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Αμφ  ¿σβήτηση 
της πρωτοχρον&άς 

κα ι του χρόνου

Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η Αμφισβήτηση είναι το

Πνεύμα της εποχής μας, όπως ήταν π.χ. η Θεολογία στο 

Μεσαίωνα και η Καλλιτεχνία στην Αναγέννηση. Το να 

δεχεσαι και ν' ακολουθείς συνήθειες, θεσμούς, ιδεολογίες 

και ιδεολογήματα του κατεστημένου, είναι σήμερα ο 

ασφαλέστερος τρόπος για να κερδίσεις την προσωνυμία 

που αντικατέστησε το αρχαίο εκείνο αγαθός — αρετή 

πατρογονική.

Η Αμφισβήτηση είναι το στίγμα της εποχή μας, όχι 

βέβαια με την ηθική'σημασία της λέξης, αφού, ως γνω

στόν, ηθικά στίγματα στην εποχή μας ¿εν υπάρχουν, 

αλλά με την έννοια ότι προσδιορίζει τη θέση μας. Από

δειξη πως και οι σύγχρονοι ποιητές μας αποκαλούνται 

“Γενιά της Αμφισβήτησης” . Μάλιστα σ’ ένα μάλλον 

πρόσφατό Σεμινάριο που έγινε —πού αλλού;— στο Πολυ

τεχνείο, άκουσα πως ο ρόλος της Φιλοσοφικής Σχολής στα 

Πανεπιστήμια δεν είναι να διδάσκει στους φοιτητές και 

υποψήφιους καθηγητές τη Φιλοσοφία ή τη Φιλολογία 

(ποιά Φιλοσοφία και ποιά Φιλολογία), αλλά να προάγει 

την αμφισβήτηση και να διαλύει τους μύθους. Το άκουσα 

και ομολογώ πως δεν αντέδρασα — τουλάχιστον όσο και 

όπως θα ήθελα — πράγμα που σημαίνει, συν τοις άλλοις, 

οτι περασα πια κι εγώ στο Κατεστημένο, σε μια γενιά 

συντηρητική, που δεν τολμάει ν' αμφισβητήσει.

Απορώ λοιπόν πώς μέσα σ' αυτό το κλίμα δε βρέθηκε 

ως τωρα — κι όσο ξέρω — κανένας που ν’ αμφισβητήσει 

την πρωτοχρονιά και τους μύθους της. Και δεν εννοώ 

φυσικά ούτε τον Αη — Βασίλη, ούτε τα Κάλαντα, ούτε τα 

δωρα.Αυτά σχεδόν έχουν αυτοκαταργηθεί, αφού και τα 

μωρα το ξερουν πως οι Αη — Βασίληδες δεν είναι παρά 

μασκαρεμένοι φουκαράδες, θύματα και όργανα του καπιτα

λισμού* αφου από τα κάλαντα δεν μπορείς να βγάλεις 

παρα φραγκοδίφραγκα, που δε φτάνουν ούτε για ένα χάμ

πουργκερ, κι αφού η ανταλλαγή των δώρων δεν είναι παρά 

ευπρεπισμένη αστική κοροϊδία, όπου χέρι παίρνει χέρι 

δίνει — και ποιός θα ρίξει τον άλλον, μια και, ως γνω

στόν, οι πωλήτριες σβήνουν τις τιμές. Εννοώ λοιπόν να 

αμφισβητηθεί η ίδια η Πρωτοχρονιά, στη βάση της, σαν 

το τέλος ενός χρόνου και η αρχή ενός άλλου.

Και εξηγούμαι: Γιατί ως χτες 1987 και από σήμερα

Χριστόφορου Μηλιώνη

1988; Τι άλλαξε από χτες ως σήμερα; Μήπως άλλαξαν 

χέρια τα μέσα παραγωγής; Μήπως άλλαξε η βάση ή το 

εποικοδόμημα; Ποιός έκοψε το Χρόνο, αυτό το αερώδες

μας ταΐζει, και μας βάζει κιόλας να γιορτάζουμε μόλις 

καταβροχθίσουμε το ένα και βάλουμε στο στόμα το άλλο; 

Ποιός το αποφάσισε και με ποιά κριτήρια; Σίγουρα είναι 

η άρχουσα τάξη. Μέσα στην ιδεολογία της και τις σκοπι- 

μότητές της, μέσα στη δομή του συστήματος, πρέπει να 

αναζητήσουμε και την ανάπτυξη αυτού του μύθου.

Το πράγμα μάλιστα γίνεται ακόμα πιο φανερό, αν σκε- 

φτούμε πως το ισχύον ημερολόγιο, που ονομάζεται Γρηγο- 

ριανό, είχε συνταχθεί με την εντολή του Πάπα Γρηγοριου 

του ΙΓ , και είναι γνωστή η συμμαχία και η σύμπραξη 

της εκκλησιαστικής με την κρατική Εξουσία. Και για να 

μη θεωρηθεί ότι προσπαθώ να αποπροσανατολίσω το κοινό, 

υποστηρίζοντας το παλιό ημερολόγιο (και τους παλαιοη

μερολογίτες), σας θυμίζω ότι και το Ιουλιανό ημερολόγιο 

έγινε με διαταγή του Ιούλιου Καίσαρα, πράγμα που 

σημαίνει ότι και τα δύο —παλιό και νέο— είναι προϊόντα 

του Καισαρο—Παπισμού στην κυριολεξία, θεσμός δηλαδή 

εξουσιαστικός.

Κάτω λοιπόν η Πρωτοχρονιά! Να καταργηθεί!

Αυτό βέβαια σημαίνει στην πραγματικότητα να καταρ

γηθεί ο ίδιος ο Χρόνος. Επομένως: Κάτω ο Χρόνος! Να 

καταργηθεί!

Οι συνέπειες μιας τέτοιας πρότασης θα είναι τεράστιες 

για ολόκληρο το Κοινωνικό —Οικονομικό μας Σύστημα. 

Δεν είναι εδώ η θέση και η ώρα να αναπτύξω το θέμα. 

Και βέβαια δεν εννοώ το Γυναικείο Κίνημα, που δε θα 

χρειάζεται ν' αγωνιστεί για να πείσει τα μέλη του πως 

δεν πρέπει να κρύβουν τα χρόνια τους, αφού χρόνια πια δε 

θα υπάρχουν. Αλλά να ιδούμε τι θα κάνουν οι άλλοι, “άλα* 

αυτοί οι μεγαλοσχήμονές, που γέμισαν τον κόσμο με 

σαπουνόφουσκες. Να ιδούμε τι θα γίνουν οι τόκοι και τα 

επιτόκια. Να ιδούμε με ποια ημερομηνία θα βγάζουν τις 

εφημερίδες τους, όταν ο Χρόνος θα χει καταργηθεί \

Ομολογώ πως η ιδέα αυτή δεν είναι δική μου, αλλά του 

πρώτου και μοναδικού αμφισβητία ποιητή μας, του Κώστα 

Καρυωτάκη. (Και μη μου πείτε δα πως γρουσουζεύω, 3



τέτοια χρονιάρα μέρα, αφού με την κατάργηση της Πρω

τοχρονιάς, αυτομάτως καταργούνται — άλλο κέρδος αυτό

— κι οι σχετικές προλήψεις). Ο Καρυωτάκης λοιπόν σ 

ένα από τα πεζά του μιλάει για κάποιον ευφάνταστο, που 

τολμώντας τ’ αδύνατα, μελέτησε πολύ, πούλησε τα υπάρ

χοντά του, αγόρασε όργανα χημείας, και πειραματιζόταν 

μέρα—νύχτα για μια εφεύρεση, που θα του δίνε τη δυνα

τότητα να κλείσει το χρόνο μέσα σ ένα μπουκάλι. Θέλετε 

να μάθετε για το τέλος του; Σας διαβάζω τα ίδια τα
*

λόγια του Καρυωτάκη:

“Τώρα η ιστορία αυτή έχει τελειώσει. Στο απομο

νωτήριο του Ασύλου που βρίσκεται, η νύχτα και η 

μέρα του είναι το ίδιο αδιάφορες... Έχει το συναί

σθημα ότι επραγματοποίησε το μεγάλο σκοπό της 

.‘ζωής του.Τίποτε δεν αλλάζει από όσα τον περιστοι

χίζουν. Και ο Χρόνος δεν υπάρχει».

Αυτά ο Καρυωτάκης. Αλλά να εξηγούμαστε: Στο απομο

νωτήριο του Ασύλου βρίσκεται ο δικός του αμφισβητιας.

Ολοι οι άλλοι.. .κυκλοφορούν ελεύθεροι στους δρόμους.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Γ. Γενναδίου 3 - Τηλ. 36.02.007

Το δεύτερο μέρος 
αναφέρεται στη φωνή της 
και το τρίτο στους 
ρόλους της, τις 
«μεταμορφώσεις της».

ΒΑΣΙΛΗΣ X. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

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.

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ
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Μ αθητεία 
στο Μ υθιστόρημα

του Αλέξ. Ζήρα

Θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι ένα βιβλίο του τιτλοφο

ρείται Η Τέχνη τον Μυθιστορήματος1 δεν θα αφορούσε παρά σ’

έναν αρκετά περιορισμένο κύκλο αναγνωστών, όσων ενδια- 
φέρονται για την έρευνα της λογοτεχνίας μέσω της λογοτεχνίας. 
Το βιβλίο του Μίλαν Κούντερα -μια συλλογή κειμένων και 
άρθρων- είναι οπωσδήποτε αυτό που ήδη αναφέραμε - ορίζει 
μια εκ των έσω οπτική για τα λογοτεχνικά έργα και τη ζωή 
τους. Όχι όμως μονάχα αυτό και, προπάντων, όχι αυτό πρωτί- 
στως. Εντοπίζουμε αμέσως στις σελίδες του ένα πλήθος από 
εξαιρετικά ενδιαφέρουσες σκέψεις γύρω από την πράξη της 
γραφής, γύρω από τη σχέση μυθιστοριογράφου και γλώσσας, 
γύρω από τα βασικά μοτίβα αλλά και τα περιθωριακά -αν 
υπάρχει κάτι το περιθωριακό στην τέχνη της γραφής- θέματα 
που πραγματεύονται οι ιστορίες της παγκόσμιας λογοτεχνίας. 
Έχουμε να κάνουμε με σκέψεις που η διατύπωσή τους, διαυγής 
και ακριβής, μας διαπερνά ακαριαία, κάνοντάς μας να κατα
νοούμε ακριβώς αυτή τη σπουδαιότητά τους, ανεξάρτητα από 
το αν έχουμε ζήσει ή όχι μέσω της λογοτεχνίας. Γιατί ο Κούν
τερα, σημείο επαφής και συνεύρεσης διαφόρων και διαφορε
τικών τρόπων ζωής, πραγματικής και φανταστικής, μπορεί να 
κινείται αντλώντας από ποικίλες παραδόσεις και ποικίλα γλωσ
σικά εδάφη, ζητώντας κάθε φορά να κάνει τις δικές του μεν 
παρατηρήσεις απέναντι στα. αινίγματα του κόσμου, χρησιμο
ποιώντας όμως ως υλικά της σπουδής του τις δικές μας απο
ρίες. Έτσι, αυτό που θα βρούμε διάχυτο στο βιβλίο είναι ένα 
προσωπικό όραμα του σύγχρονου κόσμου που εξωθεί τον ανα
γνώστη, είτε το θέλει είτε όχι, να αναρωτηθεί για ορισμένα 
πράγματα που του συμβαίνουν και που η ιδιαίτερη σημασία 
τους του αποκαλύπτεται μέσα από την ανάγνωση.

Παράδειγμα, το σημείο όπου λέει ο Κούντερα ότι ενώ άλλοτε 
ο κόσμος ήταν ένας χώρος ανοιχτός στην περιπέτεια ή στη 
φυγή, σήμερα έχει μεταμορφωθεί σε τεράστια φυλακή, γιατί σε 
κανένα σημείο του πλανήτη δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από 
αυτό που απειλεί διαρκώς τον άνθρωπο, φθείροντάς τον ή και 
καταστρέφοντάς τον. Ή, ακόμα, το σημείο εκείνο όπου, με μια 
φαινομενικά παράδοξη αντιστροφή, μας υποδεικνύει ότι αυτή 
η απειλή που μας ακολουθεί παντού συντελεί ώστε, από την 
άλλη μεριά, να μας συνενώνει περισσότερο. «Σήμερα», γράφει, 
«η ιστορία του πλανήτη δημιουργεί, επιτέλους, ένα αδιαίρετο 
όλον αυτός όμως που διασφαλίζει και υλοποιεί την ενότητα 
της ανθρωπότητας, μια ενότητα που την ονειρεύονταν εδώ και 
πάμπολλα χρόνια, είναι ο συνεχής και διαρκούς μετακινούμενος 
πόλεμος. Η ενότητα της ανθρωπότητας σημαίνει ότι κανείς δεν 
μπορεί πια να ξεφύγει, από πουθενά».

Η εκλογή της διαύγειας ή της προσπάθειάς μας να είμαστε 
διαυγείς, δηλαδή άγρυπνοι μπροστά στους τυφλούς νόμους της 
φύσης και της ιστορίας, συνήθως συμπορεύεται με το συναί
σθημα της απελπισίας. Το απόσπασμα που ήδη παραθέσαμε 
δείχνει στην πράξη αυτό που αποτελεί πεποίθηση στον Κούν
τερα, αλλά και αυτό που ήδη από δεκαετίες βρισκόταν στον 
πυρήνα του μυθιστορηματικού σύμπαντος του μεγάλου

Αυστριακού πεζογράφου Χέρμαν Μπροχ2: ότι οι κρατούσες 
στο σύγχρονο κόσμο αξίες είναι αλλοιωμένες ή, ακόμα, κενές 
νοήματος. Αν ο Κάφκα είχε κατορθώσει να δει, περισσότερο 
διαισθητικά παρά πραγματικά, τον εγκλεισμό του ανθρώπου σ’ 
ένα σύστημα παντοδύναμο και απρόσωπο, ο Κούντερα και ο 
Μπροχ αναγνωρίζουν χωρίς δισταγμό ότι αυτή η μυθιστορημα
τική, η πλασματική πραγματικότητα του Πύργον ή της Δίκης 
έχει πλέον όλες τις υλικές και οργανικές δυνατότητες να μετα
μορφωθεί ή να μεταπηδήσει σε μια πραγματικότητα καθημε
ρινή. Το παλιό, λοιπόν, καρτεσιανό όνειρο που είχε προβάλλει 
η αυγή των Νέων Καιρών, ότι δηλαδή επίκειται η απόλυτη 
κυριαρχία του λόγου, της λογικής στην καθαρή της μορφή 
-όνειρο που ευαγγελιζόταν την αδιατάραχτη ευτυχία του 
ανθρώπου - αντιμετωπίζεται σήμερα όχι μόνο με σκεπτικισμό 
αλλά και με ειρωνική διάθεση απέναντι σε όσους έχουν μετα
φέρει τη σύγχρονη τεχνοδομή στη θέση του αλλοτινού θρησκευ
τικού μυστικισμού.

Το ισοζύγιο είναι ξεκάθαρο: εγκαταλείπουμε την πίστη δια

λέγοντας τον ορθό λόγο και βρισκόμαστε μέσα στο τίποτε, 

μπλεγμένοι μέσα στη συνείδηση του παραλόγου, της μη ανθρώ

πινης διάστασης που ολοένα και καλύπτει περισσότερο τη 

λογική της παγκόσμιας ιστορίας. Είναι λοιπόν αυτή η συνεί

δηση του κόσμου για την οποία ο Τσέχος συγγραφέας επινόησε 

μια υποβλητική στην ποιητική της εκφορά διατύπωση: «η αβά

σταχτη ελαφρότητα του είναι» -τίτλο του πιο πρόσφατου μυθι

στορήματος του αλλά και θέμα το οποίο επανέρχεται διαρκώς, 

σαν μόνιμο μοτίβο, σε όλα τα ως τώρα δημοσιευμένα έργα του. 

Ο Καρτέσιος έβλεπε στον άνθρωπο την κληρονομιά του διαφω

τισμού, θεωρώντας τον «κύριο και κυρίαρχο της φύσεως»· τρεις 

αιώνες αργότερα τι απομένει από αυτό τον μάλλον αισιόδοξο 

ορισμό; «Αφού κατάφερε θαύματα στις επιστήμες και στην 

τεχνική», συμπεραίνει ο Κούντερα, «αυτός ο ‘κύριος και 

κυρίαρχος' ξαφνικά αντιλαμβάνεται ότι στην ουσία δεν έχει 

τίποτε και ότι δεν είναι ούτε κυρίαρχος της φύσεως (αυτή σιγά 

σιγά εξαφανίζεται από τον πλανήτη) ούτε της Ιστορίας (η 

οποία του έχει διαφύγει) αλλά ούτε και του ίδιου του εαυτού 

του (που κατευθύνεται από τις ανορθολογικές δυνάμεις της 

ψυχής του). Αν, λοιπόν, δεν βρίσκεται εδώ πια ο Θεός και αν 

ο άνθρωπος δεν είναι ούτε αυτός ο αφέντης, ποιός είναι τότε; 

Ο πλανήτης προχωρεί στο κενό χωρίς να έχει κανένα αφέντη. 

Ιδού, η αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι».

Απεριόριστη διαύγεια που το μοιραίο αντίτιμό της δεν 

μπορεί να είναι άλλο από τη συνειδητή έλλειψη ελπίδας - όχι 

την απελπισία, την έλλειψη ελπίδας. Γιατί, πράγματι, ανάμεσα 

στους πολυάριθμους απόηχους αυτής της διαπίστωσης, που 

διεμβολίζουν απ’ άκρη σ' άκρη το μυθιστορηματικό έργο του 

Μίλαν Κούντερα, προβάλλοντας κάθε φορά τη βεβαιότητα για
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τη σχεδόν ολοκληρωτική πτώχευση του σύγχρονου κόσμου, δια- 

κρίνεται κάτι που μοιάζει με πίστη. Είναι όμως μια πίστη 

παράδοξη, αντεστραμμένη, αν δεχτούμε τις συμβατικές μετρή

σεις των ηθικών αξιών, που αρνείται τις παλιές νομοτελειακές 

ασφάλειες τοτν κανόνων της θεολογίας ή της υλιστικής διαλε

κτικής -κατά βάθος διαφέρουν και πολύ- για να βάλει στη 

θέση τους την οργιώδη δύναμη της ανθρώπινης φαντασίας. «Αν 

το μέλλον», λέει ο συγγραφέας, «δεν αντιπροσωπεύει για μένα 

μια αξία, σε τι τότε έχω προσδεθεί; Στο Θεό; Στην πατρίδα; 

Στο λαό; Στο άτομο; Η απόκρισή μου είναι γελοία όσο και ειλι

κρινής: δεν έχω προσδεθεί σε τίποτε, εκτός από την κληρονομιά 

που μας άφησε ο Θερβάντες». Κάτι που πάει να πει ότι ο 

άνθρωπος βλέπει να του γνέψει φιλικά μονάχα ένα σύμπαν το 

σύμπαν που δημιουργήθηκε με τη δική του και μόνο επινόηση, 

όχι για να αναπαραστήσει απλώς την υπάρχουσα πραγματικό

τητα αλλά, περισσότερο, για να υποθάλψει και να θρέψει 

εκείνη την πλευρά του εαυτού του που παράμενε επί αιώνες 

στις σκοτεινές ζώνες του ορθού λόγου. Είναι μια σχέση μεταξύ 

του Είναι και του κόσμου, πραγματική όσο και φανταστική, 

ελεύθερη όσο και προκαθορισμένη* η σχέση με τον κόσμο του 

μυθιστορήματος.

«Η σοφία τον μνθίστορήμaτος» βρίσκεται κατά τον Κούν

τερα σε τούτο: στο ότι δηλαδή δημιουργεί για λογαριασμό μας 

ένα άνοιγμα προς την πραγματικότητα, έτσι όμως ώστε να μην 

αρνείται ποτέ την πολυπλοκότητα, την πολλαπλότητα και την 

αμφιλογία αυτής της πραγματικότητας, που ποτέ δεν είναι μια 

και μόνη. Από την άποψη αυτή, το μυθιστόρημα ενσαρκώνει 

στις σελίδες του αυτό τον αντιδογματισμό, αυτή τη δημοκρατι- 

κότητα που είναι συστατικό στοιχείο της ίδιας της κατασκευής 

του και που δεν είναι βέβαια απλώς και μόνο ο επιμερισμός της 

ζωής σε διάφορα πρόσωπα, σε διάφορες γλώσσες ή σε διάφο

ρους τρόπους σκέψεως, όσο, κυρίως, οι καταστάσεις και οι 

κάθε λογής μορφές που στους κόλπους του σύμπαντός του 

αλληλοσυγκρούονται και αλληλοκαλύπτονται.

Εξωθώντας το συλλογισμό αυτό ίσαμε κάποια άκρα θα μπο

ρούσαμε να θεωρήσουμε ότι το μυθιστόρημα είναι ο αντιδογμα- 

τισμός, μια και η αλήθεια του ποτέ δεν είναι μια και μοναδική, 

έτσι όπως θραύεται κάτω από τη ματιά του αναγνώστη σε 

πολυάριθμες επιμέρους αλήθειες. «Κάθε μυθιστόρημα», διαβά

ζουμε στο βιβλίο του Μίλαν Κούντερα, «λέει στον αναγνώστη: 

τα πράγματα είναι πιο μπερδεμένα απ’ όσο μπορείς να διανοη- 

θείς. Είναι η αιώνια αλήθεια του μυθιστορήματος, που γίνεται 

όλο και λιγότερο αντιληπτή μέσα στη βουή των απλουστευτικών 

και γρήγορων απαντήσεων οι οποίες προηγούνται της ερωτή- 

σεως και έτσι την αποκλείουν». Οι γρήγορες και απλουστευ- 

τικές απαντήσεις είναι αυτές πυν μαζικών μέσων ενημέρωσης, 

κάθε είδους και μορφής, που πολλαπλασιάζονται όπως τα 

ζιζάνια ακόμα και στους πιο μυστικούς κήπους. Συνεπώς, η 

διέξοδός μας από αυτό το σκοτεινό σύμπαν, από αυτή την 

άδηλη στις βουλές της τεχνοδομή που έχει υποκαταστήσει στο 

σύγχρονο κόσμο την απεριόριστη δύναμη ενός fatum, δεν 

μπορεί να βρίσκεται στις μονοδρομικά εξαπολυόμενες πληρο

φορίες των media. Γιατί ποτέ η πραγματικότητα που μας 

παρουσιάζουν δεν είναι διάφανη* είναι η πραγματικότητα που 

θέλουν να μας χρεώσουν - δηλαδή μια από τις πολλές και πολ

λαπλές πραγματικότητες που ζούμε καθημερινά. Τη διέξοδο

μας τη δείχνει, όσο κι αν φαίνεται αυτό υπερβολικό, το μυθι

στόρημα - το λογοτεχνικό είδος που δεν μπορεί παρά να 

υπάρξει μέσα από όλες αυτές τις επιμέρους πραγματικότητες, 

αν θέλει να αποτελέσει έναν τρόπο διερεύνησης της ζωής μας, 

έναν τρόπο μελέτης της ανθρώπινης ύπαρξης. Το μυθιστόρημα 

είναι ο καθρέφτης που κρατάμξ μπροστά στο πρόσωπό μας* 

όμως ένας καθρέφτης που δεν επαναλαμβάνεται το είδωλό μας και 

που δεν μας αποκρίνεται καθησυχαστικά, αλλά που μας υπο

βάλλει συνεχώς καινούρια ερωτήματα στη θέση των απαντή- 

σεών μας. Και αν κατορθώνει να μας γοητεύσει και να μας 

παρασύρει στη δική του «λογική», είναι γιατί αφήνει να κινη

θούν ελεύθερα μέσα του το φανταστικό, το όνειρο, το παιχνίδι 

και το χιούμορ.

Απέναντι στην αβάσταχτη ελαφρότητα που πάει να μας κερ

δίσει, σίγουρα ο λόγος, η γλώσσα, οι λέξεις βαρύνουν πολύ 

περισσότερο. Το βάρος του νοήματος που ενυπάρχει στο όλο 

φορτίο τους αντισταθμίζει τη συχνά άλογη ή εμπορευματική ή 

μη ανθρώπινη χρήση τους, έτσι όπως τη συναντούμε καθημε

ρινά στα διαφημιστικά μηνύματα, στα πολιτικά συνθήματα, 

στους διεσταλμένους τίτλους των εφημερίδων.

Όσο και να το τονίσουμε, εξακολουθεί να είναι εκπληκτικός 

ο διάλογος που υπάρχει μεταξύ του συγγραφέα και της γλώσ

σας, έτσι όπως διαμορφώνεται στις σελίδες της Τέχνης τον 
Μνθιστορήματος. Είναι μια σχέση διόλου συμβατική ή διεκπε- 

ραιωτική* το αντίθετο, ένας χαρακτηρισμός αυτής της σχέσης 

που δε θα ήταν και πολύ άστοχος θα μας την παρουσίαζε ως 

κατάσταση πάθους και ταυτόχρονα φιλίας. Ο Μίλαν Κούντερα 

απευθύνεται στις λέξεις για να τις κάνει να του ομολογήσουν, 

να του αποδώσουν όλο το αποθησαύρισμα και το ίζημα της 

γνώσης που διαθέτουν, δηλαδή την ειδική τους περιεκτικότητα 

σε ανθρώπινη σοφία και αισθαντικότητα που έχει συσσωρευτεί 

μέσα σ’ όλη τη διαδρομή που έκανε η εξέλιξη των γλωσσών. 

Είναι αυτό το απόσταγμα με το οποίο θα υφάνει όλα τα μυθι- 

στορήματά του. «Ένα θέμα, είναι ένα ερώτημα υπαρξιακό. 

Και, όσο περνάει ο καιρός και περισσότερο, αντιλαμβάνομαι 

ότι μια τέτοια ερωτηματική στάση είναι τελικά ο έλεγχος 

κάποιων ιδιαίτερων λέξεων, λέξεων-θεμάτων. Κάτι που με 

οδηγεί στη διαπίστωση ότι το μυθιστόρημα είναι στηριγμένο 

προπάντων σε κάποιες θεμελιώδεις λέξεις.»

Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή την επίπονη εργασία 

πάνω στις λέξεις και μέσω των λέξεων θα πρέπει να ανατρέ

ξουμε σ’ εκείνες τις σελίδες της Τέχνης του Μνθιστορήματος 
όπου ο συγγραφέας μας αφηγείται πώς κατέληξε να διαλέξει τη 

λέξη «τρυφερότητα» για να χαρακτηρίσει τη συμπεριφορά ενός 

από τα πρόσωπά του. Ο πρώτος από τους τρείς ορισμούς της 

τρυφερότητας επινοείται ως εξής από τον Κούντερα: «Η τρυφε

ρότητα γεννιέται κατά τη στιγμή όπου είμαστε απωθημένοι στο 

κατώφλι της ώριμης ηλικίας και όπου αναλογιζόμαστε με άγχος 

τα πλεονεκτήματα της παιδικής ηλικίας τα οποία δεν καταλα

βαίναμε όταν είμαστε παιδιά.» Έτσι, μ' έναν όρο πολυχρησιμο- 

ποιημένο, συμβατικό, ο συγγραφέας κατορθώνει να δημιουρ

γήσει το έμβλημα ενός αφηγηματικού χαρακτήρα και συνάμα 

της συμπεριφοράς του* στη συγκεκριμένη περίπτωση του Γιά- 

ρομιλ στο βιβλίο Η ζωή είναι αλλού - χωρίς να χρειάζεται να 

δικαιολογεί κάθε φορά τις αντιδράσεις του ή τον τρόπο με τον 

οποίο διαμορφώνεται η σκέψη του. Αντίθετα με την κοινή και
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τυποποιημένη άποψη ότι η λογοτεχνία εκπληρώνει τον προο

ρισμό της μονάχα όταν με τον διασκεδασμό της μας κάνει να 

φεύγουμε ή να έχουμε την εντύπωση της απόδρασης, στο χώρο 

ή στον χρόνο, ο Κούντερα μας δείχνει ότι η κατάσταση άγχους 

μπορεί να είναι ανυπόφορη αλλά, από την άλλη μεριά μας 

συσπειρώνει, διευρύνοντας τους ορίζοντες της αντίληψής μας 

για τον κόσμο και τη θέση μας σ' αυτόν. Και η λογοτεχνία, το 

μυθιστόρημα, ακ έκώοαση αυτού του γονιμοποιού άγχους, διε
ρευνά τις δυνατότητες του ανθρώπου, όχι μόνο ως αισθητικό απο

τέλεσμα αλλά, κυρίως, ως στοιχείο μιας δυναμικής που αποκαλύ

πτεται στην ίδια τη συνείδησή μας. Ακολουθώντας τη γραμμή 

αυτή θα πρέπει λοιπόν να υποθέσουμε ότι στο βαθμό του παρα

μένει ανοιχτή σε εξελίξεις η ιστορία του μυθιστορήματος, στον 

ίδιο βαθμό μοιάζει να είναι εναξάντλητος ο διάλογος με τον 

εαυτό μας.

1. L’ Art du Roman, Gallimard, 1986.

2. Χέρμαν Μπροχ (1886 - 1951).

Από τη νέα μελαγχολία 
των κήπων 

προς την «ταπεινή τέχνη
χωρίς υώος»

Του Τάκη Καρβέλη
«Ημπορούσε όμως και να πλάσει, όπως άλλοι ρομαντικοί, τη 

ρομαντική του ψευδαίσθηση...έγινε, αντιθέτως ρεαλιστής1». Η 

καίρια αυτή παρατήρηση του Τ. Άγρα δίνει και το στίγμα της 

γενιάς του, που, όπο3ς και ο Καρυωτάκης, έζησε μέσα στο 

ρομαντικό κλίμα και το εξέφρασε. Οι άλλοι έμειναν σ' αυτό ως 

το τέλος. Ο ίδιος, αντίθετα, αντιστάθηκε κι αντιμετώπισε την 

πραγματικότητα χωρίς ψευδαισθήσεις. Αυτή η ρεαλιστική αντι

μετώπιση όξυνε την εσωτερική του ένταση ως τα ακρότατα όρια 

και την οδήγησε σε μια αντίστοιχη έκφραση με τα «Ελεγεία και 

των Σάτιρες». Βέβαια, και στη συλλογή αυτή, ιδίως στις δυο 

σειρές των «Ελεγείοτν», δε μπόρεσε ν' απαλλαγεί εντελώς από 

τη ρομαντική διάθεση. Αυτό που τον ξεχωρίζει είναι ο ρεαλι

σμός του και η αναζήτηση μιας γραφής καμωμένης με ταπεινό

τερα υλικά. Ο ρεαλισμός αυτός που έχει ως υπόστρωμα την 

πίκρα και στην επιφάνεια την καυστική ειρωνεία, προβάλλεται 

ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες της ζωής του στην Πρέβεζα, από 

την οποία, ανάμεσα σε άλλα, θα γράψει στον πατέρα του: «Εν 

γένει μεγάλη νηνεμία επικρατεί. Σκέπτομαι να εγκατασταθώ 

μονίμως σ' ένα καφενείο. Πρόκειται να γίνω δέντρο». Δεν 

κατεφεύγει για πρώτη φορά σ’ αυτή την έκφραση ο ποιητής. 

Την είχε χρησιμοποιήσει στο ποίημα «Δέντρο»: «Δέντρο θα 

στέκομαι όμοια να κοιτάζο) τη θύελλα ή τον ουρανό γαλάζο». 

Αν στο γράμμα του εκφράζεται η ιδέα της.ακινησίας μέσα σ' 

ένα αποτελματωμένο περιβάλλον με πικρή * ειρωνεία, στο 

ποίημα είναι φανερή η πρόθεσή του να οπλιστεί με τη μάσκα 

της αδιαφορίας σε ό,τι συμβάινει γύρω του. Σε μια χρονική 

περίοδο (1921), που ο ποιητικός του λόγος είναι φορτισμένος 

συναισθηματικά, η στάση αυτή μας οδηγεί σε μια πρώιμη φάση 

αναζητήσεων που θ' αποκρυσταλλωθούν στα «Ελεγεία και 

Σάτιρες». Η αδιαφορία δεν εκφράζει μόνο την τάση για από

κρυψη της ψυχικής έντασης, αλλά και την έφεση για την κατά-

κτηση μιας αντικειμενικής και ρεαλιστικής γραφής. Την επισή

μανση αυτής της αναζητητικής πορείας που από τους κήπους, 

που υποκαθιστούν τον πραγματικό κόσμο, και τη “νέα μελαγ

χολία'’ τους, που συστοιχεί με τους χαμηλούς μουσικούς 

τόνους, τη συναισθηματική διάχυση και τη ρομαντική ατμό

σφαιρα, προς το χώρο της πραγματικότητας, όπου το συναί

σθημα συμπιέζεται, η ατμόσφαιρα πυκνώνει δραματικά και οι 

τόνοι οξύνονται, έχει ως στόχο η σημερινή εισήγηση. Βασισμένη 

στην τελευταία φάση της ποίησης του Καρυωτάκη, που εκφρά

ζεται με τις “Σάτιρες'1, προσπαθεί να εντοπίσει τα πρώτα φανε

ρώματα αυτής της αναζήτησης στις προηγούμενες συλλογές. 

Μέλημά της να φανεί πως, παράλληλα προς τη ρομαντική και 

εγωκεντρική διάθεση, προβάλλει η ρεαλιστική στάση και ο σαρ

κασμός, που θα υποστεί πολλές μεταμορφώσεις, ώσπου να 

παγιωθεί σε μια έκφραση δραστικότερη.

Ο Κώστας Στεργιόπουλος, με αφορμή τον πρώτο στίχο του 

ποιήματος «Άνοιξη».

“Στον κήπο απόψε μου μιλεί μια νέα μελαγχολία” θα παρα

τηρήσει: «Αυτή η “νέα μελαγχολία είναι η νέα ευαισθησία που 

έρχεται να εκφράσει2 Η νέα αυτή ευαισθησία, που ο ποιητής 

θέλει να εκφράσει με την πρώτη του συλλογή, είναι βασικά 

αποτέλεσμα μιας τριπλής διασταύρο^σης: της ελληνικής ρομαν

τικής ποίησης του 19ου αιώνα (εξού η ρομαντική διάθεση και 

θεματολογία, καθώς και η όλη εικονοποιία, που αντικατο

πτρίζει ένα κόσμο ποιητικό κι όχι τον πραγματικό), της 

ποίησης του γαλλικού συμβολισμού (εξού οι απαλοί μουσικοί 

τόνοι και η συμβολοποίηση των ψυχικών καταστάσεων) κα, 

συγγενών ποιητικών φωνών από τον ελληνικό χώρο. Μια ανά

γνωση της συλλογής με βασικό κριτήριο της προδιαγραφές της 

εισήγησης, θα μας οδηγήσει στις παρακάτω διαπιστώσεις:

α) στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο Καρυωτάκης συν
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δυάζει τη ρομαντική διάθεση με την ειρωνεία και το σαρκασμό.

β) στην προσπάθεια που καταβάλλει να ξεφύγει από τον 

κλοιό του - ρομαντικού στο βάθος και ήπιου στη μουσικότητά 

του - συμβολισμού και ν’ αρθρώσει την ψυχική του ένταση με 

μια γραφή περισσότερο ρεαλιστική.

Ας αρχίσουμε από την πρώτη διαπίσποση. Βασικό χαρακτη

ριστικό της συλλογής «Ο πόνος του ανθρώπου και των πραμά

των» είναι πως το κάθε ποίημα συνοδεύεται κι από μια επι

γραφή κάτω από τον τίτλο του. Μια προσεκτική συσχέτιση 

τίτλου -επιγραφής- ποιήματος μας οδηγεί σε δυο τρόπους, με 

τους οποίους συνδυάζονται.

I. Ο τίτλος εκφράζει το θεματικό πυρήνα του ποιήματος και 

ανταποκρίνεται στο περιεχόμενό του. Η επιγραφή, τονίζοντας 

τη ρομαντική διάθεση με περισσότερη ένταση, ανταποκρίνεται 

και στον τίτλο και στο περιεχόμενο του ποιήματος (βλ. «Νο

σταλγία», «Αγάπη», «Νύχτα» κ.α.). Στο «Νοσταλγία» λ.χ. 

παρατηρούμε ότι ο τίτλος ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο, 

αλλά και η επιγραφή τονίζει με περισσότερη ένταση τη νοσταλ- 

γική διάθεση:

μέσ? από το βάθος των καλών καιρών, 

οι αγάπες μας πικρά μας χαιρετάνε.
II. Ο τίτλος αντιτίθεται στο περιεχόμενο του ποιήματος και 

αποπνέει πρόθεση ειρωνείας και σαρκασμού, που ενισχύεται 

και από την επιγραφή (βλ. «Gala», «Άνοιξη»). Και στα δυο 

ποιήματα παρατηρούμε τα εξής: Οι τίτλοι διαψεύδονται από το 

ποίημα και ηχούν παράταιρα, επιδιώκοντας να προβάλουν με 

έμφαση αυτή τη διάσταση. Το περιεχόμενο των ποιημάτων βρί

σκεται σε πλήρη αντίθεση με τους τίτλους. Στο «Gala» δεν πρό

κειται για μια επίσημη, βραδινή δεξίωση, αλλά για ένα μάκα- 

βριο γλέντι, με μαυροντυμένους και ωχρούς συνδαιτημόνες, 

που έχουν μέσα τους το θάνατο. Στο «Άνοιξη» ο κήπος δεν 

είναι κήπος χαράς αλλά μελαγχολίας. Όσο για τις επιγραφές 

και στα δύο ποιήματα (θα γλεντήσω κι εγώ μια νύχτα — Έτσι 

τους βλέπω εγώ τους κήπους) επισημαίνουμε α) την άκρως προ

σωπική διάθεση με την προβολή του εγώ και β)την εκφραστική 

τους έμφαση με το επιδοτικό και το τροπικό έτσι. Η ειρωνική 

διάθεση του τίτλου με τις επιγραφές μετατρέπεται σε μια σαρ

καστική πρόκληση, που εκπορεύεται από την πρόθεση του 

ποιητή να προβληθεί η διάσταση ανάμεσα στη δική του και την 

κοινή ευαισθησία. Οι μηχανισμοί βέβαια της ειρωνείας λει

τουργούν εδώ με συναισθηματική φόρτιση και συστοιχούν προς 

μια ρομαντική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Αν βγαίνουν 

περισσότερο σαν κραυγές, αυτό αποτελεί και την ιδιαιτερότητα 

τους.

Η δεύτερη διαπίστωση θα στηριχτεί στη σταχυολόγηση 

κάποιων σκόρπιων στίχων και, κυρίως, στο ποίημα «Νύχτα». 

Σε λίγες περιπτώσεις επισημαίνεται η προσπάθεια του ποιητή 

να ξεφύγει από το τρέχον ποιητικό λεξιλόγιο και τη μουσικό

τητα του στίχου. Οι παρακάτω στίχοι αποτελούν δειλές ενδεί

ξεις αυτής της αναζήτησης:

Εξύπνησε μια κρύα πνοή μες στη σπασμένη σέρα 
Το κυπαρίσσι, ατέλειωτο σα βάσανο, προς τ' άστρα 
σηκώνει τη μαυρίλα του
οι πιπεριές και σέρνονται τα πράσινα μαλλιά τους

(«Άνοιξη»)

μπατσίζουνε τα βράχια, 

μπατσίζουνε την αμμουδιά
(«Θάλασσα»)

Με κάποια όμως πληρότητα η αναζήτηση μιας δραστικότερης 

έκφρασης επισημαίνεται στο ποίημα «Νύχτα», που ξεχωρίζει 

από τα υπόλοιπα ως προς τη ρυθμική του ποικιλία, την εικονο- 

ποιία και το λεξιλόγιο:

Νύχτα

Είναι αξημέρωτη νύχτα η ζωή.

Στις μεσονύχτιες στράτες περπατάνε 
αποσταμένοι οι έρωτες 
κι οι γρίλιες των παράθυρων εστάζανε 
τον πόνο που κρατάνε...

Στις στέγες εκρεμάστη το φεγγάρι 
σκυμμένο προς τα δάκρυα του 
κι η μυρωμένη λύπη των τριαντάφυλλων 

το δρόμο της θα πάρει.

Ολόρθο το φανάρι μας σωπαίνει 
χλωμό και μυστηριώδικο 
κι η πόρτα του σπιτιού μου είναι σα ν' άνοιξε 
και λείψανο να βγαίνει.

Σαρκάζει το κρεββάτι τη χαρά τους 
κι αυτοί λένε πως έτριζε 
δε λεν πως το κρεββάτι οραματίζεται 
μελλοντικούς θανάτους.

Και κλαίνε οι αμανέδες στις ταβέρνες 
τη νύχτα την αστρόφεγγη, 

που θα 'πρεπε η αγάπη ναν την έπινε, 
και παίζουν οι λατέρνες.

Χυμένες στα ποτήρια καρτερούνε 
οι λησμονιές γλυκύτατες* 
οι χίμαιρες τώρα θα ειπούν το λόγο τους 
και οι άνθρωποι θ' ακούνε.

Καθημερνών χαμώνε κοιμητήρι 
το πάρκο ανατρίχιασε 
την ώρα που νεκρός κάποιος εκίνησε 
να πάει στη χλόη να γείρει.

Η ιδιαιτερότητά του εντοπίζεται κυρίως στα εξής: 

α) Στη ρυθμική ποικιλία. Κανένας στίχος δεν έχει τον ίδιο 

αριθμό συλλαβών: ο 1ος είναι εντεκασύλλαβος παροξύτονος, ο 

2ος οκτασύλλαβος προπαροξύτονος, ο 3ος δωδεκασύλλαβος 

προπαροξύτονος και ο 4ος επτασύλλαβος παροξύτονος. Ο 

συνεχής συνδυασμός στίχων ανισοσύλλαβων, απ’ τους οποίους 

οι ακραίοι είναι παροξύτονοι και ομοιοκαταληκτούν, ενώ οι 

μεσαίοι είναι προπαροξύτονοι και δεν ομοιοκαταληκτούν, έχει 

ως αποτέλεσμα μια τέτοια ρυθμική ποικιλία, που εκφράζει την 

τάση για το σπάσιμο της φόρμας του ποιήματος και του μέτρου,
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μια κάποια απαγκίστρωση από την απαλή μουσικότητα του 

στίχου και, κυρίως, ενδυνάμωση της δραματικότητάς του. β) 

Στο λεξιλόγιο και την εικονοποιία. Το λεξιλόγιο του ποιήματος 

αποκλίνει από το ποιητικό και τείνει να γίνει περισσότερο 

καθημερινό. Η επιλογή των λέξεων δεν γίνεται με βασικό κρι

τήριο τη μουσική τους ποιότητα ή τη συμμετοχή τους στη 

δημιουργία της αντίστοιχης ψυχικής ατμόσφαιρας - που κύρια 

χαρακτηριστικά της είναι οι μουντοί φωτισμοί με φυσικό διά

κοσμο καθαρά αστικό - αλλά ο δραματικός τους τόνος, το ρεα

λιστικό τους βάρος έντονα φορτισμένο από την καθημερινό

τητα. Το ίδιο ισχύει και για την εικονοποιία του ποιήματος, 

ιδίως σε ορισμένες στροφές: οι εικόνες δεν παραπέμπουν σ’ ένα 

κόσμο ρομαντικό και ποιητικό, αλλά στον πραγματικό. γ)Στη 

χρήση του γραμματικού υποκειμένου, που εκφράζει μια στάση 

αποστασιοποίησης από τα δρώμενα του ποιήματος. Η αποστα

σιοποίηση αυτή, που οφείλεται κυρίως στην αποφυγή του 

λυρικού εγώ και τη χρήση του απρόσωπου και αφηγηματικού 

τρίτου πληθυντικού προσώπου, αποτελεί ένα άνοιγμα προς τον 

ανθρώπινο πόνο και τον κοινωνικό περίγυρο.

Είναι φανερό πως το ποίημα διαφοροποιείται από το κλίμα 

άλλων ποιημάτων της πρώτης συλλογής. Ο σαρκασμός - για να 

περιοριστώ σ' ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της 

τελευταίας συλλογής - δε λειτουργεί εδώ με συναισθηματική 

ένταση και ρομαντική διάθεση, όπως στα ποιήματα «Gala» και 

«Άνοιξη», αλλά, έχοντας ως υποδομή του τον ανθρώπινο 

πόνο, βγαίνει μέσα από την παραφωνία των πραγμάτων (εδώ 

των κρεβατιών) προς την ψευδαίσθηση της ευτυχίας και την 

ανυποψία του αναπόφευκτου θανάτου.

Στα «Νηπενθή», που θα εκδοθούν δύο χρόνια αργότερα, η 

ρομαντική ένταση θα αμβλυνθεί, οι επιγραφές κάτω από τον 

τίτλο, που την εξέφραζαν περισσότερο, θα εγκαταλειφθούν κι 

ο ποιητής, κατεβάζοντας τους τόνους του, θα κινήσει τους στί

χους σ' ένα κλίμα συγκρατημένης απελπισίας. Βέβαια, «τόνος

οξύς», όπως σημειώνει κι ο Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, «την αλη

θινή έννοια του όρου δεν αναδίνεται στα “Νηπενθή".3 Αυτό δε 

σημαίνει πως και στη συλλογή αυτή δεν επισημαίνονται και 

κάποιες αναζητήσεις ή προθέσεις, που αρχίζουν με τον τίτλο, 

περνούν σε κάποιους στίχους ή στροφές και αρτιώνονται περισ

σότερο σε ορισμένα ποιήματα, όπως τα «Ευγένεια», «Δον 

Κιχώτες», «Δέντρο», «Ο Μιχαλιός», «Σε παλαιό συμφοιτητή», 

«Γραφιάς».

Ο τίτλος της συλλογής. Η λέξη μπορεί να χρησιμοποιείται ως 

ουσιαστικοποιημένο επίθετο και να σημαίνει: αυτά που διώ

χνουν τη θλίψη (ενεργ. διάθεση) - αυτά που είναι απαλλαγ

μένα από θλίψη (παθητική διάθεση). Τα ερωτήματα που ανα

κύπτουν, αν δεχτούμε πως ο όρος παίζει ανάμεσα σ’ αυτές τις 

σημασιολογικές αποχρώσεις, είναι τα εξής: Ο ποιητής χρησιμο

ποιεί εδώ τη λέξη, σοβαρολογώντας και πιστεύοντας πως τα 

δικά του παυσίπονα είναι τα ποιήματά του, η τέχνη του. Ή, 

αντίθετα, χωρίς να χάνεται εντελώς αυτή η σημασιολογική 

απόχρωση, πίσω από τη λέξη ακούμε το γέλιο του. Αυτό το 

παίξιμο ανάμεσα στις παραπάνω σημασιολογικές αποχρώσεις, 

που όμως υποστηρίζεται από μια ειρωνική διάθεση, ενισχύει 

και η πεζή μετάφραση του ποιήματος «La noix» του Baudelaire, 

όπου ο ποιητής ακούει δυο φωνές να του μιλούν κι αρχίζει να 

βλέπει και να νιώθει διαφορετικά από τους άλλους. «Πίσω από 

τις σκηνοθεσίες της απεράντου υπάρξεως, στο μελανότερο της 

αβύσσου, βλέπω καθαρά κόσμους παράξενους και, θύμα 
εκστατικό της οξυδέρκειάς μου, σέρνω φίδια που μου δαγκά

νουν τα πόδια. Κι από εκείνο τον καιρό...γελώ στα πένθη και 

κλαίω στις γιορτές, βρίσκω μια γεύση γλυκιά στο πιο πικρό 

κρασί, νομίζω πολλές φορές για ψέματα τις αλήθειες...»4. Αλλά 

και από το πρώτο ποιήμα «Οι ήχοι μου» και γενικότερα απ' όλη 

τη συλλογή διαφαίνεται η στάση του Καρυωτάκη απέναντι στην 

ποίηση (π.χ. «Κόρη, δουλεύω ανώφελα» ή «Ακόμα ο πόνος, 

άλλοτε που ευώδα, να με βαραίνει στείρος»). Η επιφυλακτική 

αυτή στάση θα οριστικοποιηθεί τελεσίδικα στην τελευταία του 

συλλογή.

Στίχοι και στροφές. Θα περιοριστώ σε δύο κυρίως περιπτώσεις. 

Σην πρώτη περίπτωση ο ποιητής καταφεύγει σε υποθετικές 

καταστάσεις. Ενώ όμως στα «Νηπενθή» αντιστοιχούν προς 

πραγματικές και χρησιμοποιούνται για να υπερτονιστεί ο πόνος 

(βλ. το «Κι αν έσβησε σαν ίσκιος...»), στην τελευταία φάση της 

ποίησής του υποκαθιστούν καταστάσεις επιθυμητές και διοχε

τεύουν την οξύτητά του σαρκασμού («Αισιοδοξία»). Στη δεύ

τερη περίπτωση - άσχετα από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα ή 

τις ορατές επιδράσεις - επισημαίνουμε τη χρήση ενός περισσό

τερο καθημερινού λεξιλογίου και εικόνων της πραγματικότη

τας, όπως φαίνεται από τη στροφή 10 (από την ενότητα «Στρο

φές») και τους παρακάτω σκόρπιους στίχους:

Λεύκες, γιγάντοι καρφωτοί

που ρεουν στο μέτωπο μου
(«Στροφές» 6) 

μήτε κι αυτό το μ(σος μου, παρηγοριάν, α, πώς 
(«Τώρα που μήτε ο έρωτας...»)
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με βλέπει αντίκρυ ο σκύλος και σωπαίνει
(«Μοναξιά»)

Τα ποιήματα. Στο ποίημα «Ευγένεια» η ειρωνεία απορρέει από 

μια διάθεση ευγενικής παραχώρησης, που όμως δεν αναιρεί την 

πραγματικότητα. Με τις προτροπές του ο ποιητής συμβουλεύει 

τη μετατροπή του πόνου σε τραγούδι (στ.1), την προσωρινή 

λύτρωση με λάγνα μύρα και αφιόνια (στρ. 2), την απόκρυψη 

της επιθυμίας ή του ίδιου του θανάτου με το γέλιο (στρ. 3-4). Η 

κάθε όμως προτροπή εικονοποιεί και μια διαφορετική γκριμά- 

τσα, που σκοπό έχει τη μεταμφίεση ή την απόκρυψη του πόνου 

και μετατρέπει τον ποιητή σε τραγικό κλόουν.

Το ποίημα «Δον Κιχώτες» πρωτοδημοσιεύτηκε στο «Νουμά» 

(ΙΖ', 692, 11 Ιουλίου 1920, σελ. 20), όπου στις 20 Ιουνίου ο Κ. 

Ουράνης είχε παρουσιάσει το ποιήμά του «Δον Κιχώτης», που 

συνοδεύτηκε από εγκωμιαστικό σχόλιο της σύνταξης του περιο

δικού. Το ποίημα του Καρυωτάκη, που, όπως ορθά παρατηρή

θηκε, «γράφηκε ως απάντηση στις συμβατικότητες τόσο του 

Ουράνη όσο και του Νουμά»\ αρχίζει, παραλλάσσοντάς τον 

όμως, από τον τελευταίο στίχο του ποιήματος του Ουράνη για 

να εκφράσει αμέσως τον προσγειωμένο ρεαλισμό του Καρυω

τάκη και την αντίθεσή του στην -ιδεαλιστική κατά βάση - 

παρουσίαση του ευγενικού ιδεολόγου, «που, κυνηγώντας 

άπιαστα όνειρα, τραβάει μπροστά, αδιαφορώντας αν οι πρα- 

χτικοί άνθρωποι, που μπακαλεύονται το καθετί για να πετύ- 

χουνε στη ζωή, τον κοροϊδεύουν ή τον παίρνουνε για παλαβό»6. 

Ο σαρκαστικός τόνος του ποιήματος δεν αντικατοπτρίζεται 

μόνο από τον έντονο ρεαλισμό και την οξεία αίσθηση του πραγ

ματικού, αλλά και από την όλη εικονοποιία του («και βλέπουνε 

ως την άκρη του κονταριού που εκρέμασαν σημαία τους την 

ιδέα», «αστεία δαρμένοι σέρνονται καταμεσίς του δρόμου») και 

το λεξιλόγιο: ο άκρατος ρεαλισμός βρίσκει την έκφρασή του σε 

εικόνες γήινες, δυναμικές κι όχι λυρικές, ποιητικές* η χρήση, εξ 

άλλου, ενός λεξιλογίου καθημερινότερου, η καταφυγή στο διά

λογο και το μονόλογο, ενισχύει τη δραματική υφή του ποιήμα

τος. Η σύζευξη επίσης λέξεων της καθημερινής ομιλίας και 

αφηρημένων εννοιών («σκοντάφτουνε στη Λογική») προαναγ

γέλλει εκφραστικούς τρόπους της τελευταίας συλλογής.

Στο ποίημα «Δέντρο» αναφέρθηκα ήδη. Η μορφή του μπορεί 

να είναι τυπικά τουλάχιστον παραδοσιακή. Η διάθεση όμως 

απόκρυψης - έστω από πρόθεση άμυνας - της ψυχικής 

έντασης διοχετεύεται με μια στεγνή και ξηρή διατύπωση, που 

εξουδετερώνει το λυρικό εγώ.

Το ποίημα «Σε παλαιό συμφοιτητή» βγαίνει από τη 

νοσταλγία των ωραίων ημερών της φοιτητικής ζωής. Ασχετα 

από την καλλιτεχνική του ποιότητα, κινείται μέσα στο χώρο της 

καθημερινής ζωής, ο τόνος του - παρά την αισθητή παρουσία 

του μέτρου και της ομοιοκαταληξίας - χαμηλώνει και γίνεται 

πιο οικείος, το λεξιλόγιό του παραπέμπει στην καθημερινό

τητα.

Απομένει το ποίημα «Ο Μιχαλιός». Είναι καιρός να το συνυ

πολογίσουμε, αν όχι στην πρώτη, τουλάχιστον στη δεύτερη 

ποιητική συλλογή. Όπως επισημάνθηκε, είχε ήδη δημοσιευτεί 

ανώνυμα και με τίτλο «Στρατός» στη στήλη αλληλογραφίας του 

Νουμά (ΙΣΤ\ 17 Αυγούστου 1919, σ.554). Λίγους μήνες αργό

τερα ο ποιητής το αναδημοσίευσε στο σατιρικό περιοδικό «Η

-η

Γάμπα» και με υπογραφή «Συναχωμένο ποντικάκι» . Ο Πάνος 

Καραβίας, που ασχολήθηκε με το ποίημα, διατυπώνει την 

άποψη πως ο Καρυωτάκης «δεν είταν καθόλου βέβαια για την 

αξία του νεότροπου ποιήματος, στα χρόνια που το έγραψε και 

αρκετά χρόνια ύστερά.8. Το συμπεριέλαβε όμως στην τελευταία 

του συλλογή, γιατί «είχε όλα τα νέα στοιχεία που θ’ αναπτύξει 

ο ποιητής στην τελευταία φάση της ποιητικής πορείας του: την 

πνιγμένη απελπισία, την πονεμένη τρυφερότητα, το σαρκασμό 

και την ειρωνεία, που κρύβει ένα λυγμό, το βίωμα του θανά-
9του» .

Το θέμα βέβαια παραμένει ανοιχτό. Γιατί τίποτε δεν απο

κλείει μια άλλη εκδοχή. Μπορεί, δηλαδή, το ποίημα να ξεπερ

νάει τις δυνατότητες του Καρυωτάκη εκείνης της περιόδου, δεν 

παύει όμως να εκφράζει τις ενδιάθετες τάσεις και αναζητήσεις 

του στην ποιητική γραφή. Είχε κάποια συναίσθηση της αξίας 

του, αλλά δεν το περιέλαβε στα «Νηπενθή», γιατί δεν εναρμονι

ζόταν με το γενικότερο κλίμα της συλλογής η πολύ νεοτερική 

ποιητική του φόρμα.10 Η συνεργασία του πάντως, την ίδια 

σχεδόν περίοδο, στο σατιρικό περιοδικό «Η Γάμπα» - όπου 

και το αναδημοσίευσε - φανερώνει πόσο έντονη ήταν μέσα του 

η σατιρική διάθεση σε μια εποχή που εξακολουθεί να κινείται 

ακόμη μέσα στα παραδοσιακά πλαίσια της ποίησης του καιρού 

του. Το γεγονός, επίσης, ότι τιτλοφόρησε το ποίημα στις δυο 

πρώτες δημοσιεύσεις «Στρατός» και χρησιμοποίησε ψευδώ

νυμο, δημιουργεί την υπόνοια πως θέλει να διευρύνει τους στό

χους του και επιθυμεί την ανωνυμία. Όπως όμως κι αν έχει το 

όλο θέμα, το ποίημα αποτελεί την πιο πρώιμη και καλλιτεχνικά 

αρτιωμένη έκφραση των αναζητήσεών του για ρεαλιστικότερη 

γραφή. Μπορεί να θεωρηθεί ως το πιο αντιπροσωπευτικό 

δείγμα ενός ύφους απρόσωπου και αφηγηματικού. Στην ουσία 

πρόκειται για μια αφηγηματική μπαλάντα, που γράφεται όμως 

όχι με παραδοσιακά μέσα, αλλά με εντελώς νεοτερικά. Η χρήση 

του γ' ενικού ή πληθυντικού προσώπου, ο συνδυασμός αόρι

στου και παρατατικού, η γρήγορη εναλλαγή στη χρονική δια

δοχή των σκηνών - η κάθε στροφή καλύπτει και διαφορετικό 

χρονικό διάστημα—, η παρεμβολή στην ιστορία του κι άλλων 

προσώπων, οι μονόλογοί του, το εντελώς ασυνήθιστο για την 

εποχή του λεξιλόγιο, καθημερινό και πεζολογικό, συνθέτουν τα 

βασικά χαρακτηριστικά του ύφους που αναζητεί ο ποιητής: 

εξοστρακισμός του συναισθήματος και της μουσικότητας με 

αντίστοιχη δραματική όξυνση του πόνου και του σαρκασμού.

Με την εισήγησή μου προσπάθησα να τεκμηριώσω - στηρι- 

ζόμενος στην ίδια την ποίηση του Καρυωτάκη —την άποψη ότι 

ο ποιητής, από μια ενδιάθετη τάση και από επιδράσεις ξένων 

κυρίως ποιητών, αναζητούσε μια γραφή περισσότερο δραστική 

και ρεαλιστική. Η ποιητική του πορεία, ταλαντευόμενη ανά

μεσα στης δυο ροπές του, τη ρομαντική και τη ρεαλιστική, αυτό 

δείχνει. Αυτός ο διχασμός ανάμεσα στις δυο αντίρροπες τάσεις 

μπορεί να εντοπιστεί στα ποιήματα «Γραφιάς» (Νηπενθή) και 

«Ηλύσια» (Ελεγεία) και δίνεται αντιστικτικά με στίχους χωρίς 

παρένθεση και παρενθετικούς. Στο «Γραφιά» προβάλλει το 

ποιητικό εγώ κι ο διχασμός εκφράζεται στη διάσταση ανάμεσα 

στη γραφειοκρατική του ζωή και μια ζωή, που, παράλληλα, 

περνάει σφριγηλή έξω από τ' ανοιχτό παράθυρό του και χάνε

ται. Στα «Ηλύσια» το ποιητικό εγώ εξοστρακίζεται κι ο διχα

σμός εντοπίζεται στην αντιπαράθεση του σωματικού κάματου
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και την παράλληλη αποθέωση των ψυχών. Και στα δυο όμως 

ποιήματα επισημαίνουμε τη σύζευξη ρεαλιστικής και ρομαν

τικής διάθεσης. Στο πρώτο η ψυχική ένταση δεν έχει φτάσει 

ακόμη στα έσχατα όριά της και η αντίστοιχη έκφασή της είναι 

ισορροπημένη. Στα «Ηλύσια» όμως, η σωματική κούραση, που 

σταδιακά φτάνει ως την πλήρη εξουθένωση και την τελική ταύ

τιση του σώματος με το χώμα, συστοιχεί με το σπασμωδικό 

βηματισμό του μέτρου, τη δραματική ένταση και τον πεζολο- 

γικό τόνο. Οι στίχοι όμως που δίνουν την αποθέωση των 

ψυχών, απελευθερώνονται από όλα τα βάρη του μέτρου και της 

εσωτερικής έντασης, πετούν ανάλαφρα μαζί τους.

Ηλύσια
%

(Τόσο πολύ τα σώματα κουράστηκαν, 
που ελύγισαν, εκόπηκαν στα δύο.)
Κι έφυγαν οι ψυχές, πατούνε μόνες των, 
αργά, τη χλόη σαν ανοιχτό βιβλίο.

(Τα σώματα κυλούν χάμου, συσπείρονται 
στρεβλωμένα). Και φαίνονται στο βάθος, 
τριαντάφυλλα κρατώντας, να πηγαίνουνε 
με τ όνειρο οι ψυχές και με το πάθος.

(Χώμα στο χώμα γίνονται τα σώματα.)
Μα κείθε απ' τον ορίζοντα, σαν ήλιοι 
δύουν οι ψυχές, τον ουρανό που φόρεσαν,

ή σαν απλά χαμόγελα σε χείλη.

Το ποίημα μπορεί να θεωρηθεί ως η πλήρης και τελεσίδικη 

έκφραση και εξισορρόπηση της ρομαντικής και ρεαλιστικής 

διάθεσης του ποιητή. Την πρώτη την έσερνε μέσα του, υπήρχε 

στην ατμόσφαιρα της εποχής του. Η δεύτερη είναι αποτέλεσμα 

επίπονων αναζητήσεων και πειραματισμών. Η συνεχής αυτή 

εναλλαγή ανάμεσα στο σωματικό τόνο που προσγειώνεται και 

τις ψυχές που απογειώνονται δίνει και το στίγμα της ποιητικής 

του πορείας.

1. Βλ. Τ. Αγρα, «Κριτικά» τομ. Β\ εκδ. «Ερμής», Αθήνα 1981, σελ. 

197.

2. Βλ. Κ. Καρυωτάκη, « Απαντα», τομ. Β', Αθήνα 1966, σελ. 328.

3. Βλ. Κ. Στεργιόπουλος, «Περιδιαβάζοντα!», τομ. Α', «Κέδρος» 

Αθήνα 1982, σελ. 152.

4. Βλ. Ι.Μ. Παναγιωτόπουλος, «Τα πρόσωπα και τα Κείμενα», τομ. Ε', 

εκδ. «Αετός», Αθήνα 1948, σελ. 143.

5. Οι υπογραμμίσεις δικές μου.

6. Βλ. Γ.Π. Σαββίδη,«Κ.Γ. Καρυωτάκη, ποιήματα και πεζά», εκδ. «Ερ

μής», Αθήνα 1980, σελ. 23.

7. Βλ. σχόλια «Νουμά» για ποίημα Ουράνη, ο.π., σελ. 23.

8. Βλ. ο.π. σελ. 105.

9. Βλ. Π. Καραβία, «Πάθος γραφής και τα τοπία», έκδ. «Εστία», 

Αθήνα 1970, σελ. 53.

10. Βλ. Π. Καραβία, ο.π. σελ. 56.

11.0 Καρυωτάκης το παρουσίασε βελτιωμένο σε κάποιους στίχους. Οι 

διορθώσεις αυτές όμως δεν αναιρούν όσα γράφονται για την νεοτε- 

ρική φόρμα του ποιήματος.

Η νέα διεύθυνση του περιοδικού 
«ΓΡΑΜΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΕΣ» είναι: 
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ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ

Σπύρος Τσακνιάς

ΡΟΥΛΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΑΚΗ
Άμβλωση στο β' Τριμελές 
Αφήγημα, σελ. 89 
Καστανιώτης, 1987

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Ντιάλιθ’ ίμ, Χριστάκη 
Διηγήματα, σελ. 61 
« Υψιλον», 1987

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΡΝΙΝΓΚ
Με πολεοδομικά κίνητρα 
Πεζογράφημα, σελ. 195 
«Οδυσσέας», 1987

Το περιστατικό που αφηγείται η Ρούλα 

Κακλαμανάκη ενδέχεται να είναι πραγμα

τικό, αντλημένο από τη δικαστική πείρα 

της. Το πράγμα, ίσως, δεν έχει ιδιαίτερη 

σημασία. Πίσω από το επεισόδιο καθ' 

εαυτό υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα 

ιδέα. Η συγγραφέας σκιαγραφεί τον 

τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται μια 

περίπτωση άμβλωσης - από τις ελάχι

στες που φθάνουν στο ακροατήριο - από 

την αφηρημένη νομική σκέψη και την 

κρατούσα δικαστική πρακτική, αφ’ ενός, 

και αφ' ετέρου, τον τρόπο με τον οποίο 

βιώνεται από τα συγκεκριμένα πρόσωπα 

που είναι μπλεγμένα σ’ αυτή την ιστορία. 

Μια φτωχή και αγράμματη γυναίκα, της 

οποίας ο άντρας, μετά το ναυάγιο της 

μικροεπιχείρησής του, φεύγει για τον 

Καναδά, ανακαλύπτει, λίγες ημέρες μετά 

την αναχώρησή του, ότι είναι έγκυος. 

Έχει ήδη τρία παιδιά και ,ίρέπει να 

εργάζεται σκληρά για να τα θρέψει. Στην 

ιδέα μιας νέας γέννας την πιάνει πανικός. 

Παρά τους ηθικούς της ενδοιαομούς, 

αναγκάζεται να καταφύγει στις αγαθές 

υπηρεσίες μιας πονετικής γυναικολόγου 

για να την απαλλάξει από το απρόβλεπτο 

κύημα που απειλεί την ούτως ή άλλως 

εύθραυστη ισορροπία της. Κάποιες 

επίσης απρόβλεπτες επιπλοκές αμβλώ- 

σεως οδηγούν τη φτωχή γυναίκα σε ένα 

κρατικό νοσοκομείο, όπου το περιστατικό 

καταγράφεται στο βιβλίο συμβάντων η
*

καταγραφή οδηγεί στην αυτεπάγγελτη 

δίωξη και στην εκδίκαση της υποθέσεως 

12 από το Β' Τριμελές.

Η συγγραφέας ιχνηλατεί τις δύο δια

φορετικές αλυσίδες αιτίων που φέρνουν 

αντιμέτωπες τις δύο γυναίκες - παθούσα 

και ιατρό - με την ομάδα των δικαστών 

που δικάζει την υπόθεσή τους, και 

φωτίζει τις διαφορές στις προσωπικό- 

τητές τους, στις νοοτροπίες τους, στις 

προσεγγίσεις τους. Η στάση της, πρέπει 

να υπογραμμισθεί, δεν είναι αμερόληπτη. 

Οι κατηγορούμενες έχουν όλη τη συμπά- 

θειά της, ο εισαγγελέας της έδρας συγ

κεντρώνει όλα τα χλευαστικά βέλη της, 

και οι δικαστές, με εξαίρεση τη νεαρή 

προοδευτική πάρεδρο, παρουσιάζονται 

ως άβουλα γραφειοκρατικά ανδρείκελα 

που αδυνατούν να υπερβούν το γράμμα 

του νόμου και να αντιμετωπίσουν θαρ

ραλέα την ανθρώπινη ουσία της υποθέ

σεως. Αυτή, άλλωστε, είναι η ασυγκά

λυπτη θέση της συγγραφέως· στο βωμό 

της οποίας θυσιάστηκε η σφαιρικότητα 

των προσώπων και επέπλευσε η σχημα

τική τους παρουσίαση. Κρίμα, διότι το 

διαθέσιμο υλικό φαίνεται πρόσφορο για 

μια πιο βαθιά και πολύπλευρη εκμετάλ

λευση. Η αίσθηση του αναγνώστη είναι 

πως η συγγραφέας ούτε καν την επιχεί

ρησε· δέσμια, ενδεχομένως, των εμπει

ρικών δεδομένων της, ή των αποδει

κτικών της προθέσεων, περιορίστηκε σε 

μια διακριτική καταγγελία και παρείδε τις 

απαιτήσεις της λογοτεχνίας - και δεν 

εννοώ της «λογοτεχνικότητας». Εννοώ 

εκείνον το φωτισμό των προσώπων του 

αφηγήματος που θα ανεδείκνυε πιο ανά

γλυφα την αντίθεση ανάμεσα στην 

ανθρώπινη διάσταση μιας περίπτωσης και 

στη νομική-δικαστική της αντιμετώπιση. 

Αλλά έστω κι έτσι, όπως είδε το φως της 

δημοσιότητας, η Άμβλωση στο β' Τρι
μελές παραμένει μια ενδιαφέρουσα νύξη 

που ευαισθητοποιεί και προβληματίζει 

τον αναγνώστη πάνω σε ένα σημαντικό 

πρόβλημα, υπαρξιακό και κοινωνικό.
•  ★ ★ ★

Ο Σωτήρης Δημητρίου εξέδωσε μια 

ποιητική συλλογή το 1985 (Ψηλαφήσεις, 
εκδ. Δωδώνη) και τώρα, για πρώτη φορά, 

παρουσιάζει πεζογραφική δουλειά του σε 

ένα μικρό τομίδιο όπου βρίσκονται συγ

κεντρωμένα δεκατέσσερα σύντομα διη

γήματα. Τα διηγήματα του Ντιάλιθ' ιμ, 
Χριστάκη, από το φερώνυμο διήγημα της 

συλλογής, που με τη σειρά του, οφείλει 

τον τίτλο του σε ένα αρβανίτικο μοιρολόι, 

κερδίζουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη 

για τη δραματική τους ατμόσφαιρα και 

την πυκνή και λιτή τους έκφραση. Ιστο

ρίες συμφοράς, όλα σχεδόν τα διηγή

ματα, με ήρωες ανήμπορους γέρους,

κακοπαντρεμένες ή εγκαταλελειμμένες 

γυναίκες, ναυαγισμένους της ζωής, κάθε 

λογής απελπισμένους, από κοινωνικά ή 

άλλα αίτια, διατρέχουν συχνά τον κίνδυνο 

να γλιστρήσουν στο βάραθρο του μελο

δραματισμού. Είναι φανερό, ωστόσο, πως 

ο συγγραφέας έχει συνείδηση του κινδύ- I  

νου, κι επιπλέον, διαθέτει αξιοπρόσεκτο 

έλεγχο των εκφραστικών μέσων του ώστε 

να τα συγκρατεί - την τελευταία στιγμή 

κάποτε - στο χείλος του γκρεμού, στη 

σωστή περίπου διαχωριστική γραμμή: Τα 

πρόσωπα έχουν σκιαγραφηθεί επαρκώς, 1  

τα επεισόδια έχουν διατυπωθεί με οικο

νομία και ευκρίνεια, η ατμόσφαιρα έχει 

φορτισθεί δραματικά' η αποφόρτιση θα 

συντελεστεί στη συνείδηση του ανα- ί" 

γνώστη μετά το τέλος του διηγήματος. Ο 

συγγραφέας, κατά κανόνα, αποφεύγει τις 

σχολιαστικές παρεμβάσεις· αφήνει τους 

ήρωές του και τις καταστάσεις τους να 

υποβάλλουν το όποιο νόημά τους. Ενίοτε 

επιτρέπει στον εαυτό του κάποιες - σύν

τομες, είν’ η αλήθεια - λυρικές απο

στροφές που, βεβαίως, δεν καταχωρί

ζονται στο ενεργητικό της γραφής του. Η 

γλώσσα του, πάλι, γλιστράει καμιά φορά 

προς ένα ελαφρώς παρωχημένο ηθογρα

φικό ιδίωμα. Μικροπταίσματα, που 

πρέπει μολαταύτα να σημειωθούν με την 

ελπίδα πως θα βοηθήσουν ένα νέο και 

νιόβγαλτο συγγραφέα να συνειδητο

ποιήσει τις αδυναμίες του και να οικοδο

μήσει πάνω στις αρετές του - σημαντι

κότερες των οποίων, κατά τη γνώμη μου, 

είναι η αίσθηση του συγκεκριμένου και η 

επίγνωση του περιττού. Η καλλιέργεια 

ενός μέτρου στην επιλογή των θεμάτων 

του, καθώς και ένας αυστηρότερος 

έλεγχος των δραματικών κορυφώσεων 

προς τις οποίες ρέπει, μάλλον θα απο

βούν εις όφελος της πεζογραφίας του.
★ ★ ★

Πορτραίτα νέων της εποχής φιλοδό

ξησε να δώσει η Αγγελική Βόρνινγκ με το 

πρόσφατο βιβλίο της. Για την ακρίβεια, 

σκίτσα μάλλον παρά προσωπογραφίες· 

σκίτσα, μάλιστα, μιας ορισμένης κατηγο

ρίας νέων εκείνης που δυσφορεί με το 

κατεστημένο, που αρνείται να ενσωματω

θεί, να αφομοιώσει τις αξίες του. Οι 

ήρωές της, εργαζόμενοι ή άνεργοι, σπου- 

δαγμένοι ή απλώς μηχανόβιοι, τριαντά

ρηδες ή σκολιαρόπαιδα, έχουν κοινό 

γνώρισμα την απόρριψη των παραδεδεγ

μένων προτύπων και ένα στοιχείο βαθύ

τερης δυσπιστίας απέναντι σε κάθε είδος 

αξιών. Τα πεπρωμένα τους τέμνονται, 

σϋμπτωματικά ή αυθαίρετα, αλλά δεν 

διαπλέκονται. Γι’ αυτό δεν υπάρχει πλοκή



που να συνδέει της ιστορίες των ηρώων 

του πεζογραφήματος (οιονεί μυθιστορή

ματος). «Και οι πέντε ζουν» -διαβάζει 

κανείς στο οπισθόφυλλο- «χωρίς να 

γνωρίζονται, στο τμήμα της μεγαλού

πολης που πρόκειται να αναβαθμιστεί και 

να αναπλαστεί. Η Δήμητρα, πατημένα τα 

τριάντα, ψυχολόγος, μπλεγμένη σ’ ένα 

μακροχρόνιο δεσμό. Ο Λάκης, μαθητής 

γυμνασίου, σε διάσταση με την οικογέ- 

νειά του και με το σχολικό του περιβάλ

λον. Η Ιωάννα, γύρω στα είκοσι επτά, 

άνεργη αρχιτεκτόνισσα, με εναλλασσόμε

νους εραστές. Ο τριαντάρης Κυριάκος, 

βιοτέχνης, ομοφυλόφιλος. Και ο Καπόνε, 

είκοσι τριών χρόνων, μηχανόβιος, οικονο

μικά εξαρτημένος από τη μάνα του. Ένα 

αιφνίδιο περιστατικό, μια απρόβλεπτη 

σύμπτωση, θα διασταυρώσει τους μοναχι

κούς, διαφορετικούς δρόμους τους και η 

μυστική μαγεία που ο καθένας τους κου

βαλά θα τους ενώσει για λίγο. Η συνήθεια 

όμως της μοναξιάς και η ανεπαίσθητη 

καθημερινή βία, κοινοί παρονομαστές 

των φαινομενικά ανόμοιων βίων τους, θα 

τους χωρίσουν και πάλι».

Το τμήμα της μεγαλούπολης που πρό

κειται να αναβαπτιστεί, αν και δεν κατο

νομάζεται, είναι καταφανώς τα Εξάρχεια. 

Η συγγραφέας δεν φοβήθηκε τη συμβο

λική διάσταση - με όλες τις συμπαρο- 

μαρτούσες συγκινησιακές και σημασιολο- 

γικές φορτίσεις - της διαβόητης πλα

τείας. Η αποσιώπηση του ονόματος της 

ξορκίζει τον κίνδυνο αλλά δεν τον απο

φεύγει. Ο έντονος φωτισμός του συμ

βόλου παραμορφώνει τα πορτραίτα των 

ηρώων της, εξαφανίζοντας την τρίτη τους 

διάσταση, την πιο ουσιαστική και την πιο 

ανθρώπινη. Παραμένουν (συμπαθή οπωσ

δήποτε) σκίτσα που εικονογραφούν 

προϋπάρχουσες ιδέες. Γι’ άλλη μια φορά, 

η έντονη και ατιθάσευτη ιδεολογική πρό

θεση προκαθορίζει στάσεις, συμπεριφο

ρές, εκφραστικούς τρόπους. Η Αγγελική 

Βόρνιγνκ έχει κάθε δικαίωμα να είναι όσο 

πολιτικοποιημένη θέλει* έχει ‘δικαίωμα 

(και υποχρέωση) να είναι απεριόριστα 

ευαισθητοποιημένη απέναντι σε κάθε 

κοινωνική αδικία, πολιτική βία, πολιτι

σμική απειλή, κλπ. Ως συγγραφέας όμως 

δεν μπορεί να φορτώνει ένα σύντομο 

σχετικά κείμενο με όλα τα πολιτικά και 

κοινωνικά προβλήματα του κόσμου - από 

τη δολοφονία του Πάλμε ως τη δικτα

τορία του Πινοσέτ και από το απαρτχάιντ 

ως το Τσερνομπίλ. Έρχονται στιγμές που 

το πράγμα καταντάει κωμικό: το πολιτικό 

μοτίβο σερβίρεται χωρίς εύλογο «à pro

pos».

Εξίσου παραμορφωτικά λειτουργεί και 

η συσσώρευση φραστικών clichés του 

τύπου: «του την έπεσε», «μου τη βίδω

σε», «στο έτσι», «του τη δίνει», και τα 

παρόμοια* τα οποία, υποτίθεται, χρησιμο

ποιούνται ·από τους νέους της κατηγο

ρίας που απασχολεί τη συγγραφέα. Ας 

δεχθούμε ότι χρησιμοποιούνται. Το θέμα 

δεν είναι αν «έτσι μιλάει σήμερα η νεο

λαία», αλλά πώς λειτουργούν τα συγκε

κριμένα εκφραστικά σχήματα μέσα στο 

συγκεκριμένο κείμενο. Είναι ένα θέμα 

που απαιτεί εξαιρετική προσοχή. Η 

χρήση ενός ορισμένου jargon ενδέχεται 

να συμβάλλει στο χαρακτηρισμό των 

μυθιστορηματικών προσώπων που το 

χρησιμοποιούν, ενδέχεται όμως και να τα 

διακωμωδεί ή, εν πάση περιπτώσει, να μη 

λειτουργεί πειστικά.

Αυτό που θέλω να πω, εν κατακλείδι, 

είναι ότι η αποτύπωση στερεότυπων συμ

περιφορών, η καταχρηστική αναφορά 

φλεγόντων κοινωνικών ή πολιτικών ζητη

μάτων και η συσσώρευση φραστικών νεο

λογισμών, όχι μόνο δεν βοηθούν στην 

απεικόνιση προσώπων και καταστάσεων, 

αλλά μπλοκάρουν ·τη βαθύτερη διερεύ- 

νησή τους και την αποκάλυψη των 

ουσιωδών στοιχείων τους, που θα περί- 

μενε κανείς από ένα κείμενο με λογοτε

χνικές αξιώσεις. Φοβούμαι πως η Αγγε

λική Βόρνινγκ που, απ’ ό,τι δείχνουν τα 

κείμενά της, γνωρίζει με ποιά μέσα 

παράστασης και υποβολής κατορθώνει η 

λογοτεχνία να διαδραματίσει τον δικό της 

ρόλο μέσα στο κοινωνικό και πολιτισμικό 

γίγνεσθαι, παρασύρεται από τον ιδεολο

γικό ζήλο της και βιάζεται να φθάσει στα 

προαποφασισμένα πορίσματά της, παρα

κάμπτοντας τη βραδεία, υπομονετική και 

όσο γίνεται πιο αντικειμενική πορεία 

ανάδειξης των μοτίβων της και των νοη

μάτων τους.

Ελισάβετ Κοτζιά

ΑΛΚΗ ΖΕΗ
Η αρραβωνιαστικιά 
του Αχιλλέα 
εκδ. Κέδρος, Αθήνα, 1987, σελ. 
348

“Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα" της 
Άλκης Ζέη είναι ένα ενδιαφέρον μυθιστό
ρημα. Περιέχει ωραιότατες σελίδες και συγ
χρόνως προκαλεί σειρά ερωτημάτων όσον

αφορά τα σημεία που θα μπορούσαν να θεω
ρηθούν αδυναμίες του.

Παρακολουθούμε την περιπετειώδη ζωή 
της Δάφνης από την εποχή που είναι νεαρή 
αγωνίστρια της Αριστερός στην Κατοχή, ως 
τις μέρες που μετά το πραξικόπημα του ’67 
ζει αυτοεξόριστη στο Παρίσι. Μέσα σε 27 
χρόνια η ηρωίδα γνωρίζει προσωπικά τη 
δραματική περιπέτεια της σύγχρονης Ελλά
δας. Αρραβωνιαστικιά και σύζυγος του Αχιλ- 
λέα, ενός γενναίου αγωνιστή της Αντίστασης 
και αργότερα καπετάνιου του Δημοκρατικού 
Στρατού ζει τον Εμφύλιο και την αγριότητα 
της παρανομίας, των διώξεων και των εκτε
λέσεων. Μέσα στη δεκαετία του '50 και 
ύστερα από απίστευτες δυσκολίες φθάνει 
στην Τασκένδη όπου ζει μετά την ήττα της 
Αριστερός ο άντρας της. Στην καρδιά της 
ασιατικής στέππας παρακολουθεί την απο- 
σταλινοποίηση και τις επιπτώσεις της για το 
ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα για να επι- 
στρέψει στην Ελλάδα λίγο καιρό πριν από τη 
χούντα και να ξαναπάρει το δρόμο της ξενη- 
τειάς μετά το πραξικόπημα. Η αφήγηση των 
ημερών της Δάφνης στο Παρίσι που γίνεται 
στο γ' πρόσωπο εναλλάσσεται με την αφή
γηση της ταραχώδους ζωής της που πραγμα

τοποιείται σε α' πρόσωπο.
“Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα” είναι 

ένα έργο που κινείται σε δύο τουλάχιστον 
επίπεδα. Είναι μυθιστόρημα προσδιορισμού 
της ταυτότητας της ηρωίδας και του περι
βάλλοντος της, μυθιστόρημα ωρίμανσης. 
Συγχρόνως - δεδομένου ότι τα πρόσωπα 
συμμετέχουν ενεργά ή τουλάχιστον υφί- 
στανται με τρόπο οδυνηρό τις συνέπειες 
ιστορικών γεγονότων των μεταπολεμικών 
δεκαετιών - είναι έντονα πολιτικό μυθιστό

ρημα.
Η Δάφνη φθάνει στην Τασκένδη για να 

συναντήσει τον ηρωικό Αχιλλέα. Παρά τις 
εμπειρίες της προσωπικής της συμμετοχής 
στα δραματικά συμβάντα όλοι την αντιμετω
πίζουν αλλά και η ίδια το νιώθει, ότι δεν είναι 
παρά η αρραβωνιαστικιά της επιβλητικής 
φυσιογνωμίας που συναγείρει συναγωνιστές 
και συμπολεμιστές στην Κατοχή και στο 
βουνό. Οι αφηγήσεις της Τασκένδης και της 
Ρώμης - όπου μένει για μικρό χρονικό διά
στημα η Δάφνη καθ’ οδόν προς τη Σοβιετική 
Ένωση - είναι οι συναρπαστικές σελίδες 
του μυθιστορήματος. Ο Αχιλλέας που η 
ηρωίδα συναντά όταν φθάνει - χωρίς 
μεγάλες προοπτικές επιστροφής - στα βάθη 
της Ασίας, είναι ένας ξένος, ένας άνθρωπος 
που έξω από τη μάχη και χωρίς τη λάμψη 
του επαναστατικού αγώνα - για τον οποίο 
έχει αναμφισβήτητα πλασθεί - δεν είναι 
παρά ένα συρρικνωμένο κομματικό στέλε
χος, χωρίς φαντασία και χιούμορ, με ένα 
αμφίβολο όραμα που μοιάζει με ιδεοληψία.
Η Δάφνη ζει την εμπειρία του απολεσθέντος 
μύθου στην προσωπική της ζωή, από την 
πρώτη στιγμή που τον συναντά ως τις 13
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δύσκολες ημέρες του Παρισιού, χωρίς αυτα
πάτες, διχασμένη ανάμεσα στις ανάγκες και 
επιθυμίες της και στα καθήκοντα της 
συζύγου ενός αγωνιστή.

Στην Τασκένδη εκτυλλίσονται τα επίσης 
δραματικά γεγονότα της συμπλοκής των 
αντιμαχόμενων μερίδων του ελληνικού Κομ

μουνιστικού Κόμματος στα μέσα της δεκαε
τίας του ’50 όταν το κύμα της αποσταλινο- 
ποίησης ανατρέπει προηγούμενες ισορρο
πίες. Έτσι παράλληλα με την εμπειρία της 
προσωπικής απογοήτευσης, η Δάφνη ζει και 
την πολιτική απομυθοποίηση.

Πρόκειται για μια πολύτιμη μαρτυρία που 
προσφέρεται μέσα από τις σελίδες της πεζο
γραφίας μας.

Σ’ αυτό το δεύτερο σκέλος ωστόσο, στην 
πολιτική του διάσταση, εμφανίζεται η προ
βληματική πλευρά του μυθιστορήματος. 
Στην Κατοχή και στον Εμφύλιο η Δάφνη 
υπήρξε κοπέλα αγνή, πιστή, χωρίς αμφιβο
λίες για την αξία των μεγάλων θυσιών στο 
όνομα του αγώνα, των ιδανικών του, της 
Σοβιετικής Ένωσης, του Στάλιν. Μια από τις 

ηγετικές φυσιογνωμίες του κόμματος και 
πρόξενος δεινών, το Λιοντάρι του Ντανφέρ 
όπως σκωπτικά αναφέρεται, δεν είναι για τη 
νέα κοπέλα παρά ένας αντιπαθητικός 
άνθρωπος.

Στο Παρίσι στη δικτατορία, τα χρόνια 
έχουν περάσει, βαραίνουν τα ιστορικά γεγο
νότα και οι προσωπικές εμπειρίες. Ποιά είναι 
η Δάφνη των σαρανταδύο χρόνων; Στην προ
σωπική της ζωή η πραγματικότητα του 
άχαρα δύσκαμπτου συζύγου λειτουργεί απο
καλυπτικά: πρόκειται για ένα πρόσωπο αν 
όχι μειονεκτικό πάντως ακατάλληλο γι’ 
αυτήν. Η πολιτική πραγματικότητα, χωρίς να 
την αφήνει ανεπηρέαστη, δεν την οδηγεί 
ωστόσο σε εξ ίσου γενναία συμπεράσματα. Ο 
μύθος του Εμφυλίου παραμένει μέσα στα 
χρόνια ανέπαφος: ηρωολατρεία, πίκρα για 
την ήττα, κανένα ερωτηματικό ως προς το αν 
λόγου χάρη τόσες προσωπικές αυτοθυσίες 
συγχωρούν τις αυταπάτες, κατά πόσον όλοι 
αυτοί οι ηρωικοί θάνατοι ήταν αναπόφευ
κτοι, για το τι θα σήμαινε η ευόδωση του 
αγώνα όταν ο περίλαμπρος Αχιλλέας απο- 
δεικνύεται ότι βρίσκεται μονίμως εκτός 
πραγματικότητας και ότι το Λιοντάρι του 
Ντανφέρ είναι αδίστακτο.

Τα στοιχεία που κυριαρχούν στο μυθιστό
ρημα δεν είναι τόσο οι κριτικές νύξεις για τα 
έργα της ηγεσίας (σ. 192), είναι ο καϋμός 
που δεν τηρήθηκε η υπόσχεση του Αχιλλέα 
"Σε ένα χρόνο θα μπούμε στην Αθήνα" (σ. 
115)* δεν είναι η προσπάθεια της στοχα
στικής κατανόησης μιας οδυνηρά σύνθετης 
περιόδου αλλά η απορία πώς είναι δυνατόν 
η Έρση, ένας άνθρωπος που στον Εμφύλιο

τάχθηκε με τον αντίπαλο, να κάνει σήμερα 
αντίσταση κατά της χούντας (σ.σ. 135-136)* 

δεν είναι η ώριμη αποδοχή του ότι ο πόνος 
ενός ανθρώπου μπορεί να ισοδυναμεί με τον 
πόνο όλων των υπολοίπων μαζί - γιατί δεν 
πρόκειται περί μεγέθους ποσοτικού - αλλά 
η απορία για το πώς η Άννα, η οποία βασα
νίστηκε από τη χούντα και είναι μόνον μία 
και όχι οι εκατοντάδες του Εμφυλίου, επι
μένει να μιλά για το μαρτύριό της και όχι για 
το παρελθόν που είναι γι’ αυτήν ιστορία (σ.σ. 
48, 64, 141).

Κι αν παρόμοιες στάσεις και προβληματι
σμοί βρίσκονται εκτός των δυνατοτήτων της 
συγκεκριμένης ηρωίδας - πράγμα καθ’ όλα 
νόμιμο εφ’ όσον είναι και αυτή παθός - 
μπορούν να μην απασχολούν την αφήγηση 
έργου του οποίου τα δεδομένα εξ ορισμού 
το καθιστούν μυθιστόρημα πολιτικό; Η 
περίοδος όπου η εξύμνηση ηρωικών κατορ
θωμάτων των ηττηθέντων θα μπορούσε 
ακόμα να είναι πεζογραφικά λειτουργική 
ίσως έχει περάσει πια. Με τα δικά του μέσα, 
εκείνα που αρμόζουν στο είδος του, το μυθι
στόρημα φωτίζει την πραγματικότητα από 
ποικίλες και απροσδόκητες οπτικές γωνίες 
αναζητώντας την αλήθεια. Κι ο ηρωισμός δεν 
είναι παρά ένα κομμάτι της. Συρρικνωμένος 
στον, για τις μέρες μας τουλάχιστον, κοινό 
τόπο της θυσίας, ο Εμφύλιος δείχνει να απο
τελεί για την "Αρραβωνιαστικιά του Αχιλ- 
λέα" ύλη αδρανή, σχεδόν νεκρή.

Ο Σεριόζα, ο σοβιετικός φίλος της Δάφ
νης, αναδεικνύει ίσως καλύτερα την αδυ
ναμία αυτή. Είναι ο άνθρωπος που της συμ
παραστέκεται προσωπικά σε όλη της τη ζωή, 
ο άντρας για τον οποίο τρέφει έναν σχεδόν 
ανομολόγητο πλατωνικό έρωτα. Η αφήγηση 
δείχνει να ξεχνά ωστόσο ότι στην περίοδο 
του σπαραγμού, ο Σεριόζα είναι συγχρόνως 
ένα επίσημο σοβιετικό πρόσωπο, ο ανταπο
κριτής της Ισβέστια σε χώρα που βρίσκεται 
σε εμφύλιο πόλεμο και μελλοντικός ανταπο
κριτής του σοβιετικού δημοσιογραφικού 
οργάνου στις ΗΠΑ. Τούτο η Δάφνη μπορεί 
να το παραβλέπει* το μυθιστόρημα όμως;
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ΙΖΑΜΠΕΛ AMENTE
Του έρωτα και της σκιάς 
Μεταφρ: Μάγια-Μαρία 
Ρούσσου 
Εκδ. Ωκεανίδα, Αθήνα 1987
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Σύμφωνοι, «ο Μτταραμττάς

εισήλθεν εις την οικογένειαν δια της 

θαλασσίας οδού» επιβάλλοντας εττί 

ίσοις όροις τις παραμέτρους μύθος- 
ρομαντικό τταρελθόν-βιούμενη

ιστορία για το Σπίτι των πνευμάτων 

της Ιζαμπέλ Αλιέντε (Πκεανίδα 1986), 

εδώ όμως τώρα  πρόκειται κυρίως και 

σχεδόν μόνον για το στίγμα της οδυ

νηρά βιούμενης ιστορίας στα πλαίσια 

του συγκεκριμένου ιστορικού γεγο

νότος που  δεν κατονομάζεται διαρ

ρήδην αλλά επικρέμαται και υπο 

νοείται — και όλοι καταλαβαίνουμε ότι 

είναι η δικτατορία στη Χιλή. Ακόμα 

και το πρώτο  σκέλος «Του έρωτα» 

στον τίτλο δεν εξαπατά κανένα, αφού 

το δεύτερο σκέλος «της σκιάς» υπαι

νίσσεται κατά τρόπο δίσημο πλην 

σαφή τα επαπειλούμενα δεινά μέσα 

σε άπειρο αίμα, πόνο και θάνατο. 

Ακόμα και ο χώρος, η πόλη Λος 

Ρίσκος, προοιωνίζει εξ ορισμού δεινά.

Έτσι το παρόν βιβλίο αποτελεί την 

τελεολογική εξέλιξη του ήθους του 

Σπιτιού των πνευμάτων, όχι όμως και 

την κάθαρσή του αφού το τέλος εδώ 

ορίζεται μετέωρο και αμφίσημο.
Οι άξονες έχουν προταθεί ως εξής:

1) Μπεατρίς Αλκάνταρα — Εουσέμπιο 

Μπελτράν— η κόρη Ιρένε Μπελτράν

2) Οικογένεια Λεάλ: ο καθηγητής, η 

μητέρα Ίλντα, τα παιδιά Χαβιέρ, 

Χοσέ, Φρανσίσκο· 3) Οικογένεια Ραν- 

κίλεο: Ιπόλιτο, Δίγνα, τα παιδιά, η 

μία αλλαγμένη Εβαγχελίνα* 4) Οικο

γένεια Φλόρες: οι γονείς, τα αγόρια, η 

άλλη αλλαγμένη Εβαγχελίνα.

Ο άξονας 1 είναι οι εύποροι πατρί

κιοι. Ο  άξονας 2 είναι η διανόηση. Οι 

άξονες 3 και 4 είναι οι προλετάριοι. Οι 

άξονες 1 και 2 είναι αντίποδες. Οι 

άξονες 3 και 4 είναι παράλληλοι. 

Όλοι οι άξονες υπόκεινται σε κοινή 

μοίρα. Σε όλους τους άξονες αναγνω

ρίζεται ως σταθερά η προσδιοριστική 

έως καταλυτική παρέμβαση των 

γυναικών, επιμερισμένη στην ισορ

ροπία Ιρένε Μπελτράν —αλλαγμένες 

Εβαγχελίνες.
Τα παράλληλα στρώματα ανι- 

χνεύονται ως εξής: 1) Σε όλα τα επί



πεδα εντοπίζεται το στοιχείο του 

μύθου (η λ. με την έννοια όχι τόσο 

του εξωπραγματικού όσο του συναι

σθηματικά ισχυρού ή του καλύμ

ματος της πραγματικότητας ή του 

αίτιου της πραγματικότητας): στον 

άξονα 1 έχουμε το πολυτελές γηροκο

μείο «Το θέλημα του Θεού» και τις 

τραγικές φιγούρες του (η παλαιά θεα
τρίνα, ο καταθλιπτικός, ο συνταγμα

τάρχης) και το μωρό που έπεσε από 

το φεγγίτη με τα μη με λησμονεί να 

ορίζουν τον τάφο του. Στον άξονα 2 

είναι οι διαστάσεις του Εμφυλίου στην 

Ισπανία, η διάσωση στη Γαλλία και τα 

φλυτζάνια της οικογένειας που. είναι 
εύθραυστα σαν στεναγμοί.

Στους άξονες 3 και 4 —εκεί πια και 

αν εντοπίζεται ισχυρότατο και σε 

θέση κλειδιού το μυθικό στοιχείο, 

έστω και άνισα: πρώτα-πρώτα, η 
ιστορία με τις αλλαγμένες κατά γρα

φειοκρατικότατο τρόπο, στο μαιευ
τήριο την ώρα  της γέννησής τους και 

παρά τα στοιχεία που εκραύγαζαν 

περί του αντιθέτου Εβαγχελίνες —αλ

λαγμένες στη ζωή αλλά κυρίως ενώ

πιον της μοίρας. Και έπεται όλη η 

συνέχεια: οι κρίσεις επιληψίας της 

Εβαγχελίνα Ρανκίλεο που εκλαμβά

νονται ως θαύματα (ανάλογο φαινό

μενο με εκείνο της συνέλευσης των 

βατράχων στη μεγάλη δημοσιά

— άλλο στοιχείο μύθου) και που της 

στοιχίζουν τελικά τη ζωή δια χειρός 

Χουάν δε Διός Ραμίρες, οργάνου της 

χούντας* ο Ιπόλιτο Ρανκίλεο εξοφλη

μένος παλιάτσος περιπλανώμενου 

τσίρκου* ο Ιπόλιτο Ρανκίλεο που 

χάνει στο μεθύσι του το κουτί με το 
νεκρό μωρό του την ώρα  που το 

πήγαινε για θάψιμο* το συναίσθημα 

αιμομιξίας που δεν είναι τελικά αιμο

μιξία του Πραδέλιο Ρανκίλεο προς 
την αλλαγμένη Εβαγχελίνα Ρανκίλεο, 

ακούσια αιτία του θανάτου της* ο 

Χακίντο Ρανκίλεο που παρουσιάζεται 

ως γιος ενώ είναι νόθος εγγονός. Ορι- 

σμένως, το στοιχείο του μύθου δεί

χνει να φείδεται έστω και εν μέρει 
μόνον την οικογένεια Φλόρες (πλην 

της μιας αλλαγμένης Εβαγχελίνας), 

επειδή εδώ οι στερήσεις και ο συνει

δητός αγώνας για την επιβίωση επέ
βαλαν απολύτως το ρεαλιστικό καθε

στώς, χωρίς κανένα περιθώριο από 

κλισης.
Οφείλουμε πάντως να παραδε

χτούμε ότι επί του συνόλου, το 

μυθικό στοιχείο είναι εξαιρετικά 
περιορισμένο σε σχέση με το Σπίτι 

των πνευμάτων, γεγονός που υπαγο

ρεύεται προφανώς από τις διαφορε

τικές χρονικές κυρίως παραμέτρους

που επικρατούν στη μια και στην 

άλλη περίπτωση.

2) Το κοινωνικό-πολιτικό ήθος 
προσδιορίζεται απολύτως από το 

δεδομένο ιστορικό στοιχείο, που είναι 

εν προκειμένω το καθεστώς της 

δικτατορίας και η άρση της ελευθε

ρίας του ατόμου. Οι συνιστώσες είναι 

σαφέστατα αποδεικτικές: ο α π α 
τεώνας και τυχοδιώκτης εξαφανι

σμένος έχει ασφαλέστερο κοινωνικό 

εκτόπισμα από τον πολιτικό αγνοού

μενο (περίπτωση Εουσέμπιο Μπελ

τράν)· ο ιερωμένος Χοσέ Λεάλ ασκεί 

για λόγους βιοποριστικούς (και όχι 

μόνον, είναι η αλήθεια) το επάγγελμα 

του υδραυλικού, ενώ ο τυχερότερος 

αδελφός του ψυχολόγος Φρανσίσκο 

βγάζει το ψωμί του σαν φωτογράφος 

περιοδικού* η καταδίκη σε ανεργία 

οδηγεί όλους τους απελπισμένους 
Χαβιέρ Λεάλ σε απαγχονισμό* η 

διαρκής αμφιβολία είναι χειρότερο 

μαρτύριο από τον οριστικό πόνο* η 

πίστη υπό αμφισβήτηση μπροστά 

στον χαλασμό* ο καθολικισμός και ο 

κομμουνισμός αναδεικνύονται στα

θερές αναλογίες στο ίδιο μέτρο αντί

στασης* ο καθολικός πάτερ Κιρίλο 

και ο προτεστάντης πάστορας ενω
μένοι απέναντι στη δυστυχία του 

προλεταριάτου* η απέχθεια αλλά και 

το ανίσχυρο της χούντας απέναντι 

στους ομοφυλόφιλους (όπου ο ομο

φυλόφιλος Μάριος επιβάλλεται, 

στους ανώτερους κύκλους της 
χούντας και φυγαδεύει τους κυνηγη

μένους)* η Δικαιοσύνη και η Ελευ

θερία ξεχασμένα γράμματα ενός ανα

τρεπτικού πνεύματος* τα αμερικά

νικα εικονογραφημένα με Μοναχι

κούς Καβαλάρηδες εισβάλλουν ακόμα 

και στα κρυσφήγετα των ανταρτών.

Τα κατωτέρω σημεία στοιχειοθε
τούν πλήρως το ύφος του καθεστώ

τος : η νεκρή κοπέλα κρεμασμένη στο 

γάντζο του υπογείου ψυκτικού 

θαλάμου στο νεκροτομείο, όπου οι 

φύλακες κολατσίζουν ή παρακολου

θούν αθλητικές ειδήσεις πριν και μετά 

τις νεκροψίες* οι εκτελέσεις το 

χάραμα* οι παρακολουθήσεις* οι 

σημειώσεις για τα γεγονότα που 

κρατά σχολαστικά ο υπενωματάρχης 
Φαουστίνο Ρ:6έρα* η απολογία του 

στρατιωτικού ^σελ. 199 κεξής* πρβλ. 

και το σχετικό κείμενο του Μπα- 
κούνιν που παρατίθεται)* οι κοινοί 

τάφοι των σκοτωμένων οι ουρές 

όλων αυτών που αναζητούν τους 

αγνοουμένους τους* η διάλυση οικο
γενειών (περίπτωση Φλόρες —έπεσε 

πάνω  μας η εξουσία κι όλα άλλαξαν, 

σελ. 289 κεξής)* η παρωδία δίκης του

υπομοιράρχου Χουάν δε Διός Ραμίρες 

και ο φόνος του μάρτυρα Ριβέρα την 
παραμονή* οι μεμονωμένες αντιδρά
σεις μερικών αξιωματικών έστω και 

από προσωπικούς λόγους ορμω- 

μένων (περίπτωση λοχαγού Γου- 
στάβο Μοράντε, σελ. 323)* κορύφωση 

η σπηλιά στο εγκαταλελειμμένο ορυ

χείο με τους νεκρούς και η φρίκη από 

την καταγραφή τους.
Ενδεικτικοί τέλος είναι οι τύποι των 

στρατιωτικών. Χουάν δε Διός Ραμί

ρες: συνειδητός οπαδός του καθε-
* στώτος, Φαουστίνο Ριβέρα: η αμφι-

* σβήτηση αλλά υπό απλοϊκή θεώ

ρηση. Πραδέλιο Ρανκίλεο: ο στρατός 
σωτηρία από την αθλιότητα. 

Ασχέτως αποτελέσματος (για όλους).

Η μείζων επιφάνεια τομής αξόνων 

και παράλληλα στρωμάτων επιβάλλει 

ως αναγκαία την ισορροπία Ιρένε 

Μπελτράν-Φρανσίσκο Λεάλ, που 
προϋποθέτει/προκαλεί την ανατροπή 

της τάξης (η λ. από το τάσσω) Ιρένε 
Μπελτράν—Γουστάβο Μοράντε. Αυτή 

η ισορροπία ορίζει στην ουσία την 

κεντρική ιδέα του βιβλίου.
Μένει η εντύπωση ότι η Ιρένε Μπελ

τράν είναι η προέκταση της Αλμπα 

από το Σπίτι των πνευμάτων, παν- 

ταχού παρών μάρτυρας και κριτής 
των όσων συμβαίνουν, χωρίς τις 

εμπειρίες της Αλμπα από το στρα
τιωτικό καθεστώς αλλά με μια από 
πειρα φόνου εις βάρος της, είναι 

αυτή τελικά που εγκαταλείπει την 

πατρίδα.
Ο Γουστάβο Μοράντε αντιπροσω

πεύει την κοινωνική σύμβαση που 

κατ' αρχήν διαθέτει όλες τις θετικές 

προοπτικές (ως συνήθως) και ανα

θεωρείται καθ' οδόν (επίσης, ως 

συνήθως).
Ο Φρανσίσκο Λεάλ αντιπροσω

πεύει το περιθωριακό, το απίθανο (η 

λ. με την έννοια της απουσίας πιθα

νοτήτων), ενίοτε το ανεπίτρεπτο, το 
παρακινδυνευμένο, ακόμα και το 

αδιάλλακτο, αυτό που τελικά καθιε

ρώνεται (κυριολεκτικά και μεταφο

ρικά) σε πείσμα όλων των αντιθέτων 

ενδείξεων, αν και η ρίζα του βρί

σκεται σε πρωτογενές επίπεδο 

καθαρά εργασιακό (η έκδοση του 

περιοδικού).
Η σταθεροποίηση της ισορροπίας 

Ιρένε Μπελτράν-Φρανσίσκο Λεάλ σχο

λιάζεται από τη μουσική του Κάρλος 
Γκαρντέλ που παραπέμπει στους 

περιθωριακούς (μιγάδες των κακό
φημων συνοικιών του Μπουένος Αι- 

ρες, έστω, και του τέλους του 19ου 

αι.), αν παραβάλουμε καθ' υπερβο-



λήν, σύμφωνοι, την ιστορική αρχή 

του ταγκό.

Ειδοττοιό στοιχείο για την ταυτό

τητα της ισορροπίας, η Κλέο, το 

σκυλί της Ιρένε Μπελτράν, π ο υ  κατ' 

αναλογία προς τον Μ παραμπάς της 

Κλάρας από το Σπίτι των πνευμάτων, 

μοιάζει να ακολουθεί τα τύμπανα της 

μοίρας (και στις δυο περιπτώσεις, 

βίαιος θάνατος μέσα στα πλαίσια του 

πεπρωμένου των γυναικών Κλάρας 

και Ιρένε). Ενώ, τραγική επωδός ο 

σπαραχτικός κόσμος των γερόντων 

(πρβλ. σελ. 17 και ιδίως 313: «άκου, 

νεαρέ μου, τώρα που  ανοίγουν 

τάφους, πιστεύεις πω ς  θα βρεθούν ο 

γιος μου, η νύφη μου και το μωρό;»).

Οριστικοποιείται επομένως μια 

οριακή κατάσταση, κατά την οποία: 

ο έρωτας στη σαφέστερη ομολογία 

του συνυπάρχει με τους ανακατεμέ

νους νεκρούς του εγκαταλελειμμένου 

ορυχείου· οι ιστορικές συγκυρίες επι

βάλλουν απολογία, με λανθάνον 

αίσθημα ενοχής, αυτού του έρωτα* ο 

πανικός είναι ισχυρότερος από  τον 

έρωτα ή το μίσος.

Την τυπική λύση στο βιβλίο ορίζει 

το πέρασμα των συνόρων από  τον 

ξεχασμένο δρόμο των λαθρεμπόρων. 

Ό μ ω ς  δεν πρόκειται για την οριστική 

κατάληξη του δράματος. Το τέλος 

υπονοείται ως συνάρτηση υποκειμε

νικών βουλήσεων και εξωτερικών 

παραγόντων. Εκτός αν υπάρξει τρίτο 

βιβλίο, π ου  θα καθορίζει άλλως.
* * *

Το μυθιστόρημα έχει σύντομο εισα

γωγικό σημείωμα της Ιζαμπέλ Αλιέντε 

και τρία κεφάλαια με ιδιαίτερους, 

ειδοποιούς τίτλους αντίστοιχα: Και

νούργια άνοιξη (υπονοείται η καταγ

γελία: απατηλή), Τα σκοτάδια, Γλυκιά 

πατρίδα. Θέση μόττο επέχουν μικρά 

αποσπάσματα από  ποιήματα της 

χιλιανής ποιήτριας και τραγουδί

στριας Βιολέτα Πάρρα, του χιλιανού 

ποιητή των αρχών του αιώνα Βισέντε 

Ουιντόμπρο Φερνάντες, γνωστού ως 

Βισέντε Ουιντόμπρο και του Πάμπλο 

Νερούδα, αντίστοιχα.

Ο προφητικός Νερούδα σημαίνει 

το οριστικό ιστορικό τέρμα μιας εξαν

τλητικής πορείας από  τον μύθο έως 

την εξορία, ενώ η Βιολέτα Πάρρα ηχεί 

την έντονη λυρική απόκλιση από  το 

ομόλογο (πολιτικό και όχι μόνον) 

ήθος του Βίκτορ Χάρα που  λανθάνει 

εν μέρει τουλάχιστον στο Σπίτι των 

16 πνευμάτων. Μόνος ο Βισέντε Ουιν-

τόμπρο Φερνάντες ανυποψίαστος 

από  την απόσταση του μισού και 

πλέον αιώνα, υπαινίσσεται κατά 

τρόπο ανατριχιαστικά προληπτικό 

τους πολιτικούς νεκρούς τους φυλαγ

μένους στην αισχρή κρύπτη της 

χλιαρής από  τόσο αίμα γης.

Το ύφος έχει εγκαταλείψει την ορμή 

του Σπιτιού των πνευμάτων, και υπο 

βάλλει σε ελάσσονες κλίμακες όλη την 

τρυφερότητα και όλον τον πόνο που  

υπαγορεύουν, τηρουμένων των ιδιαι

τεροτήτων, τόσο ο έρωτας όσο και οι 

σκιές.
Η τεχνική ελέγχεται άκρως επιμελη

μένη. Οι βαπτίσεις των παιδιών Λεάλ 

(σελ. 39), η σύναξη των βατράχων 

(σελ. 47 κεξής), το χάσιμο στο δρόμο 

του νεκρού μωρού της Δίγνα Ραν

κίλεο (σελ. 76), τα περί του ομοφυλό

φιλου Μάριου (σελ. 103 κεξής), η 

πρώτη εκτέλεση του Φαουστίνο 

Ριβέρα (σελ. 158 κεξής), το μωρό που  

έπεσε από  το φεγγίτη (σελ. 172 κεξής) 

αποδεικνύονται ασφαλή τεκμήρια.

Η παράλληλη επίσκεψη σ' όλους 

τους άξονες και η ταυτόχρονη διε- 

ρεύνηση των δύο οριζόντιων στρω 

μάτων (μύθου και ιστορίας) κωδικο

ποιούν την τοιχογραφία στο σύνολό 

της. Για άλλη μια φορά, οι γυναίκες 

της Ιζαμπέλ Αλιέντε ορίζουν τελεολο

γικά την κατάσταση. Η τραγική στην 

κενοδοξία της Μπεατρίς Αλκάνταρα, 

η υποταγμένη άνευ όρων στη μοίρα 

Δίγνα Ρανκίλεο, η εφησυχασμένη 

στον καθολικισμό της Ίλντα Λεάλ, 

αλλά και η τρυφερή (το μωρό του 

φεγγίτη ήταν δικό της) χοντρή υπη

ρέτρια Ρόζα, πρωτίστως όμως ο 

κυρίαρχος του παιγνιδιού Ιρένε 

Μπελτράν και οι αλλαγμένες Εβαγχε- 

λίνες = άρση-θέση του αυτού τρα

γικού όντος, είναι σήματα (η λ. από  

το σημαίνω) π ο υ  προεξοφλούν τη 

συνέπεια στην τραγωδία και δεν 

αφήνουν μεγάλα περιθώρια για 

παρεκκλίσεις.

Παραμένει η αμεσότητα του π ρ ο 

φορικού, ενίοτε εξομολογητικού 

λόγου. Η τριτοπρόσωπη αφήγηση 

διακόπτεται απροειδοποίητα από  το 

πρώτο  π ρόσω πο  της έκρηξης δια

μαρτυρίας ή της απολογίας. Η κυριο

λεκτούσα γραφή διατηρείται ανοικτή 

έως τολμηρή με λεκτικό ευφυέστατα 

διαφοροποιούμενο αναλόγως των 

εκάστοτε δεδομένων ταξικών πλαι

σίων και αναδιπλούμενο κατά τον 

πλέον απροσδόκητο τρόπο.

Το μυθιστόρημα ιχνηλατεί στην 

ουσία την ισότιμη πορεία διαφόρων 

απόψεων ηθικής (η λ. από  το ήθος) 

π ο υ  συγκλίνουν στο σημείο της

κοινής έντασής τους. Η εκτόνωση 

αυτής της έντασης, η διαφυγή στον 

ελεύθερο (;) κόσμο του δυναμικού 

δυϊκού σχήματος της επιβίωσης Ιρένε 

Μπελτράν-Φρανσίσκο Λεάλ, είναι το 

μόνο αδύναμο στοιχείο του βιβλίου, 

επειδή εδώ εντοπίζονται η εύκολη 

λύση μελοδραματικής φρασεολογίας, 

ακόμα και μια υπόνοια προσήκουσας 

ίσως στράτευσης (γιατί όχι;) που 

αποπνέει έντονο συναίσθημα πατρι- 

δολατρικής νοσταλγίας χωρίς ίχνος 

αποστασιοποίησης από τα συγκεκρι

μένα ιστορικά γεγονότα, τέλος η 

βεβιασμένη συμπύκνωση όπου 

υφέρπει η εντύπωση ότι προτίθεται 

να παρασύρει στη θετική λύση μια 

ώ ρα  αρχύτερα.
Εν τοιαύτη περιπτώσει, μπορεί και 

να επιβάλλεται εδώ ως αναγκαίο, 

τηρουμένων βεβαίως όλων των ιστο

ρικών αποστάσεων, το κατά Ε.Μ. 

Φόρστερ (Ένα δωμάτιο με θέα, 

κεφάλαιο ένα) πρόσκαιρο Ναι πλάι 

στο αιώνιο Γιατί.
Η εντυπωσιακή, ρέουσα, κυριολε

κτική μετάφραση της Μάγιας-Μαρίας 

Ρούσσου είναι στην ουσία ανάπλαση 

του συγκλονιστικού κειμένου της 

Ιζαμπέλ Αλιέντε και προωθεί στην 

επιφάνεια όλες τις πολυσήμαντες 

αποχρώσεις του ανθρώπινου πάθους 

σε όποια πλευρά, του έρωτα ή σκιάς, 

κι αν ανιχνεύεται.
Η μακέτα του εξωφύλλου ανήκει 

και πάλι στον Δημήτρη Καλοκύρη.

Κώστας Γάλλος

Ν. Γ. ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ 
Προς Εκκλησιασμόν
Α.Σ.Ε. ΕΓ έκδοση 

Θεσ/νίκη 1986, σελ. 156

0 Πεντζίκης στα τελευταία χρόνια -είναι 

γεγονός- γνωρίζει μια μεγάλη αναγνω

στική άνθιση. Τίποτε το παράδοξο. Αναγ

καίο παρακολούθημα μιας μετ’ εμποδίων 

αναγνώρισης που έφερε στη επιφάνεια 

μια σπάνια λογοτεχνική φλέβα και μια 

γεύση ζωής που σαρκώνει η Ορθόδοξη 

Εκκλησία.

Το παράδοξο βρίσκεται απ’ την πλευρά 

κάποιων πανεπιστημιακών καθηγητών - 

κριτικών (κάποιος απ’ αυτούς σε συμ

πόσιο, ποίησης, θυμάμαι στην Πάτρα, 

αποκάλεσε '‘μάίντανό" τον Πεντζίκη, με 

την πιό χλευαστική έννοια του όρου, για 

να δημιουργήσει προφανώς θυμηδία...),



Βασίλης Ντόκος

Δ ύ ο  ποιήματα

α

Ριπές ανέμου ξεφυλλίζουν το ημερολόγιο 

και οι μέρες μου απο&εκατίζονται 

καθώς εκτίω το σώμα μου 

σαν άγαλμα

που πάνω του ασέλγησε ο χρόνος.

Λίγο πιό πέρα

δύο γυναίκες με το ρούχο τους μεσίστιο 

κλείνουν τα βλέφαρα ενός νεκρού 

όπως κλείνουμε μια παρένθεση.

6 '

^  —

Άγριο σώμα φύτρωσε στους κήπους 

ύστερα α π ’ τη νεκροποντή του φθινοπώρου

Σεσημασμένος ουρανός μπαίνει από τα παράθυρα 

αφήνει νεκρά πουλιά πάνω στα πιάτα

Ένας άγιος πλησιάζει τον καθρέφτη 

για να πάρει το σώμα του.

αλλά και κάποιων βέρων διαφωτιστών (ως 

γνωστόν στην Ελλάδα τα όρια μεταξύ 

φωταδιστών και σκοταδιστών συγχέον- 

ται...), οι οποίοι αγνοώντας την πολύ

χρονη Ορθόδοξη εμπειρία του καθώς και 

την βαριά πνευματική του αρματωσιά, 

εξέλαβαν το χρυσό για πάφυλα και το 

θησαυρό του πνεύματος για παραληρή

ματα σκοταδιστικά. Πρόκειται για ολο

σχερή απώλεια κριτηρίων. Δηλονότι την 

κατάρα της νεώτερης Ελλάδας που τόσο 

ζωντανά, με αληθινό πόνο ψυχής, εξέ

θεσαν μπροστά μας ο Παπαδιαμάντης, ο 

Παπατσώνης, ο Κόντογλου αλλά κι ο 

Παρθένης κι ο Πικιώνης.,.κι άλλοι, κι 

άλλοι. 0 Πεντζίκης είναι ένας ακόμη κρί

κος. Ένας κρίκος σε μια ολόκληρη αλυ

σίδα πνευματικών ανθρώπων που 

ευτυχώς διασώζουν την ευρωστία και το 

πανύψηλο πνευματικό μέγεθος της 

Ορθόδοξης Παράδοσης σε μια αδιά

λειπτη συνέχεια.

Χριστιανός Ορθόδοξος, μ’ όλες εκείνες 

τις αυθεντικές εκκλησιολογικές προϋπο

θέσεις που ακουμπάνε στη μοναδική 

Αγιορείτικη παράδοση, ένα αέρα αλη

θινής ζωής που λειτουργεί στα κράσπεδα 

της σιωπής και της ενόρασης, ζει το 

γεγονός του θαύματος, ως διαρκή, παλ- 

λόμενη πραγματικότητα. Γνήσια θρη

σκευτική φύση που αναπαύεται στην ησυ

χαστική, ζείδωρη αύρα του Αγίου Όρους

- έχει επισκεφθεί κοντά εξήντα (60) 

φορές τα ουράνια αυτά αλλά και τόσο 

γήινα καταλύματα - μοναστήρια του 

Αθω - αρνείται επιμόνως τα μεταφυσικά 

φληναφήματα που εκκολάπτονται στα 

Οεολογικά, σχολαστικά σπουδαστήρια. 

Άλλο θρησκευτική αλήθεια, καρπός της 

Αγιοπατερικής εμπειρίας και άλλο ιδεο- 

λογικοποιημένα μεταφυσικά σχήματα 

όπου η έλλειψη της εμπειρίας μεταγρά

φεται σε στοχαστικούς μετεωρισμούς, 

άμοιρους και άγευστους της θείας αλή

θειας. Η πίστη αυτή στον Πεντζίκη επεν

δύεται σχεδόν πάντα μ' ένα έρωτα όχι 

μόνο προς τα έμβια όντα αλλά και προς 

τα πράγματα. (Δεν είναι τυχαίο ότι τιτλο

φορεί ένα απ’ τα έργα του “Πραγματο

γνωσία"). Ο έρωτας αυτός ζωγραφίζεται 

μ' ένα τρόπο λυρικά εκστατικό, θρησκευ

τικά υπερούσιο, καταλήγοντας πάντα στο 

γεγονός του θαύματος.

«Δεν ξέρω αν πρέπει ν’ αρχίσω με τα 

κορίτσια ή τα σπίτια. Σ' ό,τι θέλω να πω 

τοπογραφία κι αίσθημα καταλήγουν στο 

θαύμα»' («Στους περιπατητές του έρωτα» 

περ. Μορφές, Οκτ/Νοεμβ. 1951) ή αλλού 

όπου η προπτωτική Αδαμιαία αθωότητα 

συναρτάται αξεδιάλυτα με τη θνητή φύση 

και την υπέρβασή της.

«Στον αυχένα μου πάτησε για να υπο

τάξει τη θνητή φύση στην αλήθεια του 

θεού ο Απόστολος των Εθνών. Στο ζερβί 

μου τον ώμο και στον άλλο βγαίνουν ζευ

γάρια των ερωτευμένων, μέσα στα σύδεν- 

δρα, ή στα γυμνά που τρέχουν νερά». 

(«Μητέρα Θεσσαλονίκη»)

Αλλά και η μυστική, γεμάτη ζωντάνια 

αίσθηση των πραγμάτων, όπως αποτυ- 

πώνεται στην ερωτική περιδιάβαστη της 

αγαπημένης του Πολιτείας.

«Νοιώθω να είμαι όχι απλώς ο χάρτης 

ή το παραστατικό σχήμα της Θεσσαλονί

κης, παρά αυτή τούτη ή έκταση που 

καταλαμβάνει η πόλη πάνω στην επιφά

νεια της γης, καμπυλωμένη σαν τόξο 

γύρω απ’ τη μητρική θάλασσα, περι

κλείοντας στη μοναδική μου γέννηση, 

απειρία γεννήσεων και θανάτων» («Μη

τέρα Θεσσαλονίκη»).
Αυτή η γλωσσική πανδαισία, ένα 

αίσθημα βαθύτατης λυρικής και θρησκευ

τικής ουσίας, ξεχύνεται παντού είτε επι

σκέπτεται την ελληνική ενδοχώρα, απ’ 

όποϋ αντλεί χαρά και κουράγιο, είτε 

σπουδάζει τα απέριττα εξωκκλήσια, είτε 

τέλος ως περιπατητής της Θεσσαλονίκης 

αναμοχλεύει, μέσα στη γόνιμη και απέ

ραντη μνήμη του, στην παράδοση της 

πανάρχαιης χριστιανικής ιστορίας στην 

πόλη του με τα σύγχρονα και ...εμπράγ

ματα στοιχεία, δένοντάς τα σε μια 

σύζευξη εντελώς προσωπική και πάντα 

θαμβωτική. Σε προηγούμενες αναφορές 

μας σε άλλα έργα του Πεντζίκη επισημά- 

ναμε την ιδιότυπη, προσωπική και 

ρέουσα πάντα γραφή του που υπακούει 

σε κώδικες μυστικούς, μιας πλούσιας 

λυρικής και θρησκευτικής διάθεσης.

Ο τρόπος της αφήγησης αποσπασμα

τικός και ασύνδετος σε μια εξωτερική και 

επιφανειακή ιχνηλάτηση, αλλά ενιαίος 

και άρρηκτος σε μια εσωτερική θεώρηση, 

παράγει ήχους και εικόνες που αστρά

φτουν στο φως της Ορθόδοξης πνευμα

τικής βιοτής. Είναι μια προσωπική μυθο

λογία, πολύ οικεία πιά, καθαρά Πεντζι-
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κικής ευαισθησίας. Κι εδώ, καθώς σ’ όλα 

σχεδόν τα έργα του, δεσπόζει το όραμα 

ενός κόσμου ο οποίος υπερβαίνει τα 

ιδεολογικοποιημένα σχήματα του κόσμου 

τούτου, διαρρηγνύει τα ρασιοναλιστικά 

καλούπια μιας στείρας και άσαρκης 

λογικής για να προβάλει μέσα απ’ τις πιό 

αποκαλυπτικές διόδους το ενδότερο 

ρεύμα της ζωής που βιώνει ο άνθρωπος 

της πίστεως ως σιωπή, εν-όραση και 

θαύμα.

«Μας συγκινούν στις παρυφές των 

οδικών αρτηριών τα πολυπληθή εικονο

στάσια, όσο κι αν είναι πρόχειρα, γιατί 

αισθητοποιούν μνήμες, διαβατάρικες μεν, 

αλλά προσφιλείς και πολύτιμες. Αναπολώ 

το παρά την Ασπροβάλτο προσκυνητάρι 

του στρατιώτη, που γλύτωσε εκ θαύματος 

από τη νάρκη, που ανατίναξε το τζέιμς 3/ 

4 που οδηγούσε. Το προσκυνητάρι στο 

δρόμο του Ασβεστοχωρίου, όπου κατά- 

πεσε στο γκρεμό το λεωφορείο, δίχως 

κανείς από τους επιβάτες να πάθει τίπο

τα...” ("Προς Εκκλησιασμόν” σελ. 73), ή 

αλλού «έτσι άστεγο και ορφανό, αφήκαν 

οι ολογόψυχοι, στα βουνά του Μωριά, 

μόνο του με τ’ αγρίμια στην ερημιά κατά 

την αρχή του ιερού αγώνα, τον Κολοκο- 

τρώνη. Δεν μπορούσαν εκείνοι να επωμι- 

σθούν την ευθύνη μιας πράξεως, που 

περνούσε τα όρια της λογικής σκέψεως. 

Ο Κολοκοτρώνης, που σήκωσε μόνος του 

τότε όλο το βάρος, πήγε και προσευχή

θηκε στην Εκκλησία του Χρυσοβιτσίου. Το 

κείμενο του Συναξαριστή γέμει μαρτυ

ριών αναλήψεως ευθυνών της φαινομε

νικής υπάρξεως αντίκρυ στον κύριο εν 

ονόματι της Πίστεως, ελπίδος, και αγά

πης, που μας συνδέουν μαζί του, μετα- 

μορφώνοντάς μας σ’ ό,τι υπερβαίνει το 

νου...».

Επιμένει να υποδύεται τον περιπαθή 

ξεναγό μας στα θαύματα της Εκκλησια

στικής αρχιτεκτονικής. Δεν παύει να εξυ

μνεί τη συγκλονιστική και απέριττη 

ομορφιά των βυζαντινών εκκλησιών του 

ΙΔ' αιώνος, αντανάκλαση και φυσική 

έκφραση μιας ρωμαλέας πνευματικής 

σύλληψης που γονιμοποιήθηκε στον 

αντίποδα της λογικής για να αναπαυθεί 

στα πυκνά ριζώματα της Πίστεως. "Το 

σεμνό μέγεθος των Εκκλησιών του ιδ' 

αιώνος εμπνέει ιδιάζουσα οικειότητα. Η 

ψυχή φοβάται υπερβαλλόντως τις γενι

κεύσεις. Η μεγάλη και τρισένδοξη Αγία 

Σοφία των Αρχιτεκτόνων Ανθεμίου και 

18 Ισιδώρου, μετά του πολυπληθούς επιτε

λείου του. Μόνο χάρις σε πυκνή συρροή 

σκέψεων επί το αυτό, το μεγάλο μπορεί 

να μη φαίνεται άδειο και η γενικότητα να 

ενσαρκωθεί εις πνεύμα...».

Αναφορά ύστερα στον Νικόλαο τον 

Καβάσιλα. Ο Πεντζίκης καλά οικειωμένος 

με το πνεύμα του καθώς και με κείνο του 

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στρέφει σ’ 

αυτούς το πνεύμα του γιατί ξέρει ότι εκεί 

αναπαύεται. Ποταμός αείρροος ο λόγος 

των Μεγάλων Πατέρων τον συγκλονίζει. 

Η πτέρωση του λόγου του μυσταγωγού 

Καβάσιλα παρασύρει και τη γραφίδα του 

Πεντζίκη σε μια σπάνια άνθιση... «Όσοι 

βυζαντινοί βασιλείς είχαν βαθιά ενοφθαλ

μιστεί την Χριστιανική Ορθόδοξη Πίστη 

τα λέγαν απέξω (απόσπασμα από την 

“Έν Χριστώ ζωή” του Καβάσιλα), όταν 

καταθλιβόμενοι από τας επαγωγός των 

λυπηρών που χειμάζαν την ψυχή τους, 

αναλογιζόντουσαν μαζί με τον ποιητή των 

νεκρώσιμων ιδιομέλων “Πού εστιν ή του 

κόσμου προσπάθεια; πού έστιν ο χρυσός 

και ο άργυρος; πού έστιν των οικετών η 

πλημμύρα και ο θόρυβος; Πάντα κόνις, 

πάντα τέφρα, πάντα σκιά».

Εμβριθής γνώστης της βυζαντινής ζωής 

και παράδοσης, μιας εποχής όπου αγέ

ρωχοι αυτοκράτορες συνεπαρμένοι από 
την αλήθεια του Χριστού αντήλλασσαν την

πορφύρα και το στέμμα με το ταπεινό 

σχήμα του μοναχού στην Αθωνική Πολι

τεία, αρέσκεται να αναπολεί τον πυρήνα 

μιας ζωής νοηματισμένης στα πιό κρα- 

ταιά ριζώματα της πίστης και της αλή

θειας, της σιωπής και της λύτρωσης... "Υ

ποδειγματική υπερχιλιετής μυθική σκέψη 

εκφράζουν οι περίλαμπρες βυζαντινές 

εκκλησίες, παράλληλα προς τα γραπτά, 

του πιο υψηλού επιπέδου στοχασμού...»

Είναι μοναδική η ικανότητά του να 

αισθητοποιεί έννοιες πολύπτυχες και 

πυκνές, ανακατεύοντας με μια παράξενη 

στιλπνή γοητεία τον Κίρκεγκωρ και τον Γ. 

Σαραντάρη, τον Σεφέρη και τον Κόντο- 

γλου, τον Παπαδιαμάντη και τον Τζόυς, 

την Έμιλυ Μπροντέ με τους Συναξαρι

στές και τον Μωραϊτίδη (αυτού του 

τελευταίου παραθέτει πληθώρα κειμένων 

με μια θαυμαστική αποτίμηση...σε πείσμα 

κάποιων σύγχρονων κριτικών που απο- 

φάνθηκαν εν “σπουδή” και με ύφος 

πολλών πρυτάνεων ότι είναι το έργο του 

σε τυμπανιαία κατάσταση, τουτέστιν 

νεκρός για την νεοελληνική γραμματεία 

μας...).

Ζώντας και ανασαίνοντας κανείς στη 

γοητευτική αυτή ατμόσφαιρα των έργων 

του Πεντζίκη που αισθητοποιεί με επι

μονή και συνέπεια την ιερότητα του 

ανθρώπινου προσώπου, έχει την εντύ

πωση ότι αιχμαλωτίζεται από ξαφνικές 

λάμψεις ενός προβολέα που φωτίζει απ’ 

το επέκεινα για να διαλύσει τα ερέβη της 

ψυχρής και απρόσωπης λογικής, για να 

κυοφορήσει την ελπίδα και το θαύμα.

Ο Πεντζίκης, ευτυχώς, σε καιρούς που 

γκρεμίζονται με χλαπαταγή κι οι πιο 

αρράγιστες ελπίδες - ζούμε οδυνηρά πια 

την έκπτωση - έχει το θείο χάρισμα να 

προσφέρεται ως ζωντανή παραμυθία.
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Φορώντας τα μαγικά 
γυαλιά των παραμυ
θιών, προσπαθώ να μπωΛ του χαιρού μας

•'ηνω ψηλά-»Ο,/ Ι / ν »

σχο ναοκαι να διακρίνω , 
ί στους βόλους της ορο- 

που με χρώματα,
κατέχουν τη ζωή μας.
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Μέσα από τις μνήμες 
μιας ηλικιωμένης λαϊκής 
γυναίκας και μιας σύγ
χρονης κοπέλας, κυκλο-
επίπλαστες ισορροπίες,

νεότερης Ελλάδας.

ΧΑΡΗ ΣΤΑΘΑΤΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΕΣ
Μ ^ίίΚ Η Ο ρί^Ο
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Χάρη Σταθάτον

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ

Περί τέχνης ή περί έρω
τος. Ένα μυθιστόρημα 
για τη σχέση μεταξύ της 
διαδικασίας τής τέχνης 
και της ερωτικής λογι
κής. Για τα αντικείμενα

τού έρωτα: τα τοπία και τους άντρες.
Η ζωή μιας γυναίκας μέσα στο καλοκαίρι και μες
στον χειμώνα, όταν φτιάχνει και δεν φτιάχνει τα έρ

γα της.

■ ■ ■ ■ ■ ■

Χριστόφορος Μηλιώνης

Ο ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ

Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο Σιλ- 
βέστρος που καταφτάνει στη μι
κρή πόλη, ξυπνάει παλιές πλη
γές, και, χωρίς να κουνήσει - 
φανερά τουλάχιστον - το χέρι 
του, τους κάνει όλους μαλλιά 
κουβάρια; Πρόκειται τελικά για 
ένα μυθιστόρημα, όπου οι 
ήρωες προσπαθώντας να ανα- 
καλύψουν ποιος είναι ο Σιλβέ- 

στρος αποκαλύπτουν τον εαυτό τους - όπως ακριβώς και οι 
αναγνώστες. Γιατί το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί με πολ
λούς τρόπους.
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Νίκος Μπακόλας 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Στη Μεγάλη πλατεία συναντών- 
ται, θεληματικά ή τυχαία, ένα 
πλήθος από πρόσωπα, που συν
θέτουν μια μικρή τοιχογραφία 
συμβάντων και προσώπων της 
Θεσσαλονίκης. Και η τοιχογρα
φία αυτή αποτελεί μέρος μιας
μεγαλύτερης σύνθεσης που ξε

κίνησε από τη Μ υθολογία και τον Κήπο των πριγκίπων, για
να ολοκληρωθεί με ένα ακόμη βιβλίο και να ολοκληρώσει, 
ουσιαστικά, ένα έργο που θα καλύπτει τον κόσμο και τα πά
θη της γενέθλιας πόλης του συγγραφέα στην εκατονταετία 1880-1980.

Ο /Γη.
/£/>θ£

Ηαςτο: ιστοτέΛ
ν ς  Νι

° / £ / »

ϊ*°Ίθ!Ϊόί

0 ς Μ α ς Τος

Ο αισθησιασμός και το πά ^  ιοι 
Ιερού Μαστού βγαίνουν από μια 
•σχατη ανθρωπολογική πο^»··' κότητα. Το πρ*,ν

ΙΠΤ/'" >| πραγματικά πεδίο του μυθισαματος αναπτύσσετε - 
κά και 'τ· ( . .ν/ιοτορη-,ουιτυσσεται συναρπαστι
κά και συμφωνικά σ’ ένα παρόν με
τα υπόκωφα μηνύματα του μέλλον
τος* ένα ερώτημα και Τ/* ιστορίας μέσ’ από τις εξαιορ™'του Είναι και της επιΑ**"'

.. Λαι το «μυστικό» 
„ ρετικές εκείνες καταστάσεις’μίας.



δοκίμιο · δοκίμιο · δοκίμιο · δοκίμιο · δοκίμιο · δοκίμιο · δοκίμιο ·

Ο πεζογράφος 
στην Αμερική

Μερικά χρόνια πριν, όταν ζούσα στο Σικάγο, η πόλη σοκα- 

ρίστηκε και συγχύστηκε από το θάνατο δύο νεαρών κοριτσιών. 

Απ' όσο ξέρω, οι άνθρωποι του λαού τελούν ακόμη σε κατά

σταση συγχύσεως, και όσον αφορά το σόκ, ε, το Σικάγο είναι 

πάντα Σικάγο και η σφαγή της μιας εβδομάδας σκεπάζεται από 

τη σφαγή της επομένης. Τα θύματα εκείνης της χρονιάς ήταν 

αδελφές. Βγήκαν μια νύχτα του Δεκέμβρη να δουν μια ταινία 

με τον Έλβις Πρίσλεϊ, για έκτη ή για έβδομη φορά, όπως ειπώ

θηκε, και δεν γύρισαν ποτέ σπίτι τους. Πέρασαν δέκα μέρες, 

δεκαπέντε, είκοσι, και τότε, όλη η παγωμένη πόλη, κάθε 

δρόμος και σοκάκι ερευνήθηκε για τις χαμένες αδελφές 

Γκράιμς, την Πάτι και την Μπάμπς. Μια φίλη τους τις είχε δει 

στο σινεμά, μια παρέα αγοριών είπαν πως τις πήρε το μάτι τους 

σε μια μαύρη Μπιούικ, μια άλλη παρέα μίλησε για πράσινη 

Σεβρολέτ, και τα λοιπά και τα λοιπά, ώσπου μια μέρα ελυωσε 

το χιόνι και τα γυμνά σώματα των δύο κοριτσιών ανακαλύ

φθηκαν σ* ένα χαντάκι στην άκρη του δρόμου, σ' ένα δάσος 

όπου απαγορεύεται η υλοτομία, δυτικά του Σικάγου. Ο ανα

κριτής δήλωσε πως δεν γνώριζε την αιτία του θανάτου των 

κοριτσιών - και τότε ανέλαβαν οι εφημερίδες! Μια εφημερίδα 

δημοσίευσε ένα σκίτσο των κοριτσιών στην τελευταία σελίδα 

και τις παρουσίαζε με σοσόνια, μπλουτζήν και μαντήλια στο 

κεφάλι: η Πάτι και η Μπάμπς τριάντα εκατοστά και τετραχρω

μία, σαν τον Ντίξι Ντάγκαν τις Κυριακές. Η μάνα των δύο 

κοριτσιών έκλαιγε στην αγκαλιά μιας δημοσιογράφου τοπικής 

εφημερίδας, η οποία, προφανώς, είχε στήσει τη γραφομηχανή 

της στη μπροστινή βεράντα των Γκράιμς κι έβγαζε μια στήλη 

την ημέρα, λέγοντας μας πως ήταν καλά κορίτσια, πολύ εργα

τικά κορίτσια, συνηθισμένα κορίτσια, εκκλησιαζόμενα κορί

τσια, και τα λοιπά. Αργά το βράδυ έβλεπε κανείς στην τηλεό

ραση συνεντεύξεις με συμμαθητές και φίλους των αδελφών 

Γκράιμς: κοριτσόπουλα να κοιτάζουν γύρω γύρω με μια τρο

μερή επιθυμία να ξεσπάσουν σε νευρικά γέλια, κι αγόρια αλύ

γιστα μέσα στα δερμάτινα μπουφάν τους. «Ναι, την ήξερα την 

Μπάμπς, ναι, πρώτης τάξεως, ναι, ήταν πολύ δημοφιλής...». 

Ξανά και ξανά τα ίδια, (όσπου φθάνει η ομολογία. Ένας αλη- 

ταράς, θαμώνας ύποπτων κέντριυν, καμιά τριανταπενταριά 

χρονώ, λατζέρης, νυχτοπερπατητής, κάποιος κακόφημος 

Μπένυ Μπέντγουελ, παραδέχθηκε πως είχε σκοτώσει τις 

αδελφές Γκράιμς, αφού πρώτα, αυτός κι ένα φιλαράκι του, 

έζησαν μερικές βδομάδες με τα κορίτσια σε διάφορα βρώμικα 

ξενοδοχεία. Μαθαίνοντας τα νέα η απαρηγόρητη μάνα λέει στη 

δημοσιογράφο ότι ο τύπος είναι ψεύτης - τα κορίτσια της, επι

μένει τώρα, δολοφονήθηκαν τη βραδιά που πήγαν στον κινημα

τογράφο. Ο ανακριτής (παρά τα μπουμπονητά του τύπου) 

20 συνεχίζει να πιστεύει ότι τα κορίτσια δεν είχαν σημάδια που να

του Philip Roth

πείθουν ότι προηγήθηκε σεξουαλική επαφή. Στο μεταξύ, όλοι 

στο Σικάγο αγοράζουν τέσσερις εφημερίδες την ημέρα, κι ο 

Μπένυ Μπέντγουελ, αφού έδωσε στην αστυνομία ένα πλήρες 

χρονικό - ώρα με την ώρα - της περιπέτειάς του, ρίχτηκε στη 

φυλακή. Οι δημοσιογράφοι αναζητούν δύο καλόγριες, 

δασκάλες των κοριτσιών στο σχολείο που φοιτούσαν.Τις περι

κυκλώνουν και τις ρωτούν και τελικά η μία από τις αδελφές 

εξηγεί τα πάντα. «Δεν ήταν εξαιρετικά κορίτσια», λέει η 

αδελφή, «δεν είχαν χόμπυ». Την ίδια στιγμή περίπου, κάποια 

καλοκάγαθη ψυχή ανακαλύπτει την κυρία Μπέντγουελ, τη 

μητέρα του Μπένυ, και κανονίζεται μια συνάντηση της γηραιάς 

κυρίας με τη μητέρα των δύο σφαγιασθέντων κοριτσιών. Φωτο

γραφίζονται μαζί, δύο εύσαρκες και καταπονημένες Αμερικα

νίδες, τελείως αμήχανες αλλά στημένες κανονικά μπροστά στο 

φακό. Η κυρία Μπέντγουελ ζητάει συγνώμην για τον Μπένυ 

της. «Ποτέ δεν μου πέρασε απ* το μυαλό», λέει, «πως οποιοδή- 

ποτε από τ’ αγόρια μου θα έκανε κάτι τέτοιο». Δύο βδομάδες 

αργότερα, ή τρείς, το αγόρι της είναι έξω με εγγύηση, επιδει

κνύοντας μερικούς δικηγόρους και μια ολοκαίνουρια κοστου- 

μιά. Με μια ροζ Κάντιλακ τον οδηγούν σε ένα μοτέλ έξω απ' 

την πόλη όπου δίνει συνέντευξη τύπου. Ναι, είναι θύμα της 

αστυνομικής κτηνωδίας. Όχι, δεν είναι δολοφόνος* έκφυλος 

μπορεί αλλά βρίσκεται στο δρόμο της αναμόρφωσης. Θα γίνει 

μαραγκός (μαραγκός!) για το Στρατό της Σωτηρίας, λένε οι 

δικηγόροι του. Ο Μπένυ καλείται πάραυτα να τραγουδήσει 

(παίζει κιθάρα) σε ένα νυχτερινό κέντρο του Σικάγου με δύο 

χιλιάδες δολάρια την εβδομάδα - ή, μήπως, δέκα; Δεν θυμά

μαι. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι ξαφνικά στο μυαλό του 

θεατή, ή του αναγνώστη της εφημερίδας, γεννιέται Το Ερώ

τημα: μήπως όλ' αυτά είναι δημόσιες σχέσεις; Καθόλου, φυσικά

- δύο κορίτσια είναι νεκρά. Παρά ταύτα, ένα τραγούδι 

αρχίζει να κατακτά το Σικάγο, το «Μπένυ Μπέντγουελ 

Μπλούζ». Μια άλλη εφημερίδα λανσάρει έναν εβδομαδιαίο 

διαγωνισμό: «Πώς νομίζετε ότι δολοφονήθηκαν οι αδελφές 

Γκράιμς;», και θα βραβεύει τις καλύτερες (κατά τη γνώμη των 

κριτών) απαντήσεις. Και τώρα αρχίζει να ρέει το χρήμα* 

δωρεές, εκατοντάδες δωρεές, αρχίζουν κα κατακλύζουν την 

κυρία Γκράιμς απ’ όλη την πόλη και την πολιτεία. Από ποιόν; 

Οι περισσότερες συνδρομές είναι ανώνυμες. Μόνο τα δολάρια 

αναφέρονται, χιλιάδες δολάρια - η Sun Times μας ενημερώνει 

τακτικά για το γενικό σύνολο. Δέκα χιλιάδες, δώδεκα χιλιάδες, 

δεκαπέντε χιλιάδες. Η κυρία Γκράιμς αρχίζει να ανακαινίζει το 

σπίτι της και να τρ αναδιακοσμεί. Εμφανίζεται ένας άγνίοστος, 

ονόματι Σούλτς ή Σβάρτς - πράγματι δεν θυμάμαι - που εμπο

ρεύεται ηλεκτρικές συσκευές και της προσφέρει ολόκληρη και

νούρια κουζίνα. Η κυρία Γκράιμς, εκτός εαυτού από ευγνωμο
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σύνη και χαρά, στρέφεται στη διασωθείσα κόρη της και λέει: 

«Με φαντάζεσαι σ' αυτή την κουζίνα!». Τελικά, η φτώχιά 

γυναίκα πάει κι αγοράζει δύο παπαγαλάκια (ή της τα κάνει 
δώρο κάποιος άλλος κ. Σούλτς)· το ένα παπαγαλάκι το ονομάζει 

Μπάμπς και το άλλο Πάτι. Σ' αυτό περίπου το σημείο, ο Μπένυ 

Μπέντγουελ, που δεν είχε ακόμη καλομάθει να καρφώνει ίσια 

μια πρόκα, εκδίδεται στη Φλόριντα με την κατηγορία ότι όταν 

ήταν εκεί είχε βιάσει ένα κοριτσάκι δώδεκα χρονα). Λίγο μετά 

έφυγα από το Σικάγο και, καθ' όσον γνωρίζιυ, η κυρία 

Γκράιμς, αν και δεν έχει τα δύο κοριτσάκια της, έχει ένα κατα- 

καίνουριο πλυντήριο πιάτων και δύο πουλάκια.

Και ποιό είναι το επιμύθιο; Απλώς το εξής: στα μέσα του 

εικοστού αιώνα, ο Αμερικανός πεζογράφος που προσπαθεί να 

καταλάβει, να περιγράφει και να κάνει πιστευτό ένα μεγάλο 

μέρος της αμερικανικής πραγματικότητας, βρίσκεται με τα 

χέρια πιασμένα. Πρόκειται για μια πραγματικότητα που σε 

αποβλακώνει, σε εξαγριώνει, σου προξενεί ναυτία και φέρνει 

σε αμηχανία την πενιχρή φαντασία σου. Η πραγματικότητα 

ξεπερνάει συνεχώς τα ταλέντα μας και η κουλτούρα μας εκτο

ξεύει καθημερινά σχεδόν μορφές που θα ζήλευε ένας μυθιστο- 

ριογράφος. Ποιός, λόγου χάρη, θα μπορούσε να επινοήσει τον 

Τσάρλς Βάν Ντόρεν; Τους Ρόι Κον και Ντέιβιντ Τσάιν; Τους 

Σέρμαν Άνταμς και Μπέρναρντ Γκόλνφαϊν, τον Ντουάιτ Ντέι

βιντ Άιζενχαουερ;

Μερικούς μήνες πριν, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας άκουσε 

έναν από τους υποψηφίους για την Προεδρία των Ηνωμένων 

Πολιτειών να λέει περίπου τα εξής: «Τώρα, εάν αισθάνεστε ότι 

ο Γερουσιαστής Κένεντυ έχει δίκιο, ειλικρινώς πιστεύω ότι 

πρέπει να ψηφίσετε τον Γερουσιαστή Κένεντυ· κι αν αισθάνεστε 

ότι έχω δίκιο εγώ, ζητώ ταπεινώς να μου δώσετε την 

ψήφο σας. Αισθάνομαι λοιπόν, κι αυτό ασφαλώς είναι μια προ

σωπική γνώμη, ότι έχ(υ δίκιο εγώ...» και ούτω καθεξής. Αν και 

δεν το είδαν έτσι κάπου τριάντα τέσσερα εκατομμύρια ψηφο

φόροι, εξακολουθεί να μου φαίνεται σχετικώς εύκολο να 

γελοιοποιήσει κανείς τον κ. Νίξον, και δεν είναι αυτός ο λόγος 

για τον οποίο μπήκα στον κόπο να παραφράσω εδώ τα λόγια 

του. Αν στην αρχή διασκέδαζε κανείς μαζί του, τελικά έμεινε 

κατάπληκτος. Σαν σατιρικό λογοτεχνικό δημιούργημα, θα μπο

ρούσε να περάσει για «αληθοφανής»* αλλά εγώ προσωπικά 

βρήκα ότι στην οθόνη της τηλεόρασης, ως πραγματική δημόσια 

φυσιογνωμία, (ος πολιτικό γεγονός, το μυαλό μου αρνιόταν να 

τον δεχτεί. Πρέπει να τονίσω πως οτιδήποτε άλλο κι αν μου 

προξενούσαν οι συζητήσεις στην τηλεόραση, σαν φιλολογικά 

αξιοπερίεργα, μου προξενούσαν κι ένα αίσθημα επαγγελμα

τικού φθόνου. Όλες οι μηχανορραφίες γύρω από το μεϊκάπ και 

το χρόνο αντικρούσεο)ς, όλη η φασαρία σχετικά με τον αν ο κ. 

Νίξον πρέπει να κοιτάει τον κ. Κένεντυ όταν του απαντάει ή να 

κοιτάει αλλού - όλα αυτά ήταν τόσο άσχετα με το θέμα, τόσο 

φανταστικά, τόσο αλλόκοτα και εκπληκτικά, που έπιασα τον 

εαυτό μου να εύχεται να τα είχα επινοήσει εγώ. Αλλά τότε, 

φυσικά, δεν χρειάζεται να είναι κανείς μυθιστοριογράφος για 

να εύχεται να τα έχει επινοήσει κάποιοςόλ’ αυτά, κι ότι, συνε

πώς, όλ' αυτά δεν ήταν πραγματικά, δεν συνέβαιναν γύρω μας.

Οι καθημερινές εφημερίδες, λοιπόν, μας γεμίζουν απορία και 

δέος (είναι δυνατόν; συμβαίνει πράγματι;), ναυτία κι απελπι

σία. Τα ναρκωτικά, τα σκάνδαλα, η παραφροσύνη, η ηλιθιό

τητα, η ευσέβεια, τα ψέματα, ο θόρυβος... Τελευταία, στο Com

mentary ο Benzamin DeMott’έγραψε ότι «η βαθιά ενσφηνωμένη 

υποψία της εποχής μας είναι ότι τα γεγονότα και τα άτομα δεν 

είναι πραγματικά, κι ότι η δύναμη να αλλάζουμε την πορεία 

του αιώνα, της ζωής μου και της ζωής σας, είναι τοποθετημένη 

στο κε^ό». Φαίνεται, λέει ο DeMott, πως υπάρχει κάποιο είδος 

«καθολικής πτώσεως στο μη πραγματικό». Τις προάλλες - για 

να δώσω ένα ανώδυνο παράδειγμα της πτώσειος - η γυναίκα 

μου άνοιξε το ραδιόφωνο κι άκουσε τον εκφωνητή να προσ-Χ 

φέρει χρηματικά έπαθλα για τα τρία καλύτερα τηλεοπτικά έργα 

διαρκείας πέντε λεπτών, γραμμένα από παιδιά. Τέτοιες στιγμές 

είναι δύσκολο να μη χάσεις τον μπούσουλά σου! Σίγουρα, μετά 

από μερικές ημέρες, περιστατικά πολύ λιγότερο ανώδυνα, θα 

έρθουν να μας υπενθυμίσουν αυτό για το οποίο μιλάει ο 

Demott. Όταν ο Edmund Wilson λέει πως όταν διαβάζει το 

περιοδικό Life έχει την αίσθηση ότι δεν ζει στη χώρα που απει

κονίζεται εκεί μέσα, ότι δεν ζει σ’ ετούτη τη χώρα, καταλα

βαίνω τι εννοεί.

Εν πάση περιπτιόσει, για έναν πεζογράφο, η αίσθηση ότι δεν 

ζει στη χώρα του — όπως παρουσιάζεται στο Life ή σ’ αυτά που 

βλέπει κι ακούει μόλις διαβεί το κατώφλι του σπιτιού του - 

πρέπει να είναι ένα σοβαρό επαγγελματικό εμπόδιο. Ποιό θα 

είναι το θέμα του; Το τοπίο του; Θα περίμενε κανείς να είχαμε 

ένα υψηλό ποσοστό ιστορικών μυθιστορημάτων που θα σατί- 

ριζαν τη σύγχρονη πραγματικότητα - ή απλώς τίποτε. Κανένα 

βιβλίο. Εντούτοις, κάθε βδομάδα σχεδόν, βρίσκουμε στον 

κατάλογο των μπεστ σέλερ κι ένα. καινούριο μυθιστόρημα, η 

δράση του οποίου τοποθετείται στο Μαμαρόνεκ ή στη Νέα 

Υόρκη ή στην Ουάσινγκτον, με ήρωες που κινούνται ανάμεσα 

σε πλυντήρια πιάτων και συσκευές τηλεοράσεως, σε διαφημι

στικές εταιρείες και έρευνες της Γερουσίας. Όλα δείχνουν ως 
εάν οι συγγραφείς παράγουν βιβλία σχετικά με τον κόσμο μας. 

Κι έτσι έχουμε το Cash McCall και το The Man in the Gray 
Flannel Suit και το Marzorie Morning star και το The Enemy 
Camp και το Advise and Consent, και ούτω καθεξής. To αξιοση

μείωτο, ωστόσο, είναι πως τα βιβλία αυτά δεν είναι πολύ καλά. 

Όχι επειδή οι συγγραφείς δεν είναι αρκετά τρομαγμένοι με το 

σκηνικό ιοστε να μου πάνε - τελείως το αντίθετο. Σε γενικές 

γραμμές είναι γεμάτοι ενδιαφέρον για τον κόσμο που τους περι

βάλλει* αλλά, τελικά, δεν φαντάζονται τη διαφθορά, τη 

χυδαιότητα και την απάτη του δημόσιου βίου της Αμερικής 

βαθύτερα απ' ό,τι φαντάζονται τον ανθρώπινο χαρακτήρα - 

δηλαδή, την ιδιωτική ζωή της χώρας. Όλα τα ζητήματα που 

θίγουν είναι γενικώς επιλύσιμα και μ' αυτό τον τρόπο υποδη

λώνουν πως δεν είναι τόσο έντρομοι και πανικόβλητοι με τον 

κόσμο όσο είναι εξοργισμένοι με κάποια τοπική διένεξη. Η λέξη 

«συζητήσιμο» είναι κοινότατη στην κριτική γλώσσα αυτής της 

λογοτεχνίας, όπως είναι, ας πούμε, και στη γλώσσα του τηλεο

πτικού παραγοογού.

Κομίζει γλαύκας όποιος πει ότι στα μπεστσέλερ βλέπουμε 

συχνά τον ήρωα να συμβιβάζεται και να νοικοκυρεύεται στο 

Σκάρσντεηλ, ή οπουδήποτε αλλού, γνωρίζοντας εντέλει τον 

εαυτό του. Kat στο Μπρόντγουεϊ, στην τρίτη πράξη, κάποιος 

λέει, «Για όνομα του θεού, γιατί δεν αγαπάτε αλλήλους;» κι ο 

πρωταγωνιστής, χτυπώντας το μέτωπο με το χέρι του, αναφω-
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ισοπεδωτικής δράσεως της αγάπης όλα τα άλλα καταρρέουν - 

αλήθεια, ευλογοφάνεια, ενδιαφέρον. Είναι σαν το «Dover 

Beach» του Mathew Arnold να τελειώνει ευτυχισμένα, και για 

κείνον και για μας, επειδή ο ποιητής στέκεται στο 

παράθυρο με μια γυναίκα που τον καταλαβαίνει. Αν η λογοτε

χνική διερεύνηση της εποχής μας έμενε στην αποκλειστική 

δικαιοδοσία των Wouk, Weideman, Sloan Wilson, Cameron 

Hawley και των amor-vincint-omnia παιδιών του Μπρόντγουεϊ, 

η κατάσταση θα ήταν πραγματικά αξιοθρήνητη - θα ήταν σαν 

να αφήναμε το σεξ στους πορνογράφους, όπου, και πάλι, συμ

βαίνει κάτι περισσότερο απ' αυτό που αντιλαμβανόμαστε με την 

πρώτη ματιά.

Ωστόσο, η εποχή δεν έχει ακόμη παραδοθεί στα ελάσσονα 

μυαλά και ταλέντα. Υπάρχει ο Norman Mailer. Είναι ένα ενδια

φέρον παράδειγμα συγγραφέα στον οποίο η εποχή μας προκά- 

λεσε μια τόσο υπέροχη αηδία ώστε το να ασχολείται μαζί της 

μέσω της λογοτεχνίας του φαίνεται άνευ σημασίας. Έχει γίνει 

ένας ηθοποιός του πολιτισμικού μας δράματος· και η δυσκολία 

μ' αυτή τη στάση είναι ότι σου αφαιρεί χρόνο από το γράψιμο. 

Για να διαμαρτυρηθείς, λόγου χάρη, εναντίον των αρχών 

Παθητικής Άμυνας και των υγρογονικών τους ασκήσεων, 

πρέπει να κλέψεις ένα πρωινό από τη γραφομηχανή σου και να 

κατέβεις να στηθείς έξω απ' το Δημαρχείο· τότε, αν έχεις την 

τύχη να σε χώσουν στη φυλακή, πρέπει να παραιτηθείς από μια 

νύχτα σπίτι σου κι από τη δουλειά του επόμενου πρωινού. Για 

να προκαλέσεις τον Mike Wallace, ή για να προκαλέσεις την 

άνευ αρχιόν επιθετικότητά του, ή απλοός να τον χρησιμοποιή

σεις ή να τον στριμώξεις, θα πρέπει κατ' αρχήν να είσαι προσ

κεκλημένος στην εκπομπή του - που σημαίνει ολονύκτια λήψη. 

Έπειτα, μπορεί κάλλιστα να περάσεις τις δύο επόμενες εβδο

μάδες (μιλώ από μνήμης) αηδιάζοντας με τον εαυτό σου που 

πήγες, και μετά σου χρειάζονται άλλες δύο εβδομάδες να γρά

ψεις ένα άρθρο και να εξηγήσεις γιατί πήγες και πώς σου 

φάνηκε. «Ζούμε στον αιώνα του βούρκου», λέει ένας ήρωας του 

νέου μυθιστορήματος του William Styron. «Αν δεν έχουμε τα 

μάτια μας τέσσερα, θα μας πάρουν από κάτω». Αυτό το «από 

κάτω» μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Από τον Mailer, λόγου 

χάρη, έχουμε ένα βιβλίο σαν το Advertisements of Myself, ένα 

χρονικό κατά το πλείστον που καταγράφει «γιατί το έκανα και 

πώς ήταν - και με ποιόν τα έχω»: η ζωή του ως υποκατάστατο 

της πεζογραφίας του. Ένα εξοργιστικό, αυτάρεσκο, θορυβα)- 

δες, μέτριο βιβλίο, όχι πολύ χειρότερο από τα περισσσότερα 

διαφημιστικά κείμενα που αναγκαζόμαστε να τρώμε στη μάπα, 

κι ωστόσο, στο σύνολό του, είναι ένα παράξενα συγκινητικό 

βιβλίο καθώς αποκαλύπτει μια τόσο μεγάλη απελπισία "ώστε ο 

άνθροοπος που τη φέρει, ή φέρεται απ' αυτήν, μοιάζει, προς το 

παρόν τουλάχιστον, να έχει παραιτηθεί από κάθε προσπάθεια 

να κάνει μια έφοδο στην αμερικανική εμπειρία με ένα έργο 

φαντασίας, και αντ' αυτού έχει γίνει ο ίδιος ένα είδος πρό

μαχου της δημόσιας εκδίκησης. Ωστόσο, αύριο μπορεί κανείς 

να είναι θύμα αυτού που υπερασπίζεται σήμερα· άπαξ κι έχεις 

γράψει το Advertisements for Myself, δεν βλέπα) πώς μπορείς να 

το ξαναγράψεις. Ισ(ος ο Mailer να βρίσκεται στην όχι αξιοζή

λευτη θέση να πρέπει να βάλει υποψηφιότητα για Γερουσιαστής 

22 ή να σκοπήσει. Ποιός ξέρει -μπορεί να βρίσκεται εκεί που

ήθελε να είναι. Προσωπικά αισθάνομαι πως οι καιροί είναι 

δύσκολοι για ένα μυθιστοριογράφο σαν αρχίζει να γράφει 

γράμματα στην εφημερίδα του, αντί να γράφει εκείνα τα περί

πλοκα, μεταμφιεσμένα γράμματα στον εαυτό του, που είναι τα 

αφηγηματικά έργα.

Αυτό το τελευταίο δεν έχει την πρόθεση να είναι μια απο

φθεγματική ή συγκαταβατική παρατήρηση, ή, έστω, γενναιό- 

φρων. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί κανείς να υποψιάζεται το 

στυλ ή τα κίνητρα του Mailer, ή να συμμερίζεται την παρόρ- 

μηση που τον ιυθεί να θέλει να είναι κριτικός, ρεπόρτερ, κοινω

νιολόγος, δημοσιογράφος, ακόμη.και Δήμαρχος της Νέας Υόρ- 

κης. Γιατί αυτό που είναι ιδιαιτέρως δύσκολο στην εποχή μας 

είναι να γράψει κανείς γι' αυτήν ως σοβαρός μυθιστοριογράφος 

ή διηγηματογράφος. Πολύς ντόρος έγινε, ως επί το πλείστον 

από τους ίδιους τους συγγραφείς, για το γεγονός ότι ο Αμερι

κανός συγγραφέας δεν έχει κοινωνική θέση, υπόληψη, κοινό. 

Εδώ υποδεικνύω μιαν απώλεια πολύ πιο βασική για την ίδια 

την αποστολή του συγγραφέα, την απώλεια του θέματος* ή, για 

να το ποο με άλλα λόγια, μιαν εθελοντική απομάκρυνση τον 

πεζογράφου από τα μεγάλα κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα 

της εποχής μας.

Υπάρχουν, φυσικά, συγγραφείς που προσπάθησαν να αντι

μετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα μετωπικά. Έχω την εντύπωση 

πως τα τελευταία χρόνια διάβασα κάμποσα βιβλία ή διηγή

ματα, στα οποία ο ένας ή ο άλλος ήρωας μιλάει για τη «Βόμβα» 

κι η συζήτηση συνήθως με αφήνει κάτι λιγότερο από πεπει

σμένο και σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις με κάποια συμπά

θεια για τα ραδιενεργά κατάλοιπα. Όλ' αυτά θυμίζουν τα 

μυθιστορήματα με θέμα τη ζωή του κολεγίου, όπου οι ήρωες 

συζητούν επί μακρόν για τα χαρακτηριστικά της γενιάς 

τους...Τότε, τι; Τι μπορεί να κάνει ένας συγγραφέας με ένα 

μεγάλο μέρος της αμερικανικής πραγματικότητας; Η μόνη εναλ

λακτική λύση είναι να γίνει κανείς Gregory Corso και με τον 

αντίχειρα στη μύτη να χλευάσει την όλη υπόθεση; Η στάση των 

Μπήτ (αν η φράση έχει κάποιο νόημα) ασκεί κάποια έλξη. Τα 

πάντα είναι ένα αστείο. Η Αμερική, χα-χα! Αλλά η στάση αυτή 

δεν δημιουργεί αρκετή απόσταση ανάμεσα στους Μπητ και 

στους ορκισμένους εχθρούς τους, τα μπεστσέλερ - όχι μεγαλύ

τερη απ' όσο χρειάζεται για να πάει κανείς από τη μια όψη του 

νομίσματος στην άλλη: εδώ που τα λέμε, για ποιό λόγο η Αμε

ρική «χα-χα» στέκετται με το κεφάλι κάτω πιότερο απ' ό,τι η 

Αμερική «ζήτω»;

Πιθανόν να μεγαλοποιώ τη σημασία της αντίδρασης του 

σοβαρού συγγραφέα στη δύσκολη πολιτισμική μας κατάσταση 

και την ανικανότητά του ή την απροθυμία του να ασχοληθεί 

μαζί της με φαντασία. Σε τελευταία ανάλυση, δεν έχει και πολύ 

σημασία να αποδείξεις έναν ισχυρισμό σχετικά με την ψυχο

λογία των συγγραφέων ενός έθνους βασισμένος σε ενδείξεις 

από τα έξω, που δεν βρίσκονται, θέλω να πω, μέσα στα ίδια τα 

βιβλία τους. Στην περίπτωση αυτή, δυστυχώς, το μεγαλύτερο 

μέρος των μαρτυριών δεν προέρχεται από βιβλία που έχουν 

γραφεί αλλά από βιβλία που έχουν μείνει μισοτελειωμένα, κι 

από κείνα που δεν θεωρήθηκαν άξια μιας συγγραφικής απόπει

ρας. Με αυτό δεν θέλω να πω ότι δεν υπήρξαν ορισμένα λογο

τεχνικά φανερώματα, ορισμένες έμμονες ιδέες και ανανεωτικές 

προσπάθειες, μέσα στα μυθιστορήματα των καλύτερων συγγρα-
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φέων μας, που να στηρίζουν την άποψη ότι ο κοινωνικός περί- των ελάχιστων εκλεκτών που ήρθαν σ' αυτόν τον κόσμο μόνο 

γύρος έπαψε να είναι ένα θέμα τόσο κατάλληλο ή τόσο εκμεταλ- και μόνο για να τρελαθούν και να καταστραφούν, 

λεύσιμο όσο ήταν κάποτε. Απόρριψη του κόσμου μας - αν και διαφορετικής τάξεως -

Θα αρχίσω με λίγα λόγια για έναν άνθρωπο που, κατά φήμην βρίσκεται και στο έργο ενός άλλου, επίσης εκ των πλέον προικι- 

τουλάχιστον, είναι ο συγγραφέας του αιώνα. Η ανταπόκριση σμένων συγγραφέων μας, του Bernard Malamud. Ο Malamud, 

των σπουδαστών των κολεγίων στο έργο του J.D. Salinger υπο- ακόμη κι όταν γράφει ένα βιβλίο για το μπέιζμπολ, όπιυς το The 

δηλώνει ότι αυτός, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, δεν Natural, δεν μας δίνει το μπέιζμπολ όπως παίζεται στο Στάδιο 

γύρισε τα νώτα του στην εποχή αλλά κατάφερε να θέσει το Γιάνκη αλλά ένα άγριο, παλαβό παιχνίδι, όπου ο παίκτης που 

δάχτυλό του σε κάθε σημαντικό αγώνα που διεξάγεται ανάμεσα έχει οδηγίες να χτυπήσει τη μπάλα τόσο δυνατά ιόστε να την 

στην προσωπικότητα και την κουλτούρα. Ο φύλακας στη ξεκοιλιάσει, παίρνει θέση για να χτυπήσει και κάνει ακριβώς το 

σίκαλη και οι πρόσφατες ιστορίες που δημοσιεύτηκαν στο εξής: ο παίκτης με το ρόπαλο περιστρέφεται και στέλνει, με ένα 

περιοδικό The New Yorker και σχετίζονται με την οικογένεια λούπινγκ στον αέρα, τον εσωτερικό πυρήνα της μπάλας πάνω 

Γκλας, σαφώς λαμβάνουν χώραν στο άμεσο εδώ και το')ρα. απ'το κεφάλι αυτού που ρίχνει'ο αμήχανος αμυντικός παίκτης 

Αλλά τι γίνεται με την προσωπικότητα, τι γίνεται με τον ήρωα; αρχίζει να μπερδεύεται με τη σφαίρα που έρχεται στριφογυρί- 

Το ερώτημα εδώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί στον Salinger, ζοντας καταπάνω του* ορμάει έξω ο πρώτος αμυντικός παίκτης 

πιό πολύ απ' ό,τι στους περισσότερους συγχρόνους του, η και δαγκώνει τον κεντρικό αμυντικό και η μπάλα ξεφεύγει κι 

μορφή του συγγραφέα τελευταίως τοποθετείται μπροστά στο απ' τους δύο... Αν και το The Natural δεν είναι το πιο επιτυχη- 

πεδίο οράσεως του αναγνώστη έτσι ώστε να γίνεται τελικώς μια μένο έργο του Malamud, είναι, εν πάση περιπτώσει, η εισαγιογή 

σύνδεση ανάμεσα στις στάσεις και διαθέσεις του αφηγητή ως μας στον κόσμο του, ο οποίος δεν είναι με κανένα τρόπο αντί- 

αδελφού του Σέιμουρ Γκλας, ας πούμε, και ως επαγγελματία γραφο του δικού μας: Υπάρχουν, φυσικά, πράγματα που ονο

συγγραφέα. μάζονται παίχτες του μπέιζμπολ, κι υπάρχουν πράγματα που

Και τι γίνεται με τους ήρωες του Salinger; Ο Χόλντεν Κόλ- ονομάζονται Εβραίοι, κι εκεί, ως επί το πλείστον, τελειώνει η 

φιλντ, ανακαλύπτουμε, καταλήγει σε ένα ακριβό σανατόριο. Κι ομοιότητα. Οι Εβραίοι του Μαγικού βαρελιού και οι Εβραίοι 

ο Σέιμουρ Γκλας τελικώς αυτοκτονεί, αλλά πριν απ' αυτό είναι του Βοηθού δεν είναι οι Εβραίοι της Νέας Υόρκης ή του Σικά- 

η κόρη οφθαλμού του αδερφού του - και γιατί; Γιατί έχει μάθει γου. Είναι εφεύρημα του Malamud. μια μεταφορά, τρόπον τινά, 

να ζει σ' αυτόν τον κόσμο - αλλά πώς: Με το να μην ζει σ' που αντιπροσωπεύει ορισμένες δυνατότητες και υποσχέσεις* 

αυτόν; Φιλώντας τις πατούσες των μικρών κόριτσιών και και η τάση μου να πιστεύω κάτι τέτοιο ενισχύεται όταν δια- 

πετώντας πέτρες στο κεφάλι της αγαπημένης του. Είναι, αναμ- βάζω μια δήλωση που αποδίδεται στον Malamud, κατά την 

φιβόλως, άγιος. Αλλά εφόσον η τρέλα είναι ανεπιθύμητη και η οποία «Όλοι οι άνθρωποι είναι Εβραίοι». Ξέρουμε ότι δεν 

αγιοσύνη, για τους περισσότερους από μας, αποκλεισμένη, είναι ακριβώς έτσι* ακόμη κι εκείνοι που είναι Εβραίοι δεν 

παραμένει το ερώτημα πώς μπορεί κανείς να ζήσει σ’ αυτόν τον είναι βέβαιοι πως είναι Εβραίοι. Αλλά ο Malamud ως πεζο- 

κόσμο* εκτός εάν η απάντηση είναι ότι δεν μπορεί. Η μόνη συμ- γράφος δεν έχει δείξει ειδικό ενδιαφέρον για τις αγωνίες, τα 

βουλή που φαίνεται πως μας δίνει ο Salinger είναι διλήμματα και τη διαφθορά του σημερινού Αμερικανοεβραίου, 

να είμαστε γοητευτικοί στο δρόμο για το τρελάδικο. Ο Salinger, του χαρακτηριστικού Εβραίου της εποχής μας. Οι άνθρωποί 

φυσικά, δεν έχει καμία υποχρέωση να δώσει κανενός είδους του ζουν σε μιαν άχρονη κατάθλιψη και σε μια εκτός τόπου 

συμβουλή, είτε στους συγγραφείς είτε στους αναγνώστες - Lower East Side* η κοινωνία τους δεν ευημερεί και η κακοδαι- 

παραταύτα, συμβαίνει να πιάνω τον εαυτό μου να αισθάνεται μονία τους δεν είναι πολιτισμική. Δεν ισχυρίζομαι - κανείς δεν 

όλο και περισσότερη περιέργεια γι' αυτόν τον επαγγελματία μπορεί να ισχυριστεί κάτι τέτοιο για τον Malamud - ότι απο- 

συγγραφέα, τον Μπάντυ Γκλας, και για το πώς καταφέρνει να στρέφεται τη ζωή ή μια εξέταση των δυσχερειών της. Ο ανθρω- 

τσουλάει μέσα στη ζωή στην αγκαλιά της πνευματικής υγείας, πισμός και το ανθρώπινο είναι το βαθύτερο μέλημά του. Αυτό 

Ο Salinger υποβάλλει την ιδέα ότι ο μυστικισμός είναι ένας που θέλο) να υπογραμμίσο) είναι ότι δεν βρίσκει - ή δεν βρήκε 

πιθανός δρόμος σωτηρίας* τουλάχιστον, ορισμένοι από τους ακόμη - τη σύγχρονη σκηνή κατάλληλο ή επαρκές πλαίσιο για 

ήρωές τους ανταποκρίνονται θετικά σε μιαν έντονη, συναισθη- τις ιστορίες του, ιστορίες σκληρότητας και καημού, βασάνων 

ματική θρησκευτική πίστη. Τα διαβάσματά μου γύρω από το και αναγέννησης.

Ζεν είναι ελάχιστα, αλλά όπως το συλλαμβάνω μέσα από τον Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε πως ο Malamud και ο 

Salinger, όσο βαθύτερα μπαίνουμε στον κόσμο, τόσο περισσό- Salinger αντιπροσωπεύουν όλους τους Αμερικανούς συγγρα- 

τερο μπορούμε να απομακρυνθούμε απ' αυτόν. Αν συγκεντρώ- φείς* (οστόσο, η λογοτεχνική τους ανταπόκριση στον κόσμο που 

σεις τη σκέψη σου σε μια πατάτα για πολλή ώρα, παύει να είναι τους περιβάλλει, αυτό που διαλέγουν να τονίσουν ή να αγνοή- 

μια πατάτα με τη συνηθισμένη έννοια* δυστυχώς όμως είναι η σουν - με ενδιαφέρει, για τον απλούστατο λόγο ότι είναι δύο 

συνηθισμένη έννοια των πραγμάτων με την οποία πρέπει να τα από τους καλύτερους συγγραφείς μας. Υπάρχουν, φυσικά, 

βγάζουιιε πέρα από μέρα σε μέρα. Παρ' όλο που ο Salinger χει- πάρα πολλοί άλλοι συγγραφείς, ικανοί επίσης, που δεν ακολου- 

ρίζεται με αγάπη τα αντικείμενα αυτού του κόσμου, μου φαί- θούν τους ίδιους δρόμους* αλλά ακόμη κι ανάμεσα σ' αυτούς, 

νεται ότι τόσο στο Φύλακα στη Σίκαλη, όσο και στις ιστορίες διερωτώμαι αν δεν παρατηρούμε μιαν ανταπόκριση στην εποχή 

της οικογένειας Γκλας, υπάρχει μια απόρριψη της ζωής όπως μας, λιγότερο δραματοποιημένη φαινομενικά απ' ό,τι η κοινω- 

τη ζούμε μέσα στον κόσμο που μας περιβάλλει άμεσα - αυτός νική αποστασιοποίηση των Salinger και Malamud, πλην όμως 

ο τόπος κι αυτός ο καιρός αντιμετωπίζονται ως ανάξιοι εκείνων παρούσα μέσα στο σώμα του έργου τους.
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Ας εξετάσουμε το ζήτημα του προζαϊκού ύφους. Γιατί όλοι 

έγιναν ξαφνικά τόσο ελαστικοί; Όσοι έχουν διαβάσει Saul Bel

low, Herbert Gold, Arthur Granit, Thomas Berger και Grace 

Paley θα καταλάβουν σε τι αναφέρομαι. Σε άρθρο του δημο

σιευμένο πρόσφατα στο The Hudson Review, ο Harvey Swados 
λέει ότι βλέπει «να αναπτύσσεται μια ανήσυχη και ρωμαλέα 

πρόζα που αρμόζει τέλεια στις απαιτήσεις ενός αιώνα τρομα

κτικού, συνάμα δε και γελοίου. Είναι η πρόζα τίον συγγραφέων 

των μεγαλουπόλεων, Εβραίων κατά το πλείστον, που ειδι

κεύονται σε ένα είδος πρόζας-ποίησης, η αποτελεσματικότητα 

της οποίας εξαρτάται τόσο από το πώς διατάσσεται, από το 

πώς εμφανίζεται πάνω στην τυπωμένη σελίδα, όσο και από 

αυτό που εκφράζει. Πρόκειται για παράτολμο γράψιμο...», 

προσθέτει ο Swados, κι ίσως σ' αυτήν ακριβώς την παρατολμία 

να βρίσκεται κάποιο είδος ερμηνείας του φαινομένου. Θα 

ήθελα να συγκρίνω δύο σύντομα, περιγραφικά αποσπάσματα, 

το ένα από το The Adventures of Augie March, του Bellow, και 

το άλλο από το τελευταίο μυθιστόρημα του Gold, Therefore be 

Bold, με την ελπίδα πως οι διαφορές που θα αποκαλυφθούν θα 
έχουν κάποια παιδευτική αξία.

Καθώς έχουν ήδη επισημάνει πολλοί αναγνώστες, ή γλώσσα 

του Augie March συνδυάζει τη φιλολογική πολυπλοκότητα με 

την άνεση του προφορικού λόγου, συγχωνεύει το ακαδημαϊκό 

ιδίωμα με το ιδίωμα των δρόμων (όχι όλων των δρόμων - ορι

σμένων δρόμων)· το στύλ είναι ασυνήθιστο, προσωπικό, δρα

στικό, και, μονολότι μερικές φορές γίνεται βαρύ και δυσκίνητο, 

σε γενικές γραμμές υπηρετεί έξοχα τις προθέσεις του Bellow. 

Εδώ, για παράδειγμα, έχουμε μια περιγραφή της Γιαγιάς 

Λάους:

Με την πίπα [του τσιγάρου] στα μαυρισμένα, φτενά ούλα 

της, μέσα από τα οποία ξεχύνονταν όλη η πονηριά, η 

μοχθηρία και ο δεσποτισμός της, είχε τις καλύτερες 

εμπνεύσεις για τη στρατηγική της. Ήταν τόσο ζαρωμένη 

όσο μια παλιά χαρτοσακούλα, μια αυταρχική γριά, χον

τρόπετση και ιησουίτισσα, ένα αρπακτικό, γέρικο μπολ

σεβίκικο γεράκι, με τα μικρά, γκρίζα, χαρακωμένα 

πόδια της ακίνητα πάνω στην παπουτσοθήκη και το 

σκαμνί που είχε φτιάξει ο Σίμων στο μάθημα χειροτε

χνίας, τη βρώμικη γερο-Γουίνη [το σκυλί], που η 

μυρουδιά της φλόμωνε το διαμέρισμα, πάνω στο μαξι

λάρι, δίπλα της. Αν το πνεύμα και η δυσαρέσκεια δεν 

πάνε κατ' ανάγκην μαζί, αυτό δεν το ’μαθα από τη γριά.

Η γλώσσα του Herbert Gold είναι κι αυτή ευδιάκριτα ασυνή

θιστη, προσωπική, δραστική. Αυτό που παρατηρεί κανείς στο 

ακόλουθο απόσπασμα από το Therefore be Bold είναι ότι κι 

εδώ επίσης ο συγγραφέας ξεκινάει από την αναγνώριση μιας 

φυσικής ομοιότητας ανάμεσα στον περιγραφόμενο χαρακτήρα 

και κάποιο απίθανο αντικείμενο, κι από κει και πέρα, όπως στο 

απόσπασμα του Bellow για τη Γιαγιά Αάους, προσπαθεί να 

φθάσει, μέσω του σώματος, σε κάποια ανακάλυψη σχετικά με 

την ψυχή. Ο περιγραφόμενος ήρωας ονομάζεται Τσόκ Χάστιν- 

γκς.

Από ορισμένες πλευρές έμοιαζε με μούμια - το κίτρινο,

ζαρωμένο δέρμα, το κεφάλι και τα χέρια, τεράστια για 

ένα τόσο φθαρμένο και αδυνατισμένο κορμί, οι απύθ

μενες κόγχες της σκέψης πέρα από το Νείλο. Αλλά το
#

ευκίνητο μήλο του Αδάμ κι ο δείκτης του χεριού του τον 

έκαναν να μοιάζει λιγότερο με κολυμβητή της Στυγός 

που πλέει σαν σκυλάκι προς τους Κοπτικούς χώρους της 

λήθης και περισσότερο με ένα διανοούμενο της Μέσης 

Εκπαίδευσης που τρομάζει τα κοριτσάκια με τα σαν 

αφαλούς μάτια του.

Κατ' αρχήν, με μπέρδεψε η γραμματική: «...οι απύθμενες 

κόγχες της σκέψης πέρα από τό Νείλο». Η σκέψη είναι πέρα 

από τό Νείλο ή οι κόγχες των ματιών; Και, εν πάση περιπτώσει, 

τι σημαίνει να είσαι πέρα από το Νείλο; Οι γραμματικές αυτές 

δυσκολίες δεν έχουν πολλά κοινά με την ειρωνική αντιστροφή 

με την οποία αρχίζει η περιγραφή του Bellow: «Με την πίπα 

στα μαυρισμένα φτενά ούλα της, μέσα από τα οποία ξεχύνονταν 

όλη η πονηρία, η μοχθηρία και ο δεσποτισμός της...». Εν συνε

χεία, ο Bellow περιγράφει τη Γιαγιά Αάους ως «αυταρχική», 

«ιησουίτισσα», «ένα αρπακτικό, γέρικο μπολσεβίκικο γεράκι» 

—ύφος ευφάνταστο ασφαλώς, αλλά σκληρό, ακριβές και κατά 

κύριο λόγο όχι επιδεικτικό. Για τον Τσοκ Χάστινγκς του Gold 

μαθαίνουμε ότι «το ευκίνητο μήλο του Αδάμ κι ο δείκτης του 

χεριού του τον έκαναν να μοιάζει λιγότερο με κολυμβητή της 

Στυγός που πλέει σαν σκυλάκι προς του Κοπτικούς χώρους της 

λήθης...» κλπ...Γλώσσα στην υπηρεσία της αφήγησης ή φιλολο

γική οπισθοχοορηση στην υπηρεσία του εγώ; Σε πρόσφατη 

βιβλιοκρισία για το Therefore be Bold, ο Granville Hicks 

παρέθεσε αυτό το ίδιο απόσπασμα για να επαινέσει το ύφος του 

Gold. «Αυτός είναι υψηλός τόνος», παραδέχεται ο Hicks, «αλλά 

το θέμα είναι ότι ο Gold τον κρατάει συνεχώς επάνω». Νομίζω 

ότι το σεξουαλικό λογοπαίγνιο έγινε χωρίς πρόθεση* παρά 

ταύτα, βοηθάει να θυμηθούμε ότι η επιδειξιομανία και το 

πάθος είναι διαφορετικά πράγματα. Αυτό που έχουμε εδώ δεν 

είναι ούτε σφρίγος ούτε ζωτικότητα, αλλά η πραγματικότητα 

που έρχεται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με την προσωπικότητα

— και δη όχι μια επινοημένη προσωπικότητα, αλλά την προσω

πικότητα του συγγρας^έα που διαθέτει φαντασία. Η περιγραφή 

του Bellow φαίνεται να βγαίνει από τη στερεή συγγραφική σύλ

ληψη της ηρωίδας του. Η Γιαγιά Αάους είναι. Πίσω από την 

περιγραφή του Τσόκ Χάστινγκς μου φαίνεται πως λέγεται κάτι 

άλλο: Ο Herbert Gold Είναι. Κοιτάχτε με, γράφω!

Δεν προσπαθώ να πουλήσω ανιδιοτέλεια. Προσπαθώ μάλλον 

να υποδείξω ότι η ανήσυχη και ρωμαλέα πρόζα για την οποία 

μιλάει ο Swados ενδέχεται να συνδέεται κάπως με τις μη φιλικές 

σχέσεις συγγραφέα και κουλτούρας. Η πρόζα ταιριάζει στον 

αιώνα, υποστηρίζει ο Swados* αναρωτιέμαι μήπως, εν μέρει 

τουλάχιστον, δεν ταιριάζει επειδή τον αρνείται. Ο συγγραφέας 

μας πετάει κατάμουτρα -κι αυτό φαίνεται μέσα στην ίδια τη 

δομή των φράσεών του - την προσωπικότητα, σε όλη της τη 

μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητα. Το μυστήριο της προσω

πικότητας, φυσικά, μπορεί να είναι το βαθύτερο μέλημα ενός 

συγγραφέα* και, αναμφισβήτητα, όταν η ρωμαλέα πρόζα απο

καλύπτει το χαρακτήρα και ανακαλεί το περιβάλλον - όπως 

στο Augie March - μπορεί να είναι εξόχως αποτελεσματική*

συνέχεια στη σελ. 53
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Τα βιβλία της «γνώσης»

ΑΝΑΤΟΛΙ ΡΙΜΠΑΚΟΦ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΜΠΑΤ

«... Η δομή του έργου έχει τις 
ρίζες της στις παραδόσεις 
ρωσικής γραφής του δεκάτου 
ένατου αιώνα....
Αλλά το πιο σπουδαίο είναι 
ότι περιέχει δυο μαθήματα — 
ένα μάθημα Ιστορίας και ένα 
μάθημα ηθικής...».

Εβγκένι ΕΦΤΟΥΣΕΝΚΟ

«... Θεωρώ ότι στη λογοτεχνία μας δεν υπήρξε πιο εντυπωσιακό καλλιτε
χνικό μνημείο εκείνων των δύσκολων και τραγικών χρόνων.
Ανάμεσα σε πλήθος κίβδηλες, διαστρεβλωμένες, ψευδοαντικειμενικές 
«αλήθειες», που παραποιούν μόνο την Ιστορία μας και καλλιεργούν τον 
κυνισμό και την απάθεια, το μυθιστόρημα αυτό είναι ένα έργο λαμπρού 
ταλέντου, ένα ακριβές, χωρίς προκατάληψη και μνησικακία, δίκαιο και αν
θρωπιστικό χρονικό».

Μπουλάτ ΑΚΟΥΤΖΑΒΑ

εκδόσεις «γνώση»
Γρηγ· Αυξεντίου 26, 157 71 Ζωγράφου, Ζωοδόχου Πηγής 29, 106 81 Αθήνα, 
τηλ.: 7794879 · 7786441 τηλ.: 3620941 · 3621194



της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Αιθέρια αερικά “εποχής”, με καλοτυ- 

λιγμένα κι ευκίνητα κορμιά σε μουσελίνες, 

με μπουκετάκι “μιγκέ” στο ντεκολτέ τους 

εκεί ακριβώς που αρχινάει η σκιερή 

χαράδρα των τροφαντών μαστών, περι

φέρονται - ίδιες “Ατθίδες αύρες”- μες 

στη νοσταλγικά συντηρημένη ανατολίτικη 

ατμόσφαιρα του σαλονιού πετώντας πού 

και πού εμβόλιμα κάποιο χαριτωμένο και 

γαργαριστό γαλλικό. Προσφέρουνε, υπο 

τους ήχους του "ταγκό”, “μαρασκίνο” 

μέσα σε κάτι λιλιπούτεια-επάργυρα-ποτη- 

ράκια-κολονάτα στους νέους της συντρο

φιάς, με το νωχελικό και ατημέλητο τους 

κάθισμα και τ’ αεράτα, καλολυγισμένα 

τους κοστούμια σε χρώμα σαμπανί από 

«σάντα κρούτα».

Στις πιό άβολες θέσεις, κάτι ροδομά

γουλα ακόμη επαρχιωτάκια, κρύβουν 

αδέξια την πείνα τους, για τα αερικά, που 

λέγαμε και τα υπολείμματα της “πάστα 

φλόρας”, ανοιχτομάτηδες, με κοφτερό και 

εύστοχο μυαλουδάκι και με μια στήλη, 

προπαντός, σε μια εφημερίδα. Κι αυτά τα 

επαρχιωτάκια απαλλοτρίωσαν τα προ

σόντα τους προς όφελος των άλλων επί 

ισαξία και δικαία αποζημιώσει ή αντιπα

ροχή, εδραιώνοντας και το μεγάλο λόγο- 

“Η άτρωτη, η αειθαλής, η αθάνατη γενιά 

του τριάντα είναι πλέον γεγονός, μια 

αναμφισβήτητη πραγματικότητα στα 

γράμματά μας.”

Ύστερα από δέκα, περίπου, χρόνια, 

μέσα στα οποία η συντεχνία επανδρώ

θηκε, οργανώθηκε κι ανθρώθηκε, συναν

τάμε δυο από τους κύριους εκπροσώπους 

της, ν’ ανηφορίζουν ένα σκιερό δρομάκι, 

απ’ αυτά τα άχρωμα, τα πανομοιότυπα και 

απωθητικά, που βγάζουν στην οδό Πανε

πιστημίου. Προορισμός· το Πανεπιστήμιο, 

η Ακαδημία, η Βιβλιοθήκη; (ποτέ μου δεν 

κατάφερα, σαν αθεράπευτος επαρχιώτης 

που είμαι, να ξεχωρίσω τα νεοκλασικά 

αυτά αριστουργήματα). Πάντως, αυτό δεν 

έχει καμιά απολύτως σημασία. Σημασία 

26 έχει ότι οι περί ων ο λόγος, έχουνε μόλις

βγει από κάποιο εστιατόριο, που προς 

τιμήν του ιδιοκτήτη του, ενός αυτοδη- 

μιούργητου - αξιέπαινου καρπενησιώτη, 

επιτρέπει και την είσοδο φαντάρων. Γιατί, 

κοίτα που θα το ξεχνούσα· ο ένας από 

τους δύο είναι φαντάρος, εθελοντής και 

μάλιστα σ’ εμπόλεμη περίοδο. Χειμώνας 

του “σαράντα” και, φυσικά, παντού χει

μώνας εκτός απ’ την Αθήνα.

Πήρανε, που λες, την ανηφοριά βαδί

ζοντας αργά και σημαντικά, όπως αρμόζει 

σε μέρα Κυριακή και στη σοβαρή κου

βέντα που έχουν πιάσει αποσώνοντας το 

πλουσιοπάροχο και άκρως γευστικό 

γεύμα. “Ανησυχούνε”, γενικά, “για την 

τύχη του έθνους”. Ανησυχούνε ο ένας τις 

παραμονές της αναχώρησής του για την 

καινούργια θέση του στο εξωτερικό κι ο 

άλλος υπηρετώντας την αγωνιζόμενη 

πατρίδα δυο τρία τετράγωνα μακριά απ' 

το σπίτι του. Διασχίζοντας την Πανεπι

στημίου και τα λοιπά, που λέγαμε, λέει ο 

πολίτης του φαντάρου.

-Κάμνουμε μια φωτογραφία; Και ’κεί

νος,

-Κάμνουμε, του απαντάει, πάντα πει

θήνιος, ο φουκαράς, χώθηκε το κεφάλι 

του υπαίθριου φωτογράφου μέσα στο 

ξασπρισμένο-μαύρο κάμποντο της 

καναγκαιρίσιας μηχανής του κι όλα σε μια 

στιγμούλα εντάξη. Κόβουνε ύστερα 

μερικές βολτίτσες μες στη γεμάτη γλυ

κύτατο θάλπος χειμωνιάτικια λιακάδα 

(αχ, αυτή η χωνευτική Αθηναϊκή λιακάδα) 

κι οι φωτογραφίες, υγρές ακόμη, έτοιμες.

Κι έτσι τους βλέπουμε να στέκονται 

στο οπισθόφυλλο του σχετικού βιβλίου, 

όπου περιέχεται η θλιβερή - ου του 

παρόντος-αλληλογραφία τους! Η Αττική, 

που λέγαμε, λιακάδα, έμπλαστρο κολλη

μένο επάνω στις πεντελικές πλάκες και 

στις Ιωνικού, μου φαίνεται, ρυθμού κολό

νες, ο πολίτης με εμφανέστατο το υπό

στρωμα της μετέπειτα λαμπρής κοιλιάς 

του, με το μπόρ του ρεμπούμπλικού του 

να σκιάζει την πασίγνωστη φτιαριστή

του Τόλη Καζαντζή
ματιά του και θαλερές τις κρεατοελιές 

του. Πλάι του ο φαντάρος, σολντατίνος 

του “σαράντα”, με το λιγωμένο βλέμμα 

του, λες και κατάπιε ένα νεροπότηρο 

“μπελαντόνα”, σα να 'τανε κάνας δρα- 

πέτης κάποιου πλουμιστού θεατρικού 

προγράμματος του “Βαφτιστικού”, καλο- 

κουμπωμένος και πεντακάθαρος, περι

μένεις πως όπου να 'ναι θα χυθούνε 

καταγής νταντέλες απ’ τα πέτα και τις 

μανσέτες της χλαίνης του. Όμως είπαμε: 

“Ανησυχούν για την τύχη του έθνους”. 

Μόνο που τώρα, πια, το ξέρουμε. Το πλη

ρώσαμε αδρά για να το μάθουμε· ανησυ

χούσαν πιο πολύ για τον εαυτό τους. 

Χρόνια και χρόνια βολεύανε τη φήμη και 

την υστεροφημία τους και τώρα, ύστερα 

από σαράντα και Βάλε χρόνια, ποζάρουνε 

αυτάρεσκοι στη φωτογραφία, έτσι που να 

παίρνουν φόρα οι διάκοι τους και να 

λένε·

-Τους βλέπετε; ανησυχούνε για την 

τύχη του έθνους!

Στο μεταξύ, έβρεχε —χιόνιζε όλα αυτά 

τα χρόνια, αυτοί σφιχτοδεμένοι και πιστοί 

στη “φιλική τους εταιρία”, άλληλολιβανί- 

ζονταν αλλάζοντας σαν τις σουμπρέτες 

των θεατρικών επιθεωρήσεων το ρόλο 

του άγιου και του παπά και μας γεμίζαν 

τσίμπλες τα ματάκια μας, έτσι που να μην 

έχουμε άλλο γκαϊλέ να μας μαραίνει, 

ξετσιμπλιαγόμασταν συνέχεια. Όσο γι’ 

αυτούς, αυτοί καλοκαθισμένοι πάντα 

αναπαυτικά στις μαλακές τους πρωτοκα

θεδρίες περνάγανε τα “σώσε” αυτού του 

τόπου χωρίς να βρέχουν καν τα ακριβά 

“σεβρώ” τους δίσολα.

Πρέπει, όμως, να ’μαστέ και δίκαιοι και 

να λέμε και του στραβού το δίκιο· στην 

επιβίωσή τους συντέλεσαν τα μέγιστα και 

οι μεταγενέστεροι, οι άμεσοι επίγονοί 

τους. Με το να γεμίζουνε, οι αβέρτα-κου- 

βέρτα, τους απανταχού της χώρας λάκ

κους με τα απερίσκεπτα κορμιά τους ή, οι 

πιο τυχεροί, τα ξερονήσια ή οι τυχεροί 

των τυχερών, οι τυχεράκηδες, τα αδια-



Γιάννης Κοντός

Τι έχει ο κύριος πρόεδρος
»

Το φύλλωμα των χεριών του έχει ξεραθεί.

Έτσι ολι πιάνει αντιστέκεται. Κυρίως όμως 

στο τηλέφωνο, όταν προσπαθεί να σχηματίσει 

τον αριθμό, ακούγεται ένας απαίσιος θόρυβος 

από κλαδιά και κόκαλα που σπάνε.

Ο υπηρέτης πίσω από τις κουρτίνες παίζει ντόμινο.

Η  τροφή του οικοδεσπότη, κρύα χωρίς λάδι 

—περίπου ξηρά τροφή— Άψογα ντυμένος 

με σκούρα χρώματα, κοιτάζει με την άκρη του ματιού 

τους τελευταίους πιστούς στην μεγάλη σάλα.

Ακούει, δεν μιλάει. Χαϊδεύοντας το πάνω χείλος, 

καταπίνει με τρόπο το χάπι για την αρτηριοσκλήρωση. 

Πατάει κουμπί. Ακούγεται η φωνή του 

από εντοιχισμένο μαγνητόφωνο. Τους διώχνει.

Τον πιάνει το συνηθισμένο τικ των ματιών.

Σαν να τρέχει μύγα στο εσωτερικό του βολβού.

Πίνει μεταλλικό νερό. Κοιτάζει έντρομος γύρω.

Κάθεται στο γραφείο. Ό πως κάθε μέρα —με

το φως του ήλιου— γράφει οδηγίες στους υπαλλήλους:

για πυρομαχικά, ορύγματα και θειάφι (για τις επόμενες

γενιές).

Το δέρμα του παίρνει μεταλλικές αποχρώσεις.

Τήκεται σιγά-σιγά στη θερμοκρασία 

του χαλκού της εξουσίας.

χώρηια, πια, περιθώρια της ζωής του 

τόπου. Κι όσοι από ελόγου τους κατάφε- 

ραν, με τα χίλια ζόρια, να ζήσουν, ή θα 

’χουν πάθει μόνιμη αγκύλωση ή αφυδά

τωση ή θα παριστάνουνε τις πριμαντόνες, 

επικεφαλής φανερών ή μυστικών θιάσων 

με κόλακες, αυλοκόλακες και “ζητωκραυ- 

γαστές”, που ευτυχώς, έδωσε ο Θεός και 

ποτέ δε μας λείψανε.

Όσο δια τα καθ’ ημάς, ε, εμείς μάτια 

για να Βλέπουμε, αυτιά για ν’ ακούμε, 

πετσιά για ν’ ανατριχιάζουμε σαν ξεπου

πουλιασμένα και καψαλιασμένα κοτό

πουλα και στόμα για να σωπαίνουμε. Κι 

έτσι γινήκαμε οι άσοι της “σάμπας” και 

της “ρούμπας”. Καταβροχθίσαμε με τη 

σέσουλα, όλες, μα όλες, τις αηδίες που 

μας έφερε στη μάπα η ΟΥΝΡΑ της αμερι- 

κάνικιας κουλτούρας εισάγοντας και τις 

περίφημες εκείνες γραβάτες με τις λιγε- 

ρόκορμες χουρμαδιές «υπό το σεληνό

φως», τα παραδείσια πτηνά και τους τρο

πικούς χάνους ή, στην πιό καλή περί

πτωση, με τις αμφίπλευρες κι αμφίστομες 

μούτζες που μούτζωνες, αλλά ταυτό

χρονα και μουτζωνόσουνα.

Φυσικά εκείνοι οι, θέλαμε δε θέλαμε, 

κολλητοί μας της φωτογραφίας, αλώνιζαν 

όλα αυτά τα χρόνια, ερήμην των φυσικών 

επιγόνων τους, ώσπου στο τέλος γίνανε 

οι ακλόνητοι βιομήχανοι της λογοτεχνίας 

μας, με τα προστατευόμενα από χίλιες 

μπάντες μονοπώλια.
Έτσι περνούσαν και περνούν τα χρόνια 

μας και περνούμε και ’μεις μαζί τους και 

’κείνοι, γέροι ή τεθνεώτες, απομένουν 

εν ζωή και εν ενεργεία, γιατί φρόντισαν 

να εκπαιδεύσουν πιστούς, χρυσοδάκτυ- 

λους ζογκλέρ, που καταφέρνουν να 

κάνουν του υπέργηρους ή τους αποθα

μένους να μιλούν μέσα από κάτι χιλιο- 

παρταλισμένα, σκονισμένα και ποντικοχε- 

σμένα μπαούλα. Καρύδια πέφτουνε τα 

λόγια τους στις καρδούλες του κοσμάκη· 

βάλσαμο, λάβδανο, λάδι και λιναρόσπο

ρος. “Ανησυχούνε” πάντα (αυτή η μυιο- 

χαλαρωτική πιπίλα), “ανησυχούνε τζάνε 

μ’, πάλιν και πολλάκις”, “για την τύχη 

του έθνους”, μιας και η δίκιά τους είναι 

διπλοκουμπωμένη κι ασφαλισμένη από

διπλές και τρίδιπλες ασφάλειες. Κι 

ύστερα αυτοί, οι κατά τα άλλα κι άλλοτε 

λαλίστατοι, μόλις μας ωοτοκήσουν το 

μαλαματένιο τους τ’ αυγό, ξαναγυρνάνε 

επίσημα θλιμμένοι στη σιωπή τους.

Όμως, σιγά σιγά, κι ένας ένας τους 

εκλείπουν. “Τους συνοδεύουν” λόγοι 

προέδρων και τούτων κωλυομένων, “αν

τιπροέδρων”, νεκρολογίες παντού σπα

ραξικάρδιες και επικήδειοι σε ζηλευτά 

“αντάντε”, παρόμοιοι με ’κείνο το θλι

βερό, μέχρι δακρύων εκ γέλωτος, του 

υπέροχου πεζογράφου μας Ιωάννη Κον- 

δυλάκη.

Ιδού και άλλο λείψανον 
του ιερού αγώνα, 
όπου εις Τούρκων καύκαλα 
το ξίφος του ακόνα.

Ύστερα, ποιός πρώτος, οι βαστάζοι 

τους, οι αφοσιωμένοι εις τους αιώνας, 

τους κόφτουνε τιμητικά στους ώμους, 

ενώ ρέουν ποταμοί ειλικρινέστατων 

δακρύων, ακούγονται ευπρεπέστατα χει

ροκροτήματα προς το βαρύτιμο φέρετρο 

με την Ελληνική σημαία για “κουβρ λι” 

του.

Φυσιολογικά, λοιπόν, όπως και να το 

κάνουμε, η συνομοταξία αυτή θα ’πρεπε 

να έχει εκλείψει εντελώς υπακούοντας, 

αν όχι σε τίποτε άλλο, στους φυσικούς, 

βρε αδερφέ, νόμους. Όμως ένα τέτοιο 
“μέγιστον μάθημα”, ένα τέτοιο ακατάρ- 

ριπτο παγκόσμιο ρεκόρ μακροζωίας, θα 

’τανε κρίμας κι άδικο να μην παραδειγμα

τίσει, να μη βρει την ευτυχή ιστορική 

συνέχειά του μες στο χρόνο. Και ω του 

θαύματος! Παραδειγμάτισε, ευτυχώς, 

τους νεώτερους, μα αλί και τρισαλί τους, 

όχι πια και τόσο νέους. Χρειάστηκαν, 

βέβαια, μερικές μικροαλλαγές, επου

σιώδη μερεμέτια, ως καθώς το καλούσε η 

εντομεταξύ επελθούσα εξέλιξη. Κι έτσι 

αλλάξανε με “τζην” τις μουσελίνες, τα 

“μαρασκίνο” με πολύχρωμα και ποικιλώ

νυμα πιοτά, τις κουλτουριάρες-αερικά με 

κουλτουριάρες-ψευτοαμφισβήτριες, τα 

γαλλικά μαϊμουδίσματα, με μαϊμουδί- 

σματα ρετρώ ρεμπέτικων και τα επαρχιω- 

τάκια, που λέγαμε, με κάτι άλλα σαΐνια, 

που αντί για κριτικές σου γράφουνε πετυ

χημένα διαφημιστικά “σλόγκανς” και 

καλλιγραφικές μονοκοντυλιές: “Η γενιά 

του πολυτεχνείου εισβάλλει στη λογοτε

χνία”. Στη λογοτεχνία ναι. Εισβάλλει και 

παραεισβάλλει και μάλιστα με τα τσα

ρούχια, απ’ το Πολυτεχνείο, όμως, 

πέρασε και δεν ακούμπησε. “Κι η 

κοσκινού τον άντρα της με τους πραμα

τευτάδες”, δηλαδή. Κοίτα, όμως, που μ’



αυτά και με ’κείνα, τα σαΐνια ή χασαπό

σκυλα, το ίδιο κάνει, και κάτι άλλοι παλίμ- 

παιδες του κέρατά, καθώς και κάτι ξεμω

ραμένες καρακάξες κρατούν γερά τις 

πατερίτσες των εισβολέων, των “σέντερ 

φόρ” της λογοτεχνίας μας, που, κατά τα 

άλλα, βρίσκεις ολόφτυστα απάνω τους 

όλα τα χαρακτηριστικά “σουσούμια” των 

“μαίτρ” του είδους· και τους λιβανωτούς, 

δηλαδή και τις αστραπιαίες αλλαγές των 

ρόλων.

Και ’μεις; τι εμείς; Για μας επιφυλά

χτηκε ένας απλούστατος, μα αξιολά

τρευτος ρόλος· θα προαχθούμε, μετά 

θάνατον όμως, και πριν μας κάνουν τα 

σαράντα μας, από λοχίες που είμαστε, σε 

ταξίαρχους. Γιατί, ως γνωστόν, οι πεθα

μένοι, όπως εμείς δε μιλάνε, δε δαγκώ

νουνε κι ούτε είναι δυνατό να βγει κάτι 

απ’ τα χεράκια μας. Ό,τι δηλαδή, ελέχθη, 

ελέχθη και πάει σχόλασε, πάει, φουντά- 

ρησε μες στην άπατη τη λήθη.

Τότε αποκαλύπτεται η απρονοησία κι η 

ακηδεία μας. Βάζουμε κοτζάμ’ διάσημους 

ανθρώπους να ψάχνουνε και πού να 

βρούνε; ταιριαστή για την περίπτωση 

φωτογραφία μας, μες στη βιασύνη τους 

να πάρουνε αυτοί πρώτοι ΤΟ καϊμάκι της 

θλίψης δια το άτομόν μας.

Γι’ αυτό και γω το πήρα απόφαση να 

προετοιμαστώ μεθοδικά. Εκείνος ο γουρ

σούζης ο Αρμήνης, που χάριν συντομίας 

το φωνάζουν “Σούζη”, ζει, ευτυχώς, 

ακόμη κι έχει τη λαδομπογιατισμένη 

μηχανή του- σωστό χάρβαλο, πλάι στο 

Λευκό Πύργο. Όσο όμως και να τον 

παρακαλέσεις, όσα πανωπροίκια κι αν του 

τάξεις να σε φωτογραφίσει και σένα με 

φόντο τον Πύργο, σαν άνθρωπο, δε λέει, 

ο στούρνος του κέρατά, να σου κάνει το 

χατήρι και να γυρίσει προς τα ’κει τη 

σαραπατράκα του. Έχει, λοιπόν, βγάλει,

με τη στραβοξυλιά του τη μισή και βάλε 

Θεσσαλονίκη με φόντο τ’ αποχωρητήρια 

εκεί δίπλα.

Εκεί, λέω κι εγώ, μόλις αδειάσω αυτές 

τις μέρες, να βάλω το επίσημο, το ντε- 

μοντέ ένδυμά μου και βρίσκοντας το 

σημαντικό ύφος μου να βγάλω μια φωτο- 

γρα'φία-μέγγλα, χωρίς να παραλείψω να 

σημειώσω στα οπίσθιά της και τη μεταθα

νάτια λεζάντα μου: “Μπροστά στ’ αποχω

ρητήρια του Λευκού Πύργου, ανησυχεί 

για την τύχη της λογοτεχνίας".

Η κλίκα  
ή το γλυκό που δεν  υπάρχει
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Όταν βγήκα στη λογοτεχνία, το πρώτο 

πράγμα που άκουσα από τους περισσότε

ρους ήτανε: Αυτοί είναι κλίκα ή ο τάδε 

ανήκει σ' αυτή την ομάδα, όπου προετοι

μάζονται και γίνονται σημεία και 

τέρατα. Μάλιστα μιλούσαν και για τις 

παλαιότερες εποχές (φτάνοντας μέχρι 

τον 19° αιώνα) αναφέροντας ονόματα, 

περιοδικά κ.α. Σε λίγο χρονικό διάστημα 

αντελήφθηκα ότι δεν υπήρχε τίποτα από

όλα αυτά. Βέβαια φιλίες υπήρχαν και 

υπάρχουν και κυρίως ταυτόσημες από

ψεις με πάθος για την ποίηση, την πεζο

γραφία, το δοκίμιο ή το μικτό είδος. 

Αλλά εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα 

φαινόμενο που δεν εξηγείται με την τρέ

χουσα λογική, ούτε με τις επιστήμες. 

Συνδυάζοντας συγγραφείς και καταστά

σεις, όπως: κοινή καταγωγή, ταξική 

προέλευση, πολιτική τοποθέτηση, περιο-

του Γιάννη Κοντού
δικά κ.α. Φυσικά, αυτοί που υποστηρί

ζουν τα παραπάνω δε μιλούν για την 

αισθητική σύμπτωση ας πούμε πέντε ή 

δέκα λογοτεχνών. Φταίει που η Ελλάδα 

είναι μικρή χώρα και σχεδόν όλοι συνω

στίζονται στο ίδιο ταμείο της «αιωνιότη

τας», που είναι μία κακώς εννοουμένη 

προβολή. Θα μπορούσα να αναφέρω τι 

υποστηρίζουν οι Θεσσαλονικείς για τους 

Αθηναίους και τανάπαλιν. Ακόμη ότι



όπως υπάρχουν νοητές κλίκες προς τα 

πάνω, υπάρχουν και προς τα κάτω.

Βέβαια η περιοχή της Τέχνης γενικό

τερα έχει κακίες και τρέφει πολλές φορές 

«τέρατα», που φτάνουν σε απίθανα 

σημεία διαβολής και συκοφαντίας. Θα 

έλεγα όμως ότι καλά κάνουν και γρά

φουν όλοι στην Ελλάδα, αλλά να νομί

ζουν ότι κάνουν και λογοτεχνία και 

μάλιστα πρωτότυπη και προχωρημένη, 

αυτό δεν είναι δυνατόν. Σε κάθε λεγά

μενη γενιά λίγοι είναι εκείνοι που έχουν 

τα παραπάνω στοιχεία. Θα μπορούσαν 

να γραφούν πολλά βιβλία για το θέμα 

«Κλίκα», αλλά αυτά θα ανήκαν στο χώρο 

της παραλογοτεχνίας. Γιατί όσα κι αν

λέγονται, στο τέλος τα βιβλία μένουν και 

η προσωπικότητα του καλλιτέχνη: 

Βέβαια όσοι γράφουν (όπως γράφουν) 

έχουν «σκοτεινές» πλευρές γιατί βλέπουν 

και νιώθουν πράγματα που άλλοι δεν 

ενωτίζονται στο ελάχιστο. Ανάλογα με 

το αποτέλεσμα λοιπόν ο καθένας ή 

πολλοί μαζί αν δεν κατορθώνουν αυτό 

που νομίζουν ότι έθεσαν σαν στόχο στην 

«καριέρα τους» αρχίζουν το παραμύθι 

των «κλικών» και βάλε.

Θα μπορούσα να αναφέρω εκατον

τάδες περιπτώσεις που προσπαθούν να 

αλλοιώσουν την λογοτεχνική πραγματι

κότητα και μιλώ για εφημερίδες, περιο

δικά ευρείας κυκλοφορίας, περιοδικά

λογοτεχνικά χαμηλού επιπέδου, τηλεό

ραση, όπου: διάφορες κυρίες, συνθέτες, 

δημοσιογράφοι, ζωγράφοι και βάναυσοι 

πολιτευόμενοι φιλόλογοι υποστηρίζουν 

ονόματα και απόψεις όπου το λιγότερο 

που μετράει είναι η λογοτεχνική -αξία των 

αναφερομένων. Φυσικά, αυτά καθόλου 

δεν αλλοιώνουν τον χάρτη της γραφής 

στη χώρα, αλλά λέγονται και γράφονται. 

Ούτε αυτά τα συμπτώματα είναι αποτέ

λεσμα «κλίκας», αλλά αμάθεια, ευκολία 

και περισσότερο βλακεία.

Έτσι η ιστορία επαναλαμβάνεται 

χρόνια τώρα, αφού η ζωή δεν σταματά 

και η λογοτεχνία ποτέ δεν πεθαίνει.

Η κλίκα των προσώπων 
και οι όροι του κειμένου

του Βαγγέλη Χατζηβασιλείου
Δεν υπάρχει ίσως πτυχή της καθημε

ρινής κοινωνικής και πολιτικής ζωής 

στην Ελλάδα, που να μπορεί να απο- 

φύγει τον οργίλο δημόσιο έλεγχο. Η 

κριτική των προσώπων βρίσκεται 

στο κέντρο μιας διαρκούς και εκκω- 

φαντικών τόνων διαμαρτυρίας, η 

οποία, περιορισμένη ακριβώς στο 

ατομικό επεισόδιο και την επιμέρους 

ιδιοτυπία, γενικεύει κατά τον πλέον 

αόριστο τρόπο, ενισχύοντας τον 

άσφαιρο σκεπτικισμό και την απλώς 

φιλύποπτη αμφιβολία. Τα πρόσωπα 

κυριαρχούν στο σύνολο της εικόνας 

που φτάνει στη συνείδηση· στο 

φόντο κινούνται και πάλι πρόσωπα 

και πίσοο απ' αυτά πρόσωπα εκ νέου. 

Ο ιστός που συνδέει τα πρόσωπα και 

προσδίδει μοίρα στις πράξεις και τις 

επιλογές τους (οι ανάγκες και οι 

συμβολικές σημασίες του συλλογικού 

σώματος) παραμένει κρυφός και, 

ούτως ή άλλως, άχρηστος για την 

επειγόμενη ηθική της κατά περί

πτωση αμφισβήτησης. Αρρυθμίες, 

παραμορφώσεις, δυσπλασίες χρεώ

νονται στη μειωμένη ακεραιότητα 

του προσώπου, που επιβουλεύεται 

τα πάντα, πάντοτε, εις βάρος του 

κρίνοντος. Στην προσπάθειά του 

αυτή ο τελευταίος αναζητεί φυσικά 

αρωγούς* και επειδή γνωρίζει την 

παρανομία του συνεννοείται στο 

παρασκήνιο μαζί τους. Στόχος, η 

από κοινού ανάληψη δράσης, η

οποία, εξασφαλίζοντας τα συμφέ

ροντα της κλίκας, παρουσιάζει τα 

δικαιώματα των εκτός των τειχών, 

που εξακολουθούν να αποτελούν τη 

νόμιμη, πλην υπό διωγμό, πλειοψη- 

φία.

Δεν θα πρέπει να ξενίζει το 

γεγονός (η ερμηνεία του ανάγεται, 

βέβαια, σε άλλης τάξεως ανάλυση) 

ότι η αντίληψη αυτή (στην ουσία ένα 

σχεδόν μόνιμο ιδεολογικό σπάραγμα 

της μεταπολεμικής ελληνικής κοινω

νίας) επιζεί, τηρούμενων των αναλο

γιών, με ένταση, αλλά και πάθος, 

στις σχέσεις δημιουργών και κριτι

κής. Στο πεδίο της τρέχουσας λογο

τεχνικής παραγωγής ειδικότερα, το 

φαινόμενο επιτείνεται από τα χρόνια 

εσωτερικά ιδεολογήματα του χώρου. 

Η διατύπωση εξαρτάται από την 

κατηγορία στην οποία υπάγεται η 

πεποίθηση του κρίνοντος. Αν 

πιστεύει, στην πιο απλή και πιο 

βολική περίπτωση, ότι η κριτική 

περιορίζεται σε μια άχρηστη 

φλυαρία γύρω από το έργο, αδυνα

τώντας να διαπεράσει το φλοιό και 

να αγγίξει τον ιερό και αιώνια παρα- 

κρατούμενο πυρήνα του, τότε το 

πράγμα είναι σαφές: οι κριτικοί 

συνιστούν στο σύνολό τους μια 

κλίκα, εχθρική προς την ίδια τη 

γλώσσα της δημιουργίας: ο λόγος 

τους βαραίνει αφόρητα πάνω στην 

καλλιτεχνική πράξη και κάθε σχόλιό

τους οδηγεί ένα βήμα πιο μακριά 

από την ουσία της. Εδώ, η ιδιότητα 

του προσώπου αρκεί για να ακυ

ρώσει την αναγνώρισή του.

Μια δεύτερη κατηγορία πεποιθή

σεων (ιδιαίτερα διαδεδομένη προδι- 

κτατορικά, αλλά και σήμερα ακμαία 

—σε νεώτατους μάλιστα δημιουρ

γούς) επιμένει στην ύπαρξη της πολι

τικής κλίκας, στη λογοτεχνία γενικό

τερα και στην κριτική πιο ειδικά. Η 

ένσταση αυτού του τύπου ενδύεται 

τα μανιχαϊστικά κριτήρια της μεσο- 

πολεμικής, και σε ένα βαθμό της 

μεταπολεμικής αριστερός, αμφισβη

τώντας, και πάλι, πρόσωπα: ο κρι

τικός δεν χαρακτηρίζεται από τη 

μεθοδολογία και τα θεωρητικά του 

εργαλεία (καν από την ευστοχία του 

για να αναφερθούμε και σε ένα 

εμπειρικό ή και εμπειρικιστικό 

μέτρο), αλλά από την πολιτική (με 

την πιο στενή, και συνήθως μόνον 

εικαζόμενη, έννοια του όρου: παρα

ταξιακή) τοποθέτησή του. Δεν γίνε

ται, φυσικά, λόγος για τον ευρύ σύν

δεσμο της πολιτικής θεωρίας, που 

διαμορφώνεται σε μιαν εποχή και σε 

μια κοινωνία και της αισθητικής 

κατανόησης του κόσμου, η οποία όχι 

μόνο προκύπτει από την πρώτη, 

αλλά και ενίοτε την επικαθορίζει.

Οι εκπρόσωποι της τρίτης κατηγο

ρίας είναι πιο έντιμοι σε ό,τι αφορά 

στη συνέπεια των προθέσεων. Τα 29
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βάζουν απευθείας με τα πρόσιοπα: η 

κλίκα αποτελείται από ονόματα* οι 

κριτικοί υποστηρίζουν τον εαυτό 

τους και τους φίλους τους, κλεί

νοντας το δρόμο σ' ένα σωρό άξιες 

δημιουργικές φωνές, που, μη έχοντας 

τα μέσα, βρέθηκαν, αδίκως, εκτός 

νυμφώνος. Τα σχετικά επιχειρήματα 

ύπακούουν στους κανόνες μιας πολύ 

απλής ψυχολογίας: οι μεν απο

κλείουν τους δε, προκειμένου να δια

τηρήσουν τα προνόμια της εξουσίας 

τους. Η διαμάχη των προσώπων 

έφτασε στην κορύφωσή της.

Τα προηγούμενα παραδείγματα 

δεν υποδεικνύουν, όπως βιαστικά θα 

μπορούσε να φανταστεί κανείς, τη 

μηχανική μεταφορά ενός ιδεολογή

ματος από τη συνείδηση του συλλο

γικού σώματος στη συνείδηση μιας 

ιδιαίτερης ομάδας. Θ α πρέπει να 

συνυπολογιστούν σ' αυτό το κρίσιμο 

σημείο, εκτός από τις εκ καταγωγής 

ιδεολογικές εγγραφές, και οι ίδιες, 

ad hoc συγχύσεις της ομάδας. Η 

απουσία λογοτεχνικής θεωρίας στην 

Ελλάδα και η σχετική αποκοπή της 

λογοτεχνικής κριτικής από τις ανα

ζητήσεις των αρμόδιων επιστημο

νικών κλάδων, σε συνδυασμό με την 

υστέρηση της πανεπιστημιακής φιλο

λογικής έρευνας, διευκολύνουν την 

άνθηση ενστάσεων του τύπου που 

είδαμε πιο πριν. Ο δημιουργός δεν 

μπορεί να υπολογίσει σε ένα οργα

νωμένο σύστημα αναφορών του κρι

τικού, ούτε να πιστέψει ότι οι απο

κλεισμοί τοι> τελευταίου είναι 

δυνατόν να οφείλονται στην αισθη

τική του ιδεολογία ή την επιστημο

νική του μεροληψία* δυσκολεύεται 

ακόμη να συνδέσει την κριτική προ- 

τίμτ]ση με ένα καθορισμένο είδος 

φιλοσοφικής παιδείας, την ένταξη σε 

ένα καλλιτεχνικό ρεύμα ή, τέλος, τη 

θητεία σε ορισμένη γραμματολογία. 

Η ίδια η κριτική παρέχει με ιδιαί

τερη φειδώ αυτές τίς προϋποθέσεις 

και, οπο>σδήποτε, δεν κατορθώνει με 

μια κατ' ιδίαν παραγωγή να διαμορ

φώνει το ανάλογο περιβάλλον, μέσα 

στο οποίο οι όροι των προσώπων θα 

μετατραπούν σε όρους του κειμένου.

Καλλιτεχνικά κυκλώματα
στην Ελλάδα

της Ντ. Ηλιοπούλου Ρογκάν
Η τέχνη στην Ελλάδα τέχνας κατεργάζε

ται, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος αυτού 

του άρθρου που φιλοδοξεί απλά να έχει 

τη μορφή ενδεικτικών, συνοπτικών 

σημειώσεων.

Το ελληνικό δαιμόνιο, εξησκημένο σε 

πολλών ειδών εμπόρια, βρήκε και στην 

τέχνη ένα κατ' εξοχήν πεδίο δράσης. 

Στόχος του, βέβαια, δεν είναι μόνον η 

σύγχρονη ελληνική τέχνη. Είναι και η 

τέχνη του 19ου αιώνα στην Ελλάδα και 

ειδικότερα η “σχολή του Μονάχου". 

Στην τελευταία περίπτωση κάνουν 

θραύση τα “αντίγραφα" και οι “κόπιες" 

που, βέβαια, μοσχοπουλιούνται και 

μάλιστα σε πολυάριθμα αντίτυπα σε 

τιμές που δεν απέχουν από εκείνες των 

αυθεντικών. Το κέρδος, μάλιστα, για τον 

μεταπράτη στην περίπτωση αυτή είναι 

100% μια και ο αντιγραφεύς, είτε 

ασκούμενος ζωγράφος είτε μαθητής σε 

κάποια καλλιτεχνική σχολή, εκτελεί τον 

“πολύτιμο" ως προς την τιμή πώλησής 

του πίνακα αντί το πολύ δύο-τριών 

πιάτων μακαρονάδας ή άλλου ανάλογου 

τιμήματος. Κατά τα άλλα, βέβαια, οι 

ψευδοπίνακες ενός Ιακωβίδη, ενός 

Βολανάκη, ενός Χατζή, ενός Λύτρα 

ανηρτημένοι σε κάποια υπερ-αστική 

κατοικία -μέτρο της υλικής επιτυχίας 

και του “φτασίματος" του ιδιοκτήτη - 

αποτελούν κάρφος οφθαλμών για τους 

“άσπονδους’' φίλους.

Σε ότι αφορά, τώρα, τη σύγχρονη 

ελληνική τέχνη, τα πράγματα, εδώ είναι 

από περισσότερες από μια πλευρές 

παρακρουσματικά.

Κατ' αρχήν ισχύει σαν αποδεικτικό της 

αξίας του καλλιτέχνη το “ύψος" -συ

νήθως αμέτρητο- της τιμής. Θραύση 

κάνει εδώ το σκεπτικό “για να κοστίζει 

τόσο ο πίνακας θα πρέπει να είναι 

μεγάλος καλλιτέχνης ο δημιουργός του. 

Σκεπτικό που αντιστοιχεί σε εκείνο που 

επικρατεί στις αξιολογήσεις των για

τρών: “για να έχει τόσους πολυελαίους 

και χαλιά ο γιατρός πάει να πει π(υς 

είναι κορυφή."

Σύμφωνα με το ίδιο πάντα σκεπτικό οι 

έλληνες καλλιτέχνες πουλάνε πιό ακριβά

τα έργα τους σε αναλογία με διεθνούς 

φήμης και πολλαπλά αναγνωρισμένους 

ξένους καλλιτέχνες, ενώ στην Αθήνα 

οργανώνονται μέσα στον χρόνο πολύ 

περισσότερες εκθέσεις απ' ό,τι στο 

Παρίσι ή στη Νέα Υόρκη. Το ίδιο ανοί

γουν σωρηδόν και αίθουσες τέχνης και 

γκαλερί με ένα ρυθμό παραδειγματι

σμένο από εκείνον των μπουτίκ.

Μέσα σε όλο αυτό το χάος ή, καλύ

τερα, τη χασμωδία, αναρωτιέται κανείς 

τι ρόλο και ποιάν ακτίνα δράσης μπο

ρούν να έχουν τα κυκλώματα... Ένα 

κύκλωμα εξυπακούει μια μέθοδο, έναν 

προγραμματισμό, έναν συντονισμό και, 

κυρίως, μια γερή υποδομή σε στόχους 

και σε δράση.

Εξελληνισμένη ως και αυτή ακόμη η 

έννοια του κυκλώματος σε εμας εδώ, δρα 

παρα-κυκλωματικά, μια στο καρφί και 

μια στο πέταλο, δίχως συγκεκριμμένη 

μέθοδο αλλά με απόλυτη επιτυχία ως 

προς το αποτέλεσμα.

Η κατάσταση, μάλιστα, αγγίζει τα 

όρια του κωμικοτραγικού όταν περισσό

τερα από ένα κυκλώματα στήνουν κοινό 

μέτωπο ενάντια σε κάποιο άλλο με το 

οποίο είτε είχαν συνεταιρισθεί στο 

παρελθόν είτε πρόκειται να συνεταιρι- 

σθούν στο μέλλον.

Μέσα σε όλη αυτή τη δίνη δρουν και οι 

σωτήρες, οι από μηχανής θεοί, οι δήθεν 

ειδήμονες που σαν αλεξιπτωτιστές “ει- 

σάγονται" και ενσκύπτουν από το εξωτε

ρικό, όπου η φήμη τους άρχισε για πολ

λούς και διαφόρους λόγους να πνέει τα 

λοίσθια. Αυτοί στήνουν το δικό τους 

ατομικό κύκλωμα με την κάλυψη-βιτρίνα 

ενός δήθεν διεθνούς κύρους. Ας επανέλ

θουμε, όμως, στα συλλογικά καθ' ημάς 

κυκλώματα για να περιγράψουμε σε γενι

κές, βέβαια, γραμμές μερικούς από τους 

τρόπους δράσης τους.

Υπάρχουν τα κυκλώματα που προβάλ

λουν τους ίδιους πάντα ανθρώπους 

—στην περίπτωσή μας καλλιτέχνες- μεσ' 

από μια συχνή παρουσίαση της δουλειάς 

τους που συνεπάγεται εκθέσεις, άρτιες 

δημόσιες σχέσεις, συστηματική προβολή 

από τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενη-



μέρωσης, την προώθηση στα ανώτατα 

ιδρύματα, κ.α. Πρόκειται για μιαν ορι

σμένη κατάσταση, για ένα κατεστημένο 

-ταμπού- που είναι αντιδραστικό σε 

κάθε- έστω και οργανωμένη- εκπόρ- 

θηση.

Υπάρχουν και μερικά κατ’ εξοχήν παν

τοδύναμα κυκλ(όματα που δεν περιορί- 

ζουνται στο να προβάλλουν ορισμένους 

καλλιτέχνες αλλά που τους ανακαλύ

πτουν και τους αυτοδιορίζουν εξ αρχής, 

αποκαλύπτοντας έστω και με το στανιό 

ένα “δήθεν" ταλέντο. Το τοποθετούν σε 

ένα βάθρο οργανώνοντας εκθέσεις σε 

οικείους χώρους, οργανώνοντας για 

χάρη του άψογες δημόσιες σχέσεις, το 

προα)θούν με τις πιέσεις που ασκούν σε 

κρατικές διεθνείς εμφανίσεις πλάι σε 

άλλους δοκιμασμένους επί σειράν ετών 

δημιουργούς, προσπαθώντας, μάλιστα 

-γιατί όχι- να του εξασφαλίσουν και

κάποια προκατασκευασμένη τιμητική 

διάκριση. Βέβαια, πίσω απ’ όλα αυτά 

κρύβονται ορισμένα πολύ ισχυρά συμφέ

ροντα καθώς και επικίνδυνα παιχνίδια 

που χρησιμοποιούν σαν απλή κάλυψη - 

με την έννοια του παραβάν— τον εξιδανι- 

κευμένο κόσμο της τέχνης.

Σε όλα αυτά τα κυκλώματα οφείλεται 

και η καθυστέρηση, η συνεχής αναβολή 

και η μη, ακόμη, σύσταση ενός Μουσείου 

Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, καθώς 

κανένα από τα κυκλώματα αυτά δεν 

είναι σίγουρο ότι θα επικρατήσει -σχε

τικά με την επιλογή των καλλιτεχνών- 

αντίκρυ σε ένα άλλο. Αποτέλεσμα μιας 

τέτοιας τακτικής είναι να τορπιλλίζεται 

συνεχώς η ίδρυση ενός ανάλογου μου

σείου.

Μερικές -αν όχι πολλές- φορές τα 

κυκλώματα εισδύουν και στους δημό

σιους φορείς με τη συμμετοχή -άμεση ή

έμμεση- ακόμη και ιδιοκτητών γκαλερί 

και αιθουσών τέχνης και, εδώ, βέβαια, ο 

κίνδυνος είναι μεγάλος και “διαφανής". 

Το εμπόριο αντί για την τέχνη -δηλαδή, 

το ποσοστό- υπεράνω όλων...με τη βοή

θεια της καλλιτεχνικής κλίκας που δια

θέτει ο καθένας. Πρόκειται για μια 

κατάσταση που θυμίζει νονούς και από 

αυτούς -δόξα τω θεώ— διαθέτει αρκε

τούς ο τόπος... Καθώς στην Ελλάδα η 

σύγχρονη τέχνη εμφανίσθηκε με κάποια 

σημαντική καθυστέρηση - εξαιτίας των 

γνωστών πολυση ζητημένων αιτίων- 

ανάλογη είναι και η καθυστέρηση που 

αποκαλύπτουν ορισμένα συστήματα που 

εξακολουθούν στο σημερινό κλίμα να 

θυμίζουν, σε ό,τι αφορά στα καλλιτεχικά 

τους άμεσα και έντονα τους τρόπους και 

τα κόλπα της ξεπερασμένης πια διεθνώς 

ορθόδοξης μαφίας.

Το Κύκλο)μα 
ο Κύκλωπας και η αναζήτηση 

του Οόυσσέα
«Αγαπημένο μου αγόρι -έλεγε η 

μάννα μου- άντε να μεγαλώσεις να γνω

ριστείς με τους κατάλληλους ανθρώπους 

για να προκόψεις!»

Και γω που δεν την άκουσα, έμεινα 

μόνος...

Τα παραπάνω λόγια είναι περιφρα

στικά και συμβολικά* είναι λόγια μιάς 

υποσυνείδητης εμπειρίας. Η κάθε...μάν

να^) γνωρίζει πως για την «προκοπή», 

υπάρχουν οι «κατάλληλοι» που θα συμ

βάλουν με τον τρόπο τους και με τα 

«μέσα» τους...

Στις σφαίρες της αφέλειας θα κινείται 

η άποψη πα)ς η επιτυχία έρχεται δίχίυς 

την μεσολάβηση κάποιου μηχανισμού. 

Με την πλήρη αυτονομία της προσωπι

κότητας και με τις δυνάμεις τις ατομικές. 

Άποψη Χριστιανική ή και Μεταφυσι

κή...
Σήμερα, η πορεία ενός μουσικού για 

νην ένταξή του μέσα στην παραγωγή, 

προϋποθέτει σχέσεις και επαφές με τα 

*μέσα» της παραγωγής. Η εποχή μας, 

εποχή της δισκογραφικής παντοδυνα

μίας, χαρακτηρίζεται από την επικοι

νωνία του καλλιτεχνικού (μουσικού) 

έργου μέσα από το δισκογραφικό 

προϊόν. Στον περασμένο αιώνα και πριν 

την ανακάλυψη του κυρίου Έντισον, τα 

μουσικά έργα (είτε λεγόντουσαν τραγου

δάκια είτε συμφωνικά: έργα) είχαν 

άλλους τρόπους διάδοσης και επικοινω

νίας με το κοινό. Η μουσική δεν μπο

ρούσε να βρει τρόπους μαζικής επικοι

νωνίας και ταχύτητα διάδοσης. (Η 

ιστορία λέει πως ο Μπαχ έκανε πεζοπο

ρίες πολλών ημερών για να πάει να 

ακούσει τον Μπουξτεχούντε που θα 

έπαιζε σε κάποιο παρεκκλήσι μιας άλλης 

μακρινής πόλης). Σήμερα αυτά ανήκουν 

στην ιστορία και ο δίσκος έχει επιφέρει 

κοσμογονικές αλλαγές στην γνωριμία των 

πολιτισμών και δεν έχουν περάσει πάνω 

από εκατό χρόνια...

Το κυρίαρχο μέσον λοιπόν, ο δίσκος, 

επιβάλλει στον μουσικό άμεσες σχέσεις 

μαζί του και τον καλεί να προσαρμόζει 

το έργο του (διάρκεια και αισθητική) 

στις ανάγκες και τις δυνατότητες της

Του Νότη Μαυρουδή
δισκογραφικής δεοντολογίας. Ο δίσκος 

είναι η ταυτότητα του καλλιτέχνη μου

σικού όπως και αν βρίσκεται ο τελευ

ταίος* με την μορφή του εκτελεστή, του 

.ερμηνευτή, του συνθέτη, του μαέστρου 

κ.α.

Ο δίσκος είναι το προϊόν που θα εξου

σιάσει το πνεύμα και την δημιουργική 

φυσιογνωμία του μουσικού* θα τον κατα

στήσει υπήκοο υπάκουο όσο ο μουσικός 

θα συνηδειτοποιεί (όσο περνάει ο χρό

νος) πως ο δίσκος - επαναλαμβάνω - 

είναι το μόν(^ άμεσο και εύχρηστο μέσον 

για επικοινωνία, για την επιβίωση τόσο 

της δημιουργίας, όσο και της οικονο

μικής συντήρησης του μουσικού.

. Η παντοδυναμία του δίσκου αναπό

φευκτα δημιούργησε όλους του μηχανι

σμούς που υπηρετούν την σκοπιμότητά 

του. Δεν είναι εύκολο να σχηματίσει 

κανείς με σαφήνεια την νοητή γραμμή 

που θα ξεκινήσει από κάποιο σημείο, θα 

περάσει από κάποια άλλα (σημεία) και 

θα καταλήξει κάπου* θα κάνει δηλαδή



μια αναγκαστική πορεία, περνώντας από 

τις αναγκαίες πόρτες ανθρώπων (και 

γραφείων) για την διεκπεραίωση της 

σκοπιμότητας του εμπορεύματος.

Αυτή η πορεία είναι αναγκαστική και 

δεν χωράει παραπανίσιες σκέψεις πέρα 

από την θεμελιακή: ο δίσκος είναι περισ

σότερο εμπόρευμα και ύστερα μέσον που 

περιέχει ένα κομμάτι δημιουργίας, σκέ

ψης, οραματισμού κ.λ.π. Αυτό το τελευ

ταίο ισχύει μόνο για τους ονειροπόλους 

μουσικούς δημιουργούς. Το υπόλοιπο 

κομμάτι, δηλαδή το εμπόρευμα, είναι 

αυτό που αποδέχονται όσοι βρίσκονται 

πίσω από την παραγωγή του.

Να απαριθμίσω πρόχειρα τις...πόρτες 

που είναι αναγκαία περάσματα πριν την 

έκδοση του δίσκου; Παραγωγός της εται

ρείας, Διευθυντής της εταιρίας, στούντιο 

ηχογράφησης, όταν πρόκειται για τρα

γούδι (που είναι και πιό σύνηθες) χρειά

ζεται επαφή με τον ή την τραγουδίστρια, 

εργοστάσιο τυπώματος δίσκου... Δεν 

τελειώνει εδώ το σήριαλ. Η ιστορία 

γίνεται πιό πολύπλοκη αμέσως μετά την 

έκδοσή του δίσκου. Εδώ τώρα το 

κύκλωμα αποκαλύπτεται περισσότερο 

πολύπλοκο, σύνθετο και αποφασιστικό. 

Διαφήμιση: Αυτή είναι μια λέξη μαγική 

που η κατάκτησή της είναι μυστηριώδης 

και απαιτεί υπηκόους με γερά νεύρα. Το 

έργο διαφημίζεται μονάχα όταν.,.δια- 

βλέπεται οικονομική αξιοποίηση! Οι 

άνθρωποι των εφημερίδων της αρμόδιας 

στήλης, των περιοδικοτν, καραδοκούν 

σκοπιμότητα εξωφύλλου στο τάδε περιο

δικό κλπ. Η παραδημοσιογραφία γέμισε 

με πληρωμένους κακότεχνους κονδυλο

φόρους, σπεκουλαδόρους με διάχυτη την 

ανοησία να πλημυρίζει το πνεύμα και 

βεβαίως το σώμα...Είναι γνωστοί «δημο

σιογράφοι» «μουσικοκριτικοί» «σχολια

στές»* (ορολογίες μέ χοντρά εισαγωγικά 

παρακαλώ...) Τοποθετημένοι σε μεγάλες 

εφημερίδες και περιοδικά, καθορίζουν, 

υποδεικνύουν και οργανώνουν την ωμή 

διαφήμιση. Τις περισσότερες φορές 

αυτοί οι.. .δημοσιογραφίσκοι παίρνουν

εντολές απευθείας από τις άμεσα ενδια- 

φερόμενες εταιρίες δίσκων. Η τελευταία 

μας συνήθισε πια στην ωμότητα των 

δήθεν τηλεπαιχνιδιών με την απαραίτητη 

παρεμβολή του τραγουδιστή ή του αντί

στοιχου θηλυκού γένους, να εκτελεί άσμα 

του τελευταίου του (της) δίσκου με τον 

τίτλο τάδε!!! Η «Ελευθεροτυπία» της

25.10.87 έγραφε: «Τι να πούμε; Είναι 

φως φανάρι πως μας περνάει για κου

τούς. Διότι μόνο τηλεπαιχνίδι δεν είναι 

αυτό που μας παρουσιάζουν. Είναι ένα 

πρώτης τάξεως βήμα δημοσίων σχέσεων 

για ηθοποιούς και τραγουδιστές, που 

κάνουν θαυμάσια την αυτοδημιαφήμισή 

τους χωρίς να πληρώνουν δραχμή».

Δεν νομίζω πως είναι αναγκαίο να 

αναλυθούν οι λόγοι της δεσποτικής επι

κράτησης του τραγουδιού στη μουσική 

καθημερινότητα. Εκεί το χρήμα, εκεί και 

τα συμφέροντα πιο οργανωμένα. Τα 

κυκλώματα υπαρκτά και όχι φαντα

στικά, υπάρχουν μεγαλόπρεπε και προε

τοιμάζουν το χώρο για τον θρίαμβο 

του.,.κατακτηττ}. Οι εκπομπές του πλα

σαρίσματος των τραγουδιστών οργανώ

νονται από τα τμήματα δημοσίων σχέ

σεων των δισκογραφικών εταιριών, το 

ίδιο και τα εξώφυλλα των περιοδικών, το 

ίδιο και οι συνεντεύξεις, το ίδιο και οι 

παρουσίες τους στο χώρο των νυχτερινών 

κέντρων. Στο ίδιο δημοσίευμα της 

«Ελευθεροτυπίας» αναφέρεται πως 

«Προχθές η κυρία Μοσχολιού, μόνο το 

τηλέφωνο του νέου κέντρου της δεν μας 

έδωσε. Κατά τα άλλα, πλήρης η περι

γραφή των απολαύσεων που θα προσ

φέρει στους θαμώνες. Και επί πλέον τρία 

τραγούδια απ' το νέο της δίσκο, του 

οποίου τον τίτλο μας τον είπε και μας τον 

ξαναείπε, μπας και δεν το συγκρατή

σουμε. Μας δουλεύουν, αυτό λέμε.»

Μα, μας δουλεύουν όντως;

Ο Κρίστοφερ Σμώλ στο βιβλίο του 

«Μουσική, κοινωνία, παιδεία» λέει πως 

«Το ψάρι δεν έχει συνείδηση του νερού 

γιατί δεν γνωρίζει άλλο φυσικό στοι

χείο». Χρησιμοποιώ αυτή τη φράση του 

Σμώλ για να υποστηρίξω πως η διαμόρ

φωση των κυκλωμάτων δεν έγινε αυθαί

ρετα αλλά γεννήθηκε από την ίδια τη 

φύση της διάρθρωσης αυτού του χώρου. 

Είναι δηλαδή κάτι ανάλογο με τους 

μικροβιολογικούς οργανισμούς που γεν

νιούνται μέσα σε ένα ποτήρι νερό όταν 

αυτό μένει μερικές ώρες ή μέρες ακίνητο. 

Τα κυκλώματα γεννιούνται από τα συμ

φέροντα και όσο τα δεύτερα είναι μεγα

λύτερα, τόσο τα πρώτα γίνονται πιό στε

γανά και απροσπέλαστα. Τα κυκλώματα 

είναι αυτονό ητοι οργανισμοί, δεμένοι με

το κυρίαρχο σωμα του αντικείμενου που 

υπηρετούν. Είναι γέννημα θρέμμα αυτού 

του σώματος και στόχο έχουν να κυριαρ

χήσουν και να μονοπωλήσουν την εκμε

τάλλευσή του. Είναι ο...φυσικός χώρος 

και αναπόσπαστο κομμάτι του σώματος. 

Όποιος είναι μέσα στο χώρο του τρα

γουδιού, για παράδειγμα, και δεν βλέπει 

τα κυκλώματα που επανδρώνουν ολό

κληρη την τραγουδιστική παραγωγή, 

εθελοτυφλεί γιατί -επαναλαμβάνω- η 

δισκογραφική πρακτική έχει σαν φυσικό 

χώρο τα στεγανά κυκλώματα. Και πιό 

άμεσα, μπορούμενα να πούμε πως η 

παραγωγή του τραγουδιού δεν γνωρίζει 

άλλο φυσικό χώρο παρά μόνο τα κυκλώ

ματα που το επανδρο)νουν και το κατευ

θύνουν!

Με την συχνότατη αναφορά μας στο 

τραγούδι δεν υποστηρίζουμε πως είναι 

και το μοναδικό μουσικό είδος που 

δημιουργεί τα στεγανά κυκλώματά του. 

Απλά και μόνο τα κυκλώματα αυτά είναι 

τα πιό οφθαλμοφανή, τα πιό ισχυρά και 

τα συνδεόμενα με μεγάλα οικονομικά 

συμφέροντα, ικανά να σπρώξουν στα 

ύψη την δημοτικότητα ενός τραγουδιστή, 

ενός τραγουδιού, ενός δίσκου, όπως 

επίσης είναι ικανά να εξουδετερώσουν 

και να σαρώσουν την αξία και την 

δημιουργική παρουσία οποιουδήποτε 

ξένου σώματος προς τα κύκλωμα.

Το κάθε κύκλωμα (οι άνθρωποι που το 

αποτελούν) δεν μπορεί να είναι μία 

ομάδα με φαντασία, παρ’ όλο που ο κάθε 

άνθρωπος ξεχωριστά μπορεί να είναι 

ευφάνταστος και με ταλέντο. Αλλά τις 

περισσότερες φορές η συντεχνία ορθώνει 

προστατευτικά τείχη για να κρατήσει τα 

προνόμια και τις απολαβές των «δικών 

της». Δημιουργείται δηλαδή ένα 

είδος...«προστασίας», όχι της δημιουρ

γίας αλλά τις εξουσιαστικής θέσης 

εκείνων που κρατούν την παραγωγική 

ενέργεια. (Είναι συνηθισμένο το φαινό

μενο ενός νέου ταλαντούχου μουσικού 

(βιολιστή για παράδειγμα) μπροστά στα 

παλαίμαχα βιολιά της Κρατικής Ορχή

στρας Αθηνών.) Οι νέοι μουσικοί δυσκο

λεύονται να εισδύσουν στις ορχήστρες 

των παλαιότερων μουσικών, που μονο

πωλούν τις ηχογραφήσεις στα studios. Οι 

νέοι καθηγητές της μουσικής δεν κατα

φέρνουν να βρουν μαθητές μέσα στα 

Ωδεία γιατί δεν περισσεύουν από τους 

παλαιότερους καθηγητές. Νέοι ταλαν

τούχοι και ικανοί solist βλέπουν συχνό

τατα κλειστές τις πόρτες των καλλιτε

χνικών γραφείων που οργανώνουν 

ρεσιτάλ των παλαιότερων. Το δελτίο 

τύπου ενός νέου καλλιτέχνη δύσκολα θο



βρει τον δρόμο προς τη δημοσίευση μιας 

είδησής του από τις καθημερινές εφημε

ρίδες που συνήθως δημοσιεύουν ακόμα 

και το είδος γεύματος των καθιερωμένων 

καλλιτεχνών!

Έλεος!!! Η σύγκρουση της παλαιάς 

γενιάς με τη νεότερη είναι ανάγλυφη 

μέσα σε ένα θέμα για τα κυκλώματα. 

Μήπως, κύκλωμα δεν ισοδυναμεί με μια 

μορφή της αλαζονείας της εξουσίας; 

εξουσίας όχι αναγκαστικά πολιτικής 

αλλά εξουσία των μέσων παραγωγής.

Η πορεία του νέου μουσικού για την 

τοποθέτησή του μέσα στην καλλιτεχνική 

παραγωγή είναι δύσκολη και επίπονη. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 

«υποχρεωμένος» να προσαρμόζεται μέσα 

στις (δοτές) ανάγκες της παραγωγής και 

να προσαρμόζει το έργο του ανάλογα με 

τη διαμόρφωση και το πλαίσιο της κατε

στημένης και καθορισμένης φόρμας. Η 

ελευθερία της σκέψης δεν μπορεί να λει

τουργήσει, γιατί η αγορά έχει επιβάλλει 

τις δικές της ανάγκες και οι δυνάμεις της 

παραγωγής απαιτούν οριοθετήσεις στα 

έργα της δημιουργίας και της σκέψης. 

Έτσι, ορισμένα είδη λογοτεχνί,ας (αστυ

νομικά και φανταστικά διηγήματα 

κυρίως), υποβάλλονται σε προκαθορι

σμένες συνταγές πλοκής με φινάλε συνη

θισμένα, χάνοντας την ομορφιά του ξαφ

νιάσματος και υποτασσόμενα στην τυπο

ποίηση. Εάν ο συγγραφέας δεν υπα

κούσει σε αυτή την οριοθέτηση των εκδο

τικών οίκων δεν πρόκειται να δει να 

τυπιονεται το βιβλίο του.

Το αντίστοιχο και για τον τραγουδο

ποιό. Υπήρξαν και υπάρχουν εποχές που 

η οριοθέτηση για ένα συγκεκριμένο είδος 

τραγουδιού ήταν επιβεβλημένη. Ο συν

θέτης ήταν υποχρεωμένος να ακολου

θήσει αυτόν τον τύπο μελωδίας, αυτό το 

συγκεκριμένο σχήμα ορχήστρας, αυτή 

την συγκεκριμένη φωνή, με εκείνους τους 

στίχους που θα προκαλούσαν την συγκε

κριμένη αίσθηση του κοινού (του αγορα

στή). Όρος που τίθενται στην ζήτηση της 

αγοράς και οι πιστοί σπεύδουν να υλο

ποιήσουν.

Γι' αυτές τις «ανάγκες» θα παρατηρή- 

σουμε πως τα τραγούδια είχαν άλλο 

πρόσ(οπο στη δεκαετία του ’50 και 

άλλαξαν στη δεκαετία του ’60 αφού η 

επανάσταση των Θεοδωράκη και Χατζι- 

δάκη άλλαξε το σκηνικό και «έπιασε» 

στον κόσμο. Η δεκαετία του ’70 χαρί

στηκε στην ρηχότητα της χουντικής ιδεο

λογίας με φτηνά μπουζουκοτράγουδα 

τουριστικής ανοησίας. Στο ’80 μας, 

ξέσπασμα αναδρομικό του ροκ βιά

ζοντας όλα τα είδη του τραγουδιού στον

ηλεκτρικό ήχο και τα παιχνιδίσματα των 

βιομηχανικών κρουστών και ντράμς.

Θαρρείς και το τραγούδι λειτουργεί 

σαν ενιαίο σώμα· θαρρείς και οι σκο

τεινές δυνάμεις πείθουν τον ένα συνθέτη 

μετά τον άλλον να ακολουθήσει την ίδια.

κατεύθυνση. Όποιος δεν κάνει το ίδιο, 

όποιος δεν αποδέχεται αυτή την προκάτ 

γραμμή, μένει έξω από την παραγωγή. Οι 

ποικίλες επιτροπές ελέγχουν την υλο

ποίηση αυτής της ιδεολογικής βιομηχα-

>

Joseph B rodsky
(Γ ια  zr]v Ε .Ρ .)

Ακόμα μια φορά Χριστούγεννα σττ;ν —αρχλιοr

του Πόντου, όπως παραμένει χωρίς να έχει παγώσει.

Το Άστρο των Βασιλέων πάνω από τον οζύ ορίζοντα

των τοιχίων του λιμανιού. Και 6εν μπορώ να πω με βεβαιότητα

ότι ο εν μπορώ να ζησω χωρίς εσένα. Όπως

αυτό το χαρτί αποδειχνύει, πραγματικά υπάρχω: ζω
#

αρκετά για να κατεβάζω τη μπύρα μου, να λερώνω τα φύλλα, και 

να ποδοπατώ τη χλόη.

Υποχωρώντας προς τον νότο πριν από την έφοδο του χειμώνα,

κάθομαι σ' εκείνο το καφενείο από το οποίο εμείς οι δύο

εκτιναχθήκαμε αθόρυβα στο μέλλον

σύμφωνα με τον άκαμπτο νόμο του ότι η ευτυχία

δεν μπορεί να διαρκέσει. Το δάχτυλό μου προσπαθεί

το πρόσωπό σου στο μάρμαρο του φτωχού ανθρώπου. Στην απόσταση

νύμφες με φορέματα χρυσής υφής πηδούν διασχίζοντας τους

σπασμωδικούς τους χορούς

επιδεικνύοντας τους γοφούς τους.
1

Ακριβώς τι, εσείς οι θεοί — εάν αυτό το στίγμα που διαστέλλεται, 

όπως το διακρίνει κανείς μέσα από το σκοτεινό παράθυρο, συμβολίζει 

εσάς τώρα — προσπαθούσατε να μας πείτε;

Το μέλλον έφτασε και δεν είναι ασήκωτο.

Πράγματα πέφτουν, το δοξάρι παίζει, 

η μουσική αποσύρεται, και χαρακιές όλο και πιό βαθειές 

απλώνονται στην επιφάνεια της θάλασσας και τα πρόσωπα των 

ανθρώπων.

Κάποια μέρα τα μεγάλα κύματα που σιγά σηκώνονται αλλά, 

αλίμονο, όχι εμείς, θα σαρώσουν αυτό το κιγκλίδωμα, 

η κορυφή τους καλύπτοντας το κάθε τι, θα τσακίσουν τις αβοηθήτες 

κραυγές και θα κυλήσουν

για να βρουν το σημείο όπου έπινες κρασί, κοιμόσουν τους σύντομους 

ύπνους σου, απλώνοντας στον ηλιο την υγρη

λεπτή σου μπλούζα — για να σπάσουν τους πάγκους, να κομματιάσουν 

τις προκυμαίες,

και να χτίσουν για τα μαλάκια του μέλλοντος 

ένα κρεβάτι λάσπης.

Γιάλτα, 1971

(Από τη συλλογή ‘ Ενα Οχι Για Μουσική Τραγούδι ) 

Με τάφραση απο τ' Αγγλικά: Νανά ΙΙσαΐα



νικής και συνεπούς πολιτικής σκοπιμότη

τας. Επιτροπές ελέγχου σε όλα τα μέσα 

της παραγ(υγής. Όλοι θα περάσουν από 

τις επιτροπές.

Το κύκλωμα υπηρετεί αυτήν ακριβώς 

την «δεοντολογία» και ελέγχει την συν

τήρηση του παλιού από την εισβολή του 

νέου.

Και πάλι από τον Κ. Σμώλ διαβάζουμε 

πως: «Όλα τα μουσικά έργα αυτής της 

περιόδου (από τον 17ο ως τον 19ο αιουνα) 

είναι δράματα, που εκφράζονται είτε με 

τη γλώσσα της τραγωδίας ή της κωμω

δίας και καταλήγουν είτε σε μία απο- 

θέοοση και μία λύση ή σε ένα ξέσπασμα 

γέλιου».

Παλιά ιστορία θα ιιου πείτε, και όλοι
V »  λ

θυμόμαστε τα ηρωικά φινάλε με τις πομ

πώδεις κορυφώσεις της ορχήστρας. 

Κοινό γνώρισμα για όλα σχεδόν τα συμ

φωνικά έργα. Η ιστορία λέει πως πολλά 

έργα αλλάχτηκαν από τους δημιουργούς 

τους επειδή οι ...«σκοτεινές δυνάμεις» 

είχαν επιβάλλει την αισθητική γραμμή 

στο λαό, και δημιουργοί υπάκουαν στην 

επιβεβλημένη αυτή εντολή.

Αλλά ιιόνο τότε; ακόιια και τα κυκλώ- 

ματα της κινηματογραφικής εξουσίας δεν 

θα επέτρεπαν παρεκκλίσεις από την 

ζήτηση της αγοράς ακόμα και στην 

...Βουγιουκλάκη! Φαντάζεστε την τελευ

ταία να μην έδινε γέλιο και αισιοδοξία σε 

κάθε φινάλε ταινίας της; Τα πλήθη θα 

δυσανασχετούσαν και η πελατεία θα 

εγκατέλειπε το είδωλο! Η συνταγή 

έπρεπε να συνεχιστεί και το Ι^ρΥ-επά 

να επικρατήσει. Ο κόσμος, εδώ και 1987 

χρόνια ζει με το ΙιαρρΥ-εηϋ και το έχει 

βιολογικά ανάγκη για να ξεπερνάει τις 

δυσκολίες της καθημερινής ζωής... Η 

αγορά το γνοορίζει πολύ καλά, και τα 

στεγανά κυκλώματα που την προστα

τεύουν από το «διαφορετικό» (και 

συνεπώς το επιζήμιο), είναι απόρθητα 

κάστρα που δεν θα αφήσουν να υπάρξει 

διαρροή στην προνομιούχο ομάδα.

Το κύκλωμα είναι η προστατευτική 

ομάδα της εξουσίας και εάν τα στεγανά

των ανθρώπινων ομάδοτν κάθε συντε

χνίας είναι υπαρκτά με κατασταλτικό 

χαρακτήρα στην δημιουργική προσφορά, 

τότε τα κυκλώματα των μέσων παρα

γωγής είναι η ίδια η εξουσία με την επι

βολή προς κάθε δημιουργική κατεύ

θυνση.

Μπροστά σ' αυτή τη δύναμη το3ν 

κυκλωμάτων, ο δημιουργός μένει μόνος 

και όποιος δεν ακούει την μάννα του 

(όπο^ς αναφέρθηκε στην αρχή) θα πρέπει 

να κάνει τους λογαριασμούς του με την 

αγριότητα της απομόνωσης και της 

φθοράς του από τον αδηφάγο χρόνο, που 

ξέρει πολύ καλά να καταβροχθίζει και να 

κατασπαράζει όσους αρνήθηκαν ή ήσαν 

ακατάλληλοι να «συνεργαστούν» με τα 

πολιτιστικά αιτήματα της κάθε εξουσίας.

Τα κυκλώματα θα είναι σαν την Ελ

λάδα! Δεν θα πεθάνουν ποτέ!

Θα θριαμβεύουν πάντα επί του 

δημιουργού, θα συμβάλλουν πάντοτε 

στην διαιώνιση του star system, και θα 

σαρώνουν με τα μέσα που διαθέτουν 

κάθε δημιουργική παρουσία που θα 

αρνείται την παραγωγή και την ζήτηση 

της αγοράς.

Με λίγα λόγια το κύκλωμα είναι το 

υπαρκτό παρόν μας και το ορατό μέλλον 

μας. Είναι συγχρόνως και η εθνική μας 

αυτογνωσία, αφού στην εποχή του συνδι

καλισμού το κύκλωμα έχει εισχωρήσει 

στην δεοντολογία το3ν διεκδικήσεων!

Το κύκλωμα είναι ο Κύκλωπας! Με το 

τεράστιο σώμα και το μεγάλο μάτι που 

βλέπει και ελέγχει τα πάντα και που 

-αλοίμονο— κανένας Οδυσσέας δεν θα 

μπορέσει να το τυφλώσει...

Η ιστορία δεν θα μπορέσει να ανα

φέρει ποτέ αναλυτικά τις πράξεις και τις 

μακιαβελικές ίντριγγες των κυκλωμάτων* 

οι νέοι άνθρωποι θα έρχονται και θα 

απέρχονται πιστεύοντας στο ξεπέρασμα 

αυτού του αδίσταχτου κοινωνικού φαι

νομένου. Δεν θα τολμήσουν ποτέ να 

παραδεχτούν την υπεροχή κατά κράτος 
των κυκλωμάτων εις βάρος της δημιουρ

γίας.

Και ευτυχώς! Γιατί τι θα έκανε ο 

άνθρωπος εάν το κουτί της Πανδώρας 

δεν περιείχε και την ελπίδα...

21.11.87

ΑΙ2ΩΠΟΥ ΜΥΘΟΙ
διασκευή για παιδιά

ελληνικά ΔΙΓΛΩΣΣΟ αγγλικά

ê 'wG*ράψποη Τ ζένη  Δ ρ όοο ι·

S FABLES
εκδόαεις 

Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Φαινόμενα και συμπτώματα 
της λογοτεχνικής κριτικής

Επειδή ο αναγνώστης (για τον οποίο κυρίως γράφεται 

ο πρόλογος αυτός) δεν είναι υποχρεωμένος να μπει στον 

λαβύρινθο των προβλημάτων του κριτικού / ιστορικού 

και της κριτικής, εκείνος πάντοος ο αναγνώστης που 

'απολαμβάνει' διαβάζοντας ένα διήγημα, μια νουβέλα, 

ένα μυθιστόρημα, ο αναγνώστης πάντως μιας κάποιας 

γενικότερης παιδείας και με κάποιο ενδιαφέρον για τη 

λογοτεχνία που δεν την διαβάζει επιπόλαια (δηλαδή: δεν 

τον ενδιαφέρει απλώς το τέλος της ιστορίας και στο 

οποίο επείγεται να φτάσει —πηδώντας παραγράφους και 

σελίδες), δικαιούται να ζητήσει περισσότερες εξηγήσεις 

για τούς όρους ‘σταθερές* και ‘υποθέσεις εργασίας' 

μεταφερμένους στη λογοτεχνία, επειδή δεν είναι ειδικός 

και δεν είναι υποχρεωτικό να γνωρίζει και την κουζίνα 

της. Απλοποιώντας λοιπόν διευκρινίζω ότι με το ουσια- 

στικοποιημένο επίθετο ‘σταθερές’ ονομάζομε τυχόν 

κοινά θεματικά, ιδεολογικά, μορφικά, τεχνοτροπικά 

στοιχεία που εντοπίζομε, εξετάζοντας ένα σύνολο από 

πεζογραφήματα. Λόγου χάριν παρατηρούμε ότι κάποιοι, 

(πολλοί ή λίγοι) πεζογράφοι, στα έργα που γράφουν 

μεταπολεμικά, έχουν θέμα τους επεισόδια της Κατοχής, 

(μια ‘σταθερά’) ή γράφουν επηρεασμένοι από τον 

Κάφκα (άλλη ‘σταθερά’) ή έχουν συντηρητική, αρι

στερή, μετριοπαθή, ιδεολογία (άλλες ‘σταθερές’), ή επη

ρεάζονται από τον συμβολισμό, υπερρεαλισμό κλπ..

Αν οι ‘σταθερές’ προέρχονται κυρίως από την 

πλευρά των συγγραφέων, οι ‘υποθέσεις εργασίας’ αφο

ρούν κυρίως στους κριτικούς και (κατά περίπτωση) 

στους (επαρκείς) αναγνώστες. Αν ο καλός (όχι: υποτίθε

ται) κριτικός είναι ο αναγνοοστης που όχι μόνο καταφά

σκει για ένα πεζογράφημα αλλά εκείνος που μπορεί να 

ενισχύσει με επιχειρήματα την κατάφασή του, όπου 

μπορεί να φανερωθεί η έκταση και το βάθος της παιδείας 

του, η εποπτεία του με άλλα λόγια, όπως επίσης να φανε

ρωθεί η συνέπεια και η πειστικότητα της συλλογιστικής 

του, οφείλομε να αναρωτηθούμε γιατί υπάρχουν οι 

μικρές ή μεγάλες αποκλίσεις όχι μόνο στις αξιολογήσεις 

αλλά στα πεδία εξέτασης ενός έργου ή ολόκληρου του 

έργου ενός συγγραφέα.

Αν οι αξιολογήσεις μπορούν να αποδοθούν στον (μοι

ραίο) υποκειμενισμό του κριτικού και τη σύμπτωσή του, 

ή μη, με το προσληπτικό πεδίο του συγγραφέα, η οπτική 

γωνία από την οποία εξετάζει ο κριτικός τα έργα, έχει 

καθοριστεί από τις ‘υποθέσεις εργασίας’ που έχει απο

δεχθεί κατά το στάδιο της παιδείας του, οπότε διαμορ-

(απόσπασμα) 
του Αλέξ. Αργυρίου

φώνονταν οι ιδεολογικές και αισθητικές του πεποιθήσεις. 

Όλες αυτές οι ‘παράμετροι’ παίρνουν σε κάθε κριτικό 

ορισμένη ‘αριθμητική τιμή’ με συνέπεια να παρουσιά

ζεται ποικιλία κριτικών, κριτηρίων και αξιολογήσεων, 

ενώ δεν παύουν να παρατηρούνται κάποιες συγγένειες 

κριτικών αντιλήψεων. Απλοποιώντας και σχηματο

ποιώντας μπορούμε να υποστηρίξομε ότι ο αναγνώστης 

τελικά, όπως συναντιέται με τους συγγραφείς που 

αγαπά, αν θέλει να εμβαθύνει περισσότερο, συναντιέται 

καί με τους (ή τον) κριτικούς (κριτικό) που μπορεί να 

καταστρώσει μαζί τους (του) ένα (άτυπο) διάλογο. 

Ωστόσο ένας προσεκτικός και φανατικός αναγνώστης 

είναι φρόνιμο, για δικό του λογαριασμό, να προσπαθεί 

να αυξάνει το αντιληπτικό του πεδίο, παίρνοντας υπόψη 

του όσο το δυνατόν περισσότερες και διαφορετικές αντι

λήψεις από εκείνες που αρχικά θεωρεί ως συγγενείς του. 

Αυτός είναι ίσως ο κύριος, αν όχι ο μοναδικός τρόπος να φύγει 

ο αναγνώστης ή ο κριτικός (που δεν είναι παρά μια περίπτωση 

αναγνώστη, μάλλον πολύ συστηματικού) από τον άκρατο υπο

κειμενισμό του, τη μονομέρεια και τις μονομανίες (ετούτες, 

συνήθως, υπονομεύουν την ορθή κρίση ή την κατασταίνουν 

ύποπτη), το μονοδιάστατο, όπως το είπαν, των φαινομένων. 

Εδώ όμως χρειάζεται να πούμε ότι, ταξινομώντας τα φαινόμενα 

(αναγκαίο κακό συχνά, όχι όμως και πάντοτε) υποχρεωτικά: τα 

‘εννοιοδοτούμε’, δηλαδή: ακούγοντας «τί μας λένε τα 

πράγματα» προβαίνομε σε συνθέσεις, σε συγκρίσεις, 

που συνεπάγεται ότι: τους δίνομε νόημα. Από «πλίνθοι 

και κέραμοι» που είναι ως φαινόμενα, με κατάλ

ληλες επεξεργασίες, εμείς οι ίδιοι τους δίνομε 

νόημα. Αλλά αυτό το ζήτημα σηκώνει πολλή ανά

λυση (που δεν έχει τη θέση της εδο), εκτός από 

κάποιες ενδείξεις που μπορούν να δοθούν). Α πό το 

βαθμό που ο μελετητής αντιλαμβάνεται την αυθαι

ρεσία της εννοιοδότησης και από τη μεθόδευση και 

πληρότητα του υλικού του που συγκεντρώνει, εξαρ- 

τάται αν το αποτέλεσμά του «φέρει κόσμον» ή σκου

πίδια. Αν κάνει επιστήμη4 ή θεο(ιδεο)λογία. Γι αυτό η 

αξιοπιστία του κριτικού (ο οποίος κινείται οπωσδήποτε 

μέσα στο σύστημά του αλλά είναι πάντα έτοιμος να το 

επικυρώνει και να το πλουτίζει και σπανίως: να το απο- 

κηρύξει) κρίνεται από τις δι,’νατότητες που παρέχει ο 

λόγος του να αναπτύσσει διάλογο με τους αναγνώστες 

του. Ενώ συγχρόνως πείθει γι *: τη συνέ*ιε<,ά του (που δια

πιστώνεται στο σύνολο του έ, γου του* χωρίς να απο-
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κλείονται οι μεταβολές του εν χρόνω) και την εντιμότητα λογικά τους πλαίσια (που οι ίδιοι καθόρισαν σε βιωμα- 

του (η λέξη για να δηλώσει ότι στο έργο του κριτικού δεν τικό πεδίο και άρα τους αντιπροσωπεύουν), φτάνει 

παρεμβαίνει καμιά σκοπιμότητα που να μην απορρέει συχνά σε υψηλής σημασίας επιτεύγματα. Ωστόσο είναι 

από το σύστημά του* είναι η σχετικότητα του). γεγονός ότι στο όριο αυτό σπάνια φτάνει η ιδεολογική

Οι διαδοχικές αυτές διευκρινίσεις σκοπεύουν να υπο- κριτική και αυτό που συχνά συναντάμε είναι ότι από την 

γραμμίσουν πως έναν τέτοιο κριτικό δεν πρέπει να τον καταχρηστική μεταχείριση ενός ιδεολογικού οργάνου να 

φανταστούμε ότι βρίσκεται ανεπηρέαστος μέσα σε υάλινο έχομε ως αποτέλεσμα: και την παραμόρφωση του

κώδωνα. Μοιραία και φυσιολογικά κατέχεται από τον οργάνου καί την πλαστογράφηση του καλλιτεχνικού 

υποκειμενισμό του. Αλλά μπορούμε να δεχθούμε, όταν αντικειμένου* διπλασιασμός του σφάλματος, 

διαπιστώνομε το πλάτος και το βάθος της προσληπτικό- Η δεύτερη εκδοχή υποκειμενικής κριτικής βρίσκεται 

τητάς του, ότι αυτά αποτελούν τα δεδομένα μιας: ροπής στο άλλο άκρο της προηγούμενης. Είναι, η κριτική ‘χωρίς 

προς την αντικειμενικότητα. Αρκεί οι ενδείξεις της αντι- αρχές’, που τις απορρίπτει από πεποίθηση, θεωρώντας 

κειμενικότητάς του να μην οφείλονται σε αμηχανία που ότι το καλλιτεχνικό αντικείμενο γεννιέται ως ελεύθερη 

ισοπεδώνει πρόσωπα και έργα. ανθρώπινη χειρονομία, δεν έχει στοιχειοθετηθεί με προ-

Προφανώς με θετικούς και αρνητικούς χαρακτηρι- διαγραφές και άρα δεν υποτάσσεται σε νόμους και αρχές 

σμούς προσπαθώ να ορίσω έναν ιδανικό τύπο κριτικού· τις οποίες θα πρέπει τάχα να αναζητήσομε. Συνεπώς ο 

περίπτωση που σπάνια συναντάμε. Ό μω ς  ακό^ιη και μόνος τρόπος που αρμόζει για την προσέγγιση, την κατα- 

τέτοιες κριτικές προσωπικότητες δεν είναι απαλλαγμένες νόηση και την αξιολόγηση ενός έργου τέχνης, είναι η 

από σφάλματα αξιολογήσεων, μεθοδεύσεων, ερμηνευ- προσφυγή στη διαίσθησή μας. Σύμφωνα με αυτή την 

τικών προσεγγίσεων, ή επαρκών καταστρώσεων της επι- αντίληψη / θέση ο κριτικός περιδιαβάζει και στοχάζεται 

χειρηματολογίας. Η αρνητική σημασία αυτών των σφαλ- το αντικείμενό του καταγράφοντας τις εντυπώσεις του. 

μάτων περιορίζεται εάν και όταν ο κριτικός λόγος ανα- Πρόκειται δηλαδή για την 'κριτική των εντυπώσεων', 

πτύσσεται έτσι ώστε, φανερώνοντας, ρητά ή σιωπηρά, ή για να πάμε στον διεθνή όρο ‘ιμπρεσιονιστική’. Στις 

τους όρους του παιχνιδιού, να κατασταίνει δυνατό τον τελευταίες δεκαετίες ο όρος χρησιμοποιείται υποτιμητικά 

έλεγχό του* πράγμα που συνεπάγεται ότι ενεργοποιεί και σε αντιδιαστολή προς τις σύγχρονες μεθόδους διε- 

(αλλά και σέβεται) τον αναγνώστη του. ρεύνησης του καλλιτεχνικού φαινομένου που θεωρούνται

Έ να  τέτοιο κριτικό μπορούμε να τον φανταστούμε αν ‘επιστημονικές' (γλωσσολογία, στρουκτουραλισμός, 

όχι ως ένα καλό και αγαθό 'άσκαλο, που είναι το μέγα σημειολογία, κλπ.). Πρόκειται πάντως για το είδος που 

ζητούμενο, τουλάχιστον όμως ως ένα καλό ξεναγό της έχει τη μεγαλύτερη διάδοση, καθώς ανταποκρίνεται στις 

λογοτεχνίας, τον οποίο χρειάζεται τόσο ο ενήμερος ανα- απαιτήσεις, τις γνώσεις και τις δυνατότητες του από- 

γνώστης όσο και ο ειδικευμένος —έστω και αν ο τελευ- φοιτου γυμνασίου —με το πολιτισμικό πεδίο που του 

ταίος είναι μια μορφή ελάσσονος κριτικού με αφανές παρέχεται από τις βασικές σπουδές της χώρας του. 

έργο. Ωστόσο μια τόσο και έντονα υποκειμενική κριτική

Ωστόσο θα είναι λάθος στο όνομα του ιδανικού και μοιάζει να είναι λίγο ή πολύ εξομολόγηση, μαρτυρία, 

μείζονος κριτικού να μηδενίσομε το έργο μιας κατηγο- ομολογία, ή προσωπική κατάθεση ενός ευαίσθητου και 

ρίας κριτικών οι οποίοι αποκλίνουν κατά ποικίλους τρό- ευαισθητοποιημένου αναγνώστη, που εξελίχθηκε (για 

πους από τα πρότυπα κριτικής —που ας την ονομάσομε λόγους που δεν μας ενδιαφέρουν εδώ) σε κριτικό. Εν τοι- 

‘αντικειμενική’. Η, εξ αντιδιαστολής^ ‘υποκειμενική αύτη περιπτώσει, για ποιο λόγο να τη λάβω υπόψη μου 

κριτική’ (οι ονομασίες αυτές απλώς για να συνεννοη- την όποια κρίση του, εγώ ο τυχόν αναγνώστης, περισσό- 

θούμε) μπορεί να διαιρεθεί σε δυο κυρίως κατηγορίες. Η τερο από εκείνη που σχηματίζω ο ίδιος για το έργο; 

πρώτη: Σε εκείνη η οποία βασίζεται σε μια γενικότερη Απορία ευλογοφανής και εύλογη κατά περιπτώσεις. Το 

κοσμοαντίληψη που ασπάζεται ο κριτικός και την ακο- να δεχτούμε την ισοδυναμία αναγνώστη και κριτικού 

λουθεί με ‘θρησκευτική' προσήλωση, επειδή δέχεται ότι προϋποθέτει ότι ο αναγνώστης αυτός είναι πράγματι 

κατέχει όλη την ‘ανθρώπινη αλήθεια' στην οποία περι- ‘επαρκής', όπως το έχουν πει εδώ και τέσσερις αιώνες, 

λαμβάνεται και η ‘καλλιτεχνική αλήθεια'. Πρόκειται δηλαδή γνωρίζει το αντικείμενο περί του οποίου πρόκει- 

Πρόκειται για μια (ας την ονομάσομε κι εδώ) ‘ιδεολογική ται, όπως και την περιφέρεια που ορίζει (και από την 

κριτική.’ Ό μω ς  ας μη νομιστεί ότι μια τέτοια κριτική οποία ορίζεται) το αντικείμενό του. Και αν αυτά θεωρη- 

είναι καταδικαστέα εκ των προτέρων. Μόνο.τα αποτελέ- θούν αόριστα, είναι: ο αναγνώστης που η λογοτεχνία 

σματα μπορούν να κρίνουν αν, έστω και κάτω από μια ανήκει στα άμεσα ενδιαφέροντά του, ταυτόχρονα όμως 

δεσπόζουσα ιδέα, η εικόνα του καλλιτεχνικού αντικει- είναι ενήμερος για την ιστορία και την κριτική της λογο- 

μένου που μας δίνεται συνιστά ή όχι μια ικανοποιητική τεχνίας, και συνεπώς γι αυτούς τους λόγους είναι αυτο- 

προσέγγιση της ‘πραγματικότητάς' του. Μάλιστα το δύναμος, όσο μπορεί και κατορθώνει να το δείξει, 

κριτικό έργο που παράγεται από ιδιοφυείς στοχαστές, Τέτοιοι αποδέκτες της Τέχνης, ολιγάριθμοι συνήθως, 

καθώς αυτοί με την ευχέρεια που διανοούνται στο ευρύ- υπάρχουν σε κάθε εποχή κ'αι αποτελούν μια κατηγορία 

τερο πνευματικό τους πεδίο και καθώς μπορούν συγ- συνομιλητών τόσο των κριτικών όσο και των δημιουρ- 

/ρόνως να ‘π α ρα μ έν ο υν ’ και να ‘υπερβαίνουν ' τα ιδεο- γώ ν  ανήκουν στο περιβάλλον τους, ενδεχομένως τους
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επηρεάζουν και ίσως σε αυτούς περισσότερο απευθύ

νεται ένας δημιουργός, διότι βρίσκονται, όπως εκείνος, 

σε μια γραμμή πρωτοπορίας και προωθημένης συνείδη

σης.

Αν όμως αυτό το ‘είδος αναγνώστη φανατικού για 

γράμματα' το κατατάξομε στους ‘επαγγελματίες’ 

(χωρίς μισθό και σύνταξη!) και αξιοσέβαστους κριτές, οι 

άλλοι αναγνιόστες που διαβάζουν συμπτωματικά λογοτε

χνία, οι ‘ερασιτέχνες’ αναγνώστες, που είναι συνήθως 

και ερασιτέχνες ακροατές της μουσικής, του θεάτρου, 

του χορού, θεατές της ζωγραφικής, του κινηματογράφου 

κλπ., έχουν κάθε λόγο να θεωρήσουν εαυτούς ότι ανή

κουν στων ‘ιδεοόν την πόλη' και η γνώμη τους έχει σημα

σία— όχι αναγκαστικά δεσμευτική, παρά κατά περί

πτωση. Είναι γεγονός ότι οι ερασιτέχνες αποδέκτες της 

Τέχνης καθορίζουν το κοινό της κάθε εποχής και μέσα από το 

ετερόκλητό τους προκύπτει μια πρώτη εκτίμηση της απήχησης 

ενός έργου τέχνης και της ανταπόκρισής του σε κάποιες ‘α π ο 

ρίες' και ‘ενδιαφέροντα' των συγχρόνων.

Ξεκίνησα από τους υποκειμενικούς κριτικούς και 

κατέληξα στους ποικίλων κατηγοριών αναγνιόστες —από 

τους οποίους δεν μπορεί να αφαιρεθεί το δικαίωμα της 

γνώμης. Εξάλλου από τέτοιο πληθυσμό κατοικείται η 

Τέχνη και από την παρουσία του συντηρείται —όσο και 

όταν συντηρείται— και αναπτύσσεται. Το ζήτημα είναι 

εάν και σε αυτή την περίπτωση, το ερασιτεχνικό κοινό 

παίρνει τις αποφάσεις ερήμην της κριτικής. Η δική μου 

εντύπωση είναι ότι έτσι συνήθως συμβαίνει* το κοινό 

συμβουλεύεται την κάποια κριτική του περιβάλλοντος 

του, διατηρώντας την πρωτοβουλία του.

Αλλά μετά τις αναφορές στο ρόλο και τα όρια του 

αναγνώστη ας ξαναέρθομε στον κριτικό των άμεσων και 

υποκειμενικοί εντυπώσεων, που στοχάζεται με τις προ

σωπικές του εμπειρίες* τον κριτικό χωρίς αρχές, (τουλά

χιστον ρητά δηλωμένες), επειδή χρειάζεται να συμπλη

ρωθούν οι κατηγορίες των ιμπρεσιονιστών κριτικών.

Έχω ήδη εξηγήσει, λίγο πριν, την έννοια της διατύ

πωσης ‘χωρίς αρχές'. Στα προηγούμενα χρόνια είχαμε 

σχεδόν αποκλειστικά ‘υποκειμενικές' κριτικές, αν εξαιρέ

σομε τις περιπτώσεις εκείνοτν των θεωρητικών που επι

χειρούσαν και καθόριζαν τις αισθητικές αρχές στις 

οποίες υποτίθεται υπάκουαν οι Τέχνες. Ομως τα κριτικά 

σημειώματα που αναφέρονταν σε - ένα συγκεκριμένο 

βιβλίο ή στο σύνολο των έργων ενός συγγραφέα, είχαν 

ένα καθαρό υποκειμενικό και εμπειριακό χαρακτήρα. 

Ωστόσο αυτές οι κρίσεις για την αξία κάποιου λογοτε

χνήματος, όταν συνδυάζονταν με το σύνολο των κρίσεων 

του κριτικού, συχνά φανέρωναν μια συνέπεια και μια 

ενότητα κριτηρίων τα οποία παρέπεμπαν σε μια ολοκλη

ρωμένη αισθητική αντίληψη, καταρτισμένη από την εκτε

ταμένη γνώση λογοτεχνικών έργων, τη σύγκρισή τους και 

την ανομολόγητη συναγωγή των ‘κοινών τόπων’ τους. Η 

διαπίστωση της υψηλού βαθμού εποπτείας του κριτικού, 

η οξυδέρκεια και η ευαισθησία του, κατάσταινε την 

κρίση του όχι μόνο αξιοσέβαστη αλλά και πειστική. 

Συνήθως οι κριτικοί αυτής της κατηγορίας έχουν και

δοκιμιακό έργο στο οποίο αποτυπώνεται το διερευνητικό 

τους πεδίο, από όπου μπορεί να επισημανθεί η περιφέ

ρεια στην οποία εγγράφονται οι αισθητικές τους προτι

μήσεις και αντλούνται τα κριτήριά τους —συνθήκες που 

ικανοποιούν και επαληθεύουν τις επιλογές τους. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν και οι συγγραφείς που εκτός 

από δημιουργικό έργο έχουν παρουσιάσει και, σχετικά, 

ανάλογο κριτικό / δοκιμιακό έργο.

Πάλι αναφέρομαι σε υψηλής στάθμης πνευματικές 

μορφές που χάρη στην ιδιοφυία τους το υποκειμενικό 

στοιχείο των επιλογών τους λειτουργεί διορθωτικά για 

τις ισχύουσες αντιλήψεις περί του λογοτεχνικού φαινο

μένου, ευαισθητοποιεί τα κριτήριά μας και ευρύνει το 

αντιληπτικό μας πεδίο. Γι' αυτό και η μαθητεία στο έργο 

τους είναι πολλαπλά χρήσιμη.

Κατεβαίνοντας, γρήγορα για να συντομεύω, τα 

ενδιάμεσα σκαλοπάτια της κλίμακας των υποκειμενικών 

κριτικών συναλ'τάμε τους σημειωματογράφους των δια

φόρων εντύπων. Κρίνοντας από ό,τι δημοσιεύεται 

σήμερα και παρουσιάζεται ως ‘κριτικός σχολιασμός’ 

των βιβλίων λογοτεχνίας, νομίζει κανείς ότι δεν υπάρχει 

πιο κάτω στάθμη. Πρόκειται μάλλον για παρουσίαση 

βιβλίων με επικίνδυνα ισοπεδωτική τάση («Παρά τον 

Νικολόπονλον κι ο Μπάιρον υπνώττει») παρά για κρι

τική έστω και στις πιο χαλαρές μορφές της. Έντυπα που 

άλλοτε φιλοξενούσαν κριτικές σε μόνιμες στήλες, οι 

οποίες και σήμερα όταν τις (ξανα)διαβάζομε διατηρούν 

την αξία και σημασία τους, λειτούργησαν στο πεδίο των 

πρώτων και άμεσων αξιολογήσεων, σήμερα ή έχουν εξα-

>

Τετράδιο γιο το γρομματα κοι τις τεχνες

Τρεις  Σύγχρονες  Iςπανίκες  Γ υναικείες Φ ωνές

Ε πα υλ εις  Της  Ζ α κ υν θιν η ς  Εξο χ η ς

ΓίΟΧΑΝΕΣίΡΜΣΧΕΡ ·  ΚΩΣΤΑΣΚΩΤΟΥΑΑΣ·  ΚΩΣΤΑΣ ΑΟΓΑΡΑΣ

Η  Επ α ρχία  Είν α ι Μ ια  Φ ρικ τη  Ε ικόνα  Της Α θήνας

Γ ια  Μ ια Εκλοςη  Της  «Γυναίκας Της  Ζ α κ υθος »

Η  Ζω γρα φ ικ ή  Το υ  Σα ρα ν τη  Κα ρα β ο υ ζη
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φανίσει την κριτική του λογοτεχνικού βιβλίου ή την περι

θωριοποίησαν. Νομίζεις ότι δεν την χρειάζονται ή ότι 

θεωρούν πως δεν προσφέρεται για θεαματικές προβολές

— όπως εκτιμούν τις ανάγκες του σημερινού αναγνω

στικού κοινού. Οι εξαιρέσεις είναι ελάχιστες και συνεχώς 

περιορίζονται. Κι όμως ποτέ άλλοτε το αγοραστικό κοινό 

του βιβλίου δεν ήταν τόσο αυξημένο, αν υπολογίσομε 

τους αριθμούς των αντιτύπων και τον ρυθμό που εξαν

τλούνται. Αρκετά βιβλία, ακόμη και κριτικής ή δοκιμίου, 

που είναι τα σχετικά πιο δύσπεπτα, (γιατί η κατανόησή 

τους προϋποθέτει κάποιες γνώσεις), μέσα σε δυο χρόνια 

πουλάνε δυο χιλιάδες αντίτυπα— μυθικός αριθμός 

άλλοτε, για κριτικούς που δεν είχαν περιβάλλον. Βέβαια 

στις συλλογές ποιημάτων οι αριθμοί είναι αισθητά 

μικρότεροι, ασύγκριτα πάντως υψηλότεροι από άλλοτε. 

Αντίθετα στα πεζογραφήματα οι δεύτερες εκδόσεις των 

βιβλίων, κάποιων όχι ιδιαίτερα ευνοημένων από την κρι

τική, συνεπώς όχι καθιερωμένων και προβεβλημένων, 

είναι φαινόμενο αρκετά συνηθισμένο.

Αλλά δεν τέλειωσαν οι θετικές όψεις του νομίσματος. 

Οι φιλοσοφικές Σχολές των Πανεπιστημίων μας τον 

τελευταίο κα ιρό  προώθ ησαν  το ερευνητικό τους 

πεδίο έως τη σύγχρονη λογοτεχνία μας, και χρη

σιμοποιώντας πιο δημιουργικές και γοητευτικές μεθόδους διδα

σκαλίας, (και αρκετοί τις πιο σύγχρονες θεωρίες που ακμάζουν 

στα Παρίσια και Λονδίνα) επιχειρούν να αναπτύξουν την 

γνώση και την πρωτοβουλία των υποψήφιων καθηγητών της 

Μέσης Παιδείας. Χωρίς να μπορεί κανείς να προεξοφλήσει τι 

θα συμβεί στα επόμενα χρόνια, με τον εκσυγχρονισμό της 

εκπαίδευσης σε αυτό το πεδίο, που ήταν το πιο καθυστερημένο, 

περιφρονημένο και ανιαρό, το γεγονός που ήδη παρατηρούμε 

είναι ότι αρκετοί από τους νέους πανεπιστημιακούς και μερικοί 

από τους πιο προικισμένους μαθητές τους, έχουν συντελέσει 

-στην καλλιέργεια μιας νεωτερικής φιλολογικής αντίληψης, η 

οποία συνεπάγεται βαθύτερη προσέγγιση της λογοτεχνίας. Αν 

όμως αυτός ο εκσυγχρονισμός, στο στάδιο που βρισκόμαστε, 

μπορεί να αφορά σε περιορισμένο αναγνωστικό κοινό με ειδικά 

ενδιαφέροντα και αν πρωτίστως ενδιαφέρει να αυξηθούν οι 

‘μέσοι όρο ι’, δηλαδή να μεταβούμε σε ευρύτερα σύνολα, 

είναι κάτι περισσότερο από βέβαιο, ότι η κατάρτιση των 

καθηγητών θα αποδώσει, σε επόμενο στάδιο, καλούς 

αναγνώστες της λογοτεχνίας.

Ό μω ς  εάν οι στόχοι των φιλολόγων, όχι πια ως 

δασκάλων αλλά ως ερευνητών και ερμηνευτών της λογο

τεχνίας την οποία αναλύουν με επιστημονικές μεθόδους, 

διαφέρουν από τους στόχους των ‘ελεύθερων διανοη- 

τώ ν ’, αν έτσι προσδιορίσομε τους κριτικούς, είναι επίσης 

γεγονός ότι αυτοί οι τελευταίοι, κυρίως όσοι νεότεροι 

διακονούν συστηματικά την κριτική της λογοτεχνίας, 

έχουν εκσυγχρονίσει τη μεθοδολογία τους, επηρεασμένοι, 

λίγο ή πολύ, από τις νέες προσεγγίσεις του λογοτεχνικού 

φαινομένου, με αποτέλεσμα τα κείμενά τους να απομα

κρύνονται, αισθητά κάποτε, από τις υποκειμενικές και 

πρωτοβάθμιες αντιδράσεις απέναντι των έργ(ον λογοτε

χνίας, και να αναπτύσσονται σε επίπεδο διαλόγου με 

38 τους αναγνώστες τους. Τολμώ να υποστηρίξω ότι, κάτω

από αυτές τις προϋποθέσεις, αν η κριτική στην Ελλάδα 

δεν έχει παρόν, για πολλούς λόγους, μπορεί όμως να έχει 

μέλλον, όταν δοθούν οι όροι, δηλαδή τα μέσα, για να 

αναπτύξει τις δυνατότητές της.

Γράφω όλα αυτά (και* δεν τα θεωρώ περιττά παρά 

μόνο για τους ειδικευμένους αναγνώστες) διότι πιστεύω 

ότι εκείνοι που αγαπούν και τέρπονται από τη λογοτε

χνία οφείλουν να αντιληφθούν ότι η σχέση τους με την 

κριτική και τους κριτικούς της λογοτεχνίας είναι αναγ

καία, αν θέλουν να μην έχουν μια επιπόλαιη σχέση με τη 

λογοτεχνία. Αλλά συγχρόνως πρέπει, από ένα στάδιο της 

δικής τους ωριμότητας και μετά, να ξεκαθαρίσουν την 

ωφέλεια και τα όρια της κριτικής ή μάλλον των κριτικών, 

τα είδη των οποίοιν, σε γενικές γραμμές, επιχείρησα να 

παρουσιάσω  —αφήνοντας στο προαύλιο τον κριτικό / 

αυθεντία που ασκεί την κριτική ως μορφή εξουσίας.

Θ α  νόμιζε κανείς ότι αυτή η κατηγορία των κριτικών 

‘αυθεντία’ της λογοτεχνίας, αφού και εφόσον στον τόπο 

μας η λογοτεχνία δεν είναι εμπόρευμα (από την πλευρά 

τουλάχιστον των συγγραφέων οι περισσότεροι τα τσι

γάρα τους εξασφαλίζουν και οι λίγοι γίνονται “διάση

μοι” όχι χάρη στην κριτική) οι κριτικοί τέτοιας συμπερι

φοράς και (γιατί όχι;) φιλοδοξίας δεν έχουν λόγους να 

υπάρχουν. Το καταλαβαίνομε να υπάρχουν τέτοιοι κρι

τικοί για το θέατρο, τον κινηματογράφο. Εκεί μια 

δυσμενής ή ευμενής κριτική μπορεί να αδειάσει ή να 

γεμίσει μια αίθουσα. Γι αυτό και σε αυτές τις Τέχνες, οι 

συντελεστές τους αντιπαθούν την κριτική σε όποιο είδος 

και αν ανήκει. Ό μ ω ς  αντίθετα, μια έστω ευμενής κριτική 

για ένα μυθιστόρημα, όπως είναι παρατηρημένο, δεν του 

προσφέρει παρά  ελάχιστους αγοραστές. Ενώ αντίθετα 

μια σειρά βιβλίων που κάνει ένας εκδότης, με το κύρος 

που έχει αποκτήσει λόγω παλαιότητας ή κάποιων επιτυ

χιών του, μπορεί να δημιουργήσει ικανοποιητικό αγορα

στικό ρεύμα. Π α ρ ’ όλες αυτές τις δυσμενείς προϋποθέ

σεις η κριτική ‘ε ξο υσ ία ς ’ επί της λογοτεχνίας δεν έπαψε 

να υπάρχει. Νομίζω ότι η εξήγηση του φαινομένου 

ανήκει στις αρμοδιότητες της ψυχιατρικής, μολονότι τις 

συνέπειές της τις υφίστανται όλοι οι μη ειδικευμένοι ανα

γνώστες που αποπροσανατολίζονται, χωρίς σε αντιστάθ

μισμα να καλλιεργούνται, επειδή ταΐζονται με έτοιμες, 

και συχνά βλαβερές τροφέ.,.

Το κείμενο αυτό είναι απόσπασμα από ευρύτερη μελέτη.

Άποψη στη 
λογοτεχνία

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ
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Ανθούλα Δανιήλ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Η νυχτωδία των συνόρων 
Εκδ. ΚΕΔΡΟΣ, 1986

ΜΠΙΛΗ ΒΕΜΗ
Τοπίο που σε λένε ποίημα 
Εκδ. ΑΓΡΑ, 1987

ΑΝΝΑ ΚΑΤΕΒΑΙΝΗ
Ποιήματα 
στιγμή, 1987

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Υπόγεια Διαδρομή 
Αθήνα, 1986

Μισή στο φως και μισή στο σκοτάδι, 
μοιράζοντας το είναι της στο τώρα που 
φαίνεται να εκπνέει και στο μέλλον που 
φαίνεται να φυσάει βίαια, δέχεται το 
ράπισμα της Ειμαρμένης. Κάπου κοντά 
στα σύνορα, όχι τα γεωγραφικά της 
χώρας, της όποιας χώρας, ούτε καν στην 
Πρέσπα ή στην Αχρίδα, που τόσο συχνά 
αναφέρονται, αλλά της ζωής, της συγκε
κριμένης, της δικής της ζωής, η Βικτωρία 
Θεοδώρου ακούει τις μυστικές μουσικές 
της Κάβαλ και τους νυχτερινούς χορούς 
της Σαμοβίλας να την καλούν στην τελευ
ταία πράξη της κοσμικής ιεροτελεστίας.

Ο στίχος τραγούδι που ακουμπάει στην 
παράδοση και στο σήμερα, άστικτος και 
ομοιοκαταληκτικός, πολλές φορές ασύν
δετος με συνεχή ροή και εσωτερικό 
ρυθμό, προσθαπεί να μεταγλωτίσσει σε 
λέξεις το ρίγος από την ψυχική δόνηση 
του μέσα κόσμου που κάνουν τον κορμό 
της να τρίζει αλλά και να φαίνεται η 
φλούδα-σλέπι της μεγάλης λεύκας. Το 
μυαλό τρέμει κι αυτό. Η αγωνία του αύριο 
έχει αρχίσει. Η ζωή έχει πια ολοκληρώσει 
τον κύκλο της- τυπικά όμως μόνο αφού η 
αγέραστη και γεμάτη στίχους ψυχή ποτέ 
δε θέλει να εγκαταλείψει το κοντύλι: 

Πάρε μου το κοντύλι απ’ το χέρι 
που με καταποντίζει ξεθεμέλιωσέ με 
τα μέτρα ούντριψε τους ρυθμούς

και τους χορούς μου τους παράφω
νους.

Το σώμα-τόπος της μεγάλης αλλαγής, 
αδύνατο και κλονισμένο, είναι έτοιμο να 
υποκύψει στην αόρατη απειλή:

Δεν με σηκώνει ο σκελετός μου - δε 
με συνοδεύει.

Η διάστασή του από το συνειδητό 
μέρος είναι εμφανής και ο συμβιβασμός 
καταφανής με τους νόμους της άπληστης 
Ειμαρμένης. Η αγωνία και η άγνοια γεν
νούν ερωτήματα αγωνιώδη που τελικά 
μένουν μετέωρα:

Πού θα σταθείς φωνή πού ράμφος πού 
ψυχή

τι στους ανέμους θα 'χω τι στην έρημο 
Όπως είναι φυσικό η φωνή πέφτει στο 

κενό και η παράκληση επίσης· η προσω
πική διάθεση του καθενός δεν υπολογίζε
ται:

Σώσε κι εμένα όπου σου δούλεψα ισό
βια...

δικό μου το ταξίδι και το τέλος δικό 
μου....

Αυτή είναι η απεγνωσμένη έκκληση για 
σωτηρία και η προσπάθεια εκείνου που 
έχει πολλά τραγούδια κρυμμένα μέσα του 
κι ο χρόνος της ζωής που πέρασε δεν 
φαίνεται να είναι αρκετός για να τα 
βγάλει στο φως.

Η ποιήτρια-σώμα μένει χρεωμένη 
στην ποιήτρια—ψυχή και κανείς προδό
της, κανείς Ιούδας δεν εδέησε να παίξει 
το παιχνίδι αντίστροφα, να ανταλλάξει με 
δηνάρια τη νοσταλγία και το γυρισμό: 

....Πόσο το κοράλλι
πώς έφτασε ως της λίμνης στο παζάρι

- πώς
Πόσα δηνάρια η νοσταλγία πόσα ο 

γυρισμός;
Η απόφαση του ταξιδιού πρέπει να 
ληφθεί για να επέλθει η ισορροπία: 

η φωνή...βέλος... μ' ηύρε στην τέταρτη 
εποχή γυμνή 

το καπνισμένο δώμα μου αποχαιρετώ

στη λησμονιά πορεύομαι...
το φως είπε κι ωρίμασα...μετέωρες και 

γήινες
με συνεπήραν οι Ικάρειες θύελλες.
Τώρα πια όλα φαίνονται τελειωμένα. Ο 

λόγος γίνεται προσευχή. Η μεγάλη παρα
δοχή έλαβε χώρα· η λύτρωση κι αυτή 
ακολουθεί. Ο φόβος, ο πόνος, η αγωνία 
ανήκει στο παρελθόν οι Ικάρειες θύελλες 
έχουν κάνει το έργο τους και έχουν επι
βάλλει την ισορροπία και αρμονία του 
όλου αγνοώντας ηθελημένα την αμε
λητέα ποσότητα του μέρους.

Η Βικτωρία Θεοδώρου είναι καταξιω
μένη ποιήτρια και έχει δώσει δείγματα 
της ευαισθησίας της από πολύ παλιά. 
Τώρα όμως αυτοί οι στίχοι φέρνουν τον 
αέρα του ιδεατού. Η μελαγχολία τους 
δείχνει ότι η σύντομη ζωή δεν μπορεί νο 
χαρίσει κάτι τέτοιο. Το σώμα που χάνεται 
παρασύρει στα άγνωστα βάθη την ψυχή 
που λυρικά ξεχειλίζει, αφήνει το ποίημα 
σήμα ταπεινό της τέχνης.

***

125 σελίδες, μια εισαγωγή, μια έξοδος. 
Το τοπίο ή το ποίημα, ο χώρος ή το μέσο 
για μια εξερεύνηση του κόσμου μέσα από 
το βλέμμα της ποιήτριας. Μέσα σ' αυτό 
μας ξεναγεί αλλά και αφήνεται να παρα
συρθεί από τις μυστικές φωνές των που
λιών, των δέντρων, των ανθρώπων. Συνο
μιλίες απρόσμενες πουλιών με δέντρα, 
δέντρων με αυτοκίνητα. Δέντρα που συλ
λογίζονται, δέντρα που μαλώνουν.

Ο κόσμος με ανεστραμμένες τις αξίες 
του, με διασαλευμένη την παραδοσιακή 
του μορφή. Η κοκκινοσκουφίτσα και ο 
λύκος σε μια αντιπαράθεση ισχύος και 
απειλτκ αντίσυοοώη.

DO NOT PROTECT YOUR SELF, η 
ποιήτρια επιμένει σ’ αυτό' η κάθε αντί
σταση μοιάζει άσκοπη και ανώφελη. Που
λιά, παιδιά και ζώα ζουν τη δική τους

I
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στη σκέψη στά γράμματα στίς τέχνες
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φθορά, τη δική τους κάθετη πορεία προς 
το θάνατοι κι αυτή είναι η νέα γέννηση ή 
η αυριανή μελαγχολία. Όλα συμμετέχουν 
και συμβάλλουν στην έσω ισορροπία υπα- 
κούοντας στο “βαθύ λόγο" του Ηράκλει
του. Παρόλ’ αυτά κάπου, από κάποιο 
ανοιχτά παράθυρο, ξεγλιστράει ένα φεγ
γάρι και παρασύρει στο δικό του κλίμα. 
Αλλοτε πάλι
“ένα ροζ σύννεφο χαζεύει την κορφή της 

εκκλησίας’’.
“Ο επίλογος της μέρας’’ καταγράφει 

μια σκηνή ρουτίνας όπου όλα τόσο 
φυσικά αλλά και τόσο απομυθοποιητικά 
συρρικνώνουν τη ζωή και την περιχαρα
κώνουν στον περιορισμένο χώρο του δια
μερίσματος, εκεί που 6ιώνεται χωρίς 
φιλοδοξία κάθε μέρα:

Πόρτες σπιτιών θα γράψουν τον επί
λογο της μέρας 

τα πόδια μέσα σε παντόφλες 
υπνοβατούν μες στην ασφάλεια του 

κερδισμένου χώρου 
κουζίνα λουτρό κρεβατοκάμαρα.

Η μουσική για τις ειδήσεις τα ξυπνά 
Ώρα για φαγητό
με το γεμάτο πιάτο μπροστά στην 

τηλεόραση.
Συγκινητική παρουσιάζεται η σχέση με 

τις λέξεις στο “ Κάθετο μεσημέρι” :

Λέξεις σα θυμιατήρια 
το άρωμά τους μένει 
κι αφού περάσουν
Όταν συναντηθείς μαζί τους νυχτερινή 

ώρα ταπεινά.

Ακόμα στίχοι απρόοπτοι όπως: τυφλά 
αυτιά, τυφλά μαχαιροπήρουνα, μάρμαρα 
χασμουριούνται, λιποθυμούν οι φωνές 
των μαχαιριών.

Στίχοι αποφθεγματικοί όπως: τα ποιή
ματα είναι σαν τα προβλήματα όταν δεν 
μπορείς να τελειώσεις το στίχο κι η λύση 
σου ξεφεύγει.

Τέλος ερωτήματα που μένουν αναπάν
τητα: Είναι εύκολο να νομίζεις να ξανα- 
βρεθείς στο ραντεβού με τον εαυτό σου;

Αλλοτε συγκινητική κι άλλοτε ανή
συχη, άλλοτε ρομαντική κι άλλοτε ωμά 
ρεαλιστική, νομίζεις ότι αντιστέκεται 
αλλά και ότι το πήρε απόφαση πως η 
αντίσταση δεν έχει πια νόημα. Έτσι περι
πλανιέται μέσα στο τοπίο ποίημα, και 
νιώθει το βάρος της “ Αμαρτίας” που δια- 

40 πράττει:

Ούτε η ποίηση θα μας απαλλάξει 
Αμαρτία η απουσία από το παρόν 
αμαρτία το περπάτημα των ίδιων 

δρόμων
με τα ίδια μάτια 
αμαρτία η από αμηχανία 

επανάληψη
Η μουσική που ξεράθηκε, η μουσική 

που αντιστέκεται, η μουσική που ξετυλί
γεται στιλπνή αφήνουν τελικά τις αιχμές 
που υποδηλώνουν τη μυστική της επανά
σταση. Η παρουσία της είναι μια αισιό
δοξη νότα μέσα στην απαισιόδοξη γενικά, 
απρόσωπη και αδιάφορη καθημερινό
τητα.

***

Ο Ε.Χ. Γονατάς παραθέτει ένα βιογρα- 
φικό σημείωμα στην ποιητική συλλογή 
της Αννας Κατεβαίνη με πρόθεση 
μάλλον να δώσει κάποιο στίγμα συναι
σθηματικού χαρακτήρα της ποιήτριας και 
όχι γραμματολογικού. Η Αννα Κατεβαίνη 
σημαδεμένη από πολλούς θανάτους βρί
σκεται από πολύ νωρίς στην άλλη όχθη 
της απόλαυσης της ζωής, όπου η περι
συλλογή και η αγωνία για την ανθρώπινη 
μοίρα τακτοποιούνται και εφράζονται με 
ποιητικό σχήμα. Η ποιήτρια νιώθει μέσα 
της την αλλαγή της ύλης της. Γίνεται 
πέτρα και σίδερο αλλά και πουλί και προ
βατίνα και χρώμα. Μ’ αυτά τα υλικά και 
άυλα συστατικά της ετοιμάζεται να εντα
χθεί στο σύμπαν και παρακολουθεί το 
γήινο προορισμό της.

Η πορεία από τη ζωή στο θάνατο είναι 
γεμάτη από αναπάντητα ερωτηματικί 
είναι μια προετοιμασία για το μέλλον, τηι 
οποία όμως συνοδεύει η θλίψη του απο 
προσανατολισμού μαζί με τα μυστικό 
νυχτερινά ακούσματα, ενώ παράλληλα 
συνειδητοποιεί ότι Οδεύει προς τα κάτω 
και δέχεται το σκόρπισμά της στο σύμ
παν.

Τα ποιήματα της Αννας Κατεβαίνη 
είναι μικρά συναισθηματικά αποσπά
σματα μιας ανολοκλήρωτης εξομολό
γησης που λένε λίγα και αφήνουν να 
εννοηθούν περισσότερα.

Υπόγεια διαδρομή ή ψυχική περιπλά
νηση είναι μια διαδρομή στις ατραπούς 
της σκοτεινής μελαγχολίας και απαισιο
δοξίας, θλίψης και απογοήτευσης για τη 
διάψευση κάθε πόθου και κάθε ονείρου 
που η αναπεπταμένη ποιητική διάθεση 
ορέχτηκε. Σ ’ αυτή τη διαδρομή διαπι
στώνεται η διάσταση με τον έξω κόσμο

της τάξης και της φιγούρας, των μπίζνες 
και των κοσμικών ενδιαφερόντων.

Η ζωή τελικά είναι-αλλού. Ο ποιητής 
αισθάνεται να ’χει χάσει *το τρένο των 
πραγματοποιήσεων. Κάθε πόθος ματαιώ
νεται, καμιά απόλαυση δε γεμίζει την 
ψυχική του ένδεια, δεν ανταποκρίνεται 
στο όνομά του. Περαστικοί έρωτες σε 
απρόσωπα ξενοδοχεία, καφέδες και ποτά 
ανάμεσα στο πλατύ κοινό που κυκλο
φορεί γύρω αδιάφορα, είναι ο κόσμος. 
Αυτός ο κόσμος όμως δεν του ταιριάζει 
γι’ αυτό αναδιπλώνεται. Κοιτάζει τον 
εαυτό του, εμπνέεται απ’ αυτόν, στρέ
φεται ένδον, συρρικνώνεται. Ο στίχος 
του, τελευταίο καταφύγιο και παρηγοριά, 
του προσφέρει προσωπεία πίσω από τα 
οποία ξεγελάει τους άλλους ή περνάει 
απαρατήρητος σαν κοσμικός κύριος με το 
μούσι και την πίπα του. Σύνεργα για ένα 
καλό άλλοθι. Η γυαλιστερή εξωτερική 
εικόνα κρύβει καλά τις ρωγμές της ψυχής 
του και την επίπλαστη εξωτερική επί
φαση. Η Μούσα του του χάρισε τα δώρα 
του Απόλλωνα κι αυτό το αντίδοτο γίνεται 
το στήριγμά του στη ζωή.

Όλα τα ποιήματα του Αντώνη Παπα- 
δόπουλου είναι μικρές λυρικές συνθέ
σεις, που λόγω της εξωτερικής τους 
φόρμας θα μπορούσαν ίσως να γίνουν 
τραγούδια. Κλίμα ψυχολογικό ανάλογο με 
το εξωτερικό τοπίο, υποβλητικότητα, 
ελαφρά ειρωνεία, ρευστότητα αισθημά
των, φυγή, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά 
της ποιητικής του προσπάθειας.

ΟΑΎΧΧΒλ£ ΗΑΥΤΗΧ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ

Ο Ζωγράφος Θεόφιλος
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Ντίνου Χριστιανόπουλου: 
Οι ρεμπέτες του ντουνιά

Του Νίκου Κάσδαγλη

Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος είναι μια πολύπλευρη προσωπι- Η δραστηριότητα της “Διαγώνιου” παρουσιάστηκε στην 

κότητα που έχει αφήσει βαθιά χνάρια στην πνευματική ζωή της έκθεση τευχών και εκδόσεων του περιοδικού από 19 Δεκεμ- 

συμπρωτεύουσας. ' βρίου ως 14 Δεκεμβρίου 1986 στο Βαφοπούλειο πνευματικό

Η δημιουργική εργασία του είναι κυρίως ποιητική, κι ο ίδιος κέντρο, κι η καταγραφή των εκθεμάτων μαζί με τις πληροφο- 

θεωρεί πως το ποιητικό στοιχείο έχει κυριαρχήσει στη δουλειά ρίες και τις κρίσεις για τη συμβολή του περιοδικού συγκεντρώ- 

του. Την ποιητική παραγιογή του τη συγκεντρώνει κάθε τόσο σε νεται σ’ ένα επιβλητικό τόμο, που μόλις κυκλοφόρησε, 

ενιαίο τόμο, και σημειώνω χαρακτηριστικά τις εκδόσεις του ’55, Είναι επόμενο πως ο Χριστιανόπουλος, η ψυχή του περιοδι- 

του ’62, ’67, 74, ’81 και ’85. κού, έχει επιδράσει με πολλούς τρόπους στην εργασία των

Ο Χριστιανόπουλος δεν περιορίζεται να συγκεντρώνει την λογοτεχνών που έχει παρουσιάσει. Για ν'αναφερθώ μόνο στους 

εργασία του σε κάθε νέα έκδοση, μα την αναθεωρεί, τη συμπλη- πεζογράφους σημειώνω πως μπορούμε ν' ανιχνεύσουμε την 

ρώνει, αφαιρεί ή προσθέτει ποιήματα σε ποιητικές συλλογές επίδρασή του στον Γιώργο Ιωάννου, τον Αλέκο Δαμιανίδη, τον 

που έχουν ήδη κυκλοφορήσει. Νίκο Παπασπύρου, τον Περικλή Σφυρίδη.

Ακόμα μεγαλύτερες διαφορές βρίσκουμε στα λίγα αφηγημα- Για τον Σφυρίδη σημειώνω χαρακτηριστικά πως το τελευταίο 

τικά πεζά του. Τα διηγήματά του “Η κάτω βόλτα" κυκλοφορή- βιβλίο του, “Τίμημα χωρίς αντίκρυσμα", αποτελεί σύνθεση 

σανε στα '63 και περιλαβαίνουν πέντε διηγήματα. Με τον ίδιο τριών παλιότερων αφηγηματικών συλλογών, την “αφίσα", το 

τίτλο κυκλοφορούν και στα 71, περιλαβαίνουν όμως τέσσερα “χωρίς αντίκρυσμα", και το “τίμημα", γύρω από τους ίδιους 

μόνο από τα διηγήματα της έκδοσης του ’63, κι άλλα εφτά που κεντρικούς ήριυες. Το ευτυχισμένο αποτέλεσμα μας δίνει ένα 

ανήκουν σε διαφορετικούς αφηγηματικούς κύκλους. Ακόμη, τα μυθιστόρημα φτιαγμένο από αυτοτελή επεισόδια, 

τέσσερα παλιά διηγήματα έχουν ξαναγραφτεί, κι έχουμε ουσία- Η επίδραση του Χριστιανόπουλου είναι εμφανής και στην 

στικά μια καινούρια συλλογή διηγημάτων, έστω κι αν έχει τον τεχνική, περισσότερο όμως στην κοινή φιλοσοφία τους για την 

ίδιο τίτλο με την παλιά και χρησιμοποιεί το ίδιο σχέδιο στο αναθεώρηση ενός βιβλίου που έχει ήδη παρουσιαστεί’ έστω κι 

ξώφυλλο. Στην έκδοση του '77 βρίσκουμε και νεώτερο διήγημα, αν ο Σφυρίδης, που δέχτηκε την επίδραση, προχωρεί περισσό- 

Μπορούμε να πούμε λοιπόν πως η δημιουργική εργασία του τερο από τον Χριστιανόπουλο.

Χριστιανόπουλου υπόκειται σε διαρκή αναθεώρηση, και δεν Οι “Ρεμπέτες του ντουνιά" είναι μια όψη της εργασίας του. 

ξέρω αν η αναθεώρηση γίνεται με την ευκαιρία μιας νέας έκδο- Ο Χριστιανόπουλος τους χαρακτηρίζει με ασάφεια μικρά πεζά, 

σης, που μου φαίνεται απίθανο. Υποθέτω πως ο Χριστιανό- κι αφήνει στον αναγνώστη την ευθύνη να τα κατατάξει ειδολο- 

πουλος ξαναδουλεύει με πείσμα τα γραφτά του, κι έχει ενδια- γικά, αν τον ενδιαφέρει. Πρόκειται για δέκα τέσσερα πολύ σύν- 

φέρον να δούμε τη μορφή που θα πάρει η “Κάτω βόλτα" στην τομα πεζά, 36 μόνο σελίδες με μικρό σχήμα, χωρισμένα σε δυο 

επόμενη έκδοσή της. κύκλους, από εφτά στον καθένα. Ο κύκλος Α αναφέρεται σε

Πρέπει να σημειώσω τις μεταφράσεις που έχουν κυκλοφο- πρόσωπα ιστορικά, ο Β στο εραπικό πάθος, στη σημερινή 

ρήσει στον στόμο “Εντευκτήριο'’, και τα πολλά δοκίμιά του, εποχή.

που αναφέρονται, εξόν τη λογοτεχνία, και στο ρεμπέτικο τρα- Τα ιστορικά έχουν κάποια αχνή ιστορική βάση, μα δεν αξίζει 

γούδι, που τον έχει απασχολήσει επανειλημμένα* έχει συνθέσει ο κόπος να ερευνήσει κανείς την ιστορική τους ακρίβεια, που 

κιόλας ρεμπέτικα τραγούδια, και τραγουδάει ο ίδιος. δεν έχει άλλωστε λογοτεχνική σημασία. Σημειώνω πως μερικά

Όμως η πνευματική παρουσία του στη Θεσσαλονίκη είναι μου θύμισαν Καβάφη, όπως ο Ιπποκλείδης κι ο Δημοσθένης, η 

ακόμα πιο σημαντική, και συγκεντρώνεται γύρω στη “Διαγώ- επίδραση είναι πολύ ισχυρότερη στον Αρέθα, επίσκοπο Καισα- 

νιο", το φιλολογικό περιοδικό που κυριάρχησε τριάντα χρόνια ρείας, ειρωνικά δηλωμένη στον Κοραή. 

με διακοπές στην πνευματική ζωή της συμπρωτεύουσας, και Ας κοιτάξουμε όμως τα πεζά, με τη σειρά τους: 

δημιούργησε τις εκδόσεις της "Διαγώνιου" και τη μικρή πινα- Ιπποκλείδης: Είναι φτιαγμένο σαν παραμύθι γύρω από ένα 

κοθήκη της. υποθετικό αρχοντόπουλο της κλασικής Αθήνας, με βασιλιάδες

Για να γίνει πιο αισθητή η προσφορά του περιοδικού θυμίζω και παλάτια που δε σταθήκανε ποτέ. Ο ήρωας, μέσα στο μεθύσι 

πως παρουσίασε λογοτέχνες όπως ο Νίκος-Αλέξης Ασλάνο- που ακολουθεί το συμπόσιο του βασιλιά, περιφρονεί την 

γλου, ο Γιώργος Ιωάννου, ο Νίκος Καχτίτσης, ο Σάκης Παπα- ευπρέπεια κι ένα θρόνο για να κάνει το κέφι του, κι αναγο- 

δημητρίου, ο Περικλής Σφυρίδης. Στην πινακοθήκη έχουν ρεύεται πρώτος ρεμπέτης του ντουνιά.

οργανωθεί 250 ομαδικές και ατομικές εκθέσεις, κι ανάμεσα Δίνει το στίγμα για τη στάση του Χριστιανόπουλου στα πεζά 

στους εκθέτες σημειώνω τα ονόματα Ν.Γ. Πεντζίκης, Κάρολος που ακολουθούν, και προβάλλουν τις λαϊκές αρετές, τη λεβεν- 

Τσίζεκ, Στέλιος Μαυρομάτης. Σταματώ όμως να παραθέτω τιά, τη μαργιολιά, τη μαγκιά* πίσω τους διακρίνουμε καθαρά 

ονόματα, αφού οι λογοτέχνες κι οι καλλιτέχνες που έχει παρου- την προκλητική περιφρόνηση του διανοούμενου για την τρεχά- 

σιάσει η “Διαγώνιος" είναι μερικές εκατοντάδες. μενη ηθική. ^ 41
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Δημοσθένης: Αναφέρεται σε μια από τις διαπραγματευτικές 

αποστολές του Δημοσθένη στο Φίλιππο το Μακεδόνα. Αντί για 

το Φίλιππο ο Δημοσθένης συναντά τον Αλέξανδρο, κι η εικόνα 

που δίνει για το στρατηλάτη που πέρασε στους ελληνικούς 

θρύλους είναι ηθελημένα προκλητική. Ο αναγνώστης κοντο

στέκεται αμήχανος, δυσκολεύεται να στριμώξει στις διαστάσεις 

ενός παλιόπαιδου την εκρηκτική προσωπικότητα που γνωρίζει. 

Αναρωτιέται μήπως στο βάθος κρύβεται η ειρωνεία. Ο Δημο

σθένης δεν μπόρεσε ή δε θέλησε να διακρίνει τη μεγαλοφυία. 

Όμως ο υπαινιγμός είναι δυσδιάκριτος — ίσως ν' αποδίδω στο 

Χριστιανόπουλο ανύπαρκτη πρόθεση.

Λρέθας, επίσκοπος Καισαρείας: Ένας επίσκοπος, χαμένος 

σε μακρινή βυζαντινή επαρχία, εξομολογείται σε φίλο του - με 

επιστολή, υποθέτουμε. Ο αντιπαθητικός και γκρινιάρης επί

σκοπος είναι μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, μέσα σε λίγες 

γραμμές. Θα ’λεγα, υπόδειγμα πυκνού ύφους.

Βλαχογιάννης: Απόπειρα ν' αποδοθούνε στον Αλέξανδρο 

Παπαδιαμάντη κάποιες αρετές που θαυμάζει ο συγγραφέας. 

Γραμμένο με πολύ κέφι, διακριτικό όμως. Η κατακλείδα δε μ’ 

άρεσε, όπως μου θυμίζει ηθικό συμπέρασμα.

Αδαμάντιος Κοραής - Στέφαν Τσβάιχ: Ο σαρκασμός του συγ

γραφέα είναι εξόφθαλμος, καθώς ο Κοραής σχολιάζει περιφρο

νητικά τον Ερωτόκριτο, κι ο Τσβάιχ τον Κάφκα. Τα δυο πεζά 

έχουν πολλά κοινά στοιχεία, που προσεγγίζουν το λίβελλο. 

Αξίζει να ερευνηθεί η συγγένειά τους με το διήγημα του Χρι- 

στιανόπουλου "Το αναρριχητικό" (αρχικός τίτλος “Το τσογλά- 

νΓ, που αναφέρεται σε πολύ γνωστό, και αμφιλεγόμενο, Θεσ- 

σαλονικιό πεζογράφο.

Ασφαλώς, το μεγαλύτερο λογοτεχνικό μειονέκτημα του 

λίβελλου είναι η εμπάθεια του συγγραφέα που τον παρασύρει 

σε προχειρότητες. Ακόμα, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο 

λεβελλογράφος είναι η ηλεγμένη ακρίβεια των επεισοδίων που 

αναφέρει, μια κι είναι πιθανή η αντίδραση του θίγόμενου. 0 

λίβ λλος είν' ένα δύσκολο είδος, και υπόκειται σε περιορισμούς 

λογής λογής. Φυσικά, στην περίπτωση του Κοραή και του 

Τσβάιχ, που μας απασχολεί, οι περιορισμοί λιγοστεύουν κι εξα

φανίζονται σχεδόν, κι από λογοτεχνική άποψη μας δίνει ένα 

ευτυχισμένο επίτευγμα.

Στα δυο παραπάνω πεζά η κατακλείδα, ενσωματωμένη στο 

κείμενο, έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, κι επιτείνει την εντύπωση. 

Επομένως, όσες επιφυλάξεις θα διατυπώσω παρακάτω για την 

κατακλείδα, αναφέρονται μόνο στην πετυχημένη ή όχι χρησιμο

ποίησή της.

Ρόζα Εσκενάζη: Ένα σπαραχτικό, μικρό αριστούργημα, 

γύρω στη ζωή της περίφημης ντίβας του λαϊκού τραγουδιού 

πριν από τον πόλεμο. Πυκνό και υποβλητικό, χωράει το μεγα

λείο και την κατάπτωση, την ανθρωπιά και την αφοσίωση. 

Είναι το πεζό που προτιμώ, ένα ολοκληρωμένο διήγημα με τις 

αναδρομές και τις μεταπτώσεις του, και τους ολοκληρωμένους 

χαρακτήρες - ας είναι δυο μονάχα. Η κατακλείδα δεν προσ

θέτει τίποτα.

Στον κύκλο Β, που τον χαρακτήρισα ερωτικό, δεν ξεχώρισα 

επίδραση από τον Καβάφη, κι η διαφορά μου κίνησε το ενδια

φέρον. Το ερωτικό στοιχείο στον Καβάφη αναφέρεται σε παρω

χημένο· χρόνο, στην αναπόληση και τη φαντασίωση. 0 

Καβάφης προσφέρει τον ερωτισμό του με ευπρέπεια, εξωραί-

Διασκευή: Κ. Παπαγεωργίου
Εικονογράφηση Τζένη Δρόσου

Ελληνικά ΔΙΓΛΩΣΣΟ Αγγλικά

ΑΕβΟΡ’β FABL.ES
Διασκευή: Κ. Ιωακειμίδη



σμένον. Ο Χριστιανόπουλος, πολύ πιο τολμηρός, τον εκθέτει 

γυμνό στις σκηνές της καθημερινής ζωής.

Από τα εφτά ερωτικά πεζά το πρώτο και το τελευταίο ανα- 

φέρονται σε σχέση ανάμεσα σε ετερόφυλους, ενώ τα πέντε 

ενδιάμεσα σε ομόφυλους. Τα ενδιάμεσα, πολύ πιο ισχυρά, προ

βάλλουν προκλητικά την προτίμηση του συγγραφέα.

Ο ζητιάνος και η ωραία: Μια ερωτική σκηνή σε πολυσύ

χναστο δρόμο, ανάμεσα σ' ένα γέρο ζητιάνο και μια καλλονή. 

Αν κρύβει κάτι συμβολικό, δεν το κατάλαβα. Ίσως να υπάρχει 

μια εξήγηση στην κατακλείδα για τό «Ζητιάνο της αγάπης». Δε 

βρήκα εξήγηση, μήτε δικαιολογία για τη συμπεριφορά των 

ηριόων.

Ή Λατρεία: Ένας όμορφος ποδοσφαιριστής αντικείμενο της 

λατρείας των παιδιών. Το ερωτικό στοιχείο που λανθάνει, προ

βάλλεται στην κατακλείδα^ και δε χωνεύει μέσα στο επεισόδιο.

Το γλυκό: Ερωτικό επεισόδιο στο στρατόπεδο, με συνειρμούς 

που μου θύμισαν το θαυμάσιο δημοτικό:

“Κόκκινο αχείλι εφίλησα, κι έβαψε το δικό-μου 

και στο μαντήλι το 'συρα, κι έβαψε το μαντήλι 

και στο ποτάμι το 'πλυνα, κι έβαψε το ποτάμι...”

Εδώ οι συνειρμοί οδηγούνε σε καταστάσεις κοσμικές, που 

καταστρέφουν την πιθανότητα να δημιουργηθεί η ερωτική 

σχέση.

Μήτε κι εδώ ενσωματώνεται η κατακλείδα.

Παραμονή Χριστουγέννων: Η ολοκληρωμένη ερωτική σχέση, 

στην καλύτερη εκδοχή της πληρωμένης μορφής της. Αληθινά 

αισθησιακό και αισιόδοξο, δίχιος την κατακαθ,ισμένη πίκρα 

που συναντούμε στα ερωτικά του Χριστιανόπουλου. Η κατα

κλείδα λειτουργεί.

Μεγάλη Πέμπτη: Απολαυστική κωμική κατάσταση, όπου ο 

απρόθυμος εραστής βρίσκει πρόφαση τη θρησκευτική γιορτή 

για ν' αποφύγει τη σεξουαλική πράξη. Η κατακλείδα επιτείνει 

το κωμικό στοιχείο, καθώς ο απογοητευμένος σύντροφος 

θυμάται με οργή τη δική του οικείωση με τα θρησκευτικά κεί- 

ιιενα.ι

Μεθύσι: Το σεξουαλικό πάθος ό' όλη του την έξαψη* εφή

μερο, όχι όμως αγορασμένο. Ανιχνεύουμε στην κατακλείδα, 

βαθιά καταχωνιασμένη, την πίκρα για την απόρριψη της ερω

τικής σχέσης αιίό το κοινωνικό κατεστημένο.

Στη Σκύρο: Το προσκύνημα στον τάφο του ποιητή Ρούπερτ 

Μπρουκ - θαμμένου στη Σκύρο - δίνει αφορμή στο Χριστιανό- 

πουλο να περιγράψει το ερωτικό πάθος μιας ξένης για κάποιο 

λαϊκό καμάκι. Μπορεί η σχέση να 'ναι εφήμερη, μα δε χάνει 

τίποτα από την έντασή της. Η κατακλείδα, ενσωματωμένη στο 

κείμενο, λειτουργεί.

Ο Χριστιανόπουλος τελειώνει τη συλλογή του μ' αυτή την 

όμορφη και τρυφερή εικόνα.

Ανακεφαλαιιυνοντας, βλέπω πως οι παρατηρήσεις μου και οι 

συγκρίσεις που επιχειρώ αναφέρονται κυρίως στον ποιητικό 

λόγο. Δεν είναι παράξενο, η δημιουργική εργασία του Χριστια- 

νόπουλου είναι ποιητική, κατά το μέγιστο μέρος της, και στους 

“Ρεμπέτες του ντουνιά" ο συγγραφέας παραμερίζει από πρό

θεση πολλά από τα χαρακτηριστικά του πεζού λόγου, όπως την 

ανέλιξη του μύθου, ας πούμε. Αντίθετα, αφήνει μεγάλο βάρος 

σε ποιητικά γνωρίσματα, όπως είναι ο εσωτερικός ρυθμός της 

φράσης. Μόνο που θεωρώ την ποίηση ξένο βιλαέτι, κι εγκατα

λείπω την προσπάθεια να την επισημάνω στο βιβλίο που μας 

απασχολεί. Σημειώνω ακόμα την εξαντλητική αφαίρεση, που 

περιορίζει το λόγο σε μέσα ιδιαίτερα λιτά, δίνει μεγάλη πυκνό

τητα στην αφήγηση, και αναδεικνύει μόνο τα ουσιαστικά στοι

χεία της.

Παρά τις λεπτομέρειες που έχω παραθέσει πιο πάνω δεν θα 

μπορούσαμε να κατατάξουμε στα πεζοτράγουδα τους “Ρεμ

πέτες του ντουνιά". Σε ιδιωτική επικοινωνία ο Χριστιανό- 

πουλος ονόμασε τα μικρά πεζά του “δείγματα λειτουργίας", 

προσπαθώντας ν’ αποδώσει τον έντονα προσωπικό τόνο τους. 

Βέβαια, μήτε κι αυτός ο χαρακτηρισμός αποτελεί ειδολογική 

κατάταξη.

Πιστεύω πως η ισχυρή αφήγηση, ο ρεαλισμός, η οργανωμένη 

πρόθεση ν' αναδειχτούν οι λαϊκές αρετές, είναι χαρακτηριστικά 

του πεζού λόγου. Είναι πεζογραφήματα λοιπόν, μαστορικά 

δουλεμένα από έμπειρο τεχνίτη.

περιπλους
Τετράδιο για τα γραμματα και τις τεχνες
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Άλκηστις Σουλογιάννη

ΤΑΣΟΣ ΛΙΓΝΑΔΗΣ
0  Χουρμούζης 
Ιστορία και Θέατρο 
Εκδ. X. Μπούρα, Αθήνα 1980

Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αυτή μονο
γραφία για τον Χουρμούζιο Τριαντά
φυλλου ή, όπως επεκράτησε, Χουρμούζη 
(1804-1882) αποτελείται από πρόλογο 
και δύο εκτενέστατα μέρη (5 κεφάλαια 
και 256 σελίδες, και 2 κεφάλαια και 173 
σελίδες, αντίστοιχα), ενώ συμπληρώνεται 
από λεπτομερέστατες σημειώσεις κατά 
κεφάλαιο με ιδιαίτερη αρίθμηση και 
ευρετήριο των πολυπληθέστατων ονο
μάτων (15 σελίδες) στο τέλος.

Στον πρόλογο παραδίδεται το στίγμα 
της ερευνητικής και συγγραφικής διαδι
κασίας κυρίως και κατά δεύτερο λόγο του 
βιβλίου ως ολοκληρωμένου προϊόντος.

Στο εκτενέστερο πρώτο μέρος του 
βιβλίου, ο Τάσος Λιγνάδης παρακολουθεί 
τη ζωή του Χουρμούζη ως ιδιώτη αλλά και 
ως δημοσίου ανδρός, από τη γέννησή του 
στον Γαλατά της Κωνσταντινουπόλεως 
την 8.9.1804 μέχρι τον θάνατό του στη 
νήσο Αντιγόνη της Προποντίδος την 
6.10.1882, και αντιμετωπίζει με κριτική 
αντίληψη τόσο την ποικιλόμορφη και 
όντως εντυπωσιακή σε τόλμηρότητα δρα- 
στηριότητά του κατά τη διάρκεια του 
Αγώνα για την Ανεξαρτησία (ο Χουρ
μούζης κατέβηκε στην Ελλάδα το 1821), 
αλλά και στα πλαίσια του ανεξάρτητου 
ελληνικού κρατιδίου, επιμένοντας ιδιαί
τερα (150 σελίδες) στα περιστατικά της 
περιόδου της βουλευτικής θητείας του 
(1851 -1856), όσο και στην επιστροφή του 
στην Κωνσταντινούπολη το 1856.

Στο δεύτερο μέρος ανιχνεύϊται η προ
σωπικότητα του Χουρμούζη ως δημοσίου 
αυτή τη φορά ανδρός και ελέγχεται η 
εμβέλειά του ως συγγραφέως, με ταυτό
χρονη φιλολογική ανάλυση των έργων 
του.

★ ★ ★

Πέρα από τις πληροφορίες σε καθαρά 
ιδιωτικό-προσωπικό, επίπεδο που αφο
ρούν τον Χουρμούζη και την οικογένειά 
του, στο βιβλίο κυριαρχεί η παράλληλη

εξέλιξη ιστορικών γεγονότων σημαδιακών 
κατά την πορεία της μοίρας του Έθνους, 
και των αντιδράσεων του αγωνιστού 
πρώτα και βουλευτού κατόπιν Χουρ
μούζη. Επισημαίνονται έτσι π.χ. η αντί
θεση του Χουρμούζη που εξελίσσεται σε 
πάθος κατά των Βαυαρών (εισβολή 
μισθοφόρων, κατασπατάληση δανείων, 
επιβολή γραφειοκρατίας, παραγκωνι- 
σμός - εξευτελισμός - εξαθλίωση πα
λαιών ελλήνων αγωνιστών), η θέση του 
στο ζήτημα της αντιδικίας αυτοχθόνων 
και ετεροχθόνων (πρβλ. την καταγωγή

του Χουρμούζη) ή ο Χουρμούζης 
ένθερμος οπαδός του Κωλέττη.

Το ειδικό βάρος του βιβλίου πάντως 
εντοπίζεται στις παρεμβάσεις και αγο
ρεύσεις του Χουρμούζη ως μέλους της 
ελληνικής βουλής (1851, εκπρόσωπος 
Επαρχίας Φθιώτιδος - κυβέρνηση Α.Γ. 
Κριεζή). Θέματα όπως π.χ.: το πρόβλημα 
της ληστείας, οι διώξεις και τα βασανι
στήρια των πολιτών στις επαρχίες, οι 
πολυδάπανες και χωρίς πρακτικό αντί- 
κρυ’σμα ελληνικές πρεσβείες στο εξωτε
ρικό, ο κρατικός προϋπολογισμός, η

Βάιος Π αγκουρέλης

Α'

Οι πόλεις που πεθαίνουν,

και οι πόλεις οι νεκρές,

ένα κούτσουρο στην άκρη της παραλίας.

Κομμάτι κομμάτι

η θάλασσα αρπάζει,

ξεσκίζει,
κάθε μήνυμα από τα φώτα των καφενείων

— ίχνος ανταύγειας—

κι οι βυθισμένοι πριν μέχρι τα γόνατα

στην άμμο, 

νοιώθουν αργά τ ’ απόγευμα στα χείλια 

την στιφή αρμύρα.

Τ ’ άλλο πρωί,

πάλι οι πόλεις που πεθαίνουν

και οι πόλεις οι νεκρές,

βλέπουν και βλέπονται απ ' τον ήλιο.

Ρέθυμνο 10.7.76

Β
Οι πόλεις οι ζωντανές,

ποιά η διαφορά τους από τον άνεμο,

αυτόν που τυραννάει τα κύματα.

Η  θάλασσα μένει πάντα γαλήνια 

στα σπλάχνα της, 

και φύκια στεγάστηκαν 

εκεί που κάποτε γελούσαν 

πόλεις ζωντανές.

Οι πόλεις οι ζωντανές,

ένα σύνολο αμέριμνων ανθρώπων

που βαδίζουν προς τον θάνατο.

Ηράκλειο 31.8.76



εκκλησία, η δικαιοσύνη, ο στρατός, οι 
συντάξεις, η ελευθεροτυπία, οι φυλακές, 
η παιδεία, το ελληνικό εθνικό γόητρο 
αντιμέτωπο με την πολιτική των ξένων 
Δυνάμεων, η άσκηση της αντιπολίτευσης, 
έδωσαν κατά τεκμήριο την ευκαιρία στον 
Χουρμούζη να αναπτύξει τις θέσεις του 
με αξιοσημείωτη ρητορική δεινότητα, 
πολιτικό (η λ. με την έννοια μάλλον του 
εθνικού ιδεαλισμού παρά της παρατα
ξιακής στράτευσης) ενθουσιασμό και ελ
ληνοκεντρική διάθεση, όπως σαφώς προ
κύπτει από τα αποσπάσματα Πρακτικών 
της Βουλής που παρατίθενται. Εντυπω
σιακά είναι περί δραστηριότητας Χουρμού
ζη αναφέρονται με αφορμή και παράλληλα 
προς τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1854-55), ενώ 
τον Κριμαϊκό Πόλεμο (1854-55), ενώ 
ενδεικτικά του πολιτικού κλίματος της 
εποχής είναι τα γεγονότα περί τη φυλά
κιση το 1855 του πρώην υπουργού Στρα
τιωτικών Σπυρομίλιου, που απετέλεσαν 
στην ουσία την αφορμή ώστε ο Χουρ- 
μούζης να εγκαταλείψει την Ελλάδα και 
να επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη το 
1856. Αφορμή - γιατί ο Τάσος Λιγνάδης 
παραθέτει και αποδέχεται η αναιρεί ορι
σμένα γεγονότα που ίσχυσαν ως αιτίες γι’ 
αυτόν τον εκ-/επαναπατρισμό, όπως π.χ. 
η διάψευση των εθνικών προσδοκιών 
μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο, ή άρθρο του 
Χουρμούζη εναντίον του Όθωνος, ή η 
επιθυμία του να βοηθήσει από την Κων
σταντινούπολη την υπόθεση του υπό
δουλου ακόμα Ελληνισμού.

Στο οικείο κεφάλαιο του πρώτου 
μέρους του βιβλίου παρακολουθούμε τον 
Χουρμούζη να μετέχει στην κοινωνικο- 
πολιτική ζωή της Κωνσταντινουπόλεως 
από της θέσεως του μεγάλου Βεζύρη της 
πύλης του Αλή Πασά, εισηγητού των 
μεταρρυθμίσεων στην Οθωμανική Αυτο
κρατορία, να κτίζει ναό στη νήσο Αντι
γόνη, να εκδίδει εφημερίδα (Αρμονία - 
που έκλεισαν αργότερα οι τουρκικές 
αρχές) και να σχεδιάζει και δεύτερη 
(Απόλλων), να δίνει διαλέξεις, να κάνει 
ακόμα και πρόχειρες αρχαιολογικές ανα- 
σκαφές, να μετέχει σε συνελεύσεις του 
Πατριαρχείου, και να έχει (συζητούμενες 
έως αμφισβητούμενες) επαφές με τις 
μασονικές στοές της Κωνσταντινουπό
λεως.

Και ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος του 
βιβλίου, όπου ο Τάσος Λιγνάδης ταξι
νομεί τις ιδιαίτερες εκείνες συνιστώσες 
του χαρακτήρα και των κοσμο- ή βιο-θεω- 
ριών του Χουρμούζη. Θερμός πατριώτης 
έως ελληνοκεντρισμού και σχεδόν καθ’ 
υπερβολήν θρήσκος (ορθοδοξία), πολέ

μιος κάθε αποικιοκρατικής διάθεσης 
(διάβαζε: βαυαροκρατία) και ξενομανούς 
συμπεριφοράς, αναπτύσσει φανατική 
αντιευρωπαίκή αντίληψη που ενίοτε εξε
λίσσεται σε στείρα αντίδραση προς κάθε 
νεωτερισμό. Ως άνθρωπος μοναχικός, 
αλλά παράλληλα δραστήριος, ανύσυχος 
και δημιουργικός, συχνά φίλερις δικαιο
λογημένα ή αδικαιολόγητα, με άμεσες 
ψυχικές εκρήξεις (πρβλ. την αιφνιδια
στική επιστροφή του στην' Κωνσταντι
νούπολη, κατά την καλύτερη ώρα της 
σταδιοδρομίας του στην Ελλάδα). Αυτο- 
δίδακτος, και ως εκ τούτου θερμός υπο- 
στηρικτής της παιδείας, με πλουσιότατη 
(από Όμηρο και Αριστοφάνη μέχρι 
Κοραή και Χριστόπουλο) βιβλιοθήκη.

Σε ό,τι αφορά την κοινωνική φιλοσοφία 
του Χουρμούζη, οι παράμετροι προσδιο
ρίζονται ως εξής: ο πλούτος αιτία των 
κοινωνικών κακών η βαυαροκρατία αιτία 
των κακών (διάβαζε: παραγοντισμός, 
γραφειοκρατία, παρασιτισμός, υπουργο- 
μανία και άλλα ομοειδή) του νέου ελλη
νικού κράτους· η Εσπερία διαβρωτική για 
τον χαρακτήρα των Ελλήνων οι συνεται
ρισμοί βάση για την οικονομία και ο 
εργάτης μοχλός για την κοινωνία (είναι 
το μόνο θετικό σημείο όπου αναγνωρίζει 
στη Δυτική Ευρώπη - Αγγλία, Γερμανία), 
με κορωνίδα “ Η Ένωσις αποτελεί την 
δύναμιν” · η μόδα κοινωνικός και εθνικός 
όλεθρος· τέλος, ένα μεγάλο ερωτηματικό 
στη σχέση του με τη μασονία.

Όλα αυτά, μέσα σ’ ένα πλαίσιο νομιμο
φροσύνης προς τον Όθωνα, αλλά και 
σεβασμού προς τον Καλλέργη, τον 
Κωλέττη και τον Κουμουνδούρο. Εξάλ
λου, για να μιλήσουμε τη σημερινή πολι
τική ορολογία, ο Χουρμούζης παραδί- 
δεται ως ενταγμένος στο γαλλικό κόμμα, 
ενώ η εμπειρία του από τη βουλευτική 
του ιδιότητα εμπεριέχεται, εκτός άλλων, 
στην όλως και διαρκώς επίκαιρη φράση 
του: “ Εν Ελλάδι υπάρχουν αντιπολιτευό
μενοι μόνον και όχι αντιπολίτευσις” (σελ. 
313.).

Ο Τάσος Λιγνάδης ολοκληρώνει το 
βιβλίο με την προσωπογραφία του συγ
γραφέα Χουρμούζη. Της γραμματολο
γικής αναλύσεως των έργων προτάσσεται 
το ακόλουθο στίγμα του ύφους και του 
ήθους του Χουρμούζη: καθαρή, απλοϊκή 
και ρωμαλέα φωνή του 19ου αι., στρά
τευση (περισσότερο ιδεολογική παρά 
παραταξιακή) στην υπόθεση της εθνικής 
ανεξαρτησίας, άμεσος έστω και ακατέρ
γαστος πολιτικός (ακόμα και όταν γράφει 
θέατρο) λόγος, καυστικά οξύτατη σάτιρα. 
Ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι το

κλίμα και το γράμμα του Χουρμούζη 
καμιά φορά παραπέμπουν πρωθύστερα 
σε Ροϊδη αλλά και σε Παπαδιαμάντη. Ο 
Χουρμούζης λοιπόν · ρήτορας, δημοσιο
γράφος και θεατρικός συγγραφέας· στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, υπέρ του 
ελληνικού θεάτρου και εναντίον του εισα- 
γόμενου - π.χ. του ιταλικού (πώς όχι, 
άλλωστε;), ακόμα και όταν πρόκειται για 
την ψήφιση νομοσχεδίων στη Βουλή 
(πόσο μάλλον, που συνεπάγεται οικονο
μική δαπάνη).

Ακολουθεί λεπτομερειακή ανάλυση των 
επτά και ενός (που προστέθηκε στην 
κοινή έκδοση) διαλόγων (με την παρά
θεση ολόκληρου ενός ακόμα διαλόγου - 
επιφυλλίδας) και των κωμωδιών: Ο 
Λεπρέντης, ο Τυχοδιώκτης, Ο υπάλληλος, 
Ο Χαρτοπαίκτης, Ο Εφημεριδογράφος, ο 
Πλούτος του Αριστοφάνους (ελευθέρα 
παράφραση), Μαλακώφ, Οψίπλουτος. 
Αποδελτιώνονται άλλα σωζόμενα δημο
σιεύματα του Χουρμούζη: Το βιβλίο Τα 
Κρητικά, Λόγος στη Βουλή, Λόγος Επι
μνημόσυνος υπέρ Ιωάννου Ψυχάρη, 
μικρή διάλεξη Περί Πολυτελείας, άρθρα 
και επιφυλλίδες στην εφημερίδα του 
Αρμονία, το βιβλίο Η Νήσος Αντιγόνη, 
διάλεξη Περί της από των πατρώων ηθών 
παρεκτροπής και της δήθεν ευρωπαϊκής 
προόδου, διάλεξη Περί του μη δειν 
δανείζεσθαι κατά τον Πλούταρχον, πραγ
ματεία με τίτλο Συνοπτικός παραλληλι
σμός ηθών και εθίμων ως και τινων 
περιέργων των επί Ομήρου Αχαιών προς 
τινα των νεωτέρων Ελλήνων, σειρά έπι- 
φυλλίδων με τον τίτλο Εκκλησιαστικά, 
άρθρο με τον τίτλο Παραλειπομένων 
Αγιογραφία Σολοικισμών Δ. Πανταζή, 
Κατάλογος προσόντων αρχιερωσύνης, 
δύο Επιστολές, ευθυμογραφικό σύγ
γραμμα με τίτλο Παρδαλογελοία, Παρω
δική Μικρογραφία Μυθιστορημάτων. Το 
κεφάλαιο κλείνει αφενός με πληροφορίες 
για την έκδοση της εφημερίδας του 
Χουρμούζη Αρμονία, καθώς και για τον 
προγραμματισμό «.της έκδοσης (που 
τελικά δεν πραγματοποιήθηκε) μιας 
άλλης εφημερίδας με τον τίτλο Απόλλων, 
και αφετέρου με την παράθεση λαϊκών 
παροιμιών που επιχωριάζουν στα κείμενα 
του Χουρμούζη.

★ ★ ★

Η ερευνητική διεργασία και η άνετη 
παράθεση και τεκμηρίωση επιχειρημάτων 
του Τάσου Λιγνάδη είναι ήδη γνωστή και 
κατ’ αρχήν αποδεκτή από τα προηγούμενα

>



ΘΕΑΤΡΟ
κυρίως: Το πρώτον δάνειον της ανεξαρ
τησίας (1970), Το Αξιόν Εστί του Ελύτη 
(1971), Η ξενική εξάρτησις κατά την δια
δρομήν του Νεοελληνικού κράτους 
(1975). Διπλή επίσκεψη σε μια ηλικία και 
σ’ έναν ποιητή -  ένα βιβλίο για τον Νίκο 
Γκάτσο (1983). Στην προκειμένη περί
πτωση, μετρά επιπλέον το χρονοβόρο και 
ιδιαιτέρως κοπιαστικά ξεκοκάλισμα των 
Πρακτικών των πρώτων περιόδων της 
ελληνικής Είσυλής. Ο τρομακτικός όγκος 
των μεταδιδόμενων πληροφοριών αντιμε
τωπίζεται με τη συνδρομή της γλαφυρό- 
τητας ύφους (που παίζει γοητευτικά 
μεταξύ δόκιμων και καθημερινών απο
χρώσεων) και της ακριβολογίας έκφρασης 
του Τάσου Λιγνάδη. Στοιχεία άλλωστε 
που αποτελούν τις σταθερές του εκτοπί
σματος του σε παιδευτική ικανότητα και 
αποτελεσματικότητα. Τελικά, διαφαίνεται 
σαφής η υπεροχή του εκπαιδευτικού 
Λιγνάδη έναντι του ιστορικού, του φιλο
λόγου ή του (όχι μόνον) θεατρικού κριτι
κού.

Σημαδιακό είναι το ιδιαίτερο τμήμα με 
τίτλο “ Η Παιδεία” στο πρώτο κεφάλαιο 
του δευτέρου μέρους του βιβλίου και η 
παράθεση του πλήρους κειμένου του επι- 
μνημοσύνου λόγου υπέρ Ιωάννου 
Ψυχάρη, 9.4.1861 στην Εμπορική Σχολή 
Χάλκης (σελ. 275 κεξής), που αποτελεί 
στην πραγματικότητα παραινετικό περί 
μαθήσεως. Ο παιδευτικός χαρακτήρας 
του κειμένου αυτού υπακούει στη γενι
κότερη ηθική της μονογραφίας ως συνό
λου, όπου βέβαια ούτε προς στιγμήν δεν 
τρυπώνει ο εύκολος διδασκαλισμός.

Εξίσου σημαδιακό και το απόσπασμα 
δίκην μόττο στη σελίδα 10, από όπου ο 
Χουρμούζης φαίνεται να πέμπει τις υπο
θήκες του για εθνική ενότητα.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριοι,

στο φύλλο της 23ης Λνγούστον δημοσιεύτηκε στις πολιτιστικές 

σελίδες της εφημερίδας σας, στη στήλη «Γράμματα», κείμενο του
*

υπογράφοντος, με τίτλο «Το “αγροτικό σύνδρομο" στη νέα ποιητική 

γενιά. Δ υο περιπτώσεις: Βαγγέλης Κάσσος —Ηλίας Κεφάλας». Δεν 

είναι, ασφαλώς, γνωστό στους υπεύθυνους στης 4Έβδομης”, αλλά 

και στους αναγνώστες που έτυχε να προσέξουν το κείμενο ότι ο συν

τάκτης δεν ρωτήθηκε για τη δημοσίευσή του. Δεν πρόκειται, οπωσ

δήποτε, για παρατυπία της εφημερίδας, με την οποία, άλλωστε, ο 

υπογράφων <5εν διατηρεί σχέσεις συνεργασίας. Η  ευθύνη δεν μπορεί 

παρά να ανήκει στους δύο προαναφερόμενους, που κρατούσαν 

αντίγραφα του πρωτοτύπου.

Ορισμένες ακόμη διευκρινίσεις μοιάζουν αναγκαίες. Το εν αγνοία 

του υπογράφοντος δημοσιευμένο κείμενο αποτελεί εισαγωγική 

ομιλία σε εκδήλωση που διοργανώθηκε τον περασμένο Μάρτιο στο 

Πολιτιστικό Κέντρο Λλίμου για τους προαναφερόμενους. Το χειρό

γραφο δόθηκε στους ενδιαφερομένους για να προμηθευτούν αντί

τυπα (με προφανή σκοπό την καταχώρηση του υλικού στο προσω

πικό τους αρχείο) και επεστράφη στο συντάκτη του. Με δεδομένα 

τα παραπάνω στοιχεία, όσοι διάβασαν το υπό συζήτηση κείμενο θα 

πρέπει να λάβουν υπόψη τους τους εξής δραστικούς περιορισμούς: 

η διοργάνωση μιας ποιητικής βραδιάς δεν καλείται να αποτιμήσει 

το έργο τού ή των φιλοξενουμένων—προσφέρεται απλώς ως ικανό 

πλαίσιο για την παρουσίαση δείγματος ή δειγμάτων από ένα ευρύ

τερο σώμα. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής περιορίζεται στα καθ' 

έκαστα της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Η  τυχόν (ή και ερήμην, όπως 

εν προκειμένω) αυτούσια μεταφορά των παρατηρήσεών του σε 

έντυπο βήμα δεν αποτελεί φυσική ολοκλήρωση της συμμετοχής του 

στην εκδήλωση* ειδικά, όταν διαπραγματεύεται περιπτώσεις νέων ή 

νεώτατων δημιουργών θα πρέπει, στην έντυπη μορφή του κειμένου, 

να συνυπολογιστούν πλείστοι όσοι παράγοντες. Επί παραδείγματι: 

αναφορά (έστω και εν συνόψει) σε ένα κατά το δυνατόν αντιπροσω

πευτικό φάσμα παραγωγών που εργάζονται στην ίδια κατεύθυνση 

(στο θέμα του κειμένου: σημασία και λειτουργία του υπαίθριου 

ποιητικού βιώματος)' καταγραφή γενικότερων, εν ενεργεία, τάσεων* 

αναγωγή σε σταθερότερες παραμέτρους (ας πούμε: διαμορφωμένες 

απαιτήσεις, με βάση το προγενέστερο υλικό και σύγχρονες ανταπο

κρίσεις).
Η  μέριμνα για την τήρηση αναλογών προϋποθέσεων προστατεύει 

τόσο την κριτική, όσο και τους ίδιους τους δημιουργούς από 

πιθανές υπερβάσεις ή και αδιαμφισβήτητες αυθαιρεσίες. Στην περί

πτωσή μας, οι τελευταίοι δεν θέλησαν να προστατευθούν. Θέλησαν, 

όμως, να αναθέσουν τον άχαρο αυτό ρόλο και στον υπογράφοντα.

Παρακαλώ η επιστολή να δημοσιευτεί στη σελίδα, στην οποία 

φιλοξενήθηκε το υπό συζήτηση κείμενο. Για να αποκατασταθούν τα 

πράγματα —και, για όσους ενδιαφέρονται, τα πρόσωπα .—

Βαγγέλης Χατζηβασιλείου 

Ουσακίου 15—Ν. Ελβετία

Αθήνα

Υ.Γ. Επειδή η παραπάνω επιστολή δεν δημοσιεύτηκε στην αρμόδια εφημερίδα, 
αναγκάστηκα να ζητήσιυ δημοσίευσή της εδώ.
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Ο Πολιτισμός στο Θυρωρείο 
ή στο περιθώριο;

Α'

Ο μύθος

Ένας άνθρωπος, μια φορά, διορίστηκε στη βιβλιοθήκη 

μεγάλου δήμου. Τον τοποθέτησε εκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος που 

επιθυμούσε έτσι να εκπληρώσει ανειλημμένες υποχρεώσεις σε 

υποστηρικτή του. Για τον άνθρωπό μας - ο οποίος είχε ήδη μία 

αρκετά εντατική λογοτεχνική δραστηριότητα - δεν υπήρχε 

θέμα κάποιων ειδικών τυπικών προσόντων, κάποιου πτυχίου 

(ας πούμε δειλά, βιβλιοθηκάριου ίσως), κάποιας προϋπηρε

σίας. Αρκούσε ή επιθυμία του να εργαστεί στη βιβλιοθήκη και 

η ανειλημμένη υποχρέωση του Δημάρχου. Έγινε, λοιπόν, η 

πρόσληψή του μέσοο ενός ‘παραθύρου’ που, για τα ελληνικά 

δεδομένα, αποτελεί θεσμό από αμνημονεύτων ετών. Διορίστηκε 

ως ημερομίσθιος εργάτης και αμέσως αποσπάστηκε στη βιβλιο

θήκη για να εργάζεται εκεί, φυσικά, ως υπάλληλος. Ας 

σημειωθεί ότι για τη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη δεν ήταν η 

πρώτη φορά όπου καθήκοντα βιβλιοθηκάριου ασκούσε ένας 

εργάτης (του πνεύματος): πριν από αρκετά χρόνια είχε διορι

στεί εκεί η Γαλάτεια Καζαντζάκη ως καθαρίστρια' κι εκείνη, 

βέβαια, εργάστηκε ως βιβλιοθηκάριος χωρίς να ασκήσει ποτέ 

τα επίσημα καθήκοντά της.

Το πνευματικόν ευαγές ίδρυμα όπου ανέλαβε υπηρεσία ο 

άνθρωπός μας, θα πρέπει να το πούμε αυτό, δεν είχε βεβαίως 

καμία σχέση με το πνεύμα ή έστω με κάποια παραφυάδα ή από

φυσή του. Χρησίμευε ως αναπαυτήριο κάποιων χαρισματικών 

διοικητικών υπαλλήλων, που είχαν σταλεί εκεί είτε λόγω μέσου 

είτε λόγω ανεπάρκειάς τους να υπηρετήσουν σε κάποιο από τα 

‘παραγωγικά' τμήματα του δήμου. Ως προϊστάμενος ήταν τοπο

θετημένος ένας διοικητικός δίχως πνευματική καλλιέργεια, και 

άσχετος με τη βιβλιοθηκονομία, ευθυνόφοβος και αρκετά 

επαρκής να νοικοκυρεύει την αποθήκη του σπιτιού του -κα

τάλληλος συνεπώς για την βιβλιοαποθήκη ενός μεγάλου δήμου 

της χώρας. Σε λίγο καιρό ο άνθρωπός μας ανακάλυψε και μια 

νέα χρησιμότητα της υπηρεσίας του: οι αρμόδιοι είχαν αρχίσει 

τώρα να ξαποστέλνουν στη βιβλιοθήκη κάποιους υπό δυσμέ

νεια ανεπιθύμητους και κάποιους υπερώριμους της τρίτης ηλι

κίας που πολύ σύντομα επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν. 

Είχαμε, λοιπόν, ένα πλήρες αναπαυτήριο, ένα ΚΑΠΗ, που ο 

Εμμανούλ Ροίδης της Εθνικής Βιβλιοθήκης εν έτει 1880 πολύ 

θα υποληπτόταν.

Όπως είπα ο χάριτι ρουσφετιού χειροτονηθείς βιβλιοθηκά

ριος είχε την ιδιότητα του λογοτέχνη· τούτο δεν σημαίνει 

βέβαια ότι ο Δήμαρχος της ιστορίας μας τον εδιόρισε εκτι

μώντας τις λογοτεχνικές του αρετές τις οποίες, ας το βεβαιώσω

του Στέφανου Μπεκατώρου

υπεύθυνα, παντελώς αγνοούσε. Ο λογοτέχνης μας, πάντως, 

χωρίς να κατέχει κάποια σημαντική θέση στα γράμματά μας. 

είχε ωστόσο αίσθηση υπευθυνότητας, γνώση των σημαντικό

τερων έργων της λογοτεχνίας, κριτικό αισθητήριο, εγνώριζε 

ικανοποιητικά μια ξένη γλώσσα από τις διεθνείς, είχε εγκυκλο

παιδικές γνώσεις αρκετά πλατιές. Επιπλέον είχε σπουδάσει 

Φυσικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο, και εγνώριζε καλά τον 

χώρο του βιβλίου. Μολονότι είχε αντιληφθεί ότι το περιβάλλον 

του λειτουργούσε μάλλον σε επίπεδο ψαραγοράς, θέλησε 

ωστόσο να διαβάσει και να ενημερωθεί γύρω από τη βιβλιοθη

κονομία και να προβληματιστεί γενικότερα για την άθλια 

κατάσταση των λαϊκών βιβλιοθηκών, που μόνο λαϊκές δεν είναι 

και μόνο βιβλιοθήκες δεν είναι. Αρχικά προσπάθησε μόνος του, 

με φιλότιμες προσπάθειες, ψαρεύοντας τα δυσεύρετα βοηθή

ματα που του χρειάζονταν. Παράλληλα είχε την αθωότητα να 

πιστεύει ότι μπορούσε ίσως να θερμάνει το ενδιαφέρον του 

Δημάρχου και των αρμοδίων για τη βιβλιοθήκη με σκοπό να 

αρχίσουν μια σωστή αναδιοργάνωση και στελέχωσή της. Συνέ

ταξε, λοιπόν, σειρά υπομνημάτων με βάση τις γνώσεις, έστω 

πρωτόγονες ακόμη, που είχε αποκομίσει από τη μελέτη του. Τα 

υπομνήματα αυτά δεν μπορούσε, όπως είναι φανερό, να τα 

υπογράψει ο ίδιος, όντας απλώς ένας ημερομίσθιος εργάτης 

(έστω και του πνεύματος). Τα υπέγραφε, λοιπόν, ο ευθυνό

φοβος προϊστάμενος της βιβλιοθήκης, που για κάποιο σκοτεινό 

και ανερμήνευτο λόγο, ήθελε να υποδυθεί το ρόλο του αναμορ

φωτή, χωρίς βέβαια τα προσόντα να αναμορφώσει τίποτε 

περισσότερο από την αποθήκη του σπιτιού του. Ο απελπισμός 

του λογοτέχνη μας από την ζοφερή αδιαφορία που συνάντησαν 

τα υπομνήματά του από τον Δήμαρχο και τους 

αρμόδιους δεν τον εμπόδισε να γραφτεί στην ανώτερη σχολή 

βιβλιοθηκονομίας και να φθάσει αισίους μέχρι το πτυχίο, που 

πολύ σύντομα θα αποκτούσε. Μολονότι κατά βάθος δεν είχε 

ελπίδα για κάποια σύντομη αλλαγή στη στάση των υπεύθυνων 

παραγόντων του δήμου, προσδοκούσε ωστόσο να ιδεί να 

φθάνει η ώρα που το κακό θα κακοφόρμιζε τόσο που δεν θα 

ήταν δυνατόν να ακολουθήσει τίποτε άλλο από την αρχή 

κάποιας θεραπείας. Και η στιγμή σήμανε όταν ο διευθυντής του 

δήθεν Πνευματικού Κέντρου του δήμου, όπου υπαγόταν η 

βιβλιοθήκη, διορίστηκε ο υπάλληλος που διηύθυνε ταυτόχρονα 

τα τρία δημοτικά νεκροταφεία. Ήταν, αλήθεια, ένας πολύ 

ωραίος συνδυασμός πολύ μα πολύ τυπικός για τον τρόπο διοί

κησης στο νεοελληνικό κράτος: στον ίδιο υπάλληλο θα συναν

τιόταν το πνεύμα του θανάτου με το πνεύμα της δημοτικής 

πολιτιστικής πολιτικής. Ο λογοτέχνης περίμενε πλέον, με από

λυτη βεβαιότητα, τη γιατρειά. Στην Ελλάδα τα πράγματα 47
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πεθαίνουν και ξαναγεννιούνται από την τέφρα τους όπως το 

μυθικό πουλί. Έτσι σκεφτόταν, ελπίζοντας να επαναληφθεί το 

θαύμα. Επωφελούμενος, μάλιστα, από ένα νόμο που μόλις είχε 

ψηφιστεί, ο άνθρωπός μας αφού συγκέντρωσε όλα τα σχετικά 

χαρτιά υπέβαλε αίτηση ζητώντας τη μονιμοποίησή του ενώ 

αμέσως μετά, με την απόκτηση του πτυχίου, θα ζητούσε τη 

μετάταξή του στον κλάδο του βιβλιοθηκάριου.

Άλλα περίμενε όμως ο ήρωας της ιστορίας μας και άλλα 

συνέβησαν. Αντί ν’ αρχίσει να βλασταίνει το πολιτιστικό θαύμα 

οτο δήμο κι αντί να ιδεί τον εαυτό του να το υπηρετεί από τη 

θέση όπου τον είχε τάξει η μοίρα και το ρουσφέτι, ο λογοτέχνης 

μας ειδοποιήθηκε αρμοδίως ότι διακόπτεται η απόσπασή του 

στη βιβλιοθήκη και ότι τοποθετείται στο θυρωρείο κάποιου 

δημοτικού μεγάρου. Ενώ ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για τα 

νέα υψηλά του καθήκοντα πληροφορήθηκε ότι στη βιβλιοθήκη 

θα ερχόταν να εργαστεί ως βιβλιοθηκάριος ο θυρωρός τον 

οποίο σε λίγο θα αντικαταστούσε ο ίδιος. “Ουδείς αναντικατά

στατος”, αποφάνθηκε χαιρέκακα ο ευθυνόφοβος αποχαιρε

τώντας τον.

Πράγματι, ουδείς αναντικατάστατος στον τόπο αυτό. Αναν

τικατάστατη είναι μόνο η κακομοιριά, η βλακεία, η αμάθεια, η 

ασχετοσύνη, η τσαπατσουλιά, η μετριότητα, η ανευθυνότητα, η 

απολίθωση της καρδιάς και του εγκεφάλου, η έλλειψη φαντα

σίας, οράματος, μεθοδικότητας, προγραμματισμού, βαθιάς 

μελέτης και κατανόησης των προβλημάτων. Ζούμε στη χώρα 
όπου άρχει ο Ανεγκέφαλος. Ας ιδούμε πώς και γιατί.

Β
το επιμύθιο

ΟΠΟΙΟΣ είχε την υπομονή να διαβάσει την ιστορία που 

αφηγήθηκα με όση μπορούσα συντομία, ελπίζω ότι αν καθήσει 

και σκεφθεί για το τι φταίει, θα βρει κάποιες αιτίες και θα απο

δώσει ίσως τις φαινόμενες ευθύνες. Λέω φαινόμενες ευθύνες 

διότι πιστεύω ότι υπάρχει και μια κρυμμένη πλευρά του παγό

βουνου, πέρα από τις φανερές αιτίες της κακοδαιμονίας μας 

στον τομέα του πολιτισμού. Έχουμε ένα ολόκληρο εκπαιδευ

τικό σύστημα που δεκαετίες τώρα αποδίδει στην κοινωνία 

πολίτες με στοιβαγμένες μέσα τους άχρηστες και κακοχωνε

μένες γνώσεις, με μια λογοκρατούμενη αντίληψη των πραγμά

των. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν διδάσκει την τέχνη, 

τη μυθολογία, τη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την ιστορία του 

πολιτισμού και των θρησκειών (όλων των θρησκειών και όχι 

μόνο της, με τρόπο ολοκληρωτικό, επικρατούσας). Ένα εκπαι

δευτικό σύστημα, που κοιτάζει τη θεωρία και όχι τη ζωή στην 

ουσία της, που κοιτάζει το γράμμα κι όχι το πνεύμα, που κοι

τάζει τη. στείρα και αποστεγνωμένη λογική και όχι το συναί

σθημα, την ευαισθησία, τη συγκίνηση. Ένα εκπαιδευτικό 

σύστημα που προετοιμάζει για το πτυχίο, για την ειδίκευση, για 

το κερδοφόρο επάγγελμα μέσα σε μια κοινωνία αντιπαλότητας, 

υλικού συναγωνισμού, αγχώδους πάλης, με μοναδικό στόχο την 

καλοπέραση. Μια εκπαίδευση που δεν είναι αγωγή ψυχής, που 

δεν είναι παιδεία ψυχής.

Από την ανείδωτη αυτή πλευρά του παγόβουνου μπορούμε

τώρα να περάσουμε στην ορατή, στη φαινόμενη: πολύ φυσικά 

πρέπει να πω ότι ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα είναι καμω
μένο από ανάλογους ανθρώπους και για να δημιουργεί ανάλο

γους ανθρώπους. Ποιοι το έχουν επιβάλλει; Μα οι πολιτικοί 

ηγέτες μας, άνθρωποι που κι αυτοί δημιουργήθηκαν μέσα σε 

ανάλογα εκπαιδευτικά συστήματα του παρελθόντος. Τέτοιοι 

άνθρωποι, λοιπόν, είναι δυνατόν να δεχθούν και να επιβάλουν 

την αναγκαιότητα μιας εκπαιδευτικής και πολιτιστικής πολι

τικής που θα έρχεται σε αντίθεση με όσα έχουν μέσα στη συνεί

δησή τους ή, αλλιώς, με τις προτεραιότητες που έχουν μάθει να 

θέτουν στην ατομική τους ζωή και στη ζωή της κοινωνίας; Ο 

φαύλος κύκλος είναι φανερός πιστεύω.

Κατά καιρούς, και πολύ πρόσφατα μάλιστα, πολλοί επιση

μαίνουν την απόλυτη αδιαφορία των δεξιών κυβερνήσεων αλλά 

και της σημερινής κυβέρνησης να προβλέψουν και να προγραμ

ματίσουν έργα πολιτιστικής υποδομής. Τέτοια έργα, βέβαια, 

δεν είναι μονάχα η ικανοποιητική χρηματοδότηση κάποιων 

κτηριακών εγκαταστάσεων αλλά, πρωταρχικά, η πρόβλεψη 

υγιών και λειτουργικών πολιτιστικών Θεσμών η οργάνωση σε 

σωστή βάση και η ποιοτική στελέχωση των υπηρεσιών πολιτι

σμού, καθώς και η εισαγωγή μαθημάτων πολιτισμού και τέχνης 

στη στοιχειώδη και μέση εκπαίδευση. Χρόνια τώρα Έλληνες 

βιβλιοθηκάριοι γράφουν και ξαναγράφουν, κάνουν υπομνή

ματα επί υπομνημάτων (στις κυβερνήσεις, στην τοπική αυτο

διοίκηση) για το πόσο αναγκαίες είναι οι σχολικές, οι πανεπι

στημιακές, ο επιστημονικές και, ιδίως, οι λαϊκές βιβλιοθήκες. 

Χρόνια τώρα στου κουφού την πόρτα οι Έλληνες βιβλιοθηκά

ριοι μιλούν για ένα ενιαίο και λειτουργικό Εθνικό Δίκτυο 

Βιβλιοθηκών όπου θα υπαχθούν όλες οι βιβλιοθήκες που.υπάρ

χουν και όσες θα ιδρυθούν (και χρειάζεται να ιδρυθούν πολ

λές). Χρόνια τώρα επισημαίνεται η μεγάλη σπουδαιότητα της 

σχολικής βιβλιοθήκης για ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα, ανα

θεωρημένο εξ υπαρχής, που θα στηριχθεί στο διδακτικό πνεύμα 

και την πρισματική πληροφόρηση που εμπνέει και παρέχει μια 

σωστά οργανωμένη, εμπλουτισμένη και στελεχωμένη βιβλιο

θήκη: εδώ θα μάθει ο μαθητής να αναζητά μόνος του για το 

κάθε τι την ανάλογη βιβλιογραφία, θα καταφεύγει σε πολλές 

πηγές γνώσης, θα εξετάζει, θα διασταυρώνει, θα κρίνει, θα 

συμπεραίνει, θα αμφιβάλλει, αδιάκοπα θα αμφιβάλλει — δε θα 

βασίζεται στη μοναδική γνώμη του δασκάλου, του καθηγητή, 

του σχολικού εγχειριδίου, που κάποτε είναι κακογραμμένο και 

ιδεολογικά κατευθυνόμενο. Εδώ θα αρχίσει ο μαθητής, από 

μικρή ηλικία, να εκτιμά τη σπουδαιότητα του βιβλίου, θα το 

θεωρήσει ως κάτι πολύ σημαντικό για ολόκληρη τη ζωή του, 

και πάντα θα καταφεύγει σ’ αυτό. Εδώ θα μάθει στην πράξη τη 

δημοκρατία. Εδώ, στη λαϊκή βιβλιοθήκη, στη δημοτική, την 

κοινοτική, θα καταφεύγει ο απλός άνθρωπος για να εμπλου

τίσει τις γνώσεις του, για να λύσει τις απορίες του, για να ιδεί, 

διαβάζοντας τη μια και την άλλη άποψη, κατά πόσον αυτά που 

του σερβίρουν οι πολιτικοί ηγέτες, οι εφημερίδες, η τηλεόραση, 

είναι αληθινά και σωστά. Η πρώτη δουλειά που πρέπει να γίνει 

σήμερα για τον πολιτισμό μας, η στοιχειώδης υποδομή που θα 

τον στηρίξει και θα τον απλώσει, είναι η ίδρυση και οργάνωση 

λαϊκών και σχολικών βιβλιοθηκών και η διδασκαλία του πολι

τισμού στα σχολεία μας. Ας το καταλάβουν επιτέλους οι αυτο- 

σχεδιάζοντες πολιτικοί μας και ας αφήσουν τα βλακώδη σποτ
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της τηλεόρασης για το βιβλίο, τα φεστιβάλ, τις αγορές και τις κατά βάθος, ίδια με εμάς. Όπου είμαστε αναγκασμένοι, για το 

βραβεύσεις βιβλίων: η μόνη σωστή πολίτική για το βιβλίο είναι θεαθήναι, να κάμουμε κάτι, να κηρύξουμε με λόγια φουσκω- 

η οργάνωση ενός Εθνικού Δικτύου Βιβλιοθηκών. Οι βιβλίο- μένα την ελληνική παράδοση, την αποκέντρωση, την αυτοδια

θήκες είναι οι πυρηνικές βάσεις εκτόξευσης του βιβλίου, έχει χείριση, τη μαχόμενη κουλτούρα (με ασπίδα ή χωρίς ασπίδα;) 

γράψει πολύ εύστοχα ο ποιητής Γ.Θ. Βαφόπουλος. και άλλα παρόμοια, τότε, εξαπολύουμε τους κομματικούς μας

Είναι αλήθεια ότι τα έργα πολιτιστικής υποδομής δεν αποδί- διανοουμένους, ιδρύουμε ‘ελεύθερα' πανεπιστήμια, ‘λαϊκά’ 

δουν άμεσα αλλά μακροπρόθεσμα. Είναι πιθανό, μάλιστα, η εργαστήρια, ‘λαϊκή' επιμόρφωση, συλλόγους, πολιτιστικά 

απόδοσή τους να μη φανεί παρά ύστερα από μία ή δύο γενιές, κινήματα - όλα κομματικά κατευθυνόμενα, διότι ξέρουμε ότι 

Κι εδώ είναι ο κόμπος: έργα χωρίς άμεση και αποτελεσματική αν ο πολιτισμός ξεφύγει από τα χέρια μας και γίνει αυτό που 

απόδοση δεν παρέχουν άμεσα οφέλη στα πολιτικά κόμματα και είναι, τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι, οι μάζες έχουν γίνει πάλι 

στους χαρισματικούς ή μη ηγέτες τους. Οι ηγέτες που μας άτομα που δεν μπορούμε να τα κλείσουμε στο κομματικό μαντρί 

κυβέρνησαν ή που μας κυβερνούν σήμερα πιστεύουν ότι έργο μας. Έτσι καταστρέψαμε τα Πανεπιστήμιά μας και τα Τεχνολο- 

τους είναι να κάνουν ό,τι μπορεί να ιδεί ο λαός εδώ και γικά ιδρύματα, όπου η αμάθεια και ο συνδικαλιστικός κρετινι- 

σήμερα. Ακόμη και τον σοσιαλισμό του το έταξαν εδώ και σμός έχει ψήφο για να κρίνει τη μάθηση, όπου η νεανική επιπο- 

σήμερα. Πώς είναι δυνατόν να εργαστούν για την προώθηση λαιότητα κρίνεται άξια να αξιολογήσει την ώριμη επιστημο- 

έργων που θα αποδώσουν εδώ μεν αύριο δε; Δεν θα απαντήσω σύνη. Σημεία των καιρών. Η γνώση, η καλλιέργεια, ο πολιτι- 

σ’ αυτό το πρόβλημα, απλώς το θέτω διότι πιστεύω ότι βαθύ- σμός κρίνονται άξια για το άτομο μονάχα όταν τα κατευθύνει 

τερα απασχολεί τους πολιτικούς μας, που φυσικό είναι, κοιτά- ένα κόμμα ή μια εκκλησία ή μια οποιαδήποτε άλλη ομάδα εξου- 

ζοντας το πολιτικό τους μέλλον (επαγγελματίες δεν είναι κι σιασμού της συνείδησης. Ενώ η γνώση, η καλλιέργεια, ο πολιτι- 

αυτοί;), δεν τολμούν. Έτσι, λοιπόν, δεν θα έπρεπε να μας σμός είναι οδοί απελευθέρωσης του ανθρώπου από τις ζωώδεις 

παραξενεύουν τα λόγια ενός πρώην υπουργού πολιτισμού: “Μα καταβολές του και πέρασμα σ’ ένα ανώτερο επίπεδο, το επί- 

γιατί να δημιουργήσουμε βιβλιοθήκες, αφού ο λαός δεν διαβά- πεδο του πνεύματος, οι φτηνοί πολιτικάντηοες και τα φερέ- 

ζει; Και σωστά δεν διαβάζει' πώς να κλειστεί και να διαβάσει φωνά τους, οι μωροφιλόδοξοι κομματικοί ‘διανοούμενοι’, τα 

ένας λαός όταν ζει μέσα σε μια τέτοια‘ηλιοφάνεια;” Πολύ χρησιμοποιούν, όλα τούτα, τις αξίες αυτές που καταξιώνουν 

σωστά, λοιπόν, η σημερινός Γ. Γραμματέας του υπουργείου τον άνθρωπο, ως όργανα εξανδραποδισμού των ανθρώπων και 

Πολιτισμού, ο κ.Κ. Αλαβάνος, αποφαίνεται ότι “ο κόσμος δεν ιδίως της νέας γενιάς.

διαβάζει”, κι ότι αφού δεν διαβάζει καλές είναι οι σημερινές Ακούγεται, μολαταύτα, συχνά το αίτημα για παρέμβαση του 

βιβλιο(απο)θήκες· γιατί να ξοδέψουμε χρήματα για σωστές κράτους στην οργάνωση του πολιτισμού. Μιλώντας κανείς 

βιβλιοθήκες όπως έχει η Τουρκία και η Νιγηρία (εκεί να ιδείτε γενικά, δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είναι υποχρέωση μιας δημο- 

ηλιοφάνεια). Δώστε, λοιπόν, στο λαό άρτον και θεάματα* κρατικής πολιτείας να ενδιαφέρεται για τον πολιτισμό, 

δώστε του νταμάρια και επιχορηγούμενες λαϊκές συναυλίες* Βεβαίως μια πολιτιστική πολιτική δεν δημιουργεί πολιτισμό, 

δώστε του ποδόσφαιρο και τουρισμό και στάδια και αθλητισμό, μήτε πρέπει να τον οδηγήσει μονολιθικά προς μία ορισμένη

* Για όσους θέλουν κάποιο βιβλίο, αν επιμένουν πολύ, ας αγο- κατεύθυνση. Μια κυβέρνηση δεν μπορεί να συμπεριφέρεται με 

ράσει το υπουργείο μας κάποια -μιλάει πάντα ο κ.Κ.Αλαβά- τον πολιτισμό όπως με την οικονομία, την αγροτική πολιτική, 

νος- αλλά να μην τα στείλουμε στις βιβλιοθήκες μας, όπου «θα την κοινωνική πολιτική κ.τ.λ. Μια κυβέρνηση πρέπει να συμπε- 

γεμίσουν σκόνη πάνω σ’ ένα ράφι»: να τα διοχετεύσουμε με ένα ριφέρεται με τον πολιτισμό όπως με την εκπαίδευση: δεν 

πιό άμεσο τρόπο σε «διαφορετικές ομάδες τον κοινού» (αυτά ο υπάρχει ιδεολογία, δεν υπάρχει ένα στενά εννοούμενο πολιτικό 

κ. Αλαβάνος)*. Θα πρότεινα στον ευρηματικό Γ. Γραμματέα πρόγραμμα για τα θέματα αυτά που αποτελούν την ουσία, το 

μας έναν πάρα πολύ άμεσο τρόπο: να βάλει τα βιβλία σ’ ένα βάθος, τις ρίζες της ζωής. Και απέναντι στην ουσία της.ζωής 

αεροπλάνο, από εκείνα που σβήνουν τις πυρκαγιές, και μια δεν στήνεις μια ιδεολογία ή ένα κομματικό πρόγραμμα που 

ωραία ημέρα, μεσημέρι κατά προτίμησιν, να τα σκορπίσει στον εκφράζει δήθεν τα συμφέροντα κάποιων κοινωνικών τάξεων, 

αέρα πάνω από τα κεφάλια διαφορετικών ομάδων κοινού. Απέναντι στην ουσία της ζωήΓ στήνεις τα ίδια τα βαθύτερα, 

Έτσι τα βιβλία θα γίνουν ανάρπαστα (στον αέρα) και ο λαός δηλαδή τα πνευματικά, συμφέροντα του ανθρώπου. Μια 

θα αρχίσει να διαβάζει πάραυτα. . κυβέρνηση, λοιπόν, παρέχει τις προϋποθέσεις (υποδομή,

Αλλάπας σοβαρευτώ λιγάκι, έστω και αν οι πολιτικοί μας δεν θεσμικά πλαίσια, οικονομικά μέσα, μορφωμένα στελέχη, οργά- 

μου το επιτρέπουν. Εκείνο που πρέπει να ιδούμε τελικά είναι νωση) για να μπορέσει ο πολιτισμός να γίνει σιγά σιγά κτήμα 

ότι για τον ένα ή άλλο λόγο οι πολιτικοί μας ηγέτες αφήνουν το του λαού* παρέχει το νερό και το λίπασμα για να ανθίσουν όλα 

λαό στο έλεος της τύχης του ή της τυχαίας, επιπόλαιης, βού- τα λουλούδια που αξίζουν (και όχι οι τσουκνίδες), 

λησής του άλλωστε, (λαϊκισμό δεν πρεσβεύουμε;) Ας μείνουν τα Ας ιδούμε, όμως, πώς γίνεται σήμερα η παρέμβαση του κρά- 

αξιολογικά κριτήρια και το πνευματικό επίπεδο εκεί όπου βρί- τους. Μα είναι φανερό: διαμέσου των κομματικών ‘διανοουμέ- 

σκονται, ας μείνουν οι μάζες μάζες. 'Αλλωστε μας βολεύει νων’ και όσων έχουν δηλώσει διανοούμενοι αφού προηγου- 

αυτό. Γιατί· να καλλιεργήσουμε το γούστο, να ανυψώσουμε τα μένως εφρόντισαν να γραφτούν σ’ ένα κόμμα. Κάποιοι από 

κριτήρια, τα πνευματικά, τα αισθητικά, τα πολιτικά, τα κοινω- αυτούς είναι πολιτευτές* αυτοί θα καταλάβουν τις «υπεύθυνες» 

νικά; Ό,τι ενδιαφέρει είναι οι Έλληνες να ακολουθούν, «μήτε θέσεις όταν το κόμμα τους έλθει στην εξουσία* οι άλλοι θα διο- 

να κρίνουν ή να συζητούν», να ακολουθούν μόνο και να ψηφί- ριστούν σύμβουλοι στα φανερά ή εξ απορρήτων ή αν οχι, 

ζουν κάθε τέσσερα χρόνια εμάς ή την αντιπολίτευση που είναι, 49
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απλα>ς οι πρώτοι θα αναλάβουν να προβάλουν το σχεδόν πάντα 

ανύπαρκτο έργο τους. Για μένα δεν υπάρχει χειρότερο και πιο 

επικίνδυνο είδος διανοουμένου από τον κομματικό. Σχεδόν 

πάντα αυτοαναγορεύεται σε διανοούμενο, διότι δεν έχει να επι- 

δείξει πνευματικό έργο σοβαρό και αναγνωρισμένο. Πάντα 

είναι αυτόκλητος· κανείς δεν τον καλεί, παρουσιάζεται μόνος 

του, είναι ένα «ον των διαδρόμων» όπως θα έλεγε ο Σεφέρης: 

ξέρει να εντάσσεται την κατάλληλη στιγμή, κι ύστερα ξέρει να 

περιμένει έξω από τα γραφεία των πολιτικών για να πάρει το 

χρίσμα του και να εξαπολυθεί κατόπιν στον στίβο της κουλ

τούρας έχοντας εξασφαλισμένη την προβολή, τα χρήματα, τη 

θέση. Δεν είναι άνθρωπος ποιότητας, μήτε έχει παιδεία, γενική 

και ειδική· δεν πιστεύει σ' ένα κορμό αξιών, μήτε έχει ένα πνευ

ματικό πρόγραμμα με κάποιους άμεσους και απώτερους στό

χους. Το μοναδικό προσόν του είναι η ανυπαρξία πνευματικής 

ραχοκοκαλιάς· γι’ αυτό και είναι πάντα έτοιμος και πρόθυμος 

να εφαρμόσει τις εντολές του αρχηγού και του κόμματός του. 

Αυτόν θα βρει πρόχειρον ο πολιτικός για να του αναθέσει την 

εποπτεία κάποιου πολιτιστικού τομέα. Οι σοβαροί, οι υπεύ

θυνοι πνευματικοί άνθρωποι αυτού του τόπου κρατούν τις απο

στάσεις τους από την ενεργό πολιτική των κομμάτων: ο 

άνθρωπος που κατέχει ένα πνευματικό κόσμο ανώτερων αξιών 

δεν γίνεται ποτέ ενεργούμενο ενός κόμματος, δεν δέχεται τις 

εντολές του πολιτικού που σχεδόν πάντα — και μιλώ για την 

Ελλάδα - είναι ακαλλιέργητος και αγνοεί τις αξίες και τον 

τρόπο λειτουργίας του πολιτισμού.

Αυτοί οι άνθρωποι, λοιπόν, γίνονται σύμβουλοι για πολιτι

στικά θέματα, γίνονται Γ. Γραμματείς υπουργείων σχετικών με 

τον πολιτισμό, γίνονται αντιδήμαρχοι για τα πολιτιστικά των 

δήμων, γίνονται πρόεδροι επιτροπών, φορέων κ.τ.λ. Οι 

μετριότητες αυτές είναι ποτέ δυνατόν να αξιοποιήσουν αποτε

λεσματικά και ποιοτικά την κρατική παρέμβαση; Τι κατευθύν

σεις να δώσουν, τι πρόγραμμα να κάμουν, ποιούς ανθρώπους 

να συγκεντρώσουν και να εμπνεύσουν; Η ασυναρτησία θα 

διέπει κάθε τους ενέργεια, η έλλειψη ποιότητας, η ανευθυνό- 

τητα, η ανυπαρξία πνευματικής κατεύθυνσης. Θα επαναλάβω 

και άλλη μια φορά ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε τον πολιτισμό 

από την μεριά της ιδεολογίας και της πολιτικής: έτσι, αν ένας 

κομματικός διανοούμενος είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει για την 

οργάνιοση του πολιτισμού, άλλο τόσο καταστροφικός μπορεί να 

είναι ο πολιτικός, ο άνθρωπος της δράσης, που θέλει να κατα

πιαστεί με το θέμα αυτό δίχως να κατέχει την ουσία και τη λει

τουργία του, δίχως κιόλας να πιστεύει στην κοινωνική του ωφε

λιμότητα.
«I

Ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει σχετικά με την άσκηση 

μιας κρατικής πολιτιστικής πολιτικής είναι ή προέλευση,.η παι

δεία και η νοοτροπία των υπαλλήλων που καταπιάνονται σε 

καθημερινή βάση να εφαρμόσουν στην πράξη την πολιτική αυτή 

(εφόσον βέβαια υπάρχει, διότι σήμερα στον τόπο μας δεν 

υπάρχει πολιτιστική πολιτική αλλά ασυναρτησία και ανευθυ- 

νότητα). Λοιπόν, σ' αυτόν τον ωραίο τόπο, διοικητικοί υπάλ

ληλοι καλούνται να οργανώσουν και να διοικήσουν χώρους 

πολιτισμού: άνθρωποι απαίδευτοι πνευματικά και καλλιτε

χνικά, μ’ ένα πτυχίο κάποιας ανώτατης σχολής άσχετης με τον 

χώρο όπου υπηρετούν, καλούνται σήμερα όπως και παλαιότερα 

βέβαια να διοικήσουν βιβλιοθήκες, πνευματικά κέντρα δήμων,

ελεύθερα (δήθεν) πανεπιστήμια, τμήματα υπουργείων, να 

δώσουν διαλέξεις σε σεμινάρια, να επιλέξουν βιβλία για τις 

βιβλιοθήκες, να τεθούν επικεφαλής σε ιδρύματα, σε οργανι

σμούς κ.τ.λ. Έτσι σήμερα, για παράδειγμα, ένας πτυχιούχος 

μιας οποιασδήποτε σχολής (Παντείου, Θεολογίας, Νομικής 

κ.λ.π.) μπορεί να δώσει κάποιες εξετάσεις, ανόητες και δια

βλητές βέβαια, και αν επιτύχει να διοριστεί Έφορος στη Δημο

τική Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων. Ένας άλλος πάλι πτυ

χιούχος μπορεί να δώσει κάποιες εξετάσεις (ανάμεσα στις 

οποίες και μία χαμηλού επιπέδου εξέταση για να αποδείξει ότι 

έχει γνουσεις βιβλιοθηκονομίας) και να γίνει Έφοδος Δημο

τικής Βιβλιοθήκης και προϊστάμενος της, δηλαδή να δίνει 

κατευθύνσεις σε βιβλιοθηκάριους πτυχιούχους κρατικών 

σχολών βιβλιοθηκονομίας. Τα παραδείγματα θα μπορούσαν να 

πολλαπλασιαστούν. Σταματώ εδώ.

Δεν μπορούμε, λοιπόν, να μιλούμε για κρατικό παρεμβα

τισμό όταν ισχύουν οι σημερινές προϋποθέσεις άσκησής του. 

Καλύτερα να λείπει αν πρόκειται να σπείρει αγκάθια και τσου

κνίδες. Είναι προτιμότερο να αφήνεται ο πολιτισμός να ανα

πτυχθεί αυτόνομα μέσα σε μια κοινωνία, στο περιθώριο του 

κρατικού ενδιαφέροντος και ολότελα αβοήθητος από αυτό, 

παρά να επιζητούμε μια κρατική παρέμβαση χαμηλής ποιό

τητας που θα τον παρέδιδε στα χέρια ολοένα και περισσότερων 

ανεγκέφαλων διοικητικών υπαλλήλων και κομματικών δια

νοουμένων.

Όλη τούτη η κακοδαιμονία θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί 

και να διορθωθεί από μια πολιτική ηγεσία που διαθέτει εκτό; 

από κοινωνικό και πολιτικό όραμα (αν διαθέτει και όσο διαθέ

τει) κι ένα όραμα πολιτιστικό, πνευματικό. Προσωπικά 

πιστεύω ότι τέτοια ηγεσία δεν υπήρξε και δεν υπάρχει σήμερα 

στον τόπο μας. Έτσι, ας μου επιτραπεί να βλέπω με καχυποψία 

και να μην πιστεύω στην ευόδωση των παραφουσκωμένων 

λόγων που ακούγονται σήμερα για οράματα κοινωνικά, για 

σοσιαλισμό, για αλλαγή. Αν δεν έχουμε δράματα για τις ρίζες, 

το χώμα και την ουσία της ζωής, σε τι θα στηρίξουμε οράματα 

για τον κορμό, τα κλαδιά και τα φύλλα; Ο πρώτος αέρας θα 

γκρεμίσει τα έργα μας, τα δέντρα μας. Αν δεν εμπουτίσουμε και 

ανυψώσουμε την ανθρωπιά μας, αν δεν προχωρήσουμε και 

αλλάξουμε εσωτερικά τον εαυτό μας, τι λογής αλλαγές θα 

κάνουμε στο περιβάλλον και στις σχέσεις μας; Θέτω απλώς τα 

ερωτήματα. Ο καθένας ας απαντήσει για λογαριασμό του.

* Βλ. συνέντευξή του στην «Αυγή», αφιέρωμα στο βιβλίο, σελ. 2-3 

(21.12.86).
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ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΣΙΡΙΓΚΟΥΛΗΣ« 
Αναφορά στον Μπουζιάνη
Εκδ. ΦΟΤΟΘΗΚΗ, Αθήνα

Τι είδους αναφορά και με ποιόν τρόπο θα 
μπορούσε αυτή να γίνει από έναν 
ζωγράφο του κριτικού υπερ-ρεαλισμού 
(hyper realism) για έναν εξπρεσσιονιστή; 
Ο Λεωνίδας Τσιριγκούλης εμπνέεται από 
την προσωπικότητα, το ήθος και την εικα
στική αντίληψη κι ευαισθησία του Γ. 
Μπουζιάνη (1885-1959) για να μπορέσει 
και να κατορθώσει, εν τέλει, να αποδώ
σει, με ένα >όγο ρέοντα, χυμώδη και 
ποιητικό, τις αντιδράσεις του. Πρόκειται 
για αντιδράσεις που βασίζονται σε συγκε
κριμένες θέσεις και πιστοποιούνται από 
το καλλιτεχνικό έργο του Λ.Τ. Ενδεικτικά 
αναφέρω: την αντίδρασή του στον εκά- 
στοτε συντηρητισμό, την απαλλαγή του 
από συμβατικά πρότυπα, την απελευθέ
ρωσή του από τα συγκεκριμένα ή κον- 
φορμιστικά θέματα, την άρνηση θεσμοθε
τημένων αξιών, την αντιδιαστολή του ως 
προς τα ρεαλιστικά μοντέλα, τον επανα- 
στατισμό του, τέλος, απέναντι σ’ όλες τις 
τάσεις που οδηγούν σε κωδικοποιημέ- 
νους ακαδημαϊσμούς.

Για να κατανοήσει κανείς ορθότερα την 
οπτική από την οποία σχολιάζει ο Λ. Τσι- 
ριγκούλης τις μαρτυρίες και τις καταθέ
σεις - όσον αφορά την στάση ζωής και το 
έργο -  του Μπουζιάνη, δεν θα ήταν 
άσκοπο εδώ να αναφέρω συνοπτικά το 
είδος του κριτικού υπερ-ρεαλισμού που ο 
Λ.Τ. ασκεί επί σειρά ετών.

Η απειλή της βιομηχανοποίησης απο
σχόλησε και απασχολεί αρκετούς από 
τους καλλιτέχνες της νεώτερης γενιάς. 
Ορισμένοι την χρησιμοποιούν ως μέθοδο 
ή τουλάχιστον χρησιμοποιούν τα παρά- 
γωγα της ως πρότυπα, προκειμένου φορ
μαλιστικά και υφολογικά να διευρύνουν 
τον εικαστικό και κριτικό τους κώδικα. 
Άλλοι (και στην περίπτωση αυτή εντάσ
σεται και ο Λ.Τ.), επισημαίνουν μέσα από 
μια ιδιαίτερη μεταχείριση την ευτέλειά 
της, διαπραγματευόμενοι με τα υπο
προϊόντα της. Η μεταχείριση αφορά στην 
αποδόμηση και ανασυγκρότηση στοιχείων 
συντεταγμένων ενδεικτικά ώστε να προ
βάλουν έναν καυστικό κριτικό λόγο. Ο 
Λ.Τ. εμπνέεται συνήθως από τα πλαστικά

απόβλητα, κι όπου αυτά δεν είναι πλα
στικά τα πλαστικοποιεί δραστικοποιώντας 
τον κίνδυνο της άφθαρτης αυτής ύλης 
που σταδιακά μεταμορφώνει και καταδυ
ναστεύει το περιβάλλον,όσο και την ζωή 
μας. Το αχρηστευμένο, αλλά άφθαρτο 
υλικό των αποβλήτων, διογκωμένο ή 
μεγιστοποιημένο παίρνει μια “ μεταφυσι
κή” διάσταση, καθώς εμφανίζεται πολτο
ποιούμενο και συγκροτούμενο από ποι
κίλα συνονθηλεύματα. Στα έργα του Λ.Τ. 
δεν αντιμετωπίζεται μόνον σαρκαστικά, 
αλλά και τραγικά στο βαθμό που ορίζει 
μια αναδιάρθρωση του χώρου και στο 
μέτρο που προτείνει μια νέα, εφιαλτική 
χωροταξία. Η νέα αυτή αναγλυφοποιη- 
μένη χωροταξία παραμέτρους της έχει το 
βάρος, το μέγεθος, τον όγκο, τις ποσο
στιαίες υλικές αναλογίες, από τις οποίες 
πηγάζει ένας άγριος συμφυρμός σχη
μάτων και χρωμάτων, που κατακλύζει την 
πλήθουσα ατμόσφαιρα, εξουδετερώ
νοντας την ατομική βούληση.

Ποιές ιδιοσυγκρασιακές ή καλλιτε
χνικές συγγένειες διέκρινε ο Λ.Τ. ότι τον 
ενώνουν ή τον διαχωρίζουν από τον Γ. 
Μπουζιάνη;

Αρχικά, θα έλεγα,. ο επαναστατισμός 
και των δύο. Τον Οκτώβριο του 1935 ο 
Μπουζιάνης, όντας ένας από τους διακε
κριμένους εξπρεσσιονιστές στη Γερμανία,

αποφασίζει, μετά από πρόσκληση του 
πρεσβευτή Ραγκαβή, να έρθει στην 
Ελλάδα· -  μιας και ο εξπρεσσιονισμός 
στην χιτλερική Γερμανία τελούσε υπό 
διωγμόν προκειμένου να διοριστεί καθη
γητής στη Σχολή Καλών Τεχνών, πράγμα 
το οποίο τελικά δεν έγινε. Η παρουσία 
του, ωστόσο, όσο κι αν αρχικά παραγνω
ρίστηκε, στάθηκε αργότερα σημαντική, 
όχι μόνο για την διείσδυση του εξπρεσ- 
σιονισμού στην Ελλάδα, αλλά και για την 
διεύρυνση των οριζόντων που ευαγγελί
ζονταν όλα τα αφαιρετικά κινήματα. Για 
τους καλλιτέχνες που ασπάστηκαν με τον 
έναν ή τον άλλον τρόπο την αφαίρεση, η 
μορφή του Μπουζιάνη σήμαινε την αφε
τηρία των ριζοσπαστικών και πρωτοπο
ριακών λύσεων που επανακαθόριζαν - 
μέσα από άλλους δρόμους αντκττρα- 
τευόμενους τα στενά πλαίσια της λεγά
μενης “ ελληνικότητας” -  τις σχέσεις 
φωτός - χρώματος - γραφής - φόρμας - 
χώρου. Η μοναχική και ευαίσθητη ιδιο
συγκρασία του Μπουζιάνη, αλώβητη από 
τις συγκρούσεις και τις αντιθέσεις με το 
κατεστημένο της εποχής, σθεναρά 
δημιούργησε το πρότυπο ενός αντίποδα. 
Με ανοιχτές φόρμες, ελεύθερο λυρικό 
συνειρμό, δραστική και καθοριστική χει
ρονομία, φωτεινή χρωματική κλίμακα (σε 
σχέσπ με εκείνων της γερμανικής του

Στέλλα Μπαλονμη

Βρεχαννικός

Ολυμπιακό μετάλλιο με δύο όψεις
σαν κάλπικη δεκάρα που εναποθέτει την αξία της στο δάπεδο

το ρούχο της λευκό από απόγνωση

και τ ’ άγαλμα στο βάθρο του ξοπίσω

με την καρτερία της βέβαιης θριαμβολογίας

στο χάος του γνωστού βουλίαξε

και στο παγωμένο στέρνο στο σκοτεινό βαθύ πηγάδι

μια κούπα χουρμάδες κι ηλιόσπορους

κάτω απ ' τον ήλιο του άτριου

πάγωσε ότ ’ αυτί του. αγάλματος

και τ' απόκρυφο όνειρό του ξαλάφρωσε

το πικρό λυκόφως έπλεε στο στομάχι αυτού ,

του Βρεταννικού, που το κοροΐδευε,

τον Αενοβάρβο
σκάλισε επάνω στο μετάλλιο ένα λευκότατο μειδίαμα.



περιόδου) άνοιξε το δρόμο των νέων 

οπτικών ερεθισμάτων, με μια προσωπι- 

κότερη εκφραστική εκδοχή. Έξω από 

Σχολές, Ακαδημίες, εκπαιδευτικά συστή

ματα, ο Μπουζιάνης, οριοθέτησε νέους 

προσανατολισμούς, για τούτο στάθηκε 

ορόσημο όχι μόνο για την μεταπολεμική 

γενιά, αλλά ακόμα και για τους νεότε

ρους καλλιτέχνες που οι δρόμοι τους 

φαινομενικά ελάχιστα έχουν να κάνουν

με εκείνες τις πρώτες αρχές.

Το κείμενο του Λ.Τ. σε ελεύθερο 

συνειρμό, αγγίζει πλευρές τόσο της προ

σωπικότητας όσο και της γραφής του 

Μπουζιάνη, προσπαθώντας να διατυ

πώσει ένα κάποιο στίγμα. Στίγμα συναι

σθηματικό περισσότερο και αισθητικό. 

Δύσκολο εγχείρημα που θα χρειαζόταν 

περισσότερη προσοχή στη διατύπωση. 

Στέκει ωστόσο σαν προσωπική κατάθεση

ενός επαναστάτη από την πλευρά του, 

στον τρόπο που αποδίδει τα ουσιαστικά 

κίνητρα της ριζοσπαστικής εκείνης 

φυσιογνωμίας. Το κείμενο συνοδεύεται 

από 60 σχέδια με μολύβι του Γ. Μπου

ζιάνη, όλα με διαστάσεις, στα περισσό

τερα όμως λείπουν οι χρονολογίες. Η 

εκτύπωση -είναι προσεγμένη. Η μετά

φραση στα αγγλικά του κειμένου έγινε 

από την Μ. Γκούμα.

συνέχεια από τη σελ. 24

Ο πεζογράφος στην Αμερική
τον Philip Roth

στη χειρότερη περίπτωση, σαν μορφή λογοτεχνικού αυνανι- λήγουν σε κάποιο ίδρυμα, όπως ο Χόλντεν Κόλφιλντ, ή στην 

σμού, περιορίζει τις λογοτεχνικές δυνατότητες και μπορεί να αυτοκτονία, όπως ο Σέιμουρ Γκλας; Γιατί τόσοι απ' αυτούς - 

θεωρηθεί ένα σύμπτωμα της απώλειας της κοινότητας - αυτού κι όχι μόνο στα βιβλία των Wouk και Weideman, αλλά και στα 

που κείται έξω από τον συγγραφέα - για τη θεματογραφία της μυθιστορήματα του Bellow, του Gold, του Styron και άλλων - 

πεζογραφίας. καταλήγουν καταφάσκοντας στη ζωή;

Είναι αλήθεια πως το σφριγηλό στύλ μπορεί να το δει κανείς Το κλίμα ετούτες τις ημέρες είναι βαρύ από κατάφαση* και 

και με άλλους τρόπους. Δεν είναι παράδοξο που οι περισσό- μολονότι, χιυρίς άλλο, θα έχουμε ξανά εφέτος το ετήσιο κύριο 

τεροι από αυτούς που το καλλιεργούν, όπως υποδεικνύει ο άρθρο του Life που θα μας ζητάει ακόμη περισσότερα καταφα- 

Swados, είναι Εβραίοι. Όταν οι συγγραφείς που δεν αισθά- τικά μυθιστορήματα, το γεγονός είναι ότι όλο και περισσότερα 

νονται συγγένεια με τον Λόρδο Chesterfield αρχίζουν να συνει- βιβλία γραμμένα από σοβαρούς συγγραφείς φαίνεται πως 

δητοποιούν ότι δεν είναι υποχρεοψένοι να γράφουν όπως αυτός τελειώνουν με μια νότα πανηγυρισμού. Δεν είναι μόνο ο τόνος 

ο καλός, παλιός, διακεκριμένος στυλίστας, είναι αρκετά πιθανό σφριγηλός αλλά και το ηθικό δίδαγμα. Στο The Optimist, ένα 
να ξαμολυθούν και να γίνουν σφριγηλοί. Υπάρχει επίσης το άλλο μυθιστόρημα του Gold, ο ήρωας, αφού συμφιλιώθηκε με 

ζήτημα της ομιλούμενης γλώσσας που οι συγγραφείς αυτοί τα χτυπήματα που δέχτηκε, φωνάζει στην τελευταία γραμμή του 

έχουν ακούσει στα σχολεία, στα σπίτια, στις εκκλησίες και στις βιβλίου, «Κι άλλο. Κι άλλο! Κι άλλο! Κι άλλο!». Το μυθιστό- 

συναγωγές του έθνους - όπως θα έλεγαν οι πολιτικοί μας. Θα ρημα του .Curtis Harnack The Work of an Ancient Hand 
πρόσθετα ακόμη πως όταν το σφριγηλό στυλ δεν είναι μια τελειώνει με τον ήρωα γεμάτο «έκσταση κι ελπίδα» να λέει 

προσπάθεια να θαμπο)σεις τον αναγνώστη - ή τον εαυτό σου μεγαλοφώνως «Πιστεύω στο Θεό». Και το Henderson the Rain
- αλλά να ενσωματώσεις μέσα στην αμερικανική λογοτεχνική King του Saul Bellow είναι ένα βιβλίο παραδομένο στη δοξο

πρόζα τους ρυθμούς, τις αποχρώσεις και τους τονισμούς του λογία της αναζωογόνησης της καρδιάς, του αίματος και της 

αστικού και μεταναστευτικού λόγου, το αποτέλεσμα μπορεί γενικής υγείας, του ήρωά του. Κι ωστόσο νομίζιο πως δεν είναι 

ενίοτε να είναι μια γλώσσα από καινούριες και συγκινησιακά άνευ σημασίας το γεγονός ότι η αναγέννηση του Χέντερσον 

πλούσιες αποχρώσεις, με ένα είδος πλάγιας χάρης και ειρω- λαμβάνει χώραν σε έναν κόσμο που είναι τέλεια και καθ' ολο- . 

νείας, όπως στη συλλογή διηγημάτων της Grace Paley, The κληρίαν επινοημένος, αλλά δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. 
Little Disturbances of Man. Δεν είναι η πολυτάραχη Αφρική των εφημερίδων και των συζη-

Ανεξάρτητα όμως απ' το εάν ο συγγραφέας αυτού του στύλ τήσεων στα Ηνωμένα Έθνη που επισκέπτεται ο Ευγένιος Χέν- 

είναι ο Gold ο Bellow ή η Paley, σχετικά με το σφρίγος υπάρχει τερσον. Εδώ δεν υπάρχουν εθνικισμοί, μαχητικές διαδηλώσεις 

κι ένα άλλο σημείο που πρέπει να τονισθεί: είναι μια έκφραση και φυλετικές διακρίσεις. Και γιατί να υπάρχουν; Υπάρχει ο 

ευχαρίστησης. Και τίθεται ένα ερώτημα: αν ο κόσμος είναι κόσμος κι υπάρχει ωσαύτως το εγώ. Και το εγώ, όταν ο συγγρα- 

στραβός και πλασματικός, όσο μου φαίνεται πως γίνεται μέρα φέας συγκεντρώνει σ' αυτό όλη την προσοχή και το ταλέντο 

με τη μέρα* αν κανείς αισθάνεται ανίσχυρος μπροστά σ' αυτή .του, αποκαλύπτεται το πιο αξιοπρόσεκτο πράγμα. Πρώτ’ απ' 

την πλασματικότητα* αν το αναπόδραστο τέλος θα είναι η όλα, υπάρχει, είναι πραγματικό. Είμαι, φωνάζει το εγώ* κι 

καταστροφή (κι αν όχι όλης της ζωής, ενός μεγάλου μέρους, ύστερα, με μια παρατεταμένη γοητευτική έκφραση, προσθέτει: 

που είναι ό,τι πιό αξιόλογο και πολιτισμένο έχει αυτή η ζωή), κι είμαι γοητευτικό.
τότε γιατί, Κύριε των δυνάμεων, είναι ο συγγραφέας ευχαρι- Στο τέλος του βιβλίου του Bellow, ο ηρωάς του Ευγένιος 

στημένος; Τότε γιατί οι μυθιστορηματικοί μας ήρωες δεν καια- Χέντερσον, ένας σωμαπόδης και γλυκανάλατος εκατομμύριού- 53
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χος, επιστρέφει στην Αμερική από ένα ταξίδι στην Αφρική 

όπου πολέμησε την πανώλη, δάμασε λιοντάρια κι έκανε το βρο- 

χοποιό* κουβαλάει μαζί του ένα πραγματικό λιοντάρι. Μέσα 

στο αεροπλάνο πιάνει φιλίες με ένα μικρό αγόρι από την Περ

σία, τη γλώσσα του οποίου δεν καταλαβαίνει. Εντούτοις, όταν 

το αεροπλάνο προσγειώνεται στο Νιουφάουντλαντ, ο Χέν- 

τερσον παίρνει το παιδί στην αγκαλιά του και βγαίνει έξω, στην 

πίστα. Και τότε:

Κάλπαζα γύρω από τ' αστραφτερό, περτσινωτό σώμα 

του αεροπλάνου, πίσω από τα καμιόνια με τα καύσιμα - 

γύρους και γύρους. Σκοτεινές φάτσες κοίταζαν από 

μέσα. Και οι τέσσερις τεράστιοι, πανέμορφοι έλικες ήταν 

ακίνητοι. Θαρρώ πως ένιωθα ότι ήταν η σειρά μου να 

κινηθώ και συνέχισα να τρέχ(ο - πηδώντας, χοροπηδών

τας, βαριοπατώντας πάνω στην κάτασπρη φόδρα της 

γκρίζας αρκτικής σιωπής.

Αφήνουμε λοιπόν τον Χέντερσον έναν πολύ ευτυχισμένο 

άνθρωπο. Πού; στην Αμερική. Η εικόνα αυτή έχει κολλήσει στο 

μυαλό μου εδώ κι ένα χρόνο, από τότε που διάβασα το βιβλίο: 

έναν άνθρωπο που βρίσκει δύναμη και χαρά σε μια φανταστική 

Αφρική και γιορτάζει το γεγονός σε μιαν ακατοίκητη, χιονο

σκεπή απεραντοσύνη.

Παρέθεσα πιο πάνω ένα απόσπασμα από το καινούριο μυθι

στόρημα του Styron, Set This House on Fire. To βιβλίο του Sty- 

ron, όπως και του Bellow, μας μιλάει για την αναγέννηση ενός 

Αμερικανού που αφήνει τη χώρα του και πάει να ζήσει, για ένα 

διάστημα, στο εξωτερικό. Αλλά ενώ ο κόσμος του Χέντερσον 

είναι απίστευτα μακριά από τον δικό μας, ο Κινσόλβινγκ, ο 

ήρωας του Styron, κατοικεί σε ένα μέρος που το αναγνωρίζουμε 

αμέσως. Το βιβλίο είναι γεμάτο λεπτομέρειες και μετά από 

είκοσι χρόνια θα χρειάζονται πολλές υποσημειώσεις για να 

γίνει πλήρίος κατανοητό. Ο ήρωας είναι ένα Αμερικανός 

ζωγράφος που παίρνει την οικογένειά του και πάει να ζήσει σε 

μια μικρή πόλη στην ακτή Αμάλφι. Ο Κας Κινσόλβινγκ σιχαί

νεται την Αμερική και τον εαυτό του. Στο μεγαλύτερο μέρος 

του βιβλίου, ένας συμπατριώτης του, ο Μέισον Φλαγκ, που 

είναι πλούσιος, παιδαριώδης, αφελής, ακόλαστος, πρόστυχος, 

σκληρός και ηλίθιος, τον χλευάζει, τον πειράζει, τον εξευτελί

ζει. Ο Κινσόλβινγκ, μέσω της προσκόλλησής του στον Φλαγκ, 

ξοδεύει το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου με το δίλημμα της 

εκλογής μεταξύ ζωής και θανάτου. Σε κάποιο σημείο, με τόνο 

χαρακτηριστικό για όλο το βιβλίο, λέει τα ακόλουθα σχετικά με 

τον εκπατρισμό του:

...ήρθα στην Ευρώπη για να ξεφύγο) απ' τον άνθρωπο 

που βλέπουμε σε όλες τις διαφημίσεις αυτοκινήτων, 

ξέρεις ποιόν εννοώ, το νεαρό που χαιρετάει κουνώνταα 

το χέρι - δείχνει τόσο ωραίος και μορφωμένος και 

καθετί άλλο, η ζωή του στρωμένη, πανεπιστήμιο και μια 

ξανθιά κούκλα, κι ένα χαμόγελο τόσο πλατύ όσο κι ο 

μαντρότοιχος όπου είναι κολλημένη η διαφήμιση. Κι έχει 

μέλλον ο τύπος. Θέλω να πω, ηλεκτρονικά ή πολιτική ή 

αυτό που λένε επικοινωνίες...Διαφήμιση. Πωλήσεις. Στο 

διάστημα. Ένας θεός ξέρει. Κι είναι τόσο ανίδεος όσο κι 

ένας Αλβανός χωριάτης.

Ωστόσο, παρά την αηδία που νιώθει για το κακό που κάνει 

στην ιδιωτική ζωή ο δημόσιος βίος της Αμερικής, ο Κινσόλ- 

βινγκ, σαν τον Χέντερσον, επιστρέφει τελικά στην Αμερική, 

αφού διάλεξε τη ζωή. Αλλά η Αμερική στην οποία τον βρί

σκουμε, μου φαίνεται πως είναι η Αμερική των παιδικών του 

χρόνων και (με μεταφορική έστω έννοια) των παιδικών χρόνοτν 

όλων μας: διηγείται την ιστορία του ενώ ψαρεύει με μια βάρκα 

σ' ένα ποταμάκι στην Καρολίνα. Η κατάφαση στο τέλος δεν 

είναι τόσο δραματική όσο το «Κι άλλο! Κι άλλο!» του Gold, ή 

τόσο μεγαλόπρεπη όσο το «Πιστεύω στο Θεό» του Harnack, ή, 

ακόμη, τόσο χαρμόσυνη όσο το τρελό παιχνίδι του Χέντερσον 

στο αεροδόμιο του Νιουφάουντλαντ. «Είθε να μπορούσα να 

σου πω ότι βρήκα κάποια πίστη, κάποιο βράχο...», λέει ο Κιν- 

σόλβινγκ, «αλλά για να >αι ειλικρινής, να, αυτό μόνο μπορώ 

να σου πω: ότι όσον αφορά το είναι και το μηδέν, το μόνο 

πράγμα που ξέρω είναι πως αν πρέπει να διαλέξεις ανάμεσα 

στα δύο, διαλέγεις απλώς το είναι...». Είναι. Ζην. Όχι πού και 

με ποιόν ζει κανείς - αλλά ότι ζει.
Και τι σημαίνουν όλ’ αυτά; Φυσικά, θα υπεραπλούστευε τρο

μερά κανείς τη λογοτεχνία αν ισχυριζόταν πως το βιβλίο του 

Saul Bellow ή το πεζογραφικό ύφος του Herbert Gold προκύ

πτουν αναπόδραστα από την καταθλιπτική πολιτική και πολιτι

σμική μας κατάσταση. Μπορεί ωστόσο να ισχυριστεί πως το 

γεγονός ότι η κοινωνική μας κατάσταση είναι καταθλιπτική 

μετράει για το συγγραφέα περισσότερο ίσως — και πάντως όχι 

λιγότερο - απ’ ό,τι μετράει για το γείτονά του. Γιατί για το 

συγγραφέα η κοινότητα είναι ταυτόχρονα υλικό και ακροατή

ριο. Ενδέχεται δε, όταν η κατάσταση αυτή δεν παράγει μόνο 

συναισθήματα αηδίας, οργής ή μελαγχολίας αλλά και μια αίσθηση 

πλήρους αδυναμίας, ο συγγραφέας να αποκαρδιώνεται και να

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ
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στρέφεται εντέλει σε άλλα θέματα, στην κατασκευή εντελώς 

φανταστικών κόσμων και στην εξύμνηση του εγώ, που, με ποι

κίλους τρόπους, μπορεί να γίνει το θέμα του καθώς και η προω- 

θητική δύναμη για τη χάραξη των παραμέτρων της τεχνικής 

του. Αυτό που προσπάθησα να υποδείξω είναι ότι το όραμα 

του εγώ ως απαραβίαστου, δυναμικού, νευρώδους, αυτο-επι- 

νοημένου όντος το οποίο είναι το μόνο φαινομενικούς αληθινό 

πράγμα σε έναν κόσμο που φαίνεται πλασματικός, έχει χαρίσει 

σε ορισμένους από τους συγγραφείς μας χαρά, παρηγοριά και 

σφρίγος. Βεβαίως, το να βγεις αλώβητος από μια πρόσωπική 

σύγκρουση, ή απλώς να επιβιώσεις, δεν είναι ευκαταφρόνητο* 

κι αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που ο ήρωας του 5ίγι*οη κερ

δίζει τη συμπάθειά μας από την αρχή του βιβλίου ως την τελευ

ταία αράδα. Παρά ταύτα, όταν ο επιζών δεν έχει άλλη εκλογή 

από τον ασκητισμό, όταν το εγώ μπορεί να δοξαστεί μόνο στην 

απομόνωσή του από την κοινωνία, να λειτουργήσει και να ανα-

γνωρισθεί μόνο σε έναν φανταστικό κόσμο, τότε δεν έχουμε 

επαρκείς λόγους να είμαστε ευδιάθετοι. Υπάρχει κάτι, εντέλει, 

που δεν με πείθει σ' αυτόν τον αναγεννημένο Χέντερσον που 

χορεύει γύρω από το απαστράπτον αεροπλάνο πάνω σ' εκείνη 

την κάτασπρη χιονάτη φόδρα του κόσμου. Γι' αυτό και δεν θα 

ήθελα να τελειώσω με αυτή τη σκηνή· προτιμώ την εικόνα του 

ήρωα που παρουσιάζει ο Ralf Ellison στο τέλος του Invisible 
Man. Κι εδώ ο ήρωας μένει με το απλό και γυμνό γεγονός του 

εαυτού τόυ. Είναι τόσο μόνος όσο μπορεί να είναι ένας άνθρω

πος. Όχι γιατί δεν βγήκε ποτέ στον κόσμο* βγήκε και ξανα- 

βγήκε - αλλά στο τέλος αποφασίζει να βγει στην παρανομία, 

να ζήσει εκεί και να περιμένει. Κι αυτό δεν του φαίνεται σπου

δαίος λόγος για να πανηγυρίζει.

Μετάφραση: Σπύρος Τσακνιάς

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΜΛΝΙΩΤΙΙΣ
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