι εστί καλής ποιότητας λογοτεχνία», μας παρουσιάζουν

ζητάει να θωπεύσει και το πρόσωπο του συγγραφέα. Τότε, ακρι-

καποιο εργο, «φρίξον ηλιε», οπου φωτίζονται όλες οι αδιαφορες κι

βώς, αρχίζουν οι ενοχλητικές μυθοποιήσεις και απομυθοποιήσεις

ανούσιες —ως ελεεινές— πτυχές της ζωης ενος λογοτέχνη κι

του προσώπου, τα φριχτά «ουδείς προφήτης εν τη εαυτού πατρίδι»,

εγκαταλειπεται περιπλανομενο στο σκοτος η στη σκια, το «τιμιω-

τα απαίσια «ούτος εκείνος», τα γεμάτα ψυχολογικά συμπλέγματα

τερον» το έργο.

«ποιός, ποιόν» και λοιπά. Τότε η αξιολόγηση μοιάζει περισσότερο

Εντούτοις κι οταν ακόμη δε συμβαίνουν ολα τα παραπάνω ανομήματα, πάλι κάτι απομένει ακάλυπτο, ανεπίδεκτο ερμηνείας, δια

με τη φυσιογνωμική και τη χειρομαντία, παρά με την κριτική και
την υφολογία.

του βίου του συγγραφέα. Εδώ, ακριβώς, έγκειται και η δύναμη ενός

Ο στόχος των «φιλολογικών πορτραιτων», κατά κανόνα αντι-

έργου* να σ’ αφήνει την αίσθηση του αποχωρισμού του απ’ το συγ-

στρέφεται στα σατιρικά έργα. Σ ’ εκείνα, δηλαδή, τα έργα που η

1 6 γραφέα και της συνακόλουθης αυτεξουσιότητάς του έτσι, που να διάθεση του συγγραφέα, όπως και τα μέσα που χρησιμοποιεί, καταδικαιολογεί και να νομιμοποιεί την επιθυμία της συμμετοχής του τείνουν στο ανέλεγκτο μαστίγωμα της κακίας και στο ξεμπρό-
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στιασμα της βλακείας, που, κατ’ εμέ, δε διαφέρει πολύ απ’ την

για να περιοριστούμε στις δυο αυτές πολυτετιμημένες και θνησιγε

κακία. Κνούτο του σατιρικού συγγραφέα, απ’ αυτά τα πολυπλό

νείς περιπτώσεις αταλάντων κομματαρχών της λογοτεχνίας μας.

καμα, το περιπαιχτικό χιούμορ, η ειρωνεία, ο σαρκασμός, ο αυτο

Εύλογα, λοιπόν, εξ αιτίας των παραπάνω δυσκολιών, τα λεγό

σαρκασμός, η ευθεία, βίαιη κι ακάθεκτη επίθεση. Πρόκειται, προ

μενα «φιλολογικά πορτραίτα» (έτσι όπως έχουν παρεξηγημένα

φανώς, για ένα είδος έκφρασης κατ’ εξοχήν διδακτικό ή παιδευτικό

καταχωρηθεί μέσα στο θολό, ούτως ή άλλως, ορίζοντα της νεοελ

της ηθικής, αφού στην πραγματικότητα ο σκοπός του συγγραφέα

ληνικής γραμματείας) με ελάχιστες, λαμπρές εξαιρέσεις, αφαί-

είναι η τιμωρία. Μια τιμωρία ανταποδοτική ή προληπτική.

ρεσαν από πολλούς άξιους συγγραφείς μας το ανεπανάληπτο

Ο σατιρικός συγγραφέας γνωρίζει πως τόσο σαν κοινωνικό

εκφραστικό μέσο - όπλο της σάτιρας. Μιας σάτιρας, που μεταμορ

άτομο, όσο και σα συγγραφέας, θα δεχθεί πανταχόθεν πυρά προκει-

φώθηκε, συχνά, σ' έναν ανελέητο αυτοσαρκασμό, σε μιαν υπερβο

μένου η διττή του αυτή υπόσταση να γίνει διαβλητή κι ο ίδιος να

λική και άδικη αυτοτιμωρία.

εξαναγκαστεί σε μια σιωπή. Κ ι αυτή η εκ προοιμίου γνώση του,

Ας επανέλθουμε όμως κι ας συμπεράνουμε’ τα «φιλολογικά πορ

του προξενεί μιαν αίσθηση γενναιότητας, αλλά παράλληλα και

τραίτα» είναι καταδικασμένα, οποιαδήποτε οδό κι αν ακολουθή

μια πίκρα. Και μέσα στην αγωνία του αναζητά και τον ιδανικό του

σουμε. Ε ίτε δηλαδή ακολουθήσουμε την άγουσα απ’ το ενδιαφέρον

αναγνώστη, τον «εντευξόμενο». Συχνά, μάλιστα, αυτή του η

μας για το έργο προς το πρόσωπο του συγγραφέα είτε την αντίθετη

αγωνία τον οδηγεί στη φιλοτέχνηση του πορτραίτου του ιδανικού

θα βρεθούμε αμήχανοι μπροστά σε μια πλευρά του έργου, που δεν

αναγνώστη. Στο πορτραίτο, φερ’ ειπείν, εκείνου του καχεκτικού,

είναι δυνατό να βρει το αντίκρισμά της στη ζωή του συγγραφέα.

του απόκοσμου, του κοινωνικά χρεωκοπημένου, μα παρ’ όλα αυτά

Και τότε, κατ’ ανάγκην, αρχίζουμε τα προκρούστεια κοψίματα,

συμπαθέστατου «Αγρινιώτη» του Ροίδη.

που αφορούν άλλοτε το έργο κι άλλοτε το πρόσωπο. Είναι αυτό που

Δύσκολη, πολύ δύσκολη, «επί ξηρού ακμής» η θέση του σατι

λέγαμε μυθοποίηση και απομυθοποίηση.

ρικού συγγραφέα μιας κι είναι βέβαιο, πως ο οποιοσδήποτε και

Εκτός αν το φιλολογικό πορτραίτο αφορά μια σπάνια περίπτωση

ειδικά ο θίγόμενος θ’ αναζητήσει εμμανώς στο πρόσωπο και στην

συγγραφέα, που βιώνει την πραγματικότητα με τον ίδιο ακριβώς

κοινωνική του συμπεριφορά τα ερείσματα- που θα του επιτρέψουν να

τρόπο, που κινεί τα πάντα και κινείται μες στο έργο του. Ιδίως ο

υποβάλει το απλοϊκό, μα καίριο ερώτημα· «ποιός είσαι συ π ου...;»,

σατιρικός συγγραφέας παρουσιάζεται όχι μόνο γενναίος, αλλά και

ερώτημα, που άγει με τον πιο φυσικό τρόπο στο θυμόσοφο και υποτι

απυρόβλητος, ηθικά αδιάβλητος έστω κι αν ο βίος του παρουσιάζει

μητικό συμπέρασμα: «Δάσκαλε, που δίδασκες και νόμους δεν κρα

ορισμένες πλευρές αξιόμεμπτες κατά την τρέχουσα ηθική. Κ ι η

τούσες». Κ ι αν δε βρεθούν, θα πεις, αυτά τα ερείσματα; Τότε διά

κοινωνία εξαντλώντας κάθε μέσο χωρίς αποτέλεσμα προχωρεί,

νο ίγεται μπροστά του τ ’ απέραντο και σκοτεινό εσωτερικό πεδίο

εκλέγει σαν το έσχατο μέσο την περιθωριοποίηση του συγγραφέα

του συγγραφέα. Εκεί, μπορεί ο καθένας, με λίγη προσπάθεια

και του έργου του. Εις μάτην όμως. Για τί, έστω πως το έργο μπο

κ α ι... κακή θέληση να βρει τις ενδείξεις εκείνες, πως η σάτιρα δεν

ρείς να το αγνοήσεις, την παρουσία όμως του ίδιου του συγγραφέα

είναι άδολη, πως σκοπεί στην επίδειξη κάποιας ηθικής ανωτερό

πώς είναι δυνατό να την αγνοήσεις; Λιγότερο σπάνιες περιπτώσεις

τητας του συγγραφέα επί ανωτέρω σκοπώ την θεραπεία κάποιων

είναι οι αηδιασμένοι απ’ την οχληρή περιρρέουσα πραγματικότητα

εσωτερικών συμπλεγμάτων.

αναχωρητές* αυτοί μπαίνουν οικειοθελώς στο περιθώριο κι οδη

Όλη αυτή η υποφώσκουσα αντίθεση συγγραφέα - κοινού, ήταν

γούνται αργά ή γρήγορα στην οριστική λήθη, απ’ όπου αναμένουν

κι είναι στον τόπο μας έντονη και απροκάλυπτη. Για τί, ο Έλλην

την ανέλπιστη ευτυχία μιας δικαιοσύνης, που θα τους ανασύρει

δε σηκώνει και δεν αντέχει εκ χαρακτήρος, αγωγής και παιδείας

προσεχώς ή ... λίαν προσεχώς· δηλαδή μεταθανατίως.

επικρίσεις και ευθείες υποδείξεις. Συνεκδοχικά και τα λεγόμενα

Θέλουμε δε θέλουμε, λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε

σατιρικά έργα δεν κατάφεραν ποτέ να ενταχθούν στον βασικό κορμό

μια μυθιστορηματική αναγωγή των λογοτεχνικών μας προσώπων

της επίσημης γραμματείας μας, όπου αντίθετα κατέχουν θέση

να φιλοτεχνήσουμε, μ’ άλλα λόγια, όχι το αληθές, αλλά το αληθο

περίοπτη όλα εκείνα τα «έργα» τα άξια μιας οξύτατης κι ανε

φανές εντός μιας άλλης πραγματικότητας πρόσωπο ή, σ’ άλλες

λέητης σάτιρας· τα πονήματα των παντός είδους μαικεινοτραφών

περιπτώσεις, να προσαρμόσουμε τις ιδέες και τα συναισθήματα που

συγγραφέων, που γράφονται στα σύντομα διάκενα των κοσμικοφι-

εκπέμπονται απόνα έργο επάνω σ’ ένα πρόσωπο κατασκευασμένο εξ

λολογικών δεξιώσεων, τα έργα των στρατευμένων με τα τσαρούχια

υπαρχής. Τέλος, δεν αποκλείεται να κατασκευάσουμε ένα φαντα

στους διάφορους κύκλους (διάβαζε κλίκες), τα έργα των «γεννητό

στικό πρόσωπο στο οποίο να αποδώσουμε κάποιες δικές μας ιδέες,

ρων» και των «γεννητουργιών» των διάφορων «φέουδων» (κατά

συναισθήματα και λοιπά. Στην περίπτωση αυτή δεν πρέπει να

Βαρίκαν) τα έργα των προβεβλημένων από τα καθ’ ημάς ατζαμή-

μιλάμε για «φιλολογικό πορτραίτο», αλλά για «φιλολογική αυτο

δικα «μάρκετιγκ», τα έργα όλων εκείνων, που τους κάνανε παν

προσωπογραφία», αν φυσικά, υπάρχει ένας τέτοιος όρος. Εύλογο,

τιέρες ανεμίζουσες τα κόμματα, τα κομματίδια οι παραφυάδες κι

ότι το ενδιαφέρον μας, σ’ αυτή την περίπτωση, μετατοπίζεται απ’

οι καταβολάδες τους. Όμως, ο σατιρικός συγγραφέας, φύσει και

το πρόσωπο του μοντέλου, του φανταστικού μοντέλου, στο πρόσωπο

θέσει έξω και πάνω απ’ όλα αυτά, κατέχει μια μόνιμη θέση στα

του προσωπογράφου. Εύλογο, ακόμη, ότι αυτή η «φιλολογική

περιθώρια και τα διάστιχα τόσο της γραμματείας μας, όσο και της

αυτοπροσωπογραφία» προσδίνει ευελιξία στη σατιρική διάθεση και

καθωσπρέπει ιστορίας της λογοτεχνίας μας. Και χρειάζεται να

έκφραση του συγγραφέα, μιας κι ο ίδιος είναι δυνατό να δηλώνει

είσαι όχι μελετητής, μα ευφάνταστος Σέρλοκ Χολμ, για ν’ ανακα

ευχερέστατα την αντίθεσή του προς τον ίδιο τον εαυτό του, να σατι-

λύψεις την ύπαρξη του Σκαρίμπα ή του Χατζηαργύρη σε κάποια

ρίζει, ενώ στην πραγματικότητα αυτοκατηγορείται ή αυτοτιμω-

μπαγκατέλα σελίδας, που ευδόκησε να καταλείπει αδιάθετη η

ρείται, αν σαρκάζει, ενώ, ουσιαστικά, αυτοσαρκάζει, να αποκα-

I

πληθωρική παρουσία ενός Πετροχάρη ή ενός Τάσου Αθανασιάδη,
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λύπτει, ενώ ταυτόχρονα ομολογεί, χωρίς, μάλιστα, να κινδυνεύει σωπα ή ανάμεσα σε δυο «φάσεις» ενός και του αυτού προσώπου,
να θεωρηθεί ανόητος, ως αντιφάσκων προς εαυτόν ή φάσκων και

Εκείνο, πάντως, που είναι σίγουρο είναι πως κανείς μας δεν

αντιφάσκων γενικότερα, πράγμα που θα συντελούσε ασφαλώς στην

είναι δυνατό να γλιτώσει ή ν’ απαρνηθεί το ύφος του, όσα τεχνά-

ανικανότητα ή την αδυναμία του να μας πείσει.

σματα κι αν χρησιμοποιήσει. Εδώ ας θυμηθούμε ένα ανέκδοτο με το
Χέμινγουαίη: Κάποτε λοιπόν, ο Έρνεστ Χέμινγουαίη έγραψε μια

★

★

★

νουβέλα με διαφορετική απ’ τη συνηθισμένη ή την αναμενόμενή του
θεματογραφία, με διαφορετική τεχνική και λοιπά, την οποία και

Ό λα αυτά αποτελούν μια αρκετά μακροσκελή παράμετρο ή

δημοσίευσε. Η νουβέλα έκανε (πώς αλλιώς;) πολύ καλή εντύπωση,

εισαγωγή, που, ίσως να φανεί άσχετη ή ολίγο σχετική με το πρόσ-

Δεν πέρασαν, όμως, παρά λίγες μόνο μέρες και δημοσιεύτηκε σ’

φατο βιβλίο του Μανόλη Αναγνωστάκη, «Ο ποιητής Μανούσος

ένα περιοδικό μια βιβλιοκρισία, όπου σαν υπότιτλός της σημειω-

Φάσσης (Μ .Φ . — η ζωή και το έργο του». Εκείνο, πάντως, που νόταν η παρακάτω φράση: «Βγες έξω Έρνεστ, σ’ αναγνωρίσαμε»,
είναι βέβαιο, είναι πως τα περισσότερα στηρίζονται σε μια ιδιω-

Ό μως, τα υφολογικά θέματα, γιατί αν δεν έγινα αντιληπτός περί

τική εμπειρία, απότοκο ενός προβληματισμού τόσο πάνω σε θέματα

αυτών ομιλώ τόσην ώρα, ανήκουν στους ευτυχώς, ουκ ολίγους υφο

δομής, όσο, πολύ περισσότερο, πάνω σε θέματα εκφραστικής. Κ ι

λόγους μας κι όχι στους ερασιτέχνες όπως η αφεντιά μου. Η πάσα,

είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω, πως όλα τα θεωρώ απαραίτητα,

λοιπόν, σ' αυτούς, όπως ασφαλώς θα ’λεγε κι ο κύριος Γ .Π . Σαβ-

προκειμένου να προσεγγίσω με σχετική ασφάλεια αυτό το βιβλίο,

βίδης ποδοσφαιρίζων, προσφυώς, φιλολογικά. Κ αι λέω προσφυώς,

Αλλά, πριν κάνουμε ένα οποιοδήποτε βήμα υπάρχει και προβάλλει γιατί η ποδοσφαιρική ορολογία, πολύ του γουστάρει του Μ .Α .
προς επίλυση ένα πρόβλημα· το ποιός είναι, επιτέλους, αυτός ο βαθύτατου γνώστη, ρομαντικού ιδαλγού του ποδοσφαίρου, ο οποίος
πρωτοείσακτος στη λογοτεχνική μας πραγματικότητα Μάνούσος

δεν παραλείπει να χρησιμοποιεί την ίδια ορολογία. Μόνο, που

Φάσσης; Κ αι στη συνέχεια, μπορούμε ή έχουμε το δικαίωμα να αυτός αντί να ποδοσφαιρίζει φιλολογικά, όπως ο Γ .Π . Σαββίδηςή
ερευνήσουμε τις σχέσεις του με το Μ. Α .;

να αριθμεί, ως μαθητής του ποδοσφαιρικού νηπιαγωγείου, λογοτε-

0 ποιητής Μ .Φ . είναι ένας, περίπου άγνωστος ποιητής, στον χνία, όπως ο Μένης Κουμανταρέας, φιλολογίζει ποδοσφαιρικά. Ε ,
οποίο αποδίδεται ένα έργο δύσπεπτο και πρωτότυπο. Επιπλέον, το

όσο να πεις, έχει κάποια κεφαλαιώδη, διαφορά· άλλο να ανήκεις

έργο αυτό, δεν αποτελεί, έστω και τυπική συνέχεια και δεν έχει

στη β. ερασιτεχνική κι άλλο σε ομάδα «άλφα» εθνικής κατηγο-

καμιά απολύτως πρόσβαση σε κάποιο ποιητικό παρελθόν, που ρίας.
χρωστά εξολοκλήρου την ποιητική του ύπαρξη και αποκάλυψη στο

Ας επανέλθουμε, ό(χως, στα σοβαρά, μιας κι εδώ, κατά προτροπή

Μ .Α . Έ τ σ ι^ εκεινο που ειναι βεβαιο, ειναι ο * ι ουτε «ο αγ ν(οσ νο

αβαφικη οφειΖέουμε να ειμαστε επιμε/^εστατοι. Ιΐ<τσι, θα πρεπει

πρόσωπο ούτε και το ασίτευτο, ας πούμε, έργο δικαιολογεί την

να παραθέσουμε κι ορισμένα εξωτερικά σημάδια, που μας πείθουν

απόφαση του Μ .Α . να «αποτιμήσει κριτικά» τη λογοτεχνική αυτή

πως ο Μ .Α . και ο Μ .Φ . είναι το ίδιο πρόσωπο. Κ αι για να μη θίξω

περίπτωση, έστω κι αν αυτή η αποτίμηση ή η φιλοτέχνηση του τα εντός κειμένου, μιας και δήλωσα ερασιτεχνισμό, δηλαδή εμπειφιλολογικού πορτραίτου, εμφανίζεται σαν εκπλήρωση ηθικής υπο-

ρική γνώση, είμαι υποχρεωμένος να παραμείνω στο εξώφυλλο,

χρέωσης, ανάλογη μ’ εκείνη του Μυριβίλη στη «Δασκάλα με τα

Κ α τ ’ αρχήν, λοιπόν, ο Μανόλης Αναγνωστάκης, δηλώνει πως

χρυσά μάτια». Με τον τρόπο αυτό, ο Μ .Α . παρά τις εν εξωφύλλω

θα «αποπειραθεί» μια πρώτη «κριτική προσέγγιση» στο έργο, δια

ρητά δεδηλωμένες αντίθετες προθέσεις του παραπέμπει τον ανα-

του βίου του Μανούσου Φάσση. Είναι ακριβώς αυτό, που λέγαμε

γνώστη εκ πλαγίου στον εαυτό του.

«φιλολογικό πορτραίτο».

Για τα δυο ονόματα παρατηρούμε,

Εντούτοις τίποτε απ’ όλα αυτά δε συμβαίνει γιατί απλούστατα πρώτον ότι και τα δυο είναι κρητικής προέλευσης. Δεύτερον ότι και
ο ποιητής Μανούσος Φάσσης δεν υπάρχει και ως εκ τούτου το ενδια- τα δυο αποπνέουν λεβεντιά και αρρενωπότητα* ήδη, στο λογοτεφέρον μας δε μετατοπίζεται, μα εντοπίζεται στο Μανόλη Αναγνω- χνικό μας παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον (Κονδυλάκης,
στάκη. Αυτός μάλιστα· τόσο από πλευράς «έργου», όσο κι από Καζαντζάκης, ΙΙρεβελάκης και λοιποί). Εξάλλου και τα δυο
πλευράς «βίου», μας παραενδιαφέρει. Θα μπορούσα να παραδώσω

αρχίζουν από Μαν, που, ως γνωστόν, ηχητικά σημαίνει αγγλιστί

στο ρέκτη αναγνώστη ένα σωρό ενδείξεις, αποδείξεις - σήματα,

άνδρας και γαλλιστί, πάλι ηχητικά, χέρι (με την κυριολεκτική

που θα πιστοποιούσαν του λόγου μου το ασφαλές. Αρκούμαι σ' ένα και, κυρίως, με τη μεταφυσική εκδοχή της λέξης). Ο Μανόλης
μόνο· πως ο προσεκτικός αναγνώστης εύκολα αναγνωρίζει τα

Αναγνωστάκης έχει χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν το Μ. Αν.

δαχτυλικά αποτυπώματα του Μ .Α . πάνω στα ποιήματα του Μ .Φ ..

(1 9 5 9 ) , όταν βγάζοντας το περιοδικό του «Κ ριτική», στο οποίο

Κ ι είναι αυτά τα αποτυπώματα, τα ίδια που δηλώνουν το χαρα-

παραπέμπει και το «κρητική» υπέγραφε μερικά σημειώματά του με

κτήρα του Μ .Α . Τον εκ κληρονομικότητος χαρακτήρα, που οση- τα αρχικά Μ. Αν. 'Αλλα, πάλι, σημειώματα τα υπέγραφε ως
μέραι εμπλουτίζεται ή αναλόγως απισχναίνεται με επίκτητες

Δήμος Κρητικός· ένα ψευδώνυμο που παραπέμπει ηχητικά στο

ιδέες, συναισθήματα, συμβαίνοντα και λοιπά. Έ τ σ ι, στα μεν

«Δημο(σια)» ή «Δημο(σιευμένη)» κριτική ή κρητική. Εντούτοις,

μέχρι τώρα «ποιήματα 1 9 4 0 -1 9 7 1 » του Αναγνωστάκη διακρί- το Φάσσης, δεν έχει ομολογουμένως καμιά, έστω και παρατραβηγνουμε την αυστηρή, βίαιη, ασφιχτική, πολλές φορές, σάτιρά του,

μένη, σχέση με το Αναγνωστάκης. Ό μω ς, θα ήταν ματαιοπονία

χωρίς χιούμορ, αλλά με ισχυρότατη δόση αυτοσαρκασμού (αφού δε

αν αναζητούσαμε κάποιες αντιστοιχίες ανάμεσα στα δυο ονόματα,

συνηθίζει να παίζει «εν ου παικτοίς») στα δε ποιήματά του, που αφού όνομα ή λέξη Φάσσης δεν υπάρχει. Υπάρχει η λέξη φάσις ή ο
αποδίδει στο Μανούσο Φάσση, όπως και στη φιγούρα του ποιητή,

πληθυντικός φάσεις ή η γενική του φάση που δηλώνουν το ίδιο ηχη-

είναι εμφανέστατα το χιούμορ, η ειρωνεία κι ο σαρκασμός, που σχι-

τικά με την ανύπαρκτη λέξη φάσση.

νοβατούν απεγνωσμένα ανάμεσα σε δυο έργα, ανάμεσα σε δυο πρό-

Ό λα αυτά, παρ’ όλον ότι παρέχουν κάποιες ενδείξεις, πως Μ .Φ .
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Εδώ, εκτός απ’ τις εμφανείς κι αστείες ομοιοκαταληξίες,
«κακά» «κα, κα, κα, κα», «πω - πωπώ», υπάρχουν κι άλλες, εσω
τερικές ομοιοκαταληξίες,
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εξίσου σκαμπρόζικες όπως,

«Βίκυ-

βρακί» ή «όλο - κι όλο (κώλο) και λοιπά. Μ’ άλλα λόγια, αυτή η
σχολαστική επεξεργασία τηζ μορφής, θυμίζει κέντημα μέσα σε
τελαράκι, όπου η μεγάλη προσήλωση στην ακρίβεια του σχεδίου
και των απειρελάχιστων χρωματικών αποχρώσεων, δημιουργούν
μιαν αυταξία αποπροσανατολιστική από τη γενική εικόνα του κεν

u l

τήματος.

¿ Μ ,- -

★ ★ ★
Έ στω , λοιπόν* υπάρχει μια ενότητα ή, καλύτερα, μια ομοιό
τητα ύφους, ανάμεσα στα μέχρι τώρα, δηλαδή μέχρι το 1 9 7 1 ,
και Μ .Α. είναι ένα και το αυτό πρόσωπο, θα χε ο καθένας κάθε

ποιήματα του Μ .Α. και σ’ αυτά,'του φερόμενου ως ποιητή Μ. Φ.

δικαίωμα να τ ’ αμφισβητήσει, αφού η εξίσωση δεν είναι ασφαλής

Ε , και λοιπόν; θα πει κανείς. Δεν έχει «και λοιπόν» γιατί η λογο

απο μονη της. Μόνον αν καταφέρεις να εισχωρήσεις στο ιδιαίτερο

τεχνική περίπτωση του Μανόλη Αναγνωστάκη, έχει γενικότερη

πνεύμα ή χιούμορ του Αναγνωστάκη μπορείς και να κατανοήσεις

σημασία για τις εξελίξεις της νεότερης λογοτεχνίας μας κι ό,τι

την ταυτότητα. Προσωπικά, ήρθα πολλές φορές αντιμέτωπος μ’

λέει θα πρέπει πάντα να το παίρνουμε στα σοβαρά, έστω κι αν αυτό

αυτό το χιούμορ κι ίσως, βέβαια, να κατηγορηθώ μεταφέροντας

λέγεται με τρόπο αστείο. Όμως και να ’χει θα πρέπει να φυλάγε

ιδιωτικές γνώσεις. Όμως, εκεί που φτάσανε τα πράγματα, εκεί

σαι, να ’χεις διαρκώς το νου σου στα λεγόμενα και γραφόμενα απ’

όπου μ’ οδήγησαν οι συλλογισμοί, που ο ίδιος ο Μ .Α. δρομολόγησε

τον Αναγνωστάκη. Για τί, ο ίδιος, τόσο στον προφορικό, όσο και

από μιας αρχής, δεν είναι δυνατό να μην παραθέσω ένα μέρος, του

στον γραφτό του λόγο συνηθίζει να σχοιναβατεί πάνω σε οριακές

λάχιστόν, αυτών των γνώσεων.

γραμμές, που χωρίζουν εντελώς αντίθετες καταστάσεις* την ειρω

Κάποτε, λοιπόν, τον είδα και προπαντός τον άκουσα να παίζει

νεία και την αυτοάμυνα, την τιμωρία και την αυτοτιμωρία, το

μαζί με τον απόλυτα συντονισμένο Κλείτο Κύρου, το παιγνίδι της

σαρκασμό και τον αυτοσαρκασμό, το γελοίο ή αστείο και το άκρως

ονομασίας των πόλεων. Κ ι έλεγαν* «Από πού βγαίνει το όνομα

θλιβερό ή τραγικό και λοιπά. Γ ι’ αυτό και μ’ όλα τα παραπάνω

Θεσσαλονίκη»; Και τότε πέφτανε βροχή οι εκδοχές: «Θες άλλο

δεδομένα θα πρέπει να μας απασχολήσουν οι τρεις εμφανείς, πια,

Νίκη», «Θες σάλο Νίκη», «Θεσσαλών νίκη», «θες άλλον οίκοι»,

περίοδοι της λογοτεχνικής του παρουσίας: Η περίοδος των «ποιη

«Θες σαλόνι οίκοι». Εξάλλου το «Αιγάλεο» βγαίνει, τάχα, απ’ το

μάτων 1 9 4 1 -1 9 7 1 » , η περίοδος της δεκαεξάχρονης ποιητικής

«Αίγα λέω» ή το «Ε, γαλέο», το «Δεσκάτη» απ’ το «Δες κάτι» και
ούτω καθεξής.

σιωπής του ή, αν θέλετε, της παντί τρόπω προσπάθειας υποκατά
στασης του ποιητικού λόγου και η περίοδος του Μανούσου Φάσση

Ολο αυτο το παιχνίδι εύκολα τ ’ αναγνωρίζουμε και, γιατί όχι,

και της όλης προδικασίας της περίπτωσης, που κανείς δεν μπορεί

το ταυτίζουμε μ’ αυτό το πολυφωνικό παιγνίδι που διαδραματί

να ξέρει αν αποτελεί την αρχή μιας νέας περιόδου ή μια φωτοβο

ζεται μέσα στα ποιήματα του Μ .Φ .. Μέσα στις διάφορες σημα

λίδα, που σηματοδοτεί και σηματοδοτείται.

σίες, που ηχητικά ή γραφικά παίρνουν οι στίχοι καθώς συγκό
πτονται κατάλληλα ομοιοκαταληκτούντες απροσδόκητα ή καθώς
υπακούουν

σ’

άλλες

εσωτερικές

ομοιοκαταληξίες.

περίπου στην τύχη, μερικούς στίχους:

Σκαρφάλωσα στο Μύτικα
κι είπα τραγούδια εαμίτικα.

★★ ★

Παίρνω,
Στην πρώτη, λοιπόν, περίοδο, ο Αναγνωστάκης, primus inter
pares της θαυμάσιας εκείνης τριπλέτας της εν Θεσσαλονίκη
πρώτης μεταπολεμικής ποιητικής γενιάς (Αναγνωστάκης - Κύρου
- θασίτης), για να μην πω πεντάδας προσθέτοντας, όπως, ίσως,
πρέπει και τα ονόματα των ποιητών Γιώργου Καφταντζή και

Ή

Έπαφα πια να βαυκαλίζομαι
με Πάουντ και Κάφκα

Θανάση Φωτιάδη, κατάφερε* πρώτα-πρώτα ν’ αλλάξει ριζικά το
μοντέλο του ποιητή, μεταμορφώνοντάς τον από θεατή (έστω ευαί
σθητο δέκτη, οπαδό ή θιασώτη), σε άτομο δρον, σε δημιουργό και
ποιητικό δημιούργημα της εποχής. Δεύτερον, συμπλήρωσε το ημι

Ή

ΙΚ Α , Τ Ε Β Ε κ α ι ΟΓΑ
(κι έκοψα τα βρωμόλογα)

τελές θεμέλιο της λογοτεχνικής παράδοσης της Θεσσαλονίκης
προσθέτοντας στο λογοτεχνικό ήθος και στη συγγραφική επιμέλεια
του εντόπιου λογοτεχνικού «φέουδου» της γενιάς του τριάντα (όπως
λάμπει κυριολεκτικά μες στο θαυμάσιο περιοδικό «Μακεδονικές

Ή

ημέρες» 1 9 3 2 -1 9 3 9 ) και το θερμό, δικό του, ανθρώπινο πλησίασμα

Η Βίκυ λέει λόγια κακά

μέσω μιας, δίχως όρια κι αναστολές εξομολόγησης και μιας παρή-

που δε μπορώ να σας τα πω

γορης, γεμάτης ανθρωπιά «ομιλίας» (μ’ όλη τη γλυκύτητα που

κι όλο γελάει κα, κα, κα, κα,

αναδίνει η παλαιότατη σημασία της λέξης). Μιας ομιλίας, που

κι όλο μας λέει ((βρακί - πωπώ»,
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έφτανε μέχρι τη σιωπηλή επίδειξη των πληγωμένων απ’ τα χτυ-

να διαδραματίσει το ρόλο του ποιητικού ανανεωτή παρέχοντας ταυ-

πήματα των «εποχών» χεριών του. Είναι το κλίμα, που ο μεν τόχρονα κι ένα νέο μοντέλο. Εξάλλου η ανανέωση έχει ήδη πραγΓιώργος Κιτσόπουλος γράφοντας το 1 9 6 2 για τους πεζογράφους

ματοποιηθεί: παρά τη δυσοίωνη προφητεία που διατυπώνει σ’

των «Μακεδονικών ημερών» το ονόμασε «κλίμα εσωτερικότητας»,

εκείνο το στίχο του ο Αναγνωστάκης, πως δηλαδή, οι «μελλού-

ο δε Γιώργος Θέμελης, την ίδια χρονιά και στο ίδιο σχετικό αφιέ-

μενοι ποιητές» πεθάναν όλοι νέοι, έχουν κι όλας εμφανιστεί οι

ρωμα της «Νέας Εστία ς», γράφοντας αυτός για την ποίηση της

δικαιούχοι της εποχής τους. Είναι οι ποιητές, που βίωσαν τις «επο-

θεσσαλονίκης ονόμασε το γενικό κλίμα της, «κλίμα ψυχής»,

χές» και τις «συνέχειές» τους παθητικά, χωρίς συμμετοχή προσω-

Παράδοση, λοιπόν, ή κλίμα εσωτερικότητας και ψυχής. Ιδού το

πική, είναι τα παιδιά της κατοχής και του εμφύλιου, που θρήνησαν

στίγμα της λογοτεχνικής Θεσσαλονίκης. Ένα στίγμα, που ολο- χαμούς δικών ανθρώπων, που μεγάλωσαν μέσα στην άδικη κι εθνοκληρώνει και αποσαφηνίζει ο Αναγνωστάκης και οι συν αυτώ και

κτόνο αλληλοσφαγή. Κ ι είναι τα ίδια παιδιά, που αργότερα, σα

που αποτελεί την ασφαλή «ρότα», όλων των άξιων συνεχιστών

νέοι, σαν έφηβοι ένιωσαν το ασφικτικό φύμωμα του ψυχρού εμφύ-

αυτής της παράδοσης. Τρίτον υπήρξε, ουσιαστικά, ο δημιουργός

λιου, που απόμειναν με το πικρό κι άρητο παράπονο πως τους απα-

και στρατολόγος μιας νέας «κλάσης» αναγνωστών. Αυτών, που γορεύτηκε κάθε συμμετοχή, κάθε λόγος πάνω στο αύριο αυτού του
σαν σύντροφοι ή συναγωνιστές (πόσο παρθενικά ωραίες ήταν

τόπου. Κ ι αυτοί οι ποιητές, στην πρώτη υποψία πνοής μιας επερ-

κάποτε αυτές οι λ έξ εις...) έζησαν μαζί μ’ αυτούς τους ποιητές τα

χόμενης 'Ανοιξης, που δυστυχώς ακόμη και σήμερα την αναμέ-

ποιήματα απ’ τη σύλληψη, μέχρι τη γέννησή τους. Κ ι αυτό

το νουμε, δοκίμασαν τις αδρανείς φωνητικές τους διφθέρες με πολύ

κοινό, που δεν ανήκε κι ούτε είχε μέχρι τότε, καμιά ελπίδα ν’

μεγάλη, σε πολλές περιπτώσεις, επιτυχία, παρέχοντας, κυρίως,

ανήκει σε κάποια απ’ τις γνωστές, ως τότε κατηγορίες αναγνω-

μιαν άλλη όψη της εποχής και της συνέχειας, μιαν άλλη λογοτε-

στικού κοινού, όχι μόνο στρατολογήθηκε, μα έκανε εσαεί κριτήριό

χνική, αναδρομική, κάλυψη της πρόσφατης ιστορίας μας.

του, γράδο, ας πούμε, της ποιητικής αξίας αυτήν εδώ την ποίηση,

Ή δη, όμως, την εποχή του «Στόχου» (1 9 7 1 ) είχε αρχίσει να

το δημιούργημα και ποιητικό μετασχηματιστή μιας κρίσιμης, από

δίνει τα ποιητικά της δείγματα μια νέα γενιά· μια γενιά αποστε-

κάθε άποψη, πραγματικότητας. Κ ά τι παραπάνω* όταν οι κρίσιμες

ρημένη, άκουσα προφανώς, από κάθε βακτηρία ιδανικού, επιχει-

εκείνες «εποχές» παρήλθαν κι ήρθε η θλιβερή «συνέχειά» τους,

ρούσε, με το δίκιο της, μια αμφισβήτητη πάνω στο πανοραμικό

όπου οι άνθρωποι υπηρετώντας τις αδήρητες ανάγκες επιβίωσής

πεδίο των ιδεών, της ηθικής, της κοινωνικής δικαιοσύνης, των

τους, εισέβαλαν στους χώρους που μίσησαν και πολέμησαν με τόση

πάντων. Ακόμη κι αυτής της παραδοσιακής ποίησης. Κ ι αυτής*

αυταπάρνηση, η ποίηση αυτή αποτέλεσε το μόνο ασφαλές μνημό-

της αμφισβήτησης δεν της λείπει το ήθος, μιας κι είναι εμφανής η

νιο, της εποχής όπου ένιωσαν με τρόπο μοναδικό την ακριβήέννοια

πίκρα αυτής της ποίησης, ακόμη κι όταν οι σατιρικοί της εκφρα-

της λέξης άνθρωπος.

στικοί

χρησιμοποιούνται

και

χρησιμοποιούνται

(πώς

Η ποίηση του Μανόλη Αναγνωστάκη είναι, χωρίς αμφιβολία,

αλλιώς;) κυρίως και μονίμως. Ό μω ς, μια τέτοια ποίηση - αμφι-

σατιρική, μιας και ζητά την παραδειγματική τιμωρία της κακίας

σβήτησης είναι κατ’ ουσίαν μια ποίηση άρνησης κι η άρνηση

και της βλακείας. Κ αι χρησιμοποίησα επίτηδες το «γυρεύει»,

προάγει τις υποθέσεις, μόνον όταν προτίθεται να βάλει νέες θέσεις,

γιατί ο Αναγνωστάκης ουδέποτε αυτοδικεί, μα καταγγέλλει, με

Διαφορετικά, φτάνει σε αδιέξοδα, παρά τις πολλές ή λίγες επιτυ-

επιεική διάθεση, ιδιαίτερα όταν έχει να κάνει μ’ ανθρώπινες αδυνα-

χίες της, παρά τις προσεγμένες της ομαδοποιήσεις, απ’ όπου εξαγ-

μίες. Επιπλέον, καταγγέλλει ενώπιον της δικαιοσύνης και της

γέλλονται προθέσεις μεγαλόπνοες για τα μελλοντικά ποιητικά

ανθρωπιάς στις οποίες πιστεύει αμετακίνητα, γεγονός που συμ-

μας πράγματα. Σ ’ αυτά τα αδιέξοδα έφτασε σύντομα η ποιητική

βάλλει στη δημιουργία ενός εμφανέστατου ηθικού χαρακτήρα

γενιά του ’7 0 που από «νικητής της αύριον», μετρά και μετριέται

αυτής της ποίησης. Ενός χαρακτήρα, που κατακλύζει τις σχέσεις,

«στα δάχτυλα στο φιλιατρό» του πηγαδιού, όπως έκανε κι ο Καλό-

τις ιδέες, τα συναισθήματα του ποιητή γεμίζοντάς μας με παρή-

γέρος στη «γυναίκα της Ζάκυνθος» του Σολωμού μας.

γορες πνοές ελπίδας.

Η κατιούσα, λοιπόν, φάση των ρομαντικών ανακυκλώσεων,

Μεσολαβεί «Ο στόχος» (1 9 7 1 ) πιο αιχμηρά και βίαια σατιρι-

όλης γενικά της ποίησής μας, συνεχίζεται να ακσύγεται εν παραλ-

κός, πιο γελοιο«ποιητικός», μιας κι η εποχή του «Στόχου» προσ-

λαγαίς, σε μια τρίτη ποιητική γενιά. K t εδώ θα πρέπει να αναρω-

φέρονταν σε γελοιοποιήσεις, σαρκασμούς, ειρωνείες, αυτοσαρκα-

τηθούμε ποιά η θέση του Αναγνωστάκη μέσα σ’ αυτή την ανακύ-

σμούς και λοιπά, ευθείας κατευθύνσεως. Ωστόσο, το πανταχού

κλωση; Ο Αναγνωστάκης (κι η ποίησή μας) ευδόκησε να βρεθεί

παρόν χιούμορ στην ποίηση του Αναγνωστάκη δεν ξεπέφτει ποτέ

στις παρυφές μιας νέας εποχής και στις τελευταίες αναπνοές μιας

στην εξυπνάδα ή, έστω, στον απλό αστεϊσμό. Το χιούμορ και η

χρεωκοπημένης άλλης, που, παρ’ όλ’ αυτά, πίστεψε εν τη αλο

σάτιρα είναι για τον Αναγνωστάκη ένα σοβαρότατο όπλο, μια

γίστω αισιοδοξία της, πως ήταν δυνατό να βγάλει τη λογοτεχνία

άκρως σοβαρή υπόθεση. Κ αι είπαμε*

((στα σοβαρά -ήμουνα πάντα επιμελέστατος))
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τρόποι

μας από το αδιέξοδο του καρυωτακισμού κι απ’ τη βαριά, ασήκωτη
κι αμετακίνητη σκιά του αυτόχειρος ποιητή μας. Κ ι ο Αναγνω-

Κ ι ωστόσο, «ο στόχος» σε κάτι δείχνει να υπολείπεται απ’ την

στάκης, με το νέο μοντέλο ποιητή που μας παρέχει, για το οποίο

προηγούμενη ποιητική προσφορά του Αναγνωστάκη. Γ ια τί, παρ’

μιλήσαμε ήδη, δίνει με τις «Εποχές» μια νέα βάση κι ένα νέο περιε-

όλο που ο Αναγνωστάκης εμφανίζεται και πάλι στο ποιητικό προσ-

χόμενο σε αισιόδοξες επιδιώξεις και προβλέψεις. Έ να περιεχόμενο,

κήνιο και κατακτά τ ο ... πρωτάθλημα των θαυμάσιων και γενναίων

που εκπ. %~1ζται απ’ την ομορφιά του αγώνα για αλλαγή προς ένα

εκείνων δεκαοχτώ κειμένων, παρ’ όλο που η ποιητική του ωρί-

καλύτερο αύριο. Διαψεύδεται από γεγονότα, από φίλους, από

μανση είναι εμφανέστατη από το λιτό, κυριολεκτούντα, ευθέως

ιδέες, από τα πάντα. Λιαψεύδεται, μα δεν εθελοτυφλεί. Δεν

αιχμηρό και απέριττο στίχο, δεν είναι πια δυνατό ο ίδιος ο ποιητής

δέχεται να γίνει παντιέρα ανοησίας, δε δέχεται να υιοθετήσει την
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καλύτερα τη γενιά του ’70, ο Αναγνωστάκης σιωπά, με την εξαί
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ρεση του «Στόχου», που όπως είπαμε ή όπως υπονοήσαμε, ήταν μια
αστραπή, ένα αστραπιαίο ξεχείλισμα οργής του ποιητή, ένα ανα-

,

.

σκούμπωμα ενός γενναίου παλαίμαχου, που, εξ ανάγκης πλέον,
επιχειρεί τη μεταβολή του λόγου σε πράξη. Πάνω σ’ αυτή του την
ιδέα - προσπάθεια θα πρέπει να υπολογίσουμε κι όλα τα «Συμπλη
ρωματικά» της ποίησής του, που ωστόσο δεν παύουν να είναι ποιη
τικά υπο>$ατάστατα. Γποκατάστατα μιας ποίησης, που αναθρώσκει μέσα του και μέσα στην ανάποδη, συν τοις άλλοις, εποχή μας.
Μιας εποχής ασύλληπτης κι άχρωμης καθώς τα συμβάντα της
αποχρωματίζοντα'ι μέσα στις αστραπιαίες αλλαγές, που οριοθετούνται από αθέατες δυνάμεις απανθρωπισμού. Όμως αυτός το
ξέρει* η ποίηση είναι μια έννοια σύμφυτη με την ανθρώπινη
ύπαρξη. Είναι μια έκτη, επικαλύπτουσα τις άλλες πέντε, αισθή
σεις, που δημιουργεί το δικό της λόγο. Κ ι ένα είναι βέβαιο* πως
όποια και να ’ναι, γιατί επιτέλους, κάποια θα είναι η ποίηση του
καιρού μας, (όταν θα ξεφύγει απ’ τις αμήχανες οπισθοδρομήσεις
και τις ρομαντικές φυγές στο παρελθόν ή όταν θα καταφέρει να βγει
απ’ τον εαυτό της τινάζοντας από πάνω της τη μοναξιά και τους
αυτοσκοπούς της) θα πρέπει να χει το δικό της λόγο-πράξη ή λόγοέκφραση. Προς το παρόν η ποίηση, όπως κι όλοι μας, από μιαν
απελπισμένη τάση αυτοσυντήρησης, αυτοεγκλείεται όλο και
περισσότερο στο μόνο ασφαλές καταφύγιο, στον εαυτό της, αποψιλώνοντας με τα ίδια της τα χέρια το πεδίο των αναγνωστών της.
Έ τσι, πάντα προς το παρόν (για να εκφράζουμε και μιαν αόριστη
αισιοδοξία) το μόνο «νέο», που έχουμε είναι μια ποίηση εν ποιήσει.
Μια ποίηση, που δε διακρίνεις τη ζωή, ούτε απ’ την πλευρά της
αφορμής ούτε της εκπομπής, που δε μεταπλάθει την πραγματικό
τητα, αλλά μεταπλάθεται αφ’ εαυτής της μέσα από προσωπικά
καλούπια αναμασώντας, κυριολεκτικά, τον ίδιο τον εαυτό της.
Κ ι ο Αναγνωστάκης όλα τα γνωρίζει και τα κατανοεί ιπποτικά
επιεικής, μεγάθυμος δικαστής κι αυτόχρημα συμβούλιο χαρίτων
πράξεων άλλων. Κ ι ωστόσο εμμένει κι επιμένει ως παλαιός ερα
στής, που όλη την ερωτική διαδικασία την αποδέχεται μέσα απ’
τους γνωστούς, δοκιμασμένους τρόπους*

(Επιμένω να διηγούμαι και μάλιστα πολύ ωμά,
πράγματα που τα ξέρετε όλοι
Ο συγγραφέας του βιβλίου το καλοκαίρι του 1!)Μ)

που τα ’πα και τα ζανάπαν άλλοι πιο πριν πολυ
καλύτερα από μένα
πράγματα ανιαρά, που δεν κινούν διόλου το

τακτική της κούφιας, λογάδικης παραμηθείας άλλων. Είναι

ενδιαφέρον σας.

μεγαλόψυχος, επωμίζεται, και με το παραπάνω, τις ευθύνες του,
«κρίνει για να κριθεί», κάνει απολογισμούς και υπαναχωρήσεις

Επιμένει, μα τίμιος καθώς είναι, τον ενοχλεί αυτή του η επι

φτάνοντας, πολλές φορές, κλαυσιγελών, μέχρι τον προπάτορα μονή και γι’ αυτό γίνεται πείσμων, κατηγορηματικός. Και δεν του
Καρυωτάκη κι αποδεικνύοντας πως η ιστορία μας είναι ρόδα με φτάνει ο αιχμηρός τόνος της φωνής του, μα ζητάει, ως άλλος
κομμάτια, που παρέχουν αισιόδοξες προβλέψεις κι άλλα, που σε Απολλιναίρ, και τη συνδρομή της εικόνας των βαθμιδών ενός στα
βυθίζουν στην πιο μαύρη απογοήτευση. Μ’ άλλα λόγια, ο Αναγνω- θερού καρφώματος*
στάκης μαζί με τους άλλους δυο αδελφοποιητούς στην κυριολεξία
ποιητές μας, τον Κλείτο Κύρου και τον Πάνο Θασίτη, στάθηκαν
και σημάδεψαν εποπτικά με το συνολικό τους έργο, κάτι παραπάνω
απ’ την εποχή τους· σημάδεψαν την τελευταία ρομαντική ανακύκλιση ελπίδας* διάψευσης στον τόπο μας, γεγονός που τους δίνει το
δικαίωμα μιας θέσης περίοπτης στα γράμματά μας.

Σαν τους γυφτους
Σφυροκοπάμε
αδιάκοπα
στο ίδιο αμόνι.
Αντίθετα, ο Χριστιανόπουλος, νεότερος, εκ πλαγίου, ποιητικός
συγγενής της τριπλέτας, που αναφέραμε, πρόωρη κι αυτός, όπως ο

Σ ’ όλο αυτό το διάστημα της απόδοσης της δεύτερης μεταπολε Αναγνωστάκης, ποιητική φυσιογνωμία, φαίνεται πιο υποταγμένος 21
μικής ποιητικής γενιάς καθώς και της τρίτης, ας την λέμε έτσι

Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο ·
στην ποιητική του μοίρα και φτάνοντας σ’ ακραίες περιπτώσεις κατσαβίδια, που αποξηραίνουν τ\) ζωή μας και μας αφήνουν «σεαποφλύωσης του ποιητικού του λόγου, γράφει ή καλύτερα ομολο- κους». Κ ι η ποίηση, σαν άθλημα ευγενές, απαιτεί ανάλωση φαιάς
γεί:

ουσίας και ψυχής, απαιτεί επαρκείς κι ένθερμους αναγνώστες -

Ο,τι χι αν χάνει το δοντάχι του γραμμοφώνου

συμμέτοχους στο έργο της δημιουργίας, διασταλτικούς ερμηνευτές

άλλο τραγούδι δεν μπορεί να τραγουδήσει.

των μηνυμάτων του ποιητή.
Η εποχή μας είναι αντιποιητική, δε λέω, όμως αυτό δε σημαίνει

Ωστόσο κι ο Αναγνωστάκης φτάνει να ομολογήσει, πικρά αυτός, πως η ποίηση μπορεί και να πεθάνει· ας μην ανησυχούν οι καλοθεαθεράπευτος αγωνιστής, την αδυναμία του, που είναι ταυτόχρονα λητές. Αυτή η τέχνη, αποτελούσε κι αποτελεί τις γενικές αρχές
κι αδυναμία της ποίησης να τεθεί, με τρόπο αποτελεσματικό, αντι- κάθε άλλης τέχνης, που υπάρχει ή θα υπάρξει. Ας μην ανησυχούν,
μέτωπη των δίσεχτων για την ανθρωπιά μας καιρών:

λοιπόν, γιατί δεν χρειάζεται κανενός την υπεράσπιση κι αν κάποτε
χάνεται μες στα σκοτάδια των καιρών, βρίσκει μέσα της το φως,
που της δείχνει το δρόμο. Ο Αναγνωστάκης έκανε το πρώτο βήμα*

Ε π ίλ ο γ ο ς

κατάφερε δι’ ενός παρένθετου, ανύπαρκτου ποιητή, του Μανούσου
Φάσση και των πρωτοείσακτων και πρωτάκουστων στη φιλολογική

Κ ι όχι αυταπάτες προπαντός.

μας ράτσιο ποιημάτων του να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας
συζήτησης με λόγους και αντίλογους, σε καιρούς που τα «έφα» των

Το πολύ πολύ να τους εχλάβεις σα δυο θαμπούς

μονοπωλητών της ερμηνείας του ποιητικού λόγου κατακλύζουν τον

προβολείς μες στην ομίχλη

ορίζοντά μας φέρνοντας την ποίηση σε κατάσταση ασφυξίας. Κ ι

Σαν ένα δελτάριο σε φίλους που λείπουν με τη

ωστόσο, μέχρι τώρα, δεν άκουσα τίποτε το σημαντικό. Δεν είδα

μοναδιχη λέξη: ζω.

τους ερμηνείς, που λέγαμε, να μετανοούν και ν’ ανακρούουν πρύμναν προς άλλους ουσιαστικότερους, πιο γενναιόδωρους και γ ι’

Γιατί, όπως πολύ σωστά είπε χάποτε χι ο φίλος μου
ο Τίτος,

κουμπωμένους μέχρι το λαιμό να αποδεικνύουν την αμηχανία και

«Κανένας στίχος σήμερα δεν χινητοποιεί τις μάζες

την ανεπιτηδιότητά τους μ1 ένα σοβαροφανές - κούφιο - σνομπάρι-

χανένας στίχος σήμερα δεν ανατρέπει καθεστώτα».

σμα. Είδα κι άλλους, φιλοπαίγμονες αυτούς, να προσπαθούν να

αυτό πιο επαγωγικούς κριτικούς τρόπους. Αντίθετα, τους είδα

\

συντονίσουν το ανύπαρκτο ή σχολαστικοποιημένο τους χιούμορ προς

Αλλά τότε τι απομένει σ’ έναν ποιητή του είδους, του ύφους και το κατακτημένο κυριολεκτικά με αίμα, του Αναγνωστάκη. Ας
του ήθους του Αναγνωστάκη; Στο «Στόχο», μένει αυτό που υπήρχε είναι· αυτοί οι τελευταίοι αξίζουν του ελαφρυντικού της μειωμένης
από μιας αρχής* η ασίγαστη δίψα του για δικαιοσύνη, που μετα- ποινής «ότι πολύ ηγάπησαν». Μόνο, που σαν τις αρκούδες σφίγφράζεται σε μια κριτική εκτός «έρκους οδόντων», που δε γνωρίζει γουνε πολύ στην αγκαλιά τους το αρκουδάκι τους, με κίνδυνο, οσομεθόδους και μέσα, θυσίες και αιδώ. Και τότε, περισυλλέγοντας τα νούπω, να του βγάλουν το ζουμί.
τελευταία υπολείμματα δύναμης, ολιγαρκής, ως πάντοτε, στις
προσδοκίες του απ’ την ποίηση καυγάζει*

Εστω.
Ανάπηρος, δείξε τα χέρια σου. Κρίνε για να χριθείς.

Το κατ’ εμέ επιμένω να απέχω πάσης κριτικής, παρά το γεγονός
ότι κινδυνεύω να επισύρω απάνω στις φτενές μου πλάτες τη φιλολογική οργή των θεματοφυλάκων πάσης εννοίας κριτικής στον .
τόπο μας. Όμως η αφεντιά μου, είπαμε* δεν είμαι απ’ τους επαΐον-

Όμως, η κριτική, η σάτιρα καλύτερα, η άρνηση της υποταγής τες, είμαι κομπογιανίτης κριτικός —κρίνων εξ ιδίων τα αλλότρια.
στην κακία ή τη βλακεία, είναι λόγος κενός χωρίς την αντικατά- Εντούτοις αυτά τα εξ ιδίων είναι πολλά* τα «εν οίκω», θέλω να
στάσή τους από άλλες υγιέστερες και στερεότερες θέσεις. Εδώ, στο πω, είναι αμέτρητα και άκρως διαφωτιστικά, μα είναι απ’ τα «μη
χάος, στην εξαφάνιση των στόχων του ποιητή της σήμερον θα εν Δήμω». Επιπλέον, δεν το θεωρώ δεοντολογικό, από κάθε άποψη,
πρέπει να δούμε και την ποίηση του φερόμενου ως άλλου ποιητή

να κρίνω εγώ ένα έργο του Αναγνωστάκη. Ωστόσο, για να μην τα

Μανούσου Φάσση. Εδώ, νομίζω, φτάσαμε σ’ ένα σημείο, που βάζω συνεχώς με τον εαυτό μου, ως άλλος Πτωχοπρόδρομος και
μπορεί ν’ αποτελέσει μια απ’ τις σκοπιές θεώρησης του τελευταίου για να λέω και της στραβομάρας μου το δίκιο, τολμώ να πιστεύω
βιβλίου του Μανόλη Αναγνωστάκη.

πως παρέδωσα, συχνά υπερβαίνοντας τα όρια του θεμιτού, πολλά

Ξέρω, πως όλα τα παραπάνω δεν είναι παρά μια εισαγωγή στο σήματα για τη συναγωγή του σημαινομένου, που δεν είναι άλλο
βιβλίο του Μ .Α. Μια πλημμελέστατη εισαγωγή ή μάλλον ένα απ’ το ζητούμενο: ΙΙοιός, δηλαδή, είναι ο συνδετικός κρίκος των
περιτριγύρισμα και μια συλλογή σημείων, «θαμπών προβολέων»,
όπως θ α ’λεγε ο ποιητής. Ξέρω ακόμη, πως οι επίδοξοι κι υπομονε-

διάφορων περιόδων του Αναγνωτάκη;
Και μίλησα, θαρρώ, περί δακτυλικών αποτυπωμάτων, χαρα-

τικοί αναγνώστες θ’ αγανακτήσουν, και με το δίκιο τους, μιας και κτήρα ύφους και ήθους* την ιδιαίτερη κι αμέσως αναγνωρίσιμη υφή
προτίθεμαι να τους αφήσω στα κρύα του λουτρού, χωρίς συνέχεια,

του γραπτού και προφορικού του λόγου. 'Αλλα χωράφια αυτά κι

Για τί, θα διέγνωσαν ήδη, πως θα μπορούσα να πραγματοποιήσω

άλλοι νοικοκυραίοι. Η πάσα, λοιπόν, σ’ αυτούς, κατά κύριον Σαβ-

μια ή και περισσότερες αναγνώσεις. Όμως, περισσότερο σήμερα βίδην. Στους περισσότερο επαρκείς και προπαντός ψυχρούς παίεπείγει να ανακτήσει η ποίηση και γενικότερα η λογοτεχνία τη

κτες. Εγώ , όπως ο εν λόγω πατρικά φίλος ποιητής, ένας απ’ τους

θέση που της αρμόζει μέσα στη γενικότερη παιδευτική μας «προσ-

αξεπέραστους δάσκαλούς μου της λογοτεχνικής παιδείας και αγω-

2 2 πάθεια». Ναπάψουν, πια, να ευνοούνται κατά κόρον τα θλιβερά και

γής, επιμένουμε να παίζουμε για τ η ... φανέλα, με το οποιοδήποτε

φτηνά, μα εύληπτα υποκατάστατά της. Αυτά, εννοώ τα απαίσια νούμερο.

*0 *
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Η άσπρη αρκούδα δεν είναι μυθιστόρημα πλοκής αν και η Πράξη
πρωταγωνιστεί* απλώς η ανάπτυξη πολλαπλών μύθων οδηγεί τον
Βασίλη Βασιλικό σε καινούργιους «διάλογους» με τα πάντα.

εκδόσεις «γνώση»
Κ εντρ ική Διάθεση: Ζω οδόχου Π ηγής 29, 106 81 Αθήνα, Τηλ. 362.0941 * 362.1194 - 778.6441

Το βιβλίο αυτό της Α .Δ . αποτελεί μια

Rimbaud κάπου λέει» (σελ. 1 6 5 ), έστω και

θεωρητική (η λ. από τη θεωρία) αναδρομή

αν η συγγραφέας θεωρεί ότι πρόκειται για

στο σύνολο του έργου του Ελύτη, όπως

πασίγνωστα κείμενα (αν και σήμερα, με το

άλλωστε διευκρινιστικά προειδοποιεί το

εφιαλτικό βάρος από το πλήθος των μεταδι

δεύτερο σκέλος του τίτλου, πράγμα για το

δόμενων γνώσεων, τίποτα πια δεν προϋπο

οποίο το “ Ημερολόγιο του αθέατου Απρι

τίθεται εξ ορισμού ως γνωστό, με την

λίου” λειτουργεί δίκην αφορμής, ενώ ταυ

έννοια τουλάχιστον ότι είναι ανά πάσα

ΑΝΘΟΓΛΑ ΔΑΝΙΗΛ
Οδυσσέας Ελΰτης,
μια αντίστροφη πορεία.
Από το ημερολόγιο ενός αθέατου
Απριλίου στους Προσανατολι
σμούς.

τόχρονα

στιγμή εφικτή η ανάκλησή του με κάθε

Επικαιρότητα, 1986

παράλληλες

ΔΟ Κ ΙΜ ΙΟ
Άλκηστης Σουλογιάννη

αποδεικνύεται

ως

πεμπτουσία

συστήματος, αφού σ’ αυτό προβάλλονται
όλα τα αξιώματα του Ελύτη έτσι όπως
εντοπίζονται

στη

δυναμική

επιφάνεια

1 9 4 0 -1 9 8 5 .
Η

λεπτομέρεια στη μνήμη).
Παράλληλα, δεν προκύπτει σαφώς η
εξυπηρέτηση που προσφέρουν στη μελέτη
τα κεφαλαία ΝΤΝ (σελ. 1 3 , 5 3 , 9 2 , 14 6 ),

διαδικασία

της

λεπτομερέστατης

αντίστροφης πορείας τηρείται *με μεγάλη
προσοχή από την Α .Δ .. Αποδελτιώνονται
σχέσεις,

οριακές

ΚΗΠΟ TOT Ε Τ Ω Χ Ε ΙΡ (σελ. 4 5 ), ΑΙΕΝ
(σελ. 9 2 ), Α Ε Ι (σελ. 146).
Επίσης, ένα στοιχείο που θα βοηθούσε

διαφορο

εξαιρετικά και λείπει από το βιβλίο της

ποιήσεις, σημεία που επανέρχονται ως

Α .Δ ., είναι ο πίνακας των ημερομηνιών

φιλοσοφικές σταθερές. Στην αποτελεσμα-

Απριλίου - Μαίου με καταγραφή των

Το' βιβλίο αποτελείται από εισαγωγικό

τικότητα της διαδικασίας αυτής έχουν

λέξεων αρχής.

κείμενο, πενήντα μία αναλύσεις και επί

κληθεί να συμβάλουν ομοειδή κείμενα Β .

λογο. Συμπληρώνεται από την εργογραφ ία

Κορνάρου (Ερωτόκριτος), Α. Κάλβου, Α.

του Οδυσσέα Ελύτη (σταματά ως ευνόητο

Σικελιανού, Γ. Σαραντάρη, ως επίσης και

στις εκδόσεις του 1985) και βιβλιογραφία.

A. Rimbaud, P. Valéry, F. Hoelderlin.

α) Ο συσχετισμός των ημερών της εβδο

é

Σε έγχρωμο ένθετο, στην αρχή του βιβλίου,

μάδας με τις δεδομένες από τον Ελύτη 28

απόσπασμα από πομπήιανή τοιχογραφία

Έχουμε εδώ μια επιμελέστατη κατα

ημερομηνίες από 1-29 Απριλίου και από 1-

(Εθνικό Μουσείο Νεαπόλεως) που απεικο

γραφή τόσο της εξέλιξης, όσο και των

7 Μαίου (δεν σχολιάζονται οι ημερομηνίες

νίζει τη Χλωρίδα. Ενώ, θέση motto στο

προϊόντων μιας ενδιαφέρουσας κατά παρά

6, 13, 14, 17, 2 7 , 2 8 , 3 0 , 31 Απριλίου και

βιβλίο επέχουν οι τραχείς και σχεδόν βίαιοι

ταξη συλλογιστικής. Βοηθά ιδιαίτερα η

5, 6 Μαίου) παραπέμπει στο (πλησιέστερο

στίχοι από το Requiem του Mozart (Con-

παράθεση

τουλάχιστον προς τον χρόνο γραφής -

futatis maledictis...), που παραπέμπουν στη

εκτενών ή μη αποσπασμάτων από άλλα

έκδοσης του Ημερολογίου)

μετά θάνατον κρίση.

κείμενα του Ελύτη. Επίσημαίνονται ως

Χωρίς να είναι απαραίτητο να τεκμη

Στο εισαγωγικό κείμενο ανιχνεύεται το

εξαιρετικά ενδιαφέρουσες οι αναλύσεις της

ριωθεί

στίγμα του βιβλίου του Οδυσσέα Ελύτη,

Τετάρτης, 8β (σελ. 66 κι εξής) καθώς και

πάντως

“ Ημερολόγιο ενός αθέατου Απριλίου” ( Ύ 

της Τετάρτης, 29 Απριλίου (ιδιαίτερα σελ.

σημείο πρέπει να αποτελεί σημαντικό (η λ.

ψιλον 1 9 8 4 ). Οι πενήντα μία αναλύσεις

146).

από το σημαίνω) όριο στη ζωή του Οδυσσέα

(και όχι

μόνον η αναφορά)

αντικειμενικά

έτος

αυτή

η

19 8 1 .
άποψη,

το συγκεκριμένο αυτό χρονικό

(προηγούνται τα αντίστοιχα κείμενα του

Το στοιχείο που ελέγχεται ως παρα

Ελύτη. Αντιμέτωπος με το εβδομηκοστό

Ελύτη) συμπορεύονται με την εισαγωγική

βίαση της καθιερωμένης σύγχρονης επι

έτος της ληξιαρχικής ηλικίας του, σε

επίκληση, τα 49 ημερολογιακά σχόλια και

στημονικής δεοντολογίας, είναι η σύνθεση

αρκετά ασφαλή απόσταση από τις υπαρ

το επιμύθιο του βιβλίου του Ελύτη. Και

της βιβλιογραφίας στο τέλος του βιβλίου,

ξιακές κρίσεις, τις συναισθηματικές ανα

στον επίλογο ανακεφαλαιώνονται - ταξινο

όπου περιλαμβάνονται δεδομένα που θα

σφάλειες και τις συνειδησιακές παλινδρο

μούνται οι θέσεις της Α .Δ. σχετικά με την

μπορούσαν να αποτελέσουν απλές παρα

μήσεις των σαράντα, ο Ελύτης επιχειρεί

κριτική αντιμετώπιση του εν λόγω ελυ-

πομπές κατά την εξέλιξη του βιβλίου. Κ α τ’

ψύχραιμα (αν και κάπου - κάπου διαφαί-

τικού έργου.

αυτόν τον τρόπο, χαρακτηρίζεται κάπως

νεται αρκετά σαφώς ανάμεσα στις γραμμές

Ιδιαίτερες παραπεμπτικές σημειώσεις

παράδοξος ο τύπος των παραπομπών που

ένα συναισθηματικό υπέρβαρο) τον αναδρο

ακολουθούν τόσο το εισαγωγικό κείμενο,

ισχύει στις επιμέρους σημειώσεις. Με την

μικό έλεγχο σε όλα τα δεδομένα του θυμοει

όσο και τις πενήντα μία αναλύσεις.

ευκαιρία, υπενθυμίζεται ότι στα πλαίσια

δούς, του λογιστικού αλλά και του επιθυμη

και πάλι της σύγχρονης επιστημονικής

τικού (Απρίλιος ο αθέατος που υπονοεί όμως

ρολογιακών σχολίων: εκτείνονται παράλ

δεοντολογίας,

τον θεατό) και αν ιχνεύει την προοπτική της

ληλα προς την

επιφάνεια από

κατάθεση του στίγματος των πηγών είτε

συνέχειας

Τετάρτης, 1 μέχρι Τετάρτης, 29 Απριλίου

βοηθητικές είναι αυτές είτε συγκριτικές

ημερών των Μαίου). Την έντονη υποκειμε

με

από

είτε παραπεμπτικές (συγγραφέας, τίτλος,

νική διάσταση υπαινίσσεται (;) ο 'Ιβυκος

Παρασκευής, 1 μέχρι Πέμπτης, 7 Μαίου,

χρόνος - τόπος έκδοσης, μεταφραστής αν

της Πέμπτης,

που παίζει τον ρόλο της ιδεατής άρσης κάθε

υπάρχει, σελίδα). Ενώ στ’ αλήθεια θεω

αλφαβητική σειρά των ονομάτων μετρά το

αρνητικού στοιχείου που εμπεριέχεται στο

ρείται πλέον ξεπερασμένη η αναφορά του

ύψιλον της μέσης = τέλεια αναλογία με το

βαρύ

γενικώς

τύπου π.χ. «ο Χανς Ρούντολφ Χ ίλ τ ι λέει»

ύψιλον του Ελύτη (σελ. 100).

ισχύοντος ελυτικού Απριλίου. Υπενθυμί-

(σελ. 40) ή «όπως λέει και ο Breton» (σελ.

Μέσα από τις άπαξ ή τις πολλαπλές

2 4 ζεται με την ευκαιρία το πολλαπλό των

88) ή «γράφει ο Mallarmé» (σελ. 120) ή

ημερολογιακές καταγραφές οριοθετείται ο

«όπως λέει και ο Πίνδαρος» (σελ. 155) ή «ο

παρελθών και ο μέλλων χρόνος που συγ-

Σε ό,τι αφορά τις αναλύσεις των 49 ημε

την

ενιαία

παρηγορητική

κλίμα

του

προοπτική

αθέατου

=

σχολίων στις περισσότερες η^μέρες.

προϋποτίθεται

σαφής

η

(η

παραμυθία

των

πρώτων

16 Απριλίου όπου στην

κλίνουν αενάως σε μια κατάσταση διαρκώς

τητα διαφυγής ή εξασφαλίζουν τη μετά

παρούσα, σύμφωνα με το κλασσικό σχήμα

βαση προς την ελευθερία. Όπου καταρ-

Προσκύνησης των Μάγων (1 6 1 2 -4 ) ή της

περί ύπαρξης που συμβατικά επεκράτησε να

γείται το καθεστώς της γήινης ή υλικής

Σταύρωσης

ονομάζεται ελιοτικό. Και αφού τα πράγ

εξάρτησης και μπαίνουν οι βάσεις για την

αλλά κυρίως της Αγωνίας στον κήπο (περ.

ματα έτσι έχουν σε ό,τι αφορά την έννοια

αυτοσυγκέντρωση

1595) και της Ταφής του κόμητος Οργκάθ

και

την

αναδρομική

ακριβώς του χρόνου, ουδόλως περίεργο ότι ο πορεία. Ο προσδιορισμός της έννοιας δύο

Ασπιλης Σύλληψης

(1 5 8 6 ).

(1 6 0 7 -1 3 )

του Χριστού

ή της

(1 5 9 6 -1 6 0 0 ),

Σ γ ό,τι αφορά την υπογραφή

Ελύτης διατηρεί θετική άποψη για την

γιγάντιες φτερούγες στο κείμενο Ελύτη

(γιατί «έτσι λένε ότι υπέγραφε...»; -σελ.

έννοια θάνατος, όπου ισχύει: πέρασμα προς

από την έννοια Δομήνικος, παραπέμπει

3 9 ), μνημονεύεται σαφώς επάνω στους

την

αθέατη πλευρά της

κατευθείαν στους αγγέλους του Ευαγγελι

πίνακες: χειρ Δομήν ίκου ή Δομήν ικος θεο-

ουσίας, και προοπτική των πεπερασμένων

σμού της Θεοτόκου (15 7 7 ) ή της Αγίας

τοκόπουλος Κρης εποίει.

ανθρώπινων ορίων =

Τριάδος (1 5 7 7 -9 ) ή του Μαρτυρίου του

Από την άλλη πλευρά, όσο και αν ακού-

Αγίου Μαυρίκιου και της θηβαϊκής
ουσίας.
β) Το Σάββατο, 4 Απριλίου (σελ. 38) οι Λεγεώνος (1 5 8 0 -4 ) ή της Παρθένου με το
γιγάντιες φτερούγες παρέχουν τη δυνατό θείο Βρέφος και δύο αγίους (1 5 9 7 -9 ) ή της

γεται ενδεχομένως αιρετικό, δεν γίνεται να

ελευθερία

=

θεατή πλευρά της

^αποφευχθεί· ο συνειρμός και η κατάληξη
στους μαρμάρινους αγγέλους του ΙΊιερ
Πάολο

Παζολίνι

Αγγέλου από τη

δια

χειρός

Μιχαήλ

βασιλική του Αγίου

Δομήνικου (άλλη σύμπτωση κι αυτή) στη
Μπολόνια,

Μ Υ θα

£
'
C '
διασκευή
για παιοια

ελληνικά

ΔΙΓΛΩΣΣΟ

αγγλικά

οδηγούς

στη

μοιρολατρικά

αυτοκαταστροφική αναζήτηση της ελευθε
ρίας δια του θανάτου —πρβλ. Ντομινίκ
Φερναντέζ, “ Εγώ ο Πιερ Πάολο στα χέρια
του αγγέλου” . Μτφ. Λουκάς θεοδωρακόπουλος, Αστάρτη 1985.
γ) Ο ειδοποιός υπότιτλος στο κείμενο
Ελύτη της Κυριακής, 5β Απριλίου (σελ.
5 0 ), αναρωτιέμαι, υπονοεί κάτι συγκεκρι
μένο; Μπορεί πάντως να υπαινίσσεται και
το τέλος των περιπλανήσεων ή των κατακτήσεων (;) που υπαγορεύει η έννοια Αλέ
ξανδρος.
δ) Την Παρασκευή, ΙΟγ Απριλίου (σελ. 85)
στο κείμενο Ελύτη η έννοια θάνατος προσ
διορίζεται

από

την

έννοια

Ερυθρά

θάλασσα. Πέρα από την αναφορά που γίνε
ται, επίσης στο κείμενο Ελύτη, στο γεωφυ
σικό χαρακτήρα της, η μνεία της Ερυθράς
«κονογράφηση: ΤζένηΔρόσοι:

θαλάσσης δεν μπορεί να μην παραπέμπει

ÆSOPS FABLES

και στη φυγή των Εβραίων από την Αίγυ

εκδόσεις

Κ. Κ ΩΣΤ ΟΠΟΥ ΛΟΣ

πτο. Και άρα, πάλι διέξοδος προς την ελευ
θερία.
ε) To motto στην αρχή του βιβλίου της Α .Δ.
ανήκει στο 6ο μέρος του κατά Mozart
Requiem.

"Αποψη στη
λογοτεχνία

στ) Σημαντικές έως απαραίτητες βιβλιο
γραφικές πηγές (που πάντως δεν καταχωρούνται στο οικείο τμήμα του βιβλίου της
Α .Δ .) ελέγχονται σχετικά κείμενα τεκμη
ρίωσης του 'Αρη Μπερλή στον Δεκαπεν

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ

θήμερο Πολίτη, αρ. 3 3 , 8 .2 .8 5 , του Αλέξ.
Αργυρίου στην εφ. Τα Νέα, φ.φ. 2 2 .5 .8 5
και 5 .6 .8 5 , του Στρ. Πασχάλη στο περ. Η
Λέξη, αρ. 4 6 , Ιούλιος - Αύγουστος 85 κ α ι,
του Νικήτα Παρίση στην εφ. Το Βήμα, φ. 2 5
1 4 .9 .8 5 .
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Το «Ά ρ ω μ α » του Ζίσκιντ
στην κλίμακα του παθολογικού
του τερατώδους και του φυσικού
%

Το

Αρωμα

του Ζισκιντ, με την ιδιοτυπία του, πραγματοποιεί

Του Παντελή Κρανιδιώτη

δών” η ατελής αυτή προσωπικότητα με την τερατώδη όσφρηση και

αλάνθαστα την πρόκληση που αγγίζει την φιλολογούσα ιατρική την εγκληματική συμπεριφορά.

Κ ι αντίθετα, αν ο ήρωάς μας

και τοσο πρόθυμα εκείνη αποδεχεται. Αλλωστε αρκεί η γοητεία

είναι ένα πλάσμα πέρα για πέρα εικονικό, μπορεί να σχηματοποιεί

της απρόβλεπτης γραφής και η διεξοδικη φαντασία του Ζισκιντ,

μια μαρτυρία αποσπασματική του ανθρωπίνου ασυνειδήτου, που

που κάνει τόσο πειστικές τις εντυπώσεις, έστω και αν προκύπτουν πράξεις σαν του αρωματοποιού μπορεί να το προδίνουν. Μα και
από τον μονοσήμαντο κόσμο των οσμών. Στο “ Άρωμα” η πρό- γιατί δεν θα μπορούσε ο Γκρενούϊγ να χει κάτι από μας κι εμείς
κληση είναι ακόμα πιό αιχμηρή, όχι για την τερατοποίηση αλλά κάτι απ’ αυτόν, κάτι που κείται ανάμεσα σε κείνον και σε μας και
κυρίως για τις προεκτάσεις που έχουν η έκτροπη συμπεριφορά του μας ενώνει κάποιες ώρες αγελαίας έλξης - τήξης μέσα στην υπόήρωα και του πλήθους που τον αντιμετωπίζει.

στάσή του, όπως τις ώρες των τελευταίων κεφαλαίων του βιβλίου;

Το “ Άρωμα” , βέβαια, παραμένει πάντα ένα παιγνίδι πάνω σε

Υπάρχει όμως και μία αλάνθαστη πραγματικότητα στο “ Ά ρω -

κάποιο εύρημα* στη θέαση της ζωής από τη σκοπιά ενός “ έκτοπου μα” * αυτή που εκπορεύεται από την αναμφισβήτητη και όμως ανυματιου , που, αντι για φωτεινες ακτίνες, προσάγει μόρια οσμηρά ποψίαστη ύπαρξη οσμών απομονωμένων, όπως αυτές που τις σπουσε μιαν ατέλειωτη αποθήκευση οσφρητικών βιωμάτων, που φτιά- δάζουμε, όχι πιά στο βιωματικό, αλλά στο γνωστικό επίπεδο σαν
χνουν το αποκλειστικό περιεχόμενο μιας ολόκληρης ζωής. Είναι δε “ φυσική ιδιότητα” ενός χημικού στοιχείου, μιας σύνθεσης ή μείγφανερό πως πρόκειται για αναπαραγωγή -(¿ ε διαφορετικά βέβαια ματος, ή και του καθενός αντικειμένου αφού “ κάθε πράγμα έχει τη
υ λ ικ ά - κάποιου συστήματος επάνω στα αχνάρια ενός άλλου, πιό δική του μυρωδιά” . Αλλά για την πραγματικότητα μιας τέτοιας
στέρεου και πιό κατανοητού, του οπτικού. Γίνεται, δηλαδη, στο ξέχωρης οσφρητικής μονάδας σπάνια έχουμε αντίληψη, γιατί “ χιΑρωμα’ κατι αντίστροφα αναλογο απ ο,τι στο βωβό κινηματο-

λιάδες μυρωδιές ανακατεύονται αόρατα και οι άνθρωποι που ζούν

γράφο. Εκεί προϋποτίθεται ο αποκλεισμός όλων των άλλων εκεί δεν νιώθουν πια καμιά ιδιαίτερη μυρωδιά” (σελ. 3 7 ). Κανοαισθήσεων εκτός από την όραση, με την οποία βιώνονται τα πάντα* νικά έχουμε την αντίληψη των οσμών “ συλλήβδην” και δεν μποενώ εδώ τα πάντα βιώνονται μέσα από την όσφρηση, σαν να χουν ρούμε κάθε μια να την διακρίνουμε, όπως μπορούμε με το κάθε
ουσιαστικα αποκλειστεί ολες οι άλλες αισθήσεις. Και ο Ζισκιντ χρώμα, ακόμα και μες στην πιό ζαλιστική πολυχρωμία. Αναλογιβάζει τον ήρωά του να χειρίζεται τις οσμές, όπως ο μουσικός ζόμενοι, λοιπόν, το άλλο εκείνο μείγμα των “ συλλήβδην” οπτικών
τους ήχους, ο μάγειρος τις γεύσεις, ο ζωγράφος τα χρώματα και ο ερεθισμών, που υποχρεωτικά μας περιβάλλει, - κ α ι εννοούμε εδώ
καλός εραστής τις αφες.

Ετσι ο αρωματοποιος Γκρενουιγ

δη- χο φώς και την ανάλυσή του στα χρώματα της ίριδας— γιατί να

μιουργεί μια ποικιλία από προσωπικές μυρωδιές... μια μυρωδιά για μην υποθέσουμε ότι εδώ ο ανύποπτος Ζίσκιντ κάνει για τις οσμές
να περνάει απαρατήρητος, ένα γκρίζο άρωμα για κάθε μέρα” και - με ανεπιστημονική βέβαια αφ έλεια- κάτι ανάλογο μ’ αυτό που
“ όταν θέλει να τραβήξει κάπως την προσοχή, χρησιμοποιεί μια ο Νεύτωνας έκανε με τον δίσκο του για τα χρώματα. Το “ Άρωμα”
απομίμηση της aurat seminalis

(οσμής σπέρματος, σελ. 1 8 3 ).

μας δίνει την υποαισθητηριακή αυτή οσμηρή πραγματικότητα, που

Ιδού λοιπόν ο σκελετός του “ Αρώματος” όλος κι όλος· ντυμένος αλλιώς δεν συλλαμβάνουμε, να την καταλάβουμε τουλάχιστο
με μια υπόθεση “ δράκου” καθόλου σπάνια για τα αστυνομικά χρο- νοερά. Η τέχνη εδώ, κάνει αυτό που για την όσφρηση η επιστήμη
νικα. Επάνω στον καμβα, λοιπον, αυτόν αποθετονται επιδεξια θεωρεί άσκοπο να κάνει στον καιρό μας, κι εκείνο που το αισθητήριό
ασταμάτητες λεπτομέρειες, ακριβολογίες και επινοήσεις, σ' ένα μας αυτό, τέλεια σχεδόν παρακμασμένο πιά, δεν το μπορεί,
βαθμό πέρα από όσο χρειάζεται η μυθιστορηματική αξιοπιστία.
Και σαν συνέπεια, η οσφρητική συμπεριφορά γίνεται τόσο πραγμα-

^

τική, που αναρωτιέται κανείς, αν πρόκειται για κάτι εξ ολοκλήρου
τεχνητό ή για πρέκταση μιας συμπεριφοράς που είχε υπάρξει. Κ ι

Η όσφρηση: Αίσθηση από τις πιο παλιές φυλογενετικά, κατα-

αυτο, παρα την υποτυπώδη αναπτυξη της προσωπικότητας του χωμένη στα υπόγεια της ανθρώπινης ύπαρξης, μέσα στην εντεηρωα. Αλλωστε, οπως συμβαίνει και σ ενα γνήσια φανταστικό ριώνη του εγκεφάλου και σε συνάφεια ανατομολειτουργική, στενή,
βιβλίο, δεν γίνεται κι εδώ να αποκλειστεί η επισήμανση μιας, με “ κέντρα” ρύθμισης της συμπεριφοράς και της νευροφυτικής δραεστω, αναπαρτιωτης ψυχολογικής πραγματικότητας, απ οπου στηριότητας που συντηρεί την ίδια τη ζωή, όπως της ανάσας,
—

κάλλιστα— το φανταστικό μπορεί να έχει την αφετηρία του. εδραιωμένη σε μια γειτονιά τόσο ζωτική, γεμάτη λείψανα της

2 6 Και θα μπορούσε εδω να δει κάνεις αν έχει, πόση και τι είδους υπο- ανθρώπινης παλαιοντολογίας και μαρτυρίες μιας εποχής που “ η
στάση η και ποιαν εχει θεση μεσα στο συνεχες των “ ανθρωποει- όσφρηση ήταν το*πρωταρχικό κανάλι πληροφόρησης, τόσο για τις
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αμυντικές, όσο και για τις αγωνιστικές αντιδράσεις” ,

δηλώνει

και την μακραίωνη γνώση όλων των άλλων αισθήσεων, που αυτές

ουσιαστικά την σχέση με την συμπεριφορά κάποιου προγόνου, που απόχτησαν με την εξέλιξη. Την όσφρηση ο Ζίσκιντ θα την ανα
τα ίχνη του δεν έσβησαν ποτέ, ούτε και στον σημερινό άνθρω

σκάψει, θα την ξεθάψει, θα την ανεβάσει, θα την πλουτίσει και θα

πο.

Έ τ σ ι, αφού η όσφρηση και η συμπεριφορά από πολύ παλιά

την στιλπνώσει* μα μ’ όλο ετούτο το ξεσήκωμα, η ακατάπαυστα

συνοδοίπορούν, μοιάζει απίθανο να θεωρηθεί αυτό σαν να συμβαίνει

διεγειρόμενη αυτή όσφρηση θα παρασύρει και ό,τι πιο ζωώδικο μαζί

στο “ Ά ρω μα” μοναχά τυχαία. Και δεν θα ’ταν αυθαίρετο να δεί

της έχει συνδεθεί, τη βία.

κανείς τις ανατομολειτουργικές αυτές συναρθρώσεις σαν να αντι
στοιχούν σε μια περίληψη του “ Αρώματος” , σαν να ’ ναι αποτυ

★

★

★

πωμένη εκεί σ’ αυτές η συγκεφαλαίωση του οσφρητικού και εγκλη
ματικού όργιου του Γκρενούιγ.

Αν η υπόσταση του Γκρενούιγ επίσης ξεκινά από κάποια πραγ

Σήμερα η όσφρηση είναι μια αίσθηση χωρίς καθόλου πια σχέση

ματικότητα, αυτή δεν θα μπορούσε να ’ναι άλλη από μια πραγματι

με “ αντιδράσεις αγωνιστικές” , περιορισμένη σε κάποιες μόνο

κότητα παθολογική, που απαιτεί τον επιστημονικό καθορισμό της.

αμυντικές αποστολές. Είναι μία αίσθηση ξέπνοη πια και η διαφο-

Ό μως, για κάτι τέτοιο θα διακινδυνεύονταν πολλά αναφορικά με

ρίζουσα ικανότητά της δεν φτάνει πια να προστατέψει από κάποια

την σοβαρότητα των επιστημονικών προθέσεων. Γ ια τί τα δεδομένα

οσμηρά δηλητήρια, που μας έχουν προσεγγίσει “ σε απόσταση ανα

του “ 'Αρώματος” σας “ ιστορικό” είναι φτωχά κι ασυνεπή αναμε

πνοής” , αλλά μονάχα από κάποιες ακίνδυνες δυσωδίες, που πιά

ταξύ τους. Εκτός από την, ήδη, επισημασμένη απουσία μιας δια

νονται έτσι, άσκοπα, στην τύχη. Περιορίζεται σε κάπως πολυτε

μορφωμένης “ νοσηρής” προσωπικότητας, η ζωή του ήρωα κυλάει

λείς λειτουργίες ηδονικές, όπου και πάλι αμέτρητες φορές “ υπο

χωρίς βιώματα και πράξεις άλλες από αυτές που συναρτώνται με

κλέπτεται” από τη γεύση. Ακόμα και ο Ζίσκιντ, παρά την πρωταρ-

την όσφρηση και τους φόνους. Είναι μια ζωή που αρρωσταίνει,

χικότητα που της παραχωρεί, δεν θα μπορέσει να το αγνοήσει αυτό

χωρίς να ζεί* χωρίς τις αυτονόητες εμπειρίες του καθημερινού

και ο Γκρενούιγ, για να νιώσει καλά τις μυρωδιές, πρέπει να τις

ανθρώπου, μια ζωή που δεν “ ζητήθηκε” , γιατί δεν έσκαψε ούτε μια

πιεί. “ — Γέμισε ένα ξέχειλο ποτήρι, και ή π ιε... ένα άρωμα του

ρυτίδα. Αυτή η αφύσικη μάσκα ταιριάζει μονάχα με την ψυχολο

1 7 5 2 , μαζεμένο την άνοιξη, λίγο μετά από την ανατολή του

γική ανακολουθία και ασυνέχεια των τελευταίων κεφαλαίων του

ή λ ιο υ ...” (σελ. 1 2 8 ). Κάποιες εγγυήσεις για την οσφρητική

βιβλίου. Έ τ σ ι, άλλωστε, αυθαίρετα μονάχα θα μπορούσε να λυθεί

ποιότητα δανείζονται από τον χώρο της γεύσης του κρασιού, με την

το “ ψυχολογικό αδιέξοδο” αυτής της ανθρωποειδούς κατασκευής.

επισήμανση της χρονιάς και του τρόπου συλλογής της σοδειάς.

Γ ι ’ αυτό και δεν ξαφνιάζει καν το γεγονός ότι πολλές από τις εκδη

Υπογραμμίζεται έτσι η αναξιοπιστία της όσφρησης, της φτωχε-

λώσεις

μένης πια αίσθησης από τις γνωστικές εκείνες λειτουργίες, που

μονάχα, αλλά σε πολλές ψυχικές παθήσεις, άλλες στη μια κι

κάποτε είχε.

άλλες στην άλλη.Ο Γκρενούιγ θα μπορούσε άλλοτε να ’ναι ένας

Όμως αυτός ο φυλογενετικός υποβιβασμός είναι απαράδεκτος

—αναντίρρητα παθολογικές— ταιριάζουν όχι σε μια

σχιζοφρενής, με χέρια δυνατά να στραγγαλίζουν κάτω από τις

για τον Ζίσκιντ, μιας και οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κλείσουν τα

υπαγορεύσεις κάποιου παραληρήματος,

μάτια τους μπροστά στο μεγαλόπρεπο και το τρομερό ή το όμορ

πτικός που σκοτώνει σε μια του κρίση ψυχοκινητικού αυτοματι

φο__ , να κλείσουνε τ ’ αυτιά τους στις μελωδίες και τα μαυλι-

σμού,

στικά λόγια .. . , αλλά δεν μπορούν' ·να

βιολογικά ή διεστραμμένος ψυχοσεξουαλικά εγκληματίας.

ξεφύγουν από τις μυρω

άλλοτε ένας επιλη

κι άλλοτε, τέλος, ένας ψυχανώμαλος “ εκφυλισμένος”

δ ιές... (σελ. 1 5 4 ). Έπρεπε και πάλι η όσφρηση να αποκτήσει το

Ο Γκρενούιγ δεν μπορεί να ’ναι τίποτα ακριβώς απ’ όλα αυτά.

αισθησιακό και αισθητικό, το αντιληπτικό και γνωστικό εκείνο

Γ ια τί είναι μια προσωπικότητα συρραμμένη επιδερμικά και προ·

φάσμα που κάποτε διέθετε και εξακολουθεί, μικρότερο έστω, να

πάντων χαλαρά, είναι χωρίς κορμό, ρίζες και βάθος. Γ ια τ ί, όχι

απλώνεται στις “ απιοειδείς” .εγκεφαλικές περιοχές κάποιων

μοναχά η φυσιολογική, αλλά και η π ιό νοσηρή προσωπικότητα

ζώ ω ν

που όμως δεν έχουν τη μιλιά για να δηλώσουν τις ποικι

πρέπει να έχει συνοχή και συνέπεια με τις σκέψε’ις, τα συναισθή

λίες των οσμών, που μόνο ο άνθρωπος θα μπορούσε να εκφράσει, αν

ματα και τις πράξεις της. Έ τ σ ι, ο Γκρενούιγ, σαν ολότητα, είναι

βέβαια ήταν ικανός να τις διακρίνει. Και ο Ζίσκιντ επινοεί αυτόν

χωρίς υπόσταση* κι η μόνη υπόσταση που μπορεί να αναζητηθεί σ’

τον απίθανο συνδυασμό του ζωώδους και του νοητικού. Κ αι γιατί

αυτήν την ανθρωπόμορφη κατασκευή, είναι όση υποδηλώνεται

όχι; μήπως δεν έχουμε και άλλους περίεργους συνδυασμούς, όπως

στην συμβολική σημασία κάποιων απομονωμένων και αιωρούμενων

της μουσικοφιλίας στη μογγολοειδή ιδιωτεία; Έ τσ ι δωρίζει στον

πράξεών της και στον απόηχό τους στον ανθρώπινο περίγυρό της.

Γκρενούιγ αμέτρητης ποικιλίας οσφρητικές προσλήψεις μαζί με

Το άρωμα της ανθρώπινης ύπαρξης, που ο άοσμος Γκρενούιγ

την ικανότητα της διαφορίζουσας αισθητικής. Σ ’ αντίθεση με το

έφτιαξε για να φορά, για να ’χει κάποια μυρωδιά και αυτός, το “ ά

πλάσμα αυτό οι άνθρωποι θα εξακολουθούσαν να “ πιστεύουν ότι το

ρωμα της ζωής” , αναμφισβήτητα λειτουργεί συμβολικά. Το

κορίτσι τους είχε μαγέψει από ομορφιά και χάρη και κομψότητα.. . ,

άρωμα αυτό “ μύριζε σαν άνθρωπος” και “ όποιος το οσφραινόταν

ότι ήταν η όψη που μάγευε τον κόσμ ο...” , και όχι “ αυτή η ασύγ

μέσα σ’ ένα σκοτεινό δωμάτιο, πίστευε ότι μέσα στο χώρο βρι

κριτη και θεία ευωδιά τη ς” __ , που “ μόνο εκείνος, ο Γκρενούιγ θα

σκόταν κι ένας δεύτερος άνθρωπος” . Αλλά “ για να μιμηθεί την

ήξερε” (σελ. 1 7 2 ). Για τί είχε και οσφρητική γνώση για να την

ανθρώπινη μυρωδιά... χρησιμοποίησε ό,τι παράξενο βρήκε” και

αναλύσει και οσφρητική αισθητική για να την απολαύσει* απο-

συγκεκριμμένα κυρίως αηδιαστικά υλικά (σελ. 1 4 9 ). Όταν αρω

στάζοντάς την! Ο Ζίσκιντ,

ματίστηκε με αυτό και “ βγήκε στο δρόμο, ένιωσε ξαφνικά φόβο, £ 7

έτσι, δεν ανακατασκευάζει την

όσφρηση, αλλά την “ αναπαλαιώνει” . Όμως εντάσσει μέσα της

Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο · Δοκίμιο ·
αμυντικές, όσο και για τις αγωνιστικές αντιδράσεις” ,

δηλώνει και την μακραίωνη γνώση όλων των άλλων αισθήσεων, που αυτές

ουσιαστικά την σχέση με την συμπεριφορά κάποιου προγόνου, που απόχτησαν με την εξέλιξη. Την όσφρηση ο Ζίσκιντ θα την ανα
τα ίχνη του δεν έσβησαν ποτέ, ούτε και στον σημερινό άνθρω σκάψει, θα την ξεθάψει, θα την ανεβάσει, θα την πλουτίσει και θα
πο.

Έ τσι, αφού η όσφρηση και η συμπεριφορά από πολύ παλιά την στιλπνώσει* μα μ’ όλο ετούτο το ξεσήκωμα, η ακατάπαυστα

σύνοδοιπορούν, μοιάζει απίθανο να θεωρηθεί αυτό σαν να συμβαίνει

διεγειρόμενη αυτή όσφρηση θα παρασύρει και ό,τι πιο ζωώδικο μαζί

στο “ Άρωμα” μοναχά τυχαία. Και δεν θα ’ταν αυθαίρετο να δεt της έχει συνδεθεί, τη βία.
κανείς τις ανατομολειτουργικές αυτές συναρθρώσεις σαν να αντι
στοιχούν σε μια περίληψη του “ Αρώματος” , σαν να ’ ναι αποτυ

★

★ ★

πωμένη εκεί σ’ αυτές η συγκεφαλαίωση του οσφρητικού και εγκλη
ματικού όργιου του Γκρενούιγ.

Αν η υπόσταση του Γκρενούιγ επίσης ξεκινά από κάποια πραγ

Σήμερα η όσφρηση είναι μια αίσθηση χωρίς καθόλου πια σχέση

ματικότητα, αυτή δεν θα μπορούσε να ’ναι άλλη από μια πραγματι

με “ αντιδράσεις αγωνιστικές” , περιορισμένη σε κάποιες μόνο κότητα παθολογική, που απαιτεί τον επιστημονικό καθορισμό της.
αμυντικές αποστολές. Είναι μία αίσθηση ξέπνοη πια και η διαφο-

Όμως, για κάτι τέτοιο θα διακινδυνεύονταν πολλά αναφορικά με

ρίζουσα ικανότητά της δεν φτάνει πια να προστατέψει από κάποια

την σοβαρότητα των επιστημονικών προθέσεων. Γιατί τα δεδομένα

οσμηρά δηλητήρια, που μας έχουν προσεγγίσει “ σε απόσταση ανα

του “ Αρώματος” σας “ ιστορικό” είναι φτωχά κι ασυνεπή αναμε

πνοής” , αλλά μονάχα από κάποιες ακίνδυνες δυσωδίες, που πιά

ταξύ τους. Εκτός από την, ήδη, επισημασμένη απουσία μιας δια

νονται έτσι, άσκοπα, στην τύχη. Περιορίζεται σε κάπως πολυτε

μορφωμένης “ νοσηρής” προσωπικότητας, η ζωή του ήρωα κυλάει

λείς λειτουργίες ηδονικές, όπου και πάλι αμέτρητες φορές “ υπο

χωρίς βιώματα και πράξεις άλλες από αυτές που συναρτώνται με

κλέπτεται” από τη γεύση. Ακόμα και ο Ζίσκιντ, παρά την πρωταρ-

την όσφρηση και τους φόνους. Είναι μια ζωή που αρρωσταίνει,

χικότητα που της παραχωρεί, δεν θα μπορέσει να το αγνοήσει αυτό

χωρίς να ζεί* χωρίς τις αυτονόητες εμπειρίες του καθημερινού

και ο Γκρενούιγ, για να νιώσει καλά τις μυρωδιές, πρέπει να τις

ανθρώπου, μια ζωή που δεν “ ζητήθηκε” , γιατί δεν έσκαψε ούτε μια

πιεί. “ — Γέμισε ένα ξέχειλο ποτήρι, και ήπιε... ένα άρωμα του

ρυτίδα. Αυτή η αφύσικη μάσκα ταιριάζει μονάχα με την ψυχολο

1752, μαζεμένο την άνοιξη, λίγο μετά από την ανατολή του

γική ανακολουθία και ασυνέχεια των τελευταίων κεφαλαίου του

ήλ ιου...” (σελ. 128). Κάποιες εγγυήσεις για την οσφρητική

βιβλίου. Έ τσι, άλλωστε, αυθαίρετα μονάχα θα μπορούσε να λυθεί

ποιότητα δανείζονται από τον χώρο της γεύσης του κρασιού, με την

το “ ψυχολογικό αδιέξοδο” αυτής της ανθρωποειδούς κατασκευής.

επισήμανση της χρονιάς και του τρόπου συλλογής της σοδειάς.

Γ ι’ αυτό και δεν ξαφνιάζει καν το γεγονός ότι πολλές από τις εκδη

Υπογραμμίζεται έτσι η αναξιοπιστία της όσφρησης, της φτωχε-

λώσεις —αναντίρρητα παθολογικές— ταιριάζουν όχι σε μια

μένης πια αίσθησης από τις γνωστικές εκείνες λειτουργίες, που

μονάχα, αλλά σε πολλές ψυχικές παθήσεις, άλλες στη μια κι

κάποτε είχε.

άλλες στην άλλη.Ο Γκρενούιγ θα μπορούσε άλλοτε να ’ναι ένας

Όμως αυτός ο φυλογενετικός υποβιβασμός είναι απαράδεκτος

σχιζοφρενής, με χέρια δυνατά να στραγγαλίζουν κάτω από τις

για τον Ζίσκιντ, μιας και οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κλείσουν τα

υπαγορεύσεις κάποιου παραληρήματος,

μάτια τους μπροστά στο μεγαλόπρεπο και το τρομερό ή το όμορ

πτικός που σκοτώνει σε μια του κρίση ψυχοκινητικού αυτοματι

φο— , να κλείσουνε τ ’ αυτιά τους στις μελωδίες και τα μαυλι-

σμού,

στικά λόγια.. . , αλλά δεν μπορούν' ·να

βιολογικά ή διεστραμμένος ψυχοσεξουαλικά εγκληματίας.

ξεφύγουν από τις μυρω

άλλοτε ένας επιλη

κι άλλοτε, τέλος, ένας ψυχανώμαλος “ εκφυλισμένος”

διές... (σελ. 154). Έπρεπε και πάλι η όσφρηση να αποκτήσει το

Ο Γκρενούιγ δεν μπορεί να ’ναι τίποτα ακριβώς απ’ όλα αυτά.

αισθησιακό και αισθητικό, το αντιληπτικό και γνωστικό εκείνο

Γιατί είναι μια προσωπικότητα συρραμμένη επιδερμικά και προ·

φάσμα που κάποτε διέθετε και εξακολουθεί, μικρότερο έστω, να

πάντων χαλαρά, είναι χωρίς κορμό, ρίζες και βάθος. Για τί, όχι

απλώνεται στις “ απιοειδείς” εγκεφαλικές περιοχές κάποιων

μοναχά η φυσιολογική, αλλά και η πιό νοσηρή προσωπικότητα

ζώων

που όμως δεν έχουν τη μιλιά για να δηλώσουν τις ποικι

πρέπει να έχει συνοχή και συνέπεια με τις σκέψε’ις, τα συναισθή

λίες των οσμών, που μόνο ο άνθρωπος θα μπορούσε να εκφράσει, αν

ματα και τις πράξεις της. Έ τσι, ο Γκρενούιγ, σαν ολότητα, είναι

βέβαια ήταν ικανός να τις διακρίνει. Και ο Ζίσκιντ επινοεί αυτόν

χωρίς υπόσταση* κι η μόνη υπόσταση που μπορεί να αναζητηθεί σ’

τον απίθανο συνδυασμό του ζωώδους και του νοητικού. Και γιατί

αυτήν την ανθρωπόμορφη κατασκευή, είναι όση υποδηλώνεται

όχι; μήπως δεν έχουμε και άλλους περίεργους συνδυασμούς, όπως

στην συμβολική σημασία κάποιων απομονωμένων και αιωρούμενων

της μουσικοφιλίας στη μογγολοειδή ιδιωτεία; Έτσι δωρίζει στον

πράξεών της και στον απόηχό τους στον ανθρώπινο περίγυρό της.

Γκρενούιγ αμέτρητης ποικιλίας οσφρητικές προσλήψεις μαζί με

Το άρωμα της ανθρώπινης ύπαρξης, που ο άοσμος Γκρενούιγ

την ικανότητα της διαφορίζουσας αισθητικής. Σ ’ αντίθεση με το

έφτιαξε για να φορά, για να ’χει κάποια μυρωδιά και αυτός, το “ ά

πλάσμα αυτό οι άνθρωποι θα εξακολουθούσαν να “ πιστεύουν ότι το

ρωμα της ζωής” , αναμφισβήτητα λειτουργεί συμβολικά. Το

κορίτσι τους είχε μαγέψει από ομορφιά και χάρη και κομψότητα.. . ,

άρωμα αυτό “ μύριζε σαν άνθρωπος” και “ όποιος το οσφραινόταν

ότι ήταν η όψη που μάγευε τον κόσμο...” , και όχι “ αυτή η ασύγ

μέσα σ’ ένα σκοτεινό δωμάτιο, πίστευε ότι μέσα στο χώρο βρι

κριτη και θεία ευωδιά της” __ , που “ μόνο εκείνος, ο Γκρενούιγ θα

σκόταν κι ένας δεύτερος άνθρωπος” . Αλλά “ για να μιμηθεί την

ήξερε” (σελ. 172). Γιατί είχε και οσφρητική γνώση για να την

ανθρώπινη μυρωδιά... χρησιμοποίησε ό,τι παράξενο βρήκε” και

αναλύσει και οσφρητική αισθητική για να την απολαύσει* απο-

συγκεκριμμένα κυρίως αηδιαστικά υλικά (σελ. 149). Όταν αρω

στάζοντάς την! Ο Ζίσκιντ, έτσι, δεν ανακατασκευάζει την

ματίστηκε με αυτό και “ βγήκε στο δρόμο, ένιωσε ξαφνικά φόβο, 2 7

όσφρηση, αλλά την “ αναπαλαιώνει” . Όμως εντάσσει μέσα της

Γιώργος Βέης
Παρασκευή
[με μαγνητόφωνο}

Στα πλακάκια της κουζίνας τα λείψανα του Πρωτέα

Το πρώτο βράδυ έμοιαζε με χιόνι:

Είναι η ώρα, εδώ

οι πατημασιές καθρέφτιζαν άστρα

οι σταθερές κινήσεις της ψυχής

κομμάτια της νέας σελήνης, πυξίδες

καθώς γλιστράει αργά από τις τρύπες του κεφαλιού

από τις νότιες θάλασσες ο αέρας φορτωμένος

σε λίγο γυρίζει έντρομη στα έγκατα του κορμιού

νησιά.

δεν πιστεύεις, δε γράφεις στους δικούς σου

δεν ανάβει το φως.
*

*

τα τηλέφωνα κατεβασμένα-τα σεντόνια γεμάτα φύκια

Ολοι στους δρόμους
με τα μαλλιά να φωσφορίζουν ασημικά

όστρακα ξαφνικά όλές οι σελίδες της Βίβλου λευκές
αχρωματοψία της γνώσης

τρέχουν να προλάβουν την εποχή τους

αντιστρέφεις αμέσως την αλληγορία του ύπνου

σπίτια αφύλαχτα γεμάτα λατινικά
γρίφοι, χάρτες άγνωστων χωρών

για να σωθείς.
*

σε βρώμικους τοίχους

Σφαίρα σταματημένη στον αέρα ο κρόταφος περιμένει

στο τραπέζι κούφια δόντια.
*

καίει ο χρόνος στα βλέφαρα, σηκώνεται σκόνη των εθνών
τυφλοί από τόση δύναμη και μύθους

Άδειο μπουκάλι για μαξιλάρι
οι ήχοι δεν μπορούν να γίνουν λέξεις

τα ζάρια των παιδιών κυλούν στο ποτάμι.
*

το αυτί της πολιτείας ένα βουητό

Τα χαλασμένα ρήματα του έπους

δεν κοιμάσαι

ξεφλουδισμένη γλώσσα.
*

στην οθόνη των παντοτινών καιρών οι εικόνες
ένας κόσμος κρεμασμένος σε δέντρο ψηλό
κάτω να βόσκουν οι δαίμονες το μαύρο χορτάρι των οικοπέδων,

Η υγρασία τώρα κατεβαίνει, λυώνει τα κόκκαλα

το σύννεφο βιολί, το μάτι τρέλα.
*

γίνεται λάσπη, επάνω μουλιάζει το πρόσωπο

*

φτάνει βαθιά στις παιδικές μνήμες
στα δάχτυλα τρίβονται οι βολβοί χώμα

Αργά στην ίδια γωνία κρατώντας την ίδια κλεψύδρα

χάνονται τα σύμφωνα μέσα από τα δόντια

με την άμμο των οραμάτων

οι γραμμές του λαιμού ένα τρύπιο δίχτυ

μετράω τα φώτα των αυτοκινήτων

να μπαινοβγαίνει άφοβα το φως

να στρίβουν με θάρρος για τον ουρανό

αύριο αλλάζεις χρώμα ματιών, επίθετο.
*

προβολές στον ωκεανό της νύχτας
ενώ η γέφυρα θα κόβεται στη μέση
ένας αιώνας θα χωράει σ' ένα βλέμμα

Από τα ξημερώματα με μπύρα.
*

ένας μεθυσμένος θα κατρακυλά στις σκάλες άτρωτος

Σκουριασμένες κλειδώσεις.

στους ώμους φίδι αφιέρωμα αρχαίες τελετές ως το πρωί

Παρασκευή, Spanish Harlem, με μαγνητόφωνο.

η τελευταία αναπνοή έχω ξεπαγιάσει.
*

τέλος, στη χιλιοσυζητημένη προέκταση τους στη φάγωση του
θεϊκού σώματος.

Νέα Γόρκη
Ιούνιος 198 7

θα ’ταν αλήθεια πέρα για πέρα δικαιολογημένο να αναρωτηθεί
κανείς ποια νοσηρά πρότυπα —συνειδητά ή ασυνείδητα— είχε ο

Σαν ένα ακόμη διαφοριστικό γεγονός ανάμεσα στα δύο πλήθη

συγγραφέας για όλα αυτά τα νευροφυσιολογικά και ψυχολογικά

επίσημαίνεται η παρουσία φαινομένων υστερικής αμνησίας στο

γεγονότα, γ ι’ αυτές τις οσφρητικές εμπειρίες και για την “ κατ’

πρώτο, που από το δεύτερο απουσιάζουν. Ειδικά τα άτομα του

επίφαση συμπτωματική” συνύπαρξή τους με πράξεις εγκλημα

λετρευτικού-οργίαστικού πλήθους της Γκρας, όπου οι τιμωρητικές

τικές κι ακόμη για το ποιες προσλαμβάνουσες εντυπώσεις και πλη

εξιλεωτικές ανάγκες δεν ικανοποιούνται, επιθυμούσαν το όργιο

ροφορίες μπορούσε να έχει για τη σχέση κάποιων εμπειριών, όπως

αυτό “ να το παραβλέψουν, να το παρακάμψουν , να μην το σκέφτον

αυτές, με το εγκληματικό, το βακχικό και το κανιβαλικό όργιο που

τα ι” . Είναι η τάση που αντιστοιχεί απόλυτα με το μηχανισμό της

επακολουθεί. Μα τελικά ακόμα και η ανεύρεσή τους δεν θα ’χε

υστερικής αμνησίας, καθώς “ το γεγονός αυτό ήταν τόσο αποτρό

άλλη σημασία από το να τονιστεί η διαισθητική αντίληψη της

παιο, τόσο ανεξήγητο (;) κι ακατανόητο, τόσο αντίθετο με τις ιδέες

τέχνης για μια πραγματικότητα, που η επιστήμη βήμα πρός βήμα

τους για την ηθική, ώστε το έσβησαν από τη μνήμη τους κυριολε

προσπαθεί να συλλάβει. Για τί απ’ όλα πιό πολύ έχει σημασία αυτή

κτικά τη στιγμή που συνέβη” (σελ. 2 4 3 )· όπως και ό,τι ακριβώς

η απροϊδέαστη παιδευτική λειτουργία της τέχνης, η αισθητικά και

γίνεται την ίδια ένοχη στιγμή και με την εγκατάσταση της υστε

γνωστικά γονιμοποιητική της λειτουργία, που αυτά τα σχόλια 2 9

ρικής αμνησίας.

θέλουν απλά και μόνο να κάνουν φανερή.

Αναψηλάφηση
της υποθέσεως Βουτυρά
Ψ*£%μ

*

ΓΤ

'
Τ’
1ου V¿πυρου
Ισακνια'

Ο τίτλος της σειράς εκδηλώσεων μέσα στον

Στις παρατηρήσεις του Τσίρκα θ’ αναφερθώ

οποίον εντάσεται και η σημερινή, είναι “τα

αργότερα, φοβούμαι όμως πως είναι αδύ

κείμενα και η φωνή τους”, “εισηγήσεις"

νατο να σταθώ σ’ αυτές σήμερα και να τις

και “ αναγνώσεις ”. Υποθέτω ότι το κέντρο

εξετάσω διεξοδικά. Προϋποθέτουν οικείωση

βάρους πέφτει στο σκέλος “ ανάγνωση” -

και με το έργο του συγγραφέα και με τον

και μένει λίγο μετέωρη η “ εισήγηση” .

κριτικό λόγο που αναπτύχθηκε γύρω απ’

Περιορίζεται, εν πάση περιπτώσει, στα

αυτό. Κρίνω σκόπιμο ν’ αφιερώσω το μεγα

σεμνά και στενά όρια ενός βοηθητικού

λύτερο μέρος του περιορισμένου χρόνου που

ρόλου. Το πράγμα δεν θα είχε σημασία αν

διαθέτω για να δώσω κάποιες πληροφορίες

δεν μου λάχαινε ο κλήρος να μιλήσω για

για τη ζωή και το έργο του Βουτυρά. Όσο

τον Δημοσθένη Βουτυρά. Τα πράγματα θα

“ ειπωμένες” ή ανιαρές κι αν είναι οι πλη

ήταν απλούστερα αν είχα να μιλήσω για

ροφορίες αυτές, ύστερα από τριάντα χρόνια

κάποιον πεζογράφο του οποίου η φυσιο-

λήθης ενδέχεται να μην είναι τελείως

γνωία είναι ξεκαθαρισμένη και η θέση του

περιττές, ακόμη και για ένα ενημερωμένο

στη

γραμματολογία

μας

σαφής

Ο Δημοσθένης Βουτυράς

και

κοινό.

σίγουρη. Ο Βουτυράς, από την εμφάνισή

τικής μας ζωής, τις διαλείψεις της γραμ

του σχεδόν, υπήρξε μια αμφιλεγόμενη

ματολογικής μας μνήμης, αναφερόμουν

Ως χρονολογία γεννήσεώς του αναφέρεται

περίπτωση. Παρά το γεγονός ότι με την

στον Βουτυρά για να εξεικονίσω τον τρόπο

το 1872 κι άλλοτε το 1879. Πιθανότερη

πεζογραφία του κάλυψε πάνω από μισόν

που αντιλαμβανόμουν τη στάση μας απέ

θεωρείται

αιώνα, παρά το γεγονός ότι για μια

ναντι στην παράδοση. Σας διαβάζω ένα

αστική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν

περίοδο, τη δεκαετία του ’20, το άστρο του

σύντομο απόσπασμα από κείνο το κείμενο:

συμβολαιογράφος, από τη Τζιά. Η μάνα

η

πρώτη.

Κατάγεται

από

μεσουράνησε και η επιρροή του ήταν τερά

“ Ερώτημα νόμιμο: Είναι όλη η παρά

του Μεσολογγίτισα. Ο Δημοσθένης γεν

στια, η θέση που καταλαμβάνει στα εγχει

δοση ζωντανή κι αξίζει τον κόπο ν’

νήθηκε σ’ ένα πλοίο, έξω από την Κων

ρίδια ιστορίας της λογοτεχνίας μας είναι

ασχολούμαστε με όλους και με όλα;

σταντινούπολη,

περιορισμένη και η σημασία του έργου του

Ίσως όχι. 'Το θέμα πάντως είναι πώς

γονείς του. Ύστερ’ από τρία χρόνια η οικο

ρητώς αμφισβητούμενη. Η επιτυχία του

και από ποιους και κάθε πότε αποφασί-

γένεια Βουτυρά επιστρέφει στην Ελλάδα κι

αποδίδεται σε λόγους συγκυριακούς: στις

ζεται τι είναι ζωντανό και τι ξεπερα

εγκαθίσταται στον Πειραιά, όπου ο Δημο

ανάγκες ενός κοινού με ορισμένο επίπεδο

σμένο. Στο ερώτημα αυτό δεν μπορούμε

σθένης θα περάσει τα παιδικά και εφηβικά

παιδείας, στο κλίμα της εποχής και στις

να απαντούμε ακουμπώντας στις ετυ

του χρόνια. Κάκιστος μαθητής, αλλάζει

επιδράσεις

λογοτεχνίας.

μηγορίες των προηγούμενων γενεών. Η

συνεχώς σχολεία. Γενικά απεχθάνεται την

Ακόμα και οι θαυμαστές του, δεν μπορούν να

γενιά του ’30 μελέτησε, έκρινε και

πειθαρχία, καθετί που απαιτεί προσπά

αρνηθούν τα ελαττώματά του και μιλούν

τοποθέτησε τον Δημοσθένη Βουτυρά,

θεια, επιμονή, συνέχεια. Το πρόβλημα

για “ πρόβλημα Βουτυρά” . Σαν να μην

για παράδειγμα. Τον είπε “ ταλαν

περιπλέκεται από μια μια μορφή επιληψίας

έφθαναν όλ’ αυτά, το έργο του, μετά το

τούχο, απαίδευτο και κακογράφο” . Δεν

που εκδηλώνεται γύρω στα δεκατρία του

θάνατό του (1 9 5 8 ), καλύπτεται ολοκληρω

μπορούμε να βασιστούμε στην ετυμη

χρόνια. Οι γονείς του τον στέλνουν σ’ ένα

τικά σχεδόν από τη λήθη. Όταν κυκλοφό

γορία της. Σαν κάθε άλλη γενιά, είχε

Λύκειο της Αθήνας για ν’ αποφύγουν το

ρησε το πρόγραμμα εκδηλώσεων της “ Ε 

κι αυτή τη δική της οπτική γωνία, τις

σκάνδαλο. Τον αντιμετωπίζουν ως άρρω

ταιρεία Σπουδών” πολλοί φίλοι ρώτησαν

προκαταλήψεις και τους περιορισμούς

στο, γεγονός που επιδεινώνει τη νοσηρή του

“ Που τον θυμηθήκατε τον Βουτυρά;”

της.

1947 ο Στρατής. Τσίρκας

προδιάθεση. Δυσκολεύεται τρομερά να προ

Προσωπικά, δεν τον είχα ξεχάσει ποτέ.

βλέπει στο ατημέλητο ύφος του Βου

σαρμοστεί* οι προσανατολισμοί του δεί

Το 1978, σε μια επιφυλλίδα**, στόχος της

τυρά προδρομικά στοιχεία μοντέρνας

χνουν μάλλον τάσεις φυγής, παρά προσαρ

ελλειπτικότητας” .

μογής.

της

ρωσικής

30'οποίας ήταν να επισημάνει ένα από τα πιό
ανησυχητικά συμπτώματα της πνευμα-

Το

Λογοτεχνία” , 1948).

(“ Αλεξανδρινή

Παίρνει

όπου

μετανάστευαν

μαθήματα

οι

ξιφασκίας,

αλλά σύντομα τα βαριέται. "Εχει ωραία
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φωνή και για ένα διάστημα σκέπτεται να

σικακίας,

σταδιοδρομήσει

Παίρνει

είναι ανήμπορο να ξεπεράσει το φαντασιω-

από την ύπαιρθο στο αστικό κέντρο. Ταυ

μαθήματα τραγουδιού μ’ ένα Ιταλό μαέ

τικό επίπεδο και ν’ ακουμπήσει πάνω σε μια

τόχρονα, σημειώνεται μετατόπιση από το

στρο, αλλά κάτι συμβαίνει πάλι και το

πραγματική κοινωνική προοπτική, αναδι

ηθογραφικό προς το ψυχολογικό και κοινω

σχέδιο ναυαγεί. Κάποιο φεγγάρι ερωτο

πλώνεται, “ βράζει μέσα στο ζουμί του” ,

νικό πεζογράφημα. Ο Δημαράς μιλάει

τροπεί με την ιδέα να γίνει καπετάνιος σε

όπως λέμε, κι εκφυλίζεται σε μελαγχολία,

“ για ηθογραφία τοποθετημένη μέσα στα

ιστιοφόρο. Μιαν εποχή θέλει να ιδρύσει ένα

παραίτηση, μοιρολατρία. Οι ίδιοι μελετη

αστικά κέντρα” . Δεν συμφωνώ με την

“ Ελεύθερο Κράτος” στην Αφρική και προ

τές,

ψυχαναλυτική

κρίση του. Στο Βουτυρά έχουμε έκδηλα

παγανδίζει την ιδέα στους φίλους του. Την

ερμηνεία με τη μαρξιστική προσέγγιση,

στοιχεία ρεαλιστικής ψυχογραφίας ή -

ίδια εποχή ξεσπάει στο Τονκίνο πόλεμος

αντιπαρέρχονται τους αποδοθέντες στον

όπως επιμένει ο Τσίρκας- ψυχολογικού ρεα

ανάμεσα στους Γάλλους και τους Αναμί-

Βουτυρά χαρακτηρισμούς του προλετα·»

λισμού. Για πρώτη φορά επίσης, με το έργο

τες. Ο Βουτυράς και η συντροφιά του ξεση

ριακού ή του σοσιαλιστή συγγραφέα. Τις

του, η πεζογραφία μας συνειδητοποιεί ή

κώνονται για να πολεμήσουν στο πλευρό

ιδιότητες αυτές, του τις είχαν αρνηθεί

τουλάχιστον υποπτεύεται, την ύπαρξη κοι

των Γάλλων. Ευτυχώς δεν φτάνουν πιο

παλιότερα, με πολεμική μάλιστα διάθεση,

νωνικού ζητήματος, με την έννοια που του

πέρα από το Γαλλικό Προξενείο που ανα

ο Παρορίτης και ο Κατήφορος. Το βέβαιο

δίνουμε σήμερα.

κόπτει την πολεμική ορμή τους ζητώντας

είναι πως ο κόσμος του Βουτυρά δεν είναι το

Αναφέρθηκα στην “ κοσμοθεωρία” του.

άδεια των κηδεμόνων τους. Η οκογένειά

προλεταριάτο, με την έννοια που δίνουν στη

Προς αποφυγήν συγχύσεων , διευκρινίζω

του, ανεκτική συνήθως με τις ιδιορρυθμίες

λέξη οι μαρξιστές. Κι η κοσμοθεωρία του

ότι κατά κοινήν ομολογίαν, ο Βουτυράς δεν

του, αποφασίζει να θέσει τέρμα στους τυχο

δεν έχει καμιά σχέση είτε με τη μαρξιστική

είχε κανένα συγκροτημένο σύστημα ιδεών.

διωκτισμούς του. Ο πατέρας του ιδρύει την

κριτική, είτε με τη σοσιαλιστική προο

Δεν ήταν ο άνθρωπος των βιβλίων και των

“ Εταιρεία Οικοδομών” και διορίζει το

πτική.

κι

συστημάτων. Η φιλοσοφία του για τη ζωή,

Δημοσθένη διευθυντή της. Εκείνος δέχε

αρχίζει να γράφει την εποχή που η βιομη

την κοινωνία, την ανθρώπινη μοίρα σχημα

ται, με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει να

χανική οικονομία και η αστική κοινωνία

τίστηκε από τα άμεσα δεδομένα της εμπει

γράφει διηγήματα. Λίγο πριν,μέσα στις

κάνουν τα πρώτα δειλά βήματά τους στην

ρίας του. Σχηματίστηκε στα εφηβικά και

αλλοπρόσαλλες αναζητήσεις του,

είχε

Ελλάδα. Στη Σύρα και στον Πειραιά εμφα

νεανικά χρόνια του για να μείνει αναλ

ανακαλύψει τη λογοτεχνία. Για την ακρί

νίζονται αι πρώτες τσιμινιέρες. Στον τόπο

λοίωτη σ’ όλη τη διάρκεια της συγγρα

βεια, είχε ανακαλύψει πως μπορεί να

μας, αρχίζει να παίρνει σχήμα και μορφή η

φικής του σταδιοδρομίας. Ένα μείγμα μοι

γράφει

είπε

σύγχρονη μεγαλούπολη. Στις γειτονιές

ρολατρίας και λαϊκού αναρχοριζοσπαστι-

αργότερα ο ίδιος, ως τότε δεν είχε διαβάσει

της συρρέουν άνθρωποι απ’ όλα τα διαμερί

σμού, παιδική και πρωτόγονη, συμπαγής

ούτε μια λογοτεχνική σελίδα. Το 1900

σματα της χώρας, αναζητώντας την τύχη

και αμετακίνητη, η φιλοσοφία αυτή, μαζί

δημοσίευσε για πρώτη φορά ένα διήγημα

τους μέσα σ’ αυτόν τον “ γέννα ίο νέο κόσμο’ ’

με την προσήλωση σε μια ορισμένη θεματο

στο “ Περιοδικό μας” του Βώκου. Το 1902

των μηχανών, των δυνατοτήτων - και της

γραφία και την εμμονή σε μια ορισμένη

κυκλοφόρησε η πρώτη του συλλογή, “ Ο

αστάθειας. 'Αλλοι πετυχαίνουν κι άλλοι

μορφή, θα δώσουν στο έργο του τη σφραγίδα

Λαγκάς και άλλα διηγήματα” . Η Εται

τσακίζονται. Ο Βουτυράς μαγνητίζεται

της ενότητας και της ιδιορρυθμίας. Παρά

ρεία οικοδομών” , ωστόσο, δεν αργεί να

απ’ τους δεύτερους: απ’ τους ναυαγισμέ-

κάποιες

χρεοκοπήσει. Η οικογενειακή περιουσία

νους, τους αποτυχημένους, τους ανήμπο

κλειστό όραμά του, με τα φανταστικά

εκποιείται κι ο πατέραςτου αυτοκτονεί. Ο

ρους. Αυτούς αφουγκράζεται, αυτούς απει

κυρίως διηγήματα του που δεν καταχωρί

Δημοσθένης βρίσκεται αντιμέτωπος με την

κονίζει. Κάποτε σε στιγμές δραματικής

ζονται στις υπολογίσιμες επιτεύξεις του,

αδυσώπητη πραγματικότητα. Από δω και

σύγκρουσης με τη μοίρα τους. Συνήθως σε

θα παραμείνει ο πλέον μονόχορδος πεζο-

πέρα θ' αφοσιωθεί στα γράμματα, αποκλει

ώρες ήπιας απελπισίας, καθώς αφηγούνται

γράφος της γραμματείας μας.

στικά κι απαρέγκλιτα.

τους καημούς και τα ντέρτια τους σε κάποια

Πέρα από την καθήλωση της φιλοσοφίας

ταβέρνα, πνίγοντάς τα μέσα σε άφθονη

του και την περιχαράκωση της θεματογρα

Τόσο ο Τσίρκας στη μελέτη που προαναφέρ-

ρετσίνα. Κατά κανόνα, οι ήρωες του είναι

φίας του στο στενό κύκλο των συνοικιακών

θηκε, όσο κι ο Βάσος Βαρίκας το 1958 στην

μεροκαματιάρηδες·, βιοτέχνες, φτωχοδιά-

του οριζόντων, διαπιστώνεται και μια στα

εισαγωγή του πρώτου τόμου των Απάντων

βολοι, φοιτητές, άνεργοι, ξεπεσμένοι δικη

σιμότητα της τεχνικής, του ύφους, της

Βουτυρά (ο δεύτερος τόμος ατύχησε, κι ο

γόροι και γιατροί. Λένε πως μέσα από τους

γλώσσα του. Πενήντα χρόνια γράφει εκα

τρίτος δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότη

ήρωές του ο Βουτυράς αυτοβιογραφείται

τοντάδες διηγήματα και κινείται επί της

τας), αντλούν, με ψυχαλαλίζουσα διάθεση,

συνεχώς, στην προσπάθειά του να ξεπα-

αυτής περίπου στάθμης. Φυσικά, όπως και

στοιχεία από τη βιογραφία του Βουτυρά

ράσει το νεανικό τραύμα της αδυναμίας του

σε κάθε άλλον συγγραφέα, μπορούμε να

για να προσδιορίσουν τη σκοπιά του, τη

ν’ αναμετρηθεί με την πραγματικότητα.

ξεχωρίσουμε στο έργο του καλά, μέτρια και

στάση του απέναντι στον κόσμο. Διαπι

Ας μην μπούμε απόψε σε τόσο ακανθώδη

κακά διηγήματα. Έ χει κι ο Βουτυράς τις

στώνουν και οι δύο κάτι το ασυμφιλίωτο με

χωράφια. Ας σταθούμε σε ορισμένες διαπι

γόνιμες και τις άγονες ώρες του. Αλλά

τη ζωή, με την κοινωνία, με την πραγμα

στώσεις που δεν είναι εύκολο να αμφισβη

πορεία εξέλιξης δεν ανιχνεύεται. Γράφει

τικότητα. Μια διάθεση αναρχίζουσα, μια

τηθούν. Με τον Βουτυρά, για πρώτη φορά, ’ πάντα με την ίδια —πρωτόγονη τη χαρα-

στάση κριτική, κι ακόμη, ένα στοιχείο μνη-

το κέντρο βάρους του ενδιαφέροντος της

στην

διηγήματα,

όπερα.

γιατί,

όπως

«

εκδικητικότητας, που καθώς

συνδυάζοντας

Ο Βουτυράς

την

διαμορφώνεται

ελληνικής

πεζογραφίας

απόπειρες

μετατοπίζεται

απόδρασης

από το
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κτήρισαν — τεχνική. Την ίδια προχειρό

θυνση προς την οποία θα ’πρεπε να προσα

Δυτικών

τητα και ατημελησία. Ο Άγγελος Τερ-

νατολιστεί μια σημερινή ανάγνωση.του

εκφραστικό όργανο της αμερικανικής λογο

ζάκης,

πολύ

Βουτυρά. Τα βέλη αυτά τα επισημαίνω, τα

τεχνίας. Επανέρχομαι εις τα καθ’ ημάς και

σοβαρά, βρίσκει πως “ το φραστικό μέρος

σχολιάζω και σε ορισμένες περιπτώσεις τα

τελειώνω.

του έργου του αποτελεί όχι τη σοβαρότερη,

προεκτείνω.

Ο Βουτυράς, λέει ο Τσίρκας, μένει ξένος

αλλά τη μοναδική του αδυναμία” . Ο Ξενό-

Ο Βαρίκας, που δεν γνωρίζω αν είχε υπ’ στο ιδανικό του δημοτικισμού. “ Δεν ακούει

πουλος, αντίθετα, λέει πως το “ ύφος του κ.

όψη του την κατά δέκα έτη νεώτερη μελέτη

Βουτυρά είναι πολύ ταιριαστό με το είδος

του

που

τον

αντιμετωπίζει

ΙΙολιτειών

γίνεται

το

κύριο

και δεν γράφει παρά τη γλώσσα του εσωτε

ματική του μέθοδο παρατηρεί πως “ είναι

αυτοματισμό ρικού του μονολόγου” . Και προσθέτει:
γραφής και συνειρμική μνήμη. Σαφέστερος “ Κάθε ατόφιο δημοτικό κείμενο, γραμμένο
και τολμηρότερος ο Τσίρκας, αφού ανα από νεοέλληνα πολίτη των μεγάλων

κάτι το μοντέρνο” . Ο Ξενόπουλος, ωστόσο,

φερθεί στους Τζόυς, Φώκνερ και Σαρτρ,

βρίσκει πως το μόνο τρωτό του Βουτυρά

υποστηρίζει πως η αφηγηματική μέθοδος χία, δηλαδή μια βία, πάνω στον αυτόματο,

είναι η απουσία σχεδίου στην αφηγημα

του Βουτυρά, στην οποία φθάνει ενστι-

τον ακατέργαστο λόγο που βγαίνει από

τική

διηγήματα αυτά” ,

κτωδώς φυσικά, βρίσκεται κοντότερα στη

βαθειά” .

παρατηρεί, “ σχεδόν όλα, αρχίζουν απ’

δική τους μέθοδο, της εκ των ένδον σύλ

όπου θέλουν και τελειώνουν όπου θέλουν” .
Οι γνώμες διχάζονται, αντιφάσκουν. Εδώ

ληψης τη£ ψυχολογικής κατάστασης του πάρουμε ένα σφουγγάρι και να σβήσουμε
ήρωα, παρά την τυπικά ρεαλιστική μέθοδο όλα τα ελαττώματα του Βουτυρά. Αλλά αν

περίπου βρίσκεται “ το πρόβλημα Βουτυ

του Μπαλζάκ ή του Μωπασάν, που περι

θέλουμε να κατανοήσουμε τη δύναμη της

ρά” . Το διατυπώνει με μια καίρια απορία ο

γράφουν την ψυχολογία του ήρωά τους απ’

επιβολής του και το μυστικό της γοητείας

Άγγελος Τερζάκης το 1934. “ Μα πως” ,

έξω, σαν θεατές. Αν οι παρατηρήσεις αυτές

του,

διερωτάται, “ ένας συγγραφέας πρωτόγονα

ισχύουν, και πιστεύω πως σε κάποιο βαθμό

αισθητικά κριτήρια άλλων εποχών και να

πηγαίος, δίχως αισθητική κατάρτιση, μ1 ισχύουν, τότε, οι απόψεις για την οργά^
ελαττώματα καίρια, κατορθώνει ν’ απο νωση της αφηγηματικής ύλης, το “ σχέ

δούμε το έργο του κάτω από έναν άλλο

δώσει όχι μόνο το πνεύμα της εποχής του

διο” που ζητούσε ο Ξενόπουλος, όσο κι

σημερινή μας παιδεία και ευαισθησία. Η

αλλά και να το επνδύσει με την κατάλληλη

εκείνες για τη γλώσσα του Βουτυρά, απαι

ανάγνωση που ακολουθεί θα δείξει αν η

μορφή” .

τούν ριζική αναθεώρηση. Αντίθετα από την

πρόταση και η ευχή έχουν κάποιαν αξία.

καλοσχεδιασμένη παραδοσιακή αφήγηση

Αναψηλάφηση της υποθέσεως Βουτυρά*

των διηγημάτων του” και για την αφηγη

δόμηση.

“ Τα

Με αυτή τη βούλα σφραγίστηκε και

Τσίρκα,

μιλάει

για

αλτικών κέντρων, προϋποθέτει μια πειθαρ

Με όλα αυτά, δεν εννοώ πως πρέπει να

οφείλουμε

να

παραμερίσουμε

τα

φωτισμό, πιο σύγχρονο, πιο ταιριαστό στη

Βουτυρά.

που κατατείνει στη λογική οργάνωση των

Όποιος πιστεύει πως η υπόθεση απαιτεί

επεισοδίων μέσα στο χρόνο, η αφήγηση που

* Το κείμενο αυτό διαβάστηκε στην «Εταιρεία

αναψηλάφηση, οφείλει να αναρωτηθεί αν

στηρίζεται στη συνειρμική λειτουργία της

Σπουδών Νεοελληνικοί Πολιτισμού και Γενικής

έχουν πράγματι προκύψει νέα στοιχεία που

μνήμης,

Παιδείας», στις 1 /1 2 /8 5 , ως εισαγωγή στην

να δικαιολογούν την επανεξέταση ενός

κάποια μορφή αποδιοργάνωσης. Η σύγ

έργου ολοκληρωμένου εδώ και χρόνια. Θα

χρονη διηγηματογραφία έχει καταδείξει

πω πράγματα αυτονόητα κι ας μου συχω-

πως την παλιά, σφιχτοδεμένη, πυραμιδική

ρεθεί ο φόβος πως ακριβώς επειδή είναι

συναρμολόγηση

αυτονόητα έχουμε την τάση να τα παραμε

μαζών, την έχει διαδεχθεί μια πιο ελεύθερη

λούμε και να τα ξεχνάμε. Τα νέα στοιχεία

και συχνά ασύμμετρη διάταξη των επεισο

που επιβάλλουν την αναψηλάφηση των

δίων. Αυτές οι αλλαγές στο “ σχέδιο” του

κλειστών και αρχειοθετημένων φακέλλων

διηγήματος, συνοδεύονται από αλλαγές

είναι τα νέα βιώματα, η σημερινή ευαισθη

στη σύσταση της γλωσσικής εκφοράς του.

σία, τα σύγχρονα ερμηνευτικά και αναλυ

Η καλλιεργημένη γλώσσα του συγγραφέα

τικά εργαλεία -κι όλη η λογοτεχνία που

δεν προσφέρεται συνήθως για μια εκ των

μεσολάβησε από χθες μέχρι σήμερα. “ Ο

ένδον σύλληψη της ψυχολογικής κατάστα

Ντάντε, λ .χ . -λέει ο Σεφέρης - δεν έχει το

σης. Ο νεωτερικός συγγραφέας, προσπα

ίδιο νόημα πριν χλι ύστερα από τον Μπων-

θώντας να συλλάβει τις σκέψεις του ήρωα

τλαίρ, μήτε ο Ρασίν πριν και ύστερα από

τη στιγμή που κρυσταλλώνονται, επιστρα

τον Βαλερ ί ” . Mutatis mutandis, θα μπορούσε

τεύει το λεκτικό, γραμματικό και συντα

κανείς να ισχυρισθεί πως η ανάγνωση του

κτικό απόθεμα του ίδιου του ήρωα. Το απο

Βουτυρά δεν μπορεί να είναι η ίδια πριν και

τέλεσμα είναι αυτόχρημα δραματικό, επι

ύστερα από την πεζογραφία του Τσίρκα,

ζημία φυσικά της καλλιεργημένης γλώσ

του Ταχτσή, του Ιωάννου, του Κουμαντα-

σας. Καθώς παρατηρεί ένας Αμερικανός

ρέα, του Μηλιώνη.

κριτικός, με τους Έρνστ Χέμινγουει, Σέρ-

αρχειοθετήθηκε

ο

φάκελλος

εξ’

ορισμού,

των

αντιπροσωπεύει

αφηγηματικών

γουντ Άντερσον και Ρίνγκ Λάρντνερ, η

r

3 2 ’ίΣτις μελέτες των Βαρίκα και Τσίρκα εντο

γλώσσα των απαίδευτων καλλιεργητών,

πίζω βέλη που υποδεικνύουν την κατεύ

μπει'ζμπολιστών και φορτηγατζήδων των

ανάγνωση διηγημάτων του Δ. Βουτυρά, στη
σειρά εκδηλώσεων «Τα κείμενα και η φωνή
τους».
* * Βλ. «Γραμματολογική μνημη», εφ. «Καθη
μερινή», 2 7 .4 .7 8 [και Ετερώνυμα, εκδ. «Νεφέ
λη», 1 9 8 6 .
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ΒΑΣΙΛΗΣ X. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ
Το βιβλίο αυτό, που
αναφέρεται στην τέχνη
της Κάλλας, χωρίζεται σε
τρία κυρίως μέρη.
Το πρώτο, αρκετά
σύντομο, είναι ένα
βιογραφικό της
καλλιτέχνιδος που
εξετάζει σε αδρές
γραμμές τους κύριους
σταθμούς της ζωής και
της καριέρας της.
Το δεύτερο μέρος
αναφέρεται στη φωνή της
και το τρίτο στους
ρόλους της, τις
«μεταμορφώσεις της».

*

αδελφής της που περιμένει παιδί και ζει με

είναι και σ αυτο που ο κοινώνικος της

τον εργάτη άνδρα της σε μια λαϊκή μονοκα

περίγυρος την πιέζει να είναι. Έ χει έναν

τοικία με κήπο, στο Περιστέρι. Εκεί γνω

μετεωρισμό ανάμεσα στην φαντασίωση και

ρίζεται με τον Άγγελο —το όνομα μπορεί

στην πραγματικότητα. Άλλωστε ο ανα

να είναι πολύσημο— φοιτητή Ιατρικής, έξι

γνώστης, από την πρώτη κιόλας σελίδα,

χρόνια νεότερο της τον οποίο ερωτεύεται.

υποψιάζεται ότι έχει να κάνει μ’ ένα όχι

Της δείχνει βέβαια κι αυτός μια συμπάθεια

κοινό πλάσμα, αλλά με μια γυναίκα 25

αλλά όλα μένουν τελικά στον αέρα γιατί ο

ετών, υπερβολικά ευαίσθητη, με κεραίες

Άγγελος έχει ομοφυλόφιλες ερωτικές προ

που λειτουργούν πέραν του επιστητού. “ Τε

τιμήσεις. Ο απλός αυτός μύθος δεν πυροδο-

λευταία στιγμή έπλενε το πρόσωπο καλά

τείται από τον δυναμισμό της δράσης, ούτε

καλά με κρύο νερό και ξάπλωνε με την

σπάει σε πολλαπλά αφηγηματικά επίπεδα,

ελπίδα πως θα κοιμόμουν πριν αρχίσω να

δεν είναι όμως ούτε μια γραμμική αφή

κολλάω από τον ιδρώτα —εάν τώρα έφτανε

γηση. Ο Συμπάρδης —κι αυτό νομίζουμε

δύο, χωρίς να έχω κοιμηθεί, μ’ έπιανε ,ο

ότι είναι ένα από τα βασικά χαρακτηρι

φόβος πως δεν θα τα καταφέρω και μια

στικά της δόμησης του υλικού του— ενσκύ-

ζαλάδα που συνεχιζόταν και μετά και την

πτει στον μύθο του, “ ακούει” τις σιωπές

καταλάβαινα μέσα στον πόνο μου, που

του και προκαλεί τον αναγνώστη να κάνει

κάποτε ερχόταν αλλά τόσο ελαφρύς και

Είναι πλέον αναμφισβήτητο ότι ο νεοελλη

το ίδιο. Ένα βιβλίο το οποίο δίνει την

ψεύτικος, ώστε το άλλο πρωΐ θα πήγαινε

νικός πεζός λόγος και ιδιαίτερα ο μεταπο

ευχέρεια στον αναγνώστη να “ γράφει” τις

στραβά, λες και μόνο μια καινούργια νύχτα

λεμικός έχει να επιδείξει σπουδαία δείγ

δικές του υποσημειώσεις και να συμπλη

θα μπορούσε να με κάνει καλά” .

ματα γραφής. Μπορεί η ποίηση να εξακο

ρώσει τα κενά των σιωπών δημιουργώντας

Στις αμέσως επόμενες σελίδες ο Συγγρα

λουθεί να κατέχει τα πρωτεία στον κριτικό

τον προσωπικό του μύθο, παράλληλα με τον

φέας θα φροντίσει να δώσει επαρκή στοι

λόγο, διαφαίνεται όμως ήδη μια στροφή

συγγραφέα. Οι σιωπές όμως δημιουργούν

χεία της προσωπικότητας της ηρωΐδας και

προς την πεζογραφία. Γεγονός το οποίο

απροσδιοριστία,

δεν

να τονίσει το ότι δεν ταυτίζεται και δεν

υπαγορεύεται από τις ίδιες τις φωνές των

κατατίθεται

υπονοείται,

προσαρμόζεται με τις παραστάσεις του κοι

πεζογράφων μας που όλο και πιό έντονες

μπορεί και ν’ αμφισβητηθεί, να ανατραπεί.

νωνικού της περιβάλλοντος. Η αντίθεσή

και ένηχες ακούγονται στα νεοελληνικά

Άλλωστε, γν^υμη μας είναι, ότι ο ίδιος ο

της με την αδελφή της —σύμβολο της

γράμματα. Και δεν πρόκειται μόνον για

τίτλος προϊδεάζει για την απροσδιοριστία

λαϊκής

φωνές δοκιμασμένες και ήδη καταξιωμένες

που

υπενθυμίζει συνεχώς στον αναγνώστη την

αλλά και για νεότερες και μάλιστα πρω-

βιβλίου.

ενός

διαφορά της ηρωΐδας. Θα λέγαμε μάλιστα

τοεμφανιζόμενες.

ανθρώπου να προβλέπει, να υποβάλει και να

ότι ο Συμπάρδης παίζει με τις αντιθέσεις

επηρεάζει με την σκέψη του κάθε άλλο

για να αναδείξει τον κόσμο των ηρώων του.

Συμπάρδης με το βιβλίο του “ Μέντιουμ”

•παράορίσιμη

και εξηγήσιμη είναι με

Από την μια ο καθημερινός κόσμος της Αλε

(εκδ. Κέδρος 1987). Ο νέος πεζογράφος

μεγέθη κοινά. Εξάλλου το μέντιουμ Άννα

ξάνδρας και του Μανώλη με όλα τα κοινω

εισέρχεται στον χώρο του πεζού λόγου με

δεν είναι κεντρικό πρόσωπο, όπως πιθανόν

νικά

τόλμη. Κ ι αυτό γιατί ευθέως επιχειρεί την

θα περιμένει ο αναγνώστης επηρεασμένος

γάμος, οικογενειακή έντακτη ζωή, τεκνο-

σύνθεση και οργάνωση ευρύτερων επιφα

από τον τίτλο. Η Άννα δεν επηρεάζει τον

ποΐα και από την άλλη ο ιδιότυπος κόσμος

νειών, χωρίς να δοκιμάζει την ασφαλέ

πυρήνα του μύθου, δεν τον ανατρέπει. Η

του Αγγέλου αλλά και της ηρωΐδας που

στερη διαδρομή με πρώτο σταθμό το διή

εμφάνισή της έρχεται αφ’ ενός να τονώσει

αρνείται να ακολουθήσει τα προτεινόμενα

γημα. Τι είναι το “ Μέντιουμ” ειδολογικά;

την απροσδιοριστία και τον μετεωρισμό αφ’

και γενικά παραδεκτά πρότυπα. Η αδελφή

Τον τίτλο του βιβλίου δεν ακολουθεί προσ

ετέρου να υπονοήσει την σχέση που υπάρχει

της αφηγήτριας, Αλεξάνδρα’, της κάνει

διορισμός. Ίσως ο συγγραφέας δεν ήί)ελε

ανάμεσα σ’ αυτήν και την αφηγήτρια. Ά λ 

παρατηρήσεις ότι δεν πρέπει να καπνίζει, ή

να δεσμευθεί. Εν πάση περιπτώσει θα μπο

λωστε η Άννα όταν γνωρίζει την αφηγή-

της υπενθυμίζει την διαφορά ηλικίας που

ρούσε να υιοθετηθεί η άποψη του Σπύρου

τρια της λέει: “ Μικρούλα μου. Θα φαντα-

έχει με τον Άγγελο ή την συμβουλεύει ότι

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Έλενα Χουζούρη
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ
Μέντιουμ
Κέδρος 1987
ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΪΡΟΛΙΑΚΟΣ

Άδεια πλατεία
Υάκινθος, Αθήνα 1987

Στους τελευταίους ανήκει και ο Γιώργος

μετεωρισμό.

ρητά,

θα ευδοκιμήσει
Γιατί

η

αλλά

στις

Ό ,τι

σελίδες του

ικανότητα

μικροπαντρεμένης

αναγνωρίσιμα

γυναίκας —

μεγέθη,

εργασία,

Τσακνιά, ότι πρόκειται “ για μια κάπως ' ζότανε κανείς ότι μοιάζουμε εμείς οι δυο.”

πρέπει

εκτεταμένη νουβέλα” (περ. “ η λέξη” Ιού

Η σχέση αυτή εντοπίζεται στο στοιχείο

Βέβαια θα παρατηρούσαμε ότι υπάρχει μια

νιος ’87).

της διαφορετικότητας που έχει η ηρωιδα.

αναντιστοιχία ανάμεσα στον χαρακτήρα

Γραμμένη στο πρώτο πρόσωπο, έτσι

Διαφωνούμε με την εικασία ότι “ το μέν

της αφηγήτριας και στο γεγονός ότι είναι

ώστε να αναδεικνύεται η οπτική γωνία της

τιουμ” του τίτλου είναι αυτή η ίδια, από

μια κοπέλα από κάποιο χωριό της Βοιω

αφηγήτριας-ηρω'ί'δας

την άποψη της δύναμης “ που πιστεύει ότι

τίας. Υπάρχει δηλαδή μια υπερβολή σ’ ορι

γραφέα που την υποδύεται) ακολουθεί έναν

έχει” . Τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν υπο

σμένα χαρακτηριστικά της. Περισσότερο

μύθο, όχι τόσο συχνά αναγνωρίσιμο στην

στηρίζεται από τον μύθο και δεν αποδει-

πειστικός στην ιδιαιτερότητά του εμφανί

πεζογραφική μας παράδοση. Η αφηγήτρια

κνύεται. Τόσο η ηρωιδα όσο και ο Άγγελος

ζεται ο Άγγελος. Κ ι αυτός βέβαια υφί-

της οποίας το όνομα δεν μαθαίνουμε ποτέ,

όμως διεκδικούν την διαφορετικότητά τους

σταται τις αντιθέσεις του περιβάλλοντος

έρχεται έναν Ιούλιο από το χωριό της,

μέσα όμως σ’ ένα κόσμο συμβατικό και ανα

του αλλά πιό ομαλά από την ηρωΐδα. Όλα

γνωρίσιμο.

Η ηρωιδα βέβαια συνεχώς

τα υπόλοιπα πρόσωπα που κινούνται γύρω

παραπαίει ανάμεσα σ’ αυτό που επιθυμεί να

από τους δύο ήρωες διακρίνονται από στοι

(δηλαδή του συγ

3 4 κάπου στην Βοιωτία, να “ παραθερίσει”
στην Αθήνα, στο σπίτι της μικρότερης

ν’

αποφασίσει

να παντρευτεί.

χεία —λιγότερα ή περισσότερα— μιας συγγραφέας να μην την πληγώσει και να

γραφέας μ’ αυτήν την αντίθεση; Μήπως

ιδιαιτερότητας. Εκτός από την Άννα για της δημιουργήσει συναισθήματα απώθη

τάσσεται έμμεσα υπέρ του κόσμου της Αλε

την οποία μιλήσαμε ήδη, η Αλίκη, ο σης. Αντίθετα, η τόσο φιλική και ανθρώ

ξάνδρας και του Μανώλη, επειδή είναι χει

θωμάς, ο φαντάρος, ο Νάσος, αλλά και η πινη συμπεριφορά του Αγγέλου και η εξ

ροπιαστός και συγκεκριμένος στα μεγέθη

Δήμητρα, διεκδικούν την ιδιοτυπία τους.

του; Και επιπλέον υποσχόμενος την αναπα-

απαλών ονύχων αποκάλυψη της ερωτικής

Το σκηνικό φτάνει τα όρια του παράδοξου του τάσης, προκαλεί στην ηρωιδα πολύ 'ραγωγή του —βιολογική και κοινωνική —
όταν εισέρχονται ένας ζητιάνος, ο νεαρός βαθύτερα συναισθήματα απ’ ό,τι πριν.
με την εγγυμοσύνη της Αλεξάνδρας,
της καφετέριας, η γάτα με τα πόδια του Βέβαια καθώς η ιστορία προχωρεί στο δηλαδή γόνιμος και υγιής; Αν και
κόκκορα στο στόμα.
Δεν

τέλος της, με την γνώση πια της κατά

θα πρωτοτυπούσαμε βέβαια αν στασης

από

πιστεύομε ότι ο συγγραφέας πάντα είναι

την

εκείνος που γνωρίζει καλύτερα, δεν θα υιο

λέγαμε ότι από τις σελίδες του βιβλίου του

από την ηρωιδα και την τελευταία της

θετούσαμε μια τέτοια άποψη. Και δεν την

Γ . Συμπάρδη αναπηδά ένα έντονο ερωτικό

συνάντηση με τον Άγγελο —η εκδρομή

υιοθετούμε γιατί η καθημερινότητα της

άρωμα που σκεπάζει σιγά-σιγά και ηδονικά

στη θάλασσα— ο συγγραφέας χάνει την

Αλεξάνδρας και του Μανώλη κάθε άλλο

τον αναγνώστη. Ο Συμπάρδης κατορθώνει

δύναμή του, ορισμένες φορές μοιάζει να του

παρά αισιοδοξία και χαρά γεμίζει. Όσο

να δημιουργήσει μια περιρρέουσα ερωτική

ξεφεύγει το υλικό του προσπαθώντας να

για

ατμόσφαιρα που απλώνεται νωχελικά στις

δείξει την αλλαγή των συναισθημάτων της

—καρπός μιας ολοκληρωμένης και φυσιο

σελίδες του βιβλίου, καλοκαιρινή, γεμάτη

ηρωΐδας. Και όταν πια οι δυο νέοι επιστρέ

λογικής ερωτικής σχέσης σε αντίθεση με

υποσχέσεις, βλέμματα, φευγαλέες χειρο

φουν και η ηρωιδα αποφασίζει να φύγει για

την ανολοκλήρωτη και άκαρπη της ηρωΐ

νομίες. Ο συγγραφέας υποβάλλει στον ανα

το χωριό της ο αναγνώστης αισθάνεται ότι

δας— είναι μεν μία νότα κατάφασης προς

γνώστη αυτή την ερωτική αίσθηση, εμμέ-

δεν πείστηκε όσο έδειχναν τα δεδομένα που

τον έρωτα και την ζωή, δεν μπορούμε όμως

νοντας στις σιωπές, δημιουργώντας πίσω

του είχε ο συγγραφέας παράσχει.

να την αντιμετωπίσουμε ιδεαλιστικά και

την

εγγυμοσύνη

της

Αλεξάνδρας

απ’ αυτές εντάσεις, παίζοντας ανάμεσα

Ο Συμπάρδης με το πρώτο του βιβλίο

ρομαντικά, αφού οι συνθήκες μέσα στις

στο φανερό και το κρυφό, φαντάζοντας τις

αποδεικνύει ότι γνωρίζει να “ χειρίζεται”

οποίες συντελείται δεν μοιάζουν και τόσο

λεπτομέρειες των αντικειμένων και των

εύστοχα και με ακρίβεια τους χώρους

ειδυλλιακές. Πιστεύουμε ότι ο συγγραφέας

ανθρώπινων σωμάτων. “ Φορούσε πάντα το

—σκηνικά όπου στήνει τον μύθο του και

δεν δίνει απάντηση. Ούτε τάσσεται στο

ίδιο πουκάμισο, αλλά τώρα είχε τα μανίκια

κινεί τα πρόσωπά του. Ο “ φακός” του

τέλος υπέρ της μιας ή της άλλης άποψης

ανεβασμένα. Τα χέρια ζωσμένα στις τσέ

εστιάζεται, “ κινηματογράφεί” πλάνα από

για την ζωή και τον έρωτα. Αφήνει τα

πες.

Παντελόνι μπλ,ουτζήν, στενό. Τα

την καθημερινή ζωή μιας αντιπροσωπευ

πράγματα ανοιχτά και τους ανθρώπους να

μάτια μου αγκιστρώθηκαν στα γόνατα.

τικής λαϊκής συνοικίας της Αττικής, του

πορεύονται μέσα από τις προσωπικές τους

Έ τσ ι, όπως ήταν καθισμένος απέναντι

Περιστεριού. Ο Συμπάρδης δηλαδή, χτίζει

επιλογές, όποιες κι αν είναι αυτές.

μου, στην άκρη άκρη της καρέκλας, σχεδόν

αρκετές φορές το υλικό του με κινηματο

μετέωρος, δεν θα μπορούσα ν’ αποφύγω τα

γραφικό τρόπο, έτσι ώστε ο αναγνώστης να

χοντρά ανάγλυφα κόκκαλα. Οι μηροί παρα

κυκλοφορεί μαζί με τους ήρωες στον δρόμο

πάνω έσμιγαν νωρίς. Άρχισαν να πυκνώ

της λαΐκής συνοικίας, να μπαίνει μέσα στα

νουν τα ζαρώματα στο παντελόνι, αλλά

σπίτια με τις αυλές —όσα έχουν διαφύγει

Δεν είναι τόσο γνώριμες στην πεζογραφία

πολύ πιο πριν σταματούσε το βλέμμα μου” .

ακόμα από την ισοπεδωτική μανία της

μας οι ποιητικές υπερβάσεις και οι υπερρεα

Πρόκειται για μια ιστορία, της ηρωΐδας

μπουλντόζας— να πηγαίνει στον κινημα

λιστικές διεισδύσεις. Το αντίθετο συμ

και του Αγγέλου, που ενώ δημιουργεί μια

τογράφο οκτώ με δέκα, να ανακατώνεται

βαίνει με την ποίηση όπου οι πεζολογικές

ατμόσφαιρα ερωτισμού, η ίδια δεν μπορεί

με τους λαϊκούς νέους με τις σαγιονάρες και

φόρμες πολλές φορές λειτούργησαν ως

να ολοκληρωθεί

όμως

τα σόρτς, να κάθεται στην καφετέρια ή να

ένδυμα

ακριβώς η μη ολοκλήρωση, και η ασάφεια

διασκεδάζει στην ταβέρνα με τους άλλους

σμένες φορές μάλιστα τα όρια γίνονται

που προκαλεί, έχει σαν συνέπεια να εντεί-

εργατικούς. Κ ι ακόμα να ζει από κοντά την

δυσδιάκριτα

νεται ο ερωτισμός που αναδύει. Ένας ερωτι

τακτοποιημένη καθημερινότητα της Αλε-

πεζογραφία μας ακολουθεί ως επί το πλει

σμός που ο αναγνώστης τον αντιλαμβα- ' ξάνδρας και του Μανώλη που μετά το
νεται καθώς αναπηδά από τις αισθήσεις και οχτάωρό του στην χαλυβουργική, επι

στόν κλασσικότερες φόρμες και εντρυφεί

τις φαντασιώσεις της ηρωΐδας. Γιατί αυτή

στρέφει στο σπίτι, για να βρε ί το φαγητό

φαίνεται να επιθυμούν να δραπετεύσουν ορι

βλέπει τον Άγγελο ως “ σκοτεινό αντικεί

του έτοιμο, να φάει και να πάει για το

σμένοι νεώτεροι πεζογράφοι. Ανάμεσά τους

μενο του πόθου τη ς.” Και αυτή φορτίζει

μεσημεριανό του ύπνο.

και ο Πάνος Σκουρολιάκος που έρχεται να

ερωτικά.

Αυτή

ποιητικών

περιεχομένων.

Ορι

(Εμπειρικός, ,Γονατάς).

Η

στο πεδίο του ρεαλισμού. Από το πεδίο αυτό

την ερωτική της, προς αυτόν, διάθεση από

Η ακρίβεια με την οποία περιγράφεται ο

επιβεβαιώσει αυτήν την επιθυμία του με τα

μια σειρά υπαινιγμούς ή περιστατικά που

λαϊκός κόσμος της δουλειάς και της καθη

δέκα πεζογραφήματά του —θα απέφευγα

για έναν τρίτο, αδιάφορο παρατηρητή, δεν

μερινής σύμβασης δίνει ακόμη περισσότερο

τον χαρακτηρισμό διηγήματα με την κλα

θα έλεγαν τίποτε το ιδιαίτερο. Λόγου

το μέτρο της διαφορετικότητας του κόσμου

σική έννοια του όρου— τα οποία υπακούουν

χάριν, το κουφωτό σκούφο, το παρατετα-

όπου κινείται ο Άγγελος και στον οποίο

στον τίτλο του δεύτερου πεζογραφήματος

μένο κουδούνισμα του τηλεφώνου ή της πόρ

εισέρχεται και η ηρωΐδα. Αν δεν υπήρχε

«Άδεια Πλατεία». Τα δέκα αυτά πεζογρα

τας, ο ήχος της μοτοσυκλέτας όταν την

αυτή η ακρίβεια στην περιγραφή ίσως να

φήματα της «Άδειας Πλατείας» έρχονται

κλειδώνουν κι άλλα παρόμοια.

μην φάνταζε τόσο το παράδοξο και το μη

να

Αγγέλου

έκτακτο του κόσμου του Αγγέλου, του

δώδεκα της «Αγκούσας» του 1981. Βαθύ

φανερώνεται στην ηρωΐδα διακριτικά και

θωμά, της Άννας και των άλλων φίλων

τερη επιθυμία του συγγραφέα είναι να

με απαλότητα θα λέγαμε. Σαν να ήθελε ο

του Αγγέλου. Τι θέλει να τονίσει ο συγ

Η

ερωτική

ιδιοτυπία του

ολοκληρώσουν

και

στερεώσουν

τα

του φτηνού ντεκόρ, της μικροαστικής μωρο

ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

φιλοδοξίας.

Ανθούλα Δανιήλ

μιλήσει στον αναγνώστη για τον μετέωρο

«Η πολυτελεία των μικρών πραγμάτων

και λειψό έρωτα —η γυναίκα άλλωστε
αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες
της θεματικής του— για την μοναξιά και
την αποξένωση, που υποβάλει η πόλη. Για
να την ανατρέψει, ο συγγραφέας αρχίζει το
«μαγικό» του παιγνίδι με τη μνήμη, το

είναι μεγάλη παρηγοριά

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΙΩΤΉΣ
Ο άγνωστος στρατιώτης
Νουβέλα Μυστηρίου
Ίκαρος, 1986

και σωτήρια ψευδαίσθηση για τους
φτωχούς που ποθούν —αλλά δεν μπο
ρούν— να ζήσουν από τη μια μέρα στην
άλλη σαν βαθύπλουτοι τραπεζίτες».

όνειρο και την λαϊκή παράδοση. Ο λόγος

Τα ιδανικά φθαρμένα και ξεφτισμένα, η

ανοίγει και από μέσα τρύ αναδύονται ναύ

Η Νουβέλα χωρίζεται σε δύο μέρη* στο

φθορά καταφανής, η ζωή υποβαθμισμένη,

τες, μυστηριώδεις γυναίκες με ερεβώδεις

πρώτο μέρος «Ο Άγνωστος Στρατιώτης»

στοιχεία απαραίτητα για να εξαναεπιθυ-

ιδιότητες αλλά βαθειά ερωτικές, κιθα

και στο δεύτερο «Η Μικρή Προσφορά»

μήσουν το θάνατο οι νεκροί, αν ζωντά

ρωδοί της Λατινικής Αμερικής, κομπανίες

χωρισμένη επίσης σε τρεις ενότητες: α) Το

νευαν. Οι πλούσιοι με τα λεφτά τους εξαγο

λαϊκές που περιτριγυρίζουν σε ξεχασμένες

μυστικό του πατέρα, β) Στο βάθος του σπι

ράζουν φτηνές απολαύσεις για να το μετα-

ζωοπανηγύρεις,

τιού, γ) Έξοδος.

νιώσουν μετά από λίγο ή κάνουν πως μετα

κοντραμπατζήδες

με

φυσεκλίκια, ο Μεχμέτ Αλή όπως περιδιά

Στο πρώτο μέρος. Μ’ έναν «αφελή»

νιώνουν. Οι φτωχοί να πουλάνε για λίγα

βαζε μικρό παιδί μέσα στην Καβάλα, ανα

τρόπο ο Άγνωστος Στρατιώτης, νεκρός

χιλιάρικα χάδια και συγκινήσεις στους

στενάρηδες, αντάρτες πρωτοκαπεταναίοι

από καιρό, ξαναβρίσκεται στη ζωή για να

πλούσιους, κι ο θάνατος να γίνεται η μόνο

που βουτήχτηκαν στην πιο μεγάλη μοναξιά

δει πώς ζουν οι επιζήσαντες από τον πόλεμο

έξοδος στη λύση του αδιέξοδου.

και άλλοι πολλοί από την ιστορία, και τη

συνάδελφοί του και γενικά οι άνθρωποι που

δικα ιολογη μένο ι αδικα ιολόγητο ι.

λαϊκή μυθολογία.

Όλοι ακουμπισμένοι

ήταν τυχεροί να απολαύσουν τα αγαθά της

απαλά, στις άσπρες σελίδες με περισσή

ειρήνης. Τα μάτια του γίνονται φακοί που

αγαθά προβάλλονται

στοργή και αγάπη από το συγγραφέα, σαν

καταγράφουν την εξωτερική και εσωτερική

τηλεόραση δημιουργώντας ψευδαισθήσεις

φιγούρες ενός σκηνικού φιλοτεχνημένου

όψη

πραγματικότητας.

ευτυχίας και ολοκλήρωσης στους κακόμοι-

από λαϊκό ζωγράφο —ο Θεόφιλος μοιάζει

Διεισδύουν στα ενδότερα της ψυχής των

ρους «μικρομεσαίους», ο πιθηκισμός, η

συγγενής του συγγραφέα— κινούνται ή τις

ανθρώπων και συλλαμβάνουν όλη την κακο

αυταπάτη και το χάρτινο όνειρο βασιλεύουν

περισσότερες φορές απογειώνονται με την

μοιριά που διατρέχει τις ανθρώπινες σχέ

και κερδίζουν τη μάχη με τη ρουτίνα και

συνοδεία μιας μουσικής που ξεχύνεται από

σεις· σχέσεις εραστών, γονιών, συναδέλ

την απογοήτευση. Είναι αυτοί, οι «μικρο-

παντού και κατακλύζει τις σελίδες. Ο

φων. Μπαλώματα, ραφές και ξέφτια προ

μεσαίοι», η μεγάλη μάζα των κοινωνιών

Σκουρολιάκος δεν πλάθει χαρακτήρες, δεν

βάλλουν συνέχεια πάνω στο «λαμπρό»

που πάνω της στηρίζονται τα κοινωνικά

ξετυλίγει υποθέσεις, δεν καλλιεργεί δια

χιτώνα της Ειρήνης. Η ασυνεννοησία, η

συστήματα και χάρη σ’ αυτούς αναπαρά-

λόγους, δημιουργεί μοναδικές ατμόσφαιρες , προκατάληψη, η απάτη, η διάψευση, το

γονται. Είναι αυτοί που μετά από πολλούς

ποίησης και ονείρου. Πίσω από την αρχιτε

κόπους και μόχθους απόχτησαν τα «αγαθά»

της

σύγχρονης

συμφέρον, σφραγίζουν κάθε επιφάνεια.

Όλοι

Σε μια κοινωνία, που τα καταναλωτικά
μαζικά

από την

κτονική του λόγου του υποφώσκει η θεατρι

Βούρκος και δυσωδία αναδύονται από τις

τους και τρέμουν μήπως τα χάσουν, και

κή γραφή, ιδιαίτερα στα πεζογραφήματα,

ρωγμές. Ο λόγος φέρνει τον αντίλογο. Το

χαίρουν όταν καταφέρουν να πλουτίσουν τη

«Ένα τέλος στα τρία» ή και «Στα τέσσε

αποτέλεσμα, η ανταπόδοση της λάσπης

συλλογή τους μ’ ένα ακόμη διαφημιζόμενο

ρα». Μια διαφορετική ανάγνωση μπορεί να

που ο κάθε ήρωας πετάει στον απέναντι

προϊόν, μια ακόμη τεχνητή ανάγκη, μια

υποστηρίξει ότι σ’ αυτά τα πεζογραφήματα

του. Η ειρηνική ζωή σε κάθε επίπεδο και

ακόμη αυταπάτη, μια ακόμη ψευδαίσθηση,

ο Σκουρολιάκος επιχειρεί να δώσει διαφορε

κάθε λεπτό της ώρας ακυρώνεται.

μια ακόμη ψεύτικη ικανοποίηση. Ο καγχα

τικές λύσεις σ’ ένα και το αυτό θέμα.

Το ρολόι γίνεται ο άρχοντας και βασανι

σμός γ ι’ αυτούς, τους «μικρομεσαίους»,

Πάντως η αίσθηση του θεάματος - τσίρκο,

στής του καθενός. Όλοι κουρασμένοι και

είναι ιδιαίτερα έντονος. Είναι αυτοί που

καμπαρέ, λαϊκό μουσικό θέαμα παρακο

στραπατσαρισμένοι, ψυχικά συρρικνωμένοι

κοιμούνται κι ονειρεύονται με τα μάτια αιχ

λουθεί τον αναγνώστη σε όλες σχεδόν τις

εξαντλούνται σ’ ένα συνεχές χωρίς τέλος

μαλωτισμένα από τη μαγεία της μικρής

σελίδες.

δρομολόγιο, δουλειά - σπίτι - δουλειά,

οθόνης. «Το όνειρο της επανάστασης έχει

Ωστόσο αν με την «Άδεια Πλατεία» ο

χωρίς εναλλαγές και διαλείμματα* κι όταν

τελειώσει...» και τώρα απολαμβάνουν τα

Σκουρολιάκος ολοκληρώνει το κεφάλαιο

μιλούν επιδίδονται σ’ ένα «κατηγορώ» της

αγαθά της υπερκαταναλωτικής, υπερπρο

που άνοιξε με την «Αγκούσα», στο ίδιο

ζωής που τους έκανε δούλους, με ωμή και

στατευτικής, ευδαιμονικής κοινωνίας που

βιβλίο φαίνεται ότι αρχίζει ένα άλλο, που

σκληρή ρεαλιστική γλώσσα. Ο καθένας με

χαίρονται μέσα στην άγνοιά τους και γλύ

προσεγγίζει περισσότερο τι'ς δομές του κλα-

το δίκιο του και το άδικό του συνθέτουν τον

φουν τις επιχρυσωμένες αλυσίδες της.

σικότροπου διηγήματος. Αυτό τουλάχιστον

καμβά μιας κοινωνίας ηθικά, υλικά και κοι

διαφαίνεται από το τελευταίο του διήγημα

νωνικά υποβαθμισμένης.

ίδιο

πορρίπτεται και καταρρέει μπουχτισμένη

αυτή τη φορά «Αερόστατο». Χωρίς να

γίνεται σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Επι-

από τα μεγάλα λόγια, τις αξίες, τα ιδα

σημαίνει ότι το διήγημα αυτό —αν και με

διωκόμενος σκοπός η ευτυχία* μέσο για την

νικά των γονιών, γλιστρώντας από την

εμφανή τα σημάδια της αναζήτησης σ’

επίτευξή του η μικροαπάτη, ο υπολογι

αμφισβήτηση

έναν άλλο χώρο— στερείται της ποιητικής

σμός. Όλα, εύκολα ορατά, στην υπηρεσία

στροφή μη δεχόμενη την υποκρισία και το

υπέρβασης και της ατμόσφαιρας των υπό

της

συμβιβασμό ακόμα ούτε και τη σανίδα

λοιπων πεζογραφημάτων του βιβλίου.

ειδυλλιακής σχέσης και του γκρεμίσματος

Αλλά το

μελο-απομυθοποίησης

της

όποιας

Από την άλλη μεριά η νεολαία αυτοα-

στην' ενσυνείδητη

κατα

σωτηρίας που της προσφέρει το σύστημα.

«χάνει άγνωστο που προβάλλει τη δική του αλή

σύστημα υποχρεώσεων και φιλοδοξιών, και

ρεπορτάζ για τους νεκρούς» κι ανακαλύπτει θεια και ύπαρξη- η νόμιμη κόρη κατ’ αρχήν

γεννώντας μας επιθυμίες για πράγματα

με έκπληξη και πόνο πως η δική του η θυσία ξαφνιασμένη δέχεται το μήνυμα του νεκρού

που δεν έχουμε μας κρατούν δέσμιους μέχρι

καθώς και τόσων άλλων που έπεσαν στα πατέρα που ερμηνεύει σαν αποδοχή μιας

να περάσει η κρίσιμη ηλικία της νιότης·

πεδία των μαχών για ένα καλύτερο αύριο ζωής κοινωνικά φανερής αλλά και ανιαρής

Τότε, κι όταν πια είναι αργά, με χίλια δυο

δεν ήταν παρά ένα σκαλοπάτι για να και μιας αφανούς και ουσιαστικής. Ανά

άλλοθι και το κυριότερο των παιδιών παρα

πατήσουν το πόδι τους εκείνοι που υποκινούν μεσα στο λαμπρό παρελθόν και τολμηρό

μένουμε υποστηλώματα του συστήματος

τα νήματα που στήνουν το μέλλον των μέλλον προτιμάει να αγνοήσει το μήνυμα

που θέλουμε να γκρεμίσουμε αλλά δε μπο

Ανακαλύπτει και γκρεμίζει τον κόσμο που της έφτιαξε ο

ρούμε. Στο έργο μέσα καμιά ανθρώπινη

ακόμη πως «τα ιδανικά και οι ιεροί σκοποί πατέρας της ενώ η φράση της νταντάς «χα

κατηγορία δεν δικαιώνεται. Όλοι είναι

ήταν το δόλωμα για να μας σέρνουν στους λάλι τη ς...» δίνει το μέτρο της αντίστασης

παγιδευμένοι στο αόρατο δίχτυ μιας ανώ

πολέμους..

νυμης εξουσίας που ξέρει να εκμεταλ

Ο

Άγνωστος

ανθρώπων

όπως

Στρατιώτης

θέλουν.

Ποιοι; δεν κατονομάζονται. στον καθωσπρεπισμό.

Πάντως οι ήρωες ασφυκτιούν μέσα στο μαρ

Στη

δεύτερη

ενότητα

ένας

ώριμος

λεύεται καλά και τους ζωντανούς και τους

μάρινο αδριάντα τους και βλέπουν όταν άντρας κάνει τον απολογισμό της ζωής

νεκρούς.

είναι πια αργά ότι ακόμα κι αυτοί, οι του. Ο έρωτας, το πτυχίο, ο γάμος, τα παι

στάση ή μια αποδοχή και παραδοχή μιας

νεκροί, είναι χρήσιμοι για τη λειτουργία διά, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, και ξαφ

πραγματικότητας; δεν ξέρω. Πάντως ο

νικά η απορία και το χάος, ο φόβος και η

συγγραφέας στο στόχαστρό του δεν έχει

του συστήματος. Μενει εκεί μαρμάρινος

τόσο την κοινωνία αλλά τον καθημερινό

αδριάντας για να βλέπει στους αιώνες τα κραυγή «θέλω να ΖΗΣΩ».
Στην τρίτη ενότητα σε άπταιστη στρα

«κέρδη» από τη θυσία του.

Οι τρεις ενότητες φαινομενικά ξεχωρι τιωτική καθαρεύουσα ένας γέρος στρα
στές συνδέονται θεματικά μεταξύ τους τηγός συμβουλεύει τους στρατιώτες για
όλα που ο ίδιος δεν πρόλαβε να δοκιμάσει.

αλλά και με το πρώτο μέρος.

Είναι αυτή μια απελπισμένη

άνθρωπο που ζωντανός ή νεκρός γίνεται
«χρήσιμος» στο μηχανισμό της Εξουσίας.
Το έργο αν δεν είναι μια σκέτη ειρωνεία
για την ευημερούσα κοινωνία μας πιστεύω

Τελικά σε όλο το έργο υπάρχει διάχυτη η

πως είναι τουλάχιστον μια διαμαρτυρία

βλητική και αξιοπρεπής επιφάνεια του ματαίωση του ονείρου, η διάψευση, η

για την κατάντια της και μια αντίσταση

πατέρα - βουλευτή ενώ μετά το θάνατό του απάτη,

η

σκηνοθεσία

στη φθορά έστω και ανώφελη. Ο συγγρα

παρουσιάζονται τα εξώγαμα παιδιά και εκείνων

των

καθορίζουν

φέας μοιάζει να λέει: μπορεί να μη μπορώ

Συνοπτικότερα τώρα μας δίνεται η επι

καλά

στημένη

αφανών

που

πλήθος ολόκληρο οι οικογένειές τους, σόι αόρατοι τη ζωή μας, μας εμπλέκουν σ’ ένα

τα βιβλία της «γνώσης»

να σου ξεφύγω, όμως ξέρω τι είσαι.

Μουσικό σχολιαστικό
πολύπτυχο
Του Νότη Μαυρουδή
Μουσικούς και άλλους σχολιασμούς θα
κάνουμε και αυτή τη φορά, με διάθεση να

...Α Ν Τ ΙΛ Ο ΓΟ Σ ΣΤΟΝ

κ. Ν. ΔΗΜΟΥ

εισδύσουμε στο βάθος του σώματος. Θέματα

“ καμένη γη” και οραματίζεται εξουσία.
Σαράντα δύο χρόνων ο γράφων, όλο “ κα
μένη γη” ακούει και η κάθε κυβέρνηση

της καθημερινότητας που πάνω σ’ αυτά (τα
Στις 2 1 .6 .8 7 , στο ΒΗΜΑ, ο Νίκος

οφείλει την δυσκαμψία της και την αναπο-

αυτά μας απασχολούν

Δήμου ορμητικός, ειρωνικός, μελαγχολι

φασιστικότητά της στις δυσκολίες και τις

μαζί με άλλα μύρια, τα συζητάμε, τα

κός, γράφει πράγματα τολμηρά και μας

συμφορές της “ καμένης γης” που άφησε η

παρατηρούμε, μας ορθώνουν το αίτημα να

εκμυστηρεύεται πως “ Ντρέπομαι να υπη

προηγούμενη κυβέρνηση!

τα σκεφτούμε και να ανταλλάξουμε από

ρετώ το πνεύμα σ’ αυτή τη χώρα, που δίνει

Και γιατί θα πρέπει να εξαιρεθεί η

ψεις με άλλους συνανθρώπους μας. Και να,

μια πεντάρα για τον πολιτισμό. Που θάβει

Μελίνα του ΠΑΣΟΚ; Ποιός θα πει πως στα

που ο καθένας από μας ορθώνει μια άποψη

τους συνθέτες της, λησμονεί τους ποιητές

θέματα πολιτισμού δεν υπήρχε η “ καμένη

που αντιμάχεται την δική σου, όχι μονάχα

της, αγνοεί τους στοχαστές της, ξεχνάει

γη” ; Μήπως το σημερινό ΤΠΠΟ βρήκε

για βαθιές φιλοσοφικές απόψεις αλλά για

τους ζωγράφους της (εκτός από τους κοσμι

περισσότερες ορχήστρες και τις έκανε δύο;

πράγματα —επαναλαμβάνω— της καθη

κούς), δεν προστατεύει τους συγγραφείς

(ΚΟΑ και ΚΟΘ); Μήπως και πριν δεν

μερινότητας· και αυτό έχει περισσότερη

της, αδιαφορεί γ^α τους μουσικούς της. Και

έθαβε τους ζωγράφους, τους ποιητές, τους

αξία, γιατί απασχολούν όλους μας. Κάθε

έχει το θράσος να επικαλείται τους αρχαί

συγγραφείς; Μήπως οι επιχορηγήσεις στον

κοινωνική τάξη και κάθε πνευματικό επί

ους. Που δεν είχαν Υπουργείο—αλλά είχαν

κινηματογράφο, για εγχώρια κινηματο

πεδο. Είναι χιλιοειπωμένο πως ένα αντι

Πολιτισμό!”

γραφική παραγωγή, ήταν περισσότερες

θέματα) χτίζεται η ζωή μας, μ’ αυτά
καταγινόμαστε,

κείμενο δεν έχει μόνο την όψη που δείχνει

Ποιός θα πει πως δεν έχει δίκιο ο κ.

από σήμερα; Μήπως γινόντουσαν “ τότε”

αλλά και άλλες που φαίνονται από την

Δήμου; Και αν θελήσουμε να παίξουμε το

περισσότερες συναυλίες ώστε “ ο λαός” να

θέση που το βλέπεις εσύ. Γ ι’ αυτό, η άποψη

παιχνίδι της άλλης άποψης (δηλαδή τον

παρακολουθεί τόσο στα μεγάλα αστικά

για οτιδήποτε, μπορεί να είναι μόνο προσω

δικηγόρο του διαβόλου), τι θα μπορούσαμε

κέντρα όσο και στην επαρχία; Μήπως η

πική! Αφορά μονάχα την ιδιωτική μας θέση

να αντιτάξουμε σαν διαφωνία πάνω στο

αισθητική της μουσικής ήταν πιό προσεγ

και είναι σίγουρο πως θα έρθει σε ρήξη και

θέμα που θίγει και που τον μελαγχολεί τόσο

μένη; Μήπως η τηλεοπτική μας αισθητική

αντιπαράθεση με τις άλλες απόψεις, των

που να αναγκάζεται να τιτλοφορεί το άρθρο

αντίληψη ήταν καλίτερη; θυμόσαστε εσείς

άλλων* από άλλες θέσεις, από διαφορετι

του (που αναφέρεται στη Μελίνα και το

κύριε Δήμου άλλες εποχές, τόση συρροή

κούς δρόμους, με διαφορετικές αφετηρίες,

ΤΠΠΟ), “ Η Έρημος” !

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με τόσες χρη

κ.α.
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αξιωματικής αντιπολίτευσης μιλάει για

Μία βεβιασμένη “ διαφωνία” είναι και η

ματοδοτήσεις;

Στα τόσα καθημερινά που διάβασα και

παρακάτω: Θυμόσαστε κύριε Δήμου εκείνο

Σε άλλο σημείο του σημειώματος σας —

γω από εφημερίδες και περιοδικά, απομό

το περιβόητο σύνθημα περί “ καμένης γης” ;

κύριε Δήμου λέτε: “ Με 0 ,5 % δεν γίνεται

νωσα κάποια δημοσιεύματα που μου δώσαν

Γνωρίζετε ασφαλώς το τι σημαίνει και μην

πολιτισμός!” .

την αφορμή να τα σχολιάσω. Γ ι’ αυτό και

ξεχνάτε πως ολόκληρες κυβερνήσεις στή

Σε μία εποχή που οι κ.κ. Σημίτης και

θα ασχοληθώ με τα παρακάτω δίχως

θηκαν (και έφαγαν) επειδή υπήρχε η “ κα

Τσοβόλας είναι και τα πρώτα ονόματα, πιό

βέβαια να υποστηρίζω πως η άποψή μου θα

μένη γη” και ανέλαβαν να την σβήσουν, να

πάνω από την Τσιτσολίνα, τον Γκάλη, τον

πρέπει να γίνει αποδεκτή απ’ όλους.

την φιάξουν. Έ τσι, η Χούντα παρέλαβε

Αναστό, την Καθαρίστρια της Βουλής, τον

Είπαμε, προσοχή στην υποστήριξη της

“ καμένη γη” από τους πολιτικούς και

Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με τόσα χαμένα

μίας άποψης! Παράγει αρτηριοσκληρωτι-

κυβέρνησε όπως όλοι γνωρίζουμε! Το ’74 ο

εκατομμύρια από τον Γούκο έως τον Σακελ-

σμό, αυταρχισμό, δογματισμό και καθιστά

Καραμανλής, παρέλαβε “ καμένη γη” από

λάρη και'την Τψηλάντη, με τόσα χρήματα

δύσκαμπτη την διακίνηση των ιδεών και

τη Χούντα, και το ’81 ο Παπανδρέου παρέ

για την επισκευή και αναστήλωση του

την ελευθερία της σκέψης.

λαβε “ καμένη γη” . Τώρα ο αρχηγός της

Τρούμαν, με τόσα —τέλος πάντων— κον

δύλια για την πανετοιμότητα των πανελ-

αυτές τις πέντε-έξι περιπτώσεις θα πρέπει

αθλητισμό και όχι για τον πολιτισμό, και

λήνων ενάντια στην Τουρκική επεκτατικό-

να αναδιαρθρώσουμε και να ταράξουμε τα

ας σταματήσουν παρακαλώ αυτές οι αρρω-

τητα, με τόση ανάγκη και σε air condition

ήσυχα νερά των Ωδείων μας και γενικότερα

στημένες ρομαντικές εξάρσεις.

για τα νοσοκομεία μας, με τόση ανάγκη

των σχολών της παιδείας και του πολιτι

Δεν έχουμε πια τις ανέσεις να φτιά

βενζίνης και κατασβεστικού υγρού για τα

σμού. Από που κερδίζει άραγε ένα Κράτος

χνουμε σε κάθε ελληνική πόλη ένα θέατρο,

αεροποπλάνα μας για να μας φυλλάξουν τα

όταν επενδύει στον πολιτισμό; Ας πάρουμε

για παραστάσεις και συναυλίες. Οι δομές

λίγα δεντράκια που απόμειναν, με τόσα

το παράδειγμα της Ελλάδας: Οι μουσικοί

-είναι διαφορετικές σήμερα. Οι αρχαίοι

χρήματα που χρειάζονται για να σταθούν

που βγαίνουν από τα Ωδεία δεν μπορούν να

έλληνες ήσαν έξω από την σημερινή πραγ

στα πόδια τους οι ΠΑΕ για να ξεχαρμανιά-

απορροφηθούν από τη μία ορχήστρα της

ματικότητα, γι’ αυτό και σήμερα αυτά τα

σουν τόσες χιλιάδες μοναχικοί άνδρες των

Αθήνας και την άλλη της Θεσσαλονίκης.

θέατρά τους είναι εγκαταλελειμένα και

κυριακάτικων απογευματινών των γηπέ

Άντε και στις λιγοστότατες θέσεις της

ερημικά* γιατί είναι ξένο σώμα από την

δων, με τόσα εκατομμύρια που χρειάζονται

ορχήστρας της Ε Ρ Τ . Γ ι’ αυτό οι μουσικοί

σημερινή (την χθεσινή) αλλά και την

για να χρηματοδοτηθούν τα κόμματα για

δουλεύουν στα νυχτερινά κέντρα και* σκυ

αυριανή ιδεολογία του έλληνα και συνεπώς

τον συνεχιζόμενο εμπαιγμό του πολίτη,

λάδικα προσφέροντας ό,τι πιό κακόηχο και

των εκπροσώπων του.

τόσα και τόσα και άλλα τόσα χρειάζονται

θλιβερό, συνοδεύοντας κάποιον τραγουδι

Εξ’ ου και η συμπαθής και καλοπροαί

γ ι’ αυτό το έθνος κύριε Δήμου, για να κρα

στή* ύστερα οι ηχογραφήσεις της ελλη

ρετη Μελίνα! Παρακαλώ κύριε Δήμου μεί

τηθεί στα πόδια του, για να μην σβήσει,

νικής δισκογραφίας, ύστερα κανένα μαθη-

νετε στις θέσεις σας και μην ντρέπεστε...

γιατί οι αρχαίοι μας παρέδωσαν βαριά κλη

ματάκι σε συνοικιακό Ωδείο, ύστερα μπου

ρονομιά και μεις θα πρέπει να την κρατή

λούκια σε κάποια περιοδεία συναυλιών ανά

σουμε και να την διαδόσουμε. Πως όμως; με

την επαρχία.

ΖΗΤΗΜΑ Η Θ ΙΚ Η Σ ΤΑ Ξ ΕΩ Σ

συναυλίες, διαλέξεις, και αντιπαραγω-

Σκέτη μιζέρια που σε φέρνει σε από

γικές ενέργειες; Γνωρίζετε πως ζούμε στην

γνωση! Τι κέρδος έχει το έθνος από μια

εποχή της συναλλαγής και του κέρδους;

τέτοια κατάσταση; Και πόσα μπορεί να

Όποιος δεν κερδίζει, δεν τρώει* και όποιος

κερδίσει από τους φόρους των εισιτηρίων,

δεν τρώει δεν έχει διάθεση για πολιτισμό.

από τους φόρους των δίσκων, από τα κέντρα

Ίσως αυτό να είναι το σκεπτικό του

διασκεδάσεων και από τα Ωδεία; Συγκρι

ΓΠΠΟ, και το ότι δεν καταφέρνει να πάρει

τικά με άλλες πηγές είναι μηδαμινά τα

πάνω από 0 ,5 % από τον κρατικό προϋπολο

κέρδη, προς τι λοιπόν οι επιχορηγήσεις;

γισμό αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλει αλλά

Δεν προσέξατε πως για την ανέγερση του

ότι δεν μπορεί...

μεγάρου της μουσικής που ξεκίνησε πριν το

Αλλά εσείς προχωρείτε σε πιό αυστηρό

’81 απαιτούνται τρία δις, και μπορεί να

ύφος: “ Είχε συχνά λόγους να παραιτη

αποπερατωθεί μόνο εάν βρεθούν χρηματο

θ ε ί...” μιλώντας για την Μελίνα Μερ-

δότες.

κούρη, τον αμετακίνητο και τον ανθεκτι

φιλέλλην,

κότερο Υπουργό από το ’81 και εντεύθεν. Η

κανένας φιλόμουσος Κροίσος, πάντως όχι

βιτρίνα προς τα έξω της Σοσιαλιστικής

το Κράτος! Γιατί, το κράτος δεν έχει περι

μας(;) κυβέρνησης. Είναι σίγουρο κύριε

θώριο όταν το ένα σκάνδαλο διαδέχεται το

Δήμου πως εάν ο πρωθυπουργός δεν είχε

άλλο και ο χορός των εκατομμυρίων καλά

πρώτα εγγυήσεις πως η Μελίνα δεν θα το

κρατεί...

κουνούσε από το ΓΠΠΟ βρέξει-χιον ίσε ι,

Στην κατάσταση που έχουμε περ,ιέλθει

δεν θα της εμπιστευότανε αυτό το πόστο.

καμία κυβέρνηση δεν έχει περιθώριο να

Εσείς δηλαδή είδατε κανέναν Υπουργό της

συμπεριφερθεί με σύνεση στον πολιτισμό

παρούσας

παραιτείται;

της χώρας, γιατί —πράγματι— έχει τεθεί

γιατί θα πρέπει η Μελίνα να βγάλει το φίδι

(ο πολιτισμός) σαν ένα διακοσμητικό στοι

από τη τρύπα; Γιατί ειδικά αυτή θα πρέπει

χείο στην όλη δομή της χώρας. Σαν το

σώνει και καλά να καινοτομήσει;

κερασάκι στην κορφή του παγωτού. Και να

κυβέρνησης

να

Υπάρχουν εθνικές προτεραιότητες κύριε

Κάποιος

εφοπλιστής,

κανένας

γερός

κάποιος

οργανισμός,

Μην επιμένετε κύριε Δήμου.

μην υπάρχει αυτό το κερασάκι, το παγωτό

Δήμου σ’ αυτή τη χώρα και πρώτα απ' όλα θα το φάμε. Σκασίλα μας κύριε Δήμου! Εδώ
είναι η οικονομία μια που απ’ αυτήν κρέ

ο Σήφης Βαλυράκης έχει εξαγγείλει και

μονται όλα. Δεν θα μπορέσει ποτέ αυτό το νούργια γήπεδα, καινούργια κολυμβητή
υπουργείο (το ΥΠΠΟ) να δράσει ανεξάρ

ρια, αθλοπαιδιές, χρηματοδοτήσεις —εί

τητα από τις ανάγκες της χώρας. Μπορεί

παμε—

αυτή η χώρα να παρουσιάζει ατομικές περι

αγορές ποδοσφαιριστών, κ.α. Το γνωρίζετε

πτώσεις ανθρώπων της τέχνης με μεγα

κύριε Δήμου πως θα πρέπει να ετοιμαζό

στις

ΠΑΕ,

σκανδαλοθηρικές

λειώδες έργο ζηλευτό και έξωθεν, μπορεί ο μαστε για να δείξουμε “ προδιαγραφές” για
Σκαλκώτας και ο Ξενάκης, και ο θεοδω-

την Ολυμπιάδα; Με τον πολιτισμό θα

ράκης, και ο Αντωνίου να παίζονται εις την

κάνουμε Ολυμπιάδα; Εδώ είστε και θα

αλλοδαπήν αλλά αυτό δεν σημαίνει πως γι’ δούμε! Θα δείτε σύσσωμο το έθνος για τον

(Τι είναι αυτό;)

Ίσως σαν συνέχεια μπορεί να αποδοθεί
ένα άλλο σημείωμα, αυτή τη φορά από την
“ ΚΑΘ Η Μ ΕΡΙΝ Η ” της 2 0 .6 .8 7 με τίτλο
“ Ο Σύλλογος μουσικών ΚΟΑ ζητεί την
αποπομπή του διευθυντή της” !
Δεν είναι μικρό πράγμα μια τέτοια
είδηση και μάλιστα όταν στο ίδιο το κεί
μενο διαβάζουμε πως: “ επι διευθύνσεως Γ.
Ιωαννίδη η ΚΟΑ μετατράπηκε σε μία
ορχήστρα χαμηλού επιπέδου, με κακούς
μαέστρους,

προχειροφιαγμένα

προγράμ

ματα —χωρίς γενικότερα, κανένα σοβαρό
προγραμματισμό— η οποία απλώς διεκπεραιώνει κάθε Δευτέρα συναυλίες χωρίς
νόημα...” . Τάδε έφη εκπρόσωπος της ΚΟΑ
σε γενική συνέλευση παρουσία και δημοσιο
γράφων, και όχι μόνο αυτό αλλά ζήτησαν
από την πολιτεία (βλέπε ΥΠΠΟ) την απο
πομπή και λόγω υπεραπασχολήσεως” στο
γνωμοδοτικό του EOT, θέση αντιπροέδρου
στην Ένωση Μουσουργών, συμμετοχή του
στο σύλλογο Μουσηγέτης κ.α. —ως και
#*

θέση “ καλλιτεχνικού διευθυντή” στο Ωδείο
Χαλανδρίου

Είπαν

επίσης πως

είναι

“ ...ένας από τους υπαιτίους της κακοδαι
μονίας των μουσικών πραγμάτων” πως:
“ έχει αποδειχτεί ασύμφορος για την ορχή
στρα— η οποία, αν και διαθέτει άριστους
μουσικούς,

έχει φτάσει στο τελευταίο

στάδιο διαλύσεως!!!”
Στο ίδιο σημείωμα διαβάσαμε πως ο
περί ου ο λόγος κ. Γ. Ιωαννίδης “ ...έ 
στειλε στον πρόεδρο του Συλλόγου Μου
σικών της ΚΟΑ κ. Νίκο Παπαδόπουλο επι-
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στολή με την οποία κατηγορεί το σύλλογο

μουσικοί που “ αποφάσισαν” την ρήξη με

^ότι ακολουθεί ανέντιμη τακτική απέναντι

τον διευθυντή τους.

του .

Ίσως η διεύθυνση του “ Ατενέουμ” να
είχε τους λόγους της για την επιλογή των

Αιωρείται λοιπόν το ηθικό ζήτημα που

συγκεκριμένων υψηλών προσώπων και το

Εμφύλιος πόλεμος που λένε! Αντάρτικο

πραγματικά σπανίζει σ’ αυτόν τον τόπο.

όλο θέμα να ανήκει τη σφαίρα άλλων σκο

της πόλης! Φαντάζομαι μουσικούς με το

Πώς θα συνεχίζεται άραγε η σχέση του

πιμοτήτων και όχι της διάκρισης για την

βιολί στο χέρι έτοιμους να το κοπανίσουν

διευθυντή με τους υπαλλήλους του; Πώς

.προσφορά τους στην μουσική ζωή του

στον “ εχθρό” μόλις τον βρουν! Και κείνος

λειτούργησε αυτή η καθημερινή δοσοληψία

τόπου, όπως φυσιολογικά θα επιθυμούσε η

κλεισμένος στο κάστρο να αγναντεύει το

εν καιρώ πλήρους εργασίας (καλοκαίρι και

εκλιπούσα.

αύριο της ελληνικής μουσικής, απερίσπα

τουρισμός γαρ) ενός διευθυντή που κατά τα

Και δω είναι το θέμα· γιατί, τις τελετές

στος από τον ανταρτοπόλεμο” αφού το

λεγόμενα των μουσικών “ διέλυσε” την

ρις κατανοούμε, τα μετάλια στολίζουν τις

ΤΠΠΟ

ορχήστρα, και των μουσικών που κατά τα

βιτρίνες και τονώνουν την ματαιοδοξία μας

λεγόμενα

αλλά η επιλογή των συγκεκριμένων προ

τον

καλύπτει

σ’

αυτήν

την

περίοπτη θέση του Ηγέτη!
Δεν είναι διόλου αστεία τα πράγματα,
όταν οι ίδιοι οι μουσικοί που κάθε Δευτέρα

του διευθυντή

“ ακολούθησαν

ανέντιμη τακτική απέναντι του” ;

σώπων τι σχέση μπορεί να έχει με το θεσμό

Είμαστε σε μία περίοδο που η πολυθεσία

της επετείου της διάσημης σοπράνο; Ας

του κ. Ιωαννίδη, ανταγωνίζεται την πολυ

αναρωτηθούμε όχι ποιά σχέση έχουν με τη

συγκρότημα του Κράτους, όταν πληρώ

θεσία των

(συμμετοχή στην

μουσική αλλά —τουλάχιστον— τι πρόσ-

νονται από τους φόρους των Ελλήνων για

ΚΟΑ, στην ορχήστρα της Ε Ρ Τ , σε ηχογρα

φεραν στη μουσική, όσο και να μας υπερί-

να παίξουν μουσική, όταν λοιπόν, δια στό

φήσεις, σε Ωδεία, σε νυχτερινά κέντρα...).

πτανται...

ματός τους, ακούμε πως “ κάθε Δευτέρα

Το παιχνίδι του λύκου με τα πρόβατα είναι

Μήπως θα πρέπει να πούμε το αντίθετο*

διεκπεραιώνουν συναυλίες χωρίς νόημα” ή

στο προσκήνιο και η ηθική τάξις είναι η

δηλαδή, πως τα μετάλλια θα έπρεπε

πως η ορχήστρα του κράτους “ έχει φτάσει

τελευταία λεπτομέρεια που μπορεί κανείς

—ναι— να δοθούν αλλά για τον ακριβώς

στο τελευταίο στάδιο της διαλύσεως” !

να ζητήσει από τους πρωταγωνιστές αυτής

αντίθετο λόγο! Δηλαδή, για την μεγάλη

της παράστασης.

τους αδιαφορία στη μουσική ζωή του τόπου.

παρουσιάζουν

το

αντιπροσωπευτικότερο

Κ ι όμως “ ούτε γάτα, ούτε ζημιά” που
λένε...

μουσικών

Την ημέρα που γράφονται τούτες οι

Σε μια εποχή που είναι διάχυτη η επί

Δεν έχουμε μάθει μετά από τόσο χρονικό

γραμμές, τίποτα δεν έχει αλλάξει σ’ αυτή

γνωση της μουσικής διάλυσης, τα χρυσά

διάστημα πόσο έχει συγκινήσει αυτή η

τη σχέση και έτσι ο πόλεμος φθοράς μέσα

μετάλλια έρχονται να τιμήσουν ανθρώπους

εμπόλεμη κατάσταση, τους υπεύθυνους της

στην ΚΟΑ θα περιμένει την λήξη της του

που δεν έχουν καμία σχέση με το μουσικό

πολιτικής ηγεσίας.

ριστικής περιόδου και τότε, θα ’μαστέ ανυ

φαινόμενο.

Οι μουσικοί όρθωσαν και άλλα αιτήματα
(επιδότηση

για

συντήρηση

πόμονοι να δούμε, ποιός έφαγε ποιόν...

Ας είναι! Η ανθρωπότητα έχει ανακα

οργάνων,

λύψει τα μετάλλια και καλά —είπαμε —

ωράριο εργασίας στα νυχτερινά κέντρα,

κάνει, άραγε όμως οι βραβευθέντες είναι

ρύθμιση των συγγενικών δικαιωμάτων,

ΤΑ

Β Ρ Α Β Ε ΙΑ

ΤΗ Σ

Ν ΤΡΟ ΠΗΣ

υποχρεωμένοι

να

τα

αποδέχονται;

κ.α) ήρθε η ρήξη με την πολιτεία, έγινε

Ασφαλώς όχι! Κάτι τέτοιο όμως δεν ακού

απεργία, ματαιώθηκαν συναυλίες, ταρά

στηκε. Όλοι πήραν το παράσημό τους, επι

χτηκε ο θεσμός του φετεινού Φεστιβάλ Αθη
νών, Επιδαύρου, Πάτρας, κ .λ .π ., και η
Μελίνα (ακούτε κύριε Δήμου;) παρέπεμψε
το θέμα στον κύριο Τσοβόλα για διευθέτη
ση... Η μία συνάντηση πάνω στην άλλη*
και πάλι οι υποσχέσεις δόθηκαν εκατέρω
θεν, ώσπου η απεργία λύθηκε, οι συναυλίες
ξανάρχισαν και η

ζωή

συνεχίζεται...

Έ τσι, το “ Τελευταίο στάδιο της διαλύσεως” ανανεώνεται σταθερά, η “ ορχήστρα
χαμηλού επιπέδου” συνεχίζει απτόητη, οι
“ συναυλίες χωρίς νόημα” ακολουθούν την
ρουτίνα της αναγκαστικής εργασίας, και ο
χαρισματικός ηγέτης της ορχήστρας βγήκε
από το κάστρο του, έως τον επόμενο γύρο
των εχθροπραξιών...
Και πάλι κανένας δεν παραιτήθηκε!
Ούτε ο διευθυντής κ. Ιωαννίδης που αν μη
τι άλλο θα έπρεπε να φύγει για λόγους
4 0 ηθικής τάξεως, για το “ καθαρό μέτωπο”
„.,που λέει ο λαός, ούτε οι αγανακτισμένοι

Από τον “ ΔΗ Μ ΟΚΡΑΤΙΚΟ ΛΟΓΟ”
της 1 7 .3 .8 7 διαβάζουμε: “ Στα πλαίσια
των

διεθνών

μουσικών

διαγωνισμών

“ Μαρία Κάλλας” που γίνονται με την
ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 χρόνων από
τον θάνατο της μεγάλης λυρικής τραγουδίστριάς μας, το “ Ατενέουμ” απένειμε
χθες το βράδυ σε ειδική τελετή έξι αναμνη
στικά χρυσά μετάλλια με τη μορφή της
Μαρίας Κάλλας. Τα μετάλια απονεμήθησαν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Χρήστο Σαρτζετάκη, στον Πρωθυπουργό
Ανδρέα Παπανδρέου, στον αρχηγό της
αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Μητσοτάκη, στην υπουργό Πολιτισμού Μ. Μερκούρη, στο δήμαρχο Αθηναίων Μ. Έβερτ
και στην αδελφή της Κάλλας Τζάκυ Καλογεροπούλου-Σταθοπούλου” .
Η είδηση πέρασε —τότε— σε όλες τις
εφημερίδες και σχολιάστηκε με συγκατά
βαση...

βεβαιώνοντας την ...δίκαιη επιλογή του
ιδρύματος “ Κάλας” .
Ο Κούρτ Βαν Χάιλμ ήταν στους υποψή
φιους για το Νόμπελ Ειρήνης ως ότου απο
καλύφθηκε το Ναζιστικό του παρελθόν και
η συμμετοχή του σε ομαδικές εκτελέσεις.
Ο Χένρυ

Κίσσινγκερ

πήρε

βραβείο

Νόμπελ για την Ειρήνη παρ’ όλες τις συμ
μετοχές του σε εμπόλεμες περιοχές σε Δύση
και Ανατολή.
. Βέβαια το γεγονός της απόδοσης των
χρυσών μεταλλείων για την Κάλλας, δεν
έχει τόσο βαρύνουσα σημασία αλλά η
ειρωνία του γεγονότος “ σπάει κόκκαλα” .
Μιλάνε για σχοινί στο σπίτι του κρεμα
σμένου;^..)

εμβατήρια, καινούργια θούρια, μας βρίσκει

όσων άλλων ακόμα υπάρχουν! Πιστεύω πως

εντελώς απροετοίμαστους για μια λογική

υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι σ’ αυτό

και ψύχραιμη αντιμετώπιση, γιατί πώς να

τον πλανήτη που είναι πρόθυμοι να πέσουν

το κάνουμε, η μουσική είναι άρρηκτα

γονυπετείς και να κραυγάσουν μαζί “ 'Οχι

στο

δεμένη με την ιστορία και ειδικά με κάποιες

άλλα εμβατήρια!!!” Ο ...πλουραλισμός

“ ΈΘΝ ΟΣ” κάποιος (ανώνυμος) προτείνει:

σημαδιακές στιγμές της. Έ τσ ι, εάν βλέ

στη μουσική ας σταματήσει έως εδώ παρα

“ Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας οφείλει να

πεις ένα τάνκ στο δρόμο σίγουρα δεν σκέ

καλώ. Ναι, το καταλαβαίνω πως η εξέλιξη

διενεργήσει ένα διαγωνισμό για τη σύνθεση

φτεσαι τον γαλατά και συνεπώς όταν ακούς

των μουσικών ειδών είναι αναγκαία και

νέων θουρίων και εμβατηρίων για τις στρα

“ των εχθρών τα φουσάτα περάσαν” δεν

ακατάπαυστη για τ ο .. .προτσές που λένε...

τιωτικές του ανάγκες. ” (!!!)

αναπολείς το φεγγάρι και την ήρεμη ακρο

Ο Χ Ι ΣΤΟΝ ...Π Λ Ο Υ Ρ Α Λ ΙΣ Μ Ο ,
Π Α ΡΑ Κ Α Λ Ω !

Άκουσον-άκουσον! Στις

2 .4 .8 7 ,

Νάτος ο πλουραλισμός στη μουσική!

γιαλιά...

Όμως για μια φορά —τουλάχιστον— ας
κάνουμε

εξαίρεση

στην

ελευθερία της

Όσο και μακάβρια να είναι η πρόταση, ο

Τα θούρια και τα εμβατήρια υπήρξαν,

σκέψης και ας σταματήσουμε την πλουρα-

συντάκτης —πραγματικά— σκέφτηκε κάτι

γιατί υπήρξαν και οι μάχες, και ο παραλο-

λιστική μας διάθεση εμποδίζοντας την

που είναι πρωτότυπο. Δεν γνωρίζουμε εάν

γισμός, και το αίμα, και τα πτώματα, και

εξέλιξη των θουρίων και των εμβατηρίων

αυτή πρόταση απασχόλησε το Υπουργείο

οι μεγάλες ιδέες, και ο φασισμός, και η

εμποδίζοντας τον καρκίνο να μπει στο

Εθνικής Άμυνας γιατί τότε, θα πρέπει να

αδιαλλαξία, και η παραφροσύνη, και η δια

σώμα μας!

περιμένουμε εκπλήξεις.

στροφή και χιλιάδες άλλα...

Το γεγονός της πρότασης για καινούργια

Για όνομα των θεών του Ολύμπου και

Δεν έχουμε άλλα περιθώρια ανοχής στον
πνευματικό μιλιταρισμό...
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Χρώμα & Κινηματογράφος
της Αννίτας Κοκκόλη
Μπορείτε να φανταστείτε την Καζαμ-

πλάνχα ή τον Πολίτη Κ έιν να προβάλ
λονται σ’ έγχρωμη έκδοση; Οχι; Κ ι όμως
το Χόλλυγουντ μπορεί.
Πραγματικά κάτι τέτοιο αποπειράται η
κινηματογραφική βιομηχανία με την από
φασή της. να μετατρέψει σε έγχρωμες
παλιές ασπρόμαυρες ταινίες. Έ τσ ι, σκέφτηκαν, θα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση στην
έγχρωμη αγορά της τηλεόρασης και της
βιντεο-κασέτας.

Ποιός βλέπει, σήμερα,,

ασπρόμαυρες ταινίες;

μηχανική αναπαραγωγή και στη μαζική

μας φέρνουν στις πρώτες προσπάθειες για

διάθεση.

πιο φυσική απεικόνισή του κόσμου όπως τον

Σήμερα, οι ασπρόμαυρες ταινίες είναι

αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι, με

ελάχιστες εξαιρέσεις στον κανόνα της

χρώματα. Οι πρώτες, λοιπόν, έγχρωμες

έγχρωμης παραγωγής. Τεχνολογική εξέ

ταινίες ήταν βαμμένες στο χέρι. Ή δη, από

λιξη; Μάλιστα. Να δούμε, όμως, πώς η ...

το 1896 λειτούργησαν ειδικά εργαστήρια

«έγχρωμη» τεχνολογία συνδέεται με την

όπου κοπέλες-εργάτριες αναλάμβαναν να

αισθητική και την ιδεολογία ενός κινημα

χρωματίζουν

τογράφου που αποτελεί τον κορμό κάθε

Πολλές ταινίες του Meliès είναι ζωγραφι

κινηματογραφικής ανάλυσης και θεώρη

σμένες στο χέρι.

σης: του βιομηχανικού κινηματογράφου,
Χόλλυγουντ.

Καθώς, όμως, το μήκος των ταινιών
τεχνική του stencil, εγκαταλείφθηκαν ως

νάκτηση των ανά τον κόσμο κινηματογρα
ζομαι, είναι σαν ν’ αποφάσιζαν να κάνουν

ασπρόμαυρες ταινίες.

μεγάλωνε, η μέθοδος αυτή, όπως και η

Φυσικά η απόφαση προκαλεί την αγα
φόφιλων. Για τους πιο φανατικούς, φαντά

τις

οικονομικά ασύμφορες. Σιγά-σιγά, ανα

Χρώμα

ή

ήχος;

πτύχθηκαν διάφορες μέθοδοι όπου ο χρωμα
τισμός γινόταν επί του ασπρόμαυρου φιλμ

έγχρωμη την Γκουέρνικα!

με χημική επεξεργασία. Για παράδειγμα,

Ωστόσο, πέρα από συναισθηματισμούς,

Στο χρώμα, για μια ακόμα φορά, συναν

μια τέτοια απόφαση είναι μια επέμβαση

μια μέθοδος ήταν να βουτάνε το φιλμ σ’ ένα

τάμε αυτή τη διττή δυναμική του κινημα

στην ιστορία του σινεμά σαν τέχνη και σαν

χρώμα.

τογράφου που διέπει κάθε εμφάνιση της

εμπορικό προϊόν, σαν ιδεολογία και σαν

ομοιόμορφα μ’ αυτό το χρώμα. Μ ’ αυτόν τον

τέχνης αυτής. Από τη μια, το αίτημα για

προσωπική

Το

τρόπο προσπαθούσαν να αποδώσουν μεγα

πιστή απόδοση του εξωτερικού αντικειμε

χρώμα είτε με την παρουσία του, είτε με

λύτερη

νικού κόσμου και από την άλλη, η πλαστι

την απουσία του έχει τη δική του σπου-

εικόνα. Ωστόσο, καθώς η γκάμα των χρω

κότητα του μέσου για δημιουργική, καλλι

δαιότητα σε μια τέχνη που βασίστηκε και

μάτων ήταν πολύ περιορισμένη, η χρήση 41

τεχνική έκφραση.

τους γινόταν με κάποιο συμβολικό ή ρητο-

καλλιτεχνική

έκφραση.

βασίζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό' στην

9 0 χρόνια πίσω στην ιστορία του σινεμά,

Έ τσ ι, κάθε καρέ διαποτιζόταν

αληθοφάνεια

στην

κινούμενη
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ρικό τρόπο. Μια εικόνα επιχρωματισμένη
με κόκκινο, για παράδειγμα, θα μπορούσε ν’
αναπαριστά μια σκηνή πυρκαγιάς αλλά και
να συμβολίζει θυμό.
Το χρώμα, λοιπόν, προς το τέλος του
βωβού κινηματογράφου είχε μια συγκεκρι
μένη αισθητική αξία που μπορεί να χαρακτηρισθεί ως συμβολικός ή ποιητικός ή
ρητορικός ρεαλισμός.
Ωστόσο, με την εμφάνιση του ήχου
αλλάζουν και οι αντιλήψεις περί ρεαλισμού
στο σινεμά καθώς ο ήχος προστέθηκε στη
φωτογραφία, η ομιλία στα κινούμενα πρό
σωπα και ο διάλογος στην διήγηση. Το
χρώμα παρεμβάλλετο αρνητικά σ’ αυτή
την πιο αληθοφανή απεικόνιση. Οι χημικές

Ο 16&ν ο τρομερός

ουσίες που χρησιμοποιούσαν επηρέαζαν την
αναπαραγωγή του ήχου με αποτέλεσμα ο
ήχος να είναι πολύ κακής ποιότητας.
Εξάλλου το ίδιο αμφίβολης ποιότητας
ήταν και τα χρώματα που τελικά προβάλ
λονταν. Έτσι το χρώμα έφτασε να παρα
ποιεί μάλλον τη φυσικότητα της εικόνας
παρά να συμβάλει σ’ αυτή.

Έφτασε,

δηλαδή, να θεωρείται αντιρρεαλιστικό.
Σύμφωνα μ' αυτή την αντίληψη, το
χρώμα αποσπά τον θεατή τραβώντας την
προσοχή του από την αφήγηση και φανε

Η

Technicolor

κάνει την πρώτη της

εμφάνιση το 1917. Αρχικά η μεγάλη επι

γεγονότων της ποτοαπαγόρευσης μεταφέ-

τυχία της μεθόδου αυτής ήταν ότι δεν επη

ρονται στο celluloid και ο Τζέιμς Κάγκνεϊ

ρέαζε τον ήχο. Στη δεκαετία του 20, όπου

γίνεται ο πρώτος ήρωας του γκανγκστε-

στο Χόλλυγουντ ανθίζει το μιούζικαλ, ο

ρικού φιλμ. Δεν είναι τυχαίο, το ότι αυτό το

συνδυασμός ήχου και χρώματος ταυτίζεται

κινηματογραφικό είδος συνδέθηκε με την

μ’ αυτό

Warner Bros, την εταιρεία που κατ’ εξοχήν

είδος του κινηματογράφου.

Έτσι το χρώμα συνδέεται με το υπερ
θέαμα και το φαντασμαγορικό.

ρώνοντας έτσι την τεχνική υπόσταση της

Από τις χαρακτηριστικές ταινίες με

ταινίας. Έ τσι, αντίθετα στους φυσικούς

χρώματα Technicolor αυτής της περιόδου,

νόμους που επιτρέπουν την πολυχρωμία

Οι Χρυσοθήρες του Μπρόντγουε'ι (1 9 2 9 ),

στην όρασή μας,

Ρίο Ρίτα (1929) κλπ.

στον κινηματογράφο

αυτής της εποχής επικράτησε η άποψη ότι
το άσπρο-μαύρο της μη-έγχρωμης ταινίας
δεν επεμβαίνει στην αληθοφάνεια της
απεικόνισης και της διήγησης.

μέντα στις εφημερίδες των καθημερινών

Το 1932 η Technicolor εμφανίζει για

συνέβαλε στην ανάπτυξη του ήχου.
Το γκανγκστερικό είδος στα 1940 θα
εξελιχθεί στο Φιλμ Νουάρ, το αστυνομικό
(συνήθως) ψυχόδραμα, που τόσο η μορφική
του ιδιαιτερότητα όσο και η διηγηματική
του θα επηρεάσει στο εξής κάθε κινηματο
γραφικό είδος, το μελόδραμα, την ταινία
τρόμου, την αστυνομική ταινία κ.α.

πρώτη φορά την αφαιρετική τριχρωμία.

Το ασπρόμαυρο φιλμ ταυτίζεται στο νου

Μια μέθοδο που έμελλε να μεταμορφώσει

των περισσότερων κινηματογραφόφιλων με
%

ξ

την κραταιά χολλυγουντιανή θέση και να

το chiaroscuro του φ^λμ νουαρ, τις φωτο

στην αισθητική του κλασικού ρεαλισμού

κάνει έγχρωμα τα απατηλά όνειρα των

σκιάσεις και τις απότομες αντιθέσεις του

που κυριαρχεί στο χολλυγουντιανό κινημα

θεατών.

τεχνητού φωτισμού, τις εσωτερικές ασύμ-

Πώς, λοιπόν, προσαρμόστηκε το χρώμα

Ωστόσο, μέχρι το 1940 μόνο το 4% των

τογράφο;

ταινιών που βγαίνουν είναι έγχρωμες.
Γιατί, λοιπόν, μια βιομηχανία, που από

θ έμ α και Technicolor;

Το χρώμα στον κινηματογράφο αξιολο
γείται πρώτον σαν φυσικό συστατικό της
οπτικής πραγματικότητας και δεύτερον για

πάντα προσπαθεί να τραβήξει μεγάλα

♦

μετρες λήψεις, τους μοιραίους και μυστηριακούς χαρακτήρες, την ένταση και το
suspence.

Ενώ, λοιπόν, το ασπρόμαυρο φιλμ ταυ
τίζεται κατά κάποιο τρόπο με τη ρεαλι

ακροατήρια, δεν χρησιμοποιεί τα θέλγητρα

στική απεικόνιση της σύγχρονης ζωής και

των χρωμάτων;

τον κοινωνικό προβληματισμό, το χρώμα,

Οι λόγοι είναι οικονομικοί, αισθητικοί
και ιδεολογικοί.

αντίθετα, συνδέεται με το θέαμα, το φαν
ταστικό και την απεικόνιση της φύσης.

Στα ’30, την εποχή της οικονομικής

Σ’ αυτό ακόμα συνηγορεί το μεγάλο

κρίσης στην Αμερική, ο κινηματογράφος

κόστος παραγωγής της έγχρωμης ταινίας

αντλεί τα θέματά του από την κοντινή

καθώς και η αποκλειστικότητα της Techni

Αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη της

πραγματικότητα. Η εμφάνισή του ήχου

color και η πολιτική ελέγχου που ασκεί στη

έγχρωμης κινηματογραφίας (και επομένως

συμβάλλει σ’ αυτή την'τάση για περισσό

διάθεση των τεχνικών της μέσων. Έ τσι,

τερο ρεαλισμό.

ενώ τα ντοκυμαντέρ, οι πολεμικές και

τις δυνατότητες που παρέχει για καλλιτε
χνικά εφέ.

4 2 και της ασπρόμαυρης) έπαιξε η ανάπτυξη
της Technicolor.

Οι ασπρόμαυρες φωτογραφ ίες-ντοκου-

αστυνομικές ταινίες γυρίζονται σε ασπρό-
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μαύρο φιλμ, η Technicolor θριαμβεύει στα

μετάδοση των ειδήσεων και της επικαιρό-

ουδέτερους γκρι τόνους, δημιουργώντας μια

κινούμενα σχέδια, όπου ο Γουόλτ Ντίσνεϋ τητας και έτσι αρχίζει ν’ αποδυναμώνεται

εξωπραγματική, μάλλον ρομαντική διά

κερδίζει Όσκαρ Silly Symhonies (1 9 3 3 ), στο η σχέση του χρώματος με το θέαμα και το

θεση, όπου περιφέρονται οι πραγματικοί

γουέστερν Η Ταχυδρομική Άμαξα ( Φορντ,

φανταστικό. Αντίθετα, αρχίζει ν’ αποκτά

ήρωες.

1939) και στα έργα εποχής. Από τις λαμ

όλο και περισσότερο ρεαλιστική αξία. Το

Βλέπουμε, λοιπόν, σήμερα το ασπρό

Όσα

1967 το 7 5 % των παραγομένων ταινιών

μαυρο να φτάνει να γίνεται θέαμα ή κάτι

Παίρνει ο Άνεμος (Φλέμινγκ, 1939) και Ο είναι έγχρωμες και το 1976 το 9 4 % .

σαν ποιητικός, ρομαντικός ρεαλισμός. Μια

Κλέφτης της Βαγδάτης (Πάουελ, 1940).

Βέβαια στην επικράτηση της έγχρωμης

πλήρη, δηλαδή, αντιστροφή της σημασίας

Έ τσ ι, το χρώμα στον κινηματογράφο,

κινηματογραφίας συνέβαλλαν κι άλλες

του όπως την είδαμε στο Χόλλυγουντ του

από τη μια μεριά αντιπροσωπεύει την

τεχνολογικές βελτιώσεις όπως η αύξηση

’3 0 και του ’40.

αυθεντικότητα της φύσης και από την άλλη

των διαστάσεων της οθόνης, του βάθους

την επιτήδευση του θεάματος. Όσο, όμως,

εστίασης κλπ.

πρές στιγμές της Technicolor το

τελειοποιείται

η

έγχρωμη

Η σημερινή τεχνολογία στον κινηματο
γράφο όντως μπορεί να κάνει θαύματα,

κινηματο

Είδαμε, λοιπόν, πως η κινηματογρα

γραφία δανείζεται στοιχεία από τη ζωγρα

φική βιομηχανία προσάρμοσε, χρησιμο

ασπρόμαυρες ταινίες σε έγχρωμες. Όμως,

φική και το χρώμα γίνεται έτσι ένα μέσο ποίησε και ανέπτυξε το χρώμα στο σινεμά,

το σίνεμά δεν είναι τεχνολογία. Είναι

καλλιτεχνικής έκφρασης.

συνδέοντάς το αρχικά με το θέαμα και το

ιστορική συνέχεια, είναι και προσωπική

Ή δη, το 1941 ο Ρούμπεν Μαμούλιαν

φανταστικό και αντίστοιχα ταυτίζοντας το

καλλιτεχνική έκφραση.

στο Αίμα και Άμμος κάνει αναφορές σε

ασπρόμαυρο .με το σύγχρονο και το πραγμα

Στο ασπρόμαυρο celluloid της Καζαμ-

ζωγράφους όπως ο Μουρίλο, ο Γκόγια ή ο τικό. Είναι σημαντικό (και βέβαια το Χόλ-

πλάνκα, του Ψυχώ, του Από εδώ ως την

Ελ Γκρέκο, ενώ το 1952 στο Rancho Noto

λυγουντ έχει παίξει κάποιο ρόλο σ’ αυτό)

Αιωνιότητα, (Ό σο Υπάρχουν Άνθρωποι),

rious ο Φριτς Λάνγκ, χρησιμοποιώντας μ’

ότι τη'σύνδεση αυτή ασπρόμαυρης κινημα

της Γκίλντα ή του Πολίτη Κέιν είναι

έναν έντονα εξπρεσιονιστικό τρόπο mise-en-

τογραφίας και ‘ρεαλιστικής' απεικόνισης

βαθιά αποτυπωμένες τόσο αυτή η ιστορική

scène και χρώμα, προσπαθεί να επιβάλλει

τη συναντάμε, κάθε φορά με τις δικές της

συνέχεια όσο και οι επιταγές της βιομηχα

μπρεχτικά στοιχεία αποστασιοποίησης σ’

αισθητικές και ιδεολογικές ιδιαιτερότητες,

νίας.

ένα συμβατικό είδος όπως το γουέστερν.

τόσο στον ιταλικό νεο-ρεαλιστικό κινημα

Είναι, όμως, επίσης ανεξίτηλα γραμ

τογράφο, όσο και στο γαλλικό νέο κύμα και

μένη και η σκηνοθετική υπογραφή των

στον μετέπειτα αγγλικό ρεαλισμό.

Κέρτιζ, Χίτσκοκ, Τσίνεμαν, Βίντορ και

Το χρώμα υπήρξε ένα από τα πιο ισχυρά
νοηματικά στοιχεία στο έργο σκηνοθετών

ακόμα και

να μετατρέψει

τις

παλιές

όπως ο Χίτσκοκ (π.χ. Marnie, 1 9 6 4 ), ή ο

Κάθε ‘αντικειμενική’ απεικόνιση του

Φορντ (π.χ. The Searchers, 1 9 5 6 , She Wore

περιβάλλοντος κόσμου δεν μπορεί παρά να

Σίγουρα η εξέλιξη του κινηματογράφου

a Yellow Ribbon, 1 9 4 9 ), πάντα ωστόσο στα

είναι έγχρωμη εφ’ όσον αντιλαμβανόμαστε

θα ήταν πολύ διαφορετική εάν δεν ήταν

πλαίσια της διήγησης, για να την συμπλη

πανχρωματικά τον κόσμο.

ασπρόμαυρα αύτά τα φίλμ και αν δεν ήταν

Γουέλς.

ρώσει μάλλον παρά να την υπερβεί. (Κάτι

Έ τσ ι, σήμερα, η ασπρόμαυρη κινηματο

κατασκευασμένα στο Χόλλυγουντ και αν

που επεδίωξε ο ανεξάρτητος κινηματο

γραφία φαίνεται ότι αποτελεί προσωπική

δεν... Όμως έτσι ήταν, κι όλα αυτά δεν

γράφος και η avant-grade. Ο Αντονιόνι,

επιλογή του δημιουργού, κατά μία έννοια

μπορεί ν’ αλλάξουν με μια έγχρωμη ανά

για παράδειγμα, στην Κόκκινη

‘αντι-ρεαλιστική’.

πτυξη ενός ασπρόμαυρου φιλμ. Ή μήπως

Έρημο

(1 9 6 4 ) φτάνει στο σημείο να βάφει τ ’ αντι

Από τις ελάχιστες ασπρόμαυρες ταινίες

κείμενα ώστε να πετύχει το αποτέλεσμα

των τελευταίων χρόνων είναι, από το χώρο

που θέλει).

του Νέου Χόλλυγουντ,

Ο Αταίριαστος

μπορεί;
Κανείς ποτέ δεν αμφισβήτησε το άσπρομαύρο της Γκουέρνικα. Είναι τέχνη.

Μέχρι τα 195 0 η έγχρωμη παραγωγή

(Rumble Fish, 1983) του Κόπολα και από

Το άσπρο-μαύρο του κινηματογράφου

έχει αυξηθεί σημαντικά καθώς αποτελεί το

τον underground χώρο της ανεξάρτητης

αμφισβητείται. Για τί, ο κινηματογράφος

5 0 % των ταινιών. Την ίδια εποχή στα

παραγωγής η ταινία του Τ. Τζάρμους Στην

δεν είναι τέχνη; Τόσες γενιές ανάλυσης και

ματά και η ηγεμονία της Technicolor με την

Παγίδα του Νόμου (Down by Law, 1986).

πειραματισμού

εμφάνιση μιας φθηνότερης και πιο βελτιω
μένης μεθόδου της Eastman Kodak. Μεγάλη

Και οι δύο κινούνται μέσα στα πλαίσια
μυθοπλασίας.

προσπα

θώντας ν’ απαντήσουν σ’ αυτό το ερώτημα
και πάντα η αμφισβήτηση βγαίνει μέσα

Η Πύλη

στην ταινία του Κόπολα η αισθητική αυτή

από τον ίδιο τον κατασκευαστή του σινεμά,

της Κολάσεως (Gate of Hell, 1953) του για-

επιλογή είναι τόσο τονισμένη που μπαίνει

τη βιομηχανία του Χόλλυγουντ.

πωνέζου Κινουγκάσα. Εντούτοις, μέχρι το

συνέχεια σε πρώτο πλάνο. Ο θεατής έχει

1958 αυτό το ποσοστό έχει πέσει στο 2 5 % .

συνεχώς τη συνείδηση της ασπρόμαυρης

Την αγορά επηρεάζει η τηλεόραση η οποία

φωτογραφίας, σαν να λέει ο σκηνοθέτης

και αυξάνει τη ζήτηση των ασπρόμαυρων

εγώ αυτήν διαλέγω για πρωταγωνιστή,

ταινιών.

υπερβαίνοντας έτσι τη φυσικότητα της

Σιγά-σιγά, καθώς η τηλεόραση γίνεται

ρεαλιστικής

περάσει

Ωστόσο

επιτυχία της Eastman το έργο

της

έχουν

διήγησης.

έγχρωμη αλλάζει και η αισθητική αξία του

Στην ταινία του Τζάρμους πάλι, η

χρώματος στον κινηματογράφο. Η τηλεό

ασπρόμαυρη φωτογραφία απλώνεται και

ραση χρησιμοποιεί πλέον το χρώμα στη

κυλάει ανεμπόδιστα μπροστά μας σε πιο

Β ΙΒ Λ ΙΟ ΙΙΑ Ρ Ο ΪΣ ΙΑ Σ Η
Ανθούλα Δανιήλ

κλείνει μ’ έναν ύμνο στους 6 0 0 λαϊκούς

στον ηρωισμό της στιγμής

αγωνιστές που απ’ αυτούς εξήντα ή
εβδομήντα βρίσκονται ακόμα στη ζωή:

και είναι αποκόμματα του αθάνατου.

«...θυμάμαι πάντα και νιώθω περηφάνια

του το όμορφο καλοκαίρι και έχει παραχω

γι' αυτούς τους ωραίους συντρόφους,
που έτσι σεμνά κι αθόρυβα έδιναν τη

ρήσει τη θέση του στο Φθινόπωρο* εποχή

ζωή τους, κι υπόμεναν με καρτερία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ
Το Χρονικό ενός Αγώνα
Ακροναυπλία 1939-1943 και
Μετά την Ακροναυπλία

κάθε κατατρεγμό. Δεν έβαψε τη γη μας
το αίμα τους άσκοπα...»
Στο επίμετρο επιπλέον δίνει απάντη
ση στη σκόπιμη διαστρέβλωση: Δύσκο

ιδιαίτερα ανησυχητική για την ποιήτρια:

Σηκώνοντας ασυλλόγιστα το βάρος του
Φθινοπώρου
απέβαλα '
το καλοκαίρι.

λο να εικάσει κανείς ποιοι ψυχικοί μη
χανισμοί, ποια πλέγματα οδηγούν έναν

1943-1945

Ό χρόνος που περνάει έχει αφήσει πίσω

Μπροστά στη νέα κατάσταση το μολύβι

άνθρωπο να διορθώσει τη μνήμη του, να με τη μαύρη μνήμη καταγράφει ενώ το
τη φέρει σε συμφωνία με την επϋθυμία’ ποίημα γίνεται το ναυαγοσωστικό για την
της. Να πνίξει έτσι την ολοφάνερη κι

κακοκαιρία του χειμώνα:

Δύο τόμοι για Το Χρονικό ενός Αγώνα,

από εκατοντάδες μάτια αλήθεια».

αφιερωμένοι στους αγωνιστές της Εθνι
τους νεκρούς, τους

Παρατίθεται κατάλογος των ακροναυπλιωτών, στο τέλος του βιβλίου, και

ένα ποίημα ναυαγοσωστικό

ηρωικούς και τους καλότυχους, που φύ-

συγχαρητήριο σημείωμα του Βασίλη

με περιμάζεψε.

γαν με γεμάτη την ψυχή τους από τα

Ρώτα και Χρήστου Λεβάντα, στην αρ

Το καλοκαίρι ο ήλιος στο κέντρο

οράματα της λευτεριάς, που θυσιάστη

χή·
Ο δεύτερος τόμος κλείνει με υπόμνη
μα του συγγραφέα προς τον Πρωθυ
πουργό, μέσα από το οποίο εκτός από
τις ευχές του για πραγματοποίηση των
στόχων του Π Α Σ Ο Κ , φαίνεται ανάγλυ
φη η κατάσταση των επιζώντων σήμερα
αγωνιστών και σαν σε παρένθεση, ζητά
ει την αποκατάστασή τους, ηθική και
κάποια υλική, «για τα στερνά έξοδα
που έχει "ανάγκη ο άνθρωπος με το
φυσιολογικό θάνατο».
Το έργο του Γιάννη Μανούσακα μι
λάει καθαρά και με ειλικρίνεια για την
κατατρεγμένη Αντίσταση, φέρνει στο
φως την αλήθεια, κάνει λόγο για την
αντίδραση της άρχουσας τάξης και ζη
τάει ν& της «...στήσουμε βάθρο, πιο
γερό από κείνο που την ανέβασαν όσοι
ως τώρα παιδέψαμε το καλαμάρι για
χάρη της...»

του ποιήματος,

κής Αντίστασης,

καν... ή που πολιτικά εξοντώθηκαν για
τη Δημοκρατία.
Ο πρώτος τόμος διανύει την πέμπτη
του έκδοση και ο δεύτερος την τρίτη..Ο
'αριθμός των εκδόσεων και μόνο, αλλά
όχι μόνο αυτό, αποτελεί στοιχείο απο
δεικτικό της σημαντικότητας του έργου
του Γιάννη Μανούσακα πάνω στα γεγο
νότα της Ακροναυπλίας στα δύσκολα
χρόνια της πρόσφατης Ιστορίας μας. Ο
συγγραφέας με πολλή τόλμη και θάρ
ρος, αλλά και ανάλογη θλίψη, καταθέτει
την πολύτιμη μαρτυρία του-ντοκουμέντο πάνω* στα γεγονότα και τη στάση
προσώπων που αγωνίστηκαν στα τυφλά
πολλές φορές και δοκίμασαν την πίκρα
και την απογοήτευση της προδοσίας και
της διάψευσης. Το Χρονικό δίνει με
μεγάλη

αμεσότητα και αφηγηματική

δύναμη το κλίμα του καιρού και τις

βούτηζα με το κεφάλι στη ζωή σου

προεκτείνομαι σε μουσική
οι εποχές αλλάζουν στη φρουτιέρα. ..
είναι μερικοί στίχοι του Πιστού Αντί

γραφου Με Μαλλιά όπου η Μαρία Κούρση
βυθίζεται και αναδύεται μεταμορφωμένη
μέσα από τις λέξεις *η ς και έτσι διαφεύγει

τον κίνδυνο.

ΚΩΣΤΑΣ ΡΟΔΑΡΑΚΗΣ
Αποσπάσματα
μιας ατέλειωτης γραφής.
Αθήνα, 1987
Ο Κώστας Ροδαράκης μας αιφνιδιάζει με
τα Αποσπάσματά του.

δυσκολίες που έχει ένα κίνημα, καθώς

Μπορούμε σ’ αυτά να διακρίνουμε ένα

και τον πόλεμο που του γίνεται όχι

πρόσωπο βαθιά ταραγμένο, οργισμένο και

μόνο απέξω αλλά και από μέσα. Ή ρω-

ρομαντικό.

ες, αγωνιστές που θυσιάζονται στο σκο
πό του Αγώνα για την πατρίδα, άλλοι
που γίνονται εξιλαστήρια θύματα, που
σταμπάρονται με τη ρετσινιά του προ
δότη, στο όνομα κάποιας σκοπιμότη
τας, και άλλοι που «δικαιώνονται» μετά
θάνατον.
«Δεν ξέρουμε ποιοι θα χωριστούμέ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΓΡΣΗ
Πιστό Αντίγραφο.
Με Μαλλιά
Εκδόσεις «Νέα Σύνορα»
Αθήνα, 1987

Ο λόγος για τα Αιδοία στα οποία αφιε
ρώνει πάρα πολλούς καυστικούς στίχους.

Αιδοία λοιπόν, υστερικά, διθύραμβα, κανι
βαλικά, φοδραρισμένα, με μυρωδιά κλού
βιου αυγού, ωμούκρεμυδιού, γκαζιού, φουρ
νάρικου, φιλικατζήδικου και άλλα πολλά.
Ο ποιητής αναφέρει πάρα πολλές κατηγο

Μια ποιητική συλλογή με πολλές μικρές

ρίες και ποικιλίες πράγμα που δείχνει ότι

με αν θα ζήσουμε, δεν ξέρουμε πώς να

συνθέσεις που κολυμπάνε στα χρώματα και

εξάντλησε τη ζωή του στη γνωριμία τους

πεθάνουμε» (σελ. 3 3 4 ).

στους ήχους, που πήραν με τη σειρά τους

και η συλλογή του είναι πλουσιότατη.

Ο Γιάννης Μανούσακας προσπαθεί

σάρκα και οστά και έγιναν λέξεις και οι

Παρόλα αυτά όμως δεν δείχνει ιδιαίτερα

να ρίξει φως στα σκοτεινά παρασκήνια

λέξεις πρόσωπα, φιλάρεσκες κυρίες και

ευχαριστημένος ή ήρεμος* το αντίθετο

της εποχής και να συμπληρώσει τα κενά

τέλος ποίημα.

μάλιστα.

και ποιοι θα βρεθούμε μαζί. Δεν ξέρου

«Διαγώνια στο χρόνο»,

που ηθελημένα ή όχι άλλοι συναγωνι4 4 στές του αφήνουν.

κατάφαση», είναι οι τρεις ενότητες της

Το κύριο μέρος του πρώτου τόμου

συλλογής που οφείλουν τη γέννησή τους

«Απόδραση στο δέρμα σου», «Σκεπτόμενη

Πάντως η έμπνευση του είναι αιδοιο
φόρα.
Στο δεύτερο μέρος το κλίμα αλλάζει.

Είναι καλοκαίρι, βρίσκεται με τη συν

η διάσωση αρχίζει απ’ το φιλί,

ποιητική σύνθεση. Κάθε ενότητα έχει το

τροφιά εκείνης που τον εμπνεέι και της εξο

καθώς

σεφερικό της μότο, σημαδεύεται από το

μολογείται:

από βαθιά μέσα σου ανεβαίνει

σεφερικό κλίμα και ανοίγει το νοερό της

κραυγή πνιγμένου

διάλογο μαζί του. Μια απάντηση και μια

πάνω από την τρομαχτική

προέκταση της οδύνης εκείνου για το κενό,

αίσθηση του βυθού.

τη Δικαιοσύνη, το φαρμάκι, την αγωνία

θα σε χαταραχώσω
θα σου χομμάτιαζα τα μέλη
αν μπορούσα θα σου ’παιρνα τα
μάγουλα μ ’ ένα ξυράφι ή
θα σε χώριζα στα δυο
θα σ ’ άρπαζα απ’ τα χέρια χι απ’ τα
πόδια
να σε στρίψω σαν το σεντόνι
να βύθιζα τις άχρες των δάχτυλων
μου μέσα στις χόχες
των ματιών σου. ..

Τέλος το κενό κυριαρχεί και επικαλύπτει

είναι η ποίηση του Διονύση Σέρρα που

κάθε ανθρώπινη παρουσία, σηματοδοτεί το

ερχεται

εδώ, το εφήμερο, το όνειρο και τη διά

Ζάκυνθο.

\

χαι χρύωνα

πατρίδα τη

να τελειώνει, ενω πιο πέρα στο εκεί, η
αιώνια Άνοιξη, χαταβροχθίζει τους άνω-

θρώσχοντας χαι αφήνει να επιπλέει το Εσύ,
το Εγώ, το Τίποτα,
μεσεμβρινός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΓΜΑΝΙΔΗΣ
Η ώρα του λιμανιού
Εκδόσεις Πλέθρον, 1987

στη μεσημβρία, β (ποιήματα),
τα τετράδια του Ρήγα

Ποιήματα μοιρασμένα σε τρείς ενότητες Α '

θεσσαλονίχη, 1985

Παλιά Νερά, Β

γιατί δεν είχα τα μάτια σου...
Έ χει λοιπόν ο ποιητής μεγάλη αιδοιοφο

φιλτάτη

ψευση, καθετί ανθρώπινο καταδικασμένο

επιστροφή
Τέλος γίνεται ρομαντικός:

από τη

Πρόσωπα και Τοπία, Γ*

Από το βάθος της Αιτίας. Και στις τρείς

Η επιστροφή στη μεσημβία, β είναι ένας

ενότητες το συναισθηματικό κλίμα προ

μιχρός τόμος με επιμέρους ενότητες — βάλλει το ίδιο· μελαγχολικό, θλιμμένο,
κακό; θα μπορούσε από αγάπη να κάνει όλα προεισόδια — Μεσημβρία —Σχυθία — παραπονεμένο:
Μια αποθήκη ετοιμόρροπη — είμαι
όσα «τρυφερά» αναφέρει στην αγαπημένη Αίγυπτο — αποχαιρετισμοί — σύνθεση
ξεχασμένη σχεδόν στον πρόστυχο
του; είναι ψυχικά ταραγμένος; Ο ίδιος δίνει νοσταλγίας χαι αγάπης, πόνου χαι μνήμης
βία; προσπαθεί να ξορκίσει το κακό με το

κάποια απάντηση: «Βρε Ροδαράχη τι θα από τη νοερή επιστροφή στα πάτρια εδάφη,
γινόταν ο χόσμος χωρίς την προσευχή σου; απ’ όπου χαι οι ειχόνες του πατριχού σπι
και παρακάτω το αυτοσχόλιο: «Στο χάτω

τιού, των γονιών, των γιαγιάδων. Πρό

χάτω όλοι είναι ασυμβίβαστοι χι εσύ ένας σωπα του παρελθόντος που συναντήθηχαν
με τον ποιητή σε χρίσιμες ώρες χαι ταραγ
τρελλός».
μένες εποχές που όσο χι αν χαταχαθίζουν

ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΓ1ΑΝΝΗ
Σημειώσεις από μια άνοιξη
Εκδόσεΐί “ Ιανος

θόρυβο των συναλλαγών.
Στίχοι αβίαστοι, ρευστοί, με αναπάντητα
ερωτηματικά:
Τι έφταιξε λοιπόν και σου γράφω
απ’ την άλλη πλευρά της ημέρας;
Πως γίνεται το ρολόι να δείχνει

δεν ηρεμούν, μνήμες που επαναφέρουν στο

πάντοτε

προσχήνιο τα πρόσωπα πίσω από τις δαντε

την ίδια αμβλεία πραγματικότητα!

λωτές χουρτίνες, τις ευχές και τις περα
σμένες ευτυχίες.
Τφος

εξομολογητικό,

ταπεινό,

φωνή

χαμηλή σαν ικεσία και .σαν προσευχή.

Εικόνες λαγαρές αλλά και απρόσμενες:
Είναι κάτι απογεύματα, κρεμα
σμένα ανάποδα στον πευκώνα.
Τέλος ο οραματισμός της λύτρωσής:
οραματίζομαι Γαλαξίες

Χαρακτηριστική η “ ορθογραφία” και το
Στα ποιήματα του Βασίλη Παπαγιάννη

“ σημερινό στίγμα του μονοτονικού” .

Τις βροχές τις γεμάτες ποιήματα.

προβάλλει έντονα, η αίσθηση του κυνηγη

Τις

μένου από τη φυσική του μοίρα ανθρώπινου
όντος, του όντος εκείνου που διαγράφει τη
νομοτελειακή πορεία από το σκοτάδι στο
φως και από το φως στο σκοτάδι του θανά
του. Έ τσι είναι και μη είναι αποτελούν τα

Τις μέρες που θα ’ρθουν.
επουλωμένες

πληγές

των

ανθρώπων.

ΔΙΟΝΓΣΗ ΣΕΡΡΑ
Έζι γραφές για τον Σεφέρη
Εκδόσεις Περίπλους, 1987

Καληνύχτα λοιπόν περασμένες σιω* πές.

ορόσημα του ανθρώπινου κύκλου και περι
χαρακώνουν την Άνοιξη της ζωής τον
έρωτα και την ανησυχία για την ανθρώπινη

Με αφορμή τα δεκαπεντάχρονα από το

περιπέτεια:

θάνατο του Σεφέρη ο Διονύσης Σέρρας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αναφλέξεις
Ηριδανός, Αθήνα, 1986

Η γέννησή μου χι ο θάνατος σύνορα-

αφιερώνει τις έξι γραφές του στο μεγάλο

του φωτός -

μας ποιητή. Κ ι όχι μόνο αφιερώνει αλλά

Ανάμεσά τους

του αποκαλύπτεται τόσο που ο κάθε σεφε-

Η Καλλιόπη Οικονόμου πυρπολείται μέσα

εξοιδημένος από χυμούς δολωμένους

ρικός στίχος ανοίγει την ποιητική φλέβα

στη φωτιά του προσωπικού της πάθους.

πάλλομαι σε σήραγγες πόθων.

του ώστε να δώσει το δικό του ποιητικό

Κέντρο των παθημάτων της το σώμα της

καταφανής η υπαρξιακή αγωνία και απε

στίγμα, γεμάτο από λεπτή ευγένεια, τιμή

και ιδιαίτερα το σεξουαλικό της κέντρο. Η

γνωσμένη η προσπάθεια για τη σωτηρία

και σεβασμό, συγκρατημένη μελαγχολία,

τόση περιγραφή και καταγραφή των στιγ- 4 5

μέσα σε μια ερωτική περίπτυξη:

διάχυτη όμως, καθώς αφήνει τους σεφερι-

μών, ημερομηνιών κ.λ.π. δεν ωφελεί την

Αν το προσέξεις

κούς στίχους να βουλιάξουν στη δική του

ποίηση. Η Γραμματική και το Συντακτικό
συχνά υποφέρουν* ένα παράδειγμα: Μόνη
επιζούσα μία πεταλούδα

εξήλθεν εξ αυτής της κόλασης
με χρώματα ξεβαμμένα.
Πολλοί στίχοι τελειώνουν με ερωτημα
τικό. Κ ι εμείς ρωτάμε: είναι ποίηση; Όσο
για το τελευταίο ποίημα Άρνηση καλύ

λόγιο, καθώς και πλούσια βιβλιογρα
φία, πέρα από την παράθεση του κειμέ
νου, την απόδοση του περιεχομένου, τα
σχόλια, ερμηνευτικές επισημάνσεις και
εμβαθύνσεις, διάρθρωση, ρητορική τε
χνική, ιδέες, σχολιασμός παρατηρήσεων
του διδακτικού βιβλίου, ακόμα και ερω
τήσεις και εργασίες στην τάξη και στο
σπίτι.

τερα να μην είχε γραφτεί.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΣΙΑΝΤΟΥ ΓΙΑ
ΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ
Εκδόσεις Γλάρος 1987
Ο Γιώργος Σιάντος, γραμματέας του
Κ Κ Ε την εποχή εκείνη, συνέταξε δύο
εκθέσεις για τα Δεκεμβριανά. Μαζί
δημοσιεύεται και η άγνωστη Έκθεση
της V II Μεραρχίας του Ε Λ Α Σ που
συνέταξε ο διοικητής της Θόδωρος Αμάρμπεης. Τα δύο αυτά κείμενα δίνουν
ολοκληρωμένη εικόνα των Δεκεμβρια
νών. Το βιβλίο παρουσιάζει ντοκουμέ
ντα που ταξινομήθηκαν από επιτελείο
με επικεφαλής τον ιστορικό Περικλή
Ροδάκη. Με την Έκθεση αυτή η ελλη
νική αριστερά μπορεί να ρίξει μια νέα
ματίά σε μια περίοδο που σημάδεψε την
/
/
/
/
πορεία της για μισο περίπου αιώνα. *

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ MAPKANTSIΝΑΤΟΣ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ
Απολογία Σωκράτους
Το σάλπισμα του ηθικού χρέονς

Εκδόσεις GUTENBERG 1986

ΚΑΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΓ
Γνώστη Σιωπής
Λευκωσία, 1987

από τη

διαρροή

εργοστάσιο των

χημικών από τη μια μεριά καθώς και η παι
δεία που έχει λάβει από την άλλη μας δίνου
πρόσβαση στον ποιητικό χώρο.

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Γλυκιες σφαιρουλες απ'
όμορφο σου όπλο
Εκδόσεις Διαγώνιου
Θεσσαλονίκη 1986

τ’

Με κόντρες και με σφήνες αλλά και με το
θόρυβο της μηχανής του, ο Σπύρος Λαζαρίδης ορμά ακάθεκτος στον ποιητικό χώρο
και εκθέτει την επεισοδιακή σχέση της

Τα ποιήματα της Κ .Γ .Π . αφορμώνται από

μηχανής του, αποδεικνύεται εκ των ων^ουκ

την καθημερινή ζωή και την ανισορροπία

άνευ, με τη σχέση του μ’ εκείνην. Λόγος.

των κοινωνικών δεδομένων. Έντονη η θρη

αστραφτερός και ζωντανός, στίχος καλο-

σκευτική επίδραση και εξίσου εμφανής η

δουλεμένος

καταφυγή στο θεό. θέματα όπως τα παιδιά

εικόνες.

με

χειροπιαστές

της Αιθιοπίας, η Ειρήνη, οι τυφλοί Ινδοί
\*
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Ο Γεράσιμος Μαρκαντωνάτος είναι
γνωστός στο χώρο των φιλολόγων ι
διαίτερα με παρόμοιες εργασίες πάνω
σε αρχαία κείμενα. Σ ’ αυτή του τη
μελέτη φιλοδοξεί να προσφέρει υλιλό
στους μαθητές και καθηγητές για την
ερμηνεία του πλατωνικού έργου στο
σχολείο, για να δοθεί ολοκληρωμένη η
εικόνα της προσωπικότητας και του
4 6 ’^ους του Σωκράτη. Επιπλέον παρατί
θεται και περιεκτικό σωκρατικό'ανθο

στο

ερωτικές

Ρόμπερτ Χ έρικ
Ο Ρόμπερτ Χέρικ γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1 5 9 1 . Ένα χρόνο
αργότερα ο πατέρας του πέθανε, πιθανόν από αυτοκτονία. Σπού
δασε στο Καιμπριτζ (Μ .Λ ., 1 6 2 0 ) κ&ι συνεργάστηκε με τον Μπεν
Τζόνσον και με άλλους μετά-Σαιξπηρικούς ποιητές της Αγγλίας.
Από τους τελευταίους Πουριτάνους, ο Χέρικ χειροτονήθηκε εφη
μέριος του Ντην Πράιορ στο Ντέβονσιρ το 1 6 2 9 , και σχεδόν τα
μισά από τα ποιήματα του έχουν θρησκευτικό χαρακτήρα. Η φήμη
του όμως και οι ικανότητες του κυρίως εκθέτονται στην κοσμική
του δημιουργία. Είναι (όπως αυτές οι μεταφράσεις εύχομαι να δεί
ξουν) ποιήματα γεμάτα φιληδονία, αισθηματικότητα και ένα
πάθος ενάντια στην παροδικότητα της σύντομης ζωής. Ο Χέρικ
πέθανε το 1 6 7 4 , μα κανείς δεν είναι βέβαιος πού θάφτηκε.
Μ .Σ .

Για της Τζούλιας το φουστάνι
Η κληματαριά

Η Τζούλια μου σαν με μετάξια περπατάει
πως, πως, γλυκά νομίζω πως κυλάει

Είδα σε όνειρο πως τα θνητά μου μέρη
μεταμορφώθηκαν σε κληματαριά

σαν το νερό αυτό το ρούχο που φοράει.

και πως γυροσκοπούσαν με δική τους αφορμή

Κ αι σαν το βλέμμα μου και πάλι αγναντεύει

υποδουλώνοντας της Δούσιας το κορμί.

αυτές τις άφοβες κινήσεις λευτεριάς
αχ! πως αυτή η λάμψη με μαγεύει!

Τα πόδια, τους μηρούς της τους αφράτους
τους ξάφνιαζα με τους χλωρούς βλαστούς μου

ν

και την κοιλιά της, τους γλωτούς της και την μέση
τους χάιδευα απαλά με τους ιστούς μου.
Σπαρταριστά προς το κεφάλι της γυρίζω
και κει κρυμμένος στην πυκνή μου φυλλωσιά
φαντάστηκα την Δούσια μου να μοιάζει
σαν Βάκχος που ο βάτος του τον βιάζει.
Οι μπούκλες μου χαίδεύαν τον λαιμό της
σαν δάχτυλα με πάθος αναμμένα
τα μπράτσα της τους ώμους ηδόνιζαν
ανέμελα φαίνονταν, σκλαβωμένα.
Μα όταν σύρθηκα με φύλλα να σκεπάσω
τα μέλη αυτά που οι κοπέλλες κρύβουν
τόσο παραπλανήθηκα στις γλύκες
που ένοιωσα τα μάτια μου ν 9ανοίγουν
αιφνιδιασμένα από εφήμερη ομορφιά
και, αχ! αιστάνθηκα την σάρκα μου να είναι
μια κληματόβεργα σκληρή παρά κληματαριά.

Οι στοίχοι του, οι στήλες του
Εχω να γράψω
λίγα μόνο ακόμα
πριν καληνύχτα
να πω σ ’ αυτό το σώμα.
Μια στιγμή που φτερουγίζει
για να διστάζω, να θεωρώ
και πριν σκεφτώ, πριν ξαποστάσω
πρέπει να φύγω, ν ’ αναχωρώ.
Χρόνε σκληρέ, τα πάντα παίρνεις
χωρίς ν ’ αφήνεις θρύμμα από μνεία
για μας που ζήσαμε γιαυτούς που φέρνεις.
Πόσοι δεν κοίτονται χωρίς μια φήμη
και λυώνει η σάρκα τους γωνιά γωνιά,
μνημεία πέτρινα χωρίς την κνήμη.
Μα, κοίτα, ζωντανή δική μου πέτρα
φιάχνω για μένα, Χρόνε φθονερέ,
πριν μπω στη γη με τα δικά σου μέτρα.
Άλλοι, αν θέλουν, ας στείνουν στήλες
Όμως για μένα εδώ οι ελπίδες μου
αυτοί οι στοίχοι οι Πυραμίδες μου.
Μετάφραση: Μηνάς Σάββας
Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια
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Από τις εκδόσεις
της Εθνικής Τραπέζης
της Ελλάδος
και του Μορφωτικού της
Ιδρύματος
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